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ً
وقف العدوان أوال

المعاني والمضامين التي حملتها كلمة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي   
العام- جسدت الموقف الوطني الصادق الجاد والمسؤول تجاه أن أي حل سياسي حقيقي 
ال يكون إال بالتفاوض مع نظام أسرة آل سعود، وهذا يستوجب وقف عدوانه الهمجي على اليمن 

ورفع الحصار الظالم والجائر، وهو شرط يمني منطقي وعقالني ألي مفاوضات أو حوار جدي..
وكل الجهود خارج سياق هذا المعنى تصب باتجاه تغطية العدوان لمواصلة اإليغال في سفك 
دماء اليمنيين وتدمير وطنهم وَجْعل ساحاته مفتوحة لإلرهابيين من تنظيمي داعش والقاعدة 
ليعيثوا فيها فسادًا ودمارًا وفوضى ال تنتهي والتي بدون أدنى شك لهيب نيرانها لن يتوقف عند 
حدود اليمن بل سيمتد ليحرق شبه الجزيرة العربية والخليج والمنطقة العربية والشرق األوسط 
الذي ال يحتاج الى صب المزيد من الزيت على حرائقه المشتعلة بحروب الفتن الطائفية والمذهبية 
والمناطقية المجسدة لمخططات مشاريع هيمنة ومصالح إقليمية وقوى دولية كبرى، األمر 
الذي بات واضحًا معه أن العدوان السعودي على اليمن ال يمكن  فصله عما يجري في البلدان 
العربية ومحيطها اآلسيوي واالفريقي وحتى األوروبي ليصل الى أقصى مدى في خطورته على 

األمن واالستقرار والسالم العالمي.
من هنا فإن عدم الجدية في التعاطي مع موضوع العدوان السعودي الذي لم يتواَن عن استخدام 
األسلحة المحرمة دوليًا واإلرهابيين والمرتزقة في قتل الشعب اليمني وتدمير كافة أسس الحياة 
ومظاهرها السياسية واالقتصادية الخدمية والتنموية واالستثمارية، يعني إعطاء المزيد من 
الوقت لنظام أسرة آل سعود للمضي في حماقتها وغطرستها وعنجهيتها المشبعة بغرور 
بغي وطغيان المال والثروة النفطية وضغائن العقلية الصحراوية المتخلفة في حرب اإلبادة 
التي تشنها على اليمن منذ عشرة أشهر قتل فيها عشرات اآلالف من األطفال والنساء والشيوخ 
والمواطنين المدنيين األبرياء، وعشرات اآلالف من الجرحى الذين إصاباتهم البليغة التي ال تقتصر  
على الجانب الجسدي بل والنفسي وتقتضي العدالة األخذ بحقهم وإنصافهم، والحد األدنى هو 
وقف العدوان والوصول بالوسائل السياسية والدبلوماسية الى حل عبر التفاوض والحوار يؤسس 
لعالقات جديدة قائمة على االحترام المتبادل المانع ألي تدخل سعودي في شؤون اليمن الداخلية 

في الحاضر والمستقبل.
لقد ثبت بالملموس أن من استدعوا العدوان السعودي على اليمن -الوطن والشعب -لم يكونوا 
إال أدوات ارتزاق وظيفتها توفير الذريعة له وتأييده والمشاركة في تنفيذ حرب إبادة بحق أبناء 
الشعب اليمني، لذا ال ينبغي النظر اليهم كقوى سياسية وإنما كعمالء، وهذا ما اعترف به من 
يتصدر هذا العدوان في النظام السعودي.. وهو كاٍف لتوجيه مسارات التفاوض والحوار من قبل 
األمم المتحدة والمجتمع الدولي باالتجاه الصحيح مع النظام السعودي ال مع عمالئه ومرتزقته 
الذين أثبتوا أنهم ال يملكون من أمر أنفسهم شيئًا، رغم أن طرف القوى الوطنية الواقفة في 
 
ً
وجه هذا العدوان المتصدية له المدافعة عن شعبها وحريته واستقالله قبلت بالتفاوض مقدمة
التنازالت من أجل وقف العدوان، ولكن لم يؤّد جنيف ١ وجنيف٢ إال الى إعطاء العدو السعودي 
فرصًا للتصعيد واالنتقال الى مراحل أكثر إجرامًا ووحشية في عدوانه.. ويكفي اإلشارة هنا الى 
التصعيد الذي صاحب جنيف٢ وتبعه مستخدمًا القنابل العنقودية واالنشطارية المحرمة دوليًا 
على المناطق اآلهلة بالسكان في العاصمة صنعاء والمحافظات.. كما أنه لم يكتِف بقتل النساء 
رى أبعد 

ُ
واألطفال بل امتد ليستهدف دور المكفوفين وذوي االحتياجات الخاصة في العاصمة.. ت

هذا أيوجد أكبر من هذه الجرائم ضد االنسانية.. كل ذلك يؤكد يقينًا أن ال حل سياسي إال بالحوار 
مع النظام السعودي ويتطلب ذلك وقف العدوان ورفع الحصار أوًال.

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..
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الزعيم: وقف العدوان ورفع الحصار وانسحاب الغزاة.. شروطنا للحوار
غارات هيستيرية على صنعاء في حضرة المبعوث األممي 

وبنسبة عالية بلغت٢٣٪ من إجمالي عدد 
شهداء اليمن. 

وبنسبة ١٠ ٪ من أجمالي عدد الجرحى 
البالغ ١٣٨٤٦ ألف جريح 

 بنسبة ١٨٪ ، هي حصيلة العدوان 
األولية منذ بدايته.

شهداء من واالطفال والنساء:

جرحى من األطفال والنساء:

 ١٧٢٥
شهيدًا من األطفال 

 ٤٥٢
جسرًا 

 ١٢٢
محطة كهرباء  ومولدات

 ١٤٠
شبكة اتصاالت 

 ١٤
ميناء 

 ١٠
مطارات 

 ٥٠٦
مدارس ومراكز تعليمية  

 ١٤٩٢
جريحًا من األطفال 

١٣٠٩
 نساء شهيدات

١٣٢٦
 امرأة جريحة

خالل فترة تسعة أشهر دمر 
العدوان البنية التحتية ومن ذلك 

تدمير:

أصبحت أهم المنشئات الحيوية في 
اليمن خارج نطاق الخدمة.

القطاع االجتماعي:

 ٣١٩٩٥٧
 مدمرًا 

ً
منزال

 ٩٠٠٠٠٠
نازح تم تشريدهم  

 ٥١٧
مسجدًا تم تدميره  

منشآت حكومية توقفت عن العمل:

 ٣٧٥٠
مدرسة 

٢٢٩
مستشفى ووحدة صحية 

٣٦
جامعة 

١٦
مؤسسة إعالمية 

ية
اج

النت
ت ا

دا
وح

ال

 ٩٢٢
منشأة حكومية  

 ٥١٤
مخزن أغذية  

 ٣٨٩
ناقلة مواد غذائية  

 ٣١٤
سوقًا تجارية

 ٢٢٦
محطة وقود سيارات

 ١٥٦
ناقلة وقود

 ١٦٨
مصنعًا

 ١١٥
مزارع دجاج

 ٥١
موقعًا أثريًا

 ١٠١
منشأة  سياحية

 ٣١
ملعبًا رياضيًا

 ٧
صوامع غالل

أهــم قطاعات الخاصة 
ـــعـــامـــة والــمــخــتــلــطــة  وال
أصــبــحــت خــــارج عملية 
ــتــاج األمـــر الـــذي كلف  األن
االقتصاد الوطني خسائر 
ــــة  ــــة وخــــلــــق أزم ــــادح ف
اجتماعية تمثلت بالبطالة 

والفقر.

جرائم آل سعود في اليمن
في ظل واقع عربي تباكى القتحام مبنى ســفارة وغض الطرف عن الكوارثر التي ارتكبها العدوان الســعودي األمريكي الغاشــم الذي  

اســتخدم جميع انواع األســلحة إلبادة الشــعب اليمني بأكمله الذي لم نســمع اي ادانه او اســتنكار من هذه الدول التي تباكت واعلنت 
قطــع العالقات لمجرد ردة فعل في الســفارة هذا ان لــم يكن صنيعتها. فقد رصد المركز القانوني لحقوق االنســان احصائية جديدة للجرائم 
التــي ارتكبها العدوان الســعودي األمريكي تحت مضلة امميــة وتأييد امريكي غربي بعدد القتلى والجرحى واألضرار في المنشــئات الحكومية 
والخاصة والتي اســتخدم فيها العدوان الســعودي األمريكي ابشــع انواع الجرائم بقنابل عنقودية محرمة دوليًا في ضل سكوت عالمي وشرعنة 

اممية امريكية منذ بدء العدوان على اليمن.

حصيلة١٠

أشهر عدوان

«الميثاق» تنشرها باألرقام

استقبل القائم بأعمال سفيرسوريا..

الزوكا: نثق بقدرة الشعبين اليمني والسوري على الصمود بوجه المؤامرات واالرهاب
السيد الحكم: حريصون على دعم الشعب اليمني.. واإلرهاب يمثل خطرًا على البلدين

استقبل االمين العام  
للمؤتمر الشعبي العام 
ــاذ عـــارف عـــوض الــزوكــا  االســت
وبحضور االمين العام المساعد 
للمؤتمر االستاذة فائقة السيد 
،وعــضــو اللجنة العامة رئيس 
معهد الميثاق االستاذ محمد 
ــعــيــدروس أمـــس بالعاصمة  ال
صنعاء القائم بأعمال السفير 
السوري في اليمن السيد الحكم 
دندي وإيهاب قدور السكرتير 

االول في السفارة .
تفاصيل ص٣

في الذكرى الثالثين لمجزرة ١٣ يناير

السفاح.. من جديد

سنتفاوض مع النظام السعودي وليس مع العمالء والمرتزقة
س أرضنا سنقتله

ّ
لن نسامح قتلة أطفالنا ونسائنا ومن غزا ودن

هيومن رايتس: السعودية تقصف ١٢ شهيدًا وجريحًا في قصف سعودي لمستشفى تدعمه منظمة أطباء بال حدود
صنعاء بقنابل عنقودية ذكـــرت  منظمة أطــبــاء بــال حـــدود  أن إحــدى  

المستشفيات التي تدعمها المنظمة تعرضت 
للقصف، صباح أمس، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص 
وجــرح عشرة آخرين وانهيار مباٍن عدة في المرفق 

الطبي. 
واوضحت المنظمة أن ثالثة من المصابين هم من 
طاقم المنظمة واثنين منهم فــي حالة حرجة كما 
توقعت زيادة في إعداد الضـــحايـــــا جــــراء االستهــداف. 
ونقلت بال حــدود عن فرقها العاملة على األرض أن 

قذيفة ضربت في الساعة التاسعة والعشرين دقيقة 
صباحًا مستشفى شــهــارة الــواقــع فــي مديرية رازح 
محافظة صعدة حيث تعمل منظمة أطباء بال حــــــــدود 

منذ نوفمبر ٢٠١٥م. 
وفــي حين ذكــرت المنظمة أنــه ال يمكنها أن تؤكد 
مصدر الهجوم إال أنها قالت إن طائرات شوهدت تحلق 
فوق المرفق وقت الهجوم، كما أن قذيفة أخرى على 

األقل سقطت قرب المستشفى. 
تفاصيل ص١٢

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قوات تحالف   
ــذي تــقــوده السعودية أسقطت قنابل  الــعــدوان ال
عنقودية محرمة دوليًا على أحياء سكنية في العاصمة صنعاء 

فجر االربعاء الماضي.
وأشارت الى انتهاكات خطيرة ارتكبتها قوات التحالف.. 
وقالت: إن االستخدام المتعمد والمقصود للذخائر العنقودية 

في المناطق المأهولة بالسكان يصل الى جريمة حرب.
تفاصيل ص٦

أكد الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي  
العام أن الشعب اليمني لن يركع إال للخالق عز وجل، وأن 
على دول العدوان أن تمّد أيديها إلى يد الشعب اليمني للتفاهم 
والحوار المباشر. وشــّدد الزعيم  في كلمة مهمة وّجهها إلى 

الشعب اليمني الجمعة، على أنه ال حوار وال تفاهم مع المرتزقة 
على اإلطالق. وطالب بوقف العدوان السعودي السافر والغاشم 
على بالدنا، وفك الحصار، وانسحاب القوات الغازية من األراضي 

اليمنية سواًء كانوا من الجيران أم من المرتزقة.

ودعا إلى التفاوض مع نظام آل سعود، وليس مع المرتزقة 
الفارين من األراضي اليمنية الذين يبحثون عن سلطة وشعارهم 

السلطة أو الموت.
نص الخطاب ص٢

ندعو الحكام العرب لسحب قواتهم من 
اليمن وتشكيل تحالف ضد اسرائيل

الغزاة الجدد لن يطول 
مكوثهم في بالدنا

أحيي تعز البطلة التي تقاوم 
المرتزقة بكل قوة

مّول اإلرهابيين
ُ

ه إلغالق جمعيات إصالحية ت توجُّ

جرى   
ُ
علمت «الميثاق» من مصادر مطلعة أنه ت

دراســــة حــظــر عــمــل الــعــديــد مــن الجمعيات 
واالستثمارات التابعة لحزب اإلصالح بعد أن تم ضبط 
وثائق تؤكد أن عائداتها تسخر لتمويل الخاليا االرهابية 
النائمة التي تقوم بتوزيع الشرائح ونقل االحداثيات 
لغرفة عمليات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية 

ضد اليمن.
وأوضحت المصادر أنه تم خالل األشهر الماضية رصد 

تحركات وأنشطة لعناصر اإلصالح في صنعاء وتعز وإب 
وذمار والضالع وغيرها، تنفذ أعماًال تخريبية وإرهابية 
وتستغل الجمعيات الخيرية والمدارس والمستشفيات 
لعقد اجتماعات إلعادة ترتيب صفوفها بعد أن حصلت 
على تفويض بالتصرف في استثمارات االصالح لمصلحة ما 

ى بالمقاومة في تعز وإب والضالع وغيرها.. ُيسمَّ
وقالت: إن اتخاذ قرار بهذا الشأن بات وشيكًا باعتباره 

سيجفف إحدى بؤر االرهاب داخل البالد.

المؤتمر يبحث مع المبعوث الدولي استئناف الحوار
ولد الشيخ: جئنا إلى صنعاء لبذل المزيد من الجهود لجولة جديدة من المحادثات

تـــعـــرضـــت الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء  
وضواحيها الى أكثر من عشرين 
غــارة جوية شنها العدو السعودي تزامنًا 
مع وصول المبعوث الدولي لألمم المتحدة 
السيد اسماعيل ولــد الشيخ احمد والــذي 
يتوقع أن يناقش مع قيادة المؤتمر الشعبي 
العام وبقية المكونات السياسية اليمنية 
استئناف المشاورات بين االطراف اليمنية ، 
التي يفترض أن تستأنف في ١٤ يناير إّال أن 

مقربين من أطراف الرياض أفادوا عن تأجيلها في سياق 
العراقيل التي يسعون من ورائها الى تفخيخ الحوار ونسف 
الجهود التي يبذلها المؤتمر الشعبي العام، مع المبعوث 
الدولي وبدعم من بعض االشقاء واالصدقاء طوال األشهر 
العشرة الماضة، حيث وظلت قيادات المؤتمر تتحرك 

على مختلف المستويات مــن أجــل وقف 
العدوان ورفع الحصار على شعبنا وعودة 
االطـــراف اليمنية الــى الــحــوار وحــل األزمــة 
سلميًا. وعلى الرغم من التقدم الذي تحقق 
في مشاورات مسقط والتي وضعت خارطة 
طريق إلنهاء الحرب، وتم االتفاق على ذلك 
بشكل واضح وصريح وهو ما أشار اليه األمين 
العام للمؤتمر االستاذ عارف عوض الزوكا 
في التصريح الذي أدلى به عند عودته الى 
العاصمة صنعاء والــذي أكد فيه أن وفد المؤتمر ذهب 
الى سويسرا بحثًا عن السالم ولكن تفاجأنا بعدم االلتزام 
من قبل التحالف ومن معه بوقف اطالق النار رغم أننا لم 
نذهب إّال باتفاق سابق مع األمم المتحدة لوقف العدوان.
تفاصيل ص٣


