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حكومة التحديات واالستحقاقات
حكومة اإلنقاذ الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور إن لم تكن استثنائية يجب   

أن تكون كذلك.. ألن األوضاع والظروف التي يمر بها الوطن والشعب اليمني استثنائية وغير 
مسبوقة في تحدياتها وأخطارها العسكرية والسياسية واالقتصادية واألمنية الناجمة عن الحرب 
العدوانية اإلجرامية القذرة والشاملة التي تشنها السعودية وتحالفها الوحشي البغيض والمستمرة 
لما يقارب العامين بحجج كاذبة وباطلة تكشف بمرور الوقت أن هدفها الحقيقي إبادة اليمنيين 
وتدمير وطنهم وتمزيقهم الى كيانات مناطقية وجهوية وطائفية ومذهبية سعيًا منها لمسح ومحو 
هويتهم الوطنية الحضارية التاريخية حتى ال يكون لها استمرارية وجودية في الحاضر والمستقبل.

لقد صمد شعبنا وقواه الوطنية أمام هذا العدوان الوحشي الغاشم وحيدًا في تصدٍّ اسطوري ال نظير 
له، مفشًال مخططاته، مسقطًا رهاناته، منتصرًا عليه في ميادين الجبهات العسكرية والسياسية 
واإلعالمية واالقتصادية، وهذه األخيرة اعتبرها النظام السعودي المجرم الحاقد ورقته الرابحة في 
فرض االستسالم واإلخضاع للشعب اليمني المفقر والمطحون باألزمات وفتن الصراعات التي لعبت 
مملكة آل سعود الوهابية االرهابية دورًا أساسيًا في وجودها وجعلها محورًا رئيسيًا في عدوانه عليه 
منذ البداية وحتى اآلن من خالل حصاره واستهدافه الذي لم يتوقف يومًا لبنيته التحتية ومنشآته 
التنموية والخدمية واالستثمارية والتي دمرت طائراته اآلالف منها.. وآخر محاوالته تجريد الشعب 
اليمني من مؤسسته النقدية بتوجيه الفار هادي وحكومة مرتزقة الرياض نقل البنك المركزي إمعانًا 
في تجويع الشعب اليمني وإذالله وحرمان مئات اآلالف من المواطنين اليمنيين العاملين في قطاعي 
الدولة العسكري والمدني والقطاع الخاص من الحصول على مرتباتهم، والغاية إبادة ما يقارب ٣٠ 

مليون يمني سواًء بأسلحة عدوانه العسكرية الحديثة الفتاكة أو مرضًا وجوعًا.
إن هذا الوضع المأساوي الكارثي الناجم عن همجية ووحشية وحقد العدوان السعودي هو الذي 
جاءت من أجل تجاوزه حكومة اإلنقاذ الوطني التي استقبل اليمانيون إعالن تشكيلها بترحاب وتأييد 
ودعم شعبي لم يسبق ألية حكومة أن حظيت به، مدركين صعوبة المهمة المناطة بها واالستحقاقات 
الوطنية الكبرى التي عليها أن تنجزها لفرض السالم الشامل والكامل على عدو بربري خبيث ماكر وحاقد 
وأحمق أو االنتصار عليه عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا.. وألنها حكومة إنقاذ، فالمطلوب في تشكيلة 
أعضائها أن تجسد الخارطة السياسية اليمنية، وتكون -كما أشار رئيسها الدكتور بن حبتور- حكومة 
ات وطنية لمواجهة موجبات متطلبات المرحلة المتمثلة في تعزيز صمود  سياسية مكونة من كفاء
الشعب اليمني وفي طليعته قواته المسلحة المتمثلة في الجيش واألمن واللجان الشعبية ومتطوعي 
أبناء القبائل، معتبرًا أن دعم الجبهات وصرف الرواتب لموظفي الدولة ومواصلة العمل باتجاه الحل 
ل الخطوة الجادة على طريق السالم العادل 

ّ
السياسي المؤسس على وقف العدوان ورفع الحصار، يمث

والشامل بين اليمن والسعودية المعتدية..
إنها حكومة اإلرادة الشعبية المنتصرة لسيادة الوطن ووحدته واستقالله وحرية شعبه 

سلمًا أو حربًا.
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عقب تسليم أسلحة اللواء ٣٧ للقاعدة وداعش

ر من خطورة تفكيك وحدات الجيش والتواطؤ مع مؤامرة الفار هادي
ّ
رئيس المؤتمر يحذ

ر الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية  
َّ
حــذ

األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- في مقاله عن عيد 
االستقالل، الفار هادي ومعاونيه واإلخوان المسلمين والتنظيمات 
اإلرهابية من الزج بما تبقى من الوحدات العسكرية الملتزمة بوالئها 
للوطن والثورة والجمهورية في القتال مع إخوانهم وزمالئهم في 

القوات المسلحة واللجان الشعبية..
وأكد الزعيم صالح أن ذلك يأتي في اطار مؤامرة كبيرة تحاك 

ضد تلك الوحدات وبالذات اللواء ٣٧ مدرع الذي استلم 
هــادي والمتنفذون معه ثمن بيع هــذا اللواء 
الصامد.. مشيرًا إلى أن هذا العمل يأتي تنفيذًا 

لمخططات االنفصال والتشرذم.. 
نص المقال ص٢

ارتياح شعبي واهتمام دولي بتشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني

«الميثاق»: سياسيون وأكاديميون لـ

قطع العالقات مع إيران يخدم مصلحة اليمن
وسط صمت دولي مريب

العدوان والحصار يفتك 
باليمنيين

برئاسة أبوراس وحضور الزوكا

اللجنة العامة والتحالف يناقشون مستجدات الساحة الوطنية بعد تشكيل الحكومة
التأكيد على ضرورة تنفيذ بنود االتفاقات الموقعة بين المؤتمر وأنصار الله
أبو راس يحث ممثلي المؤتمر والتحالف بالحكومة على أن يكونوا عند مستوى المسئولية في تطبيق الدستور والقانون 
على حكومة اإلنقاذ القيام بواجباتها للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار

 اإلعالم الرسمي ملك الشعب وال يجب أن ينحاز ألي طرف نرفض تدخل أي جهة كانت في أعمال الحكومة

ــــب رئـــيـــس    ــــائ  ن
َّ

حــــــث
المؤتمر الشعبي العام 
ـــوراس  الــشــيــخ صـــادق أمــيــن أب
ممثلي المؤتمر وأحزاب التحالف 
في حكومة اإلنقاذ الوطني على 
القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم 
وفقًا للدستور والقانون، وبما 
يخدم مصالح الناس ويساهم 
فــي التخفيف مــن معاناتهم 
خاصة في ظل استمرار العدوان 
الــســعــودي الــغــاشــم والــحــصــار 
الجائر. جاء ذلك خالل االجتماع 
االستثنائي للجنة العامة للمؤتمر 
وقيادات أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي -الخميس- بحضور 
األمين العام للمؤتمر االستاذ 
ــن الــعــام  ــي ــا واألم ــزوك عـــارف ال

المساعد رئيس مجلس النواب 
الشيخ يحيى الراعي.

وشدد االجتماع على ضرورة 
ع 

َّ
تنفيذ بــنــود االتــفــاق الموق

بــيــن الــمــؤتــمــر وأنـــصـــار الــلــه 
سواء االتفاق الخاص بتشكيل 
حكومة اإلنقاذ أو إنشاء المجلس 
السياسي، وضــرورة أن تؤدي 
الحكومة مهامها وفقًا لنصوص 
دستور الجمهورية اليمنية 
والقوانين النافذة فقط وبدون 
أي تدخالت من أي جهة كانت، 
مؤكدًا أهمية االلتزام بالنصوص 
الدستورية والقانونية الناظمة 
لطريقة وآلية إعــداد برنامج 

حكومة اإلنقاذ .. 
تفاصيل صـ٣

مراقبون سياسيون:

لت وفقًا ألسس دستورية والعالم يحترم إرادة الشعب اليمني
ّ

حكومة اإلنقاذ تشك

رئيس الوزراء: الحكومة لن تقبل إال بالنصر

صص لدعم الجبهات والصمود ومعالجة األوضاع االقتصادية مهمتنا الحفاظ على مؤسسات الدولة من االنهيار
ُ

 برنامج الحكومة خ

إفشال المشروع المصري في مجلس األمن يطوي صفحة هادي وحكومته

ر والحكومة تسعى إلى صرفها في فترة وجيزة
ّ

فين لن تتأخ
ّ

 رواتب الموظ

يسود الشارع اليمني ارتياح واسع من قرار تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني من قبل المجلس   
السياسي األعلى والذي طال انتظاره كثيرًا.. وفي الوقت الذي يقف أبناء اليمن في الشمال 
والجنوب مؤيدين وداعمين لحكومة اإلنقاذ برئاسة دولة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، تتواصل 
المباركات لها من جميع المحافظات والمديريات كونها جاءت ملبية لتطلعات الشعب اليمني الذي ينشد 
السالم ويرفض العدوان والحكومة العميلة.. وفي الوقت ذاته جاء تشكيل حكومة اإلنقاذ كخطوة أبهر 

توقيت إعالنها المجتمع الدولي بحنكة القيادة السياسية، ما جعل كل دول العالم ترفض ضغوطات 
تحالف العدوان وفي المقدمة السعودية إلدانة تشكيل الحكومة بل إن دوًال فاعلة أحبطت -الجمعة- 
م واحترام  مشروع قرار مصري قدم الى مجلس األمن إلدانة تشكيل الحكومة، األمر الذي يؤكد تفهُّ
العالم إلرادة الشعب اليمني، وفي ذات الوقت طّي صفحة هادي وحكومته من الحياة السياسية في اليمن.
تفاصيل ص٧

د. بن حبتور: مهمة الحكومة االنتقال من الحالة الثورية الحالمة إلى الحالة الدستورية الواقعية

على الخونة أن يتعظوا من تآمرهم على اليمن وتسبّبهم في قتل اليمنيين مقابل المال السعودي

سيواجه العدوان ومرتزقته رجال صناديد أشد بأسًا وصالبة مما مضى
 جرائم هادي بحق الشعب تؤكد أنه ضد السالم وضد الحوار هادي واإلخوان يستكملون ما بدأه العدوان بمحاولة فرض االنفصال

خالل استقباله بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي

ل  الزوكا يدعو المجتمع الدولي لتحمُّ
مسئوليته اإلنسانية تجاه الشعب اليمني

استقبل االمــيــن الــعــام للمؤتمر  
الشعبي العام االستاذ عارف عوض 
الزوكا -أمــس األحــد- نائب رئيس عمليات 
اللجنة الدولية للصليب االحمر في الشرقين 
االوسط واالدنى السيد يحيى خليل ورئيس 
بعثة الصليب االحمر الدولية في اليمن السيد 
اليكساندروفت ومسئول العالقات بالبعثة 
باسم غانم ومساعد رئيس البعثة هالل 
سلطان في العاصمة صنعاء .وخــالل اللقاء 
رحــب االمين العام للمؤتمر بالسيد يحيى 
خليل وبرئاسة البعثة في اليمن ناقًال اليهم 
تحيات وشكر قــيــادة المؤتمر السياسية 
ممثلة برئيس الجمهورية االسبق الزعيم 

علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام، على الجهود التي تبذلها بعثة اللجنة 
الدولية للصليب االحمر في اليمن.. مشيرًا 
الى ان البعثة مستمرة في عملها على عكس 
الكثير من المنظمات التي تركت اليمن خالل 
العدوان. . وجدد الزوكا ادانة المؤتمر قتل 
واختطاف بعض موظفي البعثة التي حدثت 
خالل الفترة الماضية، معتبرًا ان هذه االعمال 
جرائم مدانة ومرفوضة من قبل المؤتمر وال 
تمثل الشعب اليمني وال اخالقه وال قيمه في 
احــتــرام وإكـــرام الضيف خاصة حين يكون 

هؤالء يعملون في المجال االنساني . 
تفاصيل ص٣

انتصارات مزعومة في بلحاف

تتوالى األكاذيب التي تروجها أبواق اإلخوان والفار هادي   
تباعًا، وآخر فضائحهم االدعاء بانتصارات حققوها على 
تنظيم القاعدة في الميناء االستراتيجي في بلحاف- محافظة 
شــبــوة- فــي مــعــارك خاضتها قــوات التحالف الجمعة والسبت 
الماضيين، كما تم تسريب الخبر لوكاالت دولية ومنها سكاي نيوز. 
وفي ذات الوقت كذب ما يسمى بقائد المقاومة الجنوبية بمنطقة 
بلحاف خالد العظمي تلك األخبار جملة وتفصيًال.. وقال: إن قواته 
هي التي تسيطر على الميناء.. هذا وأكدت مصادر محلية أن ميناء 
بلحاف المهم مايزال يخضع لسيطرة تنظيم القاعدة ويدار من 

منطقة عزان التي يتخذها التنظيم مقرًا له.

السعودية تعتقل قائد ما يسمى باللواء ١٩ 
وقبيلة بلحارث تهدد هادي والتحالف

قــام الــنــظــام السعودي   
ــواء مسفر  ــل باعتقال ال
الحارثي- قائد ما يسمى باللواء 
الـــ١٩ التابع لتحالف العدوان- 
بــأســلــوب مهين بعد تعرضه 
للضرب ومرافقيه كما حدث مع 
عدد من القيادات العسكرية 
التي تتبع تحالف الــعــدوان، 
ــي أحــد  ــه ف ــم الـــزج ب حــيــث ت
معتقالت الرياض.. هذا وقد 
أثار اعتقال الحارثي عاصفة 

استياء وغضب بين صفوف القيادات العسكرية 
للمرتزقة السيما وأن هادي يتاجر بهم ويستخدمهم ككباش فداء 
لتحقيق مصالحه الشخصية دون اكتراث.. وعلى ذات الصعيد هدد 
مشائخ وأعيان قبيلة بلحارث بمحافظة شبوة الخائن هــادي من 
التداعيات الخطيرة جراء استمرار اعتقال مسفر الحارثي، مطالبين- 
في رسالة تهديد- هادي وقيادات تحالف العدوان- الجمعة- بسرعة 

إطالق الحارثي وعودته لمزاولة عمله..

المجتمع الدولي يتخبط في التعامل مع األزمة اليمنية

هادي عرقل اتفاق مسقط وفشل في إقناع اإلمارات

تحذيرات لإلمارات من مخطط هادي واإلصالح في عدن وحضرموت
المواقف األخيرة لولد الشيخ كشفت تواطؤًا أمميًا مع العدوان ومرتزقته

ي مجرم الحرب البشير ـّ المعارضة السودانية تتمسك بتنح
أصــدرت الحركة الشعبية السودانية  

«شمال»، بياًنا وصفت فيه "العصيان 
ـــزال لتدشين عصر  الــمــدنــي" األخــيــر، بــأنــه زل
جديد، ينقل السودان إلى مرحلة نوعية مختلفة، 
ا، قالت إنها مالمح 

ً
وحددت الحركة في بيانها نقاط

لبرنامج عمل في المرحلة المقبلة، وأكــدت أن 
موقفها هو أنه ال تفاوض إال على تنّحي البشير 

ووضع ترتيبات المرحلة االنتقالية.
وقالت الحركة في بيانها: إن الشعب السوداني 
خرج في ٢٧ نوفمبر مدشنًا عصيانه على نحو 
غير مسبوق على درب االنتفاضة، وأنه ودع أزمنة 
اإلحــبــاط إلــي رحابة عصر الجماهير وسلطان 
إرادتها، الذي ال راد له في وجه "الفاشية وسلطة 

لحس الكوع".
وأضافت، أن عصيان ٢٧ نوفمبر نقل السودان 

إلــي مرحلة جديدة لن يكون بعدها كما كان، 
وانه يجب أن يتوج بعملية صبورة من المقاومة 

الجسورة ال تستعجل النتائج.
ودعت الحركة إلى عقد اجتماعات ومؤتمرات 
عاجلة لكافة قوى عصيان ٢٧ نوفمبر، الذي 
هو نتاج لمسيرة طويلة من النضال واإلضعاف 
المستمر للنظام عبر كافة وسائل النضال السلمية 
والمسلحة واالتفاق على برنامج موحد ومطالب 
تستجيب لرغبة الشعب في التغيير والثورة على 
نظام اإلنقاذ، وبناء مركز موحد ومعلوم ومعروف 
ومتفق عليه لــقــيــادة كــل الــخــطــوات القادمة 
واالبتعاد عن محاوالت االنفراد من أي جهة كانت، 
وال سبيل لتحقيق النصر النهائي وإنجاز االنتفاضة 

والتغيير إال بوحدة كافة قوى التغيير.
تفاصيل ص١٨

هزائم نكراء للفار «هادي» في تعز.. و«الجنرال العجوز» يخسر في الجوف
ميليشيات مسلحة تقتل ٣ من حراس 

شركة توتال بصنعاء

أقدم مسلحون -مساء السبت- على قتل  
٣ مدنيين يعملون في الحراسة األمنية 
لشركة توتال الفرنسية، خالل مطالبة الحراس 

بصرف رواتبهم ومستحقاتهم من الشركة.
«الميثاق»: إن ٦ من  وقالت مصادر مطلعة لـ
أفراد الحراسة األمنية في الشركة نظموا اعتصامًا 
أمام البوابة الرئيسية للمطالبة برواتبهم المتوقفة 
منذ عام، لكنهم تفاجأوا بإطالق المسلحين النار 
عليهم بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاد ثالثة، 
هم: عبدالرحمن خيران، علي السنحاني، محمد 

الزبيدي، وإصابة ثالثة آخرين.
وذكــر المحامي محمد المسوري في صفحته 
على الفيسبوك، أن أكثر من عشرة أطقم تحمل 
مسلحين اقتحموا مقر شركة توتال وقتلوا ثالثة 
من المواطنين اليمنيين، ونهبوا عشرات المولدات 

الكهربائية.
وطالب المسوري بسرعة تسليم القتلة حيث 
حــاولــوا منذ فترة اقتحام مقر الشركة ونهب 
محتوياتها من معدات وغيرها ودخل في الوسط 
بعض الوجهاء والمشائخ وفشلوا في االستيالء 

عليها».
هــذا واصــــدرت نقابة العاملين فــي شركات 
الحراسات األمنية الخاصة بيانًا حول جريمة القتل 
ألفرادها في ساحة شركة توتال النفطية بصنعاء، 
طالبت فيه الجهات ذات العالقة بسرعة القبض 
على قتلة الــحــراس وتسليمهم للعدالة لينالوا 
هم العادل وفقًا للدستور والقانون.. كما  جزاء
طالب البيان بإطالق سراح المختطفين الذين تم 
احتجازهم في قسم الجوفي وغيرهم ممن تم 

اختطافهم واقتيادهم الى جهة مجهولة.


