
يهديكم مجلس نواب الجمهورية اليمنية أطيب تحياته متمنيًا لكم التوفيق والنجاح، وحرصًا منا على 
اطالعكم وكافة السادة أعضاء برلمانكم الموقر على الوضع القائم في الجمهورية اليمنية من الناحية 
السياسية والدستورية على وجه الخصوص باإلضافة إلى توضيح موجز عن العدوان الذي تتعرض له منذ 26/

مارس/2015م.
من عاصمة الجمهورية اليمنية - صنعاء - والتي تتعرض للقصف على مدار الساعة من قبل طائرات العدوان، 
نبعث لكم هذه الرسالة الهامة، التي نتمنى أن تحظى باهتمامكم وتعاطيكم معها بما ينعكس أثره إيجابًا على 
الشعب اليمني الذي يطمح إلى من يناصره ويقف معه أمام ما يتعرض له من عدوان خارجي يصاحبه جرائم 

من الجماعات اإلرهابية في العديد من المحافظات اليمنية.
ملخص للواقع اليمني:

مرت الجمهورية اليمنية التي كفل دستورها التعددية الحزبية منذ عدة سنوات بمرحلة توافق سياسي بين 
األطراف السياسية بشأن إدارة الدولة في البالد.

وكان لزامًا على مجلس النواب ووفقًا لصالحياته الدستورية أن يقر هذه االتفاقيات حرصًا على حقن الدماء 
وتجنيب البالد ويالت الحروب الداخلية.

وباختصار نضع أمامكم موجزًا زمنيًا لمرحلة التوافق التي مرت بها البالد.
1-  في عام 2009م اتفقت جميع األطراف السياسية على إجراء بعض التعديالت الدستورية والتي 

ترتب عليها استمرارية السلطة التشريعية القائمة في العمل لحين زوال الظروف القاهرة حينها.
2-  جراء األحداث التي شهدتها المنطقة العربية عام 2011م ومن ضمنها الجمهورية اليمنية والتي 
انعكس أثرها السلبي على أمن واستقرار اليمن، فقد تم التوافق بين األطراف السياسية على تخلي الرئيس 
علي عبد الله صالح عن رئاسة البالد قبل انتهاء فترته الرئاسية وعلى أن يتولى نائبه عبدربه منصور هادي من 
بعده كرئيس توافقي لمدة عامين، وذلك حقنًا لدماء اليمنيين وتجنيب البالد االقتتال، ويسبق ذلك حكومة 
توافقية برئاسة األستاذ/ محمد سالم باسندوة، وتم التوقيع على االتفاقية المسماة بالمبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية المزمنة في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
وقد تضمنت المبادرة الخليجية نقاطًا مزمنة إلدارة البالد خالل عامين تنتهي في 21/فبراير/2014م.

وعرضت هذه المبادرة على مجلس النواب والذي أقرها وفقًا لصالحياته الدستورية.وبعد االنتخابات التوافقية 
التي كان مرشحها الوحيد الرئيس عبدربه منصور هادي، خالفًا عن نص المادة )108/هـ( من الدستور التي 

أوجبت إجراء انتخابات تنافسية، تم أداء اليمين الدستورية من قبله في مجلس النواب.
3-  خالل الفترة االنتقالية ظهر لمجلس النواب عدم االلتزام بالجدول الزمني للمبادرة الخليجية التي 

تم الخروج على بنودها.
ات مخالفة للدستور تم ارتكابها ومنها المطالبة بوضع اليمن تحت الفصل  وما صاحب ذلك من تصرفات وإجراء

السابع من ميثاق األمم المتحدة، وانتهاك سيادة واستقالل ووحدة اليمن.
4-  انتهت الفترة االنتقالية للمبادرة الخليجية والمدة الرئاسية التوافقية للرئيس عبدربه منصور هادي 
في 21/فبراير/2014م وأعلن المشاركون بالحوار الوطني تمديد رئاسة األخ/ عبدربه منصور هادي لمدة 

عام آخر تنتهي في 21/فبراير/2015م دون أية مرجعية قانونية.
ات دون العودة إلى مجلس النواب إلقرارها أو المصادقة عليها. وتمت هذه اإلجراء

5-  أمام تكرار المشهد والمتمثل في عدم قيام الرئيس عبدربه منصور هادي بالمهام المنوطة به خاصة 
أن التمديد الجديد قد أوشك على النفاد وما صاحبها من تحركات شعبية في عموم محافظات الجمهورية.

فقد خرجت األطراف السياسية باتفاقية جديدة. 
6-  حيث اتفقت األطراف السياسية في 2014/9/21م على تشكيل حكومة وطنية برئاسة األخ/ خالد 

بحاح، وحل حكومة الوفاق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية.
وبذلك.. انتهت المبادرة الخليجية وحل محلها اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وعرضت هذه االتفاقية على 
مجلس النواب والذي أقرها في حينه بمنح الثقة للحكومة الجديدة بجلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 

2014/12/18م.
7-   في 26/مارس/2015م، تعرضت الجمهورية اليمنية لعدوان من قبل النظام السعودي وحلفائه 
وخاصة بعد هروب عبدربه منصور هادي إلى سلطنة عمان ومنها إلى المملكة العربية السعودية معلنًا تأييده 

للعدوان ومطالبته باستمرار عاصفة الحزم.
8-  بتاريخ 28/يوليو/2016م اتفق المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم على تشكيل 
مجلس سياسي أعلى يهدف إلى مواجهة العدوان وإدارة شؤون البالد وفقًا للدستور وذلك بعد فشل وإفشال 
المفاوضات التي أجريت في جنيف ودولة الكويت واستمرار العدوان والحصار الشامل برًا وبحرًا وجوًا على اليمن.
9-  وفقًا لنص المادة )145( من الالئحة الداخلية لمجلس النواب تقدم إلى رئاسة مجلس النواب عدد 
)74( من أعضاء مجلس النواب بطلب إقرار االتفاقية المبرمة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله 

وحلفائهم، تمت الدعوة من هيئة رئاسة المجلس النعقاد المجلس في الموعد المحدد.
10-  بتاريخ 2016/8/13م عقد مجلس النواب جلسته برئاسة الشيخ/ يحيى علي الراعي - رئيس 
المجلس، وبحضور عدد )142( عضوًا من أصل )275( عضوًا بعد إعالن خلو مقاعد المتوفين البالغة )26( 

مقعدًا أي بنصاب مكتمل وفقًا للدستور والالئحة الداخلية للمجلس.
وفي الجلسة تم إقرار االتفاقية باألغلبية المطلوبة.

  11-  بتاريخ 2016/8/14م عقد مجلس النواب جلسته التي حضرها رئيس وأعضاء المجلس السياسي 
األعلى، الذين قاموا بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان باستثناء عضوين تم إرجاء اليمين الدستورية منهما 
لحين عودتهما ألرض اليمن، إذ تعذر عودتهما نظرًا لمنع وحظر حركة الطيران إلى ومن اليمن من قبل 

النظام السعودية وحلفائه.
12- باشر بعد ذلك المجلس السياسي األعلى مهامه بعد أداء اليمين الدستورية والذي قوبل بتأييد 
جماهيري حاشد في غالبية محافظات الجمهورية وخاصة الحشد الجماهيري الذي شهدته العاصمة اليمنية 

صنعاء بتاريخ 20/أغسطس/2016م.

هذا ملخص للوقائع الهامة التي مرت بها الجمهورية اليمنية منذ عام 2009م، وحتى ساعته.
< < <

دستورية اإلجراءات المتخذة:
بعد أن أوجزنا لكم ملخصًا لما مرت به الجمهورية اليمنية، وردًا على كل من يحاول التشكيك في سالمة 
ات التي قام بها البرلمان، وخاصة الذين نالوا شرعيتهم التوافقية بإقرار مجلس النواب  ودستورية اإلجراء
التفاقيات األطراف السياسية، أو بعض األشقاء واألصدقاء في البرلمانات العربية والدولية، وحرصًا منا على 
ديمومة العالقات الحميمة بين مجلس النواب اليمني وبين جميع البرلمانات فإننا نستعرض بعضًا من النصوص 

الدستورية والقانونية التي تعد كافية لتوضيح الحقيقة:
1- المادة )65( من الدستور:

)مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين 
إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا على األقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة 

ظل المجلس قائمًا ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد(.
وهذا النص يؤكد أن مجلس النواب هو السلطة الدستورية القائمة والتي ال تنتهي إال بانتخاب مجلس جديد، 

وال ينكر أحد في العالم شرعية ودستورية مجلس النواب وفي مقدمتهم األخ/عبدربه منصور هادي.

2- المادة )72( من الدستور:
علن 

ُ
)يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضـور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد األعضاء الذين أ

خلو مقاعدهم ، وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين إال في الحاالت التي يشترط فيها - 
بموجب الدستور والالئحة الداخلية للمجلس- أغلبية خاصة، وعند تساوي األصوات يعتبر موضوع المداولة 

مرفوضًا في نفس الدورة، وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد أخرى(.
وهذا النص يؤكد أن اجتماع مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/8/13م كان بنصاب كامل، 
حيث حضرها عدد )142( عضوًا من أصل )275( عضوًا بعد إعالن خلو مقاعد المتوفين وعددها )26( 

مقعدًا.
وبالتالي فال يمكن ألحد التشكيك في دستورية وقانونية جلسة مجلس النواب التي تم فيها إقرار االتفاقية.

3- المادة )94( من الدستور:
)يجوز لعشرين بالمائة على األقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة 

الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله(.
والمادة )145( من الالئحة الداخلية لمجلس النواب:

)يجوز لعشرين بالمائة على األقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة 
الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله(.

واللتان أكدتا على صالحية المجلس في ما اتخذه من قرارات.
باإلضافة إلى العرف الدولي والوطني الذي يخول بذلك وخاصة في بعض الدول الشقيقة وما حدث أيضًا في 

اليمن عند اإلقرار على المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
ات دستورية بشأن االتفاقية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم. وهو ما تم أيضًا بإجراء

األمر الذي ترتب عليه:
االعتراف بدستورية رئاسة المجلس السياسي األعلى للجمهورية اليمنية توافقيًا لحين انتهاء العدوان والقيام 
ات الالزمة إلنجاز العملية السياسية الدستورية وفقًا  بعدها بإدارة البالد لفترة انتقالية تستكمل خاللها اإلجراء

ألحكام الدستور والقوانين النافذة.

السيد المحترم/
ال يخفى عليكم أن السلطة التشريعية بل وجميع السلطات الرسمية ألي دولة تستمد شرعيتها 

الدستورية من دساتيرها الوطنية ومن داخل الوطن ال إلى قرارات خارجية ... أيًا كانت.
وهذا ما أكده ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي العام.

إننا في مجلس النواب اليمني نؤمن بإدراككم واحترامكم - أكثر من غيركم من النخب السياسية في 
بلدانكم - إرادات الشعوب ومؤسساتها الدستورية، ولهذا فنحن كمؤسسة دستورية شرعية نعول 
على إسهاماتكم - إلى جانب البرلمانيين األحرار من مختلف بلدان العالم، والمنظمات والمؤسسات 
اإلنسانية والدولية - في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني لوقف العدوان ضد اليمن أرضًا وإنسانًا 
حيث تم قتل األطفال والنساء من المدنيين وتهديم المنازل على رؤوس ساكنيها وتم تدمير البنية 
التحتية لليمن ومازال العدوان والحصار مستمرًا إلى هذا التاريخ، األمر الذي أدى ويؤدي إلى كوارث 

إنسانية وبيئية وغيرها، ورفع الحصار االقتصادي الخانق.
وندعوكم إلى ممارسة صالحياتكم الفاعلة في الضغط على حكوماتكم لتقييم مواقفها حيال 
العدوان على اليمن والوقوف إلى جانب الشعب اليمني..خصوصًا وأن دول العدوان تضلل الرأي العام 
بأنها تعمل على إعادة االستقرار لليمن، فإنها قد تسببت في تسليم العديد من المناطق اليمنية 
للتنظيمات والجماعات اإلرهابية )القاعدة / داعش(.. ناهيك عن االنتشار الواسع وبأسلحة نوعية 
وثقيلة لتنظيم القاعدة، وتمكن داعش - الذي لم يكن له أي وجود في اليمن - من خلق مواطئ 

عى تحريرها. أقدام له في المناطق المدَّ
صادر عن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية
صنعاء في الخميس 23/ذو القعدة/1437هـ-الموافق 25/أغسطس/2016م

يحيى علي الراعي - رئيس مجلس النواب

متابعات 4االثنين:  العدد:  
)1823(

 29 / أغسطس / 2016م  
26 / ذو القعدة / 1437هـ

أقر االجتماع الموس��ع لهيئة رئاس��ة مجلس النواب ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة والكتل البرلمانية اعماله الخميس برئاسة رئيس المجلس الشيخ 
عة من رئيس مجلس النواب، الطالع رؤساء وأعضاء البرلمانات 

َّ
يحيى علي الراعي توجيه رسالة إلى رؤساء مجالس النواب في الدول العربية الشقيقة موق

العربي��ة على الوضع القائم في الجمهورية اليمنية من الناحية السياس��ة والدس��تورية إضافة إلى توضيح موجز لم��ا تتعرض له اليمن من عدوان ظالم 
منذ 26 مارس 2015م وماتزال عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات تتعرض للقصف على مدار الساعة من قبل طائرات تحالف 

العدوان بقيادة السعودية.
وتمنى رئيس مجلس النواب أن تحظى مظلومية الشعب اليمني باهتمام البرلمانيين العرب وتعاطيهم مع ما جاء في مضامين الرسالة وبما ينعكس 
ايجاب��ًا عل��ى الش��عب اليمني الذي يطمح إلى من يناصره ويقف مع��ه أمام ما يتعرض له من عدوان خارجي تقوده الس��عودية يصاحبه جرائم ترتكبها 

الجماعات االرهابية في العديد من المحافظات اليمنية.
ودع��ا رئي��س مجلس النواب البرلمانيين العرب إلى ممارس��ة صالحياتهم الفاعلة ف��ي الضغط على حكوماتهم لتقييم مواقفه��ا حيال العدوان على 

الشعب اليمني ورفع الحصار.
فيما يلي نص الرسالة الموجهة الى رؤساء البرلمانات العربية:

اطلعهم في رسالة على دستورية االوضاع في اليمن وحقائق بشاعة العدوان

مجل��س النواب يدعو البرلمان��ات العربية إلى الوقوف بجانب الش��عب اليمني
المبادرة الخليجية المزّمنة مدتها سنتان وانتهت في 21 فبراير 2014م

إقرار البرلمان االتفاق بين المؤتمر وأنصار الله وفق اإلجراءات 
تخذت بشأن المبادرة الخليجية واتفاق السلم

ُ
التي ا

الزعيم ُيعزي في استشهاد

 العقيد عبدالله حيدرالرصاص
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق.. رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في استشهاد العقيد عبدالله 

مصلح حيدر الرصاص، جاء فيها:
األخ جبر عبدالله مصلح حيدر الرصاص.. وإخوانه

األخ صالح مصلح حيدر الرصاص
وكافة آل الرصاص    الكرام

بمزيد من األلم واألسى والحزن تلقينا نبأ استشهاد والدكم األخ العقيد 
عبدالله مصلح حيدر الرصاص الذي امتدت إليه يد الغدر واإلثم واإلجرام 
والخيانة.. أثناء عودته إلى منزله بالعاصمة صنعاء, مستهدفة حياته في 

عمل إجرامي غادر. 
وإننا نعتبر رحيله خسارة فادحة للوطن وللقوات المسلحة في هذه 
الظروف المعقدة والعصيبة التي يمر بها شعبنا الذي هو في أمس الحاجة 
للرجال األوفياء الذين أسهموا ومازالوا بفاعلية كبيرة في حشد الجهود 
والطاقات الشعبية للتصدي للعدوان البربري الغاشم الذي تتعرض له 
بالدنا أرضًا وإنسانًا إلى جانب الحصار المفروض على شعبنا بهدف تجويعه 
ثم قتله حقدًا وانتقامًا من شعب أصيل ذي تاريخ حضاري ضارب جذوره 

في أعماق أعماق التاريخ, ينشد األمن والسالم لنفسه وللجميع.
إن اغتيال العقيد عبدالله مصلح حيدر الرصاص من قبل عناصر اإلجرام 
واإلرهاب التي أتاح لها العدوان الفرصة لتمارس أعمالها اإلجرامية نتيجة 
المحاوالت المستميتة لدول العدوان لزعزعة أمن واستقرار بالدنا وإشاعة 
الفوضى .. وهو ما يهدد السكينة العامة للمجتمع والسلم االجتماعي وتنذر 
بعواقب وخيمة وخطيرة على الوطن والشعب ما لم يتم استئصال آفة 
ها ويمولها ويشجعها على مثل  اإلرهاب ومن يمارسها ومن يقف وراء
هذه األعمال التي تتنافى مع تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف وأخالق وقيم 
شعبنا اليمني العربي المسلم.وإننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم بهذا 

المصاب الجلل.. 
نعبر لكم عن صادق التعازي وخالص المواساة.. باسمي شخصيًا وباسم 

َ
ل

قيادات وهيئات وكوادر وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، ونأمل أن 
ال يذهب دم الشهيد هباًء.. وأن تقوم األجهزة المختصة بمسئولياتها في 

متابعة القتلة ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم جراء 
ما اقترفوه من جرم بشع ومستهجن ومدان باغتيال أحد ضباط القوات 
المسلحة.. والذين يريدون من وراء ذلك اإلضرار بالوطن وإشاعة الفوضى.
ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وغفرانه 
وأن يسكنه الدرجات العلى في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقًا وأن يعصم قلوب أبنائه وبناته وأسرته 

وكل آل حيدر بالصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

..و ُيعزي بوفاة اللواء المتوكل
بعث رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم 
علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء محمد عبدالوهاب 

المتوكل.. جاء فيها :
األخ/خالد محمد عبدالوهاب المتوكل.. وإخوانه وكافة آل المتوكل الكرام 

حياكم الله
ببالغ األســى والــحــزن تلقينا نبأ وفــاة والــدكــم المرحوم الــلــواء محمد 
عبدالوهاب المتوكل الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء 
والنضال الوطني في سلك القوات المسلحة، حيث كان من الضباط الذين 
أبلوا بــالًء حسنًا في الدفاع عن الثورة والجمهورية منذ أيامها األولــى، 
ومشاركًا فاعاًل في مسيرة بناء وتطوير القوات المسلحة من خالل مواقع 
سندت إليه، كما ساهم في مسيرة العمل الوحدوي وفي 

ُ
المسئولية التي أ

الدفاع عن الوحدة حتى تحقق انتصارها الخالد. لقد خسر الوطن والقوات 
المسلحة واحدًا من الرجال األوفياء الذين عملوا بإخالص وأمانة ونزاهة 
من أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهــاره.. أدى واجباته الوطنية بتفاٍن 

ونكران للذات.
اننا إذ نشاطركم أحزانكم في مصابكم الجلل برحيل والدكم عن حياة 
نبعث لكم بصادق التعازي وعميق المواساة باسمي 

َ
الدنيا الفانية، ل

شخصيًا وباسم إخوانكم قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر 

والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية السابق -رئيس المؤتمر

الشيخ أبو لحوم: سنظل أوفياء للوطن.. ونهم األبية لن تكون ممرًا لتنفيذ المخططات التآمرية

أكد الشيخ القبلي البارز والشخصية االجتماعية الفاعلة 
في منطقة نهم الشيخ إبراهيم بن علي بن عبدالله أبو 
لحوم أن كل أبناء منطقة نهم األوفياء وفي مقدمتهم 
كافة آل أبو لحوم سيظلون أوفياء مع الوطن والثورة 
والجمهورية والوحدة، كما عهدهم الشعب اليمني 
وسيواصلون نضالهم الــدؤوب من أجل انتصار إرادة 
الشعب سيرًا على نهج آبائهم المناضلين وفي مقدمتهم 
الشيخ عبدالله بن صالح أبــو لحوم الــذي قــارع الظلم 
واالستبداد اإلمامي ومن بعده أبناؤه سنان وعلي وصالح 
ومحمد عبدالله أبو لحوم الذين أبلوا بالًء حسنًا في الدفاع 
عن الوطن وعن سيادته واستقالله وسالمة أراضيه، 
وقدموا الغالي والرخيص في سبيل الحرية والثورة 
ات والترغيب  والجمهورية، رافضين كل أنواع اإلغراء
والترهيب التي كان أعداء الوطن يحاولون من خاللها إثناء 
آل أبو لحوم وكل مشائخ وأعيان منطقة نهم األوفياء عن 
مبادئهم ومواقفهم الوطنية، بل إن ذلك زادهم إصرارًا 
على الثبات والصمود في وجه كل المخططات التآمرية 

على بالدنا وشعبنا منذ قيام الثورة حتى اليوم.
وأضاف الشيخ إبراهيم أبو لحوم قائاًل: يشهد التاريخ 
وتؤكد األحـــداث أن أبناء نهم الشجعان لم يسمحوا 
بأن تكون أرضهم ساحة أو ممرًا لتنفيذ المخططات 
التآمرية ضد الوطن، وهم اليوم أكثر صالبة وأقوى 
عزيمة للتصدي للمحاوالت الرامية إلى جعل نهم ممرًا 
لقوى العدوان للدخول إلى صنعاء األبية مهما كلفهم 
ذلــك من ثمن ومــن تضحيات، وهــو األمــر الــذي جعل 
دول التحالف تصب جام غضبها على مناطق نهم بتلك 

الــغــارات الوحشية التي قتلت اآلالف من المواطنين 
األبرياء ودمرت المنازل على رؤوس ساكنيها، باإلضافة 
إلى مشاريع البنى التحتية بما فيها الطرق والجسور 
والمساجد والمزارع وغيرها، والتي يتم تنفيذها من 
خالل الغارات الجوية بشكل هيستيري مستخدمة كل 
أنواع الصواريخ والقنابل المحّرمة دوليًا، مخالفة بذلك 

القوانين اإلنسانية الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان.
وتطّرق الشيخ أبو لحوم إلى محاوالت دول التحالف ومن 
يّدعون الشرعية زورًا وبهتانًا شراء ذمم ووالء البعض 
الذين باعوا أنفسهم وضمائرهم بالمال المدّنس، مؤكدًا 
أن ذلك لن يحقق للحالمين أيًا من أهدافهم الحاقدة على 

الشعب والوطن.
مجددًا أن قبائل نهم األبية سيظلون مع الوطن ومع 
من يدافع عن الوطن ويتصدى للعدوان وسيقفون 

إلى جانب المؤتمر الشعبي العام في مواجهة العدوان.
وأشــار أبو لحوم إلى أن اليمنيين األحــرار مع السالم 
وينشدون الــســالم ويــمــدون أيديهم نظيفة بيضاء 
ناصعة إلى أشقائهم في دول الخليج ويقفون معهم 
في مواجهتهم لمخططات اإلخــوان المسلمين التي 
تستهدف دول الخليج وأمنها واستقرارها، وأن الشعب 
اليمني يأمل أن يراجع أشقاؤنا في الخليج مواقفهم 
ويوقفون مشاركتهم في العدوان على بالدنا، خاصة 
وأن شعبنا يكن الود لهم ويشعر باالمتنان لمواقفهم 
السابقة الداعمة لليمن، خاصة وأنه لم يصدر من الشعب 

اليمني أي موقف يسيئ لألشقاء في الخليج.
الفتًا إلى أنه ال يجوز قتل شعب وتدمير وطن من أجل 
شرعية زائفة لشخص خان وطنه وقتل األطفال والنساء 

والشيوخ والشباب.

ــفــة قصف بأسلحة محرمة دوليًاال يـــجـــوز قــتــل شــعــب وتــدمــيــر وطــــن مـــن أجــــل شــرعــيــة زائ
ُ
نهم تتعرض لغارات وحشية من تحالف العدوان وت


