
اللجنة العامة تبارك االتفاق السياسي بين المؤتمر وأنصار الله وحلفائهما

كلمة 

ع بين المؤتمر الشعبي العام  
َّ
ستقبل به االتفاق الوطني الموق

ُ
الترحيب الشعبي منقطع النظير الذي ا

وأنصار الله وحلفائهما، برعاية الزعيم علي عبدالله صالح والسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي عبرت 
ات  عنه الجماهير اليمنية في كافة المحافظات شماًال وجنوبًا شرقًا وغربًا، وتجسد في حشود المسيرات واللقاء
واالجتماعات وإعالن المواقف المؤيدة والمباركة التي شملت كل فئات الشعب اليمني وفعالياته االجتماعية 
ومكوناته السياسية والتي لطالما دعت الى هذا االتفاق وكانت تنتظره بفارغ الصبر كونه يكتسب أهمية 
مطلقة في سد وملء الفراغ الدستوري والسياسي وتوحيد الصف الوطني في مواجهة العدوان والحصار الوحشي 
السعودي وتحالفه االقليمي والدولي المستمر منذ عام ونصف على شعب مسالم لم يعتِد أو يشكل خطرًا على 
 غايته أن يعيش على أرضه بسالم حرًا مستقًال وعزيزًا بعيدًا عن 

ّ
أحد طوال تاريخه القديم والحديث، وُجل

أية وصاية، متمنيًا ذلك لشعوب الدول الشقيقة والجارة ولمحيطه االقليمي والعربي وألمته والبشرية كلها.
في هذا السياق جاءت كلمة الزعيم علي عبدالله صالح أثناء ترؤسه اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
-السبت- والتي أوضحت بجالء حقيقة المضامين التي يهدف إليها هذا االتفاق وتصب باتجاه أي جهود سياسية 
سلمية دولية صادقة وجادة لوقف العدوان ورفع الحصار على الشعب اليمني الذي يتعرض لحرب شاملة ظالمة 
وباغية ال مثيل لها يراد منها إبادته وإنهاء وجوده من خالل إشعال نيران الفتن المناطقية والطائفية والمذهبية 
من ِقَبل النظام السعودي الوهابي االرهابي في بلد ووطن االيمان والحكمة وأرضه الطيبة المباركة التي أراد لها 
الله أن تنعم باألمن واألمان وتكون مالذًا من الفتن التي مصدرها قرن الشيطان مملكة آل سعود والتي تعيش 
 مخططات أعداء العرب والمسلمين بالمال النفطي وأيديولوجية 

ً
ويالتها شعوب أمتنا العربية واالسالمية منفذة

الفكر التكفيري الوهابي الدموي المدمر والذي به تمكن أولئك األعداء النيل من اإلسالم والمسلمين.
لقد حملت كلمة الزعيم علي عبدالله صالح الكثير من الرسائل لشرعية فنادق الخمسة نجوم المزعومة 
ومرتزقة العدوان والمجتمع الدولي، وفي هذا كله تبقى رسالته للمعتدي السعودي هي الالفتة، فرغم جرم 
ووحشية وبشاعة ما يرتكبه بحق اليمن واليمنيين ومع أنه كان واضحًا في حديثه األلم المأساوي، لكنه في نفس 
الوقت مصحوب باألسى الواعي تجاه األسرة السعودية وحماقاتها التي دفعتها الى شن الحرب العدوانية على 
تها على الشعب العراقي  اليمن وغايتها تقسيمه وتفتيته الى كيانات متناحرة، وبحروبها غير المباشرة التي شنَّ
والسوري والليبي لذات الغاية وتدفن رأسها في الرمل حتى ال ترى أن ما تريده لليمن سيصل إليها، وبالتالي عليها 

أن تخرج رأسها المدفون وتنظر بعنق النعامة لترى مصيرها في ذلك المخطط التقسيمي لليمن والمنطقة.
نها وهو أنه يعزز السالم لمن يسعى اليه  ويبقى االستخالص األهم من االتفاق السياسي والبنود التي تضمَّ
ويوحد صفوف الشعب اليمني إن لم يجنح المعتدون للسلم الذي تحققه مفاوضات مباشرة مع السعودية، 
وإّال فسيواجههم شعبنا اليمني ويفشل مشاريع مخططاتهم ويسقط رهاناتهم على تمزيق اليمن ويخوض 
المواجهة ضد هذا العدوان الظالم منتصرًا لوجوده ووحدته، وهو نصر أيضًا للشعوب العربية واألمة اإلسالمية 

واإلنسانية التي تعاني من شر مملكة آل سعود االرهابية.

اتفاق اإلرادة اليمنية

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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 على المبعوث األممي إدارة المشاورات في ضوء المعطيات الجديدة محليًا وإقليميًا ودوليًا المجلس السياسي أصبح أعلى سلطة في اليمن وسيمثلها في الداخل والخارج
تحــالف استراتيجــي سيغّيــر الخارطــة وكــل المعــادالت

باركت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي  
العام في اجتماعها- السبت- برئاسة 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
السابق- رئيس المؤتمر الشعبي العام، االتفاق 
السياسي الوطني التاريخي الموقع بين المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم 
يوم الخميس الماضي والذي جاء تلبية لتطلعات 
جماهير شعبنا وكنتيجة طبيعية بعد الوصول 
إلى طريق مسدود عقب هروب هادي في فبراير 
٢٠١٥م إلى عدن ثم إلى ُعمان ثم إلى السعودية 
بعد إنتهاء شرعيته واستمرار العدوان والحصار 
على شعبنا ووطننا منذ أكثر من خمسة عشر 
شهرًا, وعدم خروج المشاورات في جنيف ٢,١ 
وُعمان ٢,١ والكويت ١ بنتيجة تحفظ للشعب 

اليمني كرامته.

 أن االتفاق جاء للحفاظ على مؤسسات 
ً
موضحة

الدولة وتسيير شؤونها وتجنيبها االنهيار بسبب 
الفراغ الدستوري, واستجابة للضغط الشعبي 
ورســالــة بــأن الشعب اليمني لــن يقف مكتوف 
األيدي أمام التسويف والمماطلة في مشاورات 

الكويت.
واعتبرت اللجنة العامة أن االتفاق جاء لتوحيد 
الجهود في مواجهة الفكر التكفيري المتطرف 
واألعــمــال اإلرهــابــيــة الــتــي تمارسها عناصر 
التطرف واإلرهــــاب "داعـــش, الــقــاعــدة" على 
األراضي اليمنية ولمواجهة الممارسات الهادفة 
إلى تضييق الخناق االقتصادي على شعبنا اليمني 
ورفض رفع الحصار االقتصادي على بالدنا من 

قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.
تفاصيل ص٣

االتفـاق يدعـم مسـار المفاوضـات ويساعـد علـى إنجاحهـا
تثمين عاٍل لصمود وثبات أبناء شعبنا وأبطال الجيش واللجان في مواجهة العدوان ومرتزقته

 الشعب اليمني لن يقف مكتوف األيدي أمام تعطيل مشاورات الكويت الهدن اإلنسانية كانت خديعة لتمكين العدوان من احتالل عدن ولحج ومارب 

في اجتماع للجنة العامة

الزعيم: االتفاق إنجاز تاريخي لسد الفراغ السياسي والدستوري
في كلمة مهمة خالل ترؤسه اجتماعًا للجنة العامة

المنظمات الدولية 
تفضح أكاذيب «تحالف 

العدوان»

المؤتمر وأنصار الله وحلفائهما ُينجزان اتفاقًا سياسيًا لمواجهة العدوان
 يتشكل المجلس  من ١٠ أعضاء  من المؤتمر وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي تشكيل مجلس سياسي إلدارة شئون الدولة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وفقًا للدستور

قـــــوبـــــل االتـــــفـــــاق  
ــيــن  الــــســــيــــاســــي ب
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
وأنصار الله وحلفائهم بارتياح 
واســــــع لـــــدى كـــافـــة شـــرائـــح 
المجتمع اليمني فــي الداخل 
ــه  ــوقــت ذات ـــخـــارج، وفـــي ال وال
أثــار هلع وخــوف دول تحالف 

العدوان ومرتزقتهم.
وحظي اإلعــالن عن تشكيل 
ــى  ــســيــاســي األعــل الــمــجــلــس ال
باهتمام كبير على المستوى 
ــي  ــدول الــمــحــلــي واالقــلــيــمــي وال
وأثــــار ردود أفــعــال واســعــة 
مؤيدة ومباركة لهذا المجلس 
وأهميته فــي تحريك الملف 
اليمني المهَمل منذ بدء العدوان 
السعودي على اليمن في ٢٦ 
مارس من العام الماضي، رغم 
تقديم تنازالت كبيرة من الوفد 
الوطني الــمــفــاوض فــي سبيل 
إنــهــاء الــعــدوان ورفــع الحصار 

الشامل على الشعب اليمني، 
ــه الــعــدو  ــكــب خــالل ــــذي ارت وال
السعودي جرائم حــرب إبــادة 
وجــرائــم ضــد اإلنسانية وقتل 
عشرات اآلالف من المدنيين 
أغلبهم مــن النساء واألطــفــال 
على مرأى ومسمع من المجتمع 
الدولي والدول الراعية للحوار..

وكـــان األســتــاذ صـــادق أمين 
أبو راس -نائب رئيس المؤتمر 
العام، واألستاذ صالح الصماد- 
رئيس المجلس السياسي ألنصار 
عا اتفاقًا تاريخيًا يوم 

َّ
الله، قد وق

الخميس ٢٨ يوليو المنصرم 
انطالقًا من المسئولية الوطنية 
والتاريخية تجاه الوطن والشعب 
في هذه المرحلة الحرجة التي 
يتعرض فيها الشعب اليمني 
لمؤامرة كبيرة وعدوان همجي 
غاشم يقوده النظام السعودي 

وحلفاؤه.
نص االتفاق صـ٣

«الميثاق»: وكيل وزارة التربية والتعليم  لـ

نتائج االمتحانات العامة 
موحدة في جميع المحافظات

جاهزون لحوار مباشر مع السعودية إذا أوقفت العدوان
أدعو السعودية لطي صفحة هادي وأتباعه كما طوت صفحة البدر
حافظوا على وحدة السعودية قبل أن تتجزأ إلى ثالث دويالت
 القوى السياسية على مزيد من التالحم وإغالق ملفات الماضي

ّ
أحث

سيكون لنا حسابات مع «أشقائنا العرب» الذين قتلوا أطفال اليمن ودمروا مكتسباتها
اليمن ال تشكل خطرًا على السعودية وهي من اعتدت علينا وتتحمل كامل المسئولية

بنود االتفاق
أوًال:  تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء 
من كٍل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله 
وحلفائهم بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهة 
العدوان السعودي وحلفائه، وإلدارة شؤون الدولة في البالد 
سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا وإداريًا واجتماعيًا 
وغير ذلك وفقًا للدستور.. وللمجلس في سبيل ذلك إصدار 
القرارات واللوائح المنظمة والقرارات الالزمة إلدارة البالد 

ومواجهة العدوان .
 بين المؤتمر الشعبي العام 

ً
ثانيًا: تكون رئاسة المجلس دورية

وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، ويسري األمر ذاته على 
منصب نائب رئيس المجلس .

ثالثًا: تكون للمجلس (سكرتارية عامة / أمانة عامة) يحدد 
المجلس مهامها واختصاصاتها بقراٍر منه .

رابعًا: يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه الالزمة لمواجهة 
العدوان وإدارة البالد ورسم السياسة العامة للدولة وفقًا 

للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس .

أكد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر  
الشعبي الــعــام رئيس الجمهورية السابق إن 
المجلس السياسي األعلى أصبح هو أعلى سلطة في اليمن في 
ل اليمن في الداخل والخارج 

ّ
الوقت الحاضر «ومن اآلن يمث

طبقًا لدستور الجمهورية اليمنية النافذ, وسوف يتم العمل 
بهذا الدستور, وكل القوانين السارية على الصغير والكبير».
سه اجتماعًا 

ّ
وقال الزعيم علي عبدالله صالح لدى ترؤ

هامًا للجنة العامة: "هذا االتفاق بعد مرور أكثر من سنتين 
ق, 

ّ
ونحن ساكتين والشرعية غير موجودة, والدستور معل

والفراغ السياسي موجود, والعدوان مستمر, إذًا كان لزامًا 
ع هذا االتفاق مع أنصار الله وحلفاؤهم لسد 

ّ
علينا أن نوق

الفراغ السياسي, وليحل هذا المجلس محل رئاسة الدولة 
الشكلية وغير الدستورية التي يرأسها هادي".

تفاصيل ص٢

رحب الوفد الوطني بإعالن األمم المتحدة تمديد المشاورات اسبوعًا اضافيًا، وتمنى أن يكون  
هذا التمديد بهدف الدخول في مرحلة حاسمة تعنى بصياغة اتفاق شامل وكامل يتضمن كافة 
الجوانب السياسية واإلنسانية واالقتصادية واألمنية دون تجزئتها أو ترحيل أي منها ومن ذلك االتفاق على 

سلطة تنفيذية توافقية جديدة وفق األسس التي تم االتفاق عليها خالل الحوارات السابقة.
تفاصيل صـ٧

في بيان صادر عنه:

الوفد الوطني يرّحب بتمديد مشاورات الكويت أسبوعًا إضافيًا
نتطلع لصياغة اتفاق شامل وكامل دون تجزئة أو ترحيل للقضايا

أبو حورية: مباركة وفد الرياض السريعة لمشروع ولد الشيخ دليل على سوء النية
ما تقدم به المبعوث الدولي مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب األمني

األوقاف: السعودية تمنع 
حج اليمنيين للعام الثاني

نجيب علي

قالت وزارة األوقــاف واإلرشــاد إن السعودية تعمدت  
لتها عواقب  تعطيل أعمال موسم الحج لليمنيين وحمَّ
تكرارها منع حجاج اليمن من أداء الحج للعام الثاني.. وأوضحت وزارة 
األوقــاف -في بيان حصلت «الميثاق» على نسخة منه- أن الجانب 
السعودي خلف بوعده بإجراء الترتيبات المطلوبة لموسم الحج خالل 
اسبوع من اتفاق الجانبين اليمني والسعودي ووفقًا للمحضر الرسمي 

ع بينهما في ١٧ رمضان.
َّ
الموق

تفاصيل ص٧

مفكرون وكّتاب عرب: االتفاق.. دهاء يمني قلب الطاولة على العدوان

أ.عبدالباري عطوان: 

الحكمة اليمنية في ذروتها 
وحققت نجاحًا كبيرًا

د.حسن المالكي: 

تشكيل المجلس 
السياسي أمر إيجابي

الشوتلي: 

وحدة الشعب ال تستقيم 
 على أساس دحر العدوان

ّ
إال

دشتي:

 نبارك االتفاق وال عزاء 
للسعودية ورئيس الفندق

أ.فيصل جلول:

 انتصار 
بالضربة
 القاضية

مصطفى الشاعر: 

«صالح» 
داهية 

اليمن

استراتيجية المعارك تتغير

الجيش واللجان ينتشرون فيما وراء 
الحدود.. وسالح جديد يرعب العدو

قيادات مؤتمرية: االتفاق أنقذ اليمن من مؤامرة السعودية
العواضي:

كان البد من 
القرار الوطني 

باالتفاق

فائقة السيد:

قرار وطني 
وال يؤثر على 

المشاورات

هشام شرف:

خطوة متقدمة 
لتصحيح الوضع 

في الداخل 

د.الشجاع:

ال خيار أمام المجتمع 
الدولي غير التعامل 

مع الواقع

د.الصوفي:

سيعيد الحياة 
للمؤسسات 
الدستورية

ص٤
ل 

صي
تفا


