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¶¶  املطالبة بمحاسبة دول العدوان إلجهاضها املطالبة بمحاسبة دول العدوان إلجهاضها االعملية السياسية باليمنلعملية السياسية باليمن
¶¶  دعوات لتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق يف كافة االنتهاكات بحق الشعب اليمنيدعوات لتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق يف كافة االنتهاكات بحق الشعب اليمني

صنعاء/ سبأ
ــمية  الرس ــتنكار  واالس ــة  اإلدان ــات  بيان ــت  تواصل
ــي  ــد الوطن ــاركة الوف ــدوان مش ــة الع ــعبية لعرقل والش
ــورى  ــف 3" حيث حًمل مجلس الش ــاورات " جني بمش
ــؤولية عرقلة انتقال الوفد الوطني  تحالف العدوان مس

للمشاركة يف مشاورات جنيف.
وأشار مجلس الشورى يف بيان صادر عنه أمس إىل أن 
تحالف العدوان الذي تقوده السعودية واإلمارات الذي 
ــاء وتدمري  ــم بحق األطفال والنس ــع الجرائ يرتكب أبش
البنية التحتية يف اليمن، متسبباً يف أسوأ كارثة إنسانية 
ــوم الرابع عىل  ــزال يعيق للي ــم، ما ي ــتوى العال عىل مس
التوايل الوفد الوطني من املشاركة يف مشاورات جنيف.
ــورى صلف وتعنت دول العدوان ..  وأدان مجلس الش
ــود مبعوث األمني العام  ــربا ذلك إعاقة متعمدة لجه معت
ــال  لألمم املتحدة إىل اليمن مارتن غريفيث بغرض إفش
ــالة عىل تمسك تحالف العدوان  مشاورات جنيف ورس

بالخيار العسكري والحرب العدوانية عىل اليمن.
ودعا املجلس الدول املحبة للسالم إىل إدانة غطرسة 
ــي املعرقل لجهود  ــعودي اإلمارات وصلف العدوان الس
ــبقها  ــاورات جنيف وما س ــالم واملعيق ملش ــالل الس إح
ــيتها  ــن إعاقات تمثلت يف املجازر التي ُذهل من وحش م
الرأي العام العاملي وآخرها مجازر األطفال يف ضحيان 
ــفى الثورة وسوق السمك يف  والدريهمي وبوابة مستش

الحديدة والتي تعترب من جرائم حرب مكتملة األركان.
ــابقة التي عجزت فيها  ولفت البيان إىل التجارب الس
ــلس للوفد  ــال آمن وس ــان انتق ــدة عن ضم ــم املتح األم

الوطني وترتيبات عودته من الكويت ملدة ثالثة أشهر.
ــم املتحدة وعدم  ــفه لعجز األم ــرب املجلس عن أس وع
ــة لنقل الوفد الوطني ..  قدرتها عىل توفري طائرة عماني
معتربا عرقلة العدوان للوفد الوطني يف االنتقال بطريان 
ــوء النية التي يعرب عنها  ــاورات جنيف يؤكد س آمن ملش

بجالء ذلك الفعل.
وجدد مجلس الشورى مطالباته بفتح مطار صنعاء 
ــي لتحالف  ــرار عنجه ــه بق ــاء إغالق ــدويل والذي ج ال
العدوان يف مخالفة مليثاق األمم املتحدة وقانون الطريان 

املدني.
ــك املجلس السيايس  ــورى تمس كما أكد مجلس الش
األعىل وحكومة اإلنقاذ بدعم جهود السالم التي يبذلها 

املبعوث األممي مارتن غريفيث.
 وزارة حقوق اإلنسان

ــة دول تحالف  ــان أن عرقل ــدت وزارة حقوق اإلنس أك
ــعودية للوفد الوطني من املشاركة  العدوان بقيادة الس
ــكل العهود  ــد انتهاكاً صارخاً ل ــاورات جنيف تع يف مش
ــدة وخاصة ما يتعلق  ــق التي أقرتها األمم املتح واملواثي

بجهود إحالل السالم يف اليمن.
ــخة منه  ــبأ) نس وأوضحت الوزارة يف بيان تلقت (س
ــح للطائرة  ــدوان منح ترصي ــف الع ــض دول تحال أن رف
ــدويل لنقل الوفد  ــة للوصول إىل مطار صنعاء ال العماني
الوطني يدل داللة واضحة عىل نواياها املتعمدة لعرقلة 

املفاوضات .
وعربت الوزارة عن استغرابها  من عجز األمم املتحدة 
ــرة العمانية  ــص للطائ ــح ترخي ــا عىل من ــدم قدرته وع
ــم املتحدة  ــي ، محملة األم ــل الوفد الوطن ــة بنق الخاص
ــام ومبعوثه  ــني الع ــن واألم ــس األم ــها مجل ــىل رأس وع
الخاص إىل اليمن املسؤولية الكاملة عن ممارسات دول 
ــال  ــفر الوفد الوطني وإفش ــف العدوان لعرقلة س تحال

املفاوضات.
ــة يف الداخل ترحب  ــد البيان أن القوى الوطني كما أك
ــالم واألمن  ــة املبذولة إلحالل الس ــود الدولي بكل الجه
ــية ، رغم  ــكها الحثيث بالعملية السياس يف اليمن وتمس
ــعة التي ارتكبها العدوان ومرتزقته يف حق  املجازر البش
ــه ، الفتاً إىل وجوب  ــعب اليمني ومقدراته وممتلكات الش
محاسبتهم ومعاقبة مرتكبي  تلك الجرائم واالنتهاكات 

أمام املحاكمة الدولية .
ــبة الدول  ــع الدويل بمحاس ــوزارة املجتم ــت ال وطالب
التي خالفت وانتهكت قرارات مجلس األمن عرب سعيها 
ــية يف اليمن والتدخل  املبارش يف عرقلة العملية السياس

املبارش وغري املبارش يف الشأن اليمني. 
ــان بتشكيل  كما طالبت مجليس األمن وحقوق اإلنس
لجنة دولية محايدة ومستقلة تعمل عىل تقيص الحقائق 
ــق يف كافة االنتهاكات والجرائم املرتكبة يف حق  والتحقي

الشعب اليمني.
أحزاب التحالف الوطني

إىل ذلك أدانت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
اإلجراءات التعسفية الهمجية لدول تحالف العدوان يف 
عرقلة الوفد الوطني من املشاركة يف مشاورات جنيف.

ــي يف بيان تلقت  ــتنكرت أحزاب التحالف الوطن واس
ــن  ــدوان م ــه دول الع ــا تمارس ــه ، م ــخة من ــبأ) نس (س
ــري قانونية وذلك  ــري أخالقية وغ ــفية وغ إجراءات تعس
ملنعها وفد الجمهورية اليمنية من املشاركة بمشاورات 

جينيف التي ترعاها األمم املتحدة.
ــويق  ــعى من وراء ذلك إىل تس وأكدت أن العدوان يس
ــارة وخداع  ــام ت ــرأي الع ــل ال ــة لتضلي ــه الباطل أكاذيب

ــة الوفد  ــه  مماطل ــرى بادعائ ــدويل تارة أخ ــع ال املجتم
ــال  ــة حكومة صنعاء إفش ــور ومحاول ــي بالحض الوطن
ــاورات يف الوقت الذي ترفض فيه دول العدوان  هذه املش
ــرة بالوصول  ــص للطائ ــعودية منح ترخي ــادة الس بقي
ــي إىل جنيف رغم  ــل الوفد الوطن ــار صنعاء لنق إىل مط
ــاورات إال بعد أن تم بحث  ــم يتم تحديد موعد املش أنه ل
الرتتيبات مع األمم املتحدة عىل اآللية التي سيتمكن من 

خاللها مشاركة الوفد فيها.
ــك الرتتيبات  ــه كان من ضمن تل ــان إىل أن ــار البي وأش
السماح لطائرة عمانية بنقل العالقني يف عمان والعودة 
ــتعٍص  ــراض مس ــني بأم ــرىض  املصاب ــض امل ــل بع ونق

عالجها يف الداخل. 
وعربت أحزاب التحالف الوطني عن األسف الشديد 
ــا التزمت به  ــاء بم ــدة من الوف ــن األمم املتح ــدم تمك لع
ــاء الرتاخيص الالزمة  ــط عىل دول العدوان إعط والضغ
للطائرة للوصول إىل صنعاء وهذا هو ما دأبت عليه دول 

العدوان مع كل الوفود السابقة.
ودعت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أحرار 
ــة الضغوط عىل دول  ــم املتحدة إىل ممارس ــم واألم العال
ــاف عدوانها الظالم عىل اليمن ومنعها من  العدوان إليق
ــعب  ــن جرائم الحرب واإلبادة ضد الش ــكاب مزيد م ارت

اليمني. 
ــية يف الداخل ورجال  ــة القوى السياس وأهابت بكاف
ــك من أجل  ــد من التماس ــوف ومزي ــل رص الصف القبائ
مواجهة صلف العدوان  واالستعداد ملواجهة غطرسته 
ورفد الجبهات باملال والرجال بهدف إفشال مخططات 

العدوان الرامية إىل تركيع اليمنيني.
تكتل األحزاب السياسية 

كما أدانت الهيئة التنفيذية لتكتل األحزاب السياسية 
ــف العدوان للوفد  ــدوان عرقلة دول تحال ــة للع املناهض

الوطني من املشاركة يف مشاورات جنيف. 
وأوضحت الهيئة يف بيان تلقت (سبأ) نسخة منه أن 
ــد الوطني وعدم منح الطائرة  ــة دول العدوان للوف عرقل
ــى العالقني،  ــد والجرح ــل الوف ــاً لنق ــة ترخيص العماني
ــتخراج ذلك الترصيح  ــد عجز األمم املتحدة عن اس يؤك
ــراف لحضور  ــوة لكافة األط ــا من وجهت الدع رغم أنه

املشاورات.
ــهد حالة من  ــذه التطورات نش ــال البيان " إننا به وق
ــة الدولية "األمم املتحدة" ما  الضعف والهوان للمؤسس
ــيايس يطمح إليه اليمنيون للخروج  ــار س يهدد أي مس
ــتمرة  من الحالة التي فرضتها دول العدوان بحرب مس
للعام الرابع عىل التوايل، يقابل ذلك بصمود واستبسال 
ــة املناهضة  ــوى الوطني ــعبنا اليمني والق ــاء ش من أبن

للعدوان ".
ــدوان التأكيد  ــة للع ــزاب املناهض ــل األح ــدد تكت وج
ــارات ملقاومة  ــي يف كافة الخي ــعب اليمن ــىل ميض الش ع
ــة األرايض من دنس  ــالل حتى تطهري كاف ــزو واالحت الغ
ــيايس الذي يضمن  ــك بالخيار الس االحتالل مع التمس

لليمن الحرية واستقالل القرار.
ــة لهذه  ــدوان املعرقل ــف الع ــان دول تحال ــا البي ودع
ــار أخري لخروجهم  ــاورات إىل اغتنام الفرصة كخي املش
ــا بإعالن عدوانهم  ــة التي أقحموا دولهم فيه من الورط
ــعب حر  يأبى إال أن يكون عزيزاً شامخاً متمسكاً  عىل ش

بروحية السالم العادل والشامل.
رابطة علماء اليمن

ــف  ــة دول تحال ــن عرقل ــاء اليم ــة علم ــت رابط وأدان
ــن  ــي م ــد الوطن ــعودي للوف ــي الس ــدوان األمريك الع

املشاركة يف مشاورات جنيف. 
واعتربت الرابطة يف بيان تلقت (سبأ) نسخة منه، أن 
عرقلة الوفد الوطني والحيلولة دون وصوله إىل جنيف، 
ــرف املعرقل والرافض  ــف الحقيقة للعالم عن الط تكش

للحوار والسالم .
ــي يف إطار  ــن أن ذلك يأت ــاء اليم ــة علم ــدت رابط وأك
ــي والنية املبيتة  ــعب اليمن ــتمرار التضييق عىل الش اس
ــدوان يف ارتكاب املزيد  ــتمرار الع للتصعيد وتواطؤ الس

من الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني.
ــم املتحدة كامل  ــان املجتمع الدويل واألم وحمل البي
ــيحدث من  ــا حدث ويحدث وما س ــؤولية عن كل م املس
ــن كل قطرة دم  ــعب اليمني وع ــاة للش ــات ومعان تداعي

سفكت أو تسفك الحقاً.
ــددت رابطة علماء اليمن رفضها املطلق وإدانتها  وج
ــعودي  ــي الس ــدوان األمريك ــة للع ــة والرصيح العلني
ــتمرار  ــعب اليمني .. مؤكدة أن االس اإلماراتي عىل الش
ــة بحق أبناء  ــىل ارتكاب املجازر املروع ــه واإلرصار ع في
ــتهداف  اليمن وفرض حصار بري وبحري وجوي واس
ــواحل برهان جيل عىل  املطارات واملوانئ والجزر والس
غياب الضمري العاملي واإلنساني بل وتواطؤ من قبل ما 
ــمى باملنظمات اإلنسانية ومعها األمم املتحدة التي  يس

لم تحرك ساكناً.
تنظيم التصحيح

ــا لتنظيم التصحيح  ــت اللجنة العلي ــن جانبها أدان م
ــاركة يف  ــد الوطني من املش ــدوان، للوف ــة قوى الع عرقل

مشاورات جنيف التي دعا لها املبعوث األممي.
ــماح قوى العدوان  ــد تنظيم التصحيح أن عدم س وأك
ــري طائرة عمانية لنقل الوفد الوطني يدل عىل أنها  بتوف
ال تريد إنجاح أي توجه نحو الحل السيايس وإنما تريد 

املزيد من ارتكاب املجازر بحق الشعب اليمني.
ــح  تحالف العدوان واملجتمع  وحمل تنظيم التصحي
ــدوان يف عرقلة  ــتمرار الع ــؤولية وتبعات اس الدويل مس

الوفد معتربا ذلك إفشاال للمشاورات قبل بدئها.
ودعا بيان التنظيم الوفد الوطني لعدم الرضوخ ألي 
ــىل توفري ضمان االنتقال  ــوط مهما كانت والعمل  ع ضغ

اآلمن للمشاورات والعودة اآلمنة أيضا.
ــدة بأن  ــدويل واألمم املتح ــن ال ــس األم ــب مجل وطال
ــتهتار النظام  يكون لهما موقف واضح ورصيح تجاه اس

السعودي واإلماراتي بأمن واستقرار اليمن واملنطقة.
مجلس التالحم الشعبي

ــعبي القبيل  ــتهجن مجلس التالحم الش ــك اس إىل ذل
ــاركة يف  ــي من املش ــد الوطن ــدوان للوف ــة دول الع عرقل

مشاورات جنيف.
ــخة منه أن  ــبأ) نس واعترب املجلس يف بيان تلقت (س
ــاركة يف املشاورات  عرقلة وصول الوفد إىل جنيف للمش
ــة قوى العدوان األمريكي السعودي  ــتمرار  لغطرس اس
ــم املتحدة  ــاعي األم ــي وتعنت واضح أمام مس اإلمارات

إلحالل السالم يف اليمن.
ــح لألمم  ــذا العجز الواض ــل ه ــان : " ويف ظ ــال البي وق
ــماح بخروج الجرحى والحاالت  املتحدة حتى عن الس
ــفر  ــني س ــة لتأم ــات الالزم ــري الضمان ــانية وتوف اإلنس
ــرشوع تكفله  ــق طبيعي وم ــي كح ــد الوطن ــودة الوف وع
ــإن مجلس التالحم يؤكد أن  ــة األعراف والقوانني ، ف كاف
ــاور  ــاح للوفد هو العودة للمفاوضات والتش الخيار املت

من العاصمة صنعاء ".
ــد الجبهات باملال  ــتمرار يف رف ــار إىل أهمية االس وأش
والرجال، استشعارا للدفاع عن الوطن وإيقاف غطرسة 
ــه يف الدخول يف  ــدم جديت ــف ع ــذا العدوان الذي كش ه

عملية السالم .
اللجنة الوطنية

ــق جرائم  ــد وتوثي ــة الوطنية لرص ــت اللجن ــا قال كم
ــدوان منح ترصيح  ــف الع ــض دول تحال ــدوان إن رف الع
ــرة عمانية بالوصول إىل مطار صنعاء الدويل لنقل  لطائ
ــف مخالف  ــاورات جني ــارك يف مش الوفد الوطني املش

لكل العهود واملواثيق التي التزمت بها تلك الدول لألمم 
املتحدة.

ــخة منه أن  ــبأ) نس ــت اللجنة يف بيان تلقت (س  وبين
ــرة العمانية يؤكد بما ال يدع  ــض منح الترصيح  للطائ رف
ــك أن دول تحالف العدوان تسعى إىل عرقلة  مجاًال للش

املشاورات وتقويضها بشكل متعمد.
ــم املتحدة عن  ــفها لعجز األم ــربت اللجنة عن أس وع
ــي، األمر الذي  ــة لنقل الوفد الوطن ــري طائرة عماني توف
ــة بحفظ  ــا الخاص ــرض قراراته ــا عن ف ــس عجزه يعك

السلم واألمن الدوليني من أي تهديد.
املنتدى الوطني للتنمية

ــة  ــي للتنمي ــدى الوطن ــرى أدان املنت ــة أخ ــن جه م
ــي من  ــد الوطن ــف للوف ــة دول التحال ــانية عرقل اإلنس

املشاركة يف مشاورات جنيف.
ــخة منه  ــبأ) نس ــدى يف بيان تلقت (س ــح املنت وأوض
ــتهتار والالمباالة يدل عىل تواطؤ دول  ــلوب االس أن أس
ــالم  ــري الس ــم املتحدة لعرقلة عملية س ــف واألم التحال

واألمن واالستقرار يف اليمن.
ــار  إىل أن هذه املشاورات تأتي يف وقت يعاني فيه  وأش
ــف املتواصل الذي  ــرب والقص ــعب اليمني من الح الش
ــن  ــاء وكبار الس راح ضحيته اآلالف من االطفال والنس
ــط  صمت دويل  ــص الدواء والغذاء وس ــة إىل نق باإلضاف

رهيب.
ــدة ، ومجلس األمن الدويل،  وحمل البيان األمم املتح
ــؤولية  ــانية الدولية  املس ــات الحقوقية واإلنس واملنظم

الكاملة عن عرقلة مشاركة الوفد يف مشاورات جنيف.
ــي عرقلة  ــات املجتمع املدن ــن منظم ــدد م ــت ع وأدان
ــاركة يف  ــد الوطني من املش ــدوان للوف ــف الع دول تحال

مشاورات جنيف. 
االئتالف الوطني

ــات املجتمع املدني  ــالف الوطني ملنظم ــرب االئت واعت
ــفري للرعاية  ــة أس ــة الزهراء ومؤسس ــة فاطم ومؤسس
ــة  ــدي ومنظمة نبني ونحمي ومؤسس ــة خذ بي ومنظم
ــان ومنظمة  آفاق الحياة واملرصد اليمني لحقوق اإلنس
ــىل إرصار دول  ــذا اإلجراء يدل ع ــة، أن ه ــا للتنمي جولي
ــم واخضاعهم  ــني وحصاره ــل اليمني ــدوان عىل قت الع

وتجويعهم ونهب مقدراتهم. 
ــن  ــل م ــي يؤم ــعب اليمن ــان إىل أن الش ــار البي وأش
ــدوان الهمجي  ــرب والع ــاء الح ــف إنه ــاورات جني مش
ــف يفضح ادعاءات دول  ــىل اليمن، مؤكداً أن هذا املوق ع
ــة املزيفة التي اتخذت غطاًء  العدوان الباطلة والرشعي
ــاء بقصف  ــتهداف األطفال والنس ــل اليمنيني واس لقت
ــار جوي  ــرض حص ــة وف ــوارج البحري ــرات والب الطائ

وبحري وتجويع أكرث من 22 مليون يمني.
ــي التأكيد  ــات املجتمع املدن ــددت عدد من منظم وج
ــة أكرث من أي وقت  ــعب اليمني اليوم بحاج عىل أن الش

مىض للتصالح واالصطفاف يف وجه العدوان. 
وطالبت األمم املتحدة وكل منظمات املجتمع املدني 
الدويل والعربي بتجاوز التنديد والشجب والعمل لوقف 
ــفر املرىض  الحرب الظاملة وفتح مطار صنعاء الدويل لس
ــال  ــارج وإرس ــالج يف الخ ــني للع ــن املدني ــى م والجرح

األدوية بصورة عاجلة لليمنيني.
التحدي التنموية

ــة  ــتنكرت منظمة التحدي التنموية ومؤسس كما اس
ــد الوطني يف  ــاركة الوف ــة مش ــة عرقل ــي للتنمي مجتمع

مشاورات جنيف.
ــرتك تلقت  ــة يف بيان مش ــة واملؤسس ــدت املنظم وأك
(سبأ) نسخة منه أن عرقلة مشاركة الوفد يف املشاورات 
دليل واضح عن مدى إرصار التحالف عىل إبادة الشعب 

اليمني وحرص الوفد الوطني عىل السالم.

ــام بمثل هذه األعمال  ــار البيان إىل أن تعمد القي وأش
ــد الحرب  ــدو إلطالة أم ــياً من قبل الع ــبباً رئيس ــد س يع
ــعب  ــن االنتهاكات والجرائم بحق الش وارتكاب مزيد م
اليمني، يف ظل صمت املنظومة الدولية إزاء االنتهاكات 

السابقة دون عقاٍب رادع يحول دون تكرارها.
ــدة  ــم املتح ــدويل واألم ــع ال ــان املجتم ــل البي وحم
ــان التابعة لها،  ــة بحقوق اإلنس ــة املنظمات املعني وكاف
املسؤولية الكاملة فيما تقرتفه دول التحالف من جرائم 

بحق الشعب اليمني.
ودعا البيان من تبقى من أحرار العالم إىل وقفة جادة 
مع حقوق الشعب اليمني والوقوف إىل جانبه عىل األقل 

بتعرية وفضح ما يتعرض له من جرائم حرب.
وجدد البيان مطالبة األمم املتحدة واملنظومة الدولية 
بالتدخل العاجل لوقف هذه الحرب الظاملة عىل الشعب 
اليمني وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة 

للتحقيق يف الجرائم املرتكبة بحقه.
بروكري التنموية

ــة  ــري التنموي ــات بروك ــتهجنت مؤسس ــك اس إىل ذل
ــة  ــهداء وجمعي ــة الش ــة وواح ــس لإلغاث ــرش بلقي وع
صنعاء االجتماعية واملنتدى اإلنساني اليمني، عرقلة 
ــاركة يف  ــد الوطني من املش ــدوان للوف ــف الع دول تحال

مشاورات جنيف. 
واعتربت يف بيان تلقت (سبأ) نسخة منه هذه العرقلة 
ــاعية  ــارة إىل النية املبيتة لدول تحالف العدوان الس إش
ــميات أو  ــاناً تحت أي مس ــن أرضاً وإنس ــري اليم إىل تدم

ذرائع. 
واستنكر البيان إرصار تحالف العدوان عىل استمرار 
ــاب وتواطؤ األمم  ــم يف ظل غي ــني وحصاره ــل اليمني قت
ــف من هذا  ــجيل موق ــن القيام بعملها أو تس املتحدة ع

العدوان. 
ــعب اليمني املحارص  ــة إدراك الش ــد البيان أهمي وأك
ــرى  والق ــدن  امل ــري  تدم يف  ــدوان  الع ــف  تحال ــا  لنواي
ــاجد.. داعيا  ــدارس واملس ــازل وكذا امل ــتهداف املن واس
ــام بدورها يف إيصال  ــي إىل القي ــات املجتمع املدن منظم

صوت الشعب إىل كل أحرار العالم.
دائرة التعليم الجامعي

كام أدانت دائرة التعليم الجامعي عرقلة دول تحالف العدوان للوفد 
الوطني من املشاركة يف مشاورات جنيف.

واســتنكرت الدائرة يف بيان لها تلقته (سبأ) تعمد تحالف العدوان يف 
عرقلة انتقال الوفد الوطني املشــارك يف مشــاورات جنيف التي كان من 

املفرتض انعقادها الخميس.
وأكــد البيان أن هذا األســلوب، يعكس دناءة قــوى تحالف العدوان 
وعجــز األمم املتحدة عــن ضامن انتقال آمن وســلس للوفــد الوطني 

وعودته إىل أرض الوطن.
دائرة العلماء واملتعلمني

من جهتها أدانت دائرة العلامء واملتعلمني باملكتب التنفيذي ألنصار 
هللا منــع قوى العدوان الســعودي األمرييك للوفــد الوطني من حضور 
مشــاورات جنيف، التي تعِقدها األمم املتحدة، وقالت دائرة العلامء يف 
بيان : إن ذلك يبني بشــكٍل ال يدع مجاال للشــك أن تلــك القوى ال تريد 
لشــعبنا أّي ســالم، وال حوار، وأنها بغطاء أمرييك وبريطاين وفرنيس ُتِرص 
عىل ارتكاب املزيد من الجرائم بحق شــعبنا اليمني املجاهد، وأنها كانت 
تبيِّــُت الغــدر واإلهانة ألعضــاء الوفد، وهذا ما ال يقبلــه أي حر يف هذا 
الوطــن، حيث ثورتنا ثورة عزة وكرامــة؛ ألن هللا عزيز، ويريدنا أن نكون 

أعزاء.
وحمل البيان قوى العدوان، والدول الغربية املتواطئة، واألمَم املتحدة 
مســؤولية فشل مشاورات جنيف، وتهيب الدائرة بجميع أبناء شعبنا يف 
اُملّيض ُقُدما الصمود والثبات ورفِد الجبهات بالرجال واألموال، كام تدعو 
إىل إفشال العدوان االقتصادي، املتسّبب يف هبوط العملة الوطنية، وغالء 
األسعار، بالوعي والبصرية، والشعور من كل مكلف باملسؤولية التاريخية 
يف تحرير شــعبنا من كل أنواع الوصاية واالرتهان واالحتالل؛ (َوّهللاُ َغالِب 

َعَىل أَْمرِِه َولَـِكنَّ أَْكرَثَ النَّاِس الَ َيْعَلُموَن).
االتحاد العام لشباب اليمن 

كام أدان االتحاد العام لشباب اليمن، إجراءات دول تحالف العدوان 
التعسفية يف عرقلة مشاركة الوفد الوطني مبشاورات جينيف.

وأوضح االتحاد يف بيان تلقته لـ(ســبأ) أن تحالف العدوان يسعى من 
وراء إجراءاتــه هذه غري القانونية إىل تســويق أكاذيبــه الباطلة لتضليل 
الــرأي العام وخــداع املجتمع الــدويل بادعائه مامطلــة الوفد الوطني 

بالحضور ومحاولة حكومة صنعاء إفشال هذه املشاورات.
وأشــار إىل أن رفض تحالف العدوان بقيادة الســعودية منح ترخيص 
للطائرة بالوصول إىل مطار صنعاء لنقل الوفد الوطني إىل جنيف ، إجراء 
غــري أخالقــي ، رغم أنه مل يتم تحديــد موعد املشــاورات إال بعد أن تم 
بحــث الرتتيبات مع األمم املتحدة عىل اآللية التي ســيتمكن من خاللها 

مشاركة الوفد فيها.
وعرب االتحاد عن أسفه الشديد لعدم متكن األمم املتحدة من الوفاء مبا 
التزمــت به والضغظ عىل دول العدوان إعطاء الرتاخيص الالزمة للطائرة 
للوصول إىل صنعاء وهذا هو ما دأبت عليه دول العدوان مع كل الوفود 

السابقة.
ودعا بيان االتحاد العام لشباب اليمن أحرار العامل واألمم املتحدة إىل 
مامرســة الضغوظ عىل دول العــدوان إليقاف عدوانها الظامل عىل اليمن 
ومنعها من ارتكاب مزيد من جرائم الحرب واإلبادة ضد الشعب اليمني.

وأهاب بكافة القوى السياســية ومنظامت املجتمع املدين يف الداخل 
ورجــال القبائل املزيد من التالحم ورص الصفــوف يف مواجهة العدوان 

ورفد الجبهات باملال والرجال حتى تحقيق النرص .
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