
رأس االمي��ن العام للمؤتمر الش��عبي العام االس��تاذ عارف 
ع��وض ال��زوكا اللق��اء الموس��ع إلعالمي��ي وناش��طي المؤتمر 
الش��عبي العام وأحزاب التحالف الوطني -أمس االحد- بحضور 
عدد من أعضاء اللجنة العامة، واألمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام ف��ي اطار التحضيرات للمهرجان المالييني الذي س��يقام يوم 
24 اغسطس في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء احتفاء بالذكرى 

الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.

تصوير/فؤاد الحرازي
وفي اللقاء الذي ُبدئ بالسالم الجمهوري وظل الحاضرون يرددون خالله 
شعار )بالروح بالدم نفديك يا يمن( القى االمين العام للمؤتمر كلمة نقل في 
مستهلها الى الحاضرين تحيات رئيس المؤتمر وقال: وأنا ألتقي صباح هذا 
اليوم المبارك معكم أود ان انقل اليكم تحيات الزعيم الرمز علي عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- وانقل اليكم 
ايضًا وبكل فخر واعتزاز شكر وتقدير قيادة المؤتمر الشعبي العام لكم 
جميعًا في هذه القاعة بل وفي كل ربوع الوطن وخارج الوطن لكل اولئك 
الشرفاء والشجعان من اإلعالميين واإلعالميات والناشطين والناشطات 
على جهودكم المضنية وعلى دفاعكم المستميت على وطنكم وعلى 

المؤتمر الشعبي العام.
وأضاف: استحققتم الثناء والتقدير لهذه الجهود المثمرة وقيادة المؤتمر 
تتابع باهتمام كل جهودكم في الدفاع عن الوطن والدفاع عن المؤتمر 
الشعبي العام وكل ما اريد ان اقوله كل جهودكم مقدرة وقيادة المؤتمر 

الشعبي العام على اطالع ومتابعة جادة لكل جهودكم التي تقومون بها.
وردًا على تساؤالت البعض عن سبب احتفال المؤتمر بذكرى تأسيسه 
هذا العام قال الزوكا :لم نحتفل هذا العام بالذات، احتفلنا بالذكرى الـ25 
لتأسيس المؤتمر الشعبي العام واحتفلنا بالذكرى الثالثين لتأسيس المؤتمر 
الشعبي العام، وسنحتفل بالذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، 
وسوف نحتفل بالذكرى االربعين، وسنظل دومًا نحتفل بالمؤتمر الشعبي 

العام.
وأضاف االمين العام:لكن احتفالنا هذه المرة يأتي في ظل عدوان غاشم 
وحصار جائر على شعبنا اليمني فنريد أن نخرج لنحتفل بتأسيس حزبنا 
الرائد تنظيم المؤتمر الشعبي العام ونقول نحن هنا صامدون في وجه 
العدوان الغاشم على وطننا.. ونريد أن نقول للعالم اننا شعب ال ُيقهر، 
اطلقتم علينا الصواريخ بالطيران والبوارج الحربية حاصرتمونا لكنكم ال 
تستطيعون ان تقتلوا فينا روح حبنا لوطننا والدفاع عن كل شبر في أرضنا 
الحبيبة، لن نستسلم ولن نستسلم وسنقول في هذا المهرجان المالييني 
وأنا اقول المالييني ان الشعب اليمني مع السالم لكن لن نكون في يوم من 

االيام مع االستسالم.
وأشار الزوكا الى الحملة الشعواء التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام 
وقيادته مخاطبًا االعالميين واإلعالميات بالقول:هذه الحملة التي تأتي من 
رمى إال االشجار المثمرة، وال 

ُ
رجم وال ت

ُ
المأجورين مردودة على أصحابها فال ت

نا وقيادتنا وناشطينا وناشطاتنا ان يهتزوا من مثل هذه األقالم  نريد اعضاء
وال نريد ان ننزل في المؤتمر الشعبي العام الى مستوى هذه السفاهات..

وأضاف: نحن تنظيم كبير نحن تنظيم الوطن تنظيم المنجزات تنظيم 
الوحدة تنظيم الوسطية واالعتدال تنظيم المواجهة ضد العدوان تنظيم 
المصالحة الوطنية الشاملة هذا التنظيم الذي سيظل راسخا رسوخ الجبال 

ولن تهزه العواصف.. تآمر من تآمر ورحلوا.

ودعا االمين العام المؤتمريين الى عدم االنزعاج من الترهات، مشيرًا الى 
ان من يتحدثون عن هامات بحجم الوطن لن يصلوا اليها ،حاثًا االعالميين 

والناشطين على الرد عليهم بمنجزات هذه الهامات الشاهدة للعيان.
وخاطب الزوكا االعالميين والناشطين: أنتم االعالميون واإلعالميات 
صّوروا المنجزات.. المنجزات موجودة في كل مكان لن تذهبوا الى اي شارع 
او قرية او مدينة إال ومنجزات المؤتمر الشعبي العام وقيادته بارزة امامكم 
وال يستطيع احد ان يغطي عين الشمس بالمنخل، عين الشمس واضحة 
وظاهرة للجميع، ردوا عليهم بمنجزاتكم بقيمكم وأخالقكم وثوابتكم 

الوطنية التي انتم سائرون عليها وعلى نهجها.
وأكد االمين العام على ضرورة االبتعاد عن المكايدات السياسية والعمل 
على مواجهة العدوان والحصار، والحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية 
والوحدة اليمنية وقال:سنعمل في المؤتمر الشعبي العام للحفاظ على 
الوحدة اليمنية وحدة الـ22 مايو المجيد ولن نقبل في المؤتمر الشعبي 
العام ان تظل ذرة من وطننا الحبيب مغتصبة وسنقاوم االحتالل مثلما 
قاومنا في الماضي، ومثل ما وقفنا في كل المراحل المختلفة ضد كل من 
يحاول المساس بأمن وسيادة اليمن سنناضل من اجل الدفاع عن الوطن 

وسيادته واستقراره..
وأشار االمين العام الى ان االعالميين واإلعالميات الحاضرين في اللقاء 
هم نموذج فقط لالعالميين واإلعالميات المنتشرين في كل بقاع الوطن 
وخارجه، وقال: انتم المؤتمريون صخرة تتحطم عليها كل المؤامرات انتم 
في تنظيم خاٍل من العقد، في تنظيم الوسطية واالعتدال، تنظيم ال يؤمن 

بالمناطقية وال يؤمن بالعنصرية وال يؤمن بالمذهبية.
وأكد الزوكا ان المؤتمر هو التنظيم الذي يرفض التطرف واإلرهاب ألنه 

يدفع يومًا عن يوم ضحايا من قياداته يستهدفهم اإلرهاب في كل مكان، 
قائاًل: نحن من اكتوى بنار االرهاب ومازلنا نكتوي بها وسنظل نقاوم هذه 

اآلفة في كل المراحل حتى نجتثها من جذورها.
وقال: المؤتمر الشعبي العام تنظيم ُبني على الوضوح والصراحة وما 
يميزنا ماعندنا خبايا وأسرار نحن نتكلم على المكشوف بالمفتوح نتكلم 
بالظاهر ال نشتغل في الخفاء وال بالسر وال نشتغل تحت الطاولة هذا عهد 
ى وانتهى فارفعوا رؤوسكم أيها المؤتمريون والمؤتمريات اينما كنتم، 

َّ
ول

انتم في تنظيم رائد، تنظيم سيشاهده العالم يوم الـ24 من أغسطس 
في ميدان السبعين.

وأشاد االمين العام بدور االعالميين واإلعالميات والناشطين والناشطات 
فيما يتعلق بالتحضير لمهرجان 24 اغسطس، داعيًا اياهم الى مزيد من 
الجهد والصبر والمثابرة ،وقال: أدعو كل المثقفين والفنانين والمنشدين 
الى جانب اإلعالميين واإلعالميات والناشطين والناشطات الى مزيد من 
االبداع الى مزيد من روح المبادرة بادروا بإنجازاتكم بادروا بكل ما لديكم.

واختتم الزوكا كلمته بالقول:العاصمة صنعاء عاصمة اليمن الموحدة 
تحوي كل أبناء الوطن دون استثناء، دون أن يعرف هذا من صعدة او من 
شبوة، هذه عاصمة اليمن الموحدة على مدى التاريخ التي تستوعب كل ابناء 
الوطن، فصنعاء سترحب بكل ابناء الوطن يوم الـ24 من أغسطس الذين 
سيأتون من كل صوب وفج عميق الى العاصمة صنعاء عاصمة اليمن الموحد.
وكان رئيس الدائرة اإلعالمية بالمؤتمر الشعبي العام األستاذ طارق 
 قال فيها: إن اللقاء يأتي في إطار التحضير للمهرجان 

ً
الشامي ألقى كلمة

الجماهيري الذي سيقام في ميدان السبعين 24 أغسطس بمناسبة الذكرى 
الـ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام وتعزيز صمود شعبنا اليمني في وجه 

العدوان الغاشم الذي استهدف تدمير مقدرات بالدنا والزج بشعبنا اليمني 
في أتون الحرب والصراعات ومحاولة إثارة الفتن الطائفية والمناطقية 
والعنصرية والمذهبية وفرض حصار على شعبنا ووطننا برًا وبحرًا وجوًا 
في محاولة منه إلذالل وتجويع شعبنا، ظنًا منه أن ذلك هو الطريق إلخضاع 

الشعب اليمني، ومع األسف فإنهم لم يقرأوا تاريخ شعبنا اليمني جيدًا.
وقال الشامي: صحيح أن عدوانهم قد دمر بنيتنا التحتية وأن الحصار 
االقتصادي قد أثر على معيشة كل اليمنيين حتى أولئك الذين يسكنون في 
المحافظات المحتلة من القوى األجنبية، وصحيح أن نقص الدواء والغذاء 
وشحت االمكانات قد تسبب بتفشي األمــراض واألوبــئــة، وصحيح أنهم 
استطاعوا بإمكاناتهم المادية الهيمنة على المنظمات الدولية واستخدام 
التقنيات في عدوانهم على بالدنا وحصارها، ولكنهم لم ولن يستطيعوا 
إخضاع وإذالل شعبنا اليمني الثابت والصامد في وجه العدوان، ولذلك قرر 
المؤتمر الشعبي العام أن يحتفي بذكرى تأسيسه بعقد المهرجان المالييني 
في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء في 24 أغسطس إليصال رسائل 

واضحة للعالم وإفهام أولئك الذين ال يريدون أن يفهموا.
وقال رئيس الدائرة اإلعالمية: إن رسالة المهرجان لجماهير المؤتمر 
الشعبي العام وأنصاره وأبناء شعبنا اليمني والشركاء في مواجهة العدوان 
تتمثل بأنه مهرجان لالحتفاء بتأسيس المؤتمر الشعبي العام التنظيم 
السياسي الرائد الذي نشأ من التربة الوطنية من خالل الحوار بين كافة 
القوى السياسية ،ومثل مرحلة متقدمة دفعت باألحزاب والقوى السياسية 
لالنتقال من العمل السري إلى ممارسة النشاط ضمن المؤتمر الشعبي العام 
كإطار يستوعب الجميع، باإلضافة إلى إقرار الميثاق الوطني الذي أجمعت 
عليه القوى السياسية عبر الحوار الجاد والمسئول واالستفتاء عليه من 

قبل الشعب.
وأضــاف: إن المهرجان سيكون تأكيدًا أن المؤتمر وكما كان وفيًا مع 
الشعب والثورة والنظام الجمهوري والوحدة والتصدي لإلرهاب بكل أشكاله، 
سيظل على نفس المبدأ والوفاء لالنطالق نحو يمن يحدد مستقبله أبناؤه، 
كما أن االحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر هو تأكيد على تعزيز الشراكة 
والصمود مع حلفائنا في مواجهة العدوان حتى النصر ،ورسالة وفاء وعرفان 
لرجال الرجال في الجبهات من أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية 
والمتطوعين بأن المؤتمر الشعبي العام يقف معهم وإلى جانبهم للدفاع 

عن الوطن وعن عزة وكرامة شعبنا اليمني.
وقال الشامي:إن المهرجان سيكون رسالة تقدير وتحية لشعبنا اليمني 
الثابت والصامد في وجه العدوان والحصار رغم الظروف المعيشية الخانقة، 
وسيوصل رسالة للعالم بأن الشرعية هي للشعب مالك السلطة ومصدرها 
وليس ألولئك الذين يتنقلون في الفنادق، وسيفضح ويعري المنظمات 
الدولية التي تقف إلى جانب المعتدي بل وتدين أي محاولة يقوم بها 

المعتَدى عليه للدفاع عن نفسه.
وأضاف رئيس الدائرة اإلعالمية: ليعلم الجميع أن المؤتمر الشعبي العام 
في الماضي والحاضر والمستقبل لم ولن يتبنى إال القضايا الوطنية بعيدًا 
عن التقوقع في إطار حزبي أو نظرة ضيقة ويتسع بأفقه باتساع الوطن.. 
وعلى كل المنتمين للمؤتمر أن يفخروا بتنظيمهم ويرفعوا رؤوسهم 
 بالزعيم علي عبدالله صالح 

ً
 بمواقفه ومواقف قيادته المشرفة ممثلة

ً
عالية

-رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- الذي عرفه 
شعبنا بإخالصه ووطنيته وعرفته شعوب العالم بمواقفه القومية والدولية 

المبدئية بعيدًا عن االنتهازية والمساومة.
وأشار الشامي إلى أن كافة التحضيرات للمهرجان والتجهيزات الخاصة 
به تتم باالعتماد على الجهود والقدرات الذاتية والتبرعات من أعضاء 

المؤتمر وأنصاره.
 بحضور زمالئنا الناشطين في لقاء اليوم لنؤكد 

ً
وقــال: أجدها مناسبة

لهم ولكل الحاضرين أهمية الدور الذي يقومون به سيما في إطار الثورة 
التكنولوجية التي شهدها العالم بحيث أصبح كل شخص يتعامل مع التقنية 
ووسائل التواصل االجتماعي مصدرًا للمعلومة واألخبار أينما ُوجد، ما يضع 
أمامنا كمؤتمريين مسئولية إيصال الصورة التي تعكس حقيقة رؤية 
ومواقف المؤتمر الشعبي العام في التناوالت السياسية، والترفع بخطابنا 
ات الشخصية والتي  وعدم الهبوط إلى مستوى أولئك الذين يتعمدون اإلساء

تنعكس على الجهات التي ينتمون إليها.
واختتم رئيس إعالمية المؤتمر: ونقول ألولئك بأننا في المؤتمر الشعبي 
العام لدينا عدو واضح ومحدد فكل من يعتدي على شعبنا ويحاصره ،ويقتل 
األطفال والنساء والشيوخ ويدمر مقدرات بالدنا وينتهك سيادة وطننا 
هو عدو بالنسبة لنا، فال تحاولوا أن تجرونا إلى مناكفات ومهاترات تلهينا 
عن الهدف الذي نعمل باتجاهه وهو تعزيز وثبات صمود شعبنا وصواًل 
إلى إيقاف العدوان واالقتتال ورفع الحصار والتخفيف من معاناة الشعب 

وتحقيق السالم العادل والمشرف.
وفي ختام اللقاء سلم نشطاء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف في 
مواقع التواصل االجتماعي بمحافظة ذمار وثيقة وفاء ممهورة بالدم الى 
الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- تسلمها عنه االمين العام للمؤتمر االستاذ عارف عوض 

الزوكا. 
وألقيت خالل اللقاء قصيدة للشاعر أحمد العفيف..
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المؤتمر قدم عددًا من المبادرات إليقاف  العدوان وإحالل السالمبقدر رفضنا للعدوان واستعداد الشعب  اليمني للتصدي له فإننا ننشد السالممهما اختلف اليمنيون فإنهم األقدر على حل مشاكلهم بأنفسهم

الزعيم: قرارات وقف العدوان بيد التحالف
دول العدوان تدعم انتشار اإلرهاب وتمكين التنظيمات اإلرهابية من السيطرة على كثير من المناطق

أختتمت س��فيرة األتحاد األوروبي الس��يدة ماري��ا انتوينا كالفو والوفد المرافق له��ا زيارتها إلى اليمن  
األربعاء بعد أن أطلعت على حجم الدمار الذي أرتكبه العدوان السعودي في صنعاء القديمة وزارة القاعدة 
الكبرى التي تعرضت لمذبحة مروعة من قبل طيران العدوان الس��عودي في مجلس عزاء آل الرويش��ان كما 

زارة منزل الزعيم علي عبدالله صالح الذي تعرض للقصف أيضًا وأستهدف العدوان حياته وأسرته. 
ه��ذا وكان الزعي��م علي عبدالله صالح  -رئيس الجمهورية األس��بق رئيس المؤتمر الش��عبي العام- ومعه 
ع��ارف ع��وض الزوكا األمين العام للمؤتمر الش��عبي العام، الس��يدة ماري��ا انتونيا س��فيرة االتحاد األوروبي 
لدى بالدنا والس��يد رامون بليكوا نائب الس��فيرة، اللذين زارا صنعاء األس��بوع الماض��ي لالطالع على حقيقة 
األوض��اع اإلنس��انية التي يعاني منه��ا اليمنيون في كل محافظ��ات الجمهورية، نتيجة العدوان الذي تش��نه 
الس��عودية بالتحالف مع 16 دولة وبدعم لوجيس��تي مباش��ر من أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، والوقوف على 
م��ا دّم��ره العدوان في مختل��ف المجاالت وما قام به من قتل واس��تهداف للمدنيين األبري��اء وخاصة األطفال 
والنساء وطالب المدارس والعجزة والمرضى وذوي االحتياجات الخاصة.. والصيادين، والمسافرين في الطرق 
العام��ة، والعم��ال والمزارعي��ن والعاملين في المصان��ع والمزارع العام��ة والخاصة، إلى جان��ب ارتكاب مجازر 
عات البش��رية في  اإلبادة الجماعية من خالل إس��تهداف المس��اكن وتدميرها على رؤوس س��اكنيها، والتجمُّ
الميادين واألس��واق العامة وصاالت المناس��بات اإلجتماعي��ة المكتظة بالرجال والنس��اء والتي تمثل مجزرة 
اس��تهداف الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء ومجلس العزاء النس��ائي في أرحب وغيرهما أبشع تلك المجازر 
واالس��تهدافات التي تتنافى مع أبس��ط حقوق اإلنس��ان، وتخالف -وبش��كل فج- القوانين الدولية اإلنس��انية 
وقواعد االش��تباك في الحروب، من حيث التركيز على المس��اكن الخاصة والمنش��آت المدنية التي ال دخل لها 

بمجريات العدوان على اليمن والصراع العبثي في الوطن وما تتعّرض له اليمن أرضًا وإنسانًا من عدوان.
رًا عن آمله بأن هذه الزيارة ستمكنهما من الوقوف عن  وقد رّحب الزعيم علي عبدالله صالح بالسفيرة ونائبها، معبِّ
قرب على النتائج الكارثية للعدوان على بالدنا الذي ليس له أي مبّرر أو مسّوغ قانوني أو أخالقي، وكذلك على حقيقة 
ي األوبئة وفي مقدمتها وباء الكوليرا ومرض السحايا وحمى الضنك، وكذلك شبح المجاعة التي 

ّ
معاناة اليمنيين جراء تفش

تهّدد غالبية السكان والتي ستكون األكبر كارثية وسوءًا على مستوى العالم.
وجرى خالل اللقاء استعراض العديد من القضايا وأهمها ضرورة بذل الجهود من أجل إيقاف العدوان على بالدنا 
والضغط من ِقبل االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية على مجلس األمن الدولي إلصدار قرار ُملزم بإيقاف 
العدوان مثلما أصدر القرار رقم 2216 بطلب من السعودية وهو القرار الذي شرعن للحرب ومنح النظام السعودي 

والدول المتحالفة معه الضوء األخضر لالستمرار فيه وارتكاب الجرائم التي يندى لها جبين اإلنسانية.
وأشار الزعيم علي عبدالله صالح في اللقاء إلى أن اليمنيين مهما اختلفوا.. فإنهم األقدر على حل مشاكلهم بأنفسهم، بعيدًا عن 
ل خارجي، غير أن المشكل الرئيس هو أن اليمن تتعّرض لعدوان خارجي، وحصار جائر، وإصرار على إشعال الفتن وأعمال 

ّ
أي تدخ

الحروب الداخلية وتمويلها بالمال والسالح، إلى جانب دعم انتشار اإلرهاب وتمكين التنظيمات اإلرهابية من السيطرة على كثير 
من المناطق وممارسة أعمال العنف واإلرهاب فيها، بهدف تحويل اليمن إلى بؤرة لإلرهاب سيستعصي القضاء عليها فيما لو 
استمرت دول العدوان في تمويله ورعايته وتدعمه بالمال والسالح، في الوقت الذي تّدعي فيه أنها ضد اإلرهاب، بينما تعمل على 
تشجيعه في اليمن، وهو ما نأمل من دول االتحاد األوروبي التي عانت من اإلرهاب كما عانت منه بالدنا، أن يكون لها موقف حازم 
إلرغام دول العدوان -وبالذات السعودية- بالكف عن دعم وتشجيع اإلرهاب، وأن تطّبق بالفعل ما تعلنه من أنها ضد اإلرهاب.
وأضاف الزعيم: أن من الضروري أن يكون واضحًا أن قرار وقف العدوان والحرب ليس بيد اليمنيين.. وإنما بيد من يقومون 
بالعدوان وبالذات السعودية وأمريكا، وأنه في حال توقف العدوان سيتمكن اليمنيون من الحوار فيما بينهم والوصول إلى 

حلول ُمرضية للجميع.
مؤكدًا أنه بقدر رفضنا للعدوان واستعداد الشعب اليمني للتصّدي له ومواجهته، فإننا ننشد السالم.. ألننا ُدعاة سالم وليس 

ات مهما تحّمل من التضحيات. لنا هدف سوى السالم، وأن الشعب اليمني يرفض االستسالم أو الخنوع أو اإلمالء
وأشار إلى أنه سبق وأن قّدم المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه -وهو شخصيًا- ِعّدة مبادرات إليقاف العدوان وإحالل السالم, 
حيطت بها علمًا األمم المتحدة، وأخيرًا المبادرة التي 

ُ
ّدمت للواليات المتحدة األمريكية وروسيا االتحادية، وأ

ُ
وآخرها مبادرة ق

قّدمها مجلس النواب السلطة التشريعية في البالد، والتي يمكن لالتحاد األوروبي االستفادة منها جميعًا في جهوده المطلوب 
القيام بها من أجل إنهاء معاناة اليمنيين وإيقاف العدوان عليهم من نواٍح إنسانية.

وثّمن عاليًا.. جهود السفيرة السيدة ماريا انتونا ونائبها السيد ريمون بليكوا وتعاطفهما مع الشعب اليمني، وإصرارهما 
قون آمااًل كبيرة على دور االتحاد األوروبي الذي الشك أن نتائج هذه الزيارة 

ّ
على القيام بهذه الزيارة، خاصة وأن اليمنيين يعل

ن االتحاد من معرفة طبيعة األوضاع على حقيقتها وستجعله يتحّرك بشكل أكثر فاعلية وإيجابية ويمارس الضغط على 
ّ
ستمك

السعودية من خالل األمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس األمن، لتكف عن غطرستها 
وتجّبرها على الشعب اليمني المسالم.

موضحًا أنه ال توجد أي خالفات أو مشاكل لليمن مع اآلخرين وبالذات مع األشقاء في األردن أو في 
مصر أو في السودان، أو الكويت والسعودية واإلمارات، أو مع قطر أو جيبوتي وإرتيريا والسنغال 
 عن حقد دفين ونزعة انتقام من شعبنا 

ّ
حتى يتحالفوا للعدوان علينا بهذه الوحشية التي ال تنم إال

الذي يكْن لهم كل االحترام والتقدير.. والمودة.
مؤكدًا أن تبرير النظام السعودي ومن تحالف معه أنهم يعتدون على اليمن أرضًا وإنسانًا تحت 
مبّرر إعادة الشرعية فهو تبرير خاطئ وغير منطقي، ألن من يّدعي الشرعية انتهت شرعيته في 
21فبراير 2014م، وحتى لو افترضنا أن ماُسّمي بمؤتمر حوار موفنبيك قد مّدد له سنة أخرى، فقد 
انتهت تلك الشرعية يوم الواحد والعشرين من فبراير عام 2015م وهو اليوم الذي ترك هادي 
السلطة وفّر هاربًا من العاصمة صنعاء.. واتخذ النظام السعودي من هادي ومن معه مطّية للعدوان.
هذا.. وقّدم األخ الزعيم علي عبدالله صالح للسيدة السفيرة ونائبها، ثالث صور لنماذج من 

ضحايا العدوان البربري، مخاطبًا إياهم:
هذه هدية ضحايا الحرب هذا ضحية من ضحايا الحرب في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء هذه 

جوا هذه المرأة من بين األنقاض. من جرائم الحرب خرَّ
هذا طفل آخر ضحية من أربعة أيام في محافظة صعدة..

هذه الفتاة في محافظة صنعاء بمديرية نهم.. هذا بس نموذج لكن هناك آالف الضحايا آالف 
الضحايا في الجرائم التي ارتكبها العدوان.. نحن نخاطب اإلنسانية في العالم الذي يتحدث عن 
اإلنسانية وما اإلنسانية، أين اإلنسانية من قتل األطفال والنساء.. قابلين بالحرب دّمرتم مساكن 
السياسيين ومعسكرات الجيش ومعسكرات األمن ما فيه مشكلة، ليش تعتدوا على المواطنين؟ 
ل وأطفال في المدارس؟؟ هذه جرائم ال يمكن أن يسكت عليها القانون 

ّ
ليش تقتلوا مواطنين ُعز

الدولي وال نسكت نحن الموجودين على قيد الحياة وأبنائنا وأبناء أبنائنا ال يمكن، سنقاضي من قتلوا 
نا مدى الحياة. أطفالنا ونساء

إن شاء الله، نبقى على تواصل، وإن شاء الله نسمع كالمًا إيجابيًا وسيكون الفضل أواًل لِك ولزميلك 
وكذلك االتحاد األوروبي إذا استطاعوا إيقاف الحرب وهذه المجازر والحرب في اليمن.

من جانبها عّبرت سفيرة االتحاد األوروبي لدى بالدنا السيدة ماريا انتونيا عن سعادتها بهذه 
الزيارة، وفي نفس الوقت عن حزنها العميق لما شاهدته من مظاهر التدمير والقتل الذي أحدثه 
نها من تقييم حجم الكارثة 

ّ
العدوان، خاصة وأنها قد سبق لها وأن قامت بزيارة اليمن في عام 2003 وعام 2006م، وهو ما مك

التي تتعّرض لها اليمن، معّبرة عن تقديرها بما لمسته من مواقف إيجابية للمؤتمر الشعبي العام بقيادة زعيمه الرئيس علي 
عبدالله صالح.. والتي ستنقلها إلى االتحاد األوروبي، مؤكدة أن االتحاد لن يّدخر جهدًا في السعي للحّد من معاناة اليمنيين 

وإيقاف العدوان عليهم، ومن ثم العمل على مساعدة الشعب اليمني في الجوانب اإلنسانية الُملّحة، وفي المجاالت األخرى.
ق بوضع ميناء الحديدة كميناء حيوي ومهم، وضرورة االلتزام 

ّ
مشيرة إلى أن موقف االتحاد األوروبي واضح وجلّي بالنسبة لما يتعل

بعدم المساس به مهما كانت المبررات، ألنه المنفذ المهم والرئيسي لوصول اإلمدادات اإلنسانية وغيرها للشعب اليمني كافة، 
غه كل 

ّ
وكذلك موقف االتحاد حول ضرورة فتح مطار صنعاء، وإيقاف العدوان بكل أشكاله ورفع الحصار.. وأن هذا الموقف سنبل

الدول المعنية.. وكذلك المسئولين المتواجدين في الرياض.
وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا بين الزعيم علي عبدالله صالح.. والسيدة ماريا انتونيا سفيرة االتحاد األوروبي لدى بالدنا.

سفيرة االتحاد األوروبي تعبر عن حزنها لما شاهدته من مظاهر التدمير والقتل التي أحدثها العدوان
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