
دانت اللجنة التحضيرية العليا للحزب االشتراكي 
طــيــران اليمني، جريمة الحرب  التي أرتكبها 
تحالف الــعــدوان باستهداف قاعة 

الــعــزاء الكبرى فــي العاصمة صنعاء 
عصر هذا اليوم واستهداف المسعفين 

بــغــارة ثانية وثــالــثــه، والــتــي تعبر عن 
الطبيعة العدوانية لإلمبريالية األمريكية 

الحليف الرئيسي للسلطة السعودية الفاشية، 
التي ارتكبت قبلها آالف المجازر بحق شعوب 

من اسيا والهند الصينية حتى أمريكا الالتينية، 
لهثًا وراء مصالح كبريات االحتكارات التي تسحق 
اآلدمية واألعـــراف والقوانين اإلنسانية في الحرب 

والسلم، قمعًا لنهوض الشعوب الساعي الى التحرر 
من الهيمنة واالستقالل الوطني كما هي المعركة التي 

يخوضها شعبنا اليمني.
ــــي بــــيــــان لــهــا  ودعـــــــت ف
عب اليمني 

َ
جماهير  الش

ــجــهــود في  ـــى تــوحــيــد ال إل
مواجهة العدوان الخارجي 
وتجنب الــنــزعــات الثأرية 
ــقــمــعــيــة الـــتـــي ينميها  وال
االجــرام االمبريالي، وتوجيهها في ما يخدم تقدم 
ــتــزاع االســتــقــالل الــوطــنــي مــن القوى  الشعب فــي ان
المعتدية وحلفائها. وبــرغــم مأساوية الــحــرب إال 

انها عادلة في سبيل السالم والحرية واالستقالل 
الوطني، ومن هنا تجدد اللجنة التحضيرية للحزب 

االشتراكي اليمني دعمها لقوات 
الجيش واللجان الشعبية في هذه 
المعركة الوطنية، ولكل الجهود 
السياسية التي مــن شأنها رفع 
المعاناة عن شعبنا، وتحيي الوفد 
الوطني المفاوض كما تطالبه ان 
يكون قويًا كما عهده الشعب، وأن 
يظهر للجماهير كل الدسائس 
التي والمعوقات التي تعيق الحل 

السياسي.  

دان الوفد الوطني بشدة الجريمة المروعة التي ارتكبها العدوان 
السعودي بحق المدنيين اليمنيين باستهداف طائراته صالة عزاء آل 
الرويشان في امانة العاصمة . وجاء في بيان صادر عن الوفد أن الوفد 
الوطني إذ يدين ويستنكر بأشد العبارات هذه المجزرة البشعة التي 
تعد جريمة حرب وعملية إبــادة جماعية لم يسبق لها مثيل في 
تاريخنا المعاصر، فإنه يؤكد أنه ماكان لهذا العدوان أن يحصل أصًال 
رتكب لوال الدعم والتواطؤ المخزي والفاضح من 

ُ
وال لهذه الجرائم أن ت

قبل المجتمع الدولي .. نص البيان :
استمرارًا لمسلسل جرائمه اليومية بحق الشعب اليمني ارتكب 
طيران العدوان السعودي األمريكي عصر اليوم مجزرة مروعة وبشعة 
استهدفت صالة عزاء آل الرويشان بأمانة العاصمة وهي مكتظة بمئات 
المواطنين مما تسبب في سقوطهم على الفور ما بين شهيد وجريح 
ات األولية حتى اآلن أكثر من  حيث بلغ عدد الضحايا حسب اإلحصاء

سبعمائة شهيد وجريح.
إن الوفد الوطني إذ يدين ويستنكر بأشد العبارات هذه المجزرة 
البشعة التي تعد جريمة حرب وعملية إبادة جماعية لم يسبق لها 
مثيل في تاريخنا المعاصر، فإنه يؤكد أنه ماكان لهذا العدوان أن 
رتكب لوال الدعم والتواطؤ المخزي 

ُ
يحصل أصًال وال لهذه الجرائم أن ت

والفاضح من قبل المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس األمن الدولي 

الذي ظل يقدم الغطاء السياسي لهذا العدوان واستمراره في قتل 
الشعب اليمني منذ اليوم األول للعدوان بل وتقدم بعض أطرافه الدعم 
العسكري واللوجيستي واإلعالمي والمعنوي لدول العدوان ومرتزقته 
على مــرأى ومسمع من العالم بأسره ، كما يؤكد تحمل المجتمع 
الدولي وفي مقدمته األمم المتحدة ومجلس األمن مسؤوليته تجاه 
هذا العدوان الظالم واستمرار مسلسل القتل واإلجرام الذي يتعرض 
له الشعب اليمني على مدى أكثر من عام ونصف على مرأى ومسمع 
من العالم ، وتتحمل مسؤولية اتخاذ موقف مسؤول لوقف العدوان 

غير المبرر ورفع الحصار ومحاكمة المعتدين على الشعب اليمني.
إن هذه المجزرة المروعة التي تأتي ضمن سلسلة طويلة من المجازر 
م األول 

ّ
والجرائم للعدوان السعودي األمريكي إنما يقدم من خاللها المعل

واألب الروحي لداعش والقاعدة نموذجًا عمليًا وحيًا عن جرائمه التي 
مأل بها المنطقة والعالم خدمة للمشاريع االستعمارية التي تستهدف 
تمزيق األمة وتفتيتها وتدمير كياناتها ، كما تعتبر تجسيدًا فعليًا 
وواقعيًا لجرائم داعش والقاعدة التي تستهدف الجميع دون تفريق 

أو وازع أو ضمير.
إن هذه الجريمة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي األمريكي 
اليوم تؤكد للرأي العام المحلي والدولي وكافة األسرة الدولية أن دول 
العدوان غير جادة في مساعي السالم بل وتقف بصالفة أمام أي حلول 

ممكنة، وال ترغب سوى في قتل الشعب اليمني وتركيعه وإخضاعه 
وفرض خيار االستسالم كخيار وحيد أمامه، ولكن هيهات فالشعب 
اليمني ليس في قاموسه االستسالم وإنما قدم كل هذه التضحيات 
قرابين لله عز وجل في سبيل حريته وعزته وكرامته واستقالله 

ووحدته. 
إننا إذ نعزي كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم بهذا المصاب الجلل 
نسأل الله أن يمن بالشفاء العاجل للجرحى 

َ
وفي مقدمتهم أسر الشهداء ل

والمصابين جراء هذه الجريمة ، كما نشيد بأبطال الجيش واللجان 
الشعبية ومايحققونه من انتصارات على أرض الميدان.. داعين 
الجميع إلى مزيد من التالحم والتكاتف والصمود في وجه غطرسة 

هذا العدوان الغاشم حتى النصر بإذن الله..
نــا األبـــرار وأن يشفي كــل الجرحى  نــســأل الــلــه أن يــرحــم شــهــداء

والمصابين وأن ينصر شعبنا المظلوم.
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11االثنين: 

٧٥٠ شهيــدًا وجريحًا ضحايـــا مجــزرة العــــــــــــــــــــدوان السعــــودي للقــاعــــة الكبـــــرى

دماؤكـــــم لـــن تــــــــــذهــــب هــــدرًا

األحزاب الوطنيــة ومنظمــات المجتمــــع المدنـــي تديـن مجــــــــــزرة العدوان السعودي بالقاعة الكبرى وتطالب بوقف الحوار
السيـاسي األعلى يوّجــه الجيــش واللجــــــــــــــــــــان بدراسـة خيــارات الرد علـى المجزرة

سيأخذون حقهم وجهًا لوجه من عدو اليمن 
أينما كان، وأن كل مخابئ األرض لن تحمي هذا 
العدو الجبان من بأس وقــوة اليمنيين الذين 
تحولوا إلى براكين من الغضب والذين يصطفون 
اليوم أكثر من أي يوم مضى في ملحمة الصمود 
والتحدي للعدوان وإعالن الثورة الشاملة على 
العدو ومرتزقته بعد أن طال لقمة عيشهم 
ات الالشرعية بخصوص البنك  من خالل اإلجراء
المركزي وطــال اليوم صالة العزاء في رسالة 
وحشية داعشية إجرامية واضحة تستهدف 
العملية السياسية برمتها وهــو مــا نؤكده، 
ونؤكد بأن كل ذلك سيلقي بضالله على مجمل 
المفاوضات والتفاهمات بين اليمن والكيان 

السعودي ومن سار في فلكه.
إن المجلس السياسي األعلى وهو ينعي لألمة 
العربية واإلسالمية وللشعب اليمني شهداء 
اليمن العظماء، ليحّمل مجلس األمن مسئولية 
صمته ويحمل األمم المتحدة مسئولية استمراء 
القتل واإلجرام اليومي الذي يمارسه العدوان 

بحق اليمنيين ويؤكد أن هذا الصمت المشين 
شجع العدوان السعودي على ارتكاب مثل هذه 
المجازر البشعة، ويطالب األمين العام لألمم 
المتحدة بإصدار موقف واضح يرفض جرائم 
الحرب التي تطال اليمن واليمنيين ويدين 
مرتكبيها الذين ستطالهم يد العدالة في 

القريب العاجل بمشيئة الله.
يا جماهير شعبنا العظيم :

ليكن خروجكم واحتشادكم صباح الغد ردًا 
فوريًا مزلزًال على هذا اإلجرام ودعمًا ومساندة 
للبنك المركزي واالقتصاد الوطني وافتتاح 
مرحلة جديدة من التحدي والشموخ ورفد 
الجبهات بالمال والرجال، فليس أمامنا سوى 
االنتصار لليمن الشامخ الحر المستقل الموحد 

ولشعبه الجبار العظيم. 
رحم الله الشهداء األبرار وتغمدهم بواسع 
ــل بشفاء الجرحى والمصابين  رحمته، وعــجَّ

وعصم قلوب المكلومين .
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

التحــالف الوطنــي يطالب بوقف فوري للمفاوضات
دانت احزاب التحالف الوطني الديمقراطي المجزرة البربرية البشعة التي ارتكبها 
طيران العدوان السعودي بقصفه القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء أثناء استقبال آل 

الرويشان العزاء في وفاة والدهم، والذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى.
وقالت أحزاب التحالف الوطني- في بيان صادر عنهم: إن هذه الجريمة البشعة التي 
ارتكبها نظام آل سعود المجرم تكشف من جديد عن وحشية ودموية هذا النظام 
االرهابي وتنصله عن كل القوانين والقيم واألعراف والتقاليد وتجاوزه كل الخطوط 

الحمراء في حرب اإلبادة التي يشنها بحق أبناء الشعب اليمني منذ قرابة العامين.
وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة البشعة تمثل منعطفًا وتصعيدًا خطيرًا في هذا 
العدوان وتكشف عن الفشل الذريع والسقوط المدوي ألطرافه في كسر ارادة الشعب 

اليمني والنيل من صموده وثباته، ومحاوالته التغطية على هذا العجز والفشل بقصف 
المدنيين والمنازل وحتى قاعات العزاء..  واستهجن البيان الصمت الدولي المخزي وفي 
مقدمته األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي ازاء الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي 
في اليمن، متهمًا المبعوث الدولي لألمم المتحدة لليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ 
أحمد بتوفير الغطاء السياسي والدولي لتحالف العدوان السعودي الرتكاب مجازره 
في اليمن. داعيًا -في هذا الصدد- المجلس السياسي األعلى للجمهورية اليمنية وكافة 
القوى والتيارات الوطنية إلى سرعة إصدار قرار فوري بوقف كل اشكال التفاوض مع 
العدوان وأدواته من المرتزقة وإعالن حالة الحرب والنفير العام في مواجهة العدوان 

ات المترتبة على هذا التصعيد الخطير. السعودي واتخاذ كافة االجراء

مجلس النواب: عمل اجرامي جبان اهتز له الضمير االنساني
أصــدر مجلس النواب بيانًا حول هذه الجريمة 

اإلرهابية النكراء ، وفيما يلي نصه :
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صدق الله العظيم.
وقف مجلس النواب أمام العمل اإلرهابي اإلجرامي 
البشع لتحالف دول العدوان بقيادة السعودية 
والذي استهدف مئات المواطنين األبرياء في الصالة 

الكبرى بأمانة العاصمة صنعاء .
وبهذا الحادث األليم والعمل الشنيع يستنكر 
ويدين مجلس النواب بأشد العبارات هذا العمل 
اإلجرامي الجبان التي اهتز له الضمير اإلنساني 
الوطني والعالمي ، وزاد من معاناة وآالم وأحزان 
المواطنين اليمنيين وكــل الشرفاء في العالم ، 
الذي قام به طيران تحالف دول العدوان األمريكي 
السعودي عصر يــوم السبت مستهدفًا الصالة 
الكبرى الذي أقيم فيها عزاء آل الرويشان بالعاصمة 
صنعاء ما أدى إلــى استشهاد وجــرح العديد من 

المواطنين المدنيين المشاركين في العزاء .
ــنــواب أن هــذا الفعل يعد  واعــتــبــر  مجلس ال

استمرارًا لمسلسل جرائم العدوان وحربًا وعملية 
إبــادة جماعية لم يسبق لها مثيل بحق الشعب 

اليمني ، ويعد مجزرة مروعة يندى لها الجبين.
وطــالــب مجلس الــنــواب السلطات التنفيذية 
ات الالزمة لتسهيل  المختصة باتخاذ كافة االجراء
عــالج الجرحى وتقديم الدعم والمواساة ألسر 

الشهداء.
وأكد نواب الشعب أن هذا العمل اإلجرامي لن يمر 
دون رد وعقاب يلبي إرادة المواطنين اليمنيين 
ويشفي صدورهم إزاء ما يتعرض له في ظل صمت 

المجتمع الدولي .
ولفت مجلس النواب إلى أن اليمنيين ليس من 
شيمتهم الغدر والتخاذل والذلة والخوف ، بل إن 
هذا الحادث اإلجرامي سيزيدهم عزمًا وإصــرارًا 
وقــوة لمواجهة الــعــدو الجبان ، وسيتوحدون 
ــوم أكــثــر مــن أي يـــوم مضى  ــي وســيــصــطــفــون ال
في ملحمة الصمود والتحدي للعدوان.. داعيًا 
القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية لدراسة 
واستخدام كل الوسائل المتاحة للرد على هذه 

الجريمة.

ويطالب مجلس النواب في الجمهورية اليمنية 
كــافــة المجالس النيابية فــي الــبــلــدان العربية 
واإلســالمــيــة والــدولــيــة الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة 
ــة هذا العمل اإلجرامي اإلرهابي  باستنكار وإدان
والمطالبة بمعاقبة مرتكبيه ، مناشدًا الضمائر 
اإلنسانية اليقظة إلى التداعي والضغط القوي على 
حكوماتهم لوقف الحرب وتداعياتها العبثية 
والدائرة بدون غاية نبيلة والتي ذهب ضحيتها 
اآلالف من األبرياء ، بل إنها تهدد السلم األهلي 
وتزعزع أمن واستقرار المنطقة والسلم العالمي .
ويجدد نواب الشعب دعوة تلك البرلمانات إلى 
العمل بجدية مع دول تحالف العدوان لفك الحصار 

البحري والجوي والبري على بالدنا ، والتعويض عن 
ما ترتب عليه من دمار للبنية التحتية والممتلكات 

الخاصة والعامة .
ومجلس النواب يعزي كافة أبناء شعبنا اليمني 
العظيم بهذا المصاب الجلل وفي مقدمتهم أسر 

الشهداء وذويهم .
وتمنى مجلس النواب للجرحى الشفاء العاجل.. 
داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء 
بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم 

أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

االشتراكي اليمني يدعو لتوحيد الصفوف في مواجهة العدوان 

الوفد الوطني: مجلس األمن يقدم الغطاء السياسي الستمرار جرائم العدوان


