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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..

الماليين خاطبوا العالم من السبعين:

تتواصل أصداء مهرجان ميدان السبعين لالسبوع    
الثاني في وسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية والدولية 
ولدى صناع القرار في العالم والذين انبهروا بتلك الماليين 
التي تدفقت الى العاصمة صنعاء من كل أرجاء اليمن رفضًا 
للعدوان ولتجديد الوفاء للزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام، موحد اليمن وباني نهضته والرمز 
الوطني الذي يفاخر به كل أبناء الشعب اليمني.. والشرفاء 

في العالم..
ل ذلك االحتشاد المالييني رسالة واضحة للعالم أنه ال 

َّ
لقد مث

يمكن تجاوز المؤتمر الشعبي العام، وفي الوقت ذاته ال يمكن 
لهذا الشعب األبي والعظيم والصامد طوال عام في وجه آلة 
الموت لتحالف العدوان أن يفرط بالزعيم علي عبدالله صالح..
«الميثاق» أن  وبهذا الخصوص أكد مراقبون سياسيون لـ
الماليين من أعضاء المؤتمر والتحالف وأنصارهم الذين 
احتشدوا  قالوا من ميدان السبعين للعالم قولهم الفصل 
وقرارهم الــذي ال رجعة فيه أنهم متمسكون بالزعيم 
وصامدون في وجه العدوان ومع سالم الشجعان، وهذا 
الموقف والقرار الذي اتخذته الماليين أكد في ذات الوقت 

أن المتساقطين والمؤيدين للعدوان ال يمثلون المؤتمر ال 
من قريب وال من بعيد وال يحق ألي خائن لوطنه وشعبه أن 

ه للمؤتمر على اإلطالق. عي انتماء يدَّ
وقال المراقبون السياسيون: إن الجهود الخارجية التي تبذل 
من أجل وقف العدوان على بالدنا من خالل إعالن التهدئة 
المزمعة  في ١٠ ابريل الجاري على طريق استئناف الحوار 
يجب أن تحترم إرادة الشعب اليمني وال تعود الى المربع األول 
من األزمة، ألن ذلك يؤكد اإلصرار على عدم رغبة السعودية 

وتحالف العدوان في حل األزمة اليمنية.

واستبعد المراقبون أن تحقق السعودية مخططاتها 
ضد المؤتمر والزعيم، بعد أن فشلت في ذلك خالل عام 
من الــعــدوان وسفك الدماء والــدمــار والحصار الجائر.. 
وأشــاروا الى أن جرائم قوات التحالف بقيادة السعودية 
عززت من حب الشعب اليمني للزعيم علي عبدالله صالح 
وجعلت منه رمزًا لصمودهم في وجه العدوان وال يمكن 

التفريط به مهما كان الثمن.
تفاصيل ص٦-٧-٨
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«الميثاق»: الكاتب والمفكر العربي فيصل جلول لـ
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ت القاعدة لم تنسحب من أبين.. ومعسكراتها تستوعب إرهابيين قادمين من سوريا 
الشعب اليمني سينتصر وهادي سيذهب إلى مزبلة التاريخ

الحراك المسلح إحدى األدوات التي 
استخدمها العدوان الحتالل عدن

قوات العدوان ومرتزقتهم لم تستطع 
ُبت في كيلو واحد طوال عام

ْ
ث

َ
أن ت

لن يستطيع هادي وبن دغر والعليمي وغيرهم النيل من الزعيم بعد ماليين السبعين

«الميثاق»: وكيل محافة أبين أحمد الرهوي لـ

انتصار اليمنيين مرهون بعدم انقسامهم  تحت القصف السعودي

تعديل الدستور والتخلي عن األقاليم وحل القضية الجنوبية وإلزام العدوان بالتعويض عناوين مهمة لحل األزمة اليمنية

المتغيرات الدولية ناجمة عن صمود اليمنيين
عاصفة الحزم دمرت كل ما بناه 
اليمنيون في العهد الجمهوري

الصمود اليمني يفرض 
نهاية وشيكة للحرب

50 رياالً 20 صفحة
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متمسكون بالزعيم

في اجتماع استثنائي برئاسة أبو راس

اللجنة العامة تقر فصل عدٍد من القيادات المؤيدة للعدوان والغزو
نرفض أي تدخل في شئون المؤتمر ونتمسك بالقيادة السياسية والتنظيمية ممثلة بالزعيم

 لن نسمح بأن تكون قضايا الوطن المصيرية أو المواقف من المؤتمر محل مساومة أو ابتزاز  متمسكون بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة والسيادة

عــقــدت اللجنة الــعــامــة للمؤتمر  
ــــس االحــــد-  الــشــعــبــي الـــعـــام -أم
اجتماعًا استثنائيًا برئاسة األخ الشيخ صادق 
أمين أبو راس نائب رئيس المؤتمر.. وقفت 
فيه أمـــام عــدد مــن القضايا التنظيمية 

والمستجدات على الساحة الوطنية.
ــى التقرير المقدم  وقــد تــم االســتــمــاع إل
ــزوكــا االمين  مــن األســتــاذ عـــارف عــوض ال
العام للمؤتمر الشعبي العام حول الجوانب 
التنظيمية واألنشطة المختلفة للمؤتمر 

خــالل المرحلة الــقــادمــة على ضــوء مــا تم 
تنفيذه في الفترات السابقة, وكذا ما يتعلق 
ــحــوار مــع أنــصــار الــلــه وبقية  بمجريات ال
القوى السياسية, وكذلك الحوار والتواصل 

مع السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد 

المبعوث األممي إلى اليمن والجهود المبذولة 
ــى وقــف إطـــالق الــنــار وبالتالي  والــرامــيــة إل
استئناف المفاوضات التي ُعقدت جولتان 

منها في سويسرا.

تفاصيل ص٢

االستماع الى تقرير األمين العام حول االنشطة المستقبلية ومجريات الحوار مع أنصار الله والقوى السياسية
االطالع على الجهود المبذولة مع المبعوث الدولي الرامية الى وقف اطالق النار واستئناف الحوار
نحيي المواقف الشعبية العظيمة التي جسدتها الماليين في مهرجان السبعين

صحفي إخواني 
يفتح النار على 

المرتزقة ويفضح 
هادي وحاشيته

تفاصيل ص٨

أسبوع أسود للغزاة ومرتزقته بتعز

تطهير الوازعية ومصرع أمير داعش في اليمن

حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خالل اليومين   
الماضيين انتصارات ميدانية مهمة على صعيد 
المواجهات الجارية ضد العدوان ومرتزقته بمحافظة 
تعز، وتمكن أبطال الجيش واللجان من تنفيذ عمليات 
نوعية أسفرت عن تأمين مديرية الوازعية بالكامل 
ومواقع أخرى في حيفان وكسر عدة زحوفات لميليشيات 

المرتزقة في ذوباب والمسراخ وكرش ومدينة تعز.

يأتي ذلك وسط حالة تقهقر كبيرة في صفوف مرتزقة 
العدوان وخالفات حادة بين قياداته لالستحواذ على 

األموال.
«تنظيم  وأعلن مصدر عسكري أن أمير ما يعرف بـ
الدولة اإلسالمية - اليمن - داعش» لقي مصرعه وعدد 

من قيادات التنظيم االسبوع الماضي بتعز.
تفاصيل: صـ١٥

الزعامة الوطنية مصطلح سياسي يعطيه معناه  
ودالالته الحسية الحقيقية الملموسة الشعب كتعبير 
عقلي ووجداني عن تقديره واحترامه واعتزازه بقادته العظام 
لما صنعوه وأنجزوه له، ولما اتخذه من مواقف شجاعة وحكيمة 
في مراحل وفترات يمر فيها الوطن بظروف وأوضاع صعبة 
ومعقدة دقيقة وحساسة استثنائية في تحدياتها وأخطارها.

وهذا ما جسده الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- في تاريخ اليمن المعاصر.. فالشعب اليمني دومًا 
يجده معه ويتصدر صفوفه في اللحظات العصيبة.. يصمد 
ويتصدى ويتحدى ويواجه عواصف وأعاصير األزمات والمحن.. 
ومن موقع القائد يتحمل المسؤولية متمثًال مصالح اليمن 
واليمانيين جميعًا وآمالهم وتطلعاتهم في األمن واالستقرار 
والتنمية والبناء.. في الوحدة والديمقراطية.. يواجه.. يتصالح.. 
يتسامح.. يتنازل.. يتفاوض.. يتحاور من أجل اليمن والشعب..
هكذا هو علي عبدالله صالح الذي يلتف حوله شعبنا كقائد 
وطني خاض مخلصًا معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية.. 
وهكذا قبل قيادة الوطن عام ١٩٧٨م غير مباٍل بمصيره 
وهو يواجه أحداثًا خطيرة ومأساوية، اعتبر -آنذاك- كثير من 
السياسيين السلطة مغرمًا، متراجعين خوفًا ورهبة من عواقبها، 
وفروا الى الصفوف الخلفية، فتقدم الزعيم علي عبدالله صالح 
من أجل انقاذ شعبه وتحمل المسؤولية.. وهكذا كان عندما قرر 
استخراج الثروة النفطية وعندما أعاد وحدة الوطن اليمني في 
٢٢مايو ١٩٩٠م وعندما انتقل بالنظام السياسي لدولة اليمن 
الموحد الى النهج الديمقراطي المجسد للتعددية السياسية 

والحزبية بما تعنيه من حرية الرأي والتعبير والتداول السلمي 
للسلطة واحترام حقوق اإلنسان،  وعندما خاض معركة الدفاع 
عن الوحدة وتعميق البنية الديمقراطية المؤسسية للدولة 
اليمنية بإجراء االنتخابات الرئاسية والمحلية التنافسية المباشرة 

من الشعب مصدر كل السلطات.
اإلنــجــازات الكبيرة والعظيمة التي حققها لليمن كثيرة، 
واألهم أن القاسم المشترك بينها جميعًا اعتماده في معالجة 
القضايا والمشاكل واألزمــات مبدأ الحوار الذي يلتقي فيه كل 
اليمنيين ليضعوا كافة تبايناتهم وخالفاتهم على طاولته 
لمناقشتها وإيجاد المعالجات الجادة والصادقة التي تصب في 
مصلحة الوطن والشعب اليمني.. لقد تخلى الزعيم في أزمة 
٢٠١١م عن السلطة حرصًا على اليمن والدم اليمني، لكنه بقي 
مع شعبه وفيًا مخلصًا يتقاسم معه أفراحه وأتراحه معاناته 
وآالمه حتى كان العدوان السعودي اإلجرامي الغادر على شعبه 
الذي وجد الزعيم علي عبدالله صالح في مقدمة صفوفه الصامد 
المتصدي المواجه لهذا العدوان.. وفي هذه اللحظة الفارقة من 
التاريخ مثل الزعيم رمزًا للصمود الوطني، فالتفت جماهير 
الشعب حوله، وقد تجلى ذلك في الحشود الماليينية بميدان 
السبعين والتي عكست  عظمة مشهد االلتحام اليماني بين 
الزعيم وشعبه الذي تجلى فيه أروع وأنبل معاني الوفاء وعلى 
نحٍو أدهش العالم وأذهله، فذلك التسونامي الجماهيري اليمني 
 نظيرها في التاريخ.. وهي شرعية 

َّ
ر عن شرعية شعبية قل عبَّ

أكدت وتؤكد أن الزعيم سيظل خطًا أحمر ولن يفرط به شعب 
اليمن العظيم.

ة
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الزعامة الَحق

صراع المرتزقة يتفجر في الرياض

االخوان يطيحون ببحاح وقلق مصري إماراتي
تفجرت الصراعات بين مرتزقة الرياض مساء أمس بعد أن ظلت تتفاقم خالل األشهر الماضية بين بحاح وهادي وعناصر  

االخوان المسلمين بشكل غير مسبوق حيث أقدم الفار هادي مساء أمس على االطاحة بخالد بحاح من رئاسة الحكومة 
ومنصب نائب الرئيس وعين بدًال عنه علي محسن االحمر نائبًا للرئيس واحمد عبيد بن دغر رئيسًا لحكومة مرتزقة الرياض.

ُيذكر أن بحاح كان قد أبدى اعتراضه في وقت سابق إثر قيام الفار هادي بإجراء تعديالت وزارية على حكومته.
عًا قاتًال داخل صفوف مرتزقة العدوان خصوصًا وأن هناك أطرافًا إقليمية سترفض مثل  مراقبون سياسيون اعتبروا ذلك تصدُّ

هذا االنقالب الذي قضى فيه االخوان المسلمون على بحاح والعناصر المحسوبة على دولة االمارات ومصر.
وأضاف المراقبون: أن سيطرة االخوان على قرارات هادي أصبحت تثير قلق مصر، حيث يسعى االخوان المسلمون الى السيطرة 
على باب المندب وتعز بهدف اغالق نهائي لقناة السويس، واعربت مصادر سياسية عن خشيتها من أن يكون هذا االنقالب 
مجرد خدعة للهروب من الضغط الدولي على السعودية لوقف العدوان على اليمن كما هو محدد في العاشر من الشهر الجاري 

وكذلك للتملص من الحوار المزمع عقده في الكويت في الـ١٨ من هذا الشهر.


