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ــلحة إىل تحمل املسؤولية  ــبي القوات املس منتس
ــهم  ــی أنفس ــوه عل ــذي قطع ــم ال ــاء بالقس والوف

بالدفاع عن الوطن والشعب.
ودعا بيان صادر عن اللقاء الشعب اليمني إىل 

تعزيز االصطفاف والتالحم ملواجهة التحديات.
ــان  وصعف ــة  مناخ ــل  قبائ ــت  دع ــا  بدوره
ــن إىل النكف للرد  ــل اليم ــة صنعاء قبائ بمحافظ

عىل جرائم العدوان األمريكي السعودي.
ــاء  لق يف  ــة  ومناخ ــان  صعف ــل  قبائ ــت  وأعلن
ــاع الغربي أحمد  ــور وكيل القط قبيل امس بحض
ــة  باملحافظ اإلرشايف  ــب  املكت ــس  ورئي ــاط  الصم
ــام والتوجه إىل  ــادي، النفري الع ــط اله عبدالباس
ميادين البطولة للثأر من جرائم العدوان وآخرها 
ــة  ــة بمديري ــة الراق ــاف يف قري ــل زف ــزرة حف مج
ــا عرشات  ــي راح ضحيته ــس بحجة والت بني قي
الشهداء والجرحى وكذا استهداف حصن مسار 

التاريخي.
ــاء الجرائم التي  ــن اللق ــرب بيان صادر ع واعت
ــاء  ــدوان بحق أطفال ونس ــف الع ــا تحال يرتكبه
ــراس،  ــزاء واألع ــاالت الع ــتهداف ص ــن واس اليم
ــكوت  ــرب مكتملة األركان ال يمكن الس جريمة ح

عليها.
ــي إىل إعالن  ــعب اليمن ودعا البيان أبناء الش
ــال والعتاد  ــات بالرج ــد الجبه ــام ورف ــري الع النف
ــى اجتثاث  ــة حت ــم الغذائي ــل الدع ــيري قواف وتس

العدوان ومرتزقته.
ــاء  وأبن ــان  وأعي ــاء  ووجه ــايخ  مش ــل  وحم
ــدة واملجتمع الدويل  ــة وصعفان األمم املتح مناخ
ــق  بح ــدوان  الع ــم  وجرائ ــاكات  انته ــؤولية  مس

الشعب اليمني منذ أكرث من ثالثة أعوام.
األحزاب والتنظيمات السياسية

ويف إطار اإلدانة واالستنكار للجريمة املروعة 
ــاف يف محافظة حجة  ــتهدفت حفل الزف التي اس
ــعبي العام  ــر الش ــؤول يف املؤتم ــدر مس أدان مص
ــدوان  ــريان الع ــا ط ــي ارتكبه ــزرة الت ــدة املج بش
ــة  بمنطق ــاف  زف ــل  حف ــتهدافه  باس ــعودي  الس
ــفرت عن  ــة يف بني قيس بمحافظة حجة اس الراق

استشهاد 33 وجرح 55.
ــعودي  ــدوان الس الع ــرار  ــدر تك ــرب املص واعت
ــن كثافة  ــا فيها م ــاالت االعراس بم ــف احتف قص
ــاني  ــاك القانون االنس ــىل انته ــد ع ــكانية يؤك س
ــن العمليات  ــاط م ــدوان ألنم ــد الع ــدويل وتعم ال
اإلجرامية غري املسبوقة والتي تؤكد االستخفاف 
ــكنية  ــد من املناطق الس ــني يف العدي ــاة املدني بحي
ــون  تك ــي  الت ــة  االجتماعي ــبات  املناس ــات  وقاع

مكتظة بالنساء واالطفال.
ــة والدولية إىل  ــدر املنظمات املحلي ودعا املص
ــا وتقديمها  ــم وإدانته ــق هذه الجرائ رصد وتوثي
ــرأي العام العاملي إلظهار  إىل املحاكم الدولية وال
ــذي  ال ــعودي  الس ــدوان  الع ــية  وحش ــة  حقيق
يستهدف املواطنني األبرياء دون وازع من أخالق 

أو ضمري أو دين.

ــيارة  ــتهداف العدوان س ــا أدان املصدر اس كم
ــش بمديرية  ــني بمنطقة العري ــل مواطن ــت تق كان
ــفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة  موزع، ما أس
ــتهداف أرسة كاملة يف مديرية عبس  آخرين، واس
محافظة حجة، واستهدافه ملنزل مواطن يف مران 
ــهاد  ــدة ما أدى إىل استش ــة حيدان بصع بمديري
ــازر تاتي ضمن  ــذه املج ــداً ان ه ــني، مؤك 5 مواطن
ــة التي اقرتفها  ــل جرائم االبادة الجماعي مسلس
ــم عىل اليمن  ــعودي الغاش ويفرتفها العدوان الس
ــآت وبنى  ــانا وحضارة وتاريخ ومنش ارضا وانس

تحتية.
وعرب املصدر عن تعازي املؤتمر الشعبي العام 
الحارة ألرس الشهداء يف هذه الجريمة وغريها من 
ــيل القدير أن  ــًال إىل الله الع ــم العدوان مبته جرائ
ــع رحمته وعظيم مغفرته  ــهداء بواس يتغمد الش
ــم وذويهم  ــه ويلهم أهله ــيح جنات ــكنهم فس ويس
ــلوان وأن يمن عىل املصابني بالشفاء  الصرب والس

العاجل.
ــة اليمن : تلقت  ــان حزب الكرام ــدوره قال بي ب
ــي نبأ  ــة اليمن ــزب الكرام ــية لح ــة السياس األمان
ــعودي األمريكي  ــريان العدوان الس ــتهداف ط اس
ــي قيس  ــة الرقة بن ــاف يف قري ــل زف ــني حف بغارت
ــه العرشات  ــذي راح ضحيت ــة وال ــة حج محافظ
ــتهجان  ــى بألم كبري واس ــهداء والجرح ــن الش م
ــال أخالقية  ــدوان ال ــال الع ــرب العم ــتنكار اك واس
ــفل درجات  ــط اىل اس ــدو انح ــن ع ــي تنم ع والت
ــىل  ع ــإرصاره  ب ــك  وذل ــي  االخالق ــاط  االنحط
استهداف املناسبات االجتماعية للشعب اليمني 
ــرى اليمنية وان  ــم يف املدن والق ــراس واملآت كاالع
ــه بأنه  ــا يوصف ب ــذي اقل م ــتهداف ال ــذا االس ه
ــم يعد لديه  ــري وجبان من عدو افلس ول عمل حق
ــن دين او اخالق او ضمري بل تجرد من  اي وازع م
ــانية حني اقدم عىل  ــالمية و اإلنس كل القيم اإلس
ــزم بانه يعلم  ــتهداف حفل الزفاف والذي نج اس
ــكريا  يقني العلم بانه حفل زفاف وليس هدفا عس
ــتنقع الرذيلة  ــقوط هذا العدو اىل مس مما يعزز س

واالنحطاط االخالقي .
ــدوان بقيادة النظام  ــىل أن تحالف الع نؤكد ع
ــل االماراتي  ــام العمي ــعودي والنظ ــن الس الخائ
ــا  له ــدى  ين ــي  الت ــعة  البش ــم  بجرائمه ــادوا  تم
ــم يكن لوال الدعم  ــني وأن هذا التمادي كان ل الجب
ــن العدو  ــدوان م ــاه تحالف الع ــذي يلق ــري ال الكب
ــة عليه دوليا يف مجلس  ــي وذلك بالتغطي األمريك
ــم الالمحدود  ــم املتحدة وكذلك الدع االمن واألم
ــو  ــي ه ــام األمريك ــل النظ ــا يجع ــلحة مم باالس
ــي ترتكب يف  ــي لهذه الجرائم الت ــي الحقيق الجان
ــذ اكرث من  ــكل يومي من ــعب اليمني بش ــق الش ح

الف ومائة يوم .
ــي ندين  ــزب الكرامة اليمن ــا يف ح ــه فإنن وعلي
ــعة وكل الجرائم  ــة البش ــذه الجريم ــتنكر ه ونس
ــدوان يف حق  ــوم بها تحالف الع ــابقة التي يق الس
ــل العدو االمريكي  ــعب اليمني العظيم ونحم الش
ــم  ــف معه ــن تحال ــي وكل م ــعودي اإلمارات والس
ــؤولية الجنائية واالخالقية  وساندهم كامل املس

ــابقة  ــة والجرائم الس ــذه الجريم ــىل ه املرتتبة ع
ــم املتحدة  ــن األم ــب مجلس االم ــا نطال ــا ، كم له
ــاء بالفرجة عىل  ــدم االكتف ــاد وع ــرك الج بالتح
ــؤوليتهم القانونية  هذا العدوان واالضطالع بمس
واالخالقية التي حددتها ترشيعات مجلس االمن 
ــم املتحدة والقيام بالالزم حيال هذه الجرائم  األم
ــذا العدوان  ــف ه ــي لوق ــاد والحقيق ــل الج والعم
ــودا يف  ــح بقعة س ــذي اصب ــم وال ــري الغاش الربب

سجل مجلس االمن واالمم املتحدة.
ــعوباً  ش ــم  العال ــرار  أح كل  اىل  ــه  نتوج ــا  كم
ــف حازم  ــم اتخاذ موق ــني اياه ــات مطالب وحكوم
أمام الغطرسة االمريكية والسعودية واالماراتية 

املتمثلة بالعدوان الغاشم عىل الشعب اليمني .
ــان والصمت  ــتنكر هذا العمل الجب ــا اذ نس انن
ــام االول و  ــىل الله يف املق ــدويل املخزي نعول ع ال
ــعبية والقوة  ــان الش ــش واللج ــال الجي عىل أبط
ــدي واألخذ بالثأر  ــذا املعت ــة يف ردع ه الصاروخي
واالقتصاص من املعتدين نظري جرائمهم البشعة 
ــوم ، ونحث عىل ايديهم  ــي آخرها مجزرة الي والت
ــة مطالبني برسعة  ــواعدهم املبارك ــد عىل س ونش

الرد عىل هذه املجزرة .
ــعب اليمني العظيم  كما نتوجه لكل ابناء الش
ــرك ومزيداً  ــة التح ــم رسع ــني منه ــرار طالب األح
ــنى  ــات باملال والرجال حتى يتس من رفد الحبه
ــدوان  ــذا الع ــة ه ــرس غطرس ــي ك ــعب اليمن للش
ــن للجميع أن  ــرص املبني عليه مؤكدي وتحقيق الن
ــعب اليمني وان ال تعويل  العالم بأرسه خذل الش
ــي والقيادة  ــعب اليمن ــىل الش ــه ثم ع ــىل الل اال ع

الثورية والسياسية الحكيمة .
من جانبها ادانت األمانة العامة لحزب شباب 
ــد العبارات املجزرة الكبرية  العدالة والتنمية بأش
ــعودي  ــدوان الس ــرات الع ــا طائ ــت به ــي قام الت
األمريكي عىل عرس يف بني قيس محافظة حجة.

ــكل انتهاكاً  ــي تش ــذه الجريمة الت ــت : ه وقال
ــارشاً للمدنيني  ــتهدافاً مب ــان واس ــوق اإلنس لحق
ــعب اليمني الذي يواجه العدوان يف  من أبناء الش

معركة التحرر واالستقالل.
ــباب  وأضافت : إننا يف األمانة العامة لحزب ش
العدالة والتنمية ندعو كافة املنظمات الدولية إىل 
ــؤولية القانونية واألخالقية أمام هذه  تحمل املس

الجريمة البشعة .
ــم إىل التحرك  ــي العظي ــعب اليمن ودعت الش
ــذا العدوان  ــامل ملواجهة ه ــري الش ــل والنف الفاع

وأدواته بكافة الوسائل املتاحة.
ــعبية  ــش واللجان الش ــال الجي ــت أبط وطالب
ــة بالثأر العاجل لهؤالء  ورجال القوة الصاروخي

الضحايا .
ــية لحزب الكرامة  كما حملت األمانة السياس
ــعودي اإلماراتي  ــي والس ــي العدو األمريك اليمن
ــاندهم كامل املسؤولية  وكل من تحالف معهم وس
ــة  جريم ــىل  ع ــة  املرتتب ــة  واألخالقي ــة  الجنائي
ــة يف بني قيس  ــتهداف حفل زفاف قرية الراق اس

بحجة وكافة الجرائم بحق الشعب اليمني .
وطالبت األمانة السياسية يف بيان صادر عنها 

ــرك الجاد  ــم املتحدة بالتح ــس األمن و األم مجل
ــة واألخالقية  ــؤوليتها القانوني واالضطالع بمس
ــم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق  إزاء الجرائ

الشعب اليمني والعمل عىل وقف هذا العدوان .
ــة هذه  ــم عىل إدان ــرار العال ــان أح ــث البي وح
ــي  ــعب اليمن ــب الش ــوف إىل جان ــم والوق الجرائ
ــتنكراً الصمت  ــدوان ، مس ــاف الع ــط إليق والضغ

الدويل املخزي .
ــتمرار  ــعب اليمني إىل االس ــان الش ــا البي ودع
ــى تحقيق  ــال والرجال حت ــات بامل ــد الجبه يف رف
النرص ، مشيداً باالنتصارات التي يحققها أبطال 
ــوة  الق ــازات  وإنج ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي

الصاروخية يف ردع املعتدين.
وأدان مجلس التالحم القبيل بمحافظة حجة 
ــي ارتكبها  ــة املروعة الت ــد العبارات الجريم بأش
ــتهدافه حفل زفاف يف منطقة  طريان العدوان باس
ــس بحجة وراح ضحيتها  ــة بمديرية بني قي الراق

العرشات من الشهداء والجرحى.
ــزرة  ــذه املج ــان أن ه ــس يف بي ــح املجل وأوض
ــف مدى الحقد  ــن جرائم العدوان تكش وغريها م
ــعودي ومرتزقته  ــام الس ــذي يكنه النظ الدفني ال

ومن تحالف معه تجاه أبناء الشعب اليمني.
ــة تعد وفق  ــان إىل أن هذه الجريم ــار البي وأش
ــذي  ال ــدويل  ال ــاني  اإلنس ــي  القانون ــف  التوصي
ــع والربوتوكوالن  ــه اتفاقيات جنيف األرب تضمنت
امللحقان جرائم حرب .. الفتا إىل أن مرتكبي هذه 
ــتوجب العقاب  ــا من املجازر تس الجريمة وغريه
ــه قوانني  ــا نصت علي ــة وفق م ــة الدولي واملحاكم

ومواد القانون اإلنساني الدويل.
ــم القبيل بصمت املجتمع  وندد مجلس التالح
ــها  الدويل والهيئات واملنظمات الدولية وعىل رأس
ــف املتفرج إزاء ما  ــم املتحدة، التي تقف موق األم
ــن جرائم  ــق اليمنيني م ــدوان بح ــه دول الع تقرتف
ــا تبقى  ــدا م ــانية .. مناش ــدى لها جبني اإلنس ين
ــطاء العالم بإدانة جرائم  من الضمائر الحية ونش

العدوان والوقوف إىل جانب الشعب اليمني.
ــة حجة إىل  ــاء قبائل محافظ ــا البيان أبن ودع
ــة  ــة والكرام ــات البطول ــد جبه ــام ورف ــري الع النف

ملواجهة العدوان والرد عىل جرائم العدوان .
ــدو محافظة  ــا أدان علماء وخطباء ومرش كم
حجة بشدة الجريمة املروعة التي ارتكبها طريان 
ــتهدافه حفل زفاف يف منطقة الراقة  العدوان باس
ــا العرشات من  ــة بني قيس وراح ضحيته بمديري

الشهداء والجرحى.
ــدون يف بيان  ــاء والخطباء واملرش ودعا العلم
ــعب  ــبأ) الش ــة (س ــاء اليمني ــة األنب ــت وكال تلق
ــه إىل  ــس و التوج ــايل والنفي ــذل الغ ــي إىل ب اليمن
ــىل املجازر  ــدوان والرد ع ــة الع ــات ملواجه الجبه
ــعة التي يرتكبها بحق املواطنني األبرياء يف  البش

مختلف املحافظات .
ــذي بمحافظة صعدة  ــا  أدان املكتب التنفي كم
ــة املحافظ محمد جابر  ــه أمس برئاس يف اجتماع
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــم الع ــوض الجرائ ع
ــتهداف حفل زفاف يف مديرية  وآخرها جريمة اس

ــكنية  ــس بحجة وغارته عىل األحياء الس بني قي
بصعدة األسبوع املايض.

كما أدان املكتب التنفيذي جريمة اغتيال أحد 
العاملني يف بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر 

الدويل يف محافظة تعز.
ــر حول  ــن التقاري ــاع عدداً م ــش االجتم وناق
ــطتها..  ــة وأنش ــب التنفيذي ــل يف املكات ــري العم س
ــة املدنية  ــر الخدم ــر مدي ــتعرض تقري ــث اس حي
ــتوى األداء وعزم  ــاط الوظيفي ومس عن االنضب
ــى من موظفي  ــتكمال البصمة ملن تبق ــب اس املكت

املكاتب التنفيذية .
ــتعرض االجتماع تقرير الدكتور عبدالله  واس
ــأن  ــم بش ــة والتعلي ــدوب وزارة الرتبي ــرشيف من ال
ــية واإلغاثة  ــة املدرس ــح فيما يخص التغذي املس

اإلنسانية .
ــب الرتبية  ــر مكت ــاع من مدي ــتمع االجتم واس
ــر حول  ــرايف إىل تقري ــن الظ ــم عبدالرحم والتعلي
عملية رصف التغذية املدرسية والصعوبات التي 

تواجه عملية الرصف .
ــة  ــية املناهض ــزاب السياس ــل األح و أدان تكت
ــدوان  الع ــزرة  مج ــارات  العب ــد  بأش ــدوان  للع
ــة  ــاف بمنطق ــل زف ــي يف حف ــعودي األمريك الس
ــة حجة وراح  ــة بني قيس بمحافظ ــة مديري الراق

ضحيتها عرشات الشهداء والجرحى .
ــتمرار العدوان  ــل يف بيان أن اس وأوضح التكت
ــم اإلبادة  ــكاب جرائ ــعودي يف ارت ــي الس األمريك
ــا فيها  ــراس بم ــالت األع ــف حف ــه يف قص وإمعان
ــواق  ــازل املواطنني واألس ــكانية ومن من كثافة س
ــدوان يف إبادة  ــد دول الع ــات، يؤكد تعم والتجمع
ــس مدى  ــاب جماعي يعك ــي كعق ــعب اليمن الش
ــعب  ــة االنتقام التي تبيتها عىل الش الحقد ورغب

اليمني الرافض ملخططاته وأجندته ومؤامراته.
ــكاب تحالف العدوان  ــار البيان إىل أن ارت وأش
ــل  ــة التخبط والفش ــس حال ــم يعك ــذه الجرائ له
الذريع التي يمر بها تحالف العدوان وقوات الغزو 
ــنوات من القتل  ــرث من ثالث س ــالل بعد أك واالحت

والدمار والحصار.
ــة للعدوان أن  ــل األحزاب املناهض واعترب تكت
ــجل جرائم  ــة املروعة تضاف إىل س ــذه الجريم ه
ــاك القانون  ــاوزت انته ــة التي تج ــادة املماثل اإلب
ــاة املدنيني  ــتخفاف بحي ــاني الدويل يف اس اإلنس
ــرتخاص دمائهم املصانة  والنساء واألطفال واس

يف كل األديان واملواثيق.
ــم  العال ــاء  ــرار ورشف ــل كل األح التكت ــا  ودع
ــد وتوثيق  ــة إىل رص ــة والدولي ــات املحلي واملنظم
ــعب  ــتمرة بحق الش ــية املس هذه الجرائم الوحش
ــام الدويل  ــرأي الع ــفها لل ــا وكش ــي وإدانته اليمن
ــية تحالف العدوان ومن يقف يف  ــفة لوحش مكاش

صفه وتقديمها إىل املحاكم الدولية.
ــدر وخيارات  ــد عىل أن ق ــدد البيان التأكي وج
ــعب من هذا الضيم وحقه يف العيش  وخالص الش
ــتمرار الصمود  ــاً يتمثل يف اس ــزاً وكريم حراً عزي

والثبات ورفد الجبهات باملال والرجال .
ــدن  ــة ع ــة بمحافظ ــلطة املحلي الس ــت  وأدان

ــق الالجئني األفارقة من  االنتهاكات العارضة بح
ــع  ــالل واالرتزاق الرتكابهم أبش ــل قوى االحت قب
ــاكات الصارخة  ــنع االنته ــة أش الجرائم وممارس
ــوى  ــت ق ــث قام ــة, حي ــني األفارق ــق الالجئ يف ح
ــداء  باالعت ــا  ومنارصيه ــزاق  واالرت ــالل  االحت
ــن وتهديد عمال  ــاب املحتجزي ــرضب واغتص بال
ــانية  ــن االعتداءات غري اإلنس ــة وغريها م اإلغاث
والتي تتناىف مع املبادئ الدينية والقوانني الدولية 
ــي واالنحطاط  ــدى االنحالل األخالق ــد م وتجس

الذي وصلت إليه قوى االحتالل واالرتهان .
ــلطة املحلية بعدن:  ــال بيان صادر عن الس وق
ــداءات غري  ــات واالعت ــذه املمارس ــتنكر كل ه نس
ــة دخيلة  ــانية والتي تعد ثقاف ــة واإلنس القانوني
ــى خطريا يؤكد  ــدن الرشفاء ومنحن ــىل أبناء ع ع
ــي  األمن ــالت  واالنف ــورات   التط ــورة  خط ــىل  ع
ــهدها محافظة   ــون التي تش ــلطة القان وغياب س
ــتمرار االحتالل  ــاً سلبياً جراء اس عدن وانعكاس

اإلماراتي بالعبث باملحافظة وكل مقدراتها .
ــان أن هذه الجريمة  ــد  من خالل هذا البي ونؤك
ــاكات  ــم وانته ــن جرائ ــبقها م ــا س ــنيعة وم الش
ــه يف املناطق واملحافظات  ــها املحتل وأذناب مارس
املحتلة  تندرج ضمن جرائم الحرب واالنتهاكات 
ــا يتطلب تدخًال  ــة للقانون الدويل وهو م الصارخ
ــوى الدولية  ــدة والق ــًال لألمم املتح ــاً وعاج رسيع
ــات واالنتهاكات التي تمارس  لوقف هذه املمارس
وبشكل يومي يف املحافظات الخاضعة لالحتالل 

.
ــتنكارها لتلك  ــة اس ــلطة املحلي ــددت الس وج
ــة  ــل املحافظ ــدف إىل تحوي ــي ته ــات الت املمارس
ــع االنتهاكات  ــه أبش ــارس في ــري يم ــجن كب إىل س
واالعتداءات غري األخالقية واإلنسانية وبإرشاف 
ــا يؤكد  ــالل وهو م ــوى االحت ــل ق ــن قب ــارش م مب
ــل لفرضه  ــعى املحت ــط الذي يس ــورة املخط خط
ــلم واألمن  املحيل  عىل أبناء عدن وكذا تهديد الس

والدويل  .
ــدن   ــة ع ــة بمحافظ ــلطة املحلي ــت الس وطالب
ــم املتحدة  ــها األم ــات الدولية وعىل رأس املؤسس
ــرة  الهج ــة  ومنظم ــان  اإلنس ــوق  حق ــس  ومجل
ــه  ــا يرتكب م إزاء  ــئوليتهم  ــل مس ــة بتحم الدولي
ــق املدنيني يف  ــم بح ــن جرائ ــي م ــل اإلمارات املحت
ــة  دولي ــق  تحقي ــة  لجن ــكيل  تش ــة  اليمن،ورسع
ــم للعدالة إلنصاف  ــذه الجرائ ــم مرتكبي ه وتقدي

الضحايا األبرياء.
ــة بمحافظة عدن  ــلطة املحلي ــت الس ــا دع كم
ــة واملحافظات  ــاء املحافظ ــاء من أبن كافة الرشف
ــات  املمارس ــذه  ه ــة  إدان إىل  ــة  املحتل ــة  الجنوبي
ــيئة عن حقيقة  ــي تنقل صورة س ــية والت الوحش
محافظة عدن وأبنائها والتاريخ املرشف والعابق 
ــلمي  بالحضارة واملدنية والحرية والتعايش الس
ــهود للمحافظة وأبنائها األحرار كما ان هذه  املش
ــا خفية يحاول  ــات الدنيئة تعرب عن نواي املمارس
املحتل تمريرها عرب هذه املمارسات واالنتهاكات 
ــرش ثقافة الكراهية واالقتتال يف  غري األخالقية ون

مدينة عدن املساملة ودرة اليمن الباسمة .
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إدانات واسعة واستنكار للصمت الدويل بشأن مجزرة قرية الراقة بني قيس والدعوة إىل النفري العام لألخذ بالثأر

٩٠٩٠ شهيدا وجريحا يف مجزرة جديدة للعدوان السعودي استهدفت حفل زفاف يف محافظة حجة شهيدا وجريحا يف مجزرة جديدة للعدوان السعودي استهدفت حفل زفاف يف محافظة حجة
-  علماء اليمن: ال عذر ألي إنساٍن يؤمن باهللا واليوم اآلخر عن النفري واالنطالق للجهادمجلس النواب : ليست األوىل لتحالف العدوان يف ظل صمت دويل مخٍز ومريب

ــه  ل ــزب ال ح ــام ل ع ــني ال ــد األم  أك
ــس أن  ــه أم ل ــرص ال ــن ن س د ح ــي س ال
ل  ات ق ي ي ك ري ودي األم ع س دوان ال ع ال
ة يف  ــم س ب راح وال راس واألف ى األع ت ح

ن. م ي ال
يف  ــه  ل ــة  م ل ك ــالل  خ ــك  ذل ــاء  ج
ة  ي اح ض ــل - ب ي ب رة ج دائ ــان ل رج ه م
رب  ع ال: "ن ث ق ي ــة، ح ي وب ن ج ريوت ال ب
ذي  دوان ال ع ل ــا ل ن ت ا وإدان ن زن ــن ح ع

ن". م ي اف يف ال ل زف ف ال ح ط
ه  ل رص ال ن ن س د ح ــي س ا أدان ال م ك
الل  ت خ ل ص ي ح ت ة ال ول ه زرة امل ج امل

ان. ت س ان غ ني يف أف ي اض ني امل وم ي ال
ــال  ي ت اغ أدان  اق  ــي س ال ذات  ويف 
ش  ط ب ادي ال ي ف ن ي ــط س ل ف م ال ال ع ال
ــال  ي ت ــريا إىل أن االغ ش ــا، م زي ي ال يف م
ود  وج يل ل ي دو االرسائ ع ض ال ل رف ث م ي
ض  اه ن ي ي ــالم ي أو اس رب م ع ال أي ع

ان. ي ك ذا ال ه
رص  د ن ــي س د ال ة أك رشاك ــول ال وح
ــىل  ع إال  ــوم  ق ي ال  ــان  ن ب ل أن  ــه  ل ال
ات  ون ك ع م ي م ني ج ــة ب ي ق ي ق ة ح رشاك
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 الثورة/ متابعات
ــات تمثلت يف مجزرة جديدة  ــية بكل ما تعنيه الكلم وحش
ــتهدفت حفل زفاف  ــعودي اس ــا العدوان الس ــة ارتكبه ومؤمل
ــبق وأن  ــن نوعها، إذ س ــت االوىل م ــة، ليس ــة حج يف محافظ
ــبات االفراح  ــتهدفت مناس ارتكب العدوان مجازر مماثلة اس

ومجالس العزاء.
ــاء األحد 22 ابريل 2018م وتحديداً الساعة التاسعة  مس
ــعودي االماراتي غارتني استهدفتا  ــاًء، شن العدوان الس مس
ــة الراقة بمديرية  ــن جعفر مصابي يف قري ــل زفاف املواط حف
ــفرت عن استشهاد نحو  بني قيس محافظة حجة والتي اس
ــاء و30 طفال حاالت  ــن بينهم نس ــرح 55 آخري ــا وج 40 مدني

بعضهم حرجة، منها 3 حاالت برت أطراف.
ــب الصحة  ــا مدير مكت ــزرة املؤملة يرشحه ــل املج تفاصي
ــيارات  ــال: إن س ــور، حيث ق ــن مذك ــور ايم ــظ الدكت باملحاف
ــاعة من  ــع س ــد رب ــزرة بع ــكان املج ــت إىل م ــعاف وصل اإلس
وقوعها و بارشت فرق االسعاف انتشال الشهداء والجرحى 
ــوري بمركز املحافظة  ــفى الجمه ــم اىل كل من املستش ونقله

ومستشفى الطور بمديرية بني قيس.
ــفى    مذكور أكد  أن عدد الجثث التي تم نقلها إىل املستش
ــور يف عزلة بني قيس 21  ــفى الط الجمهوري بحجة ومستش
ــة إصابتها خطرة  ــم 11 حال ــك 57 جريحاً بينه ــة وكذل جثه
ــذا الرقم كون  ــري من ه ــهداء اكرث بكث ــدد الش ــريا إىل أن ع مش
ــتهداف كان مبارشا للساحة التي كان يقام فيها العرس  االس
امام احد املنازل موضحا  ان هناك اشالء متناثرة وهي كثرية 

ولم يتم التعرف عليها حتى اآلن.
ــت محافظة  ــاعة الفعل أعلن ــة الجرم وبش ــراً لفداح ونظ
ــفى  ــب اعالن املستش ــتنفار القصوى عق ــة االس ــة حال حج
ــتغاثة  ــورائ وتوجيه نداء اس ــة حالة الط ــوري بحج الجمه

للتربع بالدم.
ــالل زيارته مرسح  ــه خ ــالل الصويف وج ــظ حجة ه محاف
ــتنفار القصوى  الجريمة املرافق الصحية بإعالن حالة االس
ــني  للمصاب ــة  الالزم ــة  الصحي ــة  الرعاي ــات  خدم ــم  وتقدي
ــى، مؤكدا أن هذه الجريمة بحق املواطنني يف منطقة  والجرح
ــا العدوان  ــم التي يرتكبه ــلة الجرائ ــاف إىل سلس ــة تض الراق

السعودي بحق املدنيني اآلمنني.
ــتظل  وأكد يف ترصيح لـ(الثورة) أن هذه املجزرة املؤملة س
ــه وكل  ــه ومنافقي ــدوان ومرتزقت ــني الع ــار يف جب ــة ع وصم

الصامتني واملؤيدين لها .
ــن تثني أبناء محافظة حجة عن  ــداً أن هذه املجزرة ل مؤك
مواصلة النفري العام واستمرار رفد الجبهات باملال والرجال، 
ــذل أرواحهم دفاعا  ــأس وقوة وإرصارا عىل ب ــتزيدهم ب بل س

عن الوطن وسيادة الوطن.
ــت طائرات  ــة مبارشة ظل ــب الجريم ــاعتني عق ولنحو س
ــرى املجاورة من  ــاذ القادمة من الق ــدوان تمنع فرق اإلنق الع
ــا الذين قىض  ــاذ الضحاي ــة املكلومة وإنق ــول إىل القري الوص

الكثري منهم تحت األنقاض.
ــن الجثث تفحمت اىل  ــاروا اىل أن عدداً م ــهود عيان أش ش
ــتمرار تحليق  طريان  ــيارات واس جانب احرتاق عدد من الس
ــال الضحايا  ــعفني واملتطوعني من انتش ــدوان ومنع املس الع

وانقاذ الجرحى.
مجلس النواب

وكان مجلس النواب أدان واستنكر بشدة يف جلسته امس 
ــي املجزرة  ــس األخ/ يحيى عيل الراع ــة رئيس املجل برئاس
ــدوان بقيادة  ــريان دول تحالف الع ــي ارتكبها ط ــة الت املروع
ــتهدافه حفل زفاف بقرية الراقة يف بني قيس  السعودية باس

ــهيدا  ــرث من 88 ش ــا أك ــذي راح ضحيته ــة وال ــة حج محافظ
وجريحا بينهم ما يقارب من 30 طفًال.

ــت األوىل  ــذه الجريمة ليس ــواب أن ه ــس الن ــار مجل وأش
ــبات  املناس ــتهداف  اس ــل  يواص ــذي  ال ــدوان  الع ــف  لتحال

االجتماعية يف ظل صمت دويل مخز ومريب.
واستنكر مجلس النواب استمرار صمت الشعوب العربية 
ــازر التي ترتكب بحق  ــم املتحدة عىل هذه املج ــم واألم والعال
ــئولياتها  ــالع بمس ــا اإلضط ــاً إياه ــي، مطالب ــعب اليمن الش
ــانية للتعبري عن موقفها بإدانة  التاريخية والقانونية واإلنس
ــكل يومي والعمل  هذه املجازر التي ترتكبها دول العدوان بش
ــعودية  ــدوان بقيادة الس ــىل دول تحالف الع ــىل الضغط ع ع
ــربي والبحري  ــك الحصار ال ــكل عام وف ــاف الحرب بش إليق

والجوي الجائر وفتح كافة املنافذ .
ومجلس النواب إذ يرتحم عىل الشهداء ويتمنى للجرحى 
ــذه االعمال العدوانية  ــفاء العاجل ، فإنه يؤكد أن مثل ه الش
لن تسقط بالتقادم ولن تزيد الشعب اليمني إال إرصار وثبات 
وقوة يف مقاومة العدوان والتصدي له بكل الطرق والوسائل.

رابطة علماء اليمن
ــا أنه يف   ــن يف بيان له ــاء اليم ــة علم ــدت رابط ــا أك بدوره

ــي التي  ــعب اليمن ــعة بحق الش ــتمرار املجازر البش ــل اس ظ
ــيطان املتمثلون  يرتكبها أحّط البرش أعوان إبليس وقرن الش
ــن الصهاينة  ــيادهم م ــان وأس ــعود وآل نهي ــي آل س يف نظام
ــازر باألمس ارتكبت  ــي كان آخرها أربع مج ــكان والت واألمري
ــبيٍل  يف كل من (حجة والبيضاء وصعدة وتعز) لم يعد من س
ــالح للجهاد يف  إال أن ينطلق الجميع وكل قادٍر عىل حمل الس
ــبيل الله ومواجهة هذا العدوان الهمجي وتعزيز الجبهات  س
ــبيل الله كرماء بدًال من  حتى ننال النرص أعزاء أو نقتل يف س

أن نقتل يف أفراحنا وأتراحنا وتحت ركام بيوتنا.
ــٍف وقاعٍد عن الجهاد  ــان“ ال عذر ألي متخل وأضاف البي
ــن بالله  ــاٍن يؤم ــالح، وال عذر ألي إنس ــىل حمل الس ــادٍر ع ق
ــبيل الله  ــالق للجهاد يف س ــن النفري واالنط ــر ع ــوم اآلخ والي
ــبيل نرصة  ــذل الغايل والرخيص يف س ــوال واألنفس وب باألم
ــن ﴿َال  ــدان الذي ــاء والول ــال والنس ــن الرج ــتضعفني م املس

َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َوَال َيْهَتُدوَن َسِبيًال﴾.
ــم ماذا بعد  ــعب اليمني العظي ــان“ يا أبناء الش وقال البي
ــبيل إال  ــية؟ ال س ــالء واملجازر الوحش كل هذه الدماء واألش
ــال مجتمع  ــاد والكفاح، ف ــوض إىل الجه ــالح والنه حمل الس
ــوع علينا، وال علماء  ــمعنا، وال منظمات تذرف الدم دويل يس
ــعوب نهضت لتنفض  يصدعون بكلمة الحق من أجلنا، وال ش

ــعب الحكمة  عن كاهلها ركام الذلة والهوان ليس إال أنت يا ش
واإليمان األمل للمستضعفني بعد الله سبحانه وتعاىل.

املتحدث باسم حكومة اإلنقاذ
ــمي لحكومة اإلنقاذ الوطني  اىل ذلك جدد املتحدث الرس
ــزي للمجتمع  ــت املخ ــتنكاره للصم ــر اس ــالم جاب ــد الس عب
ــف العدوان عىل اليمن من جرائم  الدويل إزاء ما يرتكبه تحال
ــريان العدوان  ــتهداف ط ــادة وآخرها املجزرة املروعة باس إب
حفل زفاف بمحافظة حجة راح ضحيتها أكرث من 80 شهيداً 

وجريحا.
ــبأ) عن  ــح لوكالة (س ــر يف ترصي ــالم جاب ــرب عبد الس وع
ــتظل وصمة  ــية .. مؤكداً أنها س إدانته لتلك الجرائم الوحش
ــني كل الصامتني واملؤيدين لها والتي تدلل مجدداً  عار يف جب
عىل هدف تحالف العدوان بقيادة السعودية يف إبادة الشعب 

اليمني.
ــخر من املتباكني واملرصحني ومصدري البيانات عند  وس
الرد واستهداف دول العدوان بالصواريخ .. متسائال" أين هم 
ــتهدف اليمنيني بدم بارد  من هذه املجازر املتتالية والتي تس

ومباركة من العمالء واملرتزقة يف الداخل والخارج".
ــم بحق  ــاد الجرائ ــمي إىل أن ازدي ــدث الرس ــار املتح وأش
ــع املبعوث  ــدوان تض ــن قبل الع ــن مؤخراً م ــني يف اليم املدني
ــكه وتنفيذه  ــي ملدى تمس ــد يف اختبار حقيق ــي الجدي األمم
للمبادئ التي أنشئت من أجلها األمم املتحدة والتي ضمنت 

حماية املدنيني وحرية واستقالل األوطان.
ــدى وأن  ــا جدد التأكيد بأن دماء اليمنيني لن تذهب س كم

الرد املناسب سيكون قاسياً وموجعاً للعدوان.
ــيظل صامداً يف وجه  ــمي أن اليمن س وأكد املتحدث الرس
ــة اليمنيني  ــىل عزيم ــن تؤثر ع ــم ل ــذه الجرائ ــدوان وأن ه الع
ــتكربين  واملس ــاة  الطغ ــة  ومواجه ــتقالل  واالس ــرر  التح يف 

ومرتزقتهم يف الداخل.
ــي،  ــاذ الوطن ــة اإلنق ــؤول يف حكوم ــدر مس ــا أدان مص كم
ــعودي اإلماراتي  املجزرة الجديدة التي ارتكبها العدوان الس
ــس  ــي قي ــة ببن ــة الراق ــاف قري ــل زف ــني يف حف ــق املواطن بح
ــرث من 35  ــي راح ضحيتها أك ــس، الت ــة يوم أم ــة حج محافظ

شهيدا و55 جريحا حالة بعضهم حرجة.
ــذي يعد جريمة  ــل اإلجرامي، ال ــدر بهذا الفع ــدد املص ون
ــيادهم  وأس ــا  مرتكبوه ــيخضع  س األركان  ــة  مكتمل ــرب  ح

للمحاكمة عاجال أو آجال .
ــم الحرب التي يندى لها جبني  واعترب املصدر توايل جرائ
ــعب اليمني عىل  ــل العدوان بحق الش ــان حي من قب كل إنس
ــرام املعتدين وغيهم  ــدى إج ــزز، دليل عىل م ــذا النحو املق ه
ــع .. مؤكداً أن  ــقوطهم األخالقي املري ــم وتجربهم وس وتكربه
ــوة وثباتا  ــعب اليمني إال ق ــد الش ــازر لن تزي ــة هذه املج كاف
ــادهم يف  ــيجرف يف طريقه ظلمهم وعتوهم وإفس وعنفوانا س

األرض.
ــات  ــف املؤسس ــدة ومختل ــم املتح ــدر األم ــب املص وطال
ــانية دونما تمييز ولم  ــي ال زالت تدافع عن اإلنس ــة الت الدولي
ــعودي، بتحمل مسئولياتها والوقوف بكل  يدنسها املال الس
حزم أمام هذه الجرائم التي تعد وصمة عار بحق اإلنسانية .

وزارة الصحة
ــتمرار  ــكان اس ــة والس ــة العام ــت وزارة الصح ــا أدان كم
ــه للمدنيني يف  ــكاب جرائمه وقتل ــعودي يف ارت ــدوان الس الع
ــتهداف حفل  ــة اس ــا جريم ــة وآخره ــبات االجتماعي املناس
ــي راح ضحيتها العرشات من  ــي قيس يف حجة والت زفاف بن

الشهداء و الجرحى .
ــمي باسم الوزارة الدكتور عبد الحكيم  وأكد الناطق الرس
ــبأ) أن صمت األمم املتحدة شجع  الكحالني يف ترصيح لـ(س
ــبات  ــتهدافه للمناس ــازره واس ــة مج ــىل مواصل ــدوان ع الع
ــرشات من القتىل و  ــة واألعراس والتي خلفت الع االجتماعي

الجرحى خاصة من النساء و األطفال.
ــتقلة يف هذه  ــب الكحالني بفتح تحقيقات دولية مس وطال

الجرائم وإحالة مرتكبيها اىل العدالة الدولية.
وزارة الخارجية

ــد العبارات  ــوزارة الخارجية بأش ــدر ب ــك أدان مص اىل ذل
ــم واالعتداءات اليومية التي يرتكبها تحالف العدوان  الجرائ
ــتهداف  ــية باس ــعودية وآخرها املجزرة الوحش ــادة الس بقي
ــاف يف مديرية بني قيس بحجة والتي راح ضحيتها  حفل زف

أكرث من 80 شهيدا وجريحا.
ــن ومجلس  ــس األم ــم املتحدة ومجل ــدر األم ــا املص ودع
ــة  ــات الحقوقي ــدويل واملنظم ــع ال ــان واملجتم ــوق اإلنس حق
ــاكات الصارخة  ــة االنته ــؤولياتها وإدان ــالع بمس إىل االضط
ــان  ــاني والقانون الدويل لحقوق اإلنس للقانون الدويل اإلنس

يف اليمن.
ــبأ) إىل أن الصمت املطبق  وأشار املصدر يف ترصيح لـ(س
للمجتمع الدويل وغض الطرف عما يجري يف اليمن هو الذي 
شجع دول العدوان عىل االستمرار والتمادي يف ارتكاب تلك 

الجرائم واملجازر بحق الشعب اليمني.
ــاع عن  ــي يف الدف ــعب اليمن ــق الش ــدر عىل ح ــد املص وأك
النفس والثأر لشهدائه بكل الوسائل املتاحة إزاء ما يتعرض 

له من جرائم حرب يندى لها جبني اإلنسانية.
ــدوان من مغبة  ــؤول دول تحالف الع ــدر املس ــذر املص وح
ــتهرتة بأرواح املدنيني  ــادي يف ترصفاتها الهوجاء واملس التم

يف اليمن.
وأكد أن استمرار تحالف العدوان يف ارتكاب الجرائم بحق 
ــذل يف الوقت  ــالم التي تب ــعب اليمني ُيعرقل جهود الس الش
ــني العام لألمم املتحدة  ــن من قبل املبعوث الخاص لألم الراه
ــن مارتن غريفث بهدف إنهاء العدوان ورفع الحصار  إىل اليم

املفروض عىل اليمن للعام الرابع عىل التوايل.
وزارة حقوق االنسان

ــان بشدة الجريمة املروعة  كما أدانت وزارة حقوق اإلنس
ــل  ــتهدافه حف ــدوان باس ــف الع ــريان تحال ــا ط ــي ارتكبه الت
ــة بمديرية بني قيس بحجة والتي راح  زفاف يف منطقة الراق

ضحيتها العرشات من الشهداء والجرحى.
ــل  ــدوان لحف ــريان الع ــتهداف ط ــوزارة أن اس ــدت ال وأك
ــئوليته القانونية  ــًال إرهابياً تتحمل مس الزفاف يف حجة عم

األمم املتحدة وهيئاتها وأجهزتها املختلفة.
وأشارت إىل أن دول تحالف العدوان تتعمد إهالك الشعب 
ــائل  ــتخدمة كل الوس ــكل جماعي مس ــه بش ــي وإبادت اليمن

واألسلحة املحرمة دولياً.
ــه مجلس األمن  ــان املجتمع الدويل وعىل رأس وحمل البي
ــعب  ــئولية ما يتعرض له الش ــان مس ــس حقوق اإلنس ومجل
ــدوان..  ــل دول تحالف الع ــن قب ــج م ــل ممنه ــي من قت اليمن
ــالع املجتمع  ــم املتحدة بإط ــل األمني العام لألم ــة ممث مطالب
ــم املماثلة لها والتي أودت  ــدويل عىل هذه الجريمة والجرائ ال

بعرشات املواطنني اآلمنني يف حفاالت األعراس.
ودعا البيان مبعوث األمم املتحدة لليمن واملجتمع الدويل 
ــة ملجلس األمن  ــة عاجل ــة إىل عقد جلس ــات الدولي واملنظم
ــكل فوري ورفع الحصار  التخاذ قرارات إليقاف العدوان بش

الشامل عىل املنافذ الربية والبحرية والجوية.
ــكيل  ــان مطالبتها بتش ــوق اإلنس ــددت وزارة حق ــا ج كم
ــق والتحقيق  ــتقلة ومحايدة لتقيص الحقائ ــة دولية مس لجن
ــا جرائم االغتصاب  ــم واالنتهاكات ومن بينه ــة الجرائ يف كاف
وتدمري مقدرات الشعب اليمني وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.
ــان املجزرة  ــز اليمني لحقوق اإلنس ــن جانبه أدان املرك م
ــتهدافه حفل  ــدوان باس ــا تحالف الع ــي ارتكبته ــة الت املروع
ــة وراح  ــة حج ــس محافظ ــي قي ــة يف بن ــة الراق ــاف بقري زف

ضحيتها عرشات الشهداء والجرحى.
وذكر املركز أن هذه املجزرة الوحشية التي ارتكبها طريان 
ــعودية خلفت اكرث من 88 شهيدا  تحالف العدوان بقيادة الس

وجريحا بينهم أكرث من 30 طفال.
ــت األوىل لتحالف  ــة ليس ــذه الجريم ــان أن ه ــار البي وأش
ــبات االجتماعية يف  ــتهداف املناس العدوان الذي يواصل اس

ظل صمت دويل مخز ومريب .
واستنكر البيان استمرار صمت الشعوب العربية والعالم 
ــعب  ــىل هذه املجازر التي ترتكب بحق الش ــم املتحدة ع واألم

اليمني.
قيادات املحافظات

ــت  ــة املحوي ــادة محافظ ــت قي ــل أدان ــد متص ــىل صعي ع
ــريان العدوان  ــي ارتكبها ط ــة الت ــة الجريم ــلطة املحلي والس
األمريكي السعودي باستهدافه حفل زفاف يف منطقة الراقة 
ــة والتي راح ضحيتها العرشات من  بمديرية بني قيس بحج

الشهداء و الجرحى .
ــا كان لها أن  ــعة و غريها م ــذه الجريمة البش ــدت أن ه وأك
ــجع تحالف العدوان  ــم لوال صمت املجتمع الدويل الذي ش تت
عىل التمادي يف ارتكاب مجازره و جرائمه املروعة بحق أبناء 

اليمن التي ترقى اىل مصاف جرائم الحرب .
ــة  الحقوقي ــات  واملنظم ــدويل  ال ــع  املجتم ــان  البي ــا  ودع
ــؤوليتهم وإعادة النظر يف موقفهم  واإلنسانية اىل تحمل مس
ــدوان والتي  ــي يرتكبها الع ــم املروعة الت ــن يف الجرائ والتمع
ــىل دول  ــط ع ــا بالضغ ــانية ،مطالب ــني اإلنس ــا جب ــدى له ين

التحالف وإيقاف العدوان عىل اليمن .
ــان  ــبام كوكب ــة ش ــع يف مديري ــيل موس ــاء قب ــا لق ــا دع كم
ــد الجبهات للرد  ــري العام ورف ــت ، إلی النف ــة املحوي بمحافظ

علی تصعيد العدوان وجرائمه.
ويف الوقفة التي حرضها مشايخ ووجهاء وعلماء املديرية 
ــعار  ــني عركاظ علی أهمية استش ــد وكيل املحافظة حس ..أك
الجميع للمسؤولية ملواجهة تصعيد العدوان وجرائمه بحق 

الشعب اليمني.
ــار إىل أن الجرائم التي ترتكبها تحالف العدوان بحق  وأش
ــعبية  ــتوجب من الجميع الهبة الش ــاء اليمن تس أطفال ونس

للدفاع عن العرض واألرض.
ــام،  ــرشف املحافظة عبدالغني ضيف الله رس فيما دعا م

: حكومة اإلنقاذ :حكومة اإلنقاذ
دماء اليمنيني لن تذهب سدى دماء اليمنيني لن تذهب سدى 

وإن الرد املناسب سيكون وإن الرد املناسب سيكون 
قاسيًا وموجعًا للعدوانقاسيًا وموجعًا للعدوان

:قيادات املحافظات:قيادات املحافظات
مستمرون يف النفري العام مستمرون يف النفري العام 

ورفد الجبهات للرد علی ورفد الجبهات للرد علی 
تصعيد العدوان وجرائمهتصعيد العدوان وجرائمه

: أحزاب وتنظيمات :أحزاب وتنظيمات
هذه املجازر تأتي ضمن مسلسل هذه املجازر تأتي ضمن مسلسل 

جرائم اإلبادة الجماعية التي جرائم اإلبادة الجماعية التي 
اقرتفها ويقرتفها العدواناقرتفها ويقرتفها العدوان

• السلطة مغرم وليست 

مغناًم وكنا أمام خيارات 
صعبة إما أن نرتك أمور 
البلد تتجه إىل املجهول 
ومؤسسات الدولة تتجه 
إىل نقطة الال عودة أو أن 
نقفز لتحمل مسؤولية 
الحفاظ عىل ما تبقى من 
مؤسسات الدولة

• علينا أّال نراهن عىل 

صحوة ضمري العدو وال 
عىل إنسانية املجتمع 
الدويل املزيفة لوقف 

العدوان والحصار ، 
بل يجب أن تضعوا 

الخطط الطارئة القريبة 
واملتوسطة والبعيدة 

املدى لنصل إىل مرحلة 
االكتفاء الذايت, 

• تسلم املجلس 

السيايس األعىل 
إدارة دولة منهكة 
ومثقلة باألعباء املالية 
وااللتزامات تعاين شحة 
املوارد وصعوبة تحصيل 
اإليرادات يف ظل العدوان 
والحصار.

• من يريد أن نكون 

مظلة لرشعنة ما يريد 
سواًء من األنصار أو 

املؤمتر أو من أي طرف 
فليأت ويتحمل املسؤولية 
بشكل مبارش ويكون هو 

املسؤول أمام الشعب 
عن أي اختالالت ويتحمل 

أمام الله وأمام الشعب.

• الوعي والنضج الذي 

وصل إليه شعبنا وحجم 
التضحيات التي بذلها 
أبناء الشعب قاطبة 
أسهمت بشكل كبري 
يف استمرارية املجلس 
يف القيام بدوره رغم 
التحديات الكبرية 

• شعبنا اليمني العظيم 

بذل أغىل التضحيات 
يف سبيل عزته وكرامته 

وتحمل أشد أنواع املعاناة 
من أجل حريته وكرامته 
وال ينبغي إال أن نكون 
مبستوى تضحيات هذا 

الشعب للوصول إىل نيل 
كرامته واستقالله.

• إذا وجدت الرؤية 

واإلرادة والعزم والصدق 
واليقني فهناك آفاق 
واسعة ومتاحة ميكن أن 
تسهم بشكل كبري عىل 
املدى املتوسط والبعيد يف 
تلبية احتياجات الشعب 
وتوفري مرتباته وهذا ما 
ينبغي عىل حكومة اإلنقاذ 
التوجه الجاد فيه.
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ــالمية اإليرانية،  ــة الجمهورية اإلس ــم وزارة خارجي ــتنكر املتحدث باس اس
ــعودية عىل  ــنتها الطائرات الس ــني، الغارات األخرية التي ش ــدة أمس االثن بش
ــية عىل حفل عرس يف محافظة  مختلف املدن يف اليمن، وخاصة الغارة الوحش

حجة.
ــرات  ــنتها الطائ ــي ش ــرية الت ــارات األخ ــدة، الغ ــمي بش ــرام قاس وأدان به
ــعودية عىل أهداف مدنية يف مختلف مدن اليمن، وخاصة الغارة الوحشية  الس
ــفرت عن مقتل وإصابة العرشات  ــىل حفل عرس يف محافظة حجة والتي أس ع

من املدنيني األبرياء بمن فيها العديد من النساء واألطفال.
ــكنية،  ــانية، وأن تكثيف قصف املناطق الس ــال إن هذا الفعل معاد لإلنس وق

يبني إحباط املعتدين عىل اليمن وعجزهم عن تحقيق أهدافهم.
ــالح  ــعودية بالس ــدث اإليراني، دعم بعض الدول الغربية للس واعترب املتح
ــكنية واألهداف املدنية  ــؤول، وعّد الهجمات عىل املناطق الس بأنه أمر غري مس
ــذه املناطق إليصال  ــات الدولية املعنية إىل ه ــع وصول املنظمات واملؤسس ومن

املساعدات، بأنه انتهاك لألعراف والقواعد اإلنسانية.
ــدول املؤثرة يف األزمة اليمنية،  ــمي من منظمة األمم املتحدة وال وطلب قاس
إن تبذل جهودها لوقف الغارات والقصف برسعة، واتخاذ التدابري واإلجراءات 

الالزمة للحفاظ عىل سالمة املدنيني وأمنهم وخاصة النساء واألطفال.


