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إرادة السالم
الحل السياسي السلمي يتجدد في اليمن ويعود أيضًا حديث المنظمات  

الحقوقية واإلنسانية التابعة لألمم المتحدة وتلك التي يقال عنها دولية 
مستقلة عن الوضع اإلنساني المأساوي الكارثي وجرائم المجازر التي يرتكبها العدوان 
ستخدمت في تدمير وطن 

ُ
السعودي بحق المدنيين اليمنيين بطائراته التي ا

وإبــادة أبنائه بأسلحة محرمة دوليًا -أمريكية وبريطانية- معظم ضحاياها من 
األطفال والنساء والشيوخ الذين ُيستهدفون بتلك األسلحة الفتاكة وهم في منازلهم 
ومدارسهم وفي المستشفيات واألسواق والطرقات والمزارع وفي مجالس احزانهم 

وقاعات افراحهم بشكل يومي منذ ما يقارب العامين..
حرب االبادة التي يتعرض لها الشعب اليمني يقابلها صمت وتواطؤ وتجاهل دولي 
باستثناء بعض التصريحات والكتابات والتقارير الخجولة والتي ال ترقى الى الحد 
األدنى من المواقف التي يجب أن تكون تجاه واحدة من أقذر الحروب العدوانية 
عبر التاريخ واألكثر تجسيدًا لسقوط القيم واالنحطاط األخالقي الذي انحدر إليه 

المجتمع الدولي.
في هذا االتجاه ما يثير االستغراب أن التحركات الدولية كانت دائمًا تأتي على وقع 
هزيمة النظام السعودي وتحالفه االقليمي والدولي البغيض أمام صمود الشعب 
اليمني وانتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية ومتطوعي القبائل، ومحاولة الغزاة 
ومرتزقتهم وأدواتهم اإلرهابية تحقيق تقدم سرعان ما تتحطم على صخرة إيمان 
اإلرادة اليمانية المدافعة عن وجودها وسيادتها ووحدتها وحريتها واستقاللها 

من أية سيطرة أو وصاية خارجية.
ه جاد ومسئول نحو  في هذا السياق لن يقبل شعبنا اليمني أي تحرك دولي إّال بتوجُّ
حل سياسي ينبثق من تفاوض مع نظام العدوان السعودي وحوار بين األطراف 
اليمنية يؤدي الى سالم حقيقي يتناسب مع صبر وصمود وتضحيات ابناء شعبنا 
ة، ويعبر عن أعلى درجات الوفاء لدماء الشهداء الزكية الطاهرة التي ُسفكت  باء

ُ
األ

ظلمًا وعدوانًا على طريق عزة وكرامة وطنهم وشعبهم العريق والعظيم.
وهنا نقول إن ما لم يحققه المعتدون بطائراتهم وأسلحتهم الفتاكة والمحرمة وقوة 
تحالفهم االقليمي والدولي وحشود خبرائهم وجنودهم ومرتزقتهم وتنظيمات 
النظام السعودي الوهابية اإلرهابية طوال عامين في جبهات باب المندب وميدي 
ونهم وصرواح والجوف وشبوة ونجران وجيزان وعسير، لن يحققوه بأالعيب السياسة 
والدبلوماسية.. فمن يرد الحل عليه أن يبدي حسن النية والحد األدنى منه هو وقف 
العدوان ورفع الحصار.. أما االستمرار في الحوارات التضليلية كما في «جنيف ١،٢» 
و«الكويت ١،٢» فإنه دوران في حلقة مفرغة لصالح العدوان ويندرج في اطار الحرب 
العدوانية االجرامية القذرة والشاملة على اليمن واليمنيين الذين عبر تاريخهم كانوا 
ومازالوا شعب سالم يرفض البغي والعدوان وينشد السالم ويسعى الى أن يعم المنطقة 

كلها والعالم.. سالم الشجعان ال استسالم الجبناء.

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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«الميثاق»:  سياسيون ومثقفون لـ

المجتمع الدولي لم يعد لديه متسع لغض الطرف عن جرائم السعودية

الغموض يحيط بمصير 
بعت في 

ُ
٤٠٠ مليار ط

روسيا وذهبت إلى عدن!

المجلس السياسي األعلى.. 
هل يمدد قرار العفو العام؟

م مجلس العموم البريطاني رؤية جديدة لحل األزمة اليمنية
ّ
الزعيم يسل

نأمل أن تراجع بريطانيا موقفها من العدوان وتسعى إليقافه وإحالل السالم
العدوان على بالدنا يتم بدعم دول تّدعي التزامها بحقوق اإلنسان

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس  
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- الخميس، السيد أندرو ميتشل عضو مجلس 
العموم البريطاني وزيــر الــدولــة للتنمية الدولية 
األسبق في حكومة السيد ديفيد كاميرون عن حزب 
المحافظين في بريطانيا، وذلــك بحضور األستاذ 
عارف عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر الشعبي 
العام والشيخ يحيى علي الراعي األمين العام المساعد 
للمؤتمر رئيس مجلس النواب والمهندس هشام 
شرف عضو اللجنة العامة وزير الخارجية والدكتور 
عبدالله أبو حورية عضو اللجنة الدائمة نائب مدير 

مكتب رئاسة الجمهورية..
وفي بداية اللقاء رّحــب األخ الزعيم بعضو مجلس 
رًا عن ارتياحه للزيارة التي يقوم بها  العموم، معبِّ

ر عن صدق مشاعره اإلنسانية في  لبالدنا والتي تعبِّ
هذه الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن في ظل 
العدوان الذي تواصل طائراته التحليق بصورة مستمرة 
وعلى مدار الساعة وتشن غاراتها الهيستيرية على 
المواطنين في مختلف المدن والقرى، وفي مقدمتها 
رًا عن االعتزاز بالشجاعة التي  العاصمة صنعاء، معبِّ
ى بها السيد أندرو ميتشل عضو مجلس العموم 

ّ
يتحل

البريطاني الذي أصر على الوصول إلى صنعاء وصعدة 
في إطار تكليف مجلس العموم البريطاني له، بهدف 
تقّصي الحقائق والوقوف عن قرب على طبيعة األوضاع 
اإلنسانية في بالدنا والمآسي التي تسبب بها العدوان 
والحصار اللذان يقوم بهما ضد اليمن -أرضًا وإنسانًا- 
نظام آل سعود والدول المتحالفة معه منذ ما يقارب 

العامين.

أكثر من (١٠٠) شهيد وجريح في مجازر مرّوعة يرتكبها العدو السعودي
استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم وتدمير البنية التحتية من أهداف العدوان الغاشم

يتعمد النظام السعودي الفاشي وتحالف دول   
اإلرهاب اخفاء هزائمهم في جبهات المواجهة مع 
أبطال الجيش واللجان بارتكاب المزيد من المذابح المروعة 
بحق أبناء الشعب اليمني وتحديدًا العزل األطفال والنساء 
والشيوخ، بشن غــارات همجية استهدفت المدارس 

والمنازل والمنشآت المدنية ووسائل النقل.
األســبــوع الماضي وتــزامــنــًا مــع زيـــارة عضو مجلس 
العموم البريطاني إلى العاصمة اليمنية صنعاء ُجّن جنون 

السعودية واإلمــارات فسارعتا وبتحٍد صارخ الرتكاب 
أكثر من ٨ جرائم مروعة في عــدد من المحافظات 
أودت بحياة أكثر من ١٠٠ شهيد وجريح جلهم من 
األطفال والنساء والشيوخ في ظل اصرار المجتمع الدولي 
على امتهان الصمت أمام المجازر التي يرتكبها العدوان 
السعودي اإلماراتي الغاشم ضد اليمنيين  حيث اضاف 
العدوان مجازر جديدة إلى رصيده األسبوع الماضي 
عندما شن  سلسلة غارات- الثالثاء الماضي- استهدفت 

مدرسة الفالح في بيت معصار بمديرية نهم أدت 
الى استشهاد وجرح العشرات من الطالب والطالبات 
والمواطنين العزل ولم يكتِف العدوان بهذه الجريمة بل 
ارتكب جريمة مروعة أخرى يوم الجمعة في محافظة 
تعز مخلفًا أكثر من ٢٠ شهيدًا و١٥ جريحًا جراء 
الغارات التي استهدفت منطقة الربيعي في مديرية 

التعزية بمحافظة تعز.
تفاصيل ص١١

السياسي األعلى ُيحّيي البطوالت التي يسطرها أبطال الجيش في مختلف الجبهات

عقد المجلس السياسي االعلى -أمــس- بصنعاء  
اجتماعه الدوري برئاسة صالح علي الصماد رئيس 
المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس.
استعرض االجتماع التطورات العسكرية والبطوالت التي 
يسطرها رجال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.
وحيا المجلس السياسي االعلى استبسال رجــال الجيش 
واللجان الشعبية وصدهم المستمر لكل الزحوفات التي يقوم 

بها العدوان وإفشالها في ذوباب وغيرها من الجبهات.

ن المجلس السياسي األعلى صمود أبناء الشعب اليمني  وثمَّ
العظيم امام كافة اساليب تحالف العدوان الغاشم سواًء أكانت 
اقتصادية أو عسكرية. وناقش المجلس السياسي االعلى السبل 
المثلى لتجاوز التحديات التي يواجهها االقتصاد الوطني جراء 
العدوان السعودي الغاشم .. مؤكدًا على تماسك الجبهة 

الداخلية بما يعزز صمود الجبهات وانتصاراتها.
ووقف المجلس امام عدد من القضايا المدرجة في جدول 

ها عددًا من القرارات المناسبة. اعماله واتخذ ازاء

وزير الخارجية يزور سفارة روسيا 
ويدحض إشاعات أبواق العدوان

ميتشل يطالب برفع الحصار عن اليمن

ــر الخارجية المهندس هشام شــرف عبدالله   قــام وزي
-أمس- بزيارة لسفارة روسيا االتحادية لدى بالدنا.. حيث 
التقى بالقائم أعمال سفارة روسيا االتحادية أندريه تشرنوفل وبحث 
معه العديد من القضايا التي تهم البلدين والعالقة المتميزة التي 
تربط الشعبين الصديقين واألوضاع في بالدنا والدور الروسي البّناء 
واإليجابي المبذول إلحالل السالم ورفع الحصار على الشعب اليمني. 
وجاءت زيارة وزير الخارجية لسفارة روسيا االتحادية بصنعاء لدحض 
اإلشاعات الكاذبة التي روجت لها عدد من القنوات والوسائل اإلعالمية 

التابعة للعدوان السعودي.
وأكد الطرفان أن هذه اإلشاعات واألخبار الكاذبة ال يمكن لها أن 
ثني األصدقاء الروس عن القيام بدورهم، كما لن تؤثر على السفارات 

ُ
ت

العاملة في صنعاء ، سواء سفارات الدول الشقيقة أو الصديقة ،ولن 
تؤثر أيضا على الــدول التي ترغب في إعــادة فتح أبــواب سفاراتها 
والعمل في العاصمة صنعاء . وأكد وزير الخارجية أن حكومة اإلنقاذ 
الوطني تقوم بمسؤولياتها الكاملة على كافة األصعدة وفي مقدمتها 

العمل على إحالل األمن والسالم واالستقرار في كافة المحافظات .

ندرو ميتشل زيارته لليمن والتي التقى خاللها رئيس المؤتمر   
ُ
اختتم عضو مجلس العموم البريطاني أ

الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح ورئيس المجلس السياسي األعلى وعددًا من المسؤولين في 
الدولة والحكومة والمنظمات غير الحكومية لالطالع على األوضاع اإلنسانية والسياسية في البالد.

وقال عضو مجلس العموم البريطاني في مؤتمر صحفي عقده قبيل مغادرته صنعاء الخميس: إنه سينقل 
المعاناة اإلنسانية التي شاهدها عن كثب ألعضاء مجلس العموم البريطاني.. مطالبًا الحكومة البريطانية 
ببذل جهودها الستئناف مفاوضات السالم في ظل وقف إطالق النار بهدف إنهاء الحرب وإحالل السالم في 

اليمن. مؤكدًا على ضرورة رفع الحصار البري والبحري والجوي على اليمن وإدخال المساعدات اإلنسانية.
اته المتعددة مع عدد من المسؤولين في  وأشار عضو مجلس العموم البريطاني إلى أنه استمع خالل لقاء
الدولة والمنظمات غير الحكومية والشخصيات االعتبارية الى مجموعة من اآلراء واألفكار والمقترحات إلجراء 

حوار يمني - سعودي، وحوار يمني- يمني يهدف الى إعادة األمن واالستقرار لليمن.
واعدًا بنقل تلك األفكار والمقترحات الى أعضاء مجلس العموم البريطاني للقيام بدورهم في الضغط على 

الحكومة البريطانية لبذل مزيد من الجهود إلحالل السالم في اليمن.

وسط انهيارات في صفوف العدوان ومرتزقته.. صفقة ستلتهم مليوني برميل نفط الشهر 
أبطال الجيش واللجان يواصلون انتصاراتهم الساحقة في مختلف الجبهاتالجاري في أكبر سرقات هادي وبن دغر

كشفت شركة جلينكور العالمية، عن صفقة سرية لنقل مليوني  
برميل من النفط الخام اليمني منتصف الشهر الجاري، في ظل 
تكتم كبير فرضه الفار هادي ورئيس حكومته بن دغر على هذه الصفقة 
البالغة قيمتها نحو ١٠٦ ماليين دوالر، وتأتي هذه الصفقة استمرارًا 
لصفقات نهب سرية للموارد النفطية اليمنية التي تذهب عائداتها الى 

حساب خاص للفار هادي وبن دغر في البنك االهلي السعودي.
واكدت جلينكور- وهي احدى اكبر الشركات العالمية المتخصصة في 
التصدير والتجارة- أنها ستنقل مليوني برميل نفط من أحد موانئ اليمن، 
يناير الــجــاري.. بعد أن حجزت ناقلة نفط كبيرة سعة مليوني برميل 

"يونيفرسال بريف" لهذا الغرض.
وسبق ان نقلت جلينكور في صيف عام ٢٠١٦م كميات من النفط الخام 
اليمني التي كانت مخزنة في ميناء الضبة النفطي بحضرموت على دفعات، 

فيما ذهبت عائداتها الى حساب خاص لهادي وبن دغر في البنك االهلي 
السعودي.

واعترفت حكومة مرتزقة الرياض في يوليو ٢٠١٦م انها باعت ثالثة 
ماليين برميل من النفط الخام من قطاع المسيلة لجلينكور.

وتوقعت أرجيوس ميديا أن السفينة العمالقة سترسو في ميناء الشحر 
على بحر العرب.

الجدير بالذكر أن العدوان السعودي تسبب في ايقاف انتاج وتصدير 
النفط إّال أنه تم استئنافه في حقول "المسيلة" أغسطس الماضي.

ونقل موقع «Oilprice » وتابعه "يمن مونيتور" أن الشحنة 
الجديدة من النفط اليمني ستحمل في منتصف يناير الجاري.. مشيرًا 
إلى أن حكومة مرتزقة الرياض أعلنت في مايو الماضي استعدادها لبدء 

تصدير النفط.

تواصل قوات الجيش واللجان والمتطوعين من  
أبناء القبائل انتصاراتهم الساحقة على ميليشيات 

العدوان ومرتزقته في مختلف الجبهات..
فخالل أكثر من أسبوعين منذ الزحوفات الكبرى للعدوان 
في أكثر من ١٢جبهة لم يحقق العدو الغازي ومرتزقته 
اال الخزي والعار والفشل الذي جره في كل ميدان وساحة 
مواجهة.. فمن نهم الــى شبوة وكــرش وانتهاء بذوباب 
وباب االخدود االعظم الذي التهم مايقارب لواء من جند 
المرتزقة وميليشيات هادي الذين يقودهم وزير الدفاع 
االسبق الخائن هيثم طاهر.. اي مايزيد عن (٢٥٠) ضابطًا 

وجنديًا ومرتزقًا..
ولم تتوقف المعارك هنا فقط وبإلحاق الهزيمة تلو 

االخرى لنحو ٨ زحوفات مسنودة بالطيران المكثف 
ــيــًا التي  وعــشــرات الــغــارات والــقــنــابــل المحرمة دول
استخدمت في معركة مثلث االخدود (المخا، ذوباب، 
المندب) بل جرى إلحاق الهزائم قبلها وفي ذات االثناء 
بعدة زحــوفــات فــي نهم ومــيــدي والــجــوف وصــرواح 
وشبوة لتحصد العشرات من القتلى والجرحى الذين 
رك بعضهم في ارض المعارك إما جثثًا هامدة تأكلها 

ُ
ت

الحيوانات الشاردة او جرحى وأســر عدد منهم على 
يد االبطال في الجيش واللجان الشعبية، باالضافة إلى 
هزائم منكرة ُمني بها العدوان السعودي في جبهات 

ما وراء الحدود..
تفاصيل ص٤

حرب إبادة تستهدف أطفال اليمن بعد إسقاط السعودية من قائمة العار

يتعرض أطفال اليمن لحرب إبادة من قبل تحالف العدوان   
الذي تقوده السعودية ضد اليمن منذ قرابة عامين، حيث 
يقف أطفال اليمن في صدارة أهداف العدوان، إذ تجاوز عدد القتلى 
والجرحى أكثر من ٤٠٠٠ طفل  حتى اآلن،  خالفًا عن أن هناك أكثر 
من ٢٠٠٠ مدرسة تعرضت للقصف، وُحرم قرابة مليون طفل من 
التعليم، ويموت كل ساعة طفل يمني بسبب عدم توافر األدوية 
جراء الحصار الجائر الذي تفرضه السعودية على اليمن في ظل 
تواطؤ دولي مخجل، واألبشع من ذلك أن هناك قرابة ٤ ماليين 
طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد، ما يعني تعرض جيل 

لقتل ممنهج من قبل السعودية واإلمارات.
العديد من المهتمين بقضايا الطفولة ارجعوا أسباب  حرب 

اإلبــادة التي تستهدف أطفال اليمن بهذه الوحشية الى موقف 
األمم المتحدة المتخاذل وقيام أمينها العام السابق بان كي مون 
بإسقاط السعودية من قائمة العار لثبوت تورطها بقتل أطفال 

اليمن استنادًا لتقارير دولية محايدة.
«الميثاق» أن تزايد الجرائم التي يرتكبها  وأوضح المهتمون لـ
طيران العدوان السعودي مؤخرًا بحق أطفال اليمن -ومن ذلك 
ما تعرض له طالب مدرسة الفالح في نهم وغيرها من الجرائم 
-إنما هو نتيجة للصمت الدولي وتحديدًا من قبل األمم المتحدة 
ومبعوثها الى اليمن والمنظمات المهتمة بحقوق الطفولة والتي 

أصبحت تتاجر بدماء أطفال اليمن.
تفاصيل ص٣

مؤسس «بالك ووتر»: لو امتلكنا «١٠٠» من 
الجيش اليمني لكسرنا جيوشًا وسيطرنا على دول

كشف أحد الجنراالت التابعين والمؤسسين لمنظمة بالك  
ووتــر عن حقائق ومعلومات عن الجيش اليمني ولجانه 
الشعبية قائًال: إن من يستهين بقوة وتكتيك هذا الجيش لم يعرف 
الحرب وال تكتيكاتها العسكرية وانه فعًال سيالقي حتفه في اول 
معركة يشارك فيها في مواجهة هذا الجيش الذي ال يستهان به بالرغم 
من اإلمكانات العسكرية البسيطة التي يمتلكها.  وقال الجنرال المقرب 
من ايريك برنس في حديث خاص تناقلته وسائل االعالم: لقد خدعونا 
بالدخول الى االراضي اليمنية وقالوا لنا بأننا سنواجه من ال يعرفون كيف 
يتعاملون مع السالح وان هزيمتهم ستكون سهلة جدًا كونهم اقل 

خبرة من الجيش العراقي والجيوش االخرى التي واجهناها من قبل.
واعترف الجنرال بأنهم خسروا خسارة كبيرة في العتاد واألرواح 
كونهم واجهوا جيشًا يفوقهم في الخبرة والمهارة القتالية العالية 
التي لم يواجهوها أو يمارسوها من قبل بالرغم من انهم يعتبرون 
أنفسهم الحاصلين على الرقم األعلى في المهارة والتكتيك القتالي 
والعسكري اال انهم وجدوا عند مواجهتهم الجيش واللجان الشعبية 
اليمنية انهم غير مؤهلين للمواجهة. واضاف الجنرال: ان هؤالء يقاتلون 
وينتصرون بدون اي حماية او غطاء جوي بعكس ما كنا عليه من حماية 
بحرية وغطاء جوي اال انهم لقنونا درسًا لن ننساه وهو ما جعلنا نطلب 

المغادرة حفاظًا على من تبقى منا .
تفاصيل ص٣

تفاصيل ص٢

النظام السعودي وحلفاؤه ومرتزقته

إصرار على االنتحار في 
ذوباب والعمري وكهبوب!

 قصف 
ً

أكثرها دموية
مدرسة في نهم:


