
ينظم المؤتمر الشعبي العام في أمانة   
العاصمة والمحافظات وقفات احتجاجية 
تنديدًا بعدم التزام العدوان ومرتزقته باتفاق وقف 
إطــالق النار واستمرار تحليق الطيران في سماء 
بالدنا. وعلمت «الميثاق» أن الوقفات االحتجاجية 
والمسيرات ستطالب بسرعة تثبيت وقف إطالق 
النار ورفع الحصار الجائر على شعبنا، واعتبار ذلك 
أولوية وضمانًا إلنجاح مشاورات الكويت، وتؤكد 
الوقفات االحتجاجية الجماهيرية دعمها لجهود 
الوفد الوطني ومؤازرته إليقاف العدوان والخروج 

بتسوية تحدد مستقبل البالد.
كما تؤكد رفضها ألعمال التهجير والترحيل 
القسري للمواطنين في عدن ولحج، إضافة الى 

إدانة أعمال االرهاب والذي يعتبر أداة من أدوات العدوان السعودي.. 
كما تجدد المسيرات والمهرجانات والوقفات االحتجاجية التأكيد أن الوحدة اليمنية هي من 

ُصْنع الشعب ومن إنجازاته، وأنه سيحافظ عليها 
كونها أحد أهداف الثورة اليمنية ٢٦سبتمبر و١٤ 

أكتوبر.
الجدير بالذكر أن فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة حــجــة كـــان قــد دشـــن -الــســبــت- هــذه 
الفعاليات بمسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها 
أبناء مدينة حجة وضواحيها دانوا فيها استمرار 
العدوان والحصار على الشعب اليمني والخروقات 
المتكررة التفاق وقف اطالق النار من قبل العدوان 

السعودي ومرتزقته.
معبرين عــن رفضهم لكل دعـــوات التمزق 
ومحاولة النيل من الوحدة الوطنية والشعارات التي 

تهدف الى اعادة عجلة التاريخ الى الوراء.
مؤكدين استعدادهم للتضحية في سبيل الحفاظ على الوحدة اليمنية التي جاءت ترجمة 

ألهداف الثورة اليمنية «سبتمبر وأكتوبر».

يشرفون على أكبر عملية تهجير جماعي لمواطنين

كلمة 

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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احتفال شعبنا بالعيد الوطني الـ٢٦ للجمهورية اليمنية الـ٢٢ مايو األغر يكتسب أهمية كبرى   
في مسار التصدي للعدوان السعودي االجرامي الوحشي والمتواصل لما يزيد عن ١٤ شهرًا 
من الجو والبر والبحر والذي استخدمت فيه السعودية أحدث األسلحة لقتل وإبادة اليمنيين المدنيين 
األبرياء ليصل ضحايا عدوانها الى عشرات اآلالف من الشهداء والجرحى معظمهم من األطفال والنساء 
والشيوخ، وتشريد مئات اآلالف من بيوتهم ومدنهم ومناطقهم في كل محافظات اليمن بحثًا عن 
أمان مفقود، ناهيك عن ماليين الجوعى والمرضى الذين ُمنع عنهم ما يسد رمقهم ويخفف عنهم 

 اليمن الى سجن كبير وساحة للموت.
ً
معاناتهم وآالمهم  وأوجاعهم جراء الحصار الجائر، محّولة

لم يكتِف النظام السعودي وتحالفه بحربه العدوانية البربرية الحاقدة ضد شعب عربي مسلم 
ومسالم بل وعمل بتخطيط مسبق على جعل رأس الحرباء فيها الخونة والعمالء والمرتزقة 
المتاجرين بالوطن ودماء أبنائه المستعدين لتنفيذ ما ُيرسم لهم مقابل المال النفطي المدنس، 

وهذه المرة هدفهم الوحدة الوجودية التاريخية للشعب اليمني أرضًا وإنسانًا.
وهكذا يتوجب على كافة أبناء اليمن أن يجعلوا من عيد وحدتهم العظيمة والمباركة التي تحققت 
جه موحد اليمن بإعادة تحقيق الوحدة في يوم  بعد نضال شاق خاضه شعبنا عشرات السنين وتوَّ
الـ٢٢ من مايو ١٩٩٠م ورفرف علمها خفاقًا من مدينة عدن، ليظل هذا اليوم مناسبة إلعادة 
ة أسباب العدوان السعودي بعمق لفهم واستيعاب غاياته الخطرة التي تبرز تجسيداتها  قراء
في اتخاذه ذرائع ومبررات يصنعها هو لغزو واحتالل وتقسيم وتمزيق اليمن الى مناطق سيطرة 
ونفوذ ومناطق كيانات كنتونية ضعيفة تقوم على أنقاض تدمير الوحدة اليمنية وتمزيق النسيج 
االجتماعي، وهو ما يتجلى اليوم في تزامن العدوان السعودي مع توسع التنظيمات االرهابية 
التكفيرية الوهابية واستيالئها على حضرموت وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية، ليتخذ 
العدوان من جديد  محاربة االرهاب ذريعة لتبرير الوجود األمريكي المباشر في غزو واحتالل اليمن، 
 
ً
 كمحررين لليمن من أبناء اليمن، وتارة

ً
وعلى ذلك النحو الذي يقدم فيه المعتدون أنفسهم تارة

أخرى من أدواتهم االرهابية - القاعدة وداعش- وفي هذا السياق يأتي وصول الجنود األمريكيين 
الى قاعدة العند  متزامنًا مع عملية الترحيل القسري للمواطنين من عدن ولحج وبأساليب همجية 
عنصرية تعكس ثقافة كراهية دخيلة وغريبة على شعبنا الهدف منها واضح وهو تأجيج األحقاد 
والكراهية لتفجير صراعات عنقودية ال تنتهي بين أبناء الوطن الواحد تمنع إمكانية توحدهم 

وتماسك كيانهم الوطني االجتماعي التاريخي من جديد.
إن ما حدث ويحدث في عدن ولحج ال يعبر عن قيم وأخالق أبنائهما وال أبناء المحافظات الجنوبية، 
ومن قاموا به عصابة كونتها قوى العدوان والغزو واالحتالل مثلهم مثل التنظيمات االرهابية التي 
ستزول من أرض اليمن الطاهرة المباركة بوحدة أبناء اليمن في الجنوب والشمال والشرق والغرب 
لمواجهة العدوان واالحتالل ومرتزقتهم ولن تكون اليمن إال كما هي دومًا في الماضي والحاضر 
والمستقبل مقبرة للغزاة.. أما الوحدة اليمنية كانت وستظل قضية وجود ومصير لشعب تاريخي 

حضاري عريق وعظيم.

اليمن الواحد المنتصر

استعدادات واسعة لالحتفال بالعيد الوطني الـ٢٦ للجمهورية اليمنية

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

«الميثاق»: الدكتورة هيلة المكيمي استاذ العلوم السياسية  بجامعة الكويت لـ

اليمن جوهرة التاج العربي والتستحق مايجري لها
السالم قريب من اليمنيين لو اقتنصوا الفرصة لتحقيقه

على األطراف التي تتحدث باسم الشعب اليمني 
أن تتجاوز خالفاتها وتجنح للسلم

على األطراف التي تتحدث باسم الشعب اليمني 

المؤتمر يدين جرائم التهجير القسري التي تقوم بها ميليشيات الفار هادي وانتهاكات مطاري بيشة واألردن
الزوكا: الترحيل القسري من عدن يهدف الشعال فتنة الصراع المناطقي
ر من استهداف وحدة اليمن وتمزيق نسيجه وسلمه االجتماعي

ّ
نحذ
ل االمين العام للمؤتمر الشعبي العام   حمَّ

عون  االستاذ عارف عوض الزوكا من يدَّ
انهم يمثلون الشرعية المزعومة مسؤولية وتبعات 
ما يجري في محافظة عدن وغيرها من المحافظات 
الجنوبية من عمليات ترحيل وتهجير قسري ألبناء 
المحافظات الشمالية، مؤكدا ان هذه االعمال تندرج 
في اطار مشروع يستهدف وحدة اليمن وتمزيق 
نسيجه وسلمه االجتماعي واإلضرار بقيم التعايش 
والتسامح التي عرف بها اليمنيون على مر التاريخ .

وقــال الــزوكــا فــي تصريح صحفي :ان إقـــدام من 
يزعمون انهم يمثلون الشرعية على مثل هذه 
االعمال لخير دليل على انعدام شرعيتهم ،وأنهم 
لم يكونوا سوى مجرد ادوات بيد العدوان واألجنبي 
الــذي يستهدف ابناء الشعب اليمني بغض النظر 
اتهم الفكرية والسياسية  عن توجهاتهم او انتماء
،ويسعى إلدخال اليمن في اتون صراعات مناطقية 
بغيضة لن يذهب ضحيتها سوى ابناء الشعب اليمني .
تفاصيل ص٣

خالل لقائه بنائب وزير خارجية الكويت

الوفد الوطني: استمرار الغارات والتحشيد يثبت عدم نية وفد الرياض إنجاح مسار السالم 
الجار الله: متفائلون بما تحقق والوفد الوطني يبذل ما بوسعه إلنجاح المشاورات

استعدادات كبيرة لالحتفال 
بالعيد الوطني الـ٢٦

التقى الوفد الوطني المشارك في مشاورات الكويت والممثل  
بالمؤتمر الشعبي العام وأنصار الله بنائب وزير خارجية الكويت 

الشيخ خالد الجارالله مساء السبت. 
وفي اللقاء جدد الوفد الوطني شكره للكويت أميرًا وحكومة وشعبًا على 
استضافتهم للمشاورات وحرصهم على انجاحها مجددين تأكيدهم 

العمل على ايجاد حلول سياسية تفضي الى ايقاف العدوان ورفع الحصار 
بشكل كامل وتحقيق السالم من خالل مبدأ التوافق والذي تنص عليه كل 
المرجعيات الخاصة بالمشاورات وعبر سلطة تنفيذية توافقية يشارك 

فيها الجميع. 
تفاصيل ص٣

تشهد العاصمة صنعاء -األحد   
الــقــادم- حفًال خطابيًا كبيرًا 
يشارك فيه عدد من مناضلي الثورة 
اليمنية «٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر» 
ومــمــن كــان لهم شــرف االســهــام في 
إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ٢٢ 
من مايو عام ١٩٩٠م بقيادة الزعيم 
علي عبدالله صالح موحد اليمن، وذلك 
(٢٦) لقيام  بمناسبة العيدالوطني الـ

الجمهورية اليمنية.
ومن المتوقع أن يلقي الزعيم علي 
عبدالله صالح -رئيس المؤتمر- خطابًا 
لـــى جــمــاهــيــر شعبنا اليمني  مهمًا إ
العظيم فــي الــداخــل والــخــارج بهذه 
لــوطــنــيــة العظيمة، كما  المناسبة ا
ستشهد  كافة المحافظات احتفاالت 
مماثلة تعبيرًا عن عظمة هذا اليوم 
الخالد وما تمثله المناسبة في قلب كل 

يمني.
ويكتسب االحتفال بالعيد الوطني 
هذا العام خصوصيته، حيث نحتفل 
به في مرحلة تستدعي تضافر الجهود  
وتعاضد المواقف لمواجهة المخاطر 

المحدقة بالوطن الذي يتعرض اليوم 
لــعــدوان غــاشــم يستهدف وحــدتــه 
وأمنه واستقراره. وسيؤكد الشعب 
اليمني فــي احتفاله بالعيد الوطني 
الـ٢٦ لقيام الجمهورية اليمنية أنه لن 
يرضخ للمخططات الخبيثة لتمزيقه 
والنيل من كرامته وعزته وأنه مستمر 
في الصمود والتمسك بحقه المشروع 
فــي الــدفــاع عــن وطنه ووحــدتــه ضد 
هــذا الــعــدوان البربري المنافي لكافة 
الشرائع السماوية والقوانين الدولية 
والذي يجري وسط صمت دولي مريب 
عن الجرائم التي ارتكبها هذا العدوان 
ضد وطننا وشعبنا الذي قّدم عشرات 
اآلالف من الشهداء والجرحى في سبيل 
العزة والكرامة، ويؤكد الشعب اليمني 
وقــواه السياسية الحية استعدادهم 
لتقديم المزيد من التضحيات دفاعًا 
عن العرض واألرض ولن يثنيهم عن 
ذلــك ما يمتلكه الــعــدوان والمحتلون 
الجدد من سالح فّتاك وأموال مدنسة  
يشتري بها المرتزقة والعمالء الذين 

باعوا ضمائرهم للشيطان.

العدوان والزحوفات على اليمن في تزايد ومشاورات الكويت بال تقدم 

مشاورات الكويت تتجه إلى نفق حوار «موفنبيك»

السعودية تعرقل الحل السلمي وتراهن على الحسم العسكري
مراقبون: يسعى العدوان لشق صف القوى الرافضة له 
الوفد الوطني يواجه مؤامرة إقليمية ويدافع بشجاعة عن اليمن أرضًا وأنسانًا

 الرياض توعز لليدومي المطالبة بالحسم العسكري المجتمع الدولي يأكل «الكبسة» ولم يحرك ساكنًا إزاء معاناة الشعب اليمني

تواجه مشاورات الكويت بين الوفد الوطني ووفد  
الرياض والتي تعقد برعاية األمم المتحدة نفس 
النهاية الدراماتيكية التي وصل اليها حوار المكونات اليمنية 
ه   في (موفنبيك)، حيث يتعمد وفد الرياض ومن يقف وراء
نسف مشاورات الكويت وإجهاض كل جهود ومحاوالت 

إنجاحها.
وارجع مراقبون سياسيون أسباب تعثر الحوار وعدم 
االلتزام بتثبيت وقف اطالق النار ورفع الحصار إلى رغبة 
سعودية، حيث انها تسعى الى الحسم العسكري وال ترغب 

بحل سياسي.

«الميثاق»: إن قيادات  وقــال المراقبون السياسيون لـ
سياسية من السعودية ومجلس التعاون تدير الحوار في 
الكويت وفقًا للمتغيرات في جبهات القتال وتحركات الخاليا 
النائمة في العاصمة وبقية المحافظات وأن مشاركة وفد 

الرياض مجرد مشاركة ديكورية.
ولفتوا الى إعالن حزب االصالح الذي جاء على لسان الكاهن 
محمد اليدومي وطالب فيه بالحسم العسكري ورفض 
بشكل صريح استمرار مشاورات الكويت.. واعتبروا  ذلك 
التصريح تأكيدًا واضحًا على رغبة تحالف العدوان الذي 

تقوده السعودية ضد اليمن بالحسم العسكري.

مؤكدين أن المجتمع الــدولــي أصبح يأكل «الكبسة» 
ويسكت عن كل العراقيل التي تواجه مشاورات الكويت 

ومعاناة الشعب اليمني..
وثمن المراقبون عاليًا أداء الوفد الوطني الــذي يواجه 
بحنكة واقتدار مؤامرة إقليمية ودولية ويدافع عن اليمن 
أرضًا وانسانًا ولم ينحِنِ أبدًا رغم ما يواجهه من صعوبات 
وتعقيدات متواصلة، كما فشلت محاوالت التغزل التي 
يطلقها بعض السفراء في محاولة شق الصف كما يراهن 

على ذلك تحالف العدوان.
تفاصيل ص٣

أكد الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر  
الشعبي العام- أن الوحدة اليمنية انتصرت بفضل 
تالحم الشعب اليمني بعد أن استماتت السعودية في إعاقة 

تحقيقها عام ١٩٩٠م.
وأوضح الزعيم صالح أن النظام السعودي عمل على إشاعة 

الفوضى في اليمن وتشويه صورة الوحدة كما قدم دعمًا ال 
محدودًا لالنفصاليين أشعل حرب عام ١٩٩٤م.

مؤكدًا أن مخطط االنفصال الفاشل عام ٩٤م كان سعوديًا 
بامتياز وقد هزمه شعبنا شر هزيمة.

ولفت الزعيم علي عبدالله صالح الى أن السعودية تسعى 

بعد عدوانها على بالدنا وشعبنا الى تمزيق اليمن الى كيانات 
ــى شمال وجــنــوب فحسب، وتستخدم  صغيرة وليس إل
الفار هادي واالخوان المسلمين والتنظيم الناصري مطية 
لعدوانها.. مشيرًا الى أن ما يجري في المحافظات الجنوبية 
من إيذاء وإجالء وترحيل للمواطنين صورة من صور التمزيق 

تنفيذًا للمخطط السعودي الذي يغذي الصراعات المذهبية 
والمناطقية. وأكــد الزعيم أن شعبنا يــدرك ويعي تمامًا 

المخطط السعودي وسيعمل على إفشاله.
مبينًا أن السعودية تعرقل حوار اليمنيين لحل مشاكلهم.
تفاصيل صـ٢

وقفات احتجاجية للمؤتمر والتحالف تنديدًا بعدم االلتزام بوقف إطالق النار

 وجريحًا
ً
 ارتفاع ضحايا الهجوم اإلرهابي بالمكال  إلى ٩٠ قتيال

حضرموت-بليغ الحطابي

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير اإلرهابي الذي  
استهدف معسكر النجدة في مدينة المكال 
عاصمة محافظة حضرموت صباح أمس األحد إلى نحو 

٩٠ ما بين قتيل وجريح.
«الميثاق» "أن  وذكرت مصادر طبية في مدينة المكال لـ
تفجيرات معسكر النجدة في المكال أسفرت عن مقتل 

٢٥ مدنيًا وجرح ٦٠ آخرين، كانوا يعتزمون االلتحاق 
ض مدير  بالشرطة في المدينة". وفي سياق متصل تعرَّ
أمن المكال العميد مبارك العوبثاني لمحاولة اغتيال، 

بتفجير عبوة ناسفة أسفرت عن مقتل ٣ من حراسه.
ـــس- وســط طابور  وكـــان انــتــحــاري فجر نفسه -أم
لمجموعة من المجندين داخل معسكر النجدة بمنطقة 
تل ثالثة جنود من مرافقي 

ُ
فوه بالمكال. هذا وكان قد ق

ــى في حضرموت اللواء  قائد المنطقة العسكرية األول

عبدالرحمن الحليلي -األربعاء الماضي- واصيب آخرون 
جراء محاولة اغتيال فاشلة بسيارة مفخخة استهدفت 
موكبه في منطقة الباطنة القريبة من القطن بمحافظة 

حضرموت الخاضعة لقوات االحتالل.
ُيذكر أن أحمد بن دغر رئيس حكومة الرياض فر 
من حضرموت -الخميس- بعد أن شهدت المكال فور 
وصوله تفجيرات إرهابية راح ضحيتها العديد من القتلى 

والجرحى.

اليمنيون ال يتذكرون من مآسيهم سوى جرائم التآمر السعودي على وطنهم

 هادي واإلخوان والناصري ذريعة السعودية للعدوان على بالدنا الدعم الالمحدود الذي قدمته السعودية لالنفصاليين أشعل حرب ٩٤م
 لذلك

ً
مخطط االنفصال الفاشل ٩٤م كان سعوديًا بامتياز واالشتراكي والناصري ومخلفات اإلمامة كانوا مطية

زمت السعودية شر هزيمة
ُ

الوحدة اليمنية انتصرت بفضل تالحم الشعب والجيش وه
 ما يجري في المحافظات الجنوبية مخطط سعودي سيفشله شعبنا السعودية استماتت في إعاقة قيام الوحدة اليمنية

رئيس المؤتمر يؤكد :

البيض وبن دغر وهادي يقودون مخطط االنفصال
اعتقال المئات ونهب منازل 
ومحالت المرحلين في عدن ولحج

ص٦-٧


