
الزخم الجماهيري المنقطع النظير المتجلي في األمسيات الرمضانية التي  
أحياها المؤتمر الشعبي العام طيلة ليالي الشهر الفضيل المباركة والتي هي 
مناسبة للتأمل والتفكير والتدبر في أمور دينهم ودنياهم والوقوف أمام الظروف 
العصيبة واألوضاع الكارثية والتي بلغت فيها المأساة والمعاناة حدًا ال يطاق وفوق 
احتمال أي شعب آخر غير الشعب اليمني الصابر الصامد الحر العظيم والمفروضة عليه 
 من االرادة 

ْ
من تحالف عدوان سعودي إجرامي حاقد دمر وقتل وحاصر، لكنه لم َيَنل

اليمنية التي عبرت عنها حشود الجماهير المؤتمرية في هذه األمسيات المجسدة 
للروح الميثاقية اليمنية الصادقة المسئولة الوفية لشعبها المدافعة عن سيادة ووحدة 

وطنها واستقالله.
إن هذه األمسيات الرمضانية تقليد مؤتمري راسخ رسوخ المكتسبات واالنجازات التي 
حققها لشعبه والمواقف الصلبة التي اتخذها لبقائه حرًا كريمًا عزيزًا على أرض وطنه.
ومع ذلك فإن أمسيات المؤتمر الشعبي العام في ظل الحرب العدوانية القذرة 
والشاملة المستمرة التي يتعرض لها شعبنا للعام الثالث، تكتسب أهميتها االستثنائية 
من التحديات واالخطار التي يواجهها اليمن واليمانيون في وجودهم في حاضرهم 
ومستقبلهم، وبالتالي تتمثل في معانيها ومضامينها ودالالتها وأبعادها اتجاهات 
وخيارات منبثقة من مواقف المؤتمر المتصدية لتحالف الشر بقيادة السعودية، 
الداعية لوقف عدوانه الهمجي الغاشم ورفع الحصار الجائر، والعودة داخليًا الى نهج 
التسامح والتصالح والحوار بين القوى السياسية اليمنية، وخارجيًا الى الحوار الندي مع 
النظام السعودي من أجل إعادة مسار األحداث الى سياقها الذي يجب أن تسير فيه 
لتعود أوضاع اليمن والمنطقة الى األمن واالستقرار الذي كانت عليه قبل فوضى مشاريع 
الهيمنة الدولية الخالقة للدمار والخراب والتقسيم، وحتى يعم السالم منطقتنا والعالم.
لقد حملت األمسيات المؤتمرية لكل ابناء اليمن -من صعدة الى المهرة- رسائل 
ة  ايجابية في كافة االتجاهات، والمطلوب أن يقرأها المعنيون في الداخل والخارج قراء
صحيحة ودقيقة ليكتشفوا حقائقها ويعيدوا التفكير فيها ليدركوا أن المعادالت 
القائمة على منطق االستقواء واالستعالء قد فشلت.. وعلينا جميعًا -يمنيين وعربًا 
ومسلمين- تــدارك ما يمكن تداركه بإطفاء الحرائق التي التهمت نيرانها األخضر 
واليابس.. فإلى هنا وكفى وحان الوقت لتغيير المعادالت واالنتقال بها من السلبية الى 
االيجابية ليكون ناتجها أمنًا واستقرارًا وسالمًا لشعوبنا ودولنا وأمتنا واالنسانية جمعاء.. 
وهذا هو االستخالص األهم الذي خرج به المشاركون- قيادات وكــوادر وجماهير 
المؤتمر الشعبي العام- من هذه األمسيات، وكل المعنيين الذين يهمهم اليمن 

ووحدته وأمنه واستقراره، ومصير العرب والمسلمين وسالم البشرية.
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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 

األمسيات الرمضانية المباركة

فرسان المؤتمر يرسمون مالمح النصر والسالم

انضمام أكثر من «١٥٠» ألف للمؤتمر خالل رمضان
نجيب شجاع الدين 

كشف مصدر مطلع أن فروع 
المؤتمر بالعاصمة صنعاء والمحافظات 
ــتــســاب  ــبــات االن تـــواصـــل اســتــقــبــال طــل
الجديدة لعضوية المؤتمر والتي تشهد 
اقباًال متزايدًا من قبل الشباب والمثقفين 

ومختلف شرائح المجتمع.
«الميثاق»-  وأكد المصدر -في تصريح لـ
ــواردة من بعض  أن التقديرات األولية ال
المحافظات الستمارات االنتساب لعضوية 
المؤتمر تــجــاوزت «١٥٠» ألــف طلب 

انضمام جديد لصفوف المؤتمر.
مــشــيــرًا الـــى أن هـــذه األرقـــــام تتعلق 
بالنشاط التنظيمي للمؤتمر خالل شهر 

رمضان.

اختتموا أمسياتهم الرمضانية بنجاح

الزوكا يشيد بصمود وتضحيات شعبنا ويدعو المغرر بهم للعودة إلى حضن الوطن

كتب/يحيى علي نوري 
نجاح كبير حققته األمسيات الرمضانية للمؤتمر الشعبي العام على مستوى مختلف الفروع 
في العاصمة والمحافظات والمديريات والدوائر والتي عقدت تنفيذًا لتوجيهات الزعيم الموسس علي 
عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية األسبق- تحت شعار «معًا لتعزيز 
صمود الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان واإلرهاب».. حيث سجلت أعلى درجات الحضور النوعي 
لمختلف الفعاليات المؤتمرية التي تدفقت بصورة الفتة خالل ليالي شهر رمضان واستطاعت أن 
تسجل حدثًا حزبيًا غير مسبوق في حياة األحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن، وأثارت اهتمام 
ومتابعة الخارج قبل الداخل، عالوة على أنها وجهت رسائل مهمة أكدت أن المؤتمر الشعبي العام 

سيظل التنظيم األكثر فاعلية وقدرة وتفاعًال مع الشعب والمعبر عن آماله وتطلعاته.

شهدت األمسيات حضورًا قياديًا مؤتمريًا رفيع المستوى وعلى رأسهم الزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- واألستاذ عارف عوض الزوكا - األمين 
العام للمؤتمر الشعبي العام- باالضافة الى األمناء المساعدين واعضاء اللجنة العامة وأعضاء األمانة 
العامة.. والعديد من القيادات المؤتمرية في الهيئات البرلمانية والشوروية والتنفيذية واللجان 

الدائمة الرئيسية والقيادات الوسطى واالعضاء واالنصار.
وقد وقفت األمسيات بمسئولية وطنية وتنظيمية أمام العديد من القضايا والموضوعات المتصلة 
بالشأن الوطني وعلى رأسها ما يواجهه الوطن من عدوان التحالف السعودي للعام الثالث استهدف 
البشر والحجر وكل ما هو حي، باالضافة الى خطة التحرك السياسية للمؤتمر ودوره الفاعل في 

مواجهة العدوان على مختلف المستويات.

وشملت األمسيات مختلف أعضاء المؤتمر على مستوى كل محافظات الوطن الشمالية والجنوبية 
وجسدت عظمة الوحدة التنظيمية للمؤتمر التي تعلو على المحاوالت الفوضوية والصراعات التي 
يحاول البعض ثني المؤتمريين عن التمسك بوحدتهم التنظيمية التي تمثل امتدادًا طبيعيًا 
للوحدة اليمنية. هذا وقد تخلل األمسيات الرمضانية -التي زلزلت المعتدين ومرتزقتهم- نقاشات 
ديمقراطية جادة مستفيضة وشفافة بين اعضاء وقيادات المؤتمر جسدت أعلى درجات المسئولية 
ل مخرجات األمسيات 

ّ
الوطنية والتنظيمية عبرت عن استشعار مؤتمري عاٍل للمسئولية.. وتمث

الرمضانية للمؤتمر محطة مهمة للتشاور الجمعي بين المؤتمريين وعصارة مهمة ألفكارهم 
ورؤاهم الوطنية وخبراتهم السياسية مشكلة رافدًا مرشدًا لعملهم المستقبلي .

البقية ص١٢

ق على بيان مجلس األمن
ّ

مصدر بمكتب الزعيم يعل

المؤتمر يعبر عن استغرابه من ازدواجية مجلس األمن في تعامله مع قضية اليمن
 يتجاهل المجلس ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة من قبل تحالف العدوان وقصفه بأسلحة محرمة دوليًا اليمن على استعداد إليقاف الهجمات على السعودية مقابل إيقافها الغارات الجوية والبحرية

األحرى بمجلس األمن إلزام السعودية بإيقاف عدوانها الغاشم ورفع الحصار الجائر
إيقاف الهجمات مرهون بإيقاف دعم داعش والقاعدة واالنفصاليين بالسالح والمال
نتمنى من مجلس األمن واألمين العام لألمم المتحدة اتخاذ موقف حازم إليقاف العدوان على اليمن
اليمنيون ينشدون السالم وحل مشاكلهم سلميًا بعيدًا عن العنف والتدخل في شئونهم

عّبر مصدر مسئول في مكتب رئيس الجمهورية األسبق، رئيس المؤتمر  
الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح، عن االستغراب الشديد الزدواجية 
المعايير التي يتعامل بها مجلس األمن الدولي مع القضية اليمنية وما يتعرض له الشعب 
اليمني من عــدوان من ِقبل دول مايسّمى بالتحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك 
بمطالبته ما أسماهم الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بإيقاف 
الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية، متجاهًال -وعن سابق إصرار- ما تتعرض 

له اليمن من عدوان آثم وهمجي وظالم من ِقبل السعودية والمتحالفين معها منذ سنتين 
وثالثة أشهر متواصلة، وما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة وقتل لألطفال والنساء 
والشيوخ والشباب والمرضى والعجزة، إلى جانب تدمير البنى التحتية للشعب اليمني التي 
طالتها الغارات الجوية الهيستيرية بالصواريخ والقنابل المحّرم استخدامها دوليًا، والتي 
تقذفها طائرات العدوان وبوارجه الحربية في إطار العدوان الغاشم وبدون أي وجه حق..
تفاصيل ص٢

مصدر إعالمي سخر من مزاعم أبواق العدوان

تحالف المؤتمر وأنصار الله للحفاظ على سيادة الوطن وليس تحالف مصالح أو ارتزاق
سخر مصدر إعالمي في المؤتمر الشعبي العام مما تروج له بعض الفضائيات والصحف والمواقع  

االلكترونية ووسائل التواصل االجتماعي التابعة لتحالف العدوان على اليمن عن وجود خالفات بين 
المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله . 

مضيفًا: أن ذلك ليس له أي وجود إّال في مخيلة من يظهرون في تلك الفضائيات ويفترون في كتاباتهم في 
الصحف والمواقع ومنصات التواصل االجتماعي من مرتزقة العدوان والمنتفعين سواًء المتواجدين في فنادق 

الرياض وبقية دول العدوان أو في الداخل .
 للحفاظ على سيادة 

ٌ
وأكد المصدر أن تحالف المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله ضد العدوان هو تحالف

 وتماسكًا كلما 
ً
واستقالل الوطن ودفاعًا عن الشعب اليمني، وليس تحالف مصالح أو ارتزاق ،وانه يزداد صالبة

طال أمد العدوان الذي يقتل األطفال والنساء والشيوخ ويدمر البنية التحتية ويحاصر الشعب اليمني.

«الميثاق»: وكيل وزارة األوقاف لـ

استشهاد ٢٤ مواطنًا في مجزرة جديدة للعدوانأكثر من «٢٢٠٠» مسجد دمرها الطيران السعودي 
المؤتمر يدين جريمة سوق المشنق ويطالب بمحاكمة السعودية ومرتزقتها دوليًا أوضــح األستاذ عبدالرحمن القالم  

-وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد- أن 
منابر المساجد ُوجدت للوعظ واإلرشاد وال يجوز 
استخدامها للترويج الحزبي والتحشيد المذهبي 
ــاف -في  والطائفي. وكشف وكيل وزارة األوق
حوار مع «الميثاق»- أن العدوان السعودي دمر 
أكثر من ٢٢٠٠ مسجد منذ بدايته في ٢٦ 
مارس ٢٠١٥م، منها أكثر من ٨٠٠ مسجد 
تدميرًا كليًا، وتضرر أكثر من ١٤٠٠ مسجد، 

وكذا تدمير عدد من المقابر وأمالك األوقاف.
مــوضــحــًا أن الـــعـــدوان ركـــز عــلــى تدمير 
المساجد التاريخية مما يؤكد أنــه ال يملك 
تاريخًا وال حضارة مما جعله يستهدف كل ما 
هو تاريخي. وقال القالم: إن السعودية حرمت 
اليمنيين من أداء فريضة الحج للعام الثالث 
على التوالي، كما سبق لها أن حرمت العراقيين 

والسوريين والليبيين من قبل.. 
تفاصيل ص١٠

دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة الجريمة  
التي ارتكبها طيران العدوان السعودي بقصف سوق المشنق الشعبية 
بمديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة أثناء تسوق المواطنين ما أدى إلى 
استشهاد ٢٤ مواطنًا واصابة آخرين . وقال المصدر: ان هذه الجريمة تضاف الى 
قائمة وسجل جرائم الحرب واإلبادة الممنهجة التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة 
السعودية بحق اليمنيين منذ أكثر من ثمانمائة يوم والتي ادت الى استشهاد وجرح 

عشرات اآلالف من النساء واألطفال والشيوخ على مرأى ومسمع العالم . 

واضاف المصدر : ان هذه الجريمة التي جاءت عقب البيان الرئاسي الصادر عن 
مجلس االمن الدولي والذي كان منحازًا ولم يتعامل بمسئولية تجاه ما يعانيه الشعب 
اليمني من عدوان وحصار، األمر الذي شجع دول العدوان بقيادة السعودية على 
مواصلة مجازره وجرائمه بحق الشعب اليمني، وارتكاب هذه المجزرة البشعة، 
وذلك يجعل مجلس األمن بانحيازه وصمته على ما يرتكبه العدوان من مذابح بحق 

اليمنيين شريكًا في المسؤولية االخالقية واالنسانية..
تفاصيل ص٢

الصمود األسطوري لليمن يغّير المعادلة في المنطقة

المتغيرات العاصفة التي تشهدها المنطقة ليست عفوية وإنما جاءت  
كنتيجة للصمود العظيم للشعب اليمني في وجه تحالف العدوان الذي 
تقوده السعودية للعام الثالث على بالدنا، كما أن التضحيات الجسيمة التي يقدمها 
اليمنيون ال يمكن أن تذهب أدراج الرياح، فها هي المنطقة أمام متغيرات كبيرة 
ر  وتاريخية، ويقف في محور صناعة هذا الحدث التاريخي الشعب اليمني الذي غيَّ
المعادلة وفرض هذه المتغيرات في المنطقة والتي كان الزعيم علي عبدالله صالح 
قد نبه وحذر مبكرًا من أن استمرار العدوان على بالدنا سيؤدي الي تغيير في 
المعادلة على مستوى المنطقة وهذا التغيير يصعب التحكم به وسيكتوي الجميع 
بنيرانه. الى ذلك اعتبر مراقبون سياسيون استمرار ارتكاب تحالف العدوان -مجازر 
مروعة بحق المدنيين العزل- كما حدث في صعدة أمس األول- أنه يندرج ضمن 
محاوالت السعودية اعادة عجلة هذه المتغيرات الى الوراء لكنها لن تؤثر على 
انتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات في ظل تفكك وتقهقر 
العدوان ومرتزقته وخصوصًا في نهم وتعز وميدي وحرض، خالفًا عن الضربات 
المتتالية التي يتعرض لها المعتدون في السواحل اليمنية وكان آخرها إغراق 

السفينة الحربية العاشرة في سواحل المخا.
وبهذا الصدد أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن قوات الجيش 
المسنودة باللجان الشعبية تمكنت من كسب وتحقيق معادلة عسكرية، من شأنها 
فرض واقع ميداني عملياتي وقتالي جديد لصالحها على امتداد كافة مسارح 

العمليات القتالية المقبلة.
تتمة ص١٢

الخالفات تنتقل إلى البيت الخليجي ودالئل 
قطر تهدد السعودية ومصر باإلخوان وإيران وتركياجديدة على نشوب حرب وشكية

 اإلمارات تكشف عن دعم قطر للقاعدة في اليمن االستخبارات تشعل حرب الفيديوهات بين قطر والسعودية

ر حرب سعودية قطرية التزال تلوح في األفق بعد  
ُ
ُنذ

دخول األزمة اسبوعها الثالث دون تحقيق أي تقدم في 
المساعي السلمية، بل على العكس من ذلك تتسع رقعة الخالفات 
يومًا بعد يوم وتتعمق، ما يجعل عودة العالقات بين السعودية 
واالمارات والبحرين مع قطر الى سابق عهدها من المستحيالت 
السيما وقد انتقلت الخالفات السياسية الى الشوارع وشبكات 
التواصل االجتماعي وبــدأت تتسرب فضائح حــروب التصفيات 
هـــا األجهزة  والــتــآمــرات الــى اليوتيوب في تسريبات تقف وراء
االستخباراتية من قبل الطرفين، خالفًا النتقال حدة الخالفات الى 
«الميثاق» أن الدوحة  المحافل الدولية. مراقبون سياسيون أكدوا لـ
ات السعودية المصرية اإلماراتية  استطاعت أن ترد على االجراء
بصورة لم تكن تتوقعها الرياض، عبر االستقواء بإيران وتركيا 

ات غير ذات جدوى. وأمريكا أيضًا األمر الذي يجعل تلك االجراء
وقال المراقبون: إن تحركات خارجية سعودية مصرية اماراتية 
رفيعة المستوى تسعى الى اقناع الدوائر الغربية بخطورة استمرار 
دعم قطر لإلرهابيين، غير أن قطر تواجه تلك التحركات بعقود 
شراء أسلحة حيث تناقلت وسائل إعالمية أن قطر ستوقع اتفاقًا 

هــذا االســبــوع لشراء ٣٦ طائرة مقاتلة «إف١٥» من الواليات 
المتحدة التي وافقت في نوفمبر الماضي على صفقة محتملة لبيع 

ما يصل الى ٧٢ طائرة لقطر مقابل «٢١٫٧» مليار دوالر.
ات ضد  هذا وقد هدد البرلمان البحريني -األحد- باتخاذ اجــراء
قطر تتضمن مطالبات بمحاكمة مسئولين متورطين بالتدخل في 
شئون البحرين من خالل رفع دعاوى ضدهم في محاكم دولية في 
اشارة الى المكالمة الصوتية المسربة بين حمد بين خليفة العطية 
مستشار أمير قطر ومعارض بحريني كشف التسجيل تآمرهما على 
اثارة الفوضى في البحرين عام ٢٠١١م غير أن وزير خارجية قطر 

قال إن التسجيل والمحادثة تمت بموافقة سعودية.
من جانبها شددت الواليات المتحدة على ضــرورة حل األزمة 
الخليجية، وحث وزير الخارجية األمريكي في اتصال هاتفي مع 
وزير خارجية سلطنة عمان على دعم جهود أمير دولة الكويت 
الحتواء األزمة القطرية، وشددت مسقط على أن دور الواليات 
المتحدة مهم ومطلوب لتجاوز هذه األزمــة وتفعيل منظومة 

مجلس التعاون.
تتمة ص١٢

السعودية واإلمارات ومصر تطالب 
السودان بتحديد موقفها من قطر

طالبت السعودية واإلمارات ومصر  
من الخارجية السودانية توضيح 
موقف الخرطوم من األزمة الخليجية القطرية.
وذكــرت وكالة االنباء السودانية أن وزير 
خارجية السودان إبراهيم غندور عقد لقاء 
مع السفراء المعنيين أبلغهم خالله «بحرص 
السودان على إصالح ذات البين بين االشقاء»، 
مــن خــالل دعمه ومساندته لمبادرة أمير 
الكويت.. وأوضح موقع «سودان تربيون» أن 
الخرطوم اتخذت موقفًا محايدًا تجاه األزمة 

بين دول الخليج.
ب عن  ُيــذكــر أن الــرئــيــس الــســودانــي تغيَّ
حــضــور الــقــمــة اإلســالمــيــة األمــريــكــيــة في 

«أسباب خاصة». السعودية، معلًال ذلك بـ

أبناء المحافظات الجنوبية وحدويون والدفاع عن الوطن والوحدة شرف وكرامة
 العواضي: مواجهة العدوان قضية مصيرية ولن يستطيعوا إلغاء اليمن الراعي يحث على تعزيز روح التسامح واإلخاء ووحدة الصف

بنى بالمناكفات 
ُ

العيدروس: الشعوب ال ت
والمهاترات والشعارات الزائفة

النويرة: المؤتمر سيبقى 
قويًا بميثاقه الوطني

مجيديع: المؤتمر يحرص على دعم 
وتحفيز الشباب في مختلف المجاالت

صالح: المؤتمر يتصدر 
المشهد بوسطيته واعتداله

 الرويشان: المؤتمر حزب الوطن ورمز الصمود والوفاء الشريف: الزعيم والمؤتمر آثروا مصلحة الوطن والشعب ورفضوا اإلغراءات


