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حق قانوني وأخالقي وإنساني للشعب اليمني- كما هو لكل   
شعوب األرض- االقتصاص من الخونة والعمالء والمرتزقة 
الذين لم يكتفوا بوضع أنفسهم أداة رخيصة لتنفيذ المخططات 
التآمرية للقوى االقليمية والدولية الهادفة إلى تقسيم اليمن وضرب 
وحدة أبنائه الوطنية بتمزيقهم إلى كيانات متصارعة ومتناحرة 
تخوض ضد بعضها البعض حروبًا عبثية مؤسسة على الفتن 
المناطقية والطائفية والمذهبية، لكنهم أيضًا وبعد أن كشف وأحبط 
وأفشل هذا الشعب العظيم مساعيهم اإلجرامية الشريرة استدعوا 
العدوان السعودي وتحالفه البربري لتحقيق ما عجزوا عنه لشن 

حرب وحشية شاملة وآثمة ضد اليمن األرض واإلنسان..
 وبهمجية غير مسبوقة مارس المعتدون بطائراتهم وبوارجهم 
وكل أسلحتهم الفتاكة والمحرمة دوليًا أبشع الجرائم ضد اإلنسانية 
مستهدفين بدرجة رئيسية المدنيين األبرياء وفي مقدمتهم 
األطفال والنساء والشيوخ الذين ال حول وال قوة وال ذنب لهم سوى 
أنهم يمنيون، وما نقص استكمله على األرض مرتزقتهم، لتشكل 

التنظيمات اإلرهابية القوة الرئيسية لهم على األرض..
وكان الفار هادي وشرعيته المزعومة هي الذريعة التي برر بها 
العدوان السعودي وتحالفه حرب اإلبادة التي شنوها على الشعب 
اليمني ظلمًا وعدوانًا ومعه حكومته وبعض القيادات الحزبية 
التي عن وعي وإدراك قبلت استباحة وطنها وشعبها من عدو 
تاريخي حاقد متجبر ومتغطرس توجهه عقلية إرهابية وهابية 
بين 

ّ
متصحرة ومتخلفة مقابل ثمن بخس من المال النفطي القذر، مغل

مصالحهم األنانية الضيقة على مصالح اليمن وأبنائه، غير مبالين 
بعشرات اآلالف من الشهداء والجرحى الذين ُسفكت دماؤهم ظلمًا 
وُدمــرت مكتسباتهم ومنجزاتهم فقط كي تتخم أرصــدة تلك 
الحثالة، ويعودوا على ظهر دبابات العدوان وطائرات وبوارج الغزاة 
والمحتلين ليحكموا أطالل وطن وعلى أشالء أطفال ومعاناة شعب 
أذهل العالم بصموده وشجاعته وحكمته التي بها واجه عدوانًا 
غاشمًا طــوال أكثر من ١٥ شهرًا وانتصر وســوف ينتصر عليه 
ــه وحقه في أن يعيش حرًا ومستقًال  اعتمادًا على إيمانه وإرادت

وعزيزًا على أرضه.
تأسيسًا على كل ما سبق فإن ما يتوجب القيام به هو االستجابة 
لمطالب الشعب اليمني واالســراع باستكمال محاكمة الفار هادي 
وحكومة الرياض والوفد المتمخض عنها إلى مشاورات الكويت، وكل 
من أيدوا العدوان السعودي وباركوه وشاركوا في قتل أطفال ونساء 
اليمن وكافة أبنائه طبقًا لدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها 
النافذة، وهذا أبسط حق لشعب تعرض إلبادة جماعية وارتكبت 
بحق أبنائه اشنع الجرائم ضد اإلنسانية.. إنها الخيانة العظمى في أقبح 
صورها، وهي جريمة لن يغفرها الله وال الشعب اليمني، وستطارد 

من قام بها اللعنات إلى أبد اآلبدين.

غتفر
ُ

الخيانة جريمة ال ت

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، وهو رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..
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اكد مصدر في الوفد الوطني المشارك في مشاورات الكويت على ضرورة االسراع في   
استكمال محاكمة الفار عبدربه منصور هادي ووفد الرياض وما يسمى بحكومتهم وكل 
من ايدوا العدوان السعودي وباركوا قتل اليمنيين من النساء واالطفال ومنعهم من ممارسة العمل 
السياسي طبقًا لدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة.. مشددًا على ان ذلك يعد أبسط حق 
من حقوق الشعب اليمني قاطبة ازاء من ايدوا قتل ابنائه وشاركوا في تدمير مكتسباته ومقدراته .

واشار المصدر الى ان ما ارتكبته تلك العناصر بحق القوات المسلحة اليمنية وسعيها لحل الجيش 
واالمن اليمني وتمكين العناصر االرهابية واحالل الميليشيات بدًال عنها، كلها جرائم تستوجب 

محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى.

األمانة العامة ترفض طلب تجميد عضوية عقيل فاضل
رفضت االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام طلبًا لنائب رئيس  

فرع المؤتمر بمحافظة إب االستاذ عقيل حزام فاضل، بتجميد 
عضويته في المؤتمر الشعبي العام.

وقال: مصدر في االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام إن االمانة العامة 
رفضت طلب تجميد عضوية نائب رئيس فرع بالمؤتمر بمحافظة إب عضو 
اللجنة الدائمة عقيل فاضل، مؤكدًا ان المرحلة تستوجب رص الصفوف 

والتالحم مع الجماهير لمواجهة المخاطر المحدقة بالوطن.

الوفد الوطني يطالب بسرعة استكمال إجراءات محاكمة هادي وحكومته ووفد الرياض
 المباركون لقتل اليمنيين من النساء واألطفال ممنوعون من العمل السياسي مؤيدو العدوان السعودي ستتم محاكمتهم وفقًا للدستور

روا مقدراته للشعب اليمني الحق في محاكمة من أيدوا وقتلوا أبناءه ودمَّ

انقطاع الكهرباء يهدد بثورة ترّحل  حكومة عمالء الرياض من عدن  (اإلمارات- السعودية).. نهاية المهمات القذرة

في األمسيات الرمضانية لفروع جامعة صنعاء وحجة وريمة والمحويت

المؤتمريون يؤكدون على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة العدوان
ات وأمسيات رمضانية موسعة تقيمها فروع   تشهد أمانة العاصمة والمحافظات لقاء

المؤتمر الشعبي العام وتحظى بمشاركة واسعة من قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
وأحزاب التحالف والشخصيات االجتماعية والشباب والمثقفين والعلماء.  وتكتسب أنشطة المؤتمر 
على مستوى محافظات مديريات الجمهورية أهمية بالغة نظرًا للتحديات التي تواجهها بالدنا 
من عدوان وحصار جائر وانعدام لألمن والغذاء والدواء. وفي هذا االطار شّدد رئيس مجلس النّواب 
األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ يحيى علي الراعي خالل امسية لفرع جامعة 
صنعاء على أهمية التصالح والتسامح بين كافة أبناء الشعب اليمني، مؤكدًا أن هذا ما دعا إليه الزعيم 

علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر- منذ بدء األزمة التي يعاني منها وطننا وشعبنا..
من جانبه جّدد رئيس لجنة الشئون القانونية والدستورية بمجلس النّواب عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر الدكتور علي أبو حليقة رفض المؤتمر للعدوان السعودي، معربًا عن الشكر للوفد الوطني 

المشارك في المشاورات الجارية في الكويت.
تفاصيل ص٢-٤

 أبو حليقة: الوفد الوطني يحمل هّم وطن وشعب وهناك محاوالت إلفشال المشاورات رئيس البرلمان يشّدد على أهمية الدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة إلخراج اليمن من أزمته

الكتلة البرلمانية للمؤتمر تقر فتح حوار مع مختلف الكتل والتكوينات االجتماعية للمصالحة 
أقرت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام فتح حوار وتواصل   

مــع مختلف التكوينات والــشــرائــح االجتماعية وكــافــة الكتل 
البرلمانية لتجسيد التالحم الوطني بين أبناء الشعب الصامد في وجه 
العدوان، وذلــك استجابة لدعوة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
المؤتمر- التي اطلقها في كلمته التي وجهها لجماهير الشعب اليمني 
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ودعا فيها إلى مصالحة وطنية 

شاملة..

وناقشت الكتلة البرلمانية التي عقدت اجتماعها برئاسة االستاذ عزام 
عبدالله صالح عضو اللجنة العامة، نائب رئيس الكتلة البرلمانية وبحضور 
األخوين حسين حازب وجليدان محمود جليدان عضوي اللجنة العامة، أهمية 
تفعيل دور الكتلة البرلمانية، والعمل لما فيه تعزيز الجبهة الداخلية لكافة 

القوى الوطنية الصامدة في مواجهة العدوان.
تفاصيل ص٢

العناصر التي سعت لحل الجيش واألمن اليمني وتمكين 
 عنهم ارتكبوا الخيانة العظمى

ً
اإلرهابيين بدال

فتاوى وصواريخ السعودية ال تصوم

أوباما يرّحب بالتزام السعودية تسوية الصراع وإعادة إعمار اليمن

يشن علماء الوهابية حملة تكفير   
من على منابر الحرمين الشريفين 
 خالل شهر 

ً
ضد الشعب اليمني وازدادت حدة

رمضان المبارك، حيث رصــدت «الميثاق» 
ــحــرم المكي  الــســديــس والــكــلــبــانــي إمــامــي ال
وغيرهم  يقودون الحملة منذ بداية شهر 
رمضان ويصفون الشعب اليمني بالروافض 
ـــاء أبــنــائــه ويـــذرفـــون الــدمــوع  ويــبــيــحــون دم
بتوجيه خطاب تحريضي إلشعال فتنة بين 
أبناء الشعب اليمني.  وتزامن هذا الخطاب 

التكفيري والتحريضي مع تصعيد الغارات الجوية ودفع المرتزقة إلشعال 
ات أولية رصدتها «الميثاق» أن  جميع جبهات القتال، حيث أظهرت إحصاء
طيران العدوان السعودي شن خالل النصف األول من شهر رمضان المبارك 
(١٤يومًا) أكثر من ٢٢٠ غارة جوية على قرى ومنازل اليمنيين في أكثر 
من محافظة، كما اعطت السعودية توجيهات لمرتزقتها بتصعيد األعمال 
العسكرية في مختلف جبهات القتال، حيث لم تتوقف مدافع عمالء السعودية 

طوال ليالي ونهار رمضان عن قصف القرى 
والمدن والطرق والمساجد واألسواق..

ات األولية أن ضحايا العدوان   وبّينت اإلحصاء
السعودي ومرتزقته ارتفع بشكل كبير عن 
شهر شعبان، حيث نزح أكثر من سبعة آالف 
اسرة من مديريتي المتون والمصلوب بالجوف 
من قراهم بسبب الغارات الجوية والقصف 
المدفعي الشديد، إضافة الى سقوط عشرات 
القتلى والجرحى من المواطنين كما يتواصل 
القصف المدفعي على ميدي دون انقطاع، أما  
نهم وصرواح وذوباب والوازعية، فقد تعرضت لعشرات الغارات أسفرت عن 

سقوط شهداء ومئات الجرحى من المدنيين ونزوح آالف األشخاص.
«الميثاق» أن  المال السعودي  وعلى ذات الصعيد أكدت مصادر مطلعة لـ
المدنس وراء تزايد المواجهات المسلحة داخل تعز ولحج والضالع والبيضاء، 
حيث تفيد المعلومات نزوح أكثر من سبعين ألف مواطن من قراهم من 

كرش فقط.

رّحب الرئيس باراك أوباما بالتزام السعودية بتسوية 
الــصــراع فــي اليمن وتلبية دول الخليج لالحتياجات 

اإلنسانية في اليمن وإعادة إعمار البالد..
وعلى نطاق أوسع، جاء ذلك خالل لقاء أوباما مع محمد 
سلمان ولي ولي العهد السعودي، السبت، وفقًا لموقع 

الخارجية األمريكية..
هذا وكــان مسؤولون أمريكيون قد عبروا عن عدم 
ارتياحهم إزاء الحملة العسكرية التي تقودها السعودية 

ضد اليمن والتي تقول إن األمــم المتحدة ومنظمات 
حقوق اإلنسان أسفرت عن خسائر كبيرة بين المدنيين..

إلى ذلك يسعى محمد سلمان ولي ولي العهد السعودي 
ــم المتحدة لتمرير أجندتهم  إلــى الضغط على األم
التآمرية على اليمن خصوصًا بعد أن نجحت الرياض 
في الضغط على أمين عام األمــم المتحدة لرفع اسم 
السعودية من القائمة السوداء لتورطها بقتل أطفال 

اليمن.

اإلفراج عن ٢٢٦ أسيرًا في تعز والجوف

المرتزقة يسحبون البساط من تحت 
وفد الرياض واألمم المتحدة

نجيب علي

أنجز الجيش اليمني واللجان الشعبية  
مع مرتزقة السعودية عملية تبادل 
لـ٢٢٦ أسيرًا جرت يومي السبت واألحد في 
محافظتي تعز والجوف بتنسيق مباشر بين 

الطرفين.
ــاض واألمـــم المتحدة  ــري وفــوجــئ وفــد ال
والسعودية الــذيــن ظلوا يتالعبون بملف 
األســـرى والمعتقلين بــأنــبــاء اطـــالق ســراح 
«١١٦» معتقًال من الجيش واللجان الشعبية 
مقابل ٨٠ معتقًال من عناصر المرتزقة في 
تعز واالفـــراج عن ١٥ معتقًال في الجوف 
مقابل ١٥ آخرين من عناصر المرتزقة في 

الجوف.
واعتبر مراقبون أن عملية التبادل الجديدة 
لألسرى والمعتقلين مثلت صفعة قوية لوفد 
وقــادة تحالف العدوان السعودي وفضحت 
عجزهم عــن التحكم بتحركات عمالئها 
والميليشيات التي تقاتل بالداخل وتنفذ 

خططًا خاصة بها وال تمتثل ألوامرهم.
يأتي ذلــك فــي وقــت كشفت فيه مصادر 
«الميثاق» عن جهود وتفاهمات  مطلعة لـ
تجري حاليًا لإلفراج عن بقية المعتقلين من 
جهة الجيش واللجان الشعبية، ومرتزقة 
العدوان من جهة أخرى. وتوقعت المصادر 
أن يتم اإلعــالن عن عمليات كبرى جديدة 

لتبادل األسرى خالل األيام المقبلة.

ر 
ّ
األحزاب والقوى السياسية تحذ

من تجديد دورة العنف في اليمن
سياسيون: ال نجاح ألي خارطة طريق مالم توقف السعودية عدوانها 

دفعة جديدة من القوات 
األمريكية تصل إلى اليمن 

كــــشــــفــــت صـــحـــيـــفـــة   
«واشــــنــــطــــن بـــوســـت» 
ــًال عـــن مــســؤولــيــن  ــق الــســبــت ن
أمريكيين أن الواليات المتحدة 
تخطط للحفاظ على قواتها 
ــمــدة غير  ــخــاصــة بــالــيــمــن ل ال

محددة.
وأكدت أن واشنطن وجهت الى 
اليمن مؤخرًا مجموعة أخرى من 
القوات الخاصة األمريكية مكلفة 
بتقدير األوضاع األمنية وإيجاد 
مواطنين محليين سيتعاونون 

مع الواليات المتحدة.
وأوضــــحــــت الــصــحــيــفــة أن 
الــمــجــمــوعــة الــصــغــيــرة في 
ــقــوات الــخــاصــة األمريكية  ال
ــى اليمن  الــتــي تــم إرســالــهــا ال
في ابريل الماضي ستبقى من 
أجل مساعدة تحالف العدوان 
الــذي تقوده السعودية ضد 
ــيــمــن.. ونــقــلــت الصحيفة  ال
عن المسؤولين األمريكيين 
الــقــول: إن فريقًا يتكون من 
عــشــرة أشــخــاص سيساعد 
القيادة العسكرية في تحالف 

العدوان!


