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سياسيون لـ »الميثاق« : 

الحل السياسي المخرج الوحيد للعدو السعودي
أكد عدد من السياسيين أن مقامرة ومغامرة السعودية وحلفائها في 
 
ً
الداخل والخارج لن تقود لحل األزمة ووقف العدوان ، وإنما ستكون وباال

على السعودية وحلفائها ، وبالتالي ليس لها من سبيل غير طاوالت الحوار، 
»الميثاق« إلى إن الصراع  لن  تحسمه طائرات  مشيرين في تصريحات لـ
وأموال السعودية، سيما وأن المعارك إلى اليوم أثبتت تقدم الجيش واللجان 
الشعبية في مختلف الجبهات وحتى في جبهة الحدود الجنوبية للمملكة التي 

تسقط مواقعها ومدنها يومًا عن يوم.
الفتين إلى أنه إذا كان هناك عقالء على مستوى اإلقليم والعالم فعليهم 
النظر لسير المواجهات وكيف أن الجبهة الداخلية متماسكة وتتفوق على 
العدوان وأداوته في جميع المعارك وميادين الشرف رغم الحصار والتجويع 

والقصف.
وتمنوا في ظل هذه المعطيات أن يقوم العدوان وحلفاؤه بالعودة لصوت 
العقل والجلوس إلى طاولة الحوار الجاد لكي يخرجوا بماء الوجه ويحقنوا 
الدماء، ويتركوا فرصة للجيش واللجان الشعبية لمحاربة اإلرهاب ووقف زحفه 

وسيطرته على المدن والمحافظات الجنوبية.. فإلى الحصيلة : 

استطالع  / عبدالكريم المدي

قال الدكتور والباحث السياسي 
محمد الــســنــفــي: يــبــدو أن الحل 
ــيــس مــطــروحــًا من  ــســيــاســي ل ال
قبل العدوان وغيره، إال بتغيير 
المعادلة على االرض ، كي يجبر 
العدوان على الجلوس إلى طاولة 
الــحــوار الجاد .وهــذا امــر محسوم 
، حتى المجتمع الدولي من خالل 
األحــــداث المتالحقة فــي الوطن 
العربي، يبدو أنه يريد هذا الوضع 
وال يــريــد للشعوب الــعــربــيــة أن 

تستقر وتهدأ، سيما وأن لديه تجارًا وعمالء في 
عدة دول منها العراق التي لها سنوات طويلة 
تعيش الفوضى والتطرف ، ومن بعدها سوريا 
وليبيا، وهاهم تاليًا ادخلوا اليمن في نفس النفق، 
وهذا مايعني ان المبرمج والمخطط يريد الوصول 
الى نتيجة محتومة وحالة من التفكك وانهيار 
الــدول والمؤسسات ، وأكــاد أجزم أن السعودية 
رة وتنفذ أجندة مرسومة لصالح  نفسها مسيَّ

الدول الكبرى.
أما بخصوص انتصارات الجيش اليمني واللجان 
الشعبية، فهو بالفعل يلقنهم دروسًا تاريخية ، 
لن ينسوها ، اليمن عصية على التركيع، وأصعب 
من أن  تخضع ويتمكن منها الرعاع ، والتاريخ 

ــا فكر  ــدم ــعــن يــشــهــد بـــذلـــك ،ف
االستعمار البريطاني في احتالل 
ــم يستطع االســتــقــرار  الــيــمــن ل
ســوى فــي عــدن فقط ،أمـــا بقية 
المحافظات الجنوبية فقد ظل 
عاجزًا عنها وبعيدًا عن احتاللها، 
وهذا ما كانت تحسبه السعودية 
التي اعتقدت إن استعانتها بدول 
ومرتزقة ســوف تنهي لها االمر 
في أسابيع معدودة ولذلك ذهب 
العسيري الي التصريح في اليوم 
االول انهم تمكنوا من ضرب 95% من قوات 
الجيش اليمني وهذا يعني ان ما تبقى خمسة في 
المائة، وهــذه النسبة هي الصامدة، وهــذا  في 
الواقع يعني انهم  لم يعرفوا حقيقة وتاريخ 
ــاذا يعني له التدخل  وبــأس الشعب اليمني، وم

الخارجي  والعدوان .
المهم فشلوا تمامًا، رغم أنهم استخدموا كل 
الوسائل المحرمة ومن ضمنها حصار وتجويع 
اليمنيين ، محاولين قهرهم ، األمر المؤسف هنا 
هو موقف الشعوب العربية واإلسالمية التي طالما 
عشنا نحمل همها، واليوم لم نسمع صوتًا حقيقيًا 
من أي شعب عربي ، وسندع هذه اإلمور والحقائق 

للتاريخ .

قال الناشط السياسي والشاعر زياد السالمي - عضو 
ّتاب اليمنيين: الحل السياسي يكمن 

ُ
اتحاد األدباء والك

في الحوار كونه المخرج والنهاية في الحروب.. وبعد 
وصول العدوان وادواته لهذه الحالة والفشل في كل 
جبهة ، أعتقد أن الحل السياسي لدول التحالف أصبح 
شيئًا منطقيًا وضــرورة في ظل الهزائم المتكررة 
والخسران واستحالة  تحقيق أي هدف من أهداف 
العدوان.. حتى يحفظوا ألنفسهم قلياًل من االنتصار 
الصوري، بعد ما تكبدوه من هزائم مادية وأخالقية 

خالل  9 أشهر.. هذه ليست رؤيتي بل  رأي بعض 
ــعــدوان إذ قــال أحــدهــم فــي إحــدى وسائل  قــادة ال
التواصل االجتماعي: إن على دول التحالف تسليم 
أسلحتها لليمن واليمن ستحرر القدس وتعيد كرامة 
األمة..  كما يصرح الناطق الرسمي للعدوان بالقول إن 
الجيش اليمنى من أعتى الجيوش في العالم..  سبقه  
أحد خبراء اليابان بالقول: إن الجيش اليمني من أقوى 
الجيوش في العالم إن لم يكن األقوى.. كذلك قال أحد 
الخبراء اإلنجليز: إن تجربة قتال الجيش اليمني ستتم 

مناقشته ودراسته واالستفادة منه..  
إذًا ماذا تبقى للعدوان أكثر من هذه الشهادات التي 
ال تكفي حتى لرصد واقع القوة الميدانية للمقاتل 
اليمني وانتصاراته الهائلة.. حتى يجنحوا للسلم 
ويفتخروا بأن أصلهم أصل العروبة اليمن كما هو 
من بأس وقوة لم يتغير بل يزيد قوة وتماسكًا يومًا 
بعد يــوم.. أتوقع أنهم في صدد وضع حل يحفظ 
ماء الوجه للعدوان واليمن..  وهذا ما نتمناه كهوية 

عربية واحدة..

قال الكاتب والناشط السياسي خالد مطهر جبرة: 
لم يعد فعاًل أمام تحالف الشر سوى اللجوء إلى الحل 
السياسي للخروج بماء الوجه، هــذا إن هم أدركــوا 
النتائج الوخيمة والكارثية التي سيؤول إليها استمرار 
الحرب ضد اليمن ، وكيف سينعكس ذلك عليهم 
وعلى عرشهم وبلدهم ،أما لو أخذتهم العزة باإلثم 

فهم يكتبون ألنفسهم شهادة وفاة.
ة المشهد من  لكننا ومن هذا المنبر ندعوهم لقراء

ــاه بتأّن وحنكة ،ألن االستمرار في سفك  كل زواي
مزيد من الدماء واإليغال في تدمير اليمن لن يجلب 
لهم سوى  نهايتهم ونهاية ملكهم وهذه النهاية 
ستؤدي إلى عدم استقرار المنطقة برمتها لعشر 
سنوات قادمة على أقل تقدير، ناهيك عّما سيترتب 
على تلك األحــداث من مزيد من الدماء والتدمير 
والجوع والفقر والخوف والمرض.. فعليهم اليوم 
تــدارك الوضع قبل تفاقم المشكلة وإلحاق الضرر 

بالمنطقة برمتها بذريعة َوْهــم الشرعية الزائفة 
السيما وهم يرون صمود اليمنيين الذين يواجهون 
أعتى قوة في العالم، حيث أصبحت بعض مدنهم 
تحت سيطرتهم والبعض اآلخر في مرمى نيرانهم، 
وفخر الصناعة األمريكي من دبابات البرامز والبرادلي 
ــدام أبطالنا وتحترق بنيرانهم، إذا لم  تطؤها أق
يدركوا ويعوا هذه  النتائج فذاك غباء منقطع النظير 

وسيسوقهم لحتفهم حتمًا.

الحل السياسي أصبح ضرورة لحفظ ماء الوجه آلل سعودتغّير المعادلة على الميدان سيجبر العدوان على خيار الحوار

ساق إلى حتفها في اليمن
ُ

السعودية ست

إعالن إب عاصمة سياحية لليمن

عرف إب إاّل بالخير وسنظل ثابتين على مبادئنا الوطنية
ُ
صالح: لم ت

ــاح الــســبــت فـــي مــديــنــة إب  أقــيــمــت صــب
فعالية اعالن عاصمة اليمن السياحية، وفي 
بداية الحفل ألقى محافظ المحافظة اللواء 
عبدالواحد محمد صالح كلمة قال فيها )ان 
عرف اال بالخير والعطاء 

ُ
محافظة إب لم ت

والسير باليمن السعيد نحو البناء، وأبناء 
المحافظة حريصون على األمن واالستقرار 
والخير والتسامح ، وكانوا واليزالون عمقًا 
ل المحافظة  وطنيًا لكل ابناء اليمن، وما تحوُّ
الى مالذ آمن للنازحين إال دليل على ذلك.. 
وأضـــاف: اننا سنظل ثابتين على مبادئنا 
ـــا لله ثــم الــوطــن والــثــورة  الوطنية، ووالؤن
والوحدة ، وقال: نقيم هذه االحتفائية في 
الذكرى الـ48 لالستقالل ورحيل آخر جندي 

من االستعمار البريطاني من يمننا الحبيب، وبهذه المناسبة 
نرفع أسمى آيــات التهاني والتبريكات ألبطال القوات المسلحة 
واالمن واللجان الشعبية المرابطين في ساحات الشرف والبطولة 
، ووطننا يتعرض للعدوان السعودي الغاشم بأحدث االسلحة 
الغربية ويرتكب ابشع الجرائم بحق اليمن االرض واإلنسان في ظل 
الصمت المخزي للمجتمع الدولي ، وخالل اكثر من ثمانية اشهر 
فشلت القوى المتآمرة في كسر إرادة شعبنا العظيم بل وتحطمت 

مخططات تلك الــقــوى العدوانية امــام 
صــمــود ابــطــال قواتنا المسلحة واالمــن 
واللجان الشعبية وشعبنا اليمني العظيم..
ــال االســتــاذ محمد علي   مــن جهته ق
الحوثي- رئيس اللجنة الثورية العليا: 
نتطلع تلهفًا وشــوقــًا ان تحظى هذه 
المحافظة وغــيــرهــا مــن المحافظات 
باألمن والسالم..  وبفضل جهود العلماء 
والشخصيات االجتماعية والسياسية 
ضحت المؤامرة التي تحاك ضد 

ُ
واألحزاب ف

وطننا، وكنا ومازلنا مع اي مبادرة تحقن 
دماء اليمنيين ، ونؤمن بأن هنالك تنوعًا 
ثقافيًا ومذهبيًا ويحق للجميع التحرك 
بما يرضي الله ويحقن الدماء والوطن يتسع للجميع واليستطيع 
طرف ان يقصي اآلخــر.. نحن مع السالم ونتمنى من اآلخرين ان 
يعقلوا ويدركوا حجم المؤامرة التي تسعى لتدمير كل شيء جميل 
في الوطن.. وأضاف: اذا امتدت األيادي الخيرة الى التوحد والبناء 
وتفويت الفرصة على األعــداء فسنستطيع السير باليمن الى بر 

األمان..
 وفي نهاية الفعالية تم اعالن إب عاصمة سياحية لليمن، وتوجيه 
الحكومة بإنشاء صندوق خاص لدعم وتأهيل العاصمة السياحية..

رئيس اللجنة الثورية: 
صمود أبناء المحافظة 

فضح المؤامرة ضد اليمن

إنشاء صندوق لدعم 
وتأهيل العاصمة السياحية

الزوكا يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ حمود علي قوزع
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى الشيخ مطهر علي قوزع، وكافة آل قوزع بمحافظة المحويت، 
وذلك في وفاة الشيخ حمود علي قوزع- عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام 

بمدينة المحويت..
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب 

الجلل..
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويعزي المهندس شايف عزي صغير بوفاة شقيقه
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى المهندس شايف عزي صغير االمين العام للحزب الناصري 
الديمقراطي عضو المجلس األعلى ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في وفاة 

شقيقه رزق عزي صغير عضو اللجنة المركزية للحزب الناصري الديمقراطي..
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام،نعبر عن خالص العزاء والمواساة بوفاة 
المغفور له- بإذن الله- سائاًل العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم 

المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.
ْيِه َراِجعوَن

َ
ل ـا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ إِ

ويعزي بوفاة الشيخ محمد حسن الصليبي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة إلى الشيخ عبدالله حسن الصليبي، وكافة آل عبدالصمد بمديرية عرماء 

محافظة شبوة، وذلك في وفاة الشيخ/ محمد حسن الصليبي- عضو اللجنة الدائمة.. 
عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة شبوة..

وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب 

الجلل.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويعزي بوفاة رئيس فرع المؤتمر بكحالن الشرف
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة إلى عدنان غالب حسين الفصري بوفاة والده القيادي المؤتمري الشيخ 

غالب حسين الفصري..
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة برحيل المغفور 
له، سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.
ْيِه َراِجعوَن

َ
ل ـا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ إِ

ويعزي القيادي المؤتمري فاضل منصور بوفاة والده
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة إلى الشيخ فاضل جار الله منصور قليل- عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر 

الشعبي العام- بوفاة والده..
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة برحيل المغفور 
له، سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.
ْيِه َراِجعوَن

َ
ل ـا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ إِ

دان فرع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني بمحافظة تعز ممارسات مليشيات مرتزقة 
الــعــدوان في الضباب ومفرق جبل حبشي وآخرها 
احتجاز القيادي المؤتمري الشيخ خالد غالب حسان 
اسماعيل والشاب صــالح مهيوب محمد، الثالثاء 
الماضي، في النقطة المسلحة التي نصبوها في مفرق 

المنعم على طريق )تعز-التربة(.
وقالت في بيان: لقد حذرنا منذ اللحظة األولــى 

التي أقدمت فيها تلك المليشيات المسلحة التابعة 
لمرتزقة العدوان بعمل نقطة مسلحة في مفرق 
المنعم وأخرى في مفرق وادي جزار واحتالل مبنى 
إدارة أمن المديرية، من التبعات والعواقب الوخيمة 
التي ستتسبب فيها تلك التصرفات غير المسئولة 
وذلــك بجر أبناء المديرية الى مربع الصراع ونقل 
الحرب العبثية والمواجهات المسلحة بين األطراف 
المتصارعة على السلطة الى المديرية والتي كانت 

في البداية ماتزال محصورة في إطار مدينة تعز.. 
وحـــذر مــؤتــمــر وتــحــالــف مــديــريــة جــبــل حبشي 
مــن مغبة االســتــمــرار فــي تلك األعــمــال الهمجية 
واالستفزازات والتصرفات غير المسؤولة والتي تخلق 
مزيدًا من االحتقان وإثارة األحقاد والضغائن بين أبناء 
المديرية بل واألسرة الواحدة.. ودعا قيادات تلك 
المليشيات المسلحة إعمال العقل والحكمة وتجنيب 

ها ماال تحمد عقباه. المديرية وأبناء

مؤتمر جبل حبشي يدين احتجاز اثنين من قياداته ويدعو إلى تجنيب المديرية مغبة الصراع

األمين العام يبعث عدد من برقيات التعازي


