
األمسيات الرمضانية المباركة التي أحياها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في مختلف 
المحافظات والمديريات مثلت تجسيدًا حيًا وحقيقيًا الستشعار المؤتمر والمؤتمريين 
-قيادة وقواعد وجماهير- مسئوليتهم الدينية والوطنية تجاه الوطن وأبنائه في ظل 
الظروف واألوضاع التي يعيشونها وهم يتعرضون لعدوان التحالف السعودي الغاشم والحاقد 
للعام الثالث على التوالي، والتي أقل ما يمكن القول عنها إنها كارثية ومأساوية لم يسبق لبلد 
وشعب آخر أن تعرض لمثلها وعانى ويالتها، ومع ذلك واجهها اليمانيون بالصبر والصمود 

والتصدي بإيمان وإرادة وروح شعب حضاري عريق وعظيم.
ومن هنا تتجلى أهمية هذه األمسيات المؤتمرية في ليالي الشهر الفضيل والتي جعل منها 
مناسبات الستلهام روح االسالم الحق بتسامحه وعدالته.. باعتداله ووسطيته.. التي كان 
الشعب اليمني المسلم طوال مسيرة تاريخه حامًال رسالته السماوية التي أنارت العالم رحمة 
وهداية وعلمًا.. وها هو الشعب يواصلها اليوم، متصدرًا هذا النهج تنظيمه الرائد المؤتمر 
ات في ليالي رمضان والتي تجعل منها مباركة تصب  الشعبي العام بهذه االجتماعات واللقاء

لما فيه خير شعب الحكمة واإليمان.
بكل تأكيد ناقشت قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر في هذه األمسيات مجمل القضايا 
الوطنية الراهنة والمستقبلية وفي مقدمتها توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة الحرب 
السعودية العدوانية القذرة والشاملة العسكرية واالقتصادية والسياسية واإلعالمية والتي 
تجاوزت كافة الحدود في إجرامها وبشاعتها وتوحشها الحاقد، على بلد جار وشقيق مسالم 
طالما كان مصدر خير وسالم ومحبة ووئام لكل شعوب ودول الجزيرة العربية والخليج 
والقرن االفريقي واألمة العربية واالسالمية والعالم، فبادله النظام السعودي وتحالفه بشّر 
عدوانه البربري الذي ال غاية له سوى تدمير اليمن وإبادة ابنائه بآلة حربه وبالحصار والجوع 
واألوبئة، والذين لم تحصد أرواحهم صواريخ العدوان وقنابله التي يمطرها من الجو والبر 
والبحر، تحصدها أدواته اإلرهابية ومرتزقته والكوليرا.. لهذا تصدر أولويات المؤتمر في 
هذه األمسيات مواجهة العدوان وتعزيز الوحدة الوطنية وتمتين روابط النسيج االجتماعي 
من خالل تجديد الدعوات الى التسامح والتصالح والحوار بين كافة أبناء الشعب اليمني بمن 
فيهم أولئك المنخرطون عن إدراك ووعي أو تحت تأثير الدعوات والشعارات المناطقية 

والطائفية والمذهبية في هذا العدوان على وطنهم وشعبهم وحاضره ومستقبله.
إن المؤتمر الشعبي العام في هذه األمسيات وكل أنشطته وفعالياته وتوجهاته جميعها 
مستمدة من نهجه الوطني الصادق والمخلص والوفي لشعبه، معبرًا في عمله ومواقفه 
المسئولة عن المعاني والمضامين التي حملتها وثيقة اليمنيين الفكرية األصيلة «الميثاق 
الوطني» والتي كانت وستظل دليل ومرشد أبناء شعبنا وفي طليعتهم منتسبو المؤتمر 
وجماهيره وأنصاره على امتداد الوطن وما التدافع لالنتساب الى هذا التنظيم الوطني بصورة 
غير مسبوقة في اآلونة األخيرة إال تأكيد أن المؤتمر الشعبي العام هو حزب الوطن الذي في 

مواقفه ووقوفه دومًا يصدق شعبه في الحرب والسلم انتصارًا وإنجازًا.
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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..

كلمة 

حزب االنتصار واإلنجاز والسالم

فرسان المؤتمر يؤكدون اصطفافهم ضد العدوان والتمسك بالدستور والقانون

الزعيم: المعادلة تتغّير في المنطقة
المؤتمريون يبنون وطنًا ويرفضون السطو على األراضي والشركات والبنوك

صمود اليمنيين سيفشل كل المؤامرات على وطننا

ندعو المتسّولين على أبواب الرياض للعودة والتصالح إذا كان القرار بأيديهم

سنتصدى لمن يخربون الوطن أينما كانوا في الداخل أو الخارج
صنعاء- "الميثاق"

أكد الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام 
رئيس الجمهورية األسبق- أن المعادلة الحقيقية في المنطقة 
ستتغّير، بل بدأت بالتغّير، وأن كل من اشترك في العدوان 

على اليمن سيدفع الثمن.
سه اجتماعًا لقيادات مؤتمر 

ّ
وقال الزعيم -في كلمة لدى ترؤ

جامعة صنعاء: إن الشعب اليمني دفع الثمن من دمائه وأرواح 
أطفاله ومقّدراته ومؤّسساته ومساكنه وجامعاته ومدارسه 

وطرقه وجسوره وعرقه.
وأضاف: "من كّدكم من اغترابكم في الخارج من أموالكم التي 
استحصلتم عليها من عائدات النفط والغاز والجمارك والضرائب.. 
نعم لم نكن على أبوابهم شحاتين وال نقبل على أنفسنا أن نكون 
شحاتين.. مخاطبًا أولئك النفر من أبناء جلدتنا المتسّولين على 
أبوابهم: عيب عليكم استحوا.. تعالوا نتصالح معكم تعالوا هنا 

اجلسوا معنا إذا أنتم شجعان، أنتم جبناء بمالبسكم ببطونكم 
المنفوخة". ونفى رئيس المؤتمر المزاعم التي تتحّدث عن 
امتالكه ٦٠ مليار دوالر، وقــال: "أنا لو معي ٦٠ مليارًا لقلبت 
المنطقة رأسًا على عقب". وقال: إن المؤتمر يتصّدى لكل من 
يخّربون الوطن أينما كانوا سواًء في الداخل أو في الخارج، مشّددًا 
على حاجة البلد إلى توحيد الصف ومواجهة العدوان والكف عن 

النهب والسرقة والسلب والمكايدات السياسية.
وأكــد أنه ال فرق بين عضو في المؤتمر الشعبي العام في 
المديرية أو في الحي، وبين علي عبدالله صالح كعضو في 
المؤتمر الشعبي العام ككل األعضاء في المؤتمر، نبني هذا 
التنظيم السياسي الرائد من أجل بناء الوطن وليس من أجل 
الكسب الرخيص أو االستيالء على الحق العام أو من أجل السطو 

على أراضي الناس أو الشركات أو البنوك.
نص الكلمة صـ٢

خالل ترؤسه أمسية رمضانية لفرع المؤتمر بمحافظة حجة

الزوكا: سننتصر على العدوان بثبات وصمود شعبنا
 المؤتمر يزداد قوة باإلقبال الكبير للشباب لالنضمام إلى عضويته عليكم بالمزيد من التالحم وتوحيد الصف في مواجهة العدوان نطالب األمم المتحدة عدم الكيل بمكيالين

وسط أجواء احتفالية مؤتمرية، وحماس وطني منقطع النظير، وحضور جماهيري 
غير مسبوق، أقام فرع المؤتمر الشعبى العام وحلفاؤه بمحافظة حجة أمسية 
رمضانية حاشدة، بحضور األستاذ عارف عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر الشعبي 
العام، والــذي نقل في مستهل كلمته للحاضرين ولكل أعضاء وقواعد وقيادات 
وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي بمحافظة حجة تحيات وسالم القائد المؤسس 
رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح 

حفظه الله ورعاه..
وقال الزوكا :" حملنى الزعيم -حفظه الله- أمانة أن انقل تحياته وسالمة البناء 

محافظة حجة األبية فردًا فردًا"، مؤكدًا أن الزعيم كان وما يزال وسيظل الرقم 
الصعب وصاحب الفكر والرؤى الثاقبة والرجل االستثنائي، حيث تصدق كل مقوالته 
وتنبؤاته وتصب كلها في مصلحة الوطن، وما فرض العقوبات الظالمة عليه من األمم 

المتحدة إال لرفضه التفريط في الوطن والشعب.
وطالب الزوكا األمم المتحدة بعدم الكيل بمكيالين، وقال :" شعب أكثر من 
٢٧مليونًا يحاَصر وُيعتَدى عليه ألكثر من سنتين وال إدانة أو صوت يشجب أو يندد، 

بينما دويلة صغيرة يصيحون بأعلى صوتهم لحصارها يومين اثنين ".
تفاصيل ص٤

المجتمع الدولي يصيح لحصار قطر ليومين ويتجاهل حصار اليمنيين ألكثر من عامين!!
ثقوا بأن المؤتمر وقيادته لن يتخلوا عن أي عضو تمارس ضده انتهاكات

يواصل فرسان المؤتمر الشعبي العام إقامة األمسيات الرمضانية في أمانة العاصمة وفروع 
المحافظات والمديريات والدوائر تنفيذًا لتوجيهات الزعيم علي عبدالله صالح - رئيس المؤتمر.
حيث شهدت أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات والدوائر لألسبوع الثاني تدفق قيادات 
وقواعد المؤتمر وحلفائه للمشاركة في األمسيات الرمضانية التي ُعقدت تحت شعارات وطنية 

تعزز الصمود لمواجهة العدوان واإلرهاب.
وأشادت األمسيات بثبات وصمود ووفاء وتضحيات شعبنا اليمني العظيم وفي المقدمة فرسان 
المؤتمر التي قدموها في سبيل الوطن والمؤتمر في مختلف المراحل النضالية ويقدمونها اليوم 

في مواجهة العدوان الغاشم وتنظيماته اإلرهابية.
وعكست الحشود والزخم الجماهيري في األمسيات حقيقة الوالء واالنتماء للمؤتمر الشعبي 
 حرص المؤتمر 

ً
العام ولفكره الوسطي المعتدل المتمثل في الميثاق الوطني ومبادئه.. مجسدة

الشعبي العام بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح على وحدة الصف الوطني والجبهة الداخلية في 
مواجهة تحالف العدوان والمؤامرات والتحديات التي تستهدف وحدة الوطن وسيادته واستقالله.
وشددت األمسيات -التي أقيمت برئاسة األمين العام للمؤتمر األستاذ عارف الزوكا وعدد من 
األمناء العامين المساعدين وأعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة واألمانة العامة ورؤساء الفروع- 

على أهمية تطوير العمل التنظيمي وتفعيل عملية االستقطاب واالنتساب واستقبال المنتسبين 
الجدد من الشباب الراغبين في االلتحاق بصفوف التنظيم الرائد المؤتمر الشعبي العام.

وأكدت األمسيات على أهمية تفعيل مؤسسات الدولة وااللتزام بالدستور والقوانين النافذة 
وتنفيذ ما تم االتفاق عليه بين المؤتمر الشعبي وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم.. وأن تضطلع 
السلطات المحلية بمسئولياتها في مؤسسات الدولة وتقديم كافة الخدمات ألبناء الشعب الصامد 

والصابر.
تفاصيل ص٦-٧-٨-٩

الراعي: صعدة نالها النصيب األكبر من 
العدوان.. وثبات أبنائها محط احترام اليمنيين

حازب: لن يستقيم حال اليمن 
 باتفاق «يمني-يمني»

َّ
إال

مجيديع: قيادة المؤتمر تثّمن تضحيات 
أبناء البيضاء في مواجهة اإلرهاب

الخضمي: ما يعيشه الوطن من 
تدمير نتاج فوضى ٢٠١١م

العيدروس: األمسيات تعّبر عن 
وحدة الصف وااللتزام التنظيمي

األكوع: أي عمل يتجاوز الدستور 
والقوانين يخدم العدوان

الديني: على السلطات المحلية االضطالع 
 للمواطنين

ً
بمسئولياتها في مؤسسات الدولة خدمة

٦٠ حزبا مصريًا يرفضون أي نقاش 
للتنازل عن «تيران وصنافير» للسعودية 
تعود الى صــدارة االحــداث مجددًا ازمة جزيرتي تيران 
وصنافير بين مصر والسعودية ، فقد استبقت الصحف 
المصرية جلسات مجلس النواب المصري لمناقشة هذه 
القضية مجددًا بعد صــدور حكم بات يؤكد ملكية مصر 
للجزيرتين، غير ان صحف الدولة تواصل الترويج بشكل 
الفــت الــى سعودية الجزيرتين، ففي الوقت الــذي كتبت 
(االهرام) في صفحتها األولى د. فاروق الباز في رسالة لرئيس 
مجلس النواب: الجيولوجيا تؤكد تبعية تيران وصنافير لشبه 
الجزيرة العربية، نجد على الجانب اآلخر أن صحيفة (المصري 
اليوم) في صفحتها األولى قالت: إن ٦٠ حزبًا وحركة وعددًا 
من الشخصيات العامة أعلنت عزمها التصدي بكل السبل 
السلمية والدستورية لمناقشة مجلس النواب المصري 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية 
والتي تتضمن تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، 
 االتفاقية عدوانا على الدستور والقانون واهدارًا 

ً
معتبرة

ًال غير مسبوق للسلطة التنفيذية على  ألحكام القضاء وتغوُّ
بقية مؤسسات الدولة.

تقف دولة قطر اليوم امام طوفان ربيع مزلزل بعد سنوات دامية من اللعب 
بورقة االرهاب وتجييش الجماعات االرهابية إلسقاط العديد من االنظمة في 
الفوضى والصراعات العبثية وتأجيج الفتنة العرقية والمذهبية في استغالل 

رى في الخارطة.
ُ
قذر للثروة الخيالية التي تمتلكها هذه الدويلة التي الت

فالتطورات الدراماتيكية منذ يوم االثنين الماضي تضع حكام قطر امام 
ى «تميم» عن دعم ومساندة االرهابيين 

َّ
خيارات صعبة، حتى وان تخل

من االخوان والقاعدة وداعش وقناة الجزيرة وسلم القرضاوي والحميقاني 
وغيرهما، اال ان امام قطر قائمة طويلة من المطالب التي يرتفع سقفها على 
غرار ثورة الربيع العبري ليس اقلها -بحسب مراقبين سياسيين- فرض 

الوصاية على قطر عقب االطاحة بالشيخ بثورة من الداخل او عبر انقالب 
عسكري.

«الميثاق»: من الواضح ان قطر تواجه  وقــال المراقبون السياسيون لـ
عد لها في وقت سابق من قبل امريكا ومصر والسعودية 

ُ
سيناريوهات أ

واالمــارات، فقطع العالقات الدبلوماسية وفرض حصار محكم على قطر 
واعالن قائمة بأسماء االرهابيين وغيرها ال يمكن ان تكون محض صدفة على 
االطالق وانما هي نتيجة لوجود مخطط لالطاحة بالنظام القطري برمته، 
خصوصًا وان ثمة شكوكًا حول تورط السعودية واالمــارات وغيرهما في 

اختراق موقع وكالة االنباء القطرية.

وأضاف المراقبون: ان تصريحات الرئيس االمريكي ترامب التي دعا فيها 
قطر الى ضرورة التوقف الفوري عن دعم و تمويل اإلرهاب، تعد بمثابة 
اعالن حرب ضد من يقف مع قطر، ولهذا قد يطول صمت مجلس االمن 
الدولي والجامعة العربية واالتحاد االوروبي، وهذا الصمت يعبر عن رغبة 
بتغيير النظام القطري الذي يستمد شرعيته من االنقالبات.. ولفتوا الى ان 
ي بالشفافية والرد على اسئلة جيرانها -كما جاء 

ّ
مطالبة فرنسا لقطر بالتحل

على لسان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانيه- يؤكد 
ان قطر في وضع صعب للغاية. 

تفاصيل ص٣

قطر تترنح أمام طوفان «ربيع» مزلزل
ترحيل «تميم» ورؤوس اإلرهاب قرار ال رجعة عنه

ل قطر ضربة مؤلمة لإلرهاب 
ْ
ارتياح في الشارع العربي وَعز

٤ أمراء قطريين يتنافسون على خالفة تميم 

فرص الخيار السلمي تضيق وتركيا تكشف عن تحالف اإلخوان مع إيران 
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المؤتمر يؤيد اإلجراءات المتخذة ضد قطر لضلوعها في دعم اإلرهاب وإقالق المنطقة
اعتبر مصدر مسئول بالمؤتمر الشعبي العام ما اتخذته دول الخليج العربية، ومصر من قرارات 
بقطع العالقات الدبلوماسية مع دولة قطر، خطوة إيجابية ومهمة نظرًا لضلوع النظام القطري في 

دعم اإلرهاب وإقالق أمن المنطقة والوطن العربي.
وأشار المصدر الى أن هذه الخطوة كان من المفترض اتخاذها منذ وقت مبكر، نتيجة إلصرار قطر 
على تبني دعم التنظيمات اإلرهابية وفي مقدمتها القاعدة وداعش، واحتضانها حركة اإلخوان 

تها كل تلك التنظيمات اإلرهابية. المسلمين التي تفرخت من عباء
وأعاد المصدر التذكير بأن الجمهورية اليمنية سبق وأن نّبهت الجميع وفي المقدمة مجلس التعاون 
الخليجي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون االسالمي ،واألمم المتحدة، إلى خطورة ما تقوم به قطر 
من تآمر وإقالق األمن واالستقرار في اليمن وفي دول المنطقة والعالم، ومطالبتها بوضع حٍد لممارسات 
قطر في إقالق أمن واستقرار المنطقة، وعلى وجه الخصوص اليمن التي عانت كثيرًا من اإلرهاب الممول 
والمدعوم من قطر، باإلضافة إلى الحمالت اإلعالمية المضادة التي تبثها قطر ،أو الدور المشبوه لوسائل 
اإلعالم القطرية أو الممولة من قطر التي عملت ومازالت تعمل على التحريض ضد األنظمة الوطنية، 
وإثارة الفتن والحروب الطائفية والمذهبية والمناطقية في الدول الشقيقة ومنها اليمن، واحتضانها عناصر 
تنظيم اإلصالح (اإلخوان المسلمين) والدفع بهم إلى إثارة القالقل وإشاعة أعمال الفوضى وإشعال الفتن 

الداخلية بين أبناء الوطن الواحد.
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