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اجتماع وزراء خارجية ورؤســاء هيئة أركــان جيوش تحالف العدوان والذي  
أسموه دبلوماسيًا وعسكريًا جاء للتغطية على االعتراف الواضح من محمد 
سلمان لوكالة انباء عالمية بأن ما يقوم به نظامه الوهابي اإلرهابي من حرب إجرامية قذرة 
وشاملة على الشعب اليمني هو عدوان سافر مع سبق االصرار والترصد، وذريعته ليست 
إعادة ما تسمى شرعية الخائن هادي وحكومة فنادق الرياض وإنما -كما زعم- منع قيام 
حزب الله جديد على حدود مملكته المصطنعة الجنوبية.. والحقيقة أنها حرب عدوانية 
وحشية توسعية هدفها غزو اليمن الخضاع ابنائه والسيطرة على قراره واحتالل موقعه 
الجيوسياسي االستراتيجي ونهب ثرواته بعد تقسيمه الى كيانات متناحرة اعتمادًا على 

القاعدة االستعمارية الكالسيكية «فّرق تسد» وألمد طويل.
وهذا ما كان مدركًا من ابناء شعبنا وعلى رأسهم الزعيم علي عبدالله صالح الذي وضع 
النقاط على الحروف منذ اليوم األول للعدوان، معطيًا توصيفًا دقيقًا له بأنه حرب سعودية 
عدوانية ضد الشعب اليمني، وبعد أكثر من عامين ونصف لم يستطع من أشعل هذه 

ها. الحرب القذرة اخفاء
وعودة الى اجتماع تحالف العدوان «الدبلوماسي العسكري» في الرياض، نقول: إنه محاولة 
بائسة للتشويش على حقيقة العدوان السعودي من جديد والتأكيد على استمراره باسم 
«التحالف العربي» الذي يمكن وصفه بتحالف المال النفطي استجابة لمصالح استعمارية 
قديمة جديدة اقليمية ودولية والتي اعتقد من خطط لها ونفذها أنها ستكون سريعة 
الحسم دون أن يحسبوا حسابًا لحقائق التاريخ والجغرافيا ولم يفهموا أن الطبيعة المسالمة 
لشعب اليمن والتي تعكس روحًا حضارية عريقة حكيمة وعظيمة مكنته من هزيمة 

امبراطوريات استعمارية عبر التاريخ محوًال أرضه الى مقبرة للغزاة.
وصمود اليمانيين وتصديهم لتحالف العدوان السعودي واجتراحهم مالحم اسطورية 
في مواجهة ال تفتقر الى التكافؤ فحسب وإنما ال تقبل المقارنة من حيث االمكانات 
والقدرات بين شعب مفقر والنظام السعودي وحلفائه االقليميين والدوليين، ومع ذلك 
ى في البيان الذي خرج به اجتماع وزراء خارجية ورؤساء 

ّ
قهرهم شعبنا وذلهم، وهذا ما تجل

هيئة أركان جيوش التحالف السعودي الفاشلة يوم أمس األحد في الرياض والذي أعيد 
فيه ترديد أكاذيب الشرعية المزعومة واّدعاء الحرص على أمن واستقرار اليمن وشعبه 
ومواجهة إيران وحزب الله، وهم واعون أن ما يقولونه ليس إال مبررات وذرائع زائفة بات 
العالم كله على معرفة بها وبجرائم العدوان السعودي السافر وإبادته عشرات اآلالف من 
األبرياء بأسلحته المحرمة دوليًا وبحصاره ومعظمهم من االطفال والنساء والشيوخ، فمن 

لم تقتله أسلحته الفتاكة قتله الجوع والمرض.. 
.. أن البيان الصادر عن اجتماع تحالف العدوان السعودي الدبلوماسي والعسكري يخفي في 

ً
خالصة

مجمله وراء مظهر القوة فشل المعتدين على اليمن وحماقة منطقهم وضعف حجتهم.

كلمة 

حماقة تحالف العدوان

من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية 
الحزبية، ومخرج النفط والغاز ومحقق 
ــيــة الــعــمــالقــة وفــي  ــمــنــجــزات االنــمــائ ال
مقدمتها إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء الهياكل 
األســاســيــة، وهـــو رقـــم يــفــوق كل 
المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..

شتاء ساخن يعصف بالمنطقة وجيوش «الكبسة» لن تحمي السعودية 
خالل لقائه مشائخ وكوادر المؤتمر في المحويت والمديريات الغربية لمحافظة صنعاء 

الزعيم: شعبنا ثابت في مواجهة العدوان الغاشم الكهنوتي
 المعتدون لن يفلتوا وسيعوضون الضحايا وكل ماتم تدميره
 تمنينا أن يكون ولد الشيخ مبعوثًا أمميًا وليس للجنة الخاصة السعودية
 شعبنا تعّودعلى القتال واليمن سيظل مقبرة للغزاة

شّدد على وحدة الصف ورفد الجبهات.. والمراهن على الخالفات الداخلية خسران
ُ
 ن

أكد الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس  
الجمهورية األسبق- أن اسماعيل ولد الشيخ احمد تحول الى مبعوث 
سعودي ولم يعد يحمل مشروعًا من األمم المتحدة ومجلس األمن لحل القضية 

اليمنية- السعودية.
ووجه الزعيم في كلمة له رسالة الى قادة دول العدوان بالقول: حاولوا أن تبحثوا 
عن حلول عن طريق مجلس األمن.. وأن يأتي المبعوث األممي من مجلس األمن 

وليس من اللجنة الخاصة من السعودية غير مقبول على االطالق.
وكان الزعيم التقى خالل اليومين الماضيين بأبناء بني مطر والحيمتين وحراز 
وأبناء محافظة المحويت الذي وفدوا لالطمئنان على صحته وتهنئته بنجاح 
العملية الجراحية.. وفي كلمته قال الزعيم: إن الصبر والصمود هو مفتاح النصر، 

داعيًا الى مزيد من الثبات ورفد الجبهات بالمقاتلين في وجه العدوان السافر.
تفاصيل ص٢-٣

رئيس المؤتمر ُيهنئ الرئيس الصيني بإعادة 
انتخابه أمينًا عامًا للحزب الشيوعي

أدوات التآمر القذرة
 ولد الشيخ «بالك ووتر» بربطة عنق!!
 الزياني.. فاشل بنهاية مخزية
 األردن و«نكبة» الشعب اليمني بفرض الحصار

اعلن أن الحرب لن تتوقف

بن سلمان ينصب نفسه 
عدوًا لليمن واليمنيين!!

ويعترف: «الوهابية منبع األفكار المتطرفة»!! 

 الحرب يمنية - سعودية باعتراف محمد سلمان وليست بين اليمنيين 

خالل لقائه وفد مفوضية حقوق اإلنسان

الزوكا: متمسكون بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم العدوان
المؤتمر يحترم حقوق اإلنسان وسيعمل مع المفوضية لنقل الحقيقة إلى العالم

التقى األمين العام للمؤتمر الشعبي العام  
االستاذ عارف عوض الزوكا -السبت- 
بالسيد محمد النسور مدير دائرة الشرق االوسط 
وشــمــال افريقيا بالمفوضية السامية لحقوق 
اإلنسان بجنيف والسيد كيو مسؤول ملف اليمن 
في المفوضية بجنيف واللذين يزوران اليمن حاليا.
وفي بداية اللقاء رحب األمين العام بزيارة وفد 
المفوضية الى صنعاء عاصمة اليمن التاريخية 
والسياسية ،معبرا عن التقدير لمطالب المفوض 
السامي لحقوق اإلنسان السيد رعد بن الحسين 
بــاجــراء تحقيق دولــي مستقل عــن االنتهاكات 

لحقوق اإلنسان في اليمن.
ــزوكــا الــى ان الشعب اليمني وقــواه  واشـــار ال
السياسية المواجهة للعدوان كانوا يأملون في 
تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم 
تحالف العدوان بقيادة السعودية وما يمارسه من 
انتهاكات لحقوق اإلنسان اليمني ،وانهم ال يزالون 

يجددون مطالبتهم بتشكيل هذه اللجنة.
واستعرض االمين العام االوضاع التي يمر بها 
اليمنيون جراء استمرار العدوان منذ عامين ونصف 

سواء من عمليات القتل عبر القصف بالطيران او 
البوارج وبمختلف انــواع االسلحة حتى المحرمة 
دوليا او من خالل عملية القتل الجماعي بسبب 

الحصار..
مدلال على ذلك ببعض األمثلة عن جرائم العدوان 

التي استهدفت منازل المواطنين والــمــدارس 
والمستشفيات وحتى التابعة منها لمنظمات االمم 
المتحدة ،الى جانب تفشي االوبئة واالمراض وعلى 

رأسها وباء الكوليرا..
تفاصيل ص٤

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر  
الشعبي العام برقية تهنئة إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية 
الصين الشعبية، بمناسبة إعادة انتخابه أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الصيني خالل 

مؤتمره الوطني التاسع عشر..
وفي ختام المؤتمر انتخبت قيادة جديدة للدولة الصينية والحزب.. وكشف الرئيس 
الصيني شي جين بينغ عن فريق القيادة الجديد الذي سيساعده في حكم أكبر دولة 

في العالم من حيث عدد السكان واالقتصاد االنتاجي خالل السنوات الخمس القادمة..
تفاصيل ص٢-١٥

لجنة الوساطة بقضية آل عواض تقرر

محاكمة عاجلة للقاتل وتغيير 
مدير األمن وانسحاب أنصار الله

«الميثاق» خاص-عبدالولي المذابي

لة الحتواء  
َّ
عقدت لجنة الوساطة المشك

الــمــواجــهــات بين قبائل آل عــواض 
وجماعة أنصار الله اجتماعًا موسعًا مساء أمس 
في ردمــان آل عــواض برئاسة الشيخ محمد بن 
ناجي الغادر لمناقشة أسباب وتداعيات المشكلة 
والحلول المطروحة إلنهاء التوتر بين الطرفين 

وإنهاء المواجهات المسلحة.
وعــلــمــت «الــمــيــثــاق» مــن مــصــادر قبلية أن 
االجــتــمــاع خــرج بــأربــع نــقــاط أســاســيــة تقضي 
بانسحاب مسلحي أنصار الله الى منطقة السوادية 
وتعيين مدير أمن جديد بدًال عن مشرف أنصار 
الله ومحاكمة المتهم األول في قضية مقتل أحد 
أبناء قبيلة بني عواض بصورة عاجلة باالضافة 
الى عودة مسلحي قبائل بني عواض الى أماكنهم 
السابقة والتزام الطرفين بما تم االتفاق عليه 

بإشراف لجنة الوساطة.
وكانت المشكلة بين الطرفين قد تفجرت على 
خلفية مقتل المواطن صالح األحمدي العواضي 
أحد أبناء منطقة ردمــان -آل عواض في مدينة 
البيضاء قبل نحو عشرة أيام على يد أحد مسلحي 
جماعة أنصار الله المتواجدين في لواء المجد، 
ورفض مشرف الجماعة تسليم القاتل للدولة 
ــام بتهريبه وهــو مــا دفــع قبائل آل عــواض  وق
ــدم المجني عليه  ــى االستنفار والمطالبة ب ال

واالقتصاص من الجاني.
وهذه هي المرة الثانية التي ُيقتل فيها أحد أبناء 
آل عواض غدرًا على يد مسلحين تابعين ألنصار 
الله حيث سبقها اغتيال رجل أعمال من نفس 

المنطقة في إحدى النقاط بصنعاء.
بالمقابل حشدت جماعة أنصار الله المئات 

من عناصرها على حــدود قبيلة آل عواض 
ــحــة  ــــــواع األســل مــدجــجــيــن بــمــخــتــلــف أن

والمدرعات المملوكة للدولة، أعقبها 
نشوب مــواجــهــات مسلحة مــع رجــال 

القبائل الذين قاموا بطرد عناصر أنصار الله 
ومشرفيهم من أراضيهم واالستيالء على اآلليات 

والمدرعات وإحراق بعضها.
وقــد ُبذلت جهود كثيرة إلنهاء المواجهات 
منها اتفاق هدنة عقد بإشراف رئيس المجلس 
السياسي صالح الصماد وحضور الشيخ ياسر 
العواضي األمين العام المساعد عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر -عن محافظة البيضاء- وأفضت 
الى تشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد بن ناجي 

الغادر.
الى ذلك عبر مصدر قبلي بمحافظة البيضاء 
عن استغرابه لقيام بعض وسائل اإلعالم 
بتسييس قضية آل عـــواض.. مــؤكــدًا أنها 
قضية قبلية ليس لها عالقة بالسياسة وأن 
من يتعمد تسييسها اليريد حلوًال لها وإنما 
يريد إشعالها والنــدري لمصلحة من يعمل 
أولئك فالمرحلة حرجة واليمنيون الشرفاء 
لن يسمحوا ألي كان للعب بدماء اليمنيين 

واالستهتار بها.
فيما أكــد مصدر مؤتمري أن القضية قبلية 
بحتة وأن المؤتمر يرفض تسييسها ومحاولة 
تمييعها، معبرًا عن استغرابه لقيام وسائل 
إعالمية محسوبة على أنصار الله بإقحام اسم 
المؤتمر الشعبي الــعــام والـــذي عــرف بنهجه 
المسئول في التعامل مع القضايا وتحقيق العدل 

وصون الدماء.
ُيذكر أن قبائل آل عواض كانت في صدارة القبائل 
اليمنية المدافعة عن الثورة والجمهورية والوحدة 
ولها دور بارز مع كل قبائل البيضاء في التصدي 
للجماعات اإلرهابية ومرتزقة العدوان السعودي 
على اليمن، وقدمت تضحيات كبيرة حيث كانت 
أراضيها ورجالها يمثلون خط الدفاع 

األول أمام العدوان.

أدوات التآمر القذرة خريجو معسكر «الملصي» 
يثيرون هلع العدوان

العميد طارق صالح:

تفاصيل ص ٧

لن نتردد في 
الدفاع عن الوطن

السعودية تتخلص من هادي 
واإلخوان بقوائم اإلرهاب

تصنيف السعودية ودول الخليج  
وأمريكا لعدد من المقربين من 
الفار هادي في قائمة اإلرهاب اعتراف صريح 
ودليل واضح يؤكد تورط السعودية بدعم 
ومساندة وحماية اإلرهابيين في اليمن ويعد 
بمثابة دليل يوجب على المجتمع الدولي 
ات رادعـــة ضــد السعودية  أن يتخذ إجــــراء
وتحالفها وفي ذات الوقت يؤكد أن المؤتمر 
وأنصار الله يواجهون جماعات إرهابية وليس 
شرعية كما يزعمون وأن األولـــى بمجلس 
األمن أن يصدر قرارًا بمنع تسليح اإلرهابيين 
التابعين للفار هــادي والسعودية، وكذلك 
منع سيطرتهم على منابع النفط والغاز 
اليمني وتسخير عائداته لدعم اإلرهابيين 

في العالم.
هــذا وكــانــت أمــريــكــا وســبــع دول خليجية 

أصدرت االسبوع الماضي قائمة تضم «١١» 
شخصية متورطة بدعم وتمويل االرهــاب 
فــي اليمن، وأبــرزهــم محافظ البيضاء نايف 
القيسي المعين من الفار هادي، وعادل عبده 
فارع (أبو العباس)، زعيم ما تسمى بكتيبة 
حماة العقيدة بمحافظة تعز.. وعبدالوهاب 
الحميقاني، أحــد مستشاري الــفــار عبد ربه 

منصور هادي.
ات  واعــتــبــر مــراقــبــون ســيــاســيــون إجــــراء
السعودية بهذا الشأن أنها مجرد دعاية، 
حيث إن غالبية مــن وردت اسماؤهم في 
القائمة يتلقون الدعم المالي والعسكري 
والمعنوي من السعودية وفي المقدمة ابو 
العباس الذي مازال يتلقى االموال والسالح من 

السعودية واالمارات، بشكل مستمر.
تفاصيل ص١٤

مطالب أوروبية بحظر 
بيع األسلحة للسعودية 
الرتكابها جرائم حرب 

طالبت أربــعــة تكتالت سياسية في  
ــــي، مــديــرة السياسة  البرلمان األوروب
الخارجية في االتحاد، فيدريكا  موجريني، باقتراح 
حظر أوروبــي على تجارة األسلحة مع السعودية، 
نتيجة لجملة االنــتــهــاكــات لحقوق اإلنــســان جــراء 
القصف الجوي على اليمن، وجعل اكثر  من ٢٠ 
مليون شخص في حاجة للمساعدات اإلنسانية. 
واتهم النواب األوروبيون، في رسالة إلى موجريني، 
االتحاد األوروبي بخرق قوانينه الداخلية، من خالل 
بيع األسلحة إلى السعودية، وهو ما يتعارض مع 
القواعد الخاصة بالصادرات العسكرية الموضوعة 
عام ٢٠٠٨م والتي تحّدد ثمانية أسباب لرفض 

رخصة تصدير األسلحة لطرف ما.
ــت أربــعــة تكتالت سياسية فــي البرلمان 

ّ
وحــث

ــي  األوروبــــي، موجريني، على اقــتــراح حظر أوروب
عّد فرنسا 

ُ
على تجارة األسلحة مع السعودية، وت

وبريطانيا أكبر دولتين أوروبيتين تبيعان األسلحة 
للسعودية، باإلضافة إلى ١٥ دولة أوروبية أخرى، 
في حين رفضت سبع دول أوروبية إصدار تراخيص 
لبيع األسلحة للسعودية.. لم يذكر تقرير صادرات 
ها.. وتنص الرسالة -التي  األسلحة األوروبية أسماء
عتها أربع كتل برلمانية تمتلك ما يقرب من نصف 

ّ
وق

مقاعد البرلمان األوروبي- على أّن «أّي صادرات أسلحة 
للسعودية هي خرق مباشر لشرطين على األقل من 
الموقف المشترك من توّرط هذا البلد في الخروقات 
الهائلة لقانون حقوق اإلنسان».. لكن متحّدثًا باسم 
 في يد الدول 

ّ
موجريني، رّد بأّن «القرار النهائي يظل

ب فرضه قرارًا سياسيًا باإلجماع من 
ّ
األعضاء، ويتطل

ــي، قد مّرر قرارًا  أعضائه».. وكان البرلمان األوروب
رمزيًا لصالح حظر مبيعات السالح للسعودية، في 

فبراير ٢٠١٦م ولكن لم يتم العمل به.

«الميثاق» مالبسات اختطافه كشف لـ

رئيس مؤتمر همدان يطالب باإلفراج عن نجله ويدعو لرفد الجبهات بالمقاتلين
كشف الشيخ منصور سليمان- رئيس  

فرع المؤتمر بمديرية همدان محافظة 
صنعاء- عن مالبسات جريمة اختطافه وحقيقة 

ما حدث له.
«الميثاق»  وقــال الشيخ منصور في تصريح لـ
عقب إطــالق ســراحــه بعد أكثر مــن أســبــوع من 
ــدي هــو عملية  ــول اخــتــطــافــه: إن مــا حــدث لــي ول
اختطاف مكتملة األركــان وال لبس فيها وتنافي 
قيم وأعــراف مجتمعنا اليمني وتسيئ ألخالقه 

ومخالفة للنظام والقانون.
وأضاف: لقد تم اختطافنا من الشارع ونحن في بلد ديمقراطي 
لديه موسساته.. ووسط شعب صامد وصابر في وجه عدوان 

غاشم.. عدوان يتطلب منا جميعًا التكاتف ورص 
الصفوف وتوحيد الجبهة لمواجهته.. وأن نحترم 
بعضنا البعض ونكون على قدر عاٍل من المسئولية 
بدًال من ممارسة البعض أعماًال منافية لما يفرضه 

علينا الوضع تجاه وطننا وشعبنا.
ونــفــى الشيخ منصور سليمان التهم -التي 
وصفها بالملفقة- من قبل من أسمى نفسه مصدرًا 
أمنيًا والتي حاول إلصاقها به للتغطية على جريمة 

االختطاف غير المبررة.
وأكد رئيس مؤتمر همدان أن التهم عارية عن 
الصحة.. متحديًا إثباتها إن كان لدى مرّوجيها أدلة كما زعموا.
تفاصيل ص٤

مصدر مؤتمري يأسف لمحاولة تسييس وتمييع قضية آل عواض


