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مه منصبه
ُّ
خالل تهنئة األمين العام الجديد لألمم المتحدة بتسل

الزعيم: نخاطبكم باسم الضمير اإلنساني أن تتحملوا مسئوليتكم بإيقاف إبادة الشعب اليمني
البشرية  تتطلع لدوركم في إصالح مسار المنظمة وتحصين مواثيقها من االختراق واالنحراف

بعــث رئيس الجمهورية اليمنية االســبق 
رئيس المؤتمر الشــعبي العــام الزعيم علي 
عبدالله صالح، برقية تهنئة الى االمين العام 
الجديد لألمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش 
بمناسبة تسلمه منصبه.. «الميثاق» تنشر نصها :

معالي السيد أنطونيو غوتيريش
األمين العام لألمم المتحدة    األكــــرم

مكم 
ّ
يطيب لي أن أبعث إلى معاليكم بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة تسل

مهام منصب األمين العام لألمم المتحدة، بعد اختياركم لهذا المنصب األممي 
الرفيع الذي تتبوأونه عن جدارة، انطالقًا مما تتمتعون به من خبرة وتجربة الشك 
أنهما ستساعدانكم على تحقيق األهداف والغايات التي تمثلها أكبر منظمة أممية 
تتحّمل على عاتقها مسئولية حفظ الِسلم واألمن الدوليين، وتجنيب البشرية ويالت 
الحروب والصراعات، وتحقيق التنمية المستدامة، والدفاع عن حقوق اإلنسان، 
خاصة وأن العالم اليوم أشد مايكون حاجة إلى رؤى تؤسس لسالم وطيد وأمن 

واستقرار دائمين.
إن اختياركم لهذا المنصب الرفيع في هذه المرحلة التاريخية المفصلية من 
تاريخ البشرية التي تتسم بالتعقيد يجعل دوركم محط آمال آالف الماليين من 
البشر، في إصــالح مسار المنظمة وفي حماية وتحصين ميثاق األمــم المتحدة 
والقوانين اإلنسانية الدولية وميثاق حقوق اإلنسان وغيرها من المواثيق الدولية 
من االختراقات واالنحراف بها.وانني أجدها فرصة سانحة للتعبير عن سعادتي 
باللقاء معكم في صنعاء يوم الثامن عشر من شهر مايو ٢٠٠٨م أثناء زيارتكم 
ل بداية لصداقة دائمة بيننا، أرجو 

ّ
للجمهورية اليمنية، حيث كان لقاًء حميميًا شك

أن تتعّمق أكثر.
الصديق العزيز:

لعلكم تتابعون مجريات األمور وسير األحداث المؤلمة والمأساوية التي تشهدها 
الجمهورية اليمنية وخاصة بعد تعّرضها ألبشع عدوان همجي عرفته البشرية 
يشنه بكل وحشية نظام آل سعود والمتحالفون معه منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥م 
إلى جانب فرض حصار شامل وجائر على ٢٧ مليون يمني -برًا وبحرًا وجوًا- منعوا 
خالله وصول اإلمدادات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وكل االحتياجات 
الضرورية لحياة البشر، بما فيها المساعدات اإلنسانية الدولية، في مخالفة صريحة 
وواضحة لميثاق األمم المتحدة وكل القوانين الدولية واإلنسانية، ولميثاق ومبادئ 

حقوق اإلنسان. 
إن الغارات الجوية التي يشنها العدوان يوميًا بالصواريخ والقنابل المحّرم 
استخدامها دوليًا، قد تسّببت في قتل آالف األطفال والنساء والشيوخ والشباب 
والعجزة والمرضى وذوي االحتياجات الخاصة، ودّمر المنازل والتجّمعات السكانية 
ان، واألسواق الشعبية، وارتكب مجازر إبادة جماعية والتي كان من 

َّ
اآلهلة بالسك

أهمها تلك المجزرة البشعة التي ارتكبها أثناء قصف قاعة العزاء في العاصمة صنعاء 
يوم الثامن من أكتوبر ٢٠١٦م وراح ضحيتها أكثر من ١٤٠ شهيدًا وأكثر من 
٦٠٠ جريح، باإلضافة إلى تدمير كل البنى التحتية من الطرق والجسور والمصانع 
والمزارع والمدارس والجامعات والمستشفيات.. وغيرها، وكل ذلك حدث ويحدث 

الصديق العزيز السيد أنطونيو غوتيريش:
إن دماء األطفال والنساء والشيوخ والشباب وكل ضحايا العدوان والحصار على 
اليمن تناشد ضمائركم الحّية وتناشد كل القوى الخّيرة في العالم والمحبة للسالم، 
أن يكون لكم ولمنظمة األمم المتحدة موقف حازم وصارم لوقف العدوان وإنهاء 
الحصار والتخفيف من المعاناة التي يتجّرعها اليمنيون تحت مبررات واهية وذرائع 
غير مقبولة، صحيح أن خالفات حادة اندلعت بين اليمنيين، كان يمكن حلها 

بالحوار.
ل في الشئون اليمنية 

ّ
 ولكن النظام السعودي أفشل الحوار ومنح نفسه حق التدخ

على مرأى ومسمع من األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي وكل دول العالم دون أن 
يحّركوا ساكنًا أو يتخذوا موقفًا أو يصدروا أي قرار يوقف العدوان وينهي الحصار 
اللذين مضى عليهما ما يقارب العامين، باإلضافة إلى ذلك فقد تعرضت األراضي 
اليمنية لغزو واحتالل من ِقبل قوات أجنبية بما فيها قوات من المرتزقة وشذاذ 
اآلفاق من كولومبيا واستراليا وفرنسا وبريطانيا والسلفادور والمكسيك والجنجاويد 
الذين تم استئجارهم بالمال الخليجي لتدنيس أرض اليمن وقتل اليمنيين بدم بارد، 
األمر الذي جعل الشعب اليمني يظن أن منظمة األمم المتحدة تبارك هذا العدوان 

وأدواته، إن لم تكن ضالعة فيه.

من خالل استغالل قرار مجلس األمن الدولي تحت رقم ٢٢١٦ الصادر بشأن األزمة 
اليمنية، وأجاز لنفسه ولمن تحالف معه شن حرب وعدوان غير مسبوق على دولة 
مستقلة وذات سيادة بمؤسساتها الدستورية، المعنية بحل مشاكل اليمنيين، مع أن 
ذلك القرار الدولي لم يجز شن حرب على شعب كامل وتدمير وطن بكل مقدراته، 
ولم يجز أن تقوم دولة عضو في األمم المتحدة بالعدوان والحرب على دولة مستقلة 
هي األخرى عضو في األمم المتحدة، بل إنها من أوائل الدول المؤسسة لمنظمة األمم 
المتحدة، وأن يتجاوز النظام السعودي كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية 

والثنائية، بشن الحرب والقتل والتدمير ولمدة عامين متواصلين.
لقد كان اليمنيون وبالذات األطــراف المتنازعة، ُيجرون حــوارًا فيما بينهم 
برعاية ودعم من األمم المتحدة، بهدف مناقشة كل قضايا الخالف، والتوّصل إلى 
حلول تكفل الخروج اآلمن من أزمتهم بسالم، وبما يحفظ لليمن وحدتها وأمنها 
واستقرارها، ويكفل لكل األطراف حق المشاركة الوطنية في تحّمل مسئولية قيادة 
البلد والوصول به إلى شاطئ األمان، غير أن نظام آل سعود األرعن أفشل الحوار 

وقام بالعدوان بدون أي مبّرر أو مسّوغ قانوني أو أخالقي.
إن معاناة الشعب اليمني تجاوزت كل الحدود وتزداد كل يوم مأساوية، وخاصة في 
الجوانب اإلنسانية التي تتفاقم يومًا إثر يوم، وأصبح الشعب اليمني مهّددًا بارتفاع 
حاد في معدالت المجاعة التي شملت أكثر من منطقة بسبب نقص الغذاء والدواء 
والرعاية الالزمة لألطفال والفقراء والمرضى، إلى جانب زيادة معدالت الوفيات بسبب 
عجز المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التي تعرضت للقصف والتدمير بواسطة 
الغارات الجوية لدول التحالف، بما فيها مستشفيات منظمة أطباء بالحدود، والتي 
عجزت -نتيجة للعدوان- عن أداء مهامها في الرعاية والتطبيب، وبسبب إغالق 
المطارات واألجواء وتدمير الموانئ ومنع رحالت الطيران المدني من الوصول إلى 
مطار صنعاء أو السفر منه، األمر الذي فاقم مشكلة المرضى ذوي األوضاع الصحية 

الخطيرة الذين يحتاجون للسفر إلى الخارج للعالج وإنقاذ حياتهم من الموت.
إننا نخاطبكم باسم الضمير اإلنساني، ومن منطلق ما يفرضه عليكم واجبكم 
األممي واألخالقي واإلنساني بأن تتحّملوا مسئوليتكم كأمين عام لألمم المتحدة 
صدر األمم المتحدة القرارات الحازمة التي من 

ُ
معقود عليه األمل أن يعمل على أن ت

رة موقف المتفّرج 
ّ
شأنها إيقاف إبادة الشعب اليمني، وأن ال تقف منظمتكم الموق

أمام إصرار وإمعان النظام السعودي في قتل الشعب اليمني وتدمير مقدرات وطنه.
السيد األمين العام:

نحن نثق باإلنسان وقدرته على مواجهة العقبات، ويتقاسم اليمنيون معكم 
ق التوازن 

ّ
الرغبة الحقيقية في إصالح مناهج أداء هذه المنظمة التي عليها أن تحق

ق بين االعتراف بالقوة واالعتبار للقيم اإلنسانية واحترام حق الشعوب في  الخالَّ
السيادة، والسعي إلى العدالة والسيادة، ونتمنى أن يكون كفاحكم محطة في تاريخ 
هذه المنظمة التي يحتاجها العالم فعالة وعادلة، وتجّسد االلتزام بالمواثيق 
ه  الدولية.نتمنى لكم التوفيق والنجاح، مؤكدين اننا في المؤتمر الشعبي العام وحلفاء
وأنصاره سنكون خير عون في العمل من أجل األمن واالستقرار في اليمن، وكذا 

أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وتفضلوا بقبول أسمى اعتباري واحترامي،،،

الرئيس علـي عبـدالله صالـح
رئيس الجمهورية اليمنية األسبق - رئيس المؤتمر الشعبي العام

نأمل أال تقف منظمتكم الموقرة موقف المتفرج 
أمام إصرار النظام السعودي على قتل الشعب 

اليمني وتدمير مقدرات وطنه

النظام السعودي أفشل حوار اليمنيين وسمح 
لنفسه بالتدخل في شئون اليمن مستغًال القرار 

األممي «٢٢١٦»

 لصداقة دائمة بيننا
ً
ل بداية

َّ
لقائي بكم عام ٢٠٠٨م كان حميميًا شك

سنكون في المؤتمر وحلفائه وأنصاره خير عون للعمل من أجل األمن واالستقرار في اليمن

التقى الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- الخميس- بعدد من مسئولي 
ومشائخ وأعيان محافظة سقطرى بحضور األستاذ عارف عوض 
الزوكا األمين العام للمؤتمر الشعبي العام والشيخ يحيى علي 

الراعي رئيس مجلس النواب األمين العام المساعد للمؤتمر.
وفــي اللقاء تحدث الزعيم علي عبدالله صالح بكلمة رّحب 
فيها بالحاضرين وحيا في مستهلها كل أبناء سقطرى. مشيدًا 
بمواقفهم الوحدوية وبتفاعلهم اإليجابي مع كل قضايا الوطن 
وفي مقدمتها الحفاظ على الوحدة اليمنية، باعتبارها قدر 

ومصير الشعب اليمني العظيم.
وتطرق الزعيم علي عبدالله صالح في كلمته إلى عدد من 
القضايا والتطورات التي تشهدها الساحة الوطنية وما تتعرض له 
بالدنا من عدوان غاشم وآثم من قبل نظام آل سعود والمتحالفين 

معه.
مشيرًا إلى أن الغيم الذي يخّيم على أجواء الوطن وليس على 
سقطرى فقط سيزول وستنفرج األزمة بإذن الله وستفشل كل 
المخططات بفضل إرادة الشرفاء والصادقين المدافعين عن 
وطنهم وسيادته واستقالله، وأنه مهما كانت المحاوالت التآمرية 
ومهما حاول المعتدون تدنيس أرض اليمن فإن عليهم أن يدركوا 
جيدًا أن اليمن كانت ومازالت وستظل مقبرة للغزاة.. وفيما يلي 

كلمة الزعيم:
بسم الله الرحمن الرحيم

أرحب باالخوة من محافظة سقطرى وفيه غيم في البلد غيم 
موجود في البلد ليس في سقطرى، بل في كل أنحاء اليمن با تنفرج 
وبا تنجلي إن شاء الله والفرج قريب وهؤالء سيتهاوون أمام الرجال 
الشرفاء الوحدويين في شمال الوطن وفي جنوبه ال تقلقوا وال 
تعيروهم اهتمام اللي بيدعموهم وقد أصبحوا ضايقين منهم 
ومن صورهم ضايقين من صورهم بيبتزوا الذي يدعموهم من 
التحالف وقدهم ضايقين منهم حتى أنهم خّرجوهم من الرياض 
ودفعوهم إلى عدن وإلى مارب قالوا اخرجوا اختلستونا فلوس 
شليتوا أموالنا شليتوا ذخائرنا شليتوا فلوسنا شليتوا مدرعاتنا 
أهلكنا اليمن بالطائرات ما حققتوا أي شي وال تحققوا، وكما قال 
القائل أن اليمن مقبرة للغزاة فعال هي مقبرة للغزاة ، جبالها 
وسهولها وبحارها وجزرها مقبرة مقبرة وعليهم أن يتعضوا 
وأن ال يكونوا مكابرين سواء الذي في الداخل أو الذي عادهم في 
الخارج أو الذين يدعمونهم ال يكونوا مكابرين عليهم أن يمدوا 

يد السالم للسالم مع كل اليمنيين الشرفاء ، 
عودة شرعية وما شرعية هذا كالم فارغ من الذي عيقبلك 
تعود على كرسي السلطة وقد دمرت الشعب اليمني واستلمت 
مبالغ هائلة من النظام السعودي ومن دول الخليج مقابل الدم 

اليمني مقابل المسكن مقابل المصنع مقابل الطريق مقابل 
الجامعة مقابل المؤسسات مقابل الجسور، استلمت ونحن سنعلنها 
باألرقام قبل الحرب وبعد الحرب الذي استلموها من السعودية 
لتخريب اليمن، هؤالء هم في حقيقة األمر، أنا اتحمل جزء من 
المسئولية اتحمل جزء من المسئولية ألني أنا أديتهم من تحت 
الطاولة إلى فوق الطاولة، وهم ال يستحقوا، يقولوا إن أنت أكرمت 
الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمردا، هؤالء هم متمردين على 
الوطن ليس علّي أنا ، أما أنا تركت السلطة في ٢٠١٢م بإرادة 
قوية ال يمكن أن أبقى في السلطة والدماء تسال وال يمكن أن 
أعود إلى السلطة والدماء تسال وال يمكن تسال أو سلم ال يمكن، 

ال أفكر فيها،
أنــا أفكر في سالمة اليمن واليمنيين أن يعيشوا آمنين في 
وطنهم، هؤالء عمل انتحاري لكن سيحاسبوا سيحاسبوا واالموال 
الذين استلموها وأخذها هادي وابنه جالل سيعيدها وهي باالرقام 
التي أخذها من الملك عبدالله وأخذها من السعودية على متن 
طائرة خاصة من المملكة العربية السعودية قبل الحرب والفلوس 
الذي استلمها الصالح الطائرات سيعيدها والفلوس الذي استلمها 
للضمان االجتماعي سيعيدها والفلوس الذي استلمها لدعم 

الميزانية سيعيدها عاجًال أْم آجًال، هذا انسان تربية البريطانيين 
وهو استخبارات بريطانية،

أنا ما كنت أريد أن أتكلم وأفصح ببعض الحقائق لكن أجدها 
فرصة، أدي لكم هــذا الحديث وهــو الحديث لكل أبناء الوطن 
الشرفاء هذا عبارة عن بياع يقول عيبيع وسيؤجر سقطرى، وهذا 
أبعد عليك من عين الشمس، ويقول سيؤجر ميون أبعد عليك 
من عين الشمس أنت بياع بياع قلعة تبيع من؟؟ هذا وطنا اليمن 
وطن انت من أبين من قرية في الوضيع، حتى لما جاءت االنتخابات 
وانتخبناك رئيسا للفترة االنتقالية لمدة عامين طردوا اللجان التي 
جاءت لالنتخاب طردوها أصحاب الوضيع ما قبلوه ، االخرين في 

كل المحافظات سمعا وطاعة وانتخبوه ،
فعلى كل حال إحنا نقدر تقديرًا عاليًا صمود سقطرى ورجال 
سقطرى وكلمه سقطرى وثقافة سقطرى، سقطرى في العين 
وسقطرى في القلب سقطرى في القلب وفي عيوننا وغير قلقين 
عليها الن فيها رجال صادقين مخلصين لن ترتفع معنوياتهم 
إال بعد قيام الوحدة المباركة اتجروا وساروا وجوا وهم في أمان، 
من أول كانوا مضطهدين في داخــل سقطرى بس للمناورات 

السوفيتية والمناورات الحزب االشتراكي داخل سقطرى، واآلن 
هو يريد يؤجرها للمناورات، كم عمرك كم باتجلس كم عتجلس 
كم كم يوم كم سنة كم سنين انت مودع مودع رجع الفلوس 
نعيد بناء ما خربته الحرب عيد الفلوس عيد الفلوس التي استلمت 
التي استلمتها مقابل دماء االطفال والنساء والمساكن في كل 
أنحاء الوطن أعيد الفلوس يا عبدربه منصور هادي أنت وابنك 
جالل ورفاقك رموز الفساد، انت تقول أن عندك حكومة شرعية 
الحكومة الشرعية هانا في صنعاء، هذا عقد اجتماعي عملناه 
وسياسي في عام ١٩٩٠م بين شطري الوطن وباستفتاء شعبي 
ك الخليج ما بينفعوك ،  انتهى التشطير ، وراءك بريطانيا وراء
ملوا من صورتك على فكرة ملوا من صورتك قالوا له إطلع خرجوه 
من القصر ومن الفنادق قالوا له إطلع روح عدن روح بالدك روح 
شغلتنا، هذه هي الحقيقة التي أطمئن قبائل سقطرى والثبات 
والصبر والتحمل و الجلد أمام هذا العدوان سينتهي بإذن الله، 
اخواننا في سقطرى هذه العاصمة صنعاء عاصمتكم، عاصمتكم 
تحاصرت سبعين يوم واستمرت الحرب في المحافظات الشمالية 
ثمان سنوات مع النظام السعودي ومع مرتزقتهم، أما السعودية 
قد دخلت هذه المرة ألول مرة تدخل بجيش وطائراتها لكن كانت 

تجند لنا من سنة ٦٢ الى سنة ٧٠م مرتزقة مثلما هي تجند االن 
في مارب في الجوف في حرض في ميدي في تعز في البيضاء 
في الحديدة جندت مرتزقة بفلوس بيع وشراء، وصمدنا ثمان 
سنوات، طيب صار لنا سنتين اآلن ثابتين واقفين على أقدامنا 
وسنقف عشرات السنين ثابتين واقفين على أقدامنا وهاماتنا 
 للخالق عز وجل، فأطمئن إخواننا في 

ّ
مرفوعة لن تنحني أبدا إال

سقطرى وأشكركم وأرحــب بكم ونحن معكم وقلوبنا معكم 
وأنتم في القلب، وشكرًا.

º وكان الشيخ أحمد غالب بن يعقوب رئيس اإلتحاد القبلي 
لسقطرى قد ألقى كلمة في بداية اللقاء.. جاء فيها:

زيما تقول الذي ما بغى يظهر يخلي نفسه كذا بطريقة حتى 
تروح األزمــة هذه ، وإال بصماتك والمشاريع الذي وضعتها و 
التحقيق الذي حققتها من بداية الوحدة لما تروح من الحكم ما 
حد ينكره كل أبناء الجزيرة موجودة في رؤوسهم صغير وكبير 
سواء في العواصم سواء في البداية وكلهم يبلغوك التحية وكلهم 
مع الزعيم، الوضع اآلن الذي فينا نحن نتحصل بعض منهم كون 
هادئين ما يظهروا على أساس الجانب االخر ما يتخذ عليهم أي 
ات أو قد نحنا األن بعض انهم اخذوا علينا نظره ولكن احنا  اجراء
عادي ما فيش حاجة سوينا قلق ولكن بصماتك والذي سويتها من 
بداية الوحدة من المشاريع والمطار والطرق والبنية التحتية ما 
زالت موجودة ما حد ينكرها صغيرًا وكبيرًا معترفين فيها ودائما 
يذكروك بالخير سواء صغير وكبير وسواء على مستوى الجزيرة 
إن بالبوادي وبل الزعيم ، ونحنا نتشرف بمقابلتك وبغينا نشوفك 
ونسلم عليك وندعي الله أن يحفظك ويرعاك لليمن وللشعب 

اليمني كامل ، الله يحييك ويسلمك.
º كما ألقى األخ هاشم سعد السقطري وكيل أول محافظة 

سقطرى الكلمة التالية جاء فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصالة 

والسالم على سيدنا محمد واله.
نشكر الزعيم الرئيس السابق علي عبدالله صالح على استقبالنا 
استقبال ابنائه واخوانه وأهله أبناء سقطرى نشكرك الشكر 
العميق رغم إنه من البداية نطالبك تقابلنا لكن اليوم أتيحت لنا 
فرصة نلتقي بك، فسقطرى شهدت منجزات عظيمة في عهدك 
الميمون من مشاريع تنموية من مطار وميناء ومدارس وصحة 
هذا ما أحد ينكره إال انسان جاحد، لهذا ما زلنا نكن لك االحترام، 
فأبناء سقطرى ما زلنا مناضلين من بداية االمر ضد العدوان نحن 
عملنا رأينا واتخذنا قرارنا نكون ضد العدوان صح فيه منا الذي 
هم مسئولون الذين يتبعون هادي النه دائمًا الروس تتبع هادي 
لكن أبناء سقطرى ما زلنا مع الزعيم وضد العدوان، لهذا سنكون 
معك يازعيم سنظل واقفين معك بالروح وبالدم نفديك يا علي.

التقى مسئولي وأعيان ومشائخ سقطرى

رئيس المؤتمر: عمالء آل سعود سيتهاوون أمام الوحدويين الشرفاء

نشيد بالمواقف الوحدوية ألبناء سقطرى وتفاعلهم اإليجابي مع قضايا الوطن
بيع سقطرى أو تأجيرها أبعد من عين الشمسعلى المعتدين أن يدركوا جيدًا أن اليمن مقبرة الغزاة

هادي استلم مبالغ هائلة من النظام السعودي وبعض دول الخليج للتآمر على اليمن قبل الحرب وبعدها وسنعلنها باألرقام


