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لقد مضت أكثر من 18 شهرًا وشعبنا يتعّرض ألبشع صور وأنواع 
العدوان، إلى جانب فرض الحصار الجائر والشامل عليه -بحرًا وجوًا 
وبرًا- واستمرار الغارات الوحشية من الجو ومن البر لقتل شعبنا وتدمير 
وطننا، في الوقت الذي تتمادى دول العدوان بقيادة نظام آل سعود 
وتمعن في ارتكاب مجازر اإلبادة الجماعية ابتداًء من المجزرة المرّوعة 
التي ارتكبها العدوان على منطقة المزرق في تاريخ 30 مايو 2015م 
م��رورًا بمجازر خ��والن والجوف وم��أرب ولحج وع��دن ومنطقة العبر 
في حضرموت والحديدة وسنبان وصعدة والمخا ومستبأ في حجة 
ونهم وأرحب ومجزرة المهمشين في صنعاء ومجزرة حي سوق الهنود 
بالحديدة ومستشفيات أطباء بال حدود ومفرق شرعب.. والمجازر 
التي ارتكبها العدوان أثناء قصفه للمصانع ومعامل اإلنتاج في الحديدة 
وصنعاء وعمران.. وآخرها المجزرة الوحشية التي ارتكبتها دول العدوان 
بقيادة السعودية بقصف القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء التي كانت 
مكتظة بالبشر الذين حضروا لتقديم واجب عزاء، وراح ضحية تلك 
المجزرة أكثر من 140 شهيدًا وأكثر من600 جريح ومصاب.. وما تلى 

تلك المجزرة من مجازر ترقى إلى جرائم الحرب سواء مجزرة مديرية 
الزيدية بمحافظة الحديدة أو مجزرة الصلو بمحافظة تعز، ومجزرة 
وادي حباب بمأرب وغيرها من مجازر اإلبادة التي ينفذها طيران تحالف 
دول العدوان بقيادة نظام آل سعود، ومع كل ذلك فمازال شعبنا صامدًا 
ويتحمل بصبر، وفي نفس الوقت يتصّدى بشجاعة واستبسال للعدوان 
بكل قوة وبما يستطيع عليه ويمتلكه من إمكانات متواضعة بالمقارنة 

حصى.
ُ
عد وال ت

ُ
مع إمكانات األعداء التي ال ت

إن شعبنا اليمني العظيم م��ازال يعاني أشد المعاناة من األزم��ات 
االقتصادية والمعيشية واألمنية وأعمال اإلرهاب والعنف التي تسبب 
فيها العدوان والحصار الخانق والجائر، ونتيجة إلغالق المطارات ومنع 
رحالت الطيران المدني من وإلى صنعاء التي كانت تخفف قلياًل من 
معاناة اليمنيين من خالل إسعاف الجرحى والمرضى الذين استعصى 
عالجهم في الداخل لتلقي العالج في الخارج، وأصبح اليوم أكثر من 
عشرين ألف يمني عالقين في المطارات وعواصم الكثير من الدول 
الشقيقة والصديقة منتظرين فتح األج��واء والمطارات والسماح 

الزعيم: سالم بشرف أو القتال حتى النصر

يبدو أن هناك إرادة لدى القوى المعادية أن تطول وتدوم معاناة 
اليمنيين في مختلف مناحي الحياة، األمر الذي يفرض على كل 
رة في المجتمع وكل أبناء شعبنا األحرار توحيد  القوى الحية والخيِّ
الجهود وتوجيه كل الطاقات الوطنية إلنهاء تلك المعاناة من خالل 
التصّدي الحاسم للعدوان بكل خططه وأساليبه وأنواعه وفي كل 
الظروف واألح��وال، بما يكفل إجبار المعتدي على التراجع عن 
غّيه وغطرسته وإرغامه على احترام إرادة اليمنيين األحرار 
وسيادتهم في وطنهم الُحّر األبي، وهذا هو الكفيل بإنهاء المعاناة 
والمآسي التي يتجّرعها شعبنا ج��ّراء العدوان اآلث��م والغاشم 
والهمجي الذي يشنه نظام آل سعود ومن تحالف معه ضد شعبنا 

المسالم والصامد بدون وجه حق أو أي مسّوغ قانوني أو أخالقي.
كما أن تضافر الجهود الوطنية ف��ي المواجهة والتصّدي 
حاك ضد بالدنا -أرضًا وإنسانًا- كفيلة أيضًا بإفشال 

ُ
للمؤامرات التي ت

كل المخططات التي تستهدف سيادة واستقالل اليمن ووحدتها 
وأمنها واستقرارها، وإرغام كل من يحاول التطاول على اليمن 
واليمنيين، على احترام إرادة اليمنيين والتراجع عن مخططاتهم 
الرامية إلى النيل أو المساس بكرامة اليمنيين أو محاولة إذاللهم 
مهما كانت الظروف والدواعي، فاإلنسان اليمني مهما أثقلت كاهله 
الظروف الصعبة وقست عليه الحياة وتكالبت عليه المؤامرات 
 الله 

ّ
ال يمكن أن يستسلم أو ُي��ذل أو يطأطئ رأس��ه أو يركع إال

سبحانه وتعالى.

باستئناف الرحالت الجوية المدنية ليعودوا إلى وطنهم..
إن استمرار شعبنا اليمني الصامد في المواجهة والتصّدي للعدوان 
مهما تحّمل وقّدم من التضحيات هو اليوم أكثر استعدادًا للسالم 
الكامل والشامل ال االستسالم، ويمد يده للسالم، وينشد السالم 
له ولجيرانه ولكل شعوب المنطقة والعالم، ليس إذعانًا إلرادة 
اته، وإنما سالم الشجعان، سالم اإلباء  العدوان أو خضوعًا إلمالء
والكرامة، كما أنه يرّحب بأي جهد ُيبذل أو أي مبادرات يتم طرحها 
تهدف إلى وقف العدوان.. ورفع الحصار وسحب القوات األجنبية 
من اليمن، وإلغاء ق��رارات العقوبات ووض��ع اليمن تحت الفصل 
السابع من ميثاق األمم المتحدة، وبالتالي إيقاف الحروب وأعمال 
االقتتال الداخلي التي يعمل األعداء بقيادة السعودية على إشعالها 
وتمويلها وتغذيتها بهدف تدمير الشعب اليمني وتمزيقه والزج 

به في أتون حرب أهلية طاحنة.
إننا نرى أن ما تضمنته مبادرة السيد جون كيري وزير خارجية 
الواليات المتحدة األمريكية والتي توافقت عليها الدول األربع 
وبقية دول الخليج سواء في جدة أو لندن، وخارطة الطريق التي 
تتبناها األمم المتحدة عن طريق مبعوثها إلى اليمن األخ إسماعيل 
ل في مجملها قاعدة جيدة للمفاوضات 

ّ
ولد الشيخ أحمد تشك

التي يجب أن تستكمل كل الجوانب المرتبطة بوقف العدوان 
وإيقاف العمليات العسكرية التي تقودها السعودية ووقف تمويل 
المرتزقة والجماعات اإلرهابية في مختلف المناطق اليمنية، والتي 
لوال التمويل والدعم السعوديان لما استطاعت تلك القوى اإلرهابية 
ممارسة القتل والنهب والتدمير والترويع وإقالق األمن واالستقرار، 
والقيام باألعمال اإلرهابية بهدف عرقلة حركة المالحة البحرية 
الدولية في أهم منطقة في العام )منطقة باب المندب والبحر 

األحمر(.
إن الواجب األخالقي والمسئوليات القانونية الدولية الجسيمة 
التي تتحملها الدول العظمى.. وكل الدول ذات العضوية الدائمة 
في مجلس األمن الدولي تفرض عليهم جميعًا الضغط وبقوة على 
نظام آل سعود للكف عن قتل الشعب اليمني وتدمير مقدرات 
وطنه ومعالمه وآثاره التاريخية والحضارية والسياحية، ونشر 
العنف واإلره��اب في اليمن وفي المنطقة، وإلزامه بالدخول في 
مفاوضات مباشرة يمنية - سعودية تناقش فيها قضايا وأسباب 
ل في شئون اليمن الداخلية 

ّ
العدوان على اليمن والكف عن التدخ

ومحاوالت فرض الهيمنة والوصاية على الشعب اليمني.
 وبالتالي وضع خارطة طريق إلنهاء كل أنواع التوتر الذي يسود 
العالقات الثنائية، وتحديد االلتزامات والمسئوليات المرتبطة 
بالتعويضات وإعادة إعمار ما دّمره عدوانهم على بالدنا وشعبنا 
والنهوض باالقتصاد الوطني الذي وصل إلى حافة االنهيار الكامل.
إننا في الوقت الذي نجّدد فيه استعدادنا للتعامل اإليجابي مع كل 
المبادرات الهادفة إلى حقن ال��دم اليمني والحفاظ على سالمة 
ووحدة وأمن واستقرار اليمن وتحقيق السالم الشامل والكامل 
في اليمن وفي المنطقة، نؤكد فيه أنه إذا لم يتوقف العدوان 
ويتراجع عن غّيه وغطرسته فإن شعبنا اليمني اليوم أكثر قدرة 
وأشد صالبة وفي أعلى درجات الجاهزية أكثر من أي وقت مضى 
-عسكريًا وشعبيًا- وسيواصل تصّديه الحازم للعدوان في كل 
الظروف واألحوال، منطلقًا من مبدأ "سالم يشّرف أو االستمرار 

في النزال والقتال حتى النصر وليس غير النصر".
والله من وراء القصد.. وهو الهادي إلى سواء السبيل..

الزعيم ُيعزي بوفاة اللواء دحان قايد السباعي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق.. رئيس 
المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء الشيخ 

دحان قايد السباعي.. جاء فيها:
األخ/ سليم دحان قايد السباعي

وإخوان�ه وكاف��ة آل السباع�ي المحترمون

بعميق الحزن وبالغ األسى تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل اللواء 
الشيخ دح��ان قايد السباعي ال��ذي انتقل إلى ج��وار ربه بعد حياة 
حافلة بالعطاء والبذل والنضال في سبيل الوطن والثورة والجمهورية 
والوحدة، إلى جانب إسهاماته الكبيرة في خدمة المجتمع بكل إخالص 
وصدق وتفاٍن، حيث كان -رحمه الله- أحد الشخصيات االجتماعية 
الفاعلة الذي كان لهم دور مشهود في خدمة الوطن والمحافظة 

على أمن واستقرار الوطن.
ر لكم عن صادق التعازي  إننا إذ نشاطركم أحزانكم وآالمكم، ونعبِّ
باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات ومكّونات وأعضاء وحلفاء 
ت قدرته- أن يتغمد 

ّ
نسأل الله -جل

َ
وأنصار المؤتمر الشعبي العام، ل

الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جناته.. 
وأن يلهمكم الصبر والسلوان..

ا إليه َراِجعون ،، إّنا لله َوإنَّ

ر
ّ
..و ُيعزي بوفاة الشيخ صالح علي المفز

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق.. رئيس 
المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح 

ر.. جاء فيها:
ّ
علي المفز

ر
ّ
األخ/ يحيى صالح المفز

ر  حياكم الله
ّ
وإخوانه وكافة آل المفز

ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم الشيخ صالح 
ر أحد الشخصيات االجتماعية البارزة، ورجل األعمال 

ّ
علي المفز

المعروف، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل 
والعمل الجاد والمخلص في خدمة الوطن، حيث كان -رحمه الله- أحد 
رجال األعمال الذين أسهموا في تنمية الوطن، وتنشيط الحركة 
االقتصادية والتجارية، باإلضافة إلى إسهاماته الفاعلة في أعمال 
الخير والبّر ومساعدة المحتاجين والفقراء، ودعم جهود الدولة 

الهادفة لتحقيق التطور والنمو الذي ينشده شعبنا العظيم.
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات ومكّونات 
نسأل الله -سبحانه 

َ
وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، ل

وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه 
فسيح جناته.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..

ا إليه َراِجعون ،، إّنا لله َوإنَّ
أخوكم /علي عبـدالله صـالـح
رئيس الجمهورية األسبق- رئي�س المؤتمر 

 دع��ا الزعي��م علي عبدالله صال��ح- رئيس المؤتمر الش��عبي العام- 
كل الق��وى الحية والخيرة في المجتمع وكل ابناء الش��عب اليمني الحر 
ال��ى توحيد الجهود وتوجي��ه كل الطاقات الوطني��ة الرغام العدوان 
الس��عودي على احترام ارادة الشعب اليمني واستقالل بالده ، وانهاء 

المعاناة التي يتجرعها الشعب ..
واكد الزعيم- في منش��ور نشره في صفحته بالفيسبوك- ان خارطة 
الطري��ق االممية تش��ّكل في مجملها قاعدة جي��دة للمفاوضات التي 
يج��ب أن تس��تكمل كل الجوانب المرتبط��ة بوقف الع��دوان وإيقاف 
العمليات العسكرية التي تقودها السعودية ووقف تمويل المرتزقة 

والجماعات اإلرهابية في مختلف المناطق اليمنية.
وقال : إننا في الوقت الذي نجّدد فيه اس��تعدادنا للتعامل اإليجابي 
مع كل المبادرات الهادفة إلى حقن الدم اليمني والحفاظ على س��المة 
ووحدة وأمن واس��تقرار اليمن وتحقيق الس��الم الش��امل والكامل في 
اليم��ن وفي المنطقة، نؤكد فيه أنه إذا ل��م يتوقف العدوان ويتراجع 
عن غّيه وغطرسته فإن شعبنا اليمني اليوم أكثر قدرة وأشد صالبة 
وفي أعلى درجات الجاهزية أكثر من أي وقت مضى -عسكريًا وشعبيًا- 
وسيواصل تصّديه الحازم للعدوان في كل الظروف واألحوال، منطلقًا 
من مبدأ "س��الم يش��ّرف أو االس��تمرار في النزال والقتال حتى النصر 

وليس غير النصر".
»الميثاق« تنش��ر نص منش��ور الزعيم علي عبدالل��ه صالح- رئيس 

المؤتمر الشعبي العام:

السعودية تدعم وتمول القوى اإلرهابية لعرقلة حركة المالحة في باب المندب والبحر األحمر
البد من الضغط على السعودية لوقف عملياتها العسكرية وتمويلها المرتزقة والجماعات اإلرهابية

أكثر من 20 ألف يمني عالقون في مطارات العالم بعد منع العدوان الرحالت المدنية من وإلى اليمن

يجب سحب القوات األجنبية وإلغاء العقوبات ورفع اليمن من تحت الفصل السابع
طرح بهدف وقف العدوان ورفع الحصار

ُ
نرّحب بأي مبادرات ت

الزعيم يبعث عددًا من برقيات التعازي الزعيم يهنئ ميشال عون بانتخابه رئيسًا للبنان
بعث رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الزعيم على عبدالله صالح، برقية تهنئة للرئيس 
اللبناني المنتخب العماد ميشال عون، بمناسبة انتخابه 
رئيسًا للجمهورية اللبنانية من ِقبل مجلس النواب اللبناني، 
واعتبر الزعيم انتخاب البرلمان اللبناني للرئيس عون، 
انحيازًا للمصالح الوطنية العليا للشعب اللبناني ، وتجسيدًا 
حيًا لمبادئ الوحدة الوطنية اللبنانية، وصور التعايش 

والتوافق، ومدماكًا قويًا للنهج الديمقراطي الُحّر..
»الميثاق« تنشر فيما يلى نصها : 

فخام��ة الرئي��س العم�اد ميش�ال ع�ون
رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة  األك����رم

ببالغ السعادة أبعث إلى فخامتكم بأصدق آيات التهاني 
والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيسًا للجمهورية اللبنانية 
من ِقبل مجلس النواب اللبناني الذي جّسد التوافق الوطني 
اللبناني.. وانحاز إل��ى ما يخدم المصالح الوطنية العليا 
ل أبلغ صور الحرص 

ّ
للشعب اللبناني الشقيق وهو ما يمث

ل الضمانة القوية 
ّ
على الوحدة الوطنية اللبنانية، التي تشك

واألساس المتين لوحدة لبنان ولسياسة التعايش والتوافق 
التي تمثل عالمة بارزة ومدماكًا قويًا للنهج الديمقراطي 

الُحّر للبنان البلد الديمقراطي العريق.

إن��ن��ا ف��ي المؤتمر الشعبي ال��ع��ام وحلفائه وأن��ص��اره 
بالجمهورية اليمنية نشعر باالرتياح الكبير لفوزكم 
بمنصب رئيس الجمهورية ال��ذي نثق بأنكم األج��در 
واألقدر، في هذه المرحلة المهمة والخطيرة من تاريخ 
لبنان واألمة العربية، على قيادة لبنان بحنكة واقتدار وبما 
من شأنه ترسيخ أمن واستقرار لبنان واستعادة مكانته 
المرموقة والرائدة ودوره في مسيرة النهضة الديمقراطية 

والتنموية التي ينشدها كل أبناء األمة العربية.. وبما 
ز من دور لبنان القومي وتفاعله اإليجابي مع كل 

ّ
يعز

القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها وحدة الصف 
والموقف العربي، وتحقيق التضامن العربي الذي من 
خالله تستطيع األم��ة العربية مواجهة التحّديات 
حاك ضد األوط��ان العربية 

ُ
والتآمرات الخطيرة التي ت

رة عن إرادة شعوبها  وأنظمتها الديمقراطية المعبِّ
المتطلعة نحو المزيد م��ن الحرية والديمقراطية 
وال��ح��ف��اظ على س��ي��ادة واس��ت��ق��الل أوط��ان��ه��ا ورف��ض 
التدخالت الخارجية وكل أنواع الوصاية والتبعية مهما 

كان نوعها ومن أي جهة كانت.
فخامة الرئيس العزيز:

ل كل 
ّ
ن��ج��ّدد لفخامتكم التهاني ونتمنى أن تتكل

جهودكم وخطواتكم ألداء مهامكم الوطنية الجسيمة 
لخدمة لبنان )وطنًا وشعبًا( بالنجاح والتوفيق.
وتفضلوا بقبول أسمى اعتباري وتقديري،،

علـي عبـدالله صالـح
رئيس الجمهورية األسبق- رئي�س المؤتمر 
صنع�اء: 31 أكتوبر 2016م


