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< رفض المؤتمر الشعبي العام بشكل صريح اللعبة المفضوحة التي يمارسها المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ والذي يواصل متاجرته بدماء اليمنيين ولم يخجل بعد المذبحة المروعة التي ارتكبتها السعودية بقاعة عزاء آل الرويشان، بل ذهب للمتاجرة بدماء ومعاناة الشعب اليمني 
باســم الهدنة المزعومة لتغطية اســتمرار جرائم الحرب واإلبادة التي ترتكبها الســعودية بحق الشــعب اليمني. وقد أحدثت تداعيات مســرحية الهدنة المزعومة حالة غضب عارم لدى مختلف األوساط اليمنية ما يجعل مهمة ولد الشيخ تدخل غرفة االنعاش، حيث وقيادات السعودية 
«الميثاق» أن القوات السعودية وتحالف العدوان كانوا قد  وتحالف العدوان ومرتزقتها لم يلتزموا بالهدنة، وواصلت أعمال التصعيد العسكري بقصفها المدن والمنشآت المدنية بشكل هيستيري، كما لم تفتح المطارات وال الموانئ إلدخال األغذية واألدوية.  وأكدت مصادر عسكرية لـ
اســتعدوا الحتالل الخوخة وميدي وحرض إضافة الى أنهم جهزوا قوات كبيرة الحتالل جزء من محافظة صعدة، وكذلك المرتزقة الحتالل مدينة تعز بالكامل ومديريتي المصلوب وخب والشــعف في الجوف خالل أيام الهدنة المزعومة.. وأكدت المصادر أن أبطال الجيش واللجان كانوا لها 
بالمرصاد وأفشلوا مخطط السعودية وولد الشيخ..الجدير بالذكر أن المجلس السياسي ومجلس النواب كانوا قد أعلنوا موقفًا شجاعًا من الهدنة المزعومة وطالبوا مجلس األمن الدولي باستصدار قرار دولي ملزم بوقف العدوان على اليمن ورفع الحصار الجائر البري والبحري والجوي. ُيذكر 

أن ولد الشيخ وفي إصرار على استمرار العدوان والمتاجرة بدماء ومعاناة الشعب اليمني قد أعلن مجددًا مساء األحد تمديد الهدنة المزعومة.
هذا وقد أثار إعالن تجديد الهدنة اســتياًء لدى كل القوى السياســية اليمنية وتزامن ذلك مع حالة غضب في الشــارع اليمني تطالب المجلس السياســي والبرلمان والمؤتمر وأنصار الله بوقف الدور المشــبوه الذي يؤديه المبعوث الدولي والذي أصبح منحازًا بشــكل سافر لخدمة المخطط 

السعودي.. وال تختلف مهمته المفضوحة عن أي دور إجرامي يرتكبه أعداء الشعب اليمني.
«الميثاق» أن موقف المؤتمر الشعبي العام والمجلس السياسي ومجلس النواب بهذا الخصوص يمثل رسالة واضحة لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي بأنه لم تعد هناك رغبة في التعامل مع هذا المبعوث الذي أصبح ناطقًا باسم السعودية. وسخرت المصادر  وأكدت مصادر سياسية لـ

من تقوالت ولد الشيخ والمزاعم التي يروجها بأن تحالف العدوان التزم بوقف إطالق النار، في الوقت الذي لم يستطع هذا المبعوث ضمان إعادة الوفد الوطني الى العاصمة صنعاء أو السماح بطائرة مدنية تقل جرحى مذبحة قاعة العزاء.
.
ً
وأشادت المصادر بموقف المؤتمر تجاه ولد الشيخ ومطالبته األمم المتحدة بتقييم أدائه والذي يعد بمثابة رفض واضح بعدم التعامل معه مستقبال

ْدِخل مهمة ولد الشيخ اإلنعاش
ُ
«الهدنة» المزعومة ت

عسكريون: خالل الهدنة فشلت السعودية في احتالل صعدة ومدينة تعز والخوخة وميدي والحرض

< طالب مجلس النواب مجلس األمن الدولي بإصدار قرار بإيقاف الحرب ورفع الحصار عن اليمن، 
نظرًا لعدم التزام دول تحالف العدوان بالهدنة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس في اجتماعه المنعقد السبت برئاسة الشيخ يحيى علي الراعي 
رئيس المجلس.وأكد مجلس النواب في البيان: تابعنا ما يجري من أحداث دامية ومؤلمة عقب إعالن 
ما يسمى بالهدنة التي أعلن عنها مبعوث األمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ والتي جاءت بديًال عن 
المشروع البريطاني الذي دعا الى وقف شامل للحرب وبدون شروط مسبقة، حيث تبين من خالل 
تلك الهدنة المزعومة عدم التزام دول تحالف العدوان الذي تقوده السعودية منذ الساعة األولى 
إلعالن تلك الهدنة. وجدد مجلس النواب التأكيد أن حل المشكلة اليمنية وإيقاف الحرب ال يمكن 
أن يتم اال بإصدار قرار من مجلس األمن بسرعة إيقاف الحرب ورفع الحصار البري والجوي والبحري 

عن اليمن والعودة الى طاولة المفاوضات وصوًال الى حل سياسي شامل.
وحمل مجلس النواب مجلس األمن واألمم المتحدة مسؤولية عدم اتخاذ قرار بوقف الحرب ورفع 

الحصار بشكل نهائي وبدون شروط.
وطالب البرلمان بسرعة تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق فيما جرى ويجري في اليمن من 
جرائم حرب وإبادة جماعية وحرب اقتصادية ومعيشية تمس كافة حياة أبناء الشعب اليمني بهدف 

تجويعه من قبل تحالف العدوان.

فشل الهدنة يوجب إصدار قرار دولي ملزم 
بوقف العدوان على اليمن

السعودية تطلق الرصاصة األخيرة 
على مهمة المبعوث الدولي في اليمن

< فشل الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ التي بدأت 
الخميس ولمدة ٧٢ ساعة وعلى مستوى جميع الجبهات تؤكد على ضرورة التحرك 

الدولي الستصدار قرار ملزم من مجلس األمن الدولي بوقف العدوان 
ورفع الحصار..

 وعكس تصعيد المواجهات العسكرية ومحاولة زحف 
القوات السعودية ومرتزقتها الحتالل حرض وميدي 
وكذلك منفذ البقع وفي الجوف وتعز ومارب والبيضاء 
إضافة الى استمرار شن طيران العدوان السعودي 
غاراته على الجوف والحديدة ومارب وصنعاء وصعدة 
وحجة وغيرها وسقوط مئات الضحايا من المدنيين، 
كل ذلك عكس وأكد بما ال يدع مجاًال للشك أنه ال توجد 
على الواقع هدنة إطالقًا، وأن العدوان مستمر وبشكل 

أكثر وحشية.
وعلى الرغم من محاولة المبعوث الدولي تضليل الرأي 

العام عندما أصــدر بيانًا- الجمعة- زعــم فيه أن الهدنة 
ــه يسعى  اإلنسانية حسنت الــوضــع اإلنساني فــي صنعاء، وأن

لتمديدها من أجل خلق بيئة مواتية للسالم الدائم في اليمن..
«الميثاق» على تصريحات وبيان  ق مراقبون سياسيون لـ

َّ
عل

المبعوث الدولي واصفين ما أعلنه بالفضيحة التي ال يجب السكوت 
عنها، الفتين الى أنه ال توجد لدى ولد الشيخ مصادر ميدانية عن تصعيد 

السعودية ومرتزقتها األعمال العسكرية، وأنه يستقي معلوماته من مكتب 
محمد نايف والزياني ورشاد العليمي وهادي.

وأوضحوا أن اللجنة التي كانت مكلفة بمراقبة وقف إطالق النار في ظهران الجنوب 
لم تعمل، كما أن ممثلي الجانب اليمني قد استشهد معظمهم في مذبحة العزاء.

وكشف المراقبون السياسيون عن إصرار ولد الشيخ على التمسك بنجاح الهدنة 
والدفاع عن ذلك، فهذه الورقة هي الوحيدة التي يمتلكها المبعوث الدولي الستمرار 
مهمته، ألن التوجه الستصدار قرار ملزم من مجلس األمن يعني إعالن فشل مهمة 
ولد الشيخ.. مؤكدين أن الشعب اليمني يتطلع فعًال لنجاح الهدنة وينشد السالم، 
غير أن تحالف العدوان الذي تقوده السعودية هو الذي يفشل كل جهود المبعوث 
الدولي لحل األزمة في اليمن، وأن السعودية برفضها االلتزام بالهدنة تكون قد أطلقت 

رصاصة قاتلة تنهي مهمة ولد الشيخ وحياته السياسية بعد هذا الفشل الذريع!.

من السذاجة اعتبارها هدنة إنسانية

 مطار صنعاء مغلق.. وسفر الجرحى 
ممنوع.. وعودة العالقين غير مسموح

< ال يتردد المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ من الحديث عن «هدنة إنسانية» في اليمن  في الوقت الذي 
تتفاقم معاناة الشعب اليمني إلى درجة أصبح السكوت عنها جريمة جراء استمرار العدوان والحصار الجائر البري 

والبحري والجوي الذي تفرضه السعودية على الشعب اليمني بدون حق منذ مارس ٢٠١٥م..
ولقد أظهرت الهدنة المزعومة أن المبعوث الدولي لم يبذل جهدًا يذكر إلنجاح 
األهداف والغايات اإلنسانية المرجوة من وراء هذه الهدنة، حيث أنه لم 
يالحظ أي تحرك له بهذا الشأن ومن ذلك أن الوضع ظل كما هو بدليل 
أنه لم يتم فتح مطار صنعاء الدولي وبقية المطارات من أجل 
السماح للطائرات المدنية بإعادة عشرات اآلالف من اليمنيين 
العالقين في مطارات العالم منذ عدة أشهر وبينهم مرضى 
وطالب بسبب منع السعودية الطيران المدني من تسيير 

رحالت الى اليمن.
والمثير لالستغراب والسخرية أن يتم الحديث عن 
هدنة إنسانية بكل بجاحة، في الوقت الذي ترفض 
دول تحالف الــعــدوان بقيادة السعودية السماح 
بنقل الحاالت الحرجة من الجرحى الذين سقطوا 
في صاالت العزاء بصنعاء للعالج في الخارج.. إضافة 
الى ذلك أنه خالل هذه الهدنة المزعومة لم يستطع 
المبعوث الدولي أن يمارس صالحياته، ويضغط على 
تحالف العدوان بالسماح للسفن التجارية التي تقل أغذية 
وأدوية بالتحرك نحو ميناء الحديدة إلفراغ حموالتها، فعن 
أية هدنة إنسانية يتحدث المبعوث الدولي؟ كما أن من 
السذاجة تصديق ولد الشيخ الذي يمارس مغالطات مفضوحة 

بالحديث عن نجاحات للهدنة المزعومة.
الجدير بالذكر أن أمراضًا كالكوليرا التي أصبحت تنتشر 
بشكل مخيف في جميع محافظات الجمهورية، وتهدد 
حياة اآلالف ولم تتوافر األدويــة الالزمة لمكافحتها، لم 
يحرك المبعوث الدولي ساكنًا للتحذير من هذا الخطر 
مكتفيًا بتصريحات منظمة الصحة العالمية التي تتسول 

على حساب مأساة اليمن.
 تتفاقم مــعــانــاة الــشــعــب اليمني بسبب اســتــمــرار 
الحصار والــعــدوان، وصــار أكثر من ٢٢ مليون إنسان 
ال يستطيعون ضمان الحصول على الوجبة التالية، 
ويعيش الشعب منذ قرابة عامين بالظالم ولم تعمل 
األمم المتحدة ومبعوثها الدولي أي شيء لوقف هذا 

العقاب الجماعي الذي تفرضه السعودية بدون حق.

في بيان صادر عنه

مجلس النواب يطالب مجلس األمن الدولي 
بإصدار قرار بوقف الحرب ورفع الحصار

دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لم تلتزم بالهدنة  المزعومة
نطالب بسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم السعودية باليمن

أحزاب اللقاء المشترك  تطالب بمواقف صارمة بحق الخونة وعمالء العدوان
أكدت أحزاب اللقاء المشترك، على أهمية خلق اصطفاف سياسي واسع لمواجهة العدوان 

واالحتالل ورفع الحصار والحفاظ على سيادة واستقالل ووحدة الوطن.
وشددت  في بيان صادر عنها في مؤتمر صحفي عقدته االربعاء بصنعاء، على أن واجب 
الجميع اليوم هو المضي قدمًا نحو انتزاع سيادة واستقالل القرار اليمني والذي لن يتأتى 
إال باالنتصار الحتمي على العدوان وكل من سار في فلكه.وقالت: "إننا ندرك الدور الذي 
ينبغي أن يلعبه المشترك في هذه المرحلة الصعبة وأن من األهمية بمكان أن يكون عند 
مستوى المسئولية وسنعمل مع كل الخيرين والوطنيين، على خلق اصطفاف سياسي واسع 
لمواجهة العدوان واالحتالل ورفع الحصار والحفاظ على سيادة واستقالل ووحدة الوطن".
وجاء في بيان أحزاب المشترك: "إنه إدراكًا للمسئولية الوطنية وبالنظر إلى العدوان 
الغاشم على اليمن المستمر منذ أكثر من عام ونصف والحصار المفروض برًا وبحرًا وجوًا 
والمجازر الوحشية التي يرتكبها هذا العدوان بقيادة السعودية والتي كان آخرها مجزرة 
القاعة الكبرى التي راح ضحيتها أكثر من ٧٠٠ بين شهيد وجريح، فإننا نؤكد أن المرحلة 

تستدعي اصطفاف وتعاون كل القوى واألحزاب السياسية في خندق الوطن".
وشددت على ضرورة مقاربة الرؤية الوطنية السياسية المحلية والخارجية وتوحيد 
الخطاب السياسي واإلعالمي الوطني، والترفع عن الصراعات بجميع أنواعها لتجاوز 

المخاطر المذهبية والطائفية والمناطقية المحدقة بالوطن، وترميم الجسور الوطنية 
والحفاظ على روابط الوحدة، وعلى التوازن السياسي في الساحة الوطنية، والدفع بالحوار 
من أجل السالم والمصالحة الوطنية.ودعت أحزاب المشترك إلى اتخاذ مواقف صارمة تجاه 
الخونة والمرتزقة المستمرين في مساندة العدوان على الوطن والمطالبة بإحالتهم إلى 
القضاء، ودعم الجبهة االقتصادية، وتعزيز صمودها والعمل بكل طاقة ممكنة إليجاد 

حلول اقتصادية فاعلة. 
مشيرة الى أن اللقاء المشترك كتكتل سياسي لعب واليزال أدوارًا وطنية مهمة في كثير 
من المراحل فإن بالدنا اليوم في أمس الحاجة لتفعيل دوره بصورة أوسع وهو ما نؤكده 
في بياننا هذا كما نؤكد أن هدفنا تعزيز تماسك الجبهة الداخلية الرافضة للعدوان ودعم 
الصمود ونضاالت الشعب اليمني .وأكدت أحزاب اللقاء المشترك استعدادها للعمل وفقًا 
لمبادئ الشراكة الوطنية مع كل القوى والتكتالت السياسية الغيورة الرافضة للعدوان 
أيًا كانت مواقف اللقاء المشترك السابقة منها خاصة القوى السياسية التي شكلت المجلس 
السياسي األعلى الــذي يقود المرحلة، وهي مدعوة اليوم اكثر من أي وقت مضى إلى 
توسيع قاعدة الشراكة بما يضمن تعزيز القدرة على الصمود ومواجهة التحديات األمنية 

والعسكرية واالقتصادية ويحقق المصلحة الوطنية العليا.

الفار اليدومي يجتمع مع مرشد اإلخوان في تركيا 
<  كشفت مصادر سياسية عن اجتماع سري  في تركيا جمع االمين العام 
لحزب االصالح محمد اليدومي وقيادات من اإلصالح «االخــوان في اليمن» مع 
المرشد العام لجماعة االخوان المسلمين قبل أن يدلي اليدومي بتصريحه األخير 
الذي اعلن فيه تبرؤ حزب االصالح من جماعة االخوان.وقالت المصادر وفقًا لما 
تداولته وسائل إعالمية: إن المرشد العام لجماعة االخوان سمح لليدومي بإصدار 
تصريح يعلن فيه تخلي االصالح عن عالقته بالتنظيم العالمي لالخوان بعد ان 
عرض اليدومي عليه المصاعب التي تعترض االصالح وعدم ثقة القوى اليمنية 

واالقليمية والدولية بحزب االصالح (اخوان اليمن).
واضافت: ان تصريح اليدومي بهذا الخصوص ونفيه وجود أية عالقة لهم 
بالتنظيم الدولي كان شكليًا لنيل رضا بعض دول الخليج , وتجنب الضغوطات 
على حزب االصــالح.. في حين ان ممارسات الحزب مازالت تلتزم سياسيات 
التنظيم الدولي لالخوان المسلمين. الجدير بالذكر أن التنظيم العالمي لالخوان 
المسلمين اتخذ هذا النهج بعد سقوطه المدوي وفشل مشروعه في المنطقة 
العربية كتكتيك «تقية» وصفها البعض بعودة التنظيم الى النهج الذي اتبعه 

طوال تاريخ عمله السري!!

مطالبة شعبية بوقف التعامل 
مع ولد الشيخ واعتباره شريكًا 

بقتل اليمنيين

سياسيون: المبعوث الدولي 
أصبح ناطقًا باسم السعودية
عجز ولد الشيخ عن فتح 

مطار صنعاء إلنقاذ حياة مئات 
الجرحى.. فكيف بإمكانه وقف 

الغارات الجوية

نشيد بموقف المؤتمر الذي 
طالب بتغيير ولد الشيخ عبر 

الدعوة لتقييم أدائه


