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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، وأنــه رقــم يفوق 
كــل الــمــعــادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..
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المؤتمر: المشاورات لم تحقق تطلعات شعبنا اليمني

مجلس األمن يعقد جلسة بشأن األزمة اليمنية ويستمع إلحاطة المبعوث الدولي 

ــار ــن ــًا لـــوقـــف إطـــــالق ال ــًا حــاســم ــف ــوق توافقنا على بعض األســس والمبادئ التي ستكون محورًا لنقاشاتنا القادمة نــتــطــلــع أن يــتــخــذ مــجــلــس األمـــــن م
ــقــرار ــخــاذ ال ــن ات ــم تمكّنهم م ــتــدخــالت الــخــارجــيــة الــمــفــروضــة عــلــى الــبــعــض ل لن نخذل شعبنا اليمني العظيم ونحرص على تحقيق السالم ورفــع المعاناة عنهال

نأمل أن تتواصل جهود جميع األطراف واألمم المتحدة لوقف إطالق النار خالل الفترة القادمة

«الميثاق»: يحيى دويد لـ

لقاء «جنيف» كسر بعض الحواجز وأسس للغة مشتركة بين األطراف المتحاورة

مأســــــاة اليمن
 مشاورات «جنيف٢» بين االطراف اليمنية- الوفد الوطني 
المكون من المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله- ووفد الرياض 
برعاية األمم المتحدة انتهت إلى ما كان متوقعًا في ظل 
اصرار نظام آل سعود على عدوانهم الوحشي على الشعب اليمني 
وحصاره الجائر.. وفي هذا كله امعاٌن في حرب إبــادة لليمنيين 
وتدمير وطنهم ومكتسباتهم السياسية واالقتصادية والخدمية 
واالستثمارية سعيًا منه للقضاء على كل مقومات الحياة إشباعًا 
لنزوات غروره ونزعات احقاده التي لم يكفها تسعة أشهر من 
سفك دماء األبرياء من أطفال ونساء وشيوخ وشباب اليمن، ناهيك 
عن الدمار والخراب الذي طال كل شيء على األرض اليمنية لكنه 
عجز عن النيل من ايمان وإرادة شعبنا اليمني العربي المسلم 

وروحه الحضارية العريقة واالصيلة..
لقد جاء «جنيف٢» كمحصلة لجهود أظهرها مبعوث األمين العام 
لألمم المتحدة طوال أشهر تعرض خاللها إلعاقات وعثرات أدت 
لتأجيل المشاورات أكثر من مرة بسبب اصرار العدوان السعودي 
والتواطؤ الدولي معه.. رغم ان القوى الوطنية اليمنية الصامدة 
المتصدية لهذا العدوان كانت دائمًا حاضرة ومستعدة للذهاب إلى 
آخر العالم من أجل وقف شالل الدم اليمني المسفوك ظلمًا وعدوانًا 
من دولة تجردت من كل القيم والمبادئ الدينية واإلنسانية، ال 
تقيم وزنًا لحق جوار أو أواصر ووشائج قربى لطالما راعاها اليمنيون 
ومازالوا تجاه اخوانهم في نجد والحجاز وكل شبه الجزيرة العربية 
والخليج، رغم كل ما نالهم من أذى وجرم مارسته أسرة آل سعود 

وآخرها هذه الحرب العدوانية البربرية الغاشمة..
إن االستخالص األهم الذي يمكن الخروج به من «جنيف٢» هو 
أن القضية األساسية والمشكلة الرئىسية بين اليمنيين تتجسد 
في التدخالت الخارجية وخاصة التدخل السعودي الذي تجاوز كل 
الحدود بشن الحرب على شعب مسالم كل ما أراده أن يحيا حرًا على 
أرضه وفقًا إلرادته المستقلة مثل كل شعوب العالم بعيدًا عن أية 
ات، ولو استبعدنا كل هذا فإن أبناء اليمن قادرون على حل  امــالء

قضاياهم ومشاكلهم بأنفسهم عبر التالقي والتفاهم والحوار.
وفــي هــذا تتجلى بــوضــوح حقيقة أن السعودية عــدو لليمن 
واليمنيين جميعًا ولوحدتهم وأمنهم واستقرارهم وتطورهم 

وازدهار بلدهم..
ومن هنا فإن أزمــة اليمن ومأساة ابنائه ليست في خالفاتهم 
وإنما في السياسة العدوانية السعودية تجاههم، لهذا الحل يكمن 
في محادثات مباشرة بين اليمن ومملكة أسرة آل سعود، وحتى 
يتحقق ذلك فال خيار أمام الشعب اليمني إّال التصدي لعدوانها 

واالنتصار عليه.

ات أوليـة تنشرها «                  »١ في احصاء

خسائر كارثية ألحقها العدوان السعودي باليمن

 ١٤
مليار 
دوالر 
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 ٨٨
مليارًا
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 ألف 

 منشأة صناعية توقفت خسائر الطرق والجسور خسائر القطاع الصناعي خسائر القطاع الزراعي

هيكل ينسف التحالف العسكري السعودي
سخر المفكر العربي الشهير محمد حسنين هيكل من تشكيل السعودية للتحالف االسالمي - 
العسكري.. وقال: بعد فشل عاصفة الحزم وجدوا ان التحالف االسالمي العسكري هو الحل للخروج من 
المأزق..واكد هيكل- مغردًا بصفحته في تويتر- ان بعض الدول المشاركة في هذا التحالف من اهم الداعمين 
لتنظيم داعش االرهابي. ووصف التحالف بأنه تحالف بال تنسيق وبال رؤية وبال آليات محددة واهداف 
مشتتة.وتساءل هيكل مستغربًا: كيف تم التنسيق بين الدول في التحالف، وما الخطة االستراتيجية 

واآلليات لتنفيذ األجندة؟.. فالمسألة التحتاج مزيدًا من التخطيط. كما تساءل عما هي 
نشئ التحالف العسكري، وما اآلليات، وَمْن هو العدو؟

ُ
المعايير التي تم من خاللها أ

مؤكدًا ان هذا التحالف لم يأِت بأرضية مشتركة ولم ُيْبَن على هدف واضح. وقال 
هيكل: أتفهم ان يكون هناك تحالف عربي كون الجغرافيا واحدة، ولكن التحالف 

االسالمي العسكري اليوجد فيه الكفاءة الموحدة بين الدول المتحالفة.

أكــد االســتــاذ يحيى دويـــد- عضو اللجنة 
العامة عضو وفــد المؤتمر الشعبي العام 
المشارك في مشاورات جنيف٢ في مدينة 
بييل السويسرية- أن المشاورات التي جرت بين 
األطراف اليمنية برعاية األمم المتحدة في الفترة 
من ١٥-٢٠ من الشهر الجاري لم تحقق كل ما كان 
يتطلع اليه الوفد الوطني ممثًال بالمؤتمر الشعبي 

العام وأنصار الله.. 
«الميثاق»:  وقال األستاذ يحىي دويد في تصريح لـ
حضرنا الى مشاورات «جنيف٢» وكان لدينا تفاؤل 

كبير وسقف مرتفع للتوقعات االيجابية.
ــم وشــامــل إلطــالق  كنا نأمل أن نخرج بوقف دائ

النار ورفع الحصار الشامل، وكذلك وقف االقتتال 
الداخلي، وأن نتمكن من العودة الى المسار السياسي 
الــذي يمثل المنفذ الصحيح لمعالجة كل القضايا 
المطروحة على طاولة الــحــوار، التي بذلت األمم 
المتحدة جهودًا ال يستهان بها في محاولة لتقريب 
وجهات النظر بين األطراف، لكن لألسف لم يتحقق 

هذا ألسباب عدة أبرزها:
- اإلرادة الخارجية المفروضة على البعض والتي ال 

يستطيع الفكاك منها.. 
وأضاف: على العموم سنعتبر لقاء مدينة «بييل» 
هو لقاء تمهيدي كسر بعض الحواجز وأسس الى 
حٍد ما للغة مشتركة بين األطراف، تم خالله التوافق 
على بعض األســس والمبادئ التي ستكون محور 
النقاشات القادمة، وكذلك ساهم اللقاء في إيجاد 
تفاهمات بين األطراف على جملة من القضايا التي 
تخص الجوانب االنسانية كرفع الحصار على بعض 
المدن والسماح بإيصال مواد اإلغاثة الى كل المدن 
اليمنية دون قيود، باإلضافة إلى بحث العديد من 
القضايا التي أبدى بشأنها الوفد الوطني- المكون من 
المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله- إيجابية ومرونة 
كبيرة جدًا سعيًا منهم الى خلق االنفراج الكبير 
الذي يتطلع إليه أبناء الشعب اليمني قاطبة سواء 
المحاصرين ومن يتعرضون ألعمال القتل واإلبادة 

في الداخل أو المهجرين قسرًا في الخارج.

وأعرب دويد عن أمل الوفد الوطني بأن تتواصل 
الجهود الحثيثة واإليجابية من جميع األطراف وفي 
المقدمة من ذلك األطراف الدولية الفاعلة واألمم 
المتحدة والــقــوى اليمنية الخّيرة في المساهمة 
والدفع لوقف إطالق النار خالل الفترة القادمة لما 
من شأنه خلق الظروف اإليجابية المناسبة إلنجاح 
المباحثات القادمة التي ُحدد لها الـــ١٤ من يناير 
القادم..مجددًا تأكيده ألبناء شعبنا اليمني العظيم 
أن الوفد الوطني لن يخذله في أية مرحلة من المراحل 
وأننا حرصنا على نقل معاناتهم وتطلعاتهم، وكان 
السالم هو األمــل الكبير الــذي ننشده، ونتطلع أن 

يصل غيرنا الى قناعة بأن يشاطرنا هذا األمل.
 وأشار دويد إلى أنه متى توحدت إرادة اليمنيين 
وقناعاتهم فإن الحل سيكون بأيديهم، أما االرتهان 
لقوة السالح أو االتكال على الخارج فلن يدوم ولن 

يحقق نتيجة.
الفتًا إلى أن مبعوث األمين العام لألمم المتحدة لدى 
اليمن اسماعيل ولد الشيخ سيتوجه الى نيويورك 
إلحاطة مجلس األمن بشأن الجهود المبذولة خالل 
الفترة الماضية ودورة المشاورات التي جرت في 
«جنيف٢» والــذي من المتوقع أن يعقد مجلس 
األمن جلسة له بشأن اليمن في الـ٢٢ من هذا الشهر. 
 المبعوث األممي المجلس على اتخاذ 

ّ
وُيتوقع أن يحث

موقف حاسم بتوقيف إطالق النار، وإطالعه على 
عدم التزام بعض األطراف بذلك.

العدوان السعودي يرتكب مجزرة جديدة في حي شعبي بالحديدة

٣٠٠ هدف سعودي في مرمى قوة اإلسناد الصاروخية اليمنية
كتب/ بليغ الحطابي

أعلن الناطق باسم الجيش العميد شرف لقمان 
عن ٣٠٠ هدف عسكري تمثل منشآت حيوية 

دخلت ضمن أهداف الجيش اليمني..
ُ
سعودية أ

منوهًا الى ان العدو السعودي أوصلنا الى طريق يصعب 
التراجع عنها.. وسيصعب على العدوان ومرتزقته أن 
يتحملوها ألننا قد وصلنا إلى مرحلة طفح فيها الكيل، إذا 
لم يتوقفوا عن صلفهم واستكبارهم وعنجهيتهم " .

إلى ذلك ارتفعت حصيلة قتلى المرتزقة خالل عمليات 
نوعية نفذها الجيش في صافر والجوف وتعز وحرض، 
الى نحو اربعمائة قتيل بينهم قيادات وضباط وجنود 

وخبراء عسكريون عرب واجانب..
حيث نفذت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية 
اليومين الماضيين مايزيد عن خمس عمليات نوعية 
تمثلت في اطالق صواريخ باليستية اطاحت بآمال آل 

سعود.. وافشلت محاوالت دخول العاصمة والسيطرة 
على عدد من المدن..ولعل اهمها عملية باب المندب 
وصافر التي استهدفت غرفتي عمليات القوات الغازية 

والمرتزقة.. كما أدت العمليتان إلى احــراق اكثر من 
١٠طائرات اباتشي الى جانب منظومتين صاروخيتين 
احداهما منظومة الدرع الصاروخي باتريوت واالخرى 

خاصة بالسيطرة على تحركات طائرات بدون طيار..
كما نفذ الجيش عملية ناجحة لسحق الغزاة والمرتزقة 
بمعسكر "داوين" شرقي مأرب.. وإطباق الحصار على 
المئات منهم في حــزم الجوف عاصمة المحافظة. 
ووصف مراقبون ومحللون سياسيون تلك العمليات 
العسكرية بالمهمة.. مؤكدين انها ستضع حدًا نهائيًا 
لغطرسة آل سعود، وتدخالتهم في ملفات المنطقة.
وعلى ذلك أعلن الجيش يوم امس عن البدء بتنفيذ 

عمليات عسكرية واسعة في منطقة جيزان.. 
واوضح مصدر عسكري ان الجيش بدأ بتنفيذ الخطة 
وتم فيها السيطرة على مواقع استراتيجية داخل 
العمق السعودي. ولفت الى تمكنهم من السيطرة 
على الخوبة الشمالية ومجمع الدفاع وموقع الشبكة 
االستراتيجي المطل على الخوبة وموقع المستحدث 

والكبرى..

استشهد ٦ مواطنين بينهم أطفال وأصيب العشرات 
في حصيلة أولية لمجزرة جديدة ارتكبها طيران العدوان 
السعودي الغاشم في حي الشهداء في مديرية الحالي 
بمحافظة الحديدة مساء أمس األحد.وأوضح مصدر طبي 
بمحافظة الحديدة أن طيران العدوان استهدف بغارة حي 
الشهداء الشعبي بمديرية الحالي مدمرة أربعة منازل بشكل 
كلي، باإلضافة إلى تضرر عدد من المنازل األخرى في الحي.

وتأتي هذه الجريمة المروعة والبشعة للعدوان السعودي 
في ظل إعالن األمم المتحدة عن وقف إطالق النار الذي 

انتهكه العدوان منذ اللحظات األولى لسريانه.

ــــــــن تــــمــــثــــلــــون؟ ـــــــقـــــــول لــــــهــــــم م º ن
º يــقــولــون: الشرعية والــمــقــاومــة والتحالف.
ــــــــول: الـــــــطـــــــيـــــــران يــــقــــصــــف. ــــــــق º ن
ـــه ــــــنــــــا دخـــــــــــل ب º يــــــــقــــــــولــــــــون: مــــــال
º نــقــول لــهــم: طيب ومــاتــســمــوه بالمقاومة
ــــدة وداعــــــش ــــاع º يــــقــــولــــون: هــــــــاذوال ق

«العواضي» تشخص كواليس مشاورات جنيف٢   ٧ تغريدات لـ

«جنيف ٢» .. اتفاق مؤجل إلى ١٤ يناير

االتفـــاق علـــى إطـــالق ســـراح الســـجناء والمعتقليـــن والمحتجزينتشكيل لجنة لوقف إطالق النار وإيصال المساعدات إلى كل المدن

أحفــاد «عمر المختـار» يوقعــــون  اتفاقًا للسـالم 

المبعوث الدولي: سنعمل كل ماهو ضروري لتحقيق السالم في اليمن ورفع الحصار


