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في اجتماع استثنائي برئاسة الزعيم

بسم الله الرحمن الرحيم
وقف المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أمام نتائج لقاء وزير الخارجية 
األمريكي السيد جون كيري مع ممثلي أنصار الله في الوفد الوطني 
وال��ذي تم في سلطنة ُعمان الشقيقة وم��ا تمخض عن ذل��ك اللقاء 
وفقًا لتصريحات وزير الخارجية األمريكي والبيان الصادر من وزارة 
الخارجية العمانية ال��ذي اعلن عن اتفاق انصار الله ودول التحالف 
وبرعاية أمريكية على االلتزام ببنود 10 ابريل 2016م الخاص 
بوقف االعمال القتالية اعتبارًا من 17 نوفمبر 2016م شريطة 
التزام األطراف األخرى بتنفيذ ذات االلتزامات، وكذلك االتفاق على 
استئناف المفاوضات نهاية شهر نوفمبر الجاري على ان تعتبر خارطة 

الطريق وتراتبيتها الزمنية التي قدمها المبعوث الخاص لألمم المتحدة 
الى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد كأساس للمشاورات من 
اجل التوصل الى تسوية شاملة للصراع ومنها العمل على تشكيل 
حكومة وطنية جديدة تباشر عملها في مدينة صنعاء قبل نهاية 

عام 2016م.

وإننا في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
نود التأكيد على اننا مع السالم العادل والشامل والكامل وبما يحفظ 
وحدة وسيادة واستقالل الوطن والثوابت الوطنية وال ينتقص من 

تضحيات شعبنا وصموده
ه يؤكدون التزامهم بالعمل على  كما ان المؤتمر الشعبي العام وحلفاء

تحقيق السالم للجميع واستعدادهم للتعامل اإليجابي مع اتفاق مسقط 
بوقف الحرب ورفع الحصار.

كما يعبرون عن التقدير واالحترام لجاللة السلطان قابوس بن سعيد 
م.. ولحكومته الرشيدة على جهودهم الكبيرة إلنهاء الحرب 

ّ
المعظ

وعلى تحقيق السالم في اليمن وما قدموه من عون ألخوتهم اليمنيين، 
كما يثمن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه جهود وزي��ر الخارجية 
األمريكي السيد جون كيري على مبادرته التي قدمها للحل ويعتبرونها 
مشروعًا مقبواًل يؤسس لصياغة اتفاق مكتمل الشروط واألركان لحل 
عت أسسها في مشاورات دولة الكويت الشقيقة 

ُ
االزمة اليمنية التي وض

وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في السالم العادل والكامل.

المؤتمر وأحزاب التحالف يؤكدون على التعامل اإليجابي مع اتفاق مسقط
لع  االجتماع على محتوى االتصال الذي أجراه معه وزير الخارجية العماني

ْ
األمين العام ُيط

نتمسك بالسالم الذي اليمس  بالثوابت الوطنية وال ينتقص من تضحيات شعبنا وصموده

البيان الصادر عن االجتماع: المؤتمر وأحزاب التحالف مع السالم العادل والشامل والكامل وبما يحفظ وحدة وسيادة واستقالل اليمن

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الش��عبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعًا اس��تثنائيًا برئاس��ة الزعيم /علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األس��بق رئيس المؤتمر الش��عبي العام- 
االربعاء، حيث وقفت امام المس��تجدات على الس��احة الوطنية وما يتعلق بالمش��اورات التي جرت في س��لطنة ُعمان من اجل وقف العدوان ورفع الحصار على ش��عبنا الذي تجاوز أمده اكثر من 600 يوم، 
واستمع االجتماع من قيادة المؤتمر على آخر التطورات في هذا الشأن بما في ذلك محتوى االتصال الهاتفي الذي اجراه معالي يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني مع االخ عارف الزوكا األمين العام 

للمؤتمر الشعبي صباح االربعاء حول ما تم االتفاق عليه في مسقط، وقد صدر عن االجتماع البيان التالي:

نعبر عن التقدير واالحترام لجاللة السلطان قابوس وحكومته الرشيدة على جهودهم 
الكبيرة إلنهاء الحرب وعلى تحقيق السالم في اليمن وما قدموه من عون ألخوتهم اليمنيين

المؤتمر يدين المجزرة التي 
ارتكبها مرتزقة العدوان في 

سوق سوفتيل بتعز
دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام المجزرة التي 
ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي، الخميس، بقصف 
س��وق سوفتيل ش��رق مدينة تعز وال��ذي راح ضحيته 
24 شهيدًا و27 جريحًا من المدنيين االب��ري��اء -في 
حصيلة غير نهائية- باإلضافة إلى القصف المدفعي الذي 
يستهدف األحياء السكنية في المدينة واعمال السحل 
والتنكيل بالجثث التي نفذتها تلك العناصر االرهابية 

بحق المواطنين.
واعتبر المصدر أن هذه االعمال البربرية التي نفذها 
مرتزقة ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي م��ن العناصر االرهابية 
والتخريبية- وعدا عن كونها جرائم حرب مرتكبة ضد 
االنسانية لن تسقط بالتقادم وسيحاَسب المسئولون عنها 
ومن يقف خلفهم- تشكل خرقًا فاضحًا وتحديًا جديًا 
التفاق وقف االعمال القتالية في كافة الجبهات والذي 

بدأ سريانه في 17 نوفمبر.
م��ؤك��دًا أنها تكشف ع��ن مساعي مرتزقة ال��ع��دوان 
السعودي ومن يمولهم تصعيد المواجهات العسكرية 
وتقويض الجهود الدولية التي تقودها الدول الشقيقة 
والصديقة والرامية لوقف كامل إلط��الق النار واحالل 

السالم والعودة للمسار السياسي.
ودعا المصدر األمم المتحدة وكافة هيئات ومنظمات 
حقوق األنسان إلى ادانة هذه الجريمة البشعة والضغط 
على تحالف العدوان السعودي ومرتزقته لوقف مسلسل 

جرائمهم اليومية المرتكبة بحق أبناء شعبنا اليمني.

يحاول البعض من الصغار أن يكونوا كبارًا.. ويظهرون بمظاهر 
الحرص والغيرة على الوطن، ولكن دون ج��دوى، فالصغير يظل 
صغيرًا سواء في عقله أو تفكيره أو حتى في ممارساته، وإن حاول 
ارتداء أقنعة ليست بمقاساته ليظهر بحقيقة مغايرة لما يعتمل 
في نفسه من حقد وانتقام على هذا الوطن المعتَدى عليه، وعلى 
الشعب المكلوم والمثقل باألحزان واآلالم التي تعتصر قلب كل يمني 
ويمنية جّراء العدوان الظالم والغاشم الذي يشنه نظام آل سعود 

على اليمن إنسانًا وأرضًا.
أقل ما يمكن أن يوصف به أولئك الصغار -عقاًل وممارسة- بأنهم 
ليسوا سوى مندّسين ويحاولون شق الصف الوطني والتشكيك في 
مصداقية تحالف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه مع أنصار الله 
وحلفائهم في مواجهة العدوان والتصّدي له وإفشال كل مخططات 
األعداء ومرتزقتهم الهادفة للنيل من الوطن والثورة والجمهورية 
والوحدة.الشك أن كل مّندس يضع نفسه في نفس موضع العدو 
المستتر والعميل المقّنع، سواء أكان هؤالء المندّسون محسوبين على 

المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أو على أنصار الله وحلفائهم فإنهم 
مكشوفون وستبوء محاوالتهم المستميتة للنيل من وحدة الصف 
الوطني بالفشل الذريع، واألفضل لهم أن يوفروا الجهد على أنفسهم 
وأن ال يزدادوا سقوطًا فوق ماهم عليه من السقوط المخزي، خاصة 
وأنهم أصبحوا أداة من أدوات العدوان ومرتزقته في زعزعة األوضاع 

في الوطن تحت مبررات واهية ومفضوحة.
ات وتزييف الوعي والتضليل  صحيح أن البعض ممن أدمن على اإلساء
على عامة الشعب محسوبون على المؤتمر والبعض اآلخر على أنصار 
 أننا نقولها وبصريح العبارة: ليس هناك أي مؤتمري صادق 

ّ
الله، إال

ة للوطن أو العمل على  ونزيه على استعداد لخدمة األعداء واإلساء
شق الصف الوطني، وكذلك أنصار الله، الحقيقيين والصادقين ليس 
من مصلحتهم شق الصف والتأثير على التحالف الوطني بينهم وبين 
المؤتمر ضد العدوان، فالمصلحة العامة تقتضي وتفرض توحيد 

الصف ومضاعفة الجهود من أجل مواجهة العدوان وإنقاذ الوطن.

قال الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- أن المحاوالت المستميتة 
للنيل من وحدة الصف الوطني ستمنى بالفشل الذريع، داعيًا من يقف خلف تلك المحاوالت إلى أن يوفروا الجهد على 
أنفسهم وأن ال يزدادوا سقوطًا فوق ماهم عليه من السقوط المخزي، خاصة وأنهم أصبحوا أداة من أدوات العدوان 

ومرتزقته في زعزعة األوضاع في الوطن تحت مبررات واهية ومفضوحة.
وأكد الزعيم صالح- في مقال نشره بصفحته الرسمية على شبكة التواصل االجتماعي "الفيسبوك"- أن من يحاولون شق الصف 
الوطني والتشكيك في مصداقية تحالف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه مع أنصار الله وحلفائهم في مواجهة العدوان والتصّدي 
له وإفشال كل مخططات األعداء ومرتزقتهم الهادفة للنيل من الوطن والثورة والجمهورية والوحدة، ليسوا سوى مندّسين.

»الميثاق« تنشر النص الكامل للمقال:

الزعيم: المندسون هم َمْن يشككون بمصداقية تحالف المؤتمر وأنصار الله
المحاوالت المستميتة للنيل من وحدة الصف الوطني سُتمنى بالفشل الذريع

> كشفت وثائق حديثة لمعامالت السلطة التي تحكم تعز »المحررة« أن تنظيم القاعدة هو من يسّير شؤون الجهات الحكومية المفترضة في المدينة 
والمديريات..

وهذه الوثائق الممهورة بختم »أنصار الشريعة« وشعار تنظيم القاعدة تؤكد خطورة تمدد الجماعات االرهابية وتوغلها في مدينة تعز والمحافظة والذي 
سيجعل مضيق باب المندب في قبضة االرهابيين ليتحكموا بطريق المالحة الدولية.

الوثائق تظهر مدى تغلغل العناصر االرهابية- بدعم سعودي إماراتي وعبر أدواتهم جماعة االخوان المسلمين- داخل القرى واألجهزة األمنية والقضائية.
هذا في الوقت الذي نجد أن السعودية واإلمارات ودول تحالف العدوان تمدهم باألموال واألسلحة وتقدمهم للعالم عبر خطابها السياسي واإلعالمي وكأنهم 

مقاومة وأصحاب قضية وطنية.
إن هذه الحقائق والوثائق تكشف عن خطر كارثي يهدد المنطقة والعالم وليس اليمن فحسب إذا لم يتم التصدي لتمدد اإلرهابيين واجتثاثهم.


