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في البداية تحدث الدكتور عبدالباسط الكميم 
قائاًل: إن جنيف3 في حال ُعقد فإنه حوار وقرار 
ف��اش��ل ألن��ه ال يمكن ال��ت��ح��اور م��ع عصابة من 
المرتزقة والخونة اعداء الوطن الذين دمروا البالد 

وتسببوا في تخريبه وقتل ابنائه..
مضيفًا: كيف يعقل ان نتحاور مع انسان انعدمت 
منه الوطنية ورج��ل ال يمتلك اي صفة شرعية 
او قانونية بل إنه خارج عن الوطن وتآمر عليه 
ودمره.. متابعًا: اتحاور واجلس معه على طاولة 
واحدة ال يجوز ذلك وانا من بداخل الوطن وادافع 
عنه مقابل هؤالء الذين فقدوا الشرعية الوطنية 
وخرجوا بسبب االموال التي يترزقون بها من قبل 
دول معتدية وغاشمة ودول حاقدة على البالد، 
لذلك اعتبر هذا الحوار فاشاًل وه��ذا ما اوضحه 
الزعيم علي عبدالله صالح -رئ��ي��س المؤتمر 
الشعبي العام- في كلمته األخيرة الموجهة ألبناء 
الشعب النهم ال يمتلكون اي ق��رار او اي حق 
وليس لهم اي صفة شرعية إال ما أملته عليهم 
السعودية.. وم��ن هنا اذا ما تحاورنا معهم لن 
يستطيعوا ان يخرجوا برؤية او حل اليقاف هذا 
ات وتوجيهات السعودية  العدوان السافر اال بامالء
بغرض كسب الوقت من اجل تمرير اهدافهم 
الحاقدة لتدمير البالد من بنيته التحتية وتاريخ 
وحضارة وكل مقومات الدولة اليمنية الحديثة 
التي بنيت على م��دى 33 ع��ام��ًا.. م��ؤك��دًا: لذلك 
ال ح��وار اال مع السعودية فهي المسؤول االول 
عن ه��ذا ال��ع��دوان والمحرك الرئيس لهؤالء بما 
تمليه عليهم وتوجههم بما يخدم مطامعها 
واهدافها فقط فليس لديهم اي سلطة قرار او 
اي كلمة يقولونها النهم ضعاف ومسلوبو االرادة 
ام��ام انفسهم وام��ام شعبهم.. وق��ال الدكتور 
عبدالباسط : أما بالنسبة لجنيف 3 فهو حوار 
فاشل ايضًا ال يختلف عن سابقيه اال في حالة كان 
الحوار هو الحوار المباشر مع السعودية فأهاًل 
به وسيكون له ص��دى كبير ونجاح هائل النها 
الطرف االول والمسؤول عن هذا العدوان، وبما ان 
السعودية مبتعدة عن الحوار، وبالتالي الجلوس 
على ط��اول��ة واح���دة م��ع عمالء وخ��ون��ة ال يمكن 
القبول به وليس منه اي جدوى، لذلك على المؤتمر 
وانصار الله الضغط والدعوة لحوار مباشر مع  
السعودية ورفض أي حوار مع اي طرف آخر.. 
مؤكدًا أن في االخير لن يكون هناك اي مخرج 
لليمن او اليمنيين اال بالحوار السياسي طبعًا عندما 
يكون هناك فرقاء سياسيون مخلصون للوطن أما 
خونة وعمالء فلن يكون هناك اي مخرج سلمي 
معهم الن الحوار مع امثالهم عقيم وليس له اي 
فائدة.. مختتمًا حديثه: يجب على المؤتمر وكل 
من يدافع عن البلد من انصار الله وغيرهم ان 
يثبتوا ويوجهوا دعوة كاملة للشرفاء والوطنيين 
وألفراد الجيش الذين في البيوت الى النزول على 
ارض الميدان وهذا هو السالح الحقيقي، فلدينا 
انتصارات كبيرة وهزمناهم في عقر دارهم فالبد 
من الحشد الشعبي كي تعرف السعودية قيمة 
اليمن واليمنيين ونتيجة من يعتدي ويتدخل 
في السيادة الوطنية بأن اليمن مقبرته ونهايته.

م��ن جانبها أس��ت��اذ مساعد العلوم   *

السياسية بمركز ال��دراس��ات البحوث اليمني 
الدكتورة إسهام عبدالله االرياني تقول: اعتقد 
انه ال جدوى من الحوار مع طرف الرياض النه ال 

يملك نفسه باالساس، وفاقد الشيء ال يعطيه..
: القرار هو بيد السعودية التي ال تتحرج 

ً
مضيفة

عن قول واظهار ذلك عبر وسائل اعالمها منذ 
: وموضع بناء الثقة يثار 

ً
فشل »جنيف2«.. متابعة

وانا ال ادري ماذا ُيقصد به، اال ان ما فهمته من كالم 
وزير هادي المخالفي ان بناء الثقة يجب ان يقوم به 
الطرف الذي يناضل وحده من اجل بناء الثقة، اما 
طرف الرياض )مرتزقة هادي( ظهر في جنيف 2 
بمظهر العاجز والذي ال يستطيع ان يتخذ قرارًا، 
فقد حضر المحادثات من اجل مسرحية هزلية 
الغرض منها كسب الوقت على أمل تحقيق انتصار 
على االرض لصالح قوى العدوان.. متسائلة: عن 
اي بناء ثقة يتحدث ذلك المخبول )وزير خارجية 
ه��ادي( والشعب اليمني يضرب كل يوم بقنابل 
عنقودية محرمة دوليًا تحت سمع وبصر المجتمع 
الدولي واالمم والمتحدة وولد الشيخ، بأي وجه 
سيطالب ببناء ثقة والوضع هكذا، هذا جنون.. 
وقالت الدكتورة اسهام: اعتقد بل أيقن ان الحوار 
ال يكون مع مرتزقة وال حتى قتلة مثل آل سعود 
واذا قضى االمر فالحوار يكون مع السعودية فقط 
من اجل اليمن.. مؤكدة  أنه في حال تم التعاهد 
الدولي بوقف العدوان على اليمن فذلك بإصدار 
قرار من مجلس االمن قبل انعقاد المؤتمر ومن 
ثم يتم التفكير في حضور »جنيف3« ومن قبل 

الداخل )اطراف الداخل(..
* اما االستاذ عبدالله العدلة- االستاذ بجامعة 
صنعاء فيقول: ان الحوار المباشر مع السعودية 
هو ما تطلبه االطراف اليمنية المقاومة للعدوان 

السعودي السافر.
مضيفًا: رغم ان  الحوار السابق في جنيف 1 و2 
والشخصيات القادمة من الرياض  )والمعروفة 
بوفد الرياض( هي شخصيات ال تمتلك قاعدة 
شعبية او رسمية تدعمها التخاذ اي قرار سياسي 
الن��ه��اء ال��ح��رب، كما انهم منزوعو الصالحيات 
وتستخدمهم السعودية للحصول على مبررات 
امام العالم الخارجي لتنفيذ جرائمها بحق الشعب 
اليمني ارضًا وانسانًا، إاّل أن المشاركة في جنيف 2 

حقق لليمن عددًا من المكاسب السياسية منها 
ات دول العدوان  مثاًل: سد الذرائع ودحض ادعاء
بأن االطراف المناهضة للعدوان )المؤتمر وانصار 
الله وحلفاءهم ( تنتهج العمل المسلح دون قيام 
اي حوار مع باقي االطراف اليمنية، باالضافة الى 
توضيح الحقيقة لجميع المواطنين اليمنيين 
وخ��اص��ة ال��م��غ��رر بهم ممن ي��ب��ررون ال��ع��دوان 
السعودي بأنه ناجم عن تعنت المؤتمر وانصار الله 
ورفضهم للحوار بل على العكس من ذلك تمامًا 
وتوضيح حقيقة هذا العدوان السعودي والذي  
يمثل أعلى درجات الحقد السياسي والمذهبي الذي 
عرفه تاريخنا المعاصر.. مواصاًل:  ايضًا تجنيب 
اليمن أضرار عدم المشاركة في هذه المفاوضات 
والتي كانت ستروج لها دول العدوان وعمالؤهم 
عبر وسائل إعالمهم خاصة في حالة صدور اي 
ق��رارات دولية من مجلس االمن تدين االطراف 
المناهضة للعدوان.. واكد ان  تقديم ممثل االمين 
العام في اليمن اسماعيل ولد الشيخ تقريره عن 
مفاوضات جنيف 2 بين االطراف اليمنية لمجلس 
االمن تضمن التفاعل بين االط��راف اليمنية في 
اجراء حوارات )ولو في حدها االدنى( وهو ما يجعل 
قرارات مجلس االمن بخصوص دعوة اليمنيين 
النهاء الحرب يشكل عامل ضغط على السعودية 
وحلفائها لوقف العدوان على اليمن... وقال االستاذ 
عبدالله : يجتمع المؤتمر وانصار الله حاليًا وعدد 
من االط��راف الداخلية على قاعدة الوقوف ضد 
العدوان دون ان يكون هناك تحديد واضح لمالمح 
هذا االتفاق وهذا يجعل الثقة بينهم غير وثيقة.. 
مختتمًا بقوله: ومن هنا يتطلب الحوار فيما بينهم 
قبل الذهاب الى اي حوارات قادمة ترسيخ معالم 
هذا االتفاق سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وذلك 
من خالل االشتراك الفعلي في ادارة شؤون الدولة، 
اما فيما يخض جنيف 3 فعلى المؤتمر وانصار 
الله توحيد الصف اكثر والضغط اكبر اليقاف هذا 
العدوان اواًل قبل الدخول في اي حوار، فالمفروض 
والمعروف للجميع ان اي حل سياسي او تفاوض 
بين اي اطراف متحاربة او حتى دول يسبقه وقف 
ف��وري الط��الق النار هذا اواًل، وفي نفس الوقت 
يكون ال��ح��وار مع الطرف المعتدي والمسئول 
عن هذا العدوان ومن يملك قرار ايقافها وهي 

السعودية ومن يدعمها..

ال حوار مع أطراف منزوعة الصالحية
»الميثاق«:  أكاديميون لـ

مرة أخرى تتجه األنظار -وان بنسبة إيمان أقل، وكفرًا أكبر بها وبنجاحها- الى جنيف نفس المحطة وللمرة الثالثة 
تجتمع االطراف اليمنية للتفاوض وإيجاد حل وإيقاف نزيف الدم اليمني وجرائم إبادة جماعية ترتكبها طائرات عدوان 

بربري وصل حد الجنون والعجز في االيام االخيرة بحق الشعب اليمني أرضًا وإنسانًا..
حول مفاوضات »جنيف3« المزمع عقدها بين االطراف اليمنية  وجديتها بعد ثالثة ايام من اليوم قامت صحيفة »الميثاق« باستطالع 

آراء عدد من السياسيين واالكاديميين.. فإلى الحصيلة..

.  استطالع / محمد احمد الكامل

د.الكميم: الحوار مع المرتزقة 
والعمالء لن يحل أزمة اليمن

د.اإلرياني: عن أي حوار »يمني-
يمني« والسعودية تضرب البالد 

بقنابل محرمة دوليًا
أ.العدلة: وقف العدوان يتطلب قرارًا دوليًا أو حوارًا مع السعودية

حقق الجيش واللجان الشعبية، تقدمًا في جبهة القتال ضد العدوان 
ومرتزقته بمحافظة الجوف.. وقال مصدر قبلي: إن الجيش تقدم في في 
ثالثة محاورة من الجهة الشرقية لمدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف ، 
»الميثاق« أن الجيش واللجان وابناء الجوف الشرفاء طهروا  وأكد المصدر ل�
مساء أمس التباب المطلة على مدينة الحزم مركز المحافظة من الجهتين 

الشمالية والشرقية ودحر مرتزقة العدوان بالكامل.
ولفت الى أنه ليس أمام الجيش واللجان سوى بضع كيلومترات ليتم تطهير 
المحافظة بالكامل ووسط مواجهات عنيفة وتحليق مكثف لطيران العدو 
، فقد تقدم الجيش بمساندة اللجان وابناء الجوف الشرفاء من جهة جبل 
"شيحاط" في الناحية الشرقية للحزم.. مضيفًا: أن معلومات أولية تفيد 
بسقوط أكثر من40 قتياًل خالل معارك اليومين الماضيين من صفوف 

المرتزقة، وكذا أكثر من 70 جريحًا، وسط استمرار المواجهات. 
وتزامنت المعارك مع غارات شنتها طائرات تحالف العدوان، حيث نفذت 

غارات على جبل شيحاط، وأخرى باتجاه سدبا والعقبة.
وأفاد مصدر محلي أن منطقة "الغيل" تشهد تباداًل للقصف المدفعي، 

وُيسمع دوي انفجارات من وقت آلخر.
وفي ذات السياق اكد مصدر عسكري تمكن الجيش واللجان الشعبية من 

تحقيق تقدم مهم باتجاه المجمع الحكومي بمدينة الحزم محافظة الجوف.
وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش سيطروا على عدد من التباب 
والمواقع المطلة على معسكر اللواء 115 والمجمع الحكومي بمدينة الحزم.

وأشار المصدر إلى مصرع »25« في معارك يوم أمس من المرتزقة بينهم 
قيادات بارزة وتدمير آليات ومدرعات تابعة لهم.

وتتواصل المواجهات المسلحة بين الجيش واللجان الشعبية من جهة 
وبين القوات الغازية من جهة اخرى في مديرية ميدي محافظة حجة.. وقال 
مصدر عسكري: ان وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحفين 
كبيرين نفذتهما القوات الغازية وميليشياتها باتجاه منطقة ميدي التابعة 

لمحافظة حجة.
فيما يستمر الجيش واللجان الشعبية في تكثيف ضرباتهم داخل العمق 
السعودي بجيزان ونجران وعسير وسط غ��ارات جوية مكثفة لطيران 
العدوان.. وتكبد العدوان خالل تلك المعارك ما يزيد عن 50 قتياًل من 

مرتزقته وجنوده.
ولفت المصدر إلى أن القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية دكت موقع 
جحفان والدود ومركز العين الحارة بعدٍد من قذائف المدفعية، باإلضافة 

إلى قصف مواقع رقابة عليب بنجران بصليات من الصواريخ.

األمين العام للمؤتمر يبعث برقيات تعاٍز الزوكا يعزي  ناصر صبر باستشهاد نجله
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى األخ ناصر صالح صبر- مستشار الدائرة التربوية باألمانة 
العامة.. عضو اللجنة الدائمة، وكافة آل صبر، وذلك في استشهاد نجله مبارك.

وعبر الزوكا 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 الفنان الكبير محمد علي قاسم

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى األخ مروان محمد علي قاسم.. وإخوانه.. وكافة الوسط الفني 

والثقافي، وذلك في وفاة الفنان الكبير محمد علي قاسم.
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 بمديرية كسمة
 الشيخ أبوالفضل حسن

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى الشيخ صادق ابو الفضل منصور حسن بوفاة والده القيادي 
المؤتمري الشيخ ابوالفضل منصور حسن رئيس فرع المؤتمر الشعبي بمديرية 

كسمة ،جاء فيها :
األخ/ الشيخ ص��ادق اب��و الفضل منصور حسن وإخ��وان��ه بمحافظة ريمة..  

المحترمون

ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم -المغفور له بإذن الله- القيادي 
وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشيخ ابوالفضل منصور حسن رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي بمديرية كسمة محافظة ريمة بعد حياة حافلة بالعطاء 
الوطني والتنظيمي حيث كان مثاال لإلخالص والتفاني في خدمة الوطن والمؤتمر 
الشعبي العام، وبهذا المصاب الجلل فإني باسمي شخصيًا وباسم األمانة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام،نعبر لكم 
عن خالص العزاء والمواساة برحيل المغفور له سائاًل العلي القدير أن يتغمده 
بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم 

ْيِه َراِجعوَن
َ
ل �ا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ الصبر والسلوان.إِ

..ويعزي بوفاة العميد عبدالله السنحاني
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى االستاذ جميل عبدالله السنحاني بوفاة والده العميد 
عبدالله حمود السنحاني.وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة 

للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن 
خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله - سائاًل العلي القدير أن 
يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 

ْيِه َراِجعوَن
َ
ل �ا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ وذويكم الصبر والسلوان.إِ

..و يعزي منصور يسلم الحجري بوفاة شقيقه
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى منصور علي يسلم الحجري وكافة آل الحجري بمحافظة شبوة 

بوفاة اخيه االستاذ عبدالسالم الحجري.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة بوفاة 
المغفور له -بإذن الله- االستاذ عبدالسالم، سائاًل العلي القدير أن يتغمده 
بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم 

ْيِه َراِجعوَن
َ
ل �ا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ الصبر والسلوان.إِ

أخوكم /عارف عوض الزوكا
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

الجيش واللجان يقتربون
 من الحزم في الجوف

ق����ام ال��م��ه��ن��دس ه��ش��ام ش��رف 
ع��ب��دال��ل��ه -ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ام��ة 
للمؤتمر الشعبي ال��ع��ام- ب��زي��ارة 
الكاتب نبيل سبيع الذي يرقد في 
المستشفى ج��راء تعرضه لمحاولة 
إغتيال، أصيب على إثرها بعدد من 
الطلقات النارية في فخذه وساقيه، 
إلى جانب اصابات في رأسه نتيجة 
ل��ت��ع��ّرض��ه ل��ل��ض��رب أث��ن��اء م��ح��اول��ة 

اغتياله .
وع��ب��ر ال��م��ه��ن��دس ه��ش��ام ش��رف 
-خالل الزيارة- عن تضامن المؤتمر 
الشعبي العام الكامل مع الكاتب نبيل 

سبيع ازاء االعتداء ومحاولة االغتيال التي تعرض لها، وإدانته البالغة لهذه 
الجريمة الوحشية التي تتنافى وقيم الحرية وحق التعبير.. وتمنياته للكاتب 

المستقل سبيع بالشفاء العاجل .
وأكد عضو اللجنة العامة رفض المؤتمر كل أشكال التضييق وجرائم 
ّتاب والسياسيين 

ُ
االعتداء سواء ضد كوادره من الصحفيين واإلعالميين والك

أو غيرهم من أصحاب الكلمة والرأي، موضحًا أن المؤتمر يقدر كل أصحاب 
اتهم او مشاربهم  الكلمة الحرة والوطنية الشريفة بغض النظر عن انتماء

الفكرية . 
ول���ف���ت ال���م���ه���ن���دس ه��ش��ام 
ش��رف إل��ى أن سبيع من الكتاب 
لذين  لمتميزين ا لمستقلين ا ا
ي��ف��رض��ون اح��ت��رام��ه��م على كل 
األط���راف، كونهم ُيعبرون عن 
رؤاه���م وأف��ك��اره��م وقناعاتهم 
بشكل مستقل، بعيدًا ع��ن أي 
تأثيرات سياسية أو أيديولوجية، 
ولم ينحازوا ألحد عدا لقناعاتهم 
وم���ا ي��ؤم��ن��ون ب���ه، وم���ع ه���ذا لم 
���ل���م وظ��الم��ي��ة 

ُ
ي��س��ل��م��وا م���ن ظ

وع���دوان���ي���ة أص���ح���اب األف���ك���ار 
والقناعات المتطرفة واألحادية .

ودعا المهندس شرف كل منظمات المجتمع المدني واألحزاب السياسية 
والمثقفين والسياسيين ورج��ال الدين والوعاظ إلى إدان��ة هذه األعمال 

اإلجرامية والتصدي لها بكل الوسائل المشروعة وفي مقدمتها الكلمة .
وفي نهاية الزيارة تمنى القيادي المؤتمري هشام شرف للصحفي والكاتب 
نبيل سبيع موفور الصحة والعافية والشفاء العاجل.. رافقه أثناء الزيارة 

الزميل عبدالكريم المدي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر.

القيادي هشام شرف يطمئن على صحة الكاتب نبيل سبيع


