
:« » الشيخ صالح المخلوس لـ

ردوا منها مرغمين
ُ
َمْن يروجون للزحف نحو عمران سبق وأن ط

أبناء عمران في كل جبهات الدفاع 
عن حياض الوطن من الغزاة

الواهمون بالعودة على ظهر دبابة 
الغازي لم يقرأوا التاريخ جيدًا

زما سابقًا وهما في أحسن حال مما هما عليه اليوم
ُ

«هاشم األحمر وعلي محسن» ه

كلمة 

المعركة لم تبدأ بعد
المؤتمر الشعبي العام قال كلمته الفصل في اجتماع لجنته العامة المهم يوم أمس برئاسة الزعيم علي   

عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- بعد أن صبر الشعب اليمني ألكثر من تسعة أشهر على عدوان 
سعودي إجرامي إرهابي وحشي ظالم وغاشم وغادر.. صبر الشعب اليمني على قتل أطفاله ونسائه وشيوخه وشبابه 

بطائرات وقاذفات وصواريخ ومدافع المعتدين..
صبر اليمنيون على قتلهم في الطرقات واألسواق والمساجد والمنازل..

صبروا على تدمير مكاسبهم ومنجزاتهم الوطنية من ُبنى تحتية ومشاريع ومنشآت اقتصادية خدمية وتنموية 
واستثمارية وممتلكات عامة وخاصة.. مدارس ومستشفيات وطرقات وكهرباء ومياه ومصانع ومزارع.. لم يترك 
العدوان السعودي وعمالؤه ومرتزقته وأدواته من تنظيمات القاعدة وداعش وبالك ووتر والجنجاويد وعصابات 

الجريمة المنظمة في العالم إّال واستجلبها لقتل أبناء اليمن..
صبر الشعب اليمني على غزو وطنه وأرضه.. صبر على زرع ونشر وإشاعة الفتنة المناطقية والمذهبية وعلى تمزيق 
وحدة أبنائه الوطنية والسيطرة على موقعه الجيوسياسي ومحاوالت االستيالء على ثرواته ومقدراته واخضاع شعبه 

المسالم األبي العريق الذي ال يقبل الضيم وال يرتضيه لنفسه أو ألي شعب آخر في هذا العالم..
صبر الشعب اليمني على حصار جائر تدينه وتجرمه كل الديانات والشرائع السماوية والقوانين والمواثيق الدولية..

ر وعنجهية وغطرسة وصلف نظام أسرة آل سعود ومن  ر وتكبُّ طوال هذه المدة صبر الشعب اليمني على كل تجبُّ
يقف وراءهم ويتحالف معهم.. صبر على صمت وتواطؤ المجتمع الدولي مع هذا العدوان واستباحته الدم اليمني 

ليل نهار، مستخدمًا األسلحة وكل وسائل القتل والدمار والخراب بما في ذلك األسلحة المحرمة دوليًا..
 وعسى أن تعود مملكة قرن الشيطان الداعشية عن 

َّ
صبر طوال الفترة الماضية من هذا العدوان المتوحش عل

غّيها وتثوب إلى رشدها ويصحو ضمير العالم ويتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته ويوقفها..
القوى الوطنية الصامدة المتصدية لهذا العدوان المدافعة عن شعبها ووطنها لم تترك بابًا إّال طرقته وال طريقًا 
من أجل السالم إّال وسلكته بما في ذلك الحوار مع الخونة ومرتزقة العدوان رغم ادراكها حقيقة انهم ليسوا إّال 
ُدمى يحركها نظام آل سعود بعطاياه من المال النفطي المدنس وبتلك الصورة البائسة والمشينة التي شاهد العالم 
في مشاورات «جنيف٢» فأولئك المرتزقة ال يملكون شيئًا من أمرهم وهم في أحسن األحوال ذريعة استخدمها 
العدوان لشن هذه الحرب غير المبررة مطلقًا على اليمن الذي لم يشكل خطرًا أو يهدد أحدًا في الماضي والحاضر وال 
المستقبل.. بعد هذا كله ليس أمام شعبنا الحضاري العريق والعظيم إّال الدفاع عن نفسه وأرضه وكرامته وحريته 
واستقالله.. وال حوار بعد اآلن إّال بوقف العدوان ورفع الحصار الباغي عليه، وقبول نظام آل سعود المعتدي الجلوس 
على طاولته كأنداد وبرعاية روسيا االتحادية واألمم المتحدة وما عدا ذلك فهو مضيعة للوقت واعطاء الفرص 
للعدوان لتحقيق أهدافه في مواصلة إبادة الشعب اليمني واحتالل وطنه وتمزيقه إلى كيانات كنتونية متناحرة.. 

وهذا لن يكون أبدًا والمعركة لم تبدأ بعد.

من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 
ــغــاز ومحقق المنجزات  ومــخــرج النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها إعادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية واالستراتيجية 
وبناء الهياكل األساسية، وأنــه رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..
50 رياالً 20 صفحة
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المعركة لم تبدأ بعد إذا لم يجنحوا للسلم
 بوقف العدوان ورفع الحصار  نطالب بحوار مع السعودية برعاية روسيا واألمم المتحدة

ّ
  لن نذهب إلى الحوار إال

الزعيم في كلمة مهمة خالل اجتماع اللجنة العامة

إذا لم يتم الحوار المباشر بيننا وبين السعودية فال حوار مع المرتزقة
أحّيي الشعب اليمني العظيم وقواته المسلحة واألمن ولجانه الشعبية على الصمود بوجه العدوان

أدعو المؤتمر إلى التنسيق الكامل والشامل مع أنصار الله
الوفد الوطني ذهب إلى جنيف ولديه رؤية ممتازة إلحالل السالم

 الصمود
ّ
 إال

َّ
كل شيء ُدّمر في اليمن ولم يتبق

مستعدون للذهاب ألي محكمة دولية لو كنا نهدد السلم أو السعودية

«هادي» وال لقراراته وال لوفد الرياض ال شرعية لـ

نثّمن عاليًا ثبات وصمود قيادات وأعضاء المؤتمر وأنصاره وحلفائه في وجه العدوان

نحن حلفاء مع كافة القوى الوطنية الثابتة ضد العدوان

من فضائح عمليات نصب االخوان على آل سعود

ان» يختفي و«نقم» يفر إلى مكان مجهول
ّ

جبل «عط

مليون طفل١٫٨

باتوا خارج النظام الدراسي 
منذ منتصف مارس

ال يستطيعون الحصول 
على الرعاية الصحية

مليون شخص١٤
 يحتاجون إلى العالج 

من سوء التغذية

ماليين طفل وامرأة ٣
ألف طفل يمني٣٢٠حامل أو مرضعة

يعانون من سوء 
تغذية حاد"

مليون شخص١٤
يواجهون انعدام 

األمن الغذائي..
يواجهون انعدام االمن  
الغذائي  بدرجة حادة..

محافظة٢٠مليون٧٫٦
تعرضت للتدمير من 

أصل ٢٢ محافظ

مليون يمني٢١٫٢

بحاجة لمساعدات انسانية تلبي  
احتياجاتهم الضرورية

  يفتقرون إلى المياه 
الصالحة للشرب..

مليون شخص٢٫٣مليون يمني١٩

جبروا على الفرار 
ُ
أ

من ديارهم

:(٢) « ات أوليـة تنشرها « في إحصاء

العدوان.. أرقام كارثية للوضع اإلنساني في اليمن

تدمير البارجة التاسعة. وعشرات القتلى من قوات العدوان ومرتزقته بمأرب
دمر ابطال الجيش واللجان البارجة التاسعة لقوات  

ــعــدوان الــذي تتزايد خسائره البشرية  تحالف ال
والمادية في مختلف الجبهات الملتهبة.

مصدر عسكري قال: ان القوة الصاروخية للجيش واللجان 
استهدفت الليلة الماضية بارجة حربية كانت تقوم بقصف 
محافظة الحديدة ..بصاروخ مباشر ادى الى احراقها.. وهي 
البارجة التاسعة التي تستهدفها وتغرقها القوات اليمنية على 

السواحل الغربية للبالد..
الى ذلك أفادت مصادر «الميثاق» بمحافظة الجوف ان المعارك 
على اشدها فى مفرق الجوف بين الجيش  واللجان من جهة 
وقوات العدوان ومرتزقته من جهة أخرى حيث دارت معارك 
شرسة خالل اليومين الماضيين سقط خاللها العشرات من القتلى 
والجرحى تزامن ذلك مع سقوط عشرات القيادات من عمالء 

الرياض بقصف صاروخي استهدف القصر الجمهوري بمأرب.
كما تمكن الجيش من حصار مجاميع للمرتزقة حاولوا 
التسلل الى وسط فرضة نهم وهنالك انباء عن وقوع اكثر 

المتسللين فى االسر..
تفاصيل ص١٨

في اجتماع مهم برئاسة الزعيم

اللجنة العامة تناقش التطورات في الساحة الوطنية ومواجهة العدوان

األمين العام: عمل الوفد الوطني بمسؤولية وطنية تحقق تطلعات خروج الشعب من مآسي العدوان
الوقوف أمام تقرير األمين العام المفصل حول مفاوضات سويسرا

 نشكر الشقيقة سلطنة عمان على جهودها المبذولة لحل األزمة اليمنية  قدمنا تنازالت في المفاوضات من أجل الوطن والشعب

رأس الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام.. رئيس الجمهورية السابق-  
اجتماعًا للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بحضور النائب األول لرئيس المؤتمر األخ صادق 
أمين أبو راس- واألمين العام للمؤتمر األخ عارف عوض الزوكا، واألمناء العامين المساعدين ورئيس هيئة 

الرقابة التنظيمية . وفي بداية االجتماع الذي افتتحه األخ رئيس المؤتمر.. باسم الله.. ترّحم على أرواح 
شهداء شعبنا وقواته المسلحة واألمن واللجان الشعبية, وبالتمنيات بالشفاء للجرحى والمعوقين من كل 
فئات شعبنا جراء العدوان الظالم والبربري الذي يشنه على شعبنا وبالدنا نظام آل سعود والمتحالفون 

نا وشيوخنا وشبابنا ويدمرون مقدرات وطننا بال رحمة وال وازع من  معه، يقتلون من خالله أطفالنا ونساء
دين أو أخالق أو ضمير دون سبب وبدون أي مسوغ قانوني أو أخالقي ودون مراعاة لما يفرضه حق الجوار 

م قتل النفس البشرية إال بالحق.. ويؤكد عليه ديننا اإلسالمي الحنيف الذي حرَّ

بعد انقالب اإلخوان واالشتراكي والناصري

اليمن تتراجع إلى آخر القائمة في «مؤشر الديمقراطية» عالميًا

تــصــّدرت تــونــس الــــدول الــعــربــيــة في  
ــر الديمقراطية لعام ٢٠١٥م، 

ّ
مــؤش

وجــاءت في المرتبة ٦٦ بين ١١٣ دولــة شملها 
ت في  ر، فيما تذّيلت اليمن القائمة وجــاء

ّ
المؤش

المرتبة األخيرة على الصعيدين العربي والعالمي 
بعد أن ظلت الجمهورية اليمنية ومنذ تسعينيات 
القرن الماضي تتصدر الــدول العربية في مؤشر 
الديمقراطية وقدمت في عهد الزعيم علي عبدالله 
صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر- 
تجربة ديمقراطية متميزة نالت احترام العالم، 
حيث شهدت البالد دورات انتخابية ديمقراطية 
رئاسية وبرلمانية ومحلية، إضافة الى كفالة حقوق 
اإلنسان وحرية الرأي والتعبير.. الخ، بيد أن هذه 
التجربة الرائدة التي ناضل المؤتمر الشعبي العام 
ومعه القوى الديمقراطية عهودًا من الزمن من أجل 
تحقيقها وتطويرها وتعزيز ممارستها تعرضت 
لمؤامرة خارجية وداخلية في فوضى ٢٠١١م 

حيث تم االنقالب على هذا النهج الحضاري من قبل 
جماعة اإلخوان المسلمين واالشتراكي والتنظيم 
الناصري والقوى الشمولية األخرى لتعود الفوضى 
الى البالد ورفــض الديمقراطية باعتبارها عدوًا 
لدودًا للقوى الشمولية والظالمية، والتكفيرية التي 
ترى في الديمقراطية تقليدًا للغرب.. ُيذكر أن 
السعودية واإلمارات وقطر غابت عن القائمة في 
ت الكويت في المرتبة الثانية  هذا المؤشر. وجــاء
عربيًا والـــ٨٥ دوليًا، فيما جاءت لبنان في المركز 
الثالث عربيًا والـ٩٢ دوليًا، وجاءت مصر في المرتبة 
ت كل من 

ّ
السادسة عربيًا و١٠٨ عالميًا، في حين حل

سوريا واليمن على التوالي في المرتبتين األخيرتين 
(١١٢ و١١٣).. ولم يورد التصنيف أي معلومات 
ر الديمقراطية في السعودية، التي تشّن 

ّ
بشأن مؤش

هي و١٠ دول عربية منذ الـ ٢٦ من مارس الماضي 
حربًا شعواء على اليمن باستخدام أحدث الطائرات 

واألسلحة الفّتاكة.

العدوان السعودي الظالم يستهدف 
أطفالنا ونساءنا ويدمر مقدرات وطننا

بحث القضايا التنظيمية المرتبطة 
بأداء المؤتمر وهيئاته وفروعه

الوفد الوطني حمل مشروعًا ينشد إيقاف العدوان 
والسالم وتسوية تضمن حق الجميع

حرصنا على إنقاذ الوطن من خالل بناء 
دولة مدنية ال تخضع للوصاية الخارجية

حزب «اإلصالح» انزلق إلى قتل اليمنيين والدائرة ستدور عليه أثناء وبعد العدوان

تفاصيل ص٢

أولوية الحوار مع
 السعودية أم مع عمالئها..

الحدود «اليمنية - السعودية» من التوغل 
إلى التغيير في الجغرافيا السياسية

ا رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشعب اليمني على   حيَّ
صموده في وجه العدوان السعودي وقال: ان المعركة لم تبدأ بعد اذا لم تنصاعوا 
للسلم.. والحوار مع المرتزقة وال حوار مع الفارين، مشيرًا الى انه سوف يتحالف مع الشعب 

اليمني ضد العدوان.. 
وجاء في كلمة رئيس المؤتمر الشعبي العام خالل ترؤسه اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر 

الشعبي العام:
أوال أحّيي الشعب اليمني العظيم والقوات المسلحة واألمن ولجانه الشعبية على الصمود في 
وجه هذا العدوان وأتوجه بالشكر إلى الوفد الوطني الذي ذهب إلى سويسرا على موقفه االيجابي 
والممتاز والموحد وذهب من هنا وهو يعرف ماذا يريد ولكن الوفد اآلخر وصل إلى سويسرا ال 
يعرف ماذا يريد غير نقطتين اثنتين خروج األسرى وتوزيع المواد الغذائية في بعض األحياء 
في بعض المدن اليمنية وليس في كل المدن اليمنية التي تتعرض للعدوان وهذا عمل طائفي 
ومناطقي كما يفعله هادي وكما سعى من قبله البيض في ١٩٩٣و١٩٩٤م وهو اآلن يقول هو 
رئيس شرعي، بأي شرعية فال شرعية لهادي وال شرعية للقرارات التي يصدرها من المنفى أو 

من عدن الباسلة فال شرعية لهادي وال لقراراته.. 
تفاصيل ص٢


