
دانت الهيئة التنفيذية لتكتل األحزاب والتنظيمات 
السياسية المناهضة للعدوان الجريمة الوحشية 
لتحالف العدوان السعودي األمريكي التي استهدفت 

مراسم عزاء في القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء.
واستنكر التكتل- فــي بــيــان ، تصعيد تحالف 
العدوان واستمراره  في استهداف المواقع المدنية 
والــمــنــشــآت الــحــيــويــة وآخــرهــا 
اســتــهــداف القاعة الكبري في 
العاصمة صنعاء ومراسم العزاء 
فيها ما أدى إلى سقوط المئات 
من المعزين بين شهيد وجريح.
ونــدد البيان بالصمت العالمي 
ــمــخــزي الــمــشــرعــن  واألمـــمـــي ال
لتحالف الــعــدوان فــي ارتــكــاب 
ـــــادة  ـــم اإلب ـــرائ ـــن ج الـــمـــزيـــد م
الجماعية بحق اليمنيين األبرياء 

في المناطق المدنية في مختلف المناطق .
وأهاب البيان بأبناء الشعب اليمني بمختلف شرائحه 
االجتماعية استشعار دالالت هذا التصعيد اإلجرامي 
الخطير والعمل صفًا واحدًا في مواجهة ومناهضة 
ــعــدوان الــســعــودي األمــريــكــي دفــاعــًا عــن كرامة  ال

الشعب.
وناشد تكتل األحـــزاب والتنظيمات السياسية 
المناهضة للعدوان، المنظمات اإلغاثية الدولية 
القيام بواجبها إزاء ما يتعرض له اليمن من عدوان 
وحصار ألكثر من ١٨ شهرًا والذي يتنافى مع كل 

الشرائع واألعراف والقانون اإلنساني الدولي.
وعبر البيان عن خالص العزاء وعظيم المواساة 
لكل أسر الشهداء .. متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى .. 
سائًال الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم 

الصبر والسلوان .

دان المجلس السياسي ألنصار الله بشدة الجريمة 
المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي 
األمريكي- عصر السبت- باستهدافه مراسم عزاء في 
القاعة الكبرى في العاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها 

مئات الشهداء والجرحى.
وقال المجلس السياسي ألنصار الله في بيان صادر 
عنه: إنه لوال صمت وتواطؤ المجتمع الدولي والهيئات 
األممية لما تجرأ تحالف العدوان على ارتكاب هذه 

الجرائم الوحشية بصورة مستمرة وبدم بارد.

وأضاف البيان: "إن هذه الجريمة الوحشية تأتي 
لتؤكد أن تحالف العدوان بلغ قمة اإلفالس 
السياسي واألخــالقــي والفشل العسكري 
وانه ال يتورع عن ارتكاب أي جريمة مهما 
كانت فظاعتها ووحشيتها وال يستثني 
احــدًا، األمــر الــذي يستدعي الوقوف الجاد 

لكل القوى الوطنية السياسية واالجتماعية ورص 
الصفوف والتضامن الكامل بوجه العدوان".

كما أكــد المجلس السياسي ألنصار الله أن هذه 

الجريمة لن تزيد الشعب اليمني 
ــُدمــًا 

ُ
إال إصــــرارًا على المضي ق

فــي خــيــاراتــه الوطنية على 
كــل المستويات السياسية 
تحقيق  لعسكرية حتى  ا و

النصر المؤزر .
وعبر المجلس السياسي ألنصار الله عن تعازيه 
الحارة لذوي الشهداء وأقاربهم .. وتمنياته للجرحى 

بالشفاء العاجل..

مجزرة العدد:  
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10االثنين: 

٧٥٠ شهيــدًا وجريحًا ضحايـــا مجــزرة العــــــــــــــــــــدوان السعــــودي للقــاعــــة الكبـــــرى

دماؤكـــــم لـــن تــــــــــذهــــب هــــدرًا
جريمة إبــادة جماعية ضد االنسانية استهدفت عــزاء آل الرويشان في القاعة الكبرى 
بالعاصمة صنعاء، تفوق أي وصف في شناعتها وبشاعتها.. مرتكبها ال يمكن أن يكون له 
دين أو مبادئ أو قيم أو انتماء للجنس البشري وال حتى لعالم الحيوان.. فقط مملكة داعش 
الكبرى الشيطانية.. فقط مملكة الشر المطلق التكفيرية الوهابية اإلرهابية آلل سعود هي 
وحدها من يقدم على قصف قاعة عزاء أو احتفال عرس، وعشرات الجرائم ارتكبتها طائرات 
آل سعود منذ بداية عدوانها المستمر وبصورة يومية ألكثر من عام ونصف لتقتل وتجرح 
عشرات اآلالف من أبناء اليمن  دون تفريق بين مناسبة اجتماعية انسانية أو حي سكني أو 
سوق شعبية أو مركز لذوي االحتياجات الخاصة أو مستشفى أو مدرسة أو صيادين يكافحون 
في عرض البحر وعلى شواطئ البر اليمني.. ال يميزون بين طفل وامرأة وعجوز مقعد، كل 
الشعب اليمني بنظرهم يستحق الموت وبصورة إجرامية شنيعة، فما كانت تقوم به أدوات 
التوحش اإلرهابي السعودي الوهابي التكفيري في اليمن صارت تقوم به الطائرات والصواريخ 
والقنابل األمريكية والبريطانية والفرنسية واالسرائيلية تحت راية مملكة صحراء النفط 

ومدن الملح الظالمية.

ــــْصــــف 
َ
ق

العدو السعودي مناسبة اجتماعية انسانية في قاعة اجتمع فيها اليمنيون ألداء واجب العزاء 
ألسرة آل الرويشان.. في مناسبات كهذه يتناسى أبناء شعب اإليمان والحكمة الخالفات 
والخصومات والعداء وهي أعراف وتقاليد ُعرف بها اليمنيون والعرب وأقرها االسالم واصبحت 
اء، وتحولت الى مبادئ وقيم وأخالق انسانية.. فإلى أي دين أو قومية  رَّ

َ
جزءًا من شريعته الغ

أو جنس أو كائنات ُينسب إليها آل سعود والوهابيون.. إنهم مملكة رأس الظالم والشر على 
األرض. وحشية جريمة القاعة الكبرى في العاصمة صنعاء نموذج كاٍف الستئصال شجرة 
األسرة السعودية الملعونة ونظامها اإلرهابي من جذورها.. عندها سينتهي تنظيما القاعدة 
وداعش.. ستنتهي فتن الصراعات والحروب الطائفية والمذهبية.. عندها ستنتهي ثقافة 

ـــكـــراهـــيـــة  ال
ومعها جرائم التفجير والتفخيخ والذبح التكفيري اإلرهابي.. عندها تنطفئ الحرائق التي 
اشعلها المال النفطي السعودي القذر لَيْصلى سعيرها شعوب أمتنا العربية واالسالمية.. 
ويتوقف شالل الدم المسفوك.. وتستعيد أوطاننا ومنطقتنا األمان واالستقرار ويعم العالم 

السالم.
مشاهد الدماء واالشالء المتطايرة ألجساد اليمنيين األبرياء في أرجاء مجلس عزاء بالقاعة 
الكبرى نعرف أنها ستكون آلل سعود وعلماء الدواعش الوهابيين ولمن تبعهم من الخونة 
والعمالء والمرتزقة مصدر نشوة شيطانية فاجرة.. ونعرف المالمح التي ستتجلى في وجوه 

إعالميي فضائيات دول النفط التي ذرفت وتذرف دموع التماسيح على اطفال ودماء ابناء 
ي، جوقة إعالم البترودوالر 

ّ
سوريا والعراق الذين قتلوهم بفتنة مشاريع التقسيم والتشظ

العبري العربي وإعالم اقتصاد سوق الرأسمالية المتوحشة، وأضف إليهم جميعًا منظومات 
المجتمع الدولي االنسانية التابعة لألمم المتحدة والحكومية وغير الحكومية والخاصة السيما 
في الدول الغربية التي تعمدت تغييب الحرب العدوانية اإلجرامية القذرة على الشعب اليمني 
المسالم، وتحويلها الى حرب منسية تؤكد ضلوعها فيها، وبعضها أعلنت ذلك لنتبين أن 
ادعاء الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان مجرد شعارات لتمويه واخفاء وحشية المصالح 
ليكون في منطقتنا المال الذي ال يشبع منه صنم الربح وال يرتوي من دماء شعوبها المبتلية 
بلعنة النفط منذ ظهوره وحتى اليوم. جريمة عزاء القاعة الكبرى التي خلفت مئات الشهداء 
والجرحى المدنيين األبرياء ال تستحق العزاء من أولئك أدعياء اإلنسانية من أنظمة ومنظمات 
ودول، مثلما استحقها المعتدون الغزاة لألرض اليمنية العام الماضي في صافر واإلدانة تجاه 
عملية تدمير السفينة الحربية االمارتية المستأجرة ذات المهام المتعددة من أجل العدوان 

على اليمن وحصاره في اطار حرب إبادة لشعبه.

جريمة القاعة الكبرى لها ما بعدها

األحزاب الوطنيــة ومنظمــات المجتمــــع المدنـــي تديـن مجــــــــــزرة العدوان السعودي بالقاعة الكبرى وتطالب بوقف الحوار
لقي العمل اإلرهابي الجبان الذي أقدم عليه النظام السعودي بقصفه مجلس عزاء في القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء إدانة واستنكارًا شديدين. 

حيث عبرت األحزاب والتنظيمات السياسية والفعاليات الجماهيرية عن ادانتها لهذه الجريمة التي يندى لها جبين االنسانية.
مؤكــدة الصلــة الوثيقة بين جرائم «داعش الكبرى» الســعودية التي تقتــل األبرياء بطائراتها في مجلس العزاء وقاعات األفراح، وبين تنظيــم داعش اإلرهابي الذي يتبنى تفجير 

مجالس العزاء بالعبوات واألحزمة الناسفة والسيارات المفخخة.
وقالوا في بياناتهم: إن المجزرة البشعة التي ارتكبها نظام آل سعود اإلجرامي بحق مجلس عزاء القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء، تؤكد مجددًا أن هذا النظام اإلرهابي بات يشكل 

خطرًا حقيقيًا ليس على اليمن وشعبه فقط وإنما على شعوب المنطقة واإلنسانية جمعاء.
مطالبين المجتمع الدولي وفي مقدمته األمم المتحدة ومجلس األمن والمنظمات الحقوقية واإلنسانية بإدانة هذه الجريمة ومحاكمة مرتكبيها بل وإعادة صياغة القوانين الدولية 

وجرائم الحرب واإلبادة الجماعية وعقوباتها بما يتواكب مع حجم التطور اإلجرامي لنظام آل سعود اإلرهابي.

المؤتمر: أبشع جرائم اإلبادة الجماعية يرتكبها نظام آل سعود اإلرهابي
أصدر المؤتمر الشعبي العام بيانًا مهمًا واستثنائيًا ازاء الجريمة االرهابية 
البشعة التي إقترفها طيران نظام آل سعود االرهابي -السبت- بقصفه عزاء 
آل الرويشان المقام في (القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء) والتي أسفرت عن 

استشهاد وجرح ٦٥٦ مواطنًا في حصيلة غير نهائية.
فيما يلي نص البيان: 

يدين المؤتمر الشعبي العام ويستنكر بأشد العبارات قصف طيران النظام 
السعودي االرهابي لصالة عزاء آل الرويشان (القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء)، 
والتي اسفرت عن استشهاد اكثر من ١٤٠ مواطنًا وجرح ٥٤٠ آخرين في 
حصيلة اولية، وإن هذه الجريمة االرهابية البشعة، تعد من أبشع جرائم االبادة 

الجماعية التي ارتكبها العدوان السعودي بحق الشعب اليمني 
منذ مارس العام ٢٠١٥م، وهي جريمة إرهاب دولي موجه 

ضد االنسانية عامة، وتجاوزت تصنيفات جرائم الحروب 
المرتكبة ضــد االنسانية فــي القوانين والمعاهدات 
واالتفاقيات الدولية، وهي بذلك تعد تفوقًا إجراميًا 

غير مسبوق في تاريخ الحروب القديمة والحديثة، 
إن هذه الجريمة التي يندى لها جبين االنسانية لتؤكد 

للعالم أجمع، الصلة الوثيقة بين تنظيم (داعش) 
االرهابي الذي يتبنى تفجير مجالس العزاء بالعبوات 
واألحـــزمـــة الــنــاســفــة والــســيــارات 

المفخخة، وبين تفجيرها بصواريخ 
.«fطيران الـ «١٦

إن المجزرة البشعة التي اقترفها طيران 
العدوان السعودي بحق مجلس عــزاء القاعة 

الكبرى، لتؤكد مــجــددًا أن نظام آل سعود االجــرامــي 
ل 

ّ
المتخلف وبما بحوزته من أسلحة دمار شامل ، بات ُيشك

خطرًا حقيقيًا ليس على اليمن وشعبه وجيرانه فقط، وإنما 
على شعوب المنطقة واإلنسانية جمعاء، وعلى السلم واألمن 

الدوليين..
إّن المجتمع الدولي وفي مقدمته منظمة األمم المتحدة 
والدول األعضاء في مجلس األمن وكل المنظمات الحقوقية 
واالنسانية، باتوا مطالبين اليوم اكثر من أي وقت مضى، ليس 

بإدانة هذه الجريمة والعمل على محاكمة مرتكبيها فحسب، وإنما 
إعادة صياغة القوانين الدولية وجرائم الحروب وجرائم االبادة 
الجماعية، وعقوباتها، وبما يتواكب مع حجم التطور 

االجرامي لنظام آل سعود..
كما انها تكشف بوضوح دموية وصلف هذا العدوان 
الذي تتعرض له اليمن االرض واالنسان، وامعانه في 
استهداف أبناء الشعب اليمني، في انتهاكات صريحة 
وواضحة لكل القوانين واالعراف الدولية بما فيها 

تلك المنظمة للحروب.
إن المؤتمر الشعبي العام يعبر عن ثقته في 
قدرة المجلس السياسي األعلى وكافة القوى الوطنية 
والجيش واللجان الشعبية، على الرد المناسب على هذه 

الجريمة وغيرها من جرائم العدوان السعودي..
ويدعو المؤتمر الشعبي العام كــوادره وانصاره في امانة 
العاصمة ومحافظة صنعاء الى التوجه للمستشفيات والتبرع بالدم 

واالسهام في إنقاذ الجرحى كًال حسب استطاعته..
الخلود للشهداء، والشفاء للجرحى، التعازي ألسر الشهداء..

عاشت اليمن حرة أبية
بالروح بالدم نفديك يا يمن

االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام
صنعاء - ٨ أكتوبر ٢٠١٦م

السيـاسي األعلى يوّجــه الجيــش واللجــــــــــــــــــــان بدراسـة خيــارات الرد علـى المجزرة

أكــد المجلس السياسي األعــلــى أن العمل 
اإلجرامي الذي ارتكبه تحالف العدوان السعودي 
باستهدافه القاعة الكبرى لن يمر دون رد 
يشفي صدور اليمنيين إزاء الظلم والطغيان 
ــه فــي ظــل صــمــت وتــواطــؤ  الـــذي يــتــعــرض ل

المجتمع الدولي.
ودعا المجلس السياسي األعلى أبطال الجيش 
واللجان الشعبية إلــى دراســة واستخدام كل 
الوسائل والــخــيــارات المتاحة للرد على هذه 

الجريمة وغيرها من الجرائم.
وكان المجلس قد وقف أمام العمل اإلجرامي 
الجبان والمجزرة الشنيعة التي قام بها طيران 
العدوان السعودي األمريكي- عصر أمس األول 
السبت- مستهدفًا صالة عــزاء آل الرويشان 
بالعاصمة صنعاء ما أدى إلى استشهاد وجرح 
المئات من المواطنين المدنيين المشاركين 

في العزاء .
وأصدر بيان فيما يلي نصه:

وقف المجلس السياسي األعلى أمــام العمل 

اإلجرامي الجبان والمجزرة الشنيعة التي قام 
بها طيران العدو السعودي األمريكي عصر 
هذا اليوم مستهدفًا صالة عزاء آل الرويشان 
بالعاصمة صنعاء ما أدى إلى استشهاد وجرح 
المئات من المواطنين المدنيين المشاركين 

في العزاء .
ووجه المجلس كل مؤسسات الدولة باتخاذ 
ات الالزمة لتسهيل عالج الجرحى  كافة االجراء

وتقديم الدعم والمواساة ألسر الشهداء.
وأكــد المجلس أن هــذا العمل اإلجــرامــي لن 
يمر دون رد يشفي صدور اليمنيين إزاء الظلم 
والطغيان الــذي يتعرض لــه فــي ظــل صمت 
ــي.. ويــدعــو الجيش  ــدول وتــواطــؤ المجتمع ال
واللجان الشعبية دراسة واستخدام كل الوسائل 
والخيارات المتاحة للرد على هــذه الجريمة 

وغيرها من الجرائم .
ــأن رجـــال الجيش واللجان  كما أكــد ثقته ب
الشعبية سيمرغون أنف العدو في كل الجبهات، 
وأن اليمنيين ليس من شيمتهم الغدر وإنما 

األحزاب المناهضة للعدوان والمركز القانوني للحقوق والتنمية 
ينددان بالصمت العالمي إزاء جرائم اإلبادة في اليمن
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