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الزعيم خالل استقباله المدير اإلقليمي للجنة الدولية للصليب األحمر

نتطلع إلى تأمين رحالت جوية لنقل المدنيين من جرحى العدوان

عه في أن تضاعف اللجنة من خدماتها ومساعداتها 
ّ
وعبر الزعيم عن تطل

ق بتوفير العالجات واألمصال وبالذات عالجات 
ّ
لبالدنا، وخاصة فيما يتعل

الفشل الكلوي والسكري واألمــراض المزمنة، والمعدات المساعدة التي 
ــعــدوان، باإلضافة إلــى إمكانية  يحتاجها المعاقون وجرحى الحرب وال
تأمين رحالت جوية لنقل ومعالجة الجرحى الذين استعصى عالجهم في 
الداخل، نظرًا لإلصابات البالغة التي تعّرضوا لها وبالذات جرحى القاعة 
الكبرى بالعاصمة صنعاء، ونهم وأرحب والمخا والحديدة وغيرها الذين 
اكة واستهدف  استهدفتهم غارات العدوان بالطائرات وصواريخهم الفتَّ
إلى جانبهم عددًا من المواطنين األبرياء الذين استشهدوا من جراء تلك 

الغارات.
وأكد الزعيم علي عبدالله صالح أن اليمن بلد ينشد السالم له ولجيرانه 
ولآلخرين ويسعى الى استتباب السالم واألمن في ربوعه والمنطقة والعالم، 

وأنه لم يعتد على أحد حتى ُيعتدى عليه بهذه الطريقة غير المسبوقة 
في التاريخ من ِقبل دولة وأنظمة تربطها باليمن أواصر القربى والجوار 

والدين والمصير المشترك.
وأن مما يؤسف له أن تلك المواقف المتخاذلة لألمم المتحدة ودول العالم 
التي تقف موقف المتفرج مما يتعّرض له شعبنا من حرب إبــادة منذ ما 
يقارب العامين قد شّجعت دول العدوان على االستمرار في عدوانها 

وصلفها وغطرستها.
وناشد الزعيم الدول دائمة العضوية في مجلس األمن وكل الدول المحبة 
للسالم أن تتحمل مسئوليتها في إيقاف العدوان ومجازر اإلبادة الجماعية 
التي ترتكب في حق اليمنيين بدون وجه حق، وأن ال تتعامل بمعايير 
مزدوجة، فاليمن بلد مؤسس وعضو في منظمة األمم المتحدة وال يجوز 
أن يتم التعامل معها بهذه الطريقة الالإنسانية والوحشية، وإذا كان مبرر 

الدول المعتدية أنها تحارب إيران، فساحة حربهم مع إيران ليست في 
اليمن وال يجب أن تكون كذلك، فالدول المعتدية تقتل اليمنيين وتبيدهم 
وترتكب المجازر الهمجية بحق األطفال والنساء والشباب وكبار السن، 
ومازالت مصممة على ارتكاب المزيد من هذه المجازر، ألنها ال تجد من 
يوقف تصرفاتها الرعناء وحربها الشعواء ضد شعب مسالم، أو يضع لها 

حدًا ويلزمها باحترام القوانين اإلنسانية الدولية وميثاق األمم المتحدة.
وأكد الزعيم علي عبدالله صالح أن المؤتمر الشعبي العام سيبذل كل 
جهده للتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر ورعاية نشاطها في 

الميدان جنبًا إلى جنب مع كل القوى الرافضة والمتصدية للعدوان.
من جانبه قّدم السيد روبرت مارديني الشكر الجزيل لألخ الزعيم على 
إتاحة الفرصة للقاء معه، وبحث القضايا التي تهم الجوانب اإلنسانية والطبية 
والتي تعمل اللجنة الدولية على الوفاء بها بقدر ما تسمح بها إمكاناتها، 

مؤكدًا أنها ستعمل بكل ما تستطيع من أجل زيادة الخدمات والمساعدات 
ومضاعفة الجهود التي تبذلها في اليمن، نظرًا لصعوبة الوضع الذي تمّر به 
فه العدوان من كوارث إنسانية في صفوف المدنيين، وبالتالي 

ّ
البالد، وما خل

فإن اللجنة ستعمل من خالل التواصل والعمل مع كل األطراف على ضرورة 
االلتزام بالقانون اإلنساني الدولي، وبقوانين االشتباك المعروفة عالميًا.

مشيرًا إلى أن االستمرار في قتل المدنيين وخاصة األطفال والنساء وكبار 
السن واستهدافهم في أماكن تجمعاتهم وسكنهم وفي الطرق واألسواق 
والمدارس والمستشفيات والمصانع والمزارع ومجالس العزاء تتعارض 
 وتفصيًال مع مقتضيات احترام القانون الدولي وأخالقيات الحروب، وأن 

ً
جملة

اللجنة الدولية ترفض هذه الممارسات من أية جهة جاءت، مجّددًا التأكيد أن 
اللجنة الدولية للصليب األحمر ستعمل جاهدة من أجل التخفيف من معاناة 

المدنيين وتقديم المساعدات الالزمة في الجوانب اإلنسانية والعالجية.

اســتقبل الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األســبق رئيس المؤتمر الشــعبي العام- السيد روبرت مارديني المدير اإلقليمي للجنة الدولية 
للصليب األحمر للشــرق األدنى والشــرق األوسط ومعه السيد الكسندر فند رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر في بالدنا، بحضور السفير يحيى 
الســياغي رئيس دائرة المنظمات الدولية والمؤتمرات بوزارة الخارجية. وفي بداية اللقاء عّبر الزعيم عن شــكر وتقدير بالدنا للجهود اإلنســانية التي 
تبذلها اللجنة الدولية للصليب األحمر عبر بعثتها في اليمن وما تقدمه من خدمات إنسانية ومساعدات طبية لشعبنا في هذه الظروف الصعبة التي تمّر بها 
بالدنا والمآســي التي ُيعاني منها شــعبنا جّراء العدوان الوحشي الذي تقوم به السعودية والمتحالفون معها على اليمن أرضًا وإنسانًا، وهي األوضاع التي تفاعلت 

معها اللجنة الدولية للصليب األحمر مشكورة وتعمل على التخفيف منها من خالل الخدمات اإلنسانية التي تقدمها في المجال اإلنساني والعالجي.

أحيي محافظة البيضاء رجاًال ونساًء وأطفاًال وشيوخًا 
وعقاًال وشخصيات سياسية على الثبات في وجه العدوان 
الغاشم ، تحية لكم يا أبناء البيضاء محافظة البيضاء التي 
تقف ضد العدوان الغاشم خالل سنتين مضت وأنتم 
تواجهون عدوانًا سافرًا وعدوانًا وقحًا وعدوانًا قذرًا 
بكل ما في الكلمة من معنى، أوجهها لدول العدوان في 
المقدمة الواليات المتحدة األمريكية اثنين اسرائيل 
ثالثة بريطانيا أربــعــة هــؤالء العريبة هــؤالء العريبة 
الذين يعتدون على شعب أصيل الشعب اليمني العظيم 
تعتدون عليه بدون أي وجه حق أو قانون عدوانا سافرًا 
نا ودمرتم مصانعنا وجسورنا  وقحًا تقتلون أطفالنا ونساء
وجامعاتنا ومدارسنا بــدون أي سبب ذرائعكم إيــران 
وتدخل إيران في اليمن ال وجود إليران نؤكدها للعالم ال 
وجود اليران ما تتدخل ولكم حدود مع إيران حدودكم مع 
إيران صفوا حساباتكم مع إيران مش تصفوا حساباتكم في 
اليمن تقتلوا االطفال والنساء استحوا قاتلوا مثلما يقاتل 
الرجال انزلوا الميدان انزلوا فارس لفارس انتم والمراجمة 
بالصواريخ والطائرات االمريكية والقنابل العنقودية 
التصنيع االمريكي يجرب اسلحته في اليمن فشل في 
افغانستان وسيفشل امام صمود الشعب اليمني العظيم 
سيفشل هذا العدوان السافر أمام شعبنا العظيم.. صحيح 
نحن نقدم تضحيات اطفاًال ونساء ومساكن ومزارع ولكن 
من أجل كرامتنا وهاماتنا وهاماتكم مرفوعة لن تنحني 
هامات اليمنيين على االطالق هذا بلد االيمان والحكمة 
بلد سبأ وحمير هذا شعب يمني وأن العرب الذي اصله 
عربي في أي مكان في العالم هو أصله من اليمن لكن هؤالء 
عريبة مش عرب تعتدوا على الشعب اليمني بأي وجه 
نحن أبلغناكم ووجهنا لكم خطابًا نحن على استعداد أن 
نمد أيدينا للسالم مش لالستسالم للسالم سالم الشجعان 
بتصيحوا من ضرب الصواريخ أوقفوا طلعات طيرانكم 
ونحن نوقف اطالق الصواريخ واحدة بواحدة ليش حقكم 
حق وحقنا مرق ...... اوقفوا ضرب الصواريخ اوقفوا 
طلعات الطيران نوقف اطالق الصواريخ وعاد انتوا شفتوا 
الشيء اليسير من الصواريخ هذا شيء يسير يسير من 
الضربات الصاروخية ال زالت الصواريخ طو يلة المدى 

افنى حياته في سبيل الوطن ومازال يقدم التضحيات تلو 
التضحيات وهذا هو المؤتمر الشعبي العام وقيادته وكلنا 

علي عبدالله صالح .
ودعــا االمين العام مؤتمر البيضاء الى رص الصفوف 
والتوحد واالبتعاد عن المناكفات والخالفات مع كل 

شركائنا في الوطن وفي مواجهة العدوان.. 
واضــاف الــزوكــا :المؤتمر امانة في اعناقكم ومجرد 
وصولكم من البيضاء رغم الظروف والتحديات ان دل 
على شيء فانما يدل على والئكم وحبكم للمؤتمر الشعبي 

العام وانتم تمثلون النموذج الذي يقتدى به .
واكد االمين العام ان قيادات المؤتمر وقواعده موجودة 
في الميدان وفي الجبهات للدفاع عن الوطن والبــد ان 
تعزز قيادة المؤتمر في البيضاء من عملية االستقطاب 
التنظيمي فالمؤتمر كــان وسيظل هــو حــزب الوطن 

والحزب الرائد وتنظيم الوسطية واالعتدال والحوار .
واشار االمين العام الى ان ما يجعلنا نطمئن ان الوطن 
ات  بخير والمؤتمر بخير هو ما يملكه المؤتمر من الكفاء
والشخصيات االجتماعية والمشائخ والشباب والشابات 
والــمــرأة والــذيــن يقفون في وجــه الــعــدوان، مشيرًا الى 

ضرورة تعزيز هذا الصمود االسطوري .
ودعا الزوكا قيادات وكــوادر وقواعد وانصار وحلفاء 
المؤتمر في محافظة البيضاء الى الوقوف الى جانب السلطة 
المحلية التي يجب ان تتحمل دورهــا وفقًا للدستور 
والقانون من اجل رص الصفوف ومواجهة العدوان الغاشم 

.
ووجــه االمــيــن الــعــام قــيــادة مؤتمر البيضاء بتفعيل 
العمل التنظيمي وتنفيذ الفعاليات واالنشطة والبرامج 
التنظيمية وفــقــًا للموجهات الــعــامــة وخــطــة العمل 
التنظيمي للعام ٢٠١٧م ســـواء على مستوى فرع 
المحافظة او على مستوى فـــروع المؤتمر بالدوائر 

والمديريات .
هذا وكان المشاركون في اللقاء الموسع وقفوا دقيقة 
ة الفاتحة على روح شهيد الوطن اللواء محمد  حداد لقراء
ناصر العامري وكل شهداء اليمن الذين سقطوا جراء 

العدوان السعودي الغاشم.

رأس لقاًء موسعًا لمؤتمر البيضاء

ستخدم بعـد
ُ
الزعيم: الصـواريـخ طويلـة المـدى لـم ت

رأس الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام 
اللقاء الموسع لقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء بحضور االمين العام 
للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا واألستاذ نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة 
التنظيمية بالمؤتمر واألستاذ علي الخضمي عضو اللجنة العامة ووزير االدارة المحلية اللواء علي بن 
علي القيسي ووزير االتصاالت وتقنية المعلومات االستاذ جليدان محمود جليدان والدكتور عبدالله 
ابو حورية نائب مدير مكتب الرئاسة ومحافظ البيضاء علي محمد المنصوري وأمين عام المجلس 
المحلي ناصر الخضر حسين السوادي وعدد من اعضاء اللجنة العامة واالمانة العامة واللجنة الدائمة.. 

وفي اللقاء القى الزعيم علي عبدالله صالح كلمة قال فيها :

نمد ايدينا للسالم والحوار مع دول الجوار
 ال مع المطايا من المرتزقة..

القابعون في فنادق الرياض عبارة عن متسولين 
ومطية للعدوان

الحرب ستنتهي عاجًال أم آجــًال فأين سيذهب 
المرتزقة من الشعب اليمني

إن كنتم رجاًال فانزلوا إلى الميدان بدًال من قتل 
األبرياء بالصواريخ والقنابل العنقودية

ة 
َ

ْحق
َ

أمريكا وبريطانيا وإسرائيل  يعتدون على الشعب اليمني و«العّريبة» ل
العدوان يصفي حساباته مع 
إيران بقتل أطفال وأبناء اليمن

أوقفوا طلعات الطيران نوقف 
إطالق الصواريخ

أمريكا تجرب أسلحتها المحرمة 
فوق رؤوس اليمنيين

عدن التي رفعت فيها راية الوحدة 
ليست ملككم أيها «الصعاليك»

أحيــي صمود أبناء البيضــاء وثباتهم فــي مواجهة العدوان
أدعو المقاتلين إلى الثبات على مواقفهم الشريفة في الدفاع عن وطنهم

لم تستخدم طويلة المدى لم تستخدم اوقفوا طلعات 
طيرانكم تعالوا للحوار معكم للحوار مع دول التحالف 
سبعة عشر دولة متحالفة على اليمن ونحن من سنتين 
من ٢٦ مارس ونحن واقفين وقوف الرجال وقوف الجبال 
لن تنحني هاماتنا على االطالق أمام سعبة عشر دولة 

معتدين والعالم يتفرج.
هنيئا لكم بهذا الصمود وهنيئا لكم بهذه الشجاعة هنيئا 
لك أيها الشعب اليمني العظيم هنيئا لك إنك تقف في وجه 
العدوان السافر عدوان سافر امريكا بعظمتها وإسرائيل 
بتكنولوجيتها وبريطانيا يضربوا الشعب اليمني أما أنتوا 
إال لحقه هؤالء العريبة لحقه، لحقة موظفين مع أمريكا 
وموظفين مع إسرائيل وموظفين مع بريطانيا مثلما 
حقكم المطية هوال القابعين في فنادق الرياض وتركيا 
وعــدن هــؤالء المأجورين هــؤالء عناصر مأجورة الحرب 
ستنتهي أجال أم عاجال آجًال أْم عاجًال ستنتهي ستنتهي 
عتروحوا فين؟ ما بش معكم حل لن نقبلكم ال في الشمال 
وال في الجنوب عدن التي ارتفعت فيها رايــة الوحدة 
المباركة عدن مش ملككم أيها الصعاليك واستخدم 
ألفاظ هنا لست بحاجة الستخدمها لكن للضرورة سترحلوا 
تتطلب عشرة مليار دوالر تعيد البناء في اليمن من انت 
ما لكش أي شرعية شرعيتك هو االنفصال نحن حذرنا في 
عام ٩٤ ووجهت خطاب أنه هذه حرب انفصالية قالوا ال 
خالف بين علي وعلي ، هذا حرب انفصال قالوا ال وجهت 
خطاب بعد العدوان السافر في ٢٦ مارس ٢٠١٥ أن هذا 
حرب انفصال حرب االنفصال هؤالء القابعين هؤالء عبارة 
عن مطية متسولين شوفوا كروشهم منفوخة ووجناتهم 

منفوخة والبدالت الجميلة من وين أيها الصعاليك من 
وين هذه هذه دماء أطفالنا ونسائنا ومساكنا هذا مقابل 
دمائنا التي تسفك ، يسمنوكم زي الحيوانات مسمنين على 
حساب من؟ على حساب أبنائنا في البيضاء في ابين في 
لحج في شبوة في حضرموت في صعده في الحديدة في 
المخا في تعز في البيضاء في ذمار في كل محافظات اليمن 
هذه دماء الشهداء عيب عليكم ارحلوا ارحلوا شوفوا كيف 
كنا شجعان ورحلنا من السلطة سلميًا ما رحلتوناش أنتوا 
أيها االقزام ، رحلنا ونحن نمتلك الشرعية الكاملة وجيشنا 
المجحفل وصواريخنا الجاهزة ومخازنا الذي نصرف منها 
اليوم ونضربكم في عقر داركم بمخزوننا االستراتيجي 
رغم الحصار الجائر لم نشتري طلقة واحدة أو نستورد 
طلقة واحدة من الخارج حتى االن ولكن نحن نصرف من 
المخزون وسنستمر وفي حالة العجز سنأخذ عتادنا من 
أكتافكم من دباباتكم سنأخذ مدرعاتكم سنأخذ عرباتكم 
سنأخذ أطقمكم سنأخذها ونتسلح ألن نحن أكفاء ألننا 
شعب مــدرب شعب صابر وصامد نحن صبرنا حاربنا 
القوى الرجعية من سنة ٦٢ إلى سنة ٧٠ ونحن صامدون 
وكانت أمريكا وألمانيا وبلجيكا وإيران وكلهم واقفين ضدنا 
واألردن الشقيق واقفين ضدنا وثبتنا من سنة ٦٢ إلى سنة 
٧٠ وهذا لنا سنتين خذوا مننا ست سنين مرة ثانية سبع 
سنين وبعدين حتجوا للسالم أحسن خلونا نتحاور معكم 
وسالم الشجعان برعاية أممية مع دول العدوان مع دول 
الجوار ما ش مع هؤالء الفارين هؤالء المطية الموجودين 
في الفنادق مش معهم هوال حرام واحد يقابلهم وال يجوز 
أن تقابلوهم في أي مكان ما تقابلوهمش عيب علينا أن نحنا 

نقابل هؤالء االقزام أنا أحيي البيضاء أحيي البيضاء لصمودها 
وثباتها واترحم على الشهداء وأتمنى الشفاء العاجل 
للجرحى ويجب أن نقف صفا واحدا مع كل القوى الشريفة 
في الداخل وفي الخارج لمقارعة االرهــاب االرهــاب أفة 
شوفوا كيف بيخبطوا الدنيا خبيط ساعة يقولوا الحراك 
ساعة االرهاب ساعة االخوان المسلمين ساعة االصالح 
وال قدروا يثبتوا على موقف الذي بيقاتلوا في تعز ارهاب 
كلهم دواعــش والــذي يقاتلوا في المخا دواعــش ولكن 
هناك رجال هناك رجال وشخصيات بالقناصات دقوهم 
دقوهم دقوهم بالميدي أمس دقوهم بكل أنواع االسلحة 
أحرقوهم لقنوهم درس أيها المقاتلين لن نعود مرة ثانية 
إلى بطون امهاتنا الحياة هي مرة واحدة، القدر هو قدر 
قدر عندما يأتي الموت سيأتينا في غرف النوم في قاعات 
في أي مكان عندما يجي القدر يجي القدر أوقفوا بس مثلما 
أنتم ثابتين اثبتوا على هذا الموقف الشريف النظيف، أنا 
أحيي البيضاء وأوجه من خالل محافظة البيضاء التحية 
إلى كل المحافظات، النه لن تساعدني الظروف وجوانب 
عديدة تعرفونها أن ألتقي بكل المحافظات لكن أوجه من 
خاللكم إلى كل المحافظات إلى كل الشباب إلى الشرفاء إلى 
االطفال إلى المرأة ألتحية واالحترام أيها الشعب اليمني 

العظيم تحيتي لكم مرة أخرى.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا وقد عبر االمين العام للمؤتمر االستاذ عارف الزوكا 
عن شكره وتقديره للزعيم علي عبدالله صالح قائال 
ان علي عبدالله صالح هو الرجل الصامد المناضل الذي 


