
كلمة 

الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام-  
تحدث في اللقاء الرمضاني الــذي جمعه يوم أمس األول السبت بالكوادر اإلعالمية 
والناشطين لحزب الوطن الكبير الرائد والصامد المؤتمر الشعبي العام المتصدي ألكبر وأخطر 
عدوان همجي سعودي غاشم بلغة يمنية عربية فصيحة وواضحة صادقة وشفافة في معاني 
كلماتها ومضامين عباراتها.. مجسدًا الموقف الوطني الثابت والمبدئي للمؤتمر وبرؤية تشخيصية 
عميقة لحقيقة الحرب العدوانية الوحشية التي تشنها السعودية وتحالفها اإلقليمي والدولي 
وبصورة متواصلة منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥م وحتى اليوم.. مبينًا على نحو ال لبس فيه وال يقبل 
التأويل أسبابها ببعدها التاريخي المرتبطة بروح المذهبية الوهابية االرهابية الدموية التكفيرية 
التي ال تمت لإلسالم بصلة وال لرسالة دين الرحمة والمحبة والتسامح لألمة االسالمية والبشرية كلها.
في هذا السياق جاء تركيز الزعيم على الخطورة التي شكلتها وتشكلها الوهابية على اليمن 
والعرب والمسلمين وقبل هذا وبعده على السعودية، وهنا يأتي تذكير الزعيم في كلمته 
لها 

ُّ
باألطماع السعودية  القديمة الجديدة تجاه اليمن والتي تعود الى فترات أقدم من تدخ

بعد قيام الثورة اليمنية ٢٦سبتمبر ١٩٦٢م و١٤ أكتوبر ١٩٦٣م.. وما عدوانها االجرامي 
المتوحش والمتواصل والذي تتعرض له بالدنا للعام الثاني على  التوالي اال امتداد لهذا التاريخ 
 وجوده في التاريخ 

ً
ولكن بوسائل أشد تدميرًا وفتكًا وإبادة لليمن الوطن والشعب مستهدفة

والجغرافيا..  في المكان والزمن.. في الماضي والحاضر والمستقبل.
صحيح أن نظام العدوان السعودي استطاع أن يشتري العالم بماله النفطي المدنس.. اشترى 
الفار هادي.. اشترى المرتزقة والمنتفعين في الداخل وسياسيي  األرصدة وفنادق الخمسة 
نجوم ويصنع منهم حكومة عميلة وتابعة تبعية مطلقة له واستطاع أن يشتري األمم المتحدة 
ويستصدر القرارات من مجلس األمن لشن الحرب على اليمن.. اشترى بعض الدول الكبرى 
والصغرى والمنظمات واإلعالم، لكن كل هذه لم تحقق له النصر في مواجهة الشعب اليمني 
الصامد والمدافع عن وجوده وسيادته ووحدته، بل العكس ُمني بهزيمة نكراء أمام صمود 
اليمانيين وتصديهم االسطوري لعدوان األسرة السعودية الوهابية البربري الغاشم ليكون 

حصاد عدوانها سرابًا وخزيًا وعارًا.
بهذا المنطلق القوي الشجاع الذي يريد السالم ويرفض االستسالم.. تحدث الزعيم علي 
عبدالله صالح مخاطبًا ليس فقط إعالميي المؤتمر ومن خاللهم الشعب اليمني بل نظام العدوان 
السعودي والمجتمع الدولي معلنًا عن مشروع مبادرة جديدة تشكل في مجملها خارطة طريق 
لتحقيق سالم حقيقي يضمن لليمن وحدته ويعيد أمنه واستقراره وهي مقدمة من المؤتمر 
الشعبي العام إلى األمم المتحدة والدول الراعية لمشاورات الكويت والتي عليها أوًال وقف العدوان 
ورفع الحصار الظالم والجائر إن كان هناك نوايا جدية للسالم وبدون ذلك فإن الشعب اليمني 
لن يكون أمامه من خيار إال الدفاع عن سيادته ووحدته وحريته واستقالله وسوف ينتصر ولو 

امتدت الحرب لعشرات السنين.

إرادة السالم الشجاع

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..
50 رياالً 20 صفحة
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الزعيم: المؤتمر قّدم أكثر من ٦آالف شهيد دفاعًا عن الوطن
في كلمته خالل لقائه بكوادر إعالم المؤتمر والناشطين

 أدعو األشقاء في مصر واألردن والسودان إلى سحب قواتهم من اليمن اقتداًء بالمغرب لن نذهب إلى الرياض للتفاوض حتى لو استمرت الحرب ١٠٠ عام

دعا الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي  
العام رئيس الجمهورية السابق- الدول المشاركة في تحالف 

العدوان الذي تقوده السعودية الى الرحيل من بالدنا سالمًا بسالم.
ر رئيس المؤتمر الشعبي العام -في كلمة له خالل لقائه  وعبَّ
بكوادر إعالم المؤتمر والناشطين- عن شكره وتقديره لموقف 
ه بسحب قواته من اليمن ولفهمه أنه كان  ملك المغرب الذي وجَّ

على خطأ بوجودها في اليمن.
وطالب االشقاء في مصر والسودان واألردن باالقتداء بقرار الملك 

محمد السادس.
مؤكدًا أن الجميع بات على قناعة أن اليمن هي التي تواجه خطرًا 

من السعودية، وليس هناك خطر على السعودية من اليمن.
تفاصيل ص٢-٣

«الميثاق» تنشر نص خارطة طريق مقدمة من المؤتمر لتحقيق السالم في اليمن

أكدت قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر- في ختام األمسيات  
الرمضانية التي شهدتها أمــانــة العاصمة وفـــروع المؤتمر 
بالمحافظات والجامعات والمديريات- والتي حضرها نائب رئيس المؤتمر 
االستاذ/ صــادق أمين أبــوراس والشيخ يحيى علي الراعي األمين العام 
المساعد رئيس مجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة العامة واألمانة 
العامة ورؤساء الفروع  وأعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية- أكدت 

دعمها ومساندتها للجهود التي تبذلها قيادة المؤتمر من أجل ايقاف 
العدوان الذي تشنه السعودية على بالدنا ورفع الحصار وإنهاء معاناة 
ن المشاركون صمود وثبات الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس  شعبنا.. وثمَّ
المؤتمر- ووقوفه إلى جانب شعبنا مدافعًا عن مكاسب الثورة اليمنية (٢٦ 
سبتمبر و١٤ أكتوبر المجيدة) خالل هذه المرحلة الدقيقة والمهمة.. 

تفاصيل ص ٦-٧

 الشرعية الحقيقية هي للماليين من أبناء الشعب اليمني المتصدية للعدوان جئنا إلى الكويت إلنجاز اتفاق ينهي العدوان ويرفع الحصار ويعيد السالم لليمن

 الصراع مازال قائمًا واالنتهاكات نجم عنها ضحايا من المدنيين اليمن يعاني نقصًا حادًا في المواد الغذائية واقتصاده في خطر

في كلمته بجلسة المشاورات في الكويت بحضور أمين عام األمم المتحدة

الزوكا: ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته ووقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء معاناة الشعب اليمني

بان كي مون: النزاع يجب أن يتوقف ويعود اليمن إلى مسار االنتقال السياسي

ُعقدت األحد في قصر بيان بدولة الكويت جلسة عامة مشتركة بين وفد   
القوى الوطنية المكون من المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وبين وفد 
الرياض، بحضور االمين العام لألمم المتحدة السيد بان كي مون ومبعوثه الخاص 

الى اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد .

حيث تم مناقشة مستجدات الحوار والجهود المبذولة لوقف العدوان ورفع الحصار 
بذل برعاية أممية..

ُ
وإنهاء معاناة الشعب اليمني ودعم الجهود السلمية التي ت

وفي الجلسة قال االمين العام لالمم المتحدة ان هناك نقصًا حــادًا في المواد 
الغذائية.. االقتصاد في وضع خطر، وبينما يستمر سير اتفاق وقف االعمال القتالية، 

تخلله عدة انتهاكات نجم عنها ضحايا من المدنيين وادى الى تفاقم معاناتهم وهذه 
المعاناة شملت األطفال أيضًا، وهذا الوضع المقلق يبرهن لكم وللوفدين المشاركين 

في المشاورات ان امامكم مسئولية كبيرة.
من جانبه القى األستاذ/ عارف الزوكا االمين العام للمؤتمر الشعبي العام رئيس وفد 

المؤتمر في مشاورات السالم بالكويت كلمة أكد فيها أن المؤتمر سيستمر بالدفع 
نحو إنجاح المشاورات وتحقيق الحل العادل الذي ال يستثني أحدًا والذي سيكون 

بداية لمصالحة وطنية شاملة، ولبداية عهد جديد لليمن.
تفاصيل ص٥

في ختام األمسيات الرمضانية بالعاصمة والمحافظات

أبوراس: ندعو كل اليمنيين في الخارج بمن في ذلك المؤتمرييون العودة إلى الوطن
المؤتمريون يؤكدون على أهمية المصالحة وتعزيز االصطفاف الوطني لمواجهة العدوان

«الميثاق»:  رئيس مشيخة القّراء في اليمن لـ

 إلصابة جّراء العدوان السعودي الذي لم يراِع حرمة
ُ

ضت تعرَّ
قال رئيس مشيخة القّراء في اليمن الشيخ الحافظ يحيى  

أحمد محمد الحليلي انه تعرض الصابة جراء العدوان 
السعودي على اليمن والذي لم يراِع حرمة ال للمساجد أو للمدارس 
ربت بمن فيها من 

ُ
وال للنفوس البريئة حتى أن المنازل والمساكن ض

غتفر 
ُ
نساء وأطفال وهي ليست مواقع عسكرية، فهذه جريمة ال ت

ودعا الشيخ الحليلي في حديث مع صحيفة "الميثاق" كل األحزاب 
والفرقاء إلى أن يتقوا الله في أبناء الشعب اليمني ويتنازلوا لبعضهم 
لوا مصلحة البالد على أهوائهم ومصالحهم 

ّ
بما يصلح البالد وأن يفض

الذاتية والحزبية. وفي معرض رّده على سؤال حول محاوالت جّر 
اليمن إلى فتنة مذهبية، قال الشيخ الحليلي: "لو تركنا الحزبية 

ووضعنا نصب أعيننا مصلحة الشعب والوطن لكنا في خير.. فال 
مذهبية وال زيدية وال شافعية.. نحن عشنا ٥٠ عامًا ما سمعنا 

من يتحّدث عن صالة التراويح أو الحديث عن انشقاقات 
مثلما يحدث في بعض األحيان.. 

تفاصيل الحوار ص١٠-١١

أنصار الله سلطة واقعية وعليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم ويتجنبوا األخطاء
لسنا شيعة وال نتبع إيران والسعودية تشكل خطرًا على اليمن وليس العكس

القرار الدولي ٢٢١٦ غير قانوني والفار «هادي» انتهت واليته وال شرعية له 
 العدوان السعودي على اليمن مدعوم صهيونيًا وأمريكيًا وبريطانيًا سعي السعودية لشق الصف بين المؤتمر وأنصار الله أبعد عليها من عين الشمس

التعصب المذهبي أوصل األمة إلى ماهي عليه من التناحر العبثي
 السلطة بقناعتي وباٍق في وطني «حياتي بحياتكم ورأسي برؤوسكم»

ُ
تركت

المشاركون يثمنون عاليًا صمود الشعب اليمني وتضحيات أبطال الجيش واللجان
العمل على إشاعة ثقافة التسامح والتحلي باليقظة لمواجهة المؤامرات
تأييد مواقف قيادة المؤتمر لوقف الحرب وحقن دماء اليمنيين
الدفاع عن وحدة اليمن وأمنه واستقراره واستقالله واجب مقدس

أبرز مضامين خارطة الطريق :
  إجراء حوار شفاف في الكويت يضم المؤتمر وحلفاءه واللقاء المشترك 

وشركاءه والحراك وأنصار الله وحلفاءهم
  رعاية أممية للحوار بمشاركة روسيا وأمريكا

 االتفاق على سلطة تنفيذية انتقالية تتمثل في مجلس رئاسي  
وحكومة وفاق وطني

 تشكيل لجنة عسكرية وأمنية يضاف إليها خبراء دوليون تتولى اإلشراف على:
- انسحاب الميليشيات من المدن وأماكن تمركزها بجميع المحافظات

- تسليم األسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع األطراف
- انسحاب القوات األجنبية من األراضــي والمياه االقليمية اليمنية 

بالتزامن مع انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة

 فترة انتقالية لمدة «٦» أشهر بدون تمديد
 إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية قبل نهاية الفترة االنتقالية

 إلغاء وضع اليمن تحت الفصل السابع وإلغاء العقوبات على األشخاص
 التزام المجتمع الدولي ودول اإلقليم بدعم اليمن ماديًا وعسكريًا لمواجهة اإلرهاب
 انسحاب القوات اليمنية والسعودية من الحدود وفقًا لما التزم به الطرفان في معاهدة جدة

 تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب واإلبادة
 وقف الحمالت اإلعالمية لتهيئة الظروف إلحالل السالم..

 التزام مجلس التعاون الخليجي بإعادة إعمار اليمن ودفع التعويضات
 تنفيذ االتفاق بإشراف األمم المتحدة وروسيا وأمريكا وعمان 

نص خارطة الطريق ص٤والكويت والجزائر


