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لحديث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وقع وتأثير   
وأصداء ألنه يخاطب العقول والقلوب بصدق ووضوح وشفافية.. يخاطب 
الشعب اليمني والرأي العام والساسة واإلعالميين بلغة بسيطة ومفهومة لكنها في 
معانيها ومضامينها ودالالتها منطقية وموضوعية عميقة.. هكذا كان وهو في موقع 
المسؤولية حامًال على عاتقه قيادة اليمن.. وهو كذلك اليوم بعد أن ترك السلطة 

وسيبقى كما هو زعيمًا وطنيًا تاريخيًا لشعبه.
هذا هو سياق حــواره مع فضائية «روسيا اليوم» والــذي يأتي في فترة دقيقة 
وحساسة غير مسبوقة في تعقيدات صعوباتها وتحديات مخاطرها.. فترة يتعرض 
فيها اليمن - الوطن والشعب- لحرب عدوانية إجرامية وحشية يشنها النظام 
السعودي وحلفاؤه بصورة متواصلة ألكثر من عام دون أسباب ومبررات واضحة 
ومقنعة من الجو والبحر والبر عدا الكالم الذي تردده ماكينة المعتدي اإلعالمية 
الضخمة عن شرعية وخطر إيراني، يدرك من يرددونه أنه كذب وتضليل وافتراء 
يراد منه إعطاء الذرائع للغل والحقد والكراهية التي تكنها الروح السعودية الشريرة 
 بكبرها واستعالئها 

ً
نحو شعب جار مسالم ضعيف وفقير، اعتقدت -مدفوعة

وغطرستها- أنه هدف سهل، مستعرضة عضالتها وقوتها إلثبات شرعية عهد 
الملك السلماني السعودي الجديد وتحقيق تطلع تقديم مملكة االرهاب لنفسها أنها 
قوة إقليمية أمام العالم، غير مستوعبة الحقيقة األهم وهي أن اليمانيين بقدر ما 
هم شعب لين وسالم وحكمة، بقدر ما هم محاربون شجعان جعلوا من أرضهم عبر 

تاريخهم الحضاري العريق مقبرة لكل معتٍد وغاٍز.
وهنا تكمن األهمية الكبرى لحديث الزعيم علي عبدالله صالح لقناة «روسيا اليوم» 
والذي جسد في مجمل تعبيرات إجاباته اللحظة العصيبة والفارقة التي يواجهها 
الشعب اليمني في ظل العدوان السعودي الغادر والغاشم والحصار الجائر، والتي 
بكل تأكيد ستشكل النقطة الفاصلة بين مرحلتين من تاريخ اليمن والمنطقة واألمة 

جمعاء، فالوضع االقليمي والعربي بعد العدوان السعودي ليس كقبله.
د  إنه االستنتاج األبرز المستخلص من حوار الزعيم مع «روسيا اليوم» الذي فنَّ
ل أكذوبة الشرعية وخلفيات القرار «٢٢١٦» والخطر االيراني المزعوم 

َّ
ن وحل وبيَّ

والعالقة بين القوى الوطنية المتصدية للعدوان كاشفًا أهداف العدوان السعودي 
ومراميه، مستشرفًا أبعاده التي ستحددها اإلرادة المنتصرة المواجهة لبربريته 
ووحشيته، دفاعًا عن أرضها وسيادة وطنها ووحدة وكرامة واستقالل شعبها 

المظلوم الذي ال ينام على ضيم.

حوار القول الفصل

الزعيم: متفائلون بمشاورات الكويت ونتطلع إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية

http://telegram.me/Almethaqnews  :لإلشتراك في قناة «الميثاق نيوز» في تطبيق تيليجرام عبر الرابط التالي

السعودية قتلت الرئيس الحمدي والملحق العسكري «الهديان» أشرف على تنفيذ الجريمة

«الميثاق» تنشر رؤية الوفد الوطني للحل السياسي واألمني
تشكيـــل مجلــس رئاســي وحكومــة توافــق وطنـــي
 تثبيت وقف إطالق النار ورفع الحصار ضرورة إلثبات جدية العملية السياسية السلمية

 التعويضات وإعادة اإلعمار أهداف رئيسية للسالم انسحاب القوات الخارجية دون استثناء وإخراج اليمن من البند السابع 

 السلطة التنفيذية «مجلس رئاسي - 
حكومة» تنهي مهامهابإجراء االنتخابات

التعاطي مع القضايا المطروحة للنقاش 
كحزمة واحدة يفضي إلى اتفاق شامل

تشكيل لجنة من كل األطراف لمعالجة قضايا 
النازحين واألسرى والمعتقلين والمفقودين

انسحاب األطراف كافة من المدن وتسليم 
األسلحة الثقيلة للسلطة التنفيذية

اإلطار العام

تشكيل سلطة 
تنفيذية توافقية

االنسحاب من كل 
األطراف مع ضمان 

محاربة القاعدة وداعش

تسليم األسلحة 
الثقيلة

أي مهام أخرى يتفق 
عليها

- استالم مؤسسات الدولة من 
كل األطراف.

- متابعة إعمار ما خلفته الحرب.
-  الحفاظ على السيادة الوطنية

- أخرى..

لجنة أمنية توافقية 
من مهامها 
الحفاظ على:

األسرى 
والمعتقلين 
والمفقودين

رفع الحصار 
بكل أشكاله

استئناف الحوار 
الجانب اإلنسانيالسياسي

صنعاء- "الميثاق" 
أكد الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق- رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- أن الحوار الــذي يجري بين الوفد الوطني ووفــد الرياض 
وتحتضنه دولة الكويت الشقيقة يتم على أساس وقف الحرب برًا وبحرًا وجوًا مع 
النظام السعودي بغض النظر عن األقطار أو الدول سواًء أكانت شقيقة أو صديقة 

المتحالفة مع النظام السعودي، منوهًا الى أنه ال يوجد بين اليمن وبين هذه الدول أي 
خالف على اإلطالق. وقال في حوار مهم مع قناة «روسيا اليوم» الفضائية: "نحن يجب 
أن نكون متفائلين ونحن ندفع بقوة إلى تقديم التنازالت التي ال تفّرط بالسيادة اليمنية 
وال بكرامة اليمنيين.. حوار سياسي، فترة انتقالية جديدة، تشكيل حكومة ائتالف".
نص الحوار ص٢-٣

نحن مع مرحلة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية
ِعدَّ له منذ االحتفال بالعيد العاشر للوحدة

ُ
العدوان على اليمن أ

الوفد الوطني في الكويت لديه صالحيات وتفويض كامل لمناقشة كافة القضايا

ذهاب أنصار الله إلى السعودية لن يحدث شرخًا بينهم وبين المؤتمر

ليس لدينا مشكلة من عودة حكومة بحاح.. و«هادي» 
مجرم حرب وعليه تسليم نفسه لمحكمة الجنايات

ما جرى في المكال مسرحية وعناصر القاعدة 
ِقلوا إلى البيضاء وشبوة ومأرب

ُ
ن

شعبنا اليمني صامد وصابر ولن يركب البحر بحثًا عن وطن بديل

وفد الرياض مسلوب اإلرادة ولن يتحقق السالم الشامل إال بحوار يمني سعودي

«الميثاق»: الدكتور القربي لـ

على األطراف اليمنية تقديم التنازالت من أجل السالم لوطنهم وشعبهم
«الميثاق»-الكويت-توفيق الشرعبي:

أكدالدكتور أبوبكر القربي األمين العام  
المساعد للمؤتمر الشعبي العام عضو 
الوفد الوطني في مشاورات الكويت حرصهم 
الشديد على إنجاح مشاورات الكويت ليحل السالم 

ربوع اليمن.
وقــال الدكتور القربي في تصريح لصحيفة 
«الميثاق»: جئنا الى الكويت بالعزيمة واإلصرار 
على أن يحل السالم في اليمن وعلى أن تنتهي 
الصراعات ويتوقف الــعــدوان ويرفع الحصار 

الجائر على الشعب اليمني.
داعيًا كافة األطراف الى التفكير بجدية في مصلحة اليمن 
واليمنيين قبل التفكير بالمصالح الضيقة والشخصية 

والحزبية.
مشيرًا الى أن المؤتمر الشعبي العام كان دائمًا وسيظل 
هو المتصدر للحلول السلمية وهو الذي يضع مصلحة اليمن 

فوق كل اعتبار.
وعن أمله بما ستسفر عنه مشاورات الكويت قال الدكتور 
القربي: بكل تأكيد هناك أمل نعقد عليه الشعور بأننا سوف 
نحقق -إن شاء الله- اختراقًا في المشاورات التي تتم في 

الكويت، ولكن هذا يتطلب تنازالت من كافة االطراف.

وأضــاف: لسنا هنا من أجل اقصاء أيٍّ من 
االطــــراف أو فــرض حــلــول على أي طرف 
من االطـــراف وإنما للحوار الجاد وتقديم 

التنازالت من أجل الوطن والشعب.
وبخصوص الــرؤيــة التي تقدم بها وفد 
الرياض قال القربي: قدموا ورقتهم واعتقد 
هــذه خــطــوة ايجابية ونــحــن اآلن نــدرس 
مــحــتــواهــا وسنناقشها وســنــضــع رؤيتنا 
ومالحظاتنا عليها، لكننا نأمل أن نرى في 
هــذه األوراق استعدادًا للحلول السلمية 
وليس لفرض الحلول. وفيما يتعلق بجدية األمم المتحدة 
في تثبيت وقف اطالق النار أوضح الدكتور القربي أن 
األمــم المتحدة تعمل على تثبيت وقف اطــالق النار 
وتتابع ذلــك ميدانيًا ولكن االختراقات متوقعة في 
بداية أي وقف إلطالق النار وهذا ال يعني أننا سنقبل 
بالخروقات بل سنمارس مزيدًا من الضغط واالصرار 
على أن يكون هناك تثبيت كامل وشامل لوقف اطالق 

النار في كل الجبهات وبكل السبل..
«الميثاق» بتوجيه التحية والتقدير  مختتمًا تصريحه لـ
لشعبنا اليمني الشعب الواحد الموحد الذي مصلحته في 

السالم واألمن واالستقرار.

«الميثاق»: االستاذ خالد الديني لـ

سنعود بالسالم الذي ينشده الشعب
أكــد االســتــاذ خالد الديني  

عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام عضو الوفد الوطني في 
مشاورات الكويت أن الوفد الوطني 
يعمل بكل الجهود الممكنة من أجل 
إنجاح المفاوضات والعودة الى اليمن 

بالسالم الشامل والكامل.
وقــــــال فــــي تـــصـــريـــح لــصــحــيــفــة 
«الميثاق»: الشعب اليمني يعلق آماله 
على مــفــاوضــات الــكــويــت ونــحــن في 
الوفد الوطني حريصون على أن نكون 
عند مستوى المسئولية التي تحقق 
آمال وتطلعات شعبنا بالسالم الذي 

ينشده.
وأضــاف: نحن متمسكون بالثوابت 
الوطنية ومصرون على أن الحوار الجاد 
مع وفد الرياض لن يكون مثمرًا إّال 
بتثبيت كامل لوقف اطالق النار ورفع 
الحصار على الشعب اليمني، وبدون 
ذلك فأي حوار لن يكون سوى مضيعة 

للوقت ومجرد ترفيه فقط..

الفتًا الى أن مطالب الوفد الوطني 
ــي قدمها  ــت ـــرؤيـــة ال واضـــحـــة فـــي ال
-السبت- وهي مطالب الشعب اليمني 
المحاصر والمعتدى عليه والتي ال 
يمكن ألحد أن يحقق السالم في اليمن 
دون الوقوف بجدية ومسئولية عند 

تلك المطالب.
وأشـــار الديني الــى أن األمــل كبير 
بــنــجــاح الــمــشــاورات بــيــن األطـــراف 
ــمــا لــمــســه الــجــمــيــع من  الــيــمــنــيــة ل
مصداقية وجدية وحيادية لدولة 

الكويت قيادة وشعبًا.

ووجه االستاذ خالد الديني رسالة 
ألبــنــاء الشعب اليمني عبر صحيفة 
«الــمــيــثــاق» طمأنهم فيها بــالــدور 
الذي يقوم به الوفد الوطني، وليثقوا 
أنــنــا نستمد صــمــودنــا مــن ثباتهم 
وصمودهم في الميدان تحت القصف 

والحصار.
وأضــاف: ليعلم شعبنا األبي أننا لن 
نقبل بحوار والقصف والقتل والغارات 
وتحليق الطيران مستمر.. ولن نقبل 
بحلول منقوصة، ولــن نــفــرط بحق 

شعبنا في الحرية والكرامة.
لــمــيــثــاق»  «ا مختتمًا تصريحه لـــ
بالقول: سنعود -إن شاء الله- بالسالم.. 
سالم الشجعان كما قال الزعيم علي 

عبدالله صالح، وليس االستسالم.
مــكــررًا تحيته وتــقــديــره لألشقاء 
في دولة الكويت قيادة وشعبًا على 
جــهــودهــم الــصــادقــة لــألخــذ بــأيــدي 
اليمنيين نحو السالم والــخــروج من 

األزمة الطاحنة.

ــوى الوطنية   ــق قـــدم وفـــد ال
المكون من المؤتمر الشعبي 
العام برئاسة االستاذ/ عارف عوض 
ــعــام- وأنــصــار الله  ــزوكــا -األمــيــن ال ال
برئاسة محمد عبدالسالم رؤيته للحل 
السياسي واألمني  لألمم المتحدة مساء 
الجمعة وذلك ضمن جلسات مشاورات 

الــســالم المنعقدة حاليا في 
الكويت .

وتـــضـــمـــنـــت الــــرؤيــــة 
ــوفــد  الــتــي قــدمــهــا ال

ــي الــتــأكــيــد  ــوطــن ال

على الحفاظ على الوحدة اليمنية وان 
يكون دستور الجمهورية اليمنية هو 
المرجعية االولى للحوار ،كما تضمنت 
الرؤية التأكيد على تثبيت وقف اطالق 
النار بشكل شامل وكامل،باإلضافة الى 
رفع الحصار بكافة اشكاله ورفع كافة 
القيود على حركة المواطنين داخليًا 
وخارجيا من والى اليمن وخاصة 
فيما يتعلق بالطيران الجوي 
ومرور الرحالت عبر مطار 

بيشة .
تفاصيل ص٥

«الميثاق»: الكاتب والمحامي الكويتي محمد السبتي لـ

التدخل الخارجي في اليمن سيفشل والحرب كانت مغامرة غير مدروسة
الزعيم صمد على األرض ولم تستطع دول التحالف هزيمته عسكريًا

تشكيل حكومة ائتالفية 
ضرورة وطنية

الزعيم صالح وّجه صفعة 
قوية للسعودية

«الميثاق» وسائل إعالم دولية:سياسيون لـ

مراقبون: النشاط الدبلوماسي لوفد المؤتمر بالكويت أربك وعزل وفد الرياض
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«االخوان» بضاعة السعودية و«داعش والقاعدة والنصرة» برنامجها للعالم
الشعب اليمني موحد واستفتى على الدستور والوحدة ولسنا مع األقاليم

وفد الرياض يعرقل مشاورات الكويت ويهدد بافشالها


