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أمين عام جبهة  التحرير:  اتفاق المؤتمر وأنصار الله عمل وطني بامتياز

د االتفاق التالحم الوطني لمواجهة العدوان أمين عام التنظيم السبتمبري: جسَّ

أمين  عام حزب  الشعب  الديمقراطي :  

االتفاق خطوة نحو العودة للمسار الديمقراطي
د.  انس الصرمي  : يجب أن يرافق االتفاق 

تحرك خارجي لتوضيح أهميته

<  قال األخ فهد الداعري- امين عام حزب جبهة 
التحرير: 

- ان اتفاق المؤتمر الشعبي العام ومكون أنصار الله على 
اعالن تأسيس مجلس سياسي الدارة البلد في هذه المرحلة 
العصيبة يعد عماًل وطنيًا بامتياز ألن البلد بحاجة الى تكاتف كل 
الجهود السياسية واالجتماعية والشعبية والحزبية لمواجهة 
العدوان الذي تقوده السعودية والواليات المتحدة االمريكية 
ومرتزقتهم في الداخل اليمني.. وأض��اف: ان االتفاق خطوة 
صحيحة في استكمال اع��ادة كثير من مؤسسات الدولة الى 
ممارسة عملها بشكل طبيعي بعد ان حاول الفار هادي وخالد 
بحاح ترك فراغ سياسي في المؤسسة الرئاسية حينما استقال 
وكذلك عندما اجبر الحكومة على االستقالة، ورغ��م هذه 
المؤامرة تمكنت السلطة الفعلية القائمة في صنعاء من تسيير 

امور البلد بالحد المطلوب.. 
علن عنه مؤخرًا بين 

ُ
مؤكدًا أن تشكيل المجلس السياسي الذي أ

ه صفعة قوية للفار هادي ومن  المؤتمر الشعبي وأنصار الله وجَّ
معه في الرياض والذين كانوا يراهنون على افشال المشاورات او 
اعالن الوفد الوطني االستسالم وتسليم السالح ليتسنى لهادي 
ومن معه تسليم بقية المحافظات لتنظيمي القاعدة وداعش 

كما حدث في المحافظات الجنوبية والشرقية..
»الميثاق« المجتمع الدولي   وطالب الداعري في تصريح ل�
بتفهم موقف الشعب اليمني الرافض لهادي ومن معه في 
الرياض وبقية دول الخليج، وعليهم ادراك ان الفار هادي 
يخطط النفصال اليمن بدعم من بعض ال��دول، ولكن نعلم 
جميعًا ان عملية االنفصال ستدخل اليمن ودول الخليج وفي 
مقدمتها السعودية في دوامة العنف وانتقال الفوضى إليها، 
ناهيكم عن تأثر المالحة الدولية بالقالقل واعمال الفوضى التي 
ستزداد في منطقة باب المندب وخليج عدن والجزيرة العربية 
بشكل عام..وأكد امين عام حزب جبهة التحرير على ضرورة 
مشاركة كل القوى الوطنية سياسية وشعبية ومنظمات مجتمع 
مدني في انجاح هذا االتفاق..مختتمًا حديثه بالقول: على الدول 
الراعية لمشاورات الكويت ان تعلم ان صفحة الفار هادي قد 
طويت وذهب الى غير رجعة بعد كل ما ارتكبه من مجازر وقتل 

وتشريد وتدمير بحق اليمن وشعبه ..
< وص��ف المناضل عبدالله اب��و غ��ان��م- ام��ي��ن عام 

التنظيم السبتمبري:
-  االت��ف��اق بين المؤتمر الشعبي ال��ع��ام وحلفائه ومكون 
انصار الله  وحلفائهم باللبنة األول��ى الع��ادة الثقة والتالحم 
بين القوى الوطنية في الداخل لمواجهة العدوان الذي تقوده 
السعودية على بالدنا منذ عام ونصف، وقال أبو غانم في تصريح 
»الميثاق«: لقد طالبنا مرارًا وتكرارًا منذ بداية العدوان بمثل  ل�
هذا االتفاق التاريخي ولكن تأخر قلياًل وكما يقال أن يأتي متاخرًا 
خير من ان ال يأتي، وفعاًل جاء في وقت حساس بعد ان تكشفت 
المؤامرات على الشعب اليمني، وطالب ابو غانم المؤتمر الشعبي 
ه وانصار الله وحلفاءهم العمل بروح الفريق الواحد  العام وحلفاء
بعيدًا عن التكتيكات السياسية وان يخلصوا في عملهم لله 

ثم للوطن.. 

داعيًا في الوقت ذاته كل القوى الوطنية الى مساندة االتفاق 
بكل قوة، مطالبًا الجهات المعنية في الدولة بسرعة محاكمة 
كل من يحاول التشكيك او النيل من االتفاق الن السكوت على 
تلك التشكيكات يغري اصحابها بمزيد من اعمال التخريب 

واثارة الفتنة ونحن في ِغَنى عن ذلك..
< قال استاذ القانون الدولي الدكتور انس الصرمي: 

والخارج، وأضاف الصرمي: على مكوني المؤتمر وأنصار الله 
وحلفائهما أن يعملوا على المزيد من التالحم وحشد الطاقات 
الذاتية والمجتمعية والسياسية داخليًا وخارجيًا إلنجاح هذا 

االتفاق.
»الميثاق« ان على المؤتمر   وأوضح الصرمي في تصريح ل�
وأنصار الله استغالل وجودهم في الخارج او ارسال ممثلين 

م إلخراس 
ّ
- ان االتفاق جاء في الوقت المناسب وضربة معل

االص��وات النشاز التي كانت تراهن على شق الصف الوطني 
المناهض للعدوان الخارجي وادواته في الداخل.. الفتًا الى تلك 
الشائعات الكاذبة التي روجت كثيرًا لوجود مصادمات سياسية 
او كالمية او عسكرية بين المؤتمر وأنصار الله فأثبتت االيام 
ان تلك الشائعات التوجد إاّل في رؤوس اعداء الوطن في الداخل 

عنهم الى مختلف دول العالم لشرح اهمية هذا االتفاق بالنسبة 
للشعب اليمني الصابر منذ عام ونصف على كل الدمار والخراب 
الذي تعرض له وما زال يتعرض لمزيد من القتل والدمار حتى 
اللحظة وكأن واقع حاله يؤكد ان اليمن وشعبه قد وقعا بين 
فكي كماشة هادي والسعودية من جهة والمجتمع الدولي 
ومجلس األمن من جهة اخ��رى.. داعيًا مجلس األمن الدولي 
واألمم المتحدة الى تحمل مسئوليتهم بايقاف العدوان على 
اليمن وادراك ان هادي لم يعد مقبواًل لدى اي من فئات الشعب 
وان يبحثوا عن حلول تخدم الشعب اليمني وال تدمره باسم 

شرعية كاذبة..
< من جانبه ق��ال األستاذ سفيان العماري القائم 
ب��أع��م��ال ام��ي��ن ع��ام ح��زب الشعب الديمقراطي 

»حشد«: 
- إن توقيع االتفاق الوطني وتشكيل المجلس السياسي 
مناصفة بين انصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي وحلفائه 
ُيعد تدشينًا وايذانًا بانتقال اليمن الى مرحلة بناء الدولة المدنية 
االنتقالية التوافقية وه��ي الخطوة االول��ى لتهيئة وتعبيد 
الطريق للعودة للمسار الديمقراطي وصندوق االنتخابات 
والخطوة القادمة هي المصالحة الوطنية وهو مالم يفت على 
من صاغوا هذا االتفاق وذلك من خالل تركهم الباب مواربًا أمام 
من ارادوا التوبة والعودة الى احضان الوطن ممن غرر بهم 
تحالف العدوان.. وهي خطوة ايجابية جاءت على شكل عفو 
عام مشروط بالتوبة من خطيئة تأييد العدوان على اليمن 

سواء ألفراد او جماعات.
وأض��اف العماري: أن المتباكين على م��ش��اورات الكويت 
بعد 90 يومًا من المباحثات العقيمة فنطمئنهم ان القرار 
»2216« سيكون في أيٍد امينة وسوف نطبقه بخبرات محلية 
مخلصة لليمن ومصلحة شعبها بالطريقة التي تحفظ وتصون 
كرامة شعبنا واستقالل وسيادة وطننا وبعيدًا عن مسارات 
الصراع االقليمية بين السعودية واي��ران كما يروج البعض 
ممن يزعمون انهم يقاتلون ايران في اليمن  وهم اليسعون 

اال لتدمير اليمن تحت يافطات كاذبة.
واستطرد قائاًل: سوف يتم تطبيق روح القرار وبتراتبية 
األه��م ف��األه��م.. واأله���م اآلن ه��ي سلطة تنفيذية وطنية 
توافقية واستعادة الدولة المدنية واع��ادة انتشار القوات 
االمنية الرسمية وال��ق��وات المسلحة وتطبيع المؤسسات 
المالية واالقتصادية وزيادة وتيرة الخدمات وتدشين برنامج 
المصالحة الوطنية الشاملة واعادة ترتيب السلطة التشريعية 
من خالل توسيع مجلس الشورى الستيعاب القوى الجديدة 
الناهضة وكذا اعادة تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء 
والبدء فورًا باالستعداد والتهيئة لالنتخابات التشريعية في 
عموم البالد ليقول الشعب كلمته ويترجم ارادت��ه ويرسم 
خارطة سياسية حقيقية من ارض الواقع وليس من صاالت 
الفنادق واروقة مبنى االمم المتحدة في نيويورك وجنيف..
هذا هو هدفنا النهائي وواجبنا الوطني الذي نرجو من جميع 
المخلصين من ابناء هذا الشعب االصيل ان يعينونا على انفسنا 

للوصول اليه..

الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار يبارك االتفاق السياسي

قيادات حزبية وسياسيون:

اتفاق المؤتمر وأنصار الله ثمرة صمود ضد العدوان
ع الخميس الماضي بين االمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم- 

َّ
وصف عدد من قيادات األحزاب السياسية االتفاق السياسي -الموق

بالخطوة الصحيحة الستكمال إعادة كثير من مؤسسات الدولة الى ممارسة عملها بشكل طبيعي بعد أن حاول الفار هادي وحكومته الفاقدة 
»الميثاق«: إن اإلعالن عن تشكيل المجلس السياسي وفقًا  للشرعية ترك فراغ سياسي في المؤسسة الرئاسية والحكومة.. وقالوا في استطالع لـ

لالتفاق وجه صفعة قوية للفار هادي ومن معه في الرياض الذين كانوا يراهنون على إفشال المشاورات وإعالن الوفد الوطني االستسالم..
مشيرين الى  أن االتفاق جسد التالحم الوطني لمواجهة العدوان الذي تشنه السعودية وحلفاؤها منذ عام ونصف.. داعين كل القوى الوطنية 

الى مساندة االتفاق بكل قوة.. الى االستطالع..

 استطالع: عارف الشرجبي

استراتيجية المعارك تتغير..

الجيش واللجان ينتشرون فيما وراء الحدود.. وسالح جديد يرعب العدو

فمن جيزان كان التقدم أكثر من غيرها، حيث اعترفت الصحف والمواقع 
السعودية، عن مصرع عدد من الجنود السعوديين في معارك نجران 
وجيزان.. وبحسب األخبار الواردة من الجبهات فقد أدت عمليات الجيش 
واللجان الشعبية في المناطق الحدودية إلى مصرع ما يزيد على )22( جنديًا 

سعوديًا بينهم ضباط برتب متفاوتة..
تطورات متسارعة تشهدها جبهات الحدود، بعد إعادة تفعيل القدرات 
القتالية للجيش عبر وحداته المتخصصة ويجري العمل عليه وبصورة 
متسارعة تزداد يومًا بعد يوم، على مستوى القوة الصاروخية ووحدات 
المدفعية، والصواريخ المضادة للدروع، والصواريخ الحرارية المضادة 

للطيران، باإلضافة لوحدات القنص المرعبة .
وتكللت مرحلة إعادة تفعيل القدرات العسكرية منذ يوم السبت بالتمكن 
من السيطرة على موقع عسكري سعودي شرق رقابة الفواز، باتجاه منفذ 
البقع، وبحسب األنباء الواردة من مصادر عسكرية في نجران، تمكن أبطال 

الجيش واللجان من بسط سيطرتهم على الموقع بكامل عدته وعتاده .
إلى ذلك أكد مصدر عسكري في عسير، تمكن وحدات من الجيش واللجان 
-السبت- من إسقاط طائرة استطالع تابعة لقوى ال��ع��دوان السعودي 
األمريكي في منطقة مجازة بقطاع عسير.وأفاد بأن الصواريخ الحرارية 
للجيش واللجان أسقطت طائرة تجسس سعودية في عمق االراض��ي 

السعودية بعسير في منطقة مجازة .

ويعد استهداف طائرات التجسس رسالة مهمة لقوى العدوان، كما تعد 
عملية متقدمة على مسرح العمليات العسكرية، تثبت امتالك وحدات 
الجيش واللجان الشعبية إمكانات حربية قادرة على مقارعة سالح الجو 
الحديث، باإلضافة الستراتيجيتها القتالية الفعالة في تحييد سالح الجو 
التابع لتحالف العدوان ..واستمر مسرح العمليات بإبراز قدرات الجيش 
واللجان الشعبية، في التعامل مع أي متغير في أرض الميدان، حيث تم 
تدمير 5 دبابات إبرامز أمريكية في نجران خالل يوم السبت، باإلضافة 

لتدمير عربة همر وآلية عسكرية أخرى غرب المخروق بنجران .
األمر الذي ترافق مع إطالق صاروخ باليستي طراز زلزال 3 دك معسكر 
رجالء في نجران، أصاب هدفه بدقة -كما أفادت المصادر العسكرية الواردة 
من هناك- والتي أفادت أيضًا بأن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تدمير 

آليتين عسكريتين في موقع ثعبان العسكري .
كما تمكنت وحدات القناصة، من قنص جندي سعودي في موقع المعنق 
العسكري بجيزان، وكان يوم الجمعة يومًا حافاًل بالقنص، حيث تم فيه 

إسقاط 7 جنود سعوديين في مواقع مختلفة .
ويرى مراقبون عسكريون أن الجيش واللجان الشعبية استطاعوا استعادة 
القدرات القتالية سريعًا، بعد خمول المفاوضات، بل إن القدرات أظهرت 
مستوى أقوى من ذي قبل، واكتسبت مهارات إضافية من خالل التجربة 
والتعامل الميداني .واعترف إعالم العدوان السعودي بمقتل ضابط سعودي 

-السبت- في مواجهات مع أبطال الجيش واللجان الشعبية في نجران.

ونقلت وسائل إعالمية خليجية -السبت- نقاًل عن مصادر أمنية سعودية، 
تل في جبل المخروق في مواجهات مع قوات 

ُ
أن النقيب عبدالرزاق الملحم ق

الجيش واللجان الشعبية في منطقة نجران .
تل ما اليقل عن 20 عسكريًا سعوديًا بينهم 

ُ
وخ��الل أسبوع واح��د ق

َرت العديد من اآلليات العسكرية على يد ابطال الجيش و  ضباط، كما ُدمِّ
اللجان الشعبية في نجران وعسير وجيزان..ويأتي ذلك ك�َردٍّ على استمرار 
العدوان في قتل اليمنيين وتدمير مقدرات بلدهم منذ مايزيد عن عام 
وخمسة أشهر . وسيطر الجيش واللجان سيطرة كاملة على مواقع  قلل 
الشيباني المطلة على منفذ "علب" المشترك بين اليمن  والسعودية  وأسر 
تل ضابط برتبة رائد في الجيش 

ُ
9 جنود  سعوديين -بحسب المصادر..كما ق

السعودي في مواجهات السبت في نجران ويدعى عبدالرزاق متعب العنزي.
واعلن مصدر عسكري -الجمعة- عن مصرع ضابط سعودي في جبل 
دخان بجيزان باإلضافة إلى جنديين آخرين في عمليات قنص نفذها افراد 

في وحدة القناصة.
وأكد المصدر أن أسم الضابط السعودي الصريع هو عبدالله دغريري.. 
كما شنت القوة الصاروخية للجيش ،الجمعة ، هجومًا بصلية من صواريخ 
الكاتيوشا على تجمعاٍت ألفراد وآليات الجيش السعودي في منطقة عرق 
السيول بالخضراء في نجران، موقعة اصابات مباشرة في قوات وعتاد العدو.
وكانت القوة الصاروخية قد أطلقت -الخميس- ثالثة صواريخ من نوع 

الصرخة -محلية الصنع- على مواقع عسكرية سعودية في جيزان.
مفاجآت قادمة تنتظر العدو..

وطبقًا لتوقعات عسكريين فإن األوضاع التزال تنذر بالمزيد من المفاجآت 
مرورًا بنجران والتي نالت النصيب األوفر من الصواريخ الباليستية يمنية 
الصنع إلى معسكر الدفاع الجوي في نجران ومعسكر الحرس الوطني أيضًا، 
والتي استقبلت صواريخ من نوع الزلزال 3، ولم يتوقف االبطال عند هذا الحد 
بل ذهبوا إلى تدمير عشرات المدرعات واآلليات وفخر الدبابات األمريكية 
اإلبرامز، وهذا مؤشر آخر، لما يمتلكه الجيش واللجان من مرونة في التعامل 

مع متغيرات األرض.
استراتيجية جديدة..

»الميثاق« أن االستراتيجيات   ويؤكد ق��ادة عسكريون ميدانيون ل�
العسكرية التي ينتهجها الجيش واللجان، ستغير المعادالت وتقلب الطاولة 
رأسًا على عقب، ألن انفجار براكين الغضب في وجه العدو سيكون مدمرًا، 

و لن تستطيع أي قوة اخمادها .
دك الجدار الناري للعدو..

بدأت مفاجآت الردع الصاروخي تأخذ منحى مخيفًا بالنسبة للعدو، حيث 
بدأت وحدات الجيش واللجان بدك الجدار الناري والدفاعي الثالث المتمثل 
بالحزام المتهاوي والممتد قبالة المدن الكبرى جيزان، نجران، عسير ..وما 

بعدها ليس كما قبلها، وما حدث في الميدان خير دليل .
وطبقًا لمصادر عسكرية فقد تم االنتقال من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، 
ومن مرحلة العدوان إلى مرحلة الحرب بين ندين من خالل السيطرة على 
مواقع سعودية خالل مفاوضات الكويت، خصوصًا بعد فشل التوصل الى 
أي اتفاقات.. وذلك يعني قدرة الجيش واللجان على االحتفاظ بإنتصارهم 
في العمق السعودي، وهذا مؤشر الستعادة األرض اليمنية و تحريرها 

وسقوط اتفاق الطائف.
متغيرات ميدانية..

 من جيزان 
ٍّ

ونظرًا للمتغيرات المتسارعة في الجبهات الحدودية، في كل
ونجران وعسير، يرى مراقبون أن األمور ستتطور اكثر وستشتد المعارك 
بشكل أشد والكفة سترجح لصالح الجيش واللجان الشعبية، الذين تمكنوا من 
النيل من دك مواقع عسكرية سعودية وإلحاق خسائر فادحة بصفوفهم. 
مصدر عسكرية، ق��ال: إنه وفي حال فشلت مفاوضات الكويت وعادت 
المواجهة كعادتها قبل الحوار فإن الحرب في هذه الجولة ستكون حاسمة 
وستكون قوية ولكن لصالح الجيش اليمني واللجان الشعبية حيث أن هناك 
مؤشرات قوية بدخول مدن سعودية كبيرة ما بعد جيزان ونجران وعسير. 
كما يؤكد خبراء عسكريون أن المواجهات ستكون حربًا طاحنة خاصة 

والجيش السعودي يتقهقر يومًا عن يوم.

تتواصل العمليات العسكرية النوعية للجيش واللجان الشعبية في ما وراء 
الحدود في العمق السعودي.. حيث نفذ ابطال اليمن عدة عمليات نوعية في 
نجران وجيزان وعسير وواصلوا التقدم باتجاه العمق..وبدأت استراتيجيات 
الجيش العسكرية وتشكيالته المختلفة والمرعبة في تغيير المعادلة وقلب 

الطاولة رأسًا على عقب -حسب خبراء عسكريين..
ــدات القنص والمتخصصة األخــرى  ــام الماضية نشطت وح وخــالل األي
كالمدفعية والصاروخية داخل األراضي السعودية كرد على غطرسة تحالف 
العدوان السعودي ومرتزقته، وعدم انصياعهم للحل السياسي السلمي الذي 
يتطلع إليه الشعب اليمني ويترقب نجاحه في مشاورات الكويت.يرى مراقبون 
 بالتوصل إلى حل، إلى حالة 

ً
أن انتقال الجبهات الحدودية من حالة الهدنة أمال

استئناف المعارك بسبب مماطلة العدوان، يعني رسائل كثيرة أهمها، قدرة 
الجيش واللجان على االستمرار إلى ما ال نهاية في خوض معارك حاسمة.

 كتب/بليغ الحطابي

ع 
َّ
أصدر الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني بيانًا يؤيد فيه االتفاق السياسي الموق

بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله: والى نص البيان:
يبارك ويؤيد مكون الحراك المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة 
االتفاق السياسي الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم ويعتبر مكون 
الحراك المشارك توقيع هذا االتفاق تجسيدًا إلرادة الشعب اليمني في مواصلة الصمود والثبات في 
وجه العدوان الغاشم على الوطن منذ قرابة العام والنصف. ويدعو الحراك الشعب اليمني بكافة 
اطيافه وشرائحه الى االلتفاف حول هذه الخطوة الوطنية المهمة السيما في هذه الظروف الحرجة 

التي يمر بها الوطن. ونهيب بكافة المؤسسات الوطنية وعلى وجه الخصوص المؤسسات االعالمية 
عدم التعاطي والتعامل مع اية مواقف أو بيانات أو تصريحات أو بالغات صحفية ال تحمل الطابع 
الرسمي للمكون )الورق الرسمي للمكون-الختم الرسمي للمكون-ما يتم نشره في الصفحة الرسمية 
على الفيسبوك لرئيس المكون اللواء ركن خالد ابوبكر باراس( وخالف ذلك هي مواقف ال تمثل إال 

أصحابها وال عالقة لمكون الحراك المشارك بها. 
كما يؤكد مكون الحراك المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة أنه 

ال يوجد له ناطق رسمي باسمه وال يعترف بهذه الصفة نهائيًا.


