
المؤتمر: القرارات خارج التوافق غير ُملزمة
  في حوار مهم مع قناة »اليمن اليوم«:

الزعيم: تنازالت المؤتمر لن تكون على حساب ثورة سبتمبر وأكتوبر
 هناك طابور خامس يعيش على األزمات وإقالق أمن المواطنين ال يوجد للمؤتمر أي تحالفات خارجية إيرانية أو سعودية أو خليجية
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من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 
وم��خ��رج النفط وال��غ��از ومحقق المنجزات 
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها إعادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية واالستراتيجية 
وبناء الهياكل األساسية، وهو رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..

تحتفل بالدنا للعام الثالث على التوالي  
بالعيد الوطني لثوة ال�26 من سبتمبر 

المجيدة في ظل العدوان الغاشم على وطننا.
»الميثاق« أنه يجري  وأفادت مصادر مطلعة ل�
حاليًا االستعدادات الرسمية والشعبية لالحتفال 
بالعيد الوطني ال�55 لثورة ال�26 من سبتمبر 
الخالدة واقامة الفعاليات المختلفة تزامنًا مع 
هذه المناسبة العظيمة والراسخة في وجدان 

الشعب اليمني الثابت والصابر.
وقالت المصادر: إن احتفاالت شعبنا بثورته 
المجيدة ضرب من ضروب الدفاع عن الوطن 
والجمهورية والوحدة والديمقراطية وصمود 
في وج��ه المشاريع التآمرية على ه��ذا الوطن 
وث��ورت��ه الخالدة منذ انفجارها في ال���26 من 

سبتمبر 1962م ف��ي وج��ه النظام اإلم��ام��ي 
الكهنوتي العنصري االستبدادي..

وأض��اف��ت: االحتفاء بهذا العيد المجيد في 
ال����26 م��ن الشهر ال��ج��اري يمثل وقفة إج��الل 
وعرفان لتلك التضحيات التي يقدمها منتسبو 
قواتنا المسلحة واللجان الشعبية والمتطوعون 
من أبناء القبائل في مختلف الجبهات دفاعًا عن 
مكتسبات وطنهم وثوابته ممثلة بالنظام 
الجمهوري والثورة والوحدة والديمقراطية 

والسيادة واالستقالل والحرية.
ك��م��ا ه��ي وق��ف��ة إج����الل واح���ت���رام وع��رف��ان 
ألرواح قوافل الشهداء األب��رار الذين بفضلهم 
تلك  ك��ل  لعظيمة تحققت  ا وبتضحياتهم 

المنجزات والمكاسب.

ال خالف بين المؤتمر وأنصار الله
المؤتمر موجود في الجبهات وقّدم خيرة قياداته من العسكريين والمتطوعين

ال شرعية للفار »هادي« و »2216« قرار حرب والتعامل معه خيانة عظمى
الوطن فوق طموحات الجميع وأغلى وأكبر من كل المكونات السياسية

من يقف في صف العدوان يعمل على بث الفرقة بين القوى الوطنية

نفى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي  
العام- وجود أي خالفات بين المؤتمر وأنصار الله اطالقًا..

وقال في حوار مع قناة »اليمن اليوم«: ال يوجد أي خالف بين المؤتمر وأنصار الله على االطالق، 
الخالف في مخيالت أصحاب الخالفات الذين يزرعون الشقاق وفي عقول أولئك المفسبكين.

وأضاف: هناك طابور خامس منتفع متنفذ يعيش على األزمات، ويعتقد أنه ال جاه وال مكانة له في 
المجتمع إاّل في خضم األحداث والزوبعات وإقالق أمن المواطن في العاصمة وفي كل أنحاء الوطن.

مشيرًا الى أن من يسعى لخلق الشقاق بين المؤتمر وأنصار الله لن يستطيع.. الجميع ثابتون 

وصامدون ومتحملون كل شيء في مواجهة العدوان.
وأكد الزعيم أن التحالف قائم وهناك بعض االختالالت وأن المؤتمر وأنصار الله بصدد مراجعتها 

في اطار شراكة حقيقية إلدارة شئون الدولة طبقًا للدستور والقانون.
الى ذلك قال الزعيم علي عبدالله صالح: المؤتمر مع مبادئ ثورة ال�26 من سبتمبر المجيدة 
ويمد يده للتحالف مع كل من يمد يده إليه حفاظًا على ثورة سبتمبر وأمن وسيادة واستقالل 
الوطن.. الفتًا الى أن جمهور المؤتمر الذي حضر السبعين يمثل ثورة ال�26 من سبتمبر الخالدة.
تفاصيل الحوار ص2

استعدادات رسمية وشعبية لالحتفال بالعيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة

الزعيم صالح يطمئن على صحة الطفلة »بثينة«
التقى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية  

األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- بالطفلة 
بثينة محمد منصور الريمي الناجية الوحيدة من أسرتها 
المكّونة من أبويها وإخوانها وأخواتها الخمسة في قصف 
طيران العدوان السعودي الغاشم منزلهم في منطقة حي 
عطان بالعاصمة صنعاء. واطمأن الزعيم صالح على الوضع 
الصحي للطفلة بثينة التي أصيبت بجروح خطيرة في القصف 
الذي استهدف عمارة سكنية وراح ضحيته 16 مواطنًا بينهم 
ثمانية أطفال وأربع نساء وإصابة 22 آخرين من ساكني العمارة 
التي سويت باألرض، ووجه بالمتابعة المستمرة لحالتها الصحية 

حتى تماثلها للشفاء .
ل في وقت سابق 

ّ
وكان الزعيم علي عبدالله صالح قد تكف

بتبّني رعاية وتربية الطفلة بثينة الريمي، مؤكدًا أن مجازر 
اإلب���ادة الجماعية التي يرتكبها ال��ع��دوان ض��د شعبنا هي 
جرائم حرب مكتملة األركان تفرض تقديم المسئولين عنها 
هم  والمنفذين لها إلى محكمة الجنايات الدولية لينالوا جزاء
الرادع جراء ما اقترفوه في حق البشرية واإلنسانية ومخالفتهم 

القانون اإلنساني الدولي وكل مبادئ ومواثيق حقوق اإلنسان.

يستقبل شعبنا اليمني أعياد ثورته ال�55 لثورة 26 سبتمبر 1962م  
وال�54 لثورة 14 أكتوبر 1963م وال�50 لذكرى االستقالل برحيل 
آخر جندي للمستعمر من األرض في ال�30 من نوفمبر 1967م للعام الثالث 
على التوالي وهو يتعرض ألبشع عدوان عرفه التاريخ يشنه التحالف السعودي 
االجرامي اإلرهابي مجسدًا حقده في حصاره الجائر، ورغم ارتكابه جرائم اإلبادة 
الجماعية إاّل أن اليمانيين اثبتوا للعالم المتواطئ والصامت بصمودهم وصبرهم 
مجددًا أن احتفاالتهم بأعياد ثورتهم تأتي في صميم المواجهة والتصدي لهذه 
الحرب العدوانية السعودية القذرة والشاملة والتي تتجلى فيها إرادة النصر الذي 

حققه في الماضي واليوم وسيحققه في المستقبل.
في هذا السياق مثلت ثورة ال�26 من سبتمبر التعبير المكثف لكفاح الشعب 
اليمني ونضال حركته الوطنية ضد االستبداد واالستعباد الذي مثله طغيان 
النظام اإلمامي المتخلف وجور االحتالل االستعماري البريطاني.. لتكون بهذا 
المعنى والداللة بداية االنطالقة صوب عصر جمهوري ديمقراطي ليمن موحد 
مستقل متحرر من كل اشكال الطغيان الداخلي واالحتالل والهيمنة والوصاية 
الخارجية والتي أرادت فرضها وتأبيدها على شعبنا بشن الحرب العدوانية على 
ثورة 26 سبتمبر من يومها األول من قبل القوى الرجعية وقوى االمبريالية 
االستعمارية، فكان أن رد شعبنا بتفجير الثورة اليمنية 14 أكتوبر لينتصر 
في الشمال والجنوب رغم تكالب قوى الشر عليه كما هي اليوم، فما أشبه الليلة 
بالبارحة.. لتجعلنا نجدد القول: إن الثورة اليمنية 26 سبتمبر قامت لتبقى 
 
ً
وتنتصر وتستمر في صورة تاريخية عظيمة من التحوالت الكبرى متجاوزة

كل التحديات واالخطار التي لم تكسر الشعب اليمني قبل خمسة عقود ونصف 
ولن تكسره اليوم وال غدًا بل ستزيده قوة وصالبة أمام كل مؤامرات مشاريع 
إخضاعه أو االنتكاس به للخلف بهدف تمزيقه وتقسيمه الى كيانات قزمية 
متناحرة وه��ذا ما عجز عنه أع��داء اليمن في الماضي أو االنحراف بمسارات 
وطنية في مراحل وانعطافات صعبة مرت بها الثورة اليمنية 26 سبتمبر 
و14 أكتوبر فأفشل اليمانيون تلك المؤامرات ملحقين الهزائم بأعداء الداخل 
والخارج وليقذفوا بالمراهنين عليهم الى مزبلة التاريخ منتصرين لثورتهم 

ووحدتهم وتجربتهم الديمقراطية التعددية.
عيد ث��ورة 26 سبتمبر ال���55 يعود على الشعب اليمني في ظل عدوان 
وحصار تحالف سعودي ب��اٍغ وغاشم وجائر، ومن جديد سينتصر لحريته 
واستقالله وكرامته، سينتصر لدماء شهدائه وسيهزم النظام السعودي وحلفه 

ه عبر التاريخ القديم والحديث. ومرتزقته.. إنها إرادة شعب قهر أعداء

كلمة 

ثورة شعب ال ُيهزم

صرح مصدر مسؤل في كتلة المؤتمر الشعبي العام  
وحلفائه بالمجلس السياسي االعلى ان القرارت الصادرة 
من رئيس المجلس السياسي االعلى ليلة -السبت- وبعض القرارت 
التي صدرت قبلها انها جميعها لم يقرها المجلس السياسي 
االعلى ولم تعرض عليه فهي احادية الجانب وتخالف اتفاق 
الشراكة بين المؤتمر وحلفائه وانصارالله وحلفائهم وتعتبر 

غير ملزمة.

في اجتماع برئاسة أبو راس

اللجنة العامة: المؤتمر حريص على األمن واالستقرار وتعزيز الجبهة الداخلية وحقن دماء اليمنيين
جددت اللجنة العامة للمؤتمر  

الشعبي العام موقف المؤتمر 
الواضح والصريح في تعزيز صمود شعبنا 
اليمني ف��ي مواجهة ال��ع��دوان والحصار 
وال��وق��وف خلف منتسبي الجيش واألم��ن 
واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء 
القبائل الشرفاء في الذود عن حياض الوطن 
،وان المؤتمر الشعبي العام سيظل حريصًا 
على االم��ن واالس��ت��ق��رار ووح���دة الجبهة 
الداخلية ورفض أي شكل من اشكال شق 
الصف الوطني، وانه مثلما كان حريصًا في 
العام 2011م على حقن دماء اليمنيين 

فانه اليوم يؤكد انه سيكون اكثر حرصًا من أي وقت مضى 
على حفظ دماء اليمنيين وعلى السلم االجتماعي في كل 
ربوع الوطن، وعلى حفظ امن واستقرار كل المحافظات 
وفي المقدمة العاصمة صنعاء التي تضم مختلف ابناء الشعب 
اليمني من كافة المحافظات وتظل هي عنوانًا لصمود 
الشعب اليمني في مواجهة هذا العدوان الغاشم والبربري 

على شعبنا ووطننا منذ عامين ونصف .
وأكدت اللجنة العامة -في اجتماع لها 
برئاسة الشيخ صادق أمين أبو راس نائب 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- الخميس 
قبل الماضي- حرص المؤتمر الشعبي العام 
على تنفيذ ما تم االتفاق عليه في اللقاء 
الوطني السياسي الذي عقد برئاسة رئيس 
المجلس السياسي االعلى ونائبه وبحضور 
اع��ض��اء المجلس وق��ي��ادات م��ن المؤتمر 
الشعبي العام وأنصار الله وبما يكفل ازالة 
التوترات واالحتقان ومعالجة االسباب التي 
ادت وتؤدي لمثل تلك االحتقانات ،وانه مع 
ات التي  جهود المجلس السياسي واللجنة االمنية في االجراء
من شأنها رأب الصدع وإزال��ة االحتقان ،وتوحيد الجهود 
ص��وب ال��ع��دوان ال��ذي يواصل ارتكاب المجازر بحق ابناء 
شعبنا اليمني بشكل يومي امام مرأى ومسمع من العالم 

الذي يواصل صمته وتواطئه مع العدوان .
تفاصيل ص3

مصدر مسؤول بكتلة المؤتمر وحلفائه بالمجلس السياسي:

قرارات -السبت- وما قبلها 
صدرت بدون توافق

»الميثاق«: سياسيون لـ

قرارات اإلقصاء ال تخدم الشراكة وال تعزز الجبهة الوطنية
انتقد سياسيون سياسة االقصاء التي تطال  

ال��ك��وادر ال��ك��ف��ؤة وال��ق��ي��ادات المجربة في 
مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية.

»الميثاق«: إن القرارات التي  وقالوا في تصريحات ل�
تصدر تباعًا سواًء عن المجلس السياسي أو بعض الوزراء 
في حكومة االنقاذ تدل على أن خلفها سياسة ممنهجة 
تستهدف قيادات معينة لصالح مكون انصار الله الذين 
يحذون حذو »االخوان المسلمين« في سياسة اإلقصاء 

واإلبعاد..
وأضافوا: إن من لم يتم اقصاؤه بقوة السالح واألطقم 
قصي بقرارات مجحفة من قبل المجلس السياسي ال 

ُ
أ

تراعي أدنى مسئولية أو مراعاة للشراكة الوطنية التي 
تتهاوى يومًا بعد يوم بهكذا تصرفات وقرارات أحادية- 
وفقًا لما أشار إليه مصدر مسئول في المجلس السياسي.
ونبه السياسيون الى خطورة هذه القرارات سواًء على 

أداء مؤسسات الدولة أو على مستوى الشراكة بين تحالف 
القوى الوطنية وفي مقدمتها المؤتمر وأنصار الله..

»الميثاق«  وطالب السياسيون في تصريحاتهم ل�
بموقف جاد ومسئول للمؤتمر الشعبي العام تجاه هكذا 
قرارات ال تخدم العملية السياسية وال تدعم الجبهة 
الوطنية المواجهة للعدوان. مشددين على ضرورة اتخاذ 
المواقف الحاسمة التي تلزم الجميع باحترام االتفاقات 
بما يعزز الجبهة الداخلية ويوحد الصف لمزيد من 

الصمود في مواجهة العدوان الغاشم.
الى ذلك عبر عدد ممن طالتهم القرارات االقصائية 
المجحفة عن أسفهم لما وصلت إليه الوظيفة العامة من 
العبث واالستهتار ولما وصلت إليه القرارات من وضع 
مأساوي وأصبحت تصدر وفق شروط ما أنزل الله بها من 

سلطان ووفقًا لرغبات ومصالح ضيقة.
تفاصيل ص4

أجهضت  
ة  ر ا ز و
ال����خ����ارج����ي����ة ف��ي 
ح���ك���وم���ة االن����ق����اذ 
بقيادة هشام شرف 
م��ح��اول��ة ب��ي��ع لمنزل 
ال��س��ف��ي��ر ال��ي��م��ن��ي في 
مدينة لندن وليس كما 
زع��م السفير المعين 
من هادي في بريطاني 
"ياسين سعيد نعمان" 
مؤخرا ان ط��رف صنعاء 

هو من حاول بيعها .
وبحسب مراسالت بين وزارة الخارجية في حكومة 

االن��������ق��������اذ 
وي���م���ث���ل���ه���ا 
هشام شرف 
وج�������ه�������ات 
بريطانيا فقد 
سعت الوزارة 
ب��ال��ت��خ��اط��ب 
م������ع ج���ه���ات 
بريطانية إلى 
وق����ف عملية 
ب����ي����ع ل���م���ن���زل 
السفير اليمني 
في بريطانيا كانت على وشك ان تتم خالل األسابيع 

القليلة القادمة .

ضحاياها 22 شهيدًا وجريحًا

العدوان يستهدف مجلس 
وساطة قبلية بمأرب

استشهد واصيب 22 مدنيا -أم��س االح��د-  
جراء غارتين شنتهما طائرات تحالف العدوان 
السعودي بمحافظة م��أرب. وأك��د مصدر محلي لوكالة 
"خبر"، أن طيران العدوان استهدف بغارتين مجلس 
لوساطة قبلية لفتح الخط العام بمديرية حريب القراميش 
ما أدى الى استشهاد 16 مواطنًا بينهم نجل وشقيق رئيس 

فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية حريب القراميش.
وأضاف: أن الغارتين أدتا الى جرح 6 آخرين بينهم ذياب 
احمد رئيس فرع المؤتمر في مديرية حريب القراميش 

والذي اصيب بجروح بالغة.
وأش��ار المصدر الى أنه تم اسعاف الجرحى الى إحدى 

مستشفيات العاصمة صنعاء لتلقي العالج.

حكومة اإلنقاذ تجهض محاولة بيع 
ممتلكات يمنية حكومية في لندن

األمم المتحدة لحقوق اإلنسان تطالب بتحقيق دولي بجرائم السعودية باليمن

أكد تقرير صادر عن األمم المتحدة لحقوق اإلنسان -الثالثاء الماضي- أن  
ات لحقوق اإلنسان ال تزال مستمرة في اليمن وبال  االنتهاكات واإلساء
هوادة، إلى جانب انتهاكات شديدة للقانون الدولي اإلنساني، حيث يقبع المدنيون 
في ظل معاناة شديدة بسبب "كارثة صنعها اإلنسان بالكامل". ويوثق التقرير 
منذ سبتمبر 2014م، والذي جاء بتكليف من مجلس حقوق اإلنسان في األمم 
ات لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والتي جرى  المتحدة االنتهاكات واإلساء
ارتكابها على مدى ثالث سنوات، وفي الفترة المحصورة من مارس 2015م، الى 
30 أغسطس 2017م، أي الفترة التي بدأ فيها مكتب األمم المتحدة لحقوق 

اإلنسان بإعداد التقارير حول عدد اإلصابات بين المدنيين، جرى توثيق مقتل ما 
ل األطفال 1,184 

َّ
ال يقل عن 5,144 شخصًا وجرح أكثر من 8,749 .. وشك

تلوا و1,592 من أصل أولئك المصابين بجروح.. وظلت الغارات 
ُ
من أصل الذين ق

الجوية التي نفذها التحالف السبب الرئيسي إلصابات األطفال وكذلك إجمالي اإلصابات 
ض لها المدنيون..  التي تعرَّ

تلوا على يد قوات 
ُ
وأفادت التقارير أن حوالى 3,233 شخصًا من المدنيين ق

التحالف.
تفاصيل ص8

 استخدام األسلحة المحرمة دوليًا ضد المدنيين اليزال مستمرًا فضح عدم حيادية اللجنة التي شكلها  الفار »هادي« للتستر على جرائم العدوان

مدنيًا بين شهيد وجريح 13893 
 قتلوا وأصيبوا 2776 بغارات تحالف العدوان

ً
طفال

جّراء القصف
هيومن رايتس:  نطالب بإخضاع تحالف العدوان للمساءلة عن جرائمه في اليمن

قالت "هيومن رايتس ووتش" -الجمعة- إن أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية سعوا إلى تجنب المسؤولية القانونية  
الدولية برفضهم تقديم معلومات عن دورهم في الغارات الجوية غير القانونية في اليمن. في عام 2017م.. راسلت 
ه الحاليين والسابقين لتحثهم على تقديم معلومات عن تحقيقاتهم في انتهاكات قوانين  هيومن رايتس ووتش االئتالف وأعضاء
الحرب ونتائجها، كما يقتضي القانون الدولي. فلم يرد أي منهم. كان عدم استعداد التحالف إلجراء تحقيقات جادة في االنتهاكات 
لقوانين الحرب واضحًا في رده على الغارات الجوية على المباني السكنية في العاصمة صنعاء في 25 أغسطس، والتي أدت إلى مقتل 
وجرح أكثر من 20 مدنيًا. قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق األوسط في هيومن رايتس ووتش: "ال يمكن ألي عضو في 

التحالف ادعاء نظافة كفه في اليمن حتى يعترف جميع أعضائه بالهجمات غير القانونية التي شاركوا فيها.. 
تفاصيل ص6

»الميثاق«: سياسيون ومثقفون لـ

االلتزام بالدستور والقانون 
ضمان الستقرار الشراكة

الحكومة السعودية الداعم والممول الرئيسي 
ودعوات لضم االمارات

أدلة جديدة حول أحداث 
11 سبتمبر اإلرهابية

اإلعالم الكاذب 
والوضع في صنعاء

المصالحة الوطنية 
من أجل وحدة 

الجبهة الداخلية 

مفاجآت كبرى ستشهدها ميادين المواجهة ضد العدوان

الجيش واللجان 
ينكلون بالمرتزقة

تفاصيل ص4


