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المؤتمر القومي العربي يخلع المرتزق عبدالملك المخالفي من عضويته

يحيى صالح يطالب المؤتمر القومي العربي بالدعوة إلى وقف العدوان على اليمن
أق��ر المؤتمر القومي العربي في دورت��ه الثامنة والعشرين
المنعقدة ف��ي ب�ي��روت خ�لال الفترة  13-12مايو 2017م
اعتماد عضوية االستاذ يحيى محمد عبدالله صالح وخلع المرتزق
عبدالملك المخالفي الذي امتهن االرتزاق والتسول باسم الناصرية
والقومية العربية ..بعد تمكنه ومجموعته العميلة لجهات دولية
مشبوهة من السيطرة على ما يسمى بالتنظيم الناصري في اليمن
واستطاع االستيالء على ماليين ال��دوالرات المقدمة من معمر
القذافي الذي كان يعتبر نفسه وريثًا لجمال عبدالناصر وأمينًا
لألمة العربية وتتحول تلك األموال الى أرصدة العميل عبدالملك
المخالفي.
قرار المؤتمر القومي العربي القى ارتياحًا واسعًا ساد الشارع
اليمني والعربي الذي تطهر من أكثر العناصر تآمرًا ومتاجرة
بقضايا األمة العربية طوال عقود من الزمن ،متخذًا من مسمى
الناصرية قناعًا لتنفيذ المخططات التآمرية الصهيونية والغربية
عبر األنظمة الخليجية الرجعية وعلى رأسها النظام السعودي
الكهنوتي.
ُ
ُويعد هذا القرار التاريخي والذي اتخذ باالجماع هو األول من
نوعه في تاريخ المؤتمر القومي العربي والمتمثل بتجميد المرتزق
والعميل عبدالملك المخالفي ،معيدًا بذلك األمل للشارع العربي
بهذه المؤسسة القومية خصوصًا وأن ادعياء الناصرية والقومية
والبروليتارية يقومون وبكل بجاحة بإعالن تأييد ومباركة تحالف
العدوان السعودي األمريكي الصهيوني ضد الشعب اليمني في
سياق تنفيذ مخطط مشروع الفوضى الخالقة التي تجلت في الحرب
العدوانية المباشرة القذرة والشاملة إلبادة الشعب اليمني وتمزيق
نسيجه االجتماعي وتقسيم أرضه مثلما تتعرض دول عربية
وبسيناريوهات مختلفة
مواجهة للمشروع االستعماري الصهيوني ً
من العراق الى سوريا وليبيا وتدميرها دوال وشعوبًا وجيوشًا
والهدف السيطرة على ث��روات ومقدرات هذا األم��ة وموقعها
االستراتيجي وتأمين الكيان الصهيوني حتى ال تظل قالعًا متقدمة
في الدفاع عن األمة العربية ومواجهة كل المؤامرات الصهيونية
الغربية في المنطقة العربية.وقد جاءت مؤامرة الربيع العبري
لتسقط األقنعة التي ظل يتخفى وراءها عبدالملك المخالفي الذي
انكشفت حقيقته ،وبينت أنه لم يكن أكثر من عميل رخيص
للنظام السعودي وأمثاله ممن جندتهم الختراق المؤسسات التي
تتبنى قضايا وآمال األمة العربية الحتوائها وافراغها من الداخل

والحيلولة دون تحقيق أهدافها القومية.الجدير بالذكر أن االستاذ
يحيى صالح ألقى كلمة في أعمال المؤتمر القومي العربي جاء فيها :
في البداية اشكر المؤتمر القومي العربي على اعتماد عضويتي
في المؤتمر ،وكما تعلمون ان شعبنا اليمني يتعرض لحرب إبادة
وترتكب جرائم حرب من قبل العدوان السعودي وحلفائه من
قتل للشعب وتدمير للبنى التحتية ،لذا اتمنى من مؤتمركم
الموقر الدعوة الى وقف العدوان ورفع الحصار والغاء العقوبات
ودفع التعويضات والدعوة الى حوار اقليمي ودولي تشارك فيه
اليمن ودول العدوان والدول االقليمية والدولية المعنية بالقضية
اليمنية ،وتكون من اولويات الحوار الحفاظ على استقالل وسيادة
ووحدة اليمن ونظامه الجمهوري ونهجه الديمقراطي والعمل على
تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تقوم بعمل دستور وطني
يكفل مدنية الدولة وترسيخ مبدأ الديمقراطية والمساواة بين
ابناء اليمن وطبقاته االجتماعية وكل القوى السياسية الملتزمة
بالثوابت الوطنية الجامعة دون تمييز او تهميش واجراء انتخابات
رئاسية ونيابية ومحلية على اساس القائمة النسبية مع اعتماد
الكوتا النسائية والشبابية..
ُ
اتمنى منكم ايالء الموضوع االهتمام فهناك شعب يقتل ويقهر
وال أحد يعلم ..وشكرًا..

صدور قرار بتشكيل مجلس تنسيق للمؤتمر بالجامعات االهلية
صدر اليوم قرار االمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف
عوض الزوكا رقم ( )25لسنة 2017م ،بشأن تشكيل مجلس تنسيق
للمؤتمر الشعبي العام بالجامعات االهلية ،فيما يلي نصه:
قرار االمين العام رقم ( )25لسنة 2017م
بشأن تشكيل مجلس تنسيق للمؤتمر الشعبي العام بالجامعات االهلية
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام:
 بعد االطالع على النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه. وبناء على عرض رئيس الدائرة التنظيمية ورئيس دائرة الرقابةالتنظيمية
 ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي(.قـــــــــــرر)مادة ( )1يشكل مجلس تنسيق للمؤتمر الشعبي العام بالجامعات
االهلية من األخوة:
 -1محمد عبدالرحمن معزب
 -2علي صالح كباس
 -3اكرم خالد االنقط
 -4امل حميد الشعبي
 -5عمرو زاهر العارضة

 -6عبدالله امين الكحالني
 -7محمد مثنى المنتصر.
مادة( :)2يقوم مجلس التنسيق بالمهام التالية:
 استقبال طلبات االنتساب لعضوية المؤتمر الشعبي العام حصر كافة طلبات االنتساب وتصنيفها وفرزها لفئات األساتذةوالموظفين والطالب
 حصر أعضاء المؤتمر الذين يحملون بطائق عضوية (أساتذة،موظفين ،طالب)
 رفع تقرير تفصيلي شهري بما تم انجازه على مستوى الجامعاتوالكليات
م��ادة( :)3يكون لمجلس التنسيق فريق مساعد تمثل فيه كافة
الجامعات األهلية بواقع مندوب واحد لكل جامعة.
ُ
عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات
مادة( :)4ي ً
العالقة تنفيذه كال فيما يخصه.
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االمين العام للمؤتمر الشعبي العام

المؤتمر :الخالفات مع «أنصار الله»
ومحاوالت أبواق السعودية فاشلة

نفى المؤتمر الشعبي ا ل �ع��ام صحة ما
نشرته وكالة األنباء السعودية -األربعاء-
عن خالفات مع حركة "أنصار الله".
وقال رئيس الدائرة اإلعالمية في المؤتمر
الشعبي العام األستاذ طارق الشامي لقناة
"الميادين" :إن الزعيم علي عبدالله صالح
"لم يجتمع (الثالثاء) بقيادات الحزب -كما
زعمت الوكالة السعودية" ..وأن��ه "كان
واض�ح�ًا ف��ي خطابه األخ�ي��ر وت�ح��دث عن
المصير الواحد للمؤتمر الشعبي وأنصار
الله".
وذك��ر الشامي أن رئيس المؤتمر "أكد
رفضه ال��دخ��ول في ح��وار مع السعودية
وأميركا من دون أنصار الله" ،وأن ما نشره
االعالم السعودي "يأتي في إطار محاوالت
السعودية شق الجبهة الداخلية".
وأوضح الشامي أن هناك محاوالت مستمرة
لخلق صراعات داخلية بين المؤتمر وأنصار
الله "لكنها لم ولن تنجح" ،مؤكدًا أن المؤتمر
الشعبي وأنصار الله حريصان على تماسك
الجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات
التي يتعرض لها اليمن.

معركـــة الحديدة تهـــدد بإشــعال المنطقـــة
مجموعة األزمـــات الدولية

السعودية ستخسر معركة الحديدة والجيش اليمني سيفتح جبهات داخل المملكة
تحذيرات دولية من أي مغامرة سعودية
تحالف العدوان يبحث عن إنجاز عسكري بتوريط أمريكا
تسعى السعودية الى توريط العالم كله في جريمة االعتداء على ميناء الحديدة الذي يعتمد عليه
نحو  %80من سكان اليمن في الحصول على الغذاء والدواء والمشتقات النفطية واالحتياجات
األساسية األخرى بشتى السبل.
السعودية -التي تقود تحالف العدوان ضد اليمن منذ  26مارس 2015م -عمدت مؤخرًا الى
تسويق أكاذيب عن منافذ برية وبحرية آمنة لتفلت من تحذيرات دول في مجلس األمن الدولي
والمنظمات الدولية والهيئات اإلنسانية التي تؤكد أن محاوالت استهداف ميناء الحديدة وتحويله
الى منطقة مواجهات عسكرية سيقطع شريان الحياة ًعلى ماليين المواطنين الذين هم في حاجة
ماسة للغذاء والدواء ،وفقًا لتقارير األمم المتحدة ،فضال عن أن أي هجوم على الحديدة ستكون
أولى نتائجه تهجير أكثر من  500ألف مواطن ومواطنة ممن يسكنون السواحل الغربية -وفقًا
لتحذيرات المنظمة الدولية للهجرة التابعة لألمم المتحدة.
ّ
ورغم كل هذه التحذيرات الدولية إال أن السعودية تعمل جاهدة على تضليل حلفائها والمجتمع
الدولي بشائعات تتحدث عن قيامها بفتح وتأمين منافذ بحرية وبرية إليصال المساعدات
واالحتياجات عبر عدن وحضرموت وم��أرب ،في الوقت ال��ذي يعلم المجتمع الدولي وتعلم
المنظمات ويعلم قادة دول التحالف العدوان أن عدن ومأرب وحضرموت ومنافذها والطرق
الواقعة بينها وبين بقية المحافظات غير آمنة وتشهد مواجهات مسلحة وقصفًا جويًا وصراعات،
ليس فقط بين تحالف العدوان وبين الجيش اليمني واللجان الشعبية ،بل ومع الجماعات اإلرهابية
وجماعات مسلحة متعددة االنتماءات والوالءات.
ويؤكد متابعون لما يحدث في اليمن أن السعودية -التي اصبحت في موقف حرج وتواجه
انتقادات العالم الذي يدين جرائمها ضد اليمنيين  -تسعى الى حشد تأييد منتقديها للمشاركة
في جريمة مهاجمة الحديدة وإغالق مينائها بمبرر منع دخول أسلحة للحوثيين ،وهو مبرر غير
السفن والناقالت الوافدة الى
منطقي السيما والجميع يدركون أن الطرق البحرية التي تمر بها ً
موانئ
الحديدة تمر بمناطق السيطرة العسكرية لدول تحالف العدوان ،فضال عن انها تشحن من ّ
دولية في دول متحالفة مع السعودية ،هذا اضافة الى أن أي سفينة ال تدخل ميناء الحديدة إال
بعد تفتيشها في جيبوتي من قبل تحالف العدوان ،ومع ذلك تواصل السعودية ترويج األكاذيب،
وتتجاهل القوانين واألعراف الدولية.
وبالمقابل أصبح الجيش اليمني في استعداد كامل لخوض معركة الدفاع عن الحديدة باعتبارها
قضية مصيرية للشعب اليمني وتعني الموت والحياة ألكثر من عشرة ماليين إنسان.
الجدير بالذكر أن المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ سبق أن أدلى بتصريحات عن جهود
تبذل للحيلولة دون تفجر المواجهات العسكرية في الحديدة ،وجاء هذا التصريح تزامنًا مع
تسريب وكالة رويترز -التي تمتلك السعودية فيها نسبة كبيرة -تقريرًا أطلقت فيه تهديدات
عن استعدادات لتحالف العدوان للسيطرة على ميناء الحديدة في محاولة للتغطية عن تداعيات
الخالفات التي تعصف بدول تحالف العدوان ..مصادر مطلعة أكدت لـ «الميثاق» أن معركة
الحديدة تعد معركة اقليمية ودولية حيث وقد سبق أن حذرت روسيا من أي حماقات عسكرية
تستهدف الحديدة أو العاصمة صنعاء في إنذار واضح أن معركة الحديدة لن ُيسمح بها ..نظرًا
لتبعات هذه المعركة على أوضاع الشعب اليمني وكذلك على أمن واستقرار دول المنطقة والمالحة
الدولية السيما وأن مخاطر سيطرة اإلرهابيين على مضيق باب المندب اصبحت في طليعة مرامي
استهداف الحديدة بالهجوم العسكري.

طالبت مجموعة األزمات الدولية اعضاء مجلس األمن الذي تغاضوا بشكل مباشر أو غير مباشر عن حرب اليمن ّ
وحرضوا عليها ببيع األسلحة ،أن يعيدوا المسار السياسي بإصدار
ق��رار ط��ال انتظ��ار بوقف فوري إلطالق النار في اليمن والوصول اإلنس��اني لتجنب المجاعة .وأكد تقرير حدي��ث لمجموعة األزمات أن ذهاب تحالف الع��دوان الى أي هجوم على ميناء
الحديدة س��يكون معركة خاس��رة ،بل إن الجيش واللجان س��يفتحون جبهات مواجهة جديدة داخل األراضي الس��عودية حيث واليمن مستعدة استعدادًا جيدًا لمثل هذه المعركة.
وأكد التقرير أن أي عدوان على ميناء الحديدة يس��تهدف خنق الش��عب اليمني وفرض المجاعة في البالد في ظل اس��تمرار القصف الجوي المكثف والحصار والذي قضى على مقومات
االقتصاد الفعال في اليمن .ونبه تقرير مجموعة األزمات الى أن مشاركة أمريكا في العدوان ستزيد من تورطها في حرب اليمن ،وشددت على ضرورة العودة للخيار السياسي السلمي
لحل األزمة السيما وأن حكومة هادي وبدعم من التحالف الذي تقوده السعودية هي التي رفضت مبادرة «كيري» لحل األزمة في اليمن« .الميثاق» تنشر تقرير مجموعة األزمات:

القصف الجوي المتواصل والحصار قضى على مظاهر االقتصاد الفعال في اليمن
أزمة الجوع تتصدر المشهد والمواطنون ال يستطيعون شراء الغذاء

على أعضاء مجلس األمن الذين َّ
حرضوا على حرب اليمن ببيع األسلحة إصدار قرار بوقف إطالق النار
في االستيالء على الميناء ،فمن غير المرجح أن يتم استقبالهم كمحررين
من قبل المواطنين ..قد ال يكون لدى السكان المحليين سوى القليل من
الحب للحوثيين ،لكنها أيضًا ستغذي االستياء العميق تجاه هادي وداعميه
األج��ان��ب ..ويمكن أن تكون اآلث��ار أس��وأ من ذل��ك ،ألن تشديد الخناق على
الحوثيين عسكريًا سيضر بالمدنيين بشكل غير متناسب. .

في الوقت الذي يعلق فيه مصير اليمن في حرب طاحنة ،فإن التحالف بنقل البنك من صنعاء إلى عدن إلى مزيد من كسر النظام المصرفي في اليمن.
العسكري بقيادة السعودية -الذي يدعم حكومة هادي -على وشك تصعيد
يقرب من نصف الميزانية الوطنية
حربه التي دخلت عامها الثالث ،من خالل شن هجوم جديد على ميناء الحديدة وقد توقفت عائدات النفط والغاز ،أي ما ً
قبل الحرب ،ول��م ت��ودع عائدات ما ينتج قليال في األراض��ي التي تسيطر
الرئيس في البحر األحمر.ويهدف هذا التحرك إلى خنق أعداء هادي ،الحوثيين عليها الحكومة في المصرف المركزي ..وبصفة عامة ،فإن أزمة الجوع في
مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح ،ولكن من المرجح أن يخنق سكان الوقت الحاضر هي في المقام األول وظيفة تناقص القدرة الشرائية ،حيث
البالد ،وي��زج بهم في مجاعة صريحة..وتعد الحديدة  -من أكثر المدن
المتاح في األسواق..واألسوأ من
أمريكا متورطة
ازدحامًا وأهمية من خالل مينائها  -مسؤولة عن  80في المائة من واردات إن السكان ال يستطيعون تحمل ثمن الغذاء ً
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ومنذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه ،كثفت إدارته هجمات الطائرات
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الحوثيين
ضد
ًا
م
هجو
السعودية
بقيادة
التحالف
وإذا ما شن
الخطابات المناهضة إليران ..إن الهجوم على الحديدة سيؤدي إلى زيادة
َّ
األكبر
الجزء
على
يحافظ
الذي
الحياة
شريان
سيقطع
فإنه
الميناء،
لصالح على
ومن خالل محاولة االستيالء على الحديدة وساحل البحر األحمر ،يدعي تورط الواليات المتحدة في الحرب ،ولكن بدون نهاية واضحة ..وبالفعل-
صنعاء.
العاصمة
ذلك
في
بما
اليمن،
من سكان
أعدائها
إلى
البحرية
الطرق
عبر
األسلحة
تدفق
وقف
يمكن
أنه
التحالف
وكما ورد في تقرير مجموعة األزمات الدولية الذي صدر مؤخرًا -فإن
لكن
التفاوض،
طاولة
إلى
للعودة
وحلفائهم
الحوثيين
على
الضغط
وزيادة
حيث
األساسية،
للسلع
الواردات
على
ًا
ب
تقري
ًا
ي
كل
ًا
د
اعتما
اليمن
وتعتمد
الدعم األمريكي الجديد للتحالف ،لن يؤدي إال إلى إدامة الفوضى الحالية.
يوجد حاليًا  17مليون شخص من أصل  24مليون نسمة ،في حاجة ماسة إلى في الواقع أن حكومة هادي بدعم التحالف من رفضت مبادرة السالم األخيرة
«الحوثي وسيظل المستفيدون الرئيسون هم الجماعات الجهادية مثل تنظيم
التي قدمها وزير الخارجية األمريكية جون كيري وليس
مساعدات إنسانية عاجلة.
التحالفالمخطط القاعدة في شبه الجزيرة العربية والجهات المحلية المنتسبة إلى تنظيم
الحديدة
حملة
عليه
تقوم
الذي
االستراتيجي
والمنطق
صالح»..
وهناك أربعة ماليين يعانون من سوء التغذية الحاد ..وفي ديسمبر 2016م لها ،والتي تنظر البنتاغون حاليًا في دعمها عسكريًا ،معيب وخطير للغاية .داعش.وهذا سيجعل اليمن أقرب إلى درجة التفكك التام ،مع عدم وجود
كانت النساء واألطفال اليمنيون يشكلون تقريبًا ثلثي المصابين بسوء التغذية
احتمال الستعادة استقراره ..ماذا ينبغي للمجتمع الدولي أن يفعل لمنع
ال�ح��اد ..تجنب المجاعة  -إذا ك��ان ُال ي��زال ممكنًا  -سيتطلب من القوات أضف إلى ذلك أن التحالف «الحوثي صالح» مستعد جيدًا ألي معركة في األسوأ؟ وال يمكن ألي قدر من المعونة اإلنسانية أن تحل األسباب الكامنة وراء
المدعومة من السعودية االمتناع عما يعد بأن تكون معركة طويلة ودامية في الحديدة ..وحتى لو نجحت مجموعة من القوات الحكومية واإلماراتية ،بدعم هذه األزم��ة ..ويواجه اليمنيون جوعًا بسبب الحصار ،وتدهور المؤسسات
الحديدة ،والتي من غير المرجح أن تنجح ،ولكن على العكس ستشجع التحالف من القوات الجوية السعودية واالستخبارات والدعم العسكري األمريكي ،المالية للدولة ،وانهيار االقتصاد.وهذه نتائج مباشرة للحرب ..يجب على
«الحوثي ،صالح» على فتح جبهات أخرى ،بما
كل من التحالف بقيادة السعودية والحوثيين االمتناع عن
السعودية.وبعد
في ذلك حتى داخل أراضي
ال� �ه� �ج ��وم ع �ل ��ى ال �ح ��دي ��دة زي��ادة تسليح االقتصاد من خالل منع ال��واردات األساسية
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2015م،
ان��دالع الحرب في مارس
يتعين على التحالف إلغاء
والمساعدات اإلنسانية ،في حين ً
في
المتحدة
لألمم
قرار مجلس األمن
س �ي��زي��د ت ��وري ��ط أم��ري �ك��ا الخطط للهجوم على الحديدة ..وبدال من ذلك ،يجب على
التابعالتحالف الذي تقوده ب ��دع ��م ت �ح �ال��ف ال� �ع ��دوان اس����ت����م����رار ال����ع����دوان
وفرض
أبريل ،2015
جميع األطراف المتحاربة  -الحوثيين والقوات الموالية لصالح،
الميناء،
على
ًا
م
صار
ًا
ي
بحر
ًا
ر
حصا
ف� � ��ي ال � � �ح� � ��رب ب ��ال �ي �م ��ن وحكومة هادي والتحالف الذي تقوده السعودية  -التوصل
السعودية�ى انخفاض الناتج في ال��واردات ،م� �ب ��ادرة «ك� �ي ��ري» ل�ل�س�لام ال��ج��م��اع��ات اإلره���اب���ي���ة
ما أدى إل�
إلى اتفاق فوري يسمح لتكنوقراط البنك المركزي باستئناف
بشأن
اإلنذار
أجراس
رفع
إلى
أدى
وبالتالي
صرف روات��ب القطاع العام الحيوية والتحويالت النقدية
المحتملة.
المجاعة
للضمان االجتماعي ،بعيدًا عن التدخل السياسي .وسيكون
ورغم أن آلية التحقق والتفتيش التابعة
ذلك خطوة أولى حاسمة في تخفيف المعاناة اليومية ،ويجب
القادمة،
لألمم المتحدة التي ترصد الشحنات
أن تستكمل هذه التدابير بعملية سياسية تفضي إلى وقف
منذ
�ة
�
م
�ار
خففت م��ن قيود التحالف ال�ص�
دائم إلطالق النار وتسوية سلمية.
التي
الجوية
مايو 2016م بيد أن الغارات
ويجب على أعضاء مجلس األمن التابع لألمم المتحدة الذين
ما
السعودية
تقودها قوات التحالف بقيادة
تغاضوا حتى اآلن بشكل مباشر أو غير مباشر عن حرب اليمن
وقدراته.
للميناء
زالت تعيق البنية التحتية
أو حرضوا عليها من خالل مبيعات األسلحة أو المساعدة
�ري
�
ب
�
ل
ا
�ال
�
ت
�
ق
�
ل
ا
�ن
وق ��د أدى ال �ج �م��ع ب �ي�
العسكرية المباشرة أن يعيدوا المسار السياسي من خالل
إلى
المكثف
�وي
�
ج
المتواصل والقصف ا ل�
تمرير قرار طال انتظاره يطالب بوقف فوري إلطالق
االقتصاد
مظاهر
من
القضاء على أي مظهر
النار والوصول اإلنساني دون عوائق ،وعندئذ فقط يمكن
2016م
أغسطس
ومنذ
الفعال في اليمن..
تجنب المجاعة.
لم يتمكن البنك المركزي اليمني من دفع
مرتبات القطاع العام ..وقد أدى قرار هادي

