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ره من العناصر الرجعية والمندسة والعميلة
ّ

 للمؤتمر بعد تطه
ُ

انضممت

º  في البداية سألناه عن أهمية انضمامه للمؤتمر الشعبي 
العام.. وما الذي يمكن أن يقدمه خالل المرحلة القادمة 

فأجاب:
- انضمامي الى المؤتمر الشعبي العام  جاء بعد  تفكير عميق 
ات متعددة  وبعد تطّهر المؤتمر من العناصر  ومشاورات ولقاء
المدسوسة والرجعية والعميلة واالنتهازية والتي اصبح معظمها في 
الرياض  وهذا مذكور في مذكرة االنضمام الى قيادة المؤتمر  وكذلك 
لقناعتي بأنه الحزب القادر على الحفاظ على الثوابت الوطنية وفي 
مقدمتها الثورة والنهج الجمهوري والحفاظ على الوحدة اليمنية و 

قيادة التحوالت الديمقراطية   
º يردد البعض أن االستاذ يحيى صالح يعيش في بيروت 
ويتنقل بين العواصم للسياحة غير آبٍه بما يجري لوطنه 

وشعبه.. كيف تردون على ذلك؟
- هناك الكثير من األشخاص الذين كانوا يشغلون مناصب في الدولة 
ممن أصبحوا يعيشون في الخارج دون أن يقدموا شيئًا لوطنهم، بل 
إن بعضهم ممن استولوا على ثــروات الشعب تحولوا الى مؤيدين 
للعدوان، وافضلهم من التزم الصمت حيال مايتعرض له الوطن من 
عدوان وتدمير.. أما نحن فقد حرصنا على تنظيم الفعاليات التي 
توضح للعرب وللعالم فداحة معاناة الشعب اليمني جراء العدوان 
الغاشم حتى استطعنا تغيير مفاهيم الكثير من الساسة والنخب 
الثقافية واالعالمية رغــم الماكينة االعالمية الرهيبة للعدوان 

السعودي وشرائه ذمم االعالميين والوسائل االعالمية،.
فعلى سبيل المثال وضمن فعاليات المؤتمر الدولي للثقافة في 
مدينة سانت بطرسبرغ الروسية أقام ملتقى الرقي والتقدم بالتعاون 
مع المركز الثقافي الروسي العربي مؤتمرًا بعنوان «اليمن حضارة 

نا فيه ما يتعرض  عريقة» وذلك في ديسمبر من العام الماضي حيث بيَّ
له شعبنا اليمني من عــدوان ارتكبت فيه طغمة بني سعود أبشع 
الجرائم ودمرت كل البنى التحتية وامتدت جرائمها الهمجية لتطال 
المناطق اآلثارية اليمنية حقدًا منها على عراقة هذا الشعب وحضارته 
الضاربة في الِقدم، وكان لهذه الفعالية صدى كبير في كافة االوساط 

الروسية وغيرها.

º  ما الذي قدمته للطلبة اليمنيين الدارسين في لبنان. 
خاصة أننا علمنا أنك الوحيد الذي يقوم بمساندتهم بعد 

توقف صرف مخصصاتهم؟
- قمنا بواجبنا الذي يجب ان نقوم به تجاة ابنائنا الطالب خاصة في 
خالل هذه الفترة العصيبة التي يمرون بها نتيجة انشغال القوى 
السياسية بالصراع على السلطة وعــدم االهتمام  بوضع الطالب 
والمغتربين والعالقين  في 

الخارج..
º  كيف تقيمون أداء االعالم 

المحلي المناهض للعدوان؟
ــــالم الــوطــنــي  - يــقــوم االع
المناهض للعدوان بدور كبير 
فــي توضيح الحقائق للرأي 
العام ويبذل جهودًا كبيرة 
هــذا الــشــأن رغــم ماتقوم به 
الــســعــوديــة وحــلــفــاؤهــا ضد 
ــن مــحــاوالت  هـــذا االعــــالم م
إلسكات صوته وخاصة خارج 
اليمن فهي تقوم وبواسطة 
امكاناتها المادية بإسقاط 
بعض الــقــنــوات مــن االقــمــار 
الصناعية الى اقمار اخرى مما 
يضعف مشاهدتها، فهنا في 
لبنان مثًال اليمكنك مشاهدة 
ــقــنــوات اليمنية بسهولة  ل ا

ويسر نظرًا لممارسات السعودية ومن يتحالف معها ضد اإلعالم 
الحر.

º  تحالف المؤتمر الشعبي العام وانصار الله ضد العدوان 
وقاما بتشكيل المجلس السياسي األعلى وحكومة االنقاذ.. 

كيف تنظر الى مستقبل هذا التحالف؟
- في الحقيقة أن التحالف بين المؤتمر الشعبي العام وانصار الله 
فرضته المسئولية الوطنية تجاه مايتعرض له شعبنا من قتل 
وتشريد وانتهاك لحقوقه االنسانية من قبل العدوان السعودي، 
وبالتالي فإن هذا التحالف سيكون صامدًا وشامخًا شموخ جبال اليمن 

الشماء ألنه تحالف جاء للدفاع عن األرض والعرض والكرامة.
º ما رؤيتكم لمستقبل اليمن بعد العدوان؟

- الشعوب ال تموت وال تنتهي مهما توهم المعتدي بأنه قوي 
ومتجبر، فالشعب اليمني شعب حي والشك أنه سيتغلب على كل 
المؤامرات والصعاب كما تغلب على ذلك في كافة مراحل تاريخه منذ 

قيام ثورتي «٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر» المجيدتين وحتى اليوم.
وعلى المعتدين ان يعوا جيدًا ان دماء اليمنيين لن تضيع ابدًا وانهم 

سيلقون جزاءهم العادل اليوم او غدًا. 
º بصفتك معروفًا بالتسامح والتصالح.. ما الكلمة التي 

توجهها للمغرر بهم من مرتزقة العدوان؟
- أدعو المغرر بهم الى االستفادة من قرار العفو العام الذي اصدره 
المجلس السياسي األعلى، فهذه فرصة أمامهم قبل فوات األوان ألن 
ذلك هو الملجأ الوحيد لهم، وإْن اصروا على ماهم فيه فإن الشعب 
اليمني لن يرحمهم بعد ان أتاح لهم الفرصة تلو االخرى ليعودوا الى 

جادة الصواب ويقفوا الى جانب شعبهم ووطنهم.

         عضو اللـــــجنة العامة للمؤتمر األستاذ يحيى صالح لـ"الميثاق":

اكد االستاذ يحيى محمد عبدالله صالح عضو اللجنة العامة للمؤتمر أن  إنضمامه للمؤتمر جاء 
بعد تفكير عميق ومشاورات  ولقاءات متعددة وبعد تطُهر المؤتمر من العناصر المدسوسة 

والرجعية والعميلة واالنتهازية.

وقال: إنه ومن خالل ملتقى الرقي والتقدم تم تنظيم فعاليات عدة خارج الوطن خالل الفترة الماضية 
كان لها األثر االيجابي في تعريف اآلخرين بما يتعرض له الشعب اليمني من قتل وتدمير لبنيته التحتية، 
تسبب في مقتل وجرح عشرات اآلالف من اليمنيين، اضافة الى مايعانيه الشعب اليمني من حصار جائر 

من قبل تحالف العدوان.

واشاد االستاذ يحيى محمد عبدالله صالح بدوراالعالم الوطني المناهض للعدوان وبما يبذله من 
جهود في فضح جرائم هذا العدو الغاشم بحق الشعب اليمني الصامد.

«الميثاق» التقت في بيروت باالستاذ يحيى محمد عبدالله صالح -عضو اللجنة العامة- 
في لقاء خاص تحدث فيه مشكورًا حول العديد من القضايا الوطنية والتطورات في 
الساحة خصوصًا وأن هذه القضايا تتصدر أولى اهتماماته حيث نجده يخوض معارك 
دفاعًا عن الشعب اليمني في أكثر من عاصمة عربية ودولية، على عكس الذين خيبوا 
آمال الشعب وتنكروا للوطن الذي نهبوا خيراته وها هم اليوم يتخلون عنه وهو ينزف 

وال يحركون ساكنًا.. فإلى نص الحوار:

حاوراه/أحمد الرمعي - مهيوب الحمادي

اكد االستاذ يحيى محمد عبدالله صالح عضو اللجنة العامة للمؤتمر أن  إنضمامه للمؤتمر جاء 
بعد تفكير عميق ومشاورات  ولقاءات متعددة وبعد تطُهر المؤتمر من العناصر المدسوسة 

وقال: إنه ومن خالل ملتقى الرقي والتقدم تم تنظيم فعاليات عدة خارج الوطن خالل الفترة الماضية وقال: إنه ومن خالل ملتقى الرقي والتقدم تم تنظيم فعاليات عدة خارج الوطن خالل الفترة الماضية 
كان لها األثر االيجابي في تعريف اآلخرين بما يتعرض له الشعب اليمني من قتل وتدمير لبنيته التحتية، كان لها األثر االيجابي في تعريف اآلخرين بما يتعرض له الشعب اليمني من قتل وتدمير لبنيته التحتية، 
تسبب في مقتل وجرح عشرات اآلالف من اليمنيين، اضافة الى مايعانيه الشعب اليمني من حصار جائر تسبب في مقتل وجرح عشرات اآلالف من اليمنيين، اضافة الى مايعانيه الشعب اليمني من حصار جائر 

واشاد االستاذ يحيى محمد عبدالله صالح بدوراالعالم الوطني المناهض للعدوان وبما يبذله من واشاد االستاذ يحيى محمد عبدالله صالح بدوراالعالم الوطني المناهض للعدوان وبما يبذله من 

«الميثاق» التقت في بيروت باالستاذ يحيى محمد عبدالله صالح -عضو اللجنة العامة- «الميثاق» التقت في بيروت باالستاذ يحيى محمد عبدالله صالح -عضو اللجنة العامة- 
في لقاء خاص تحدث فيه مشكورًا حول العديد من القضايا الوطنية والتطورات في في لقاء خاص تحدث فيه مشكورًا حول العديد من القضايا الوطنية والتطورات في 
الساحة خصوصًا وأن هذه القضايا تتصدر أولى اهتماماته حيث نجده يخوض معارك 
دفاعًا عن الشعب اليمني في أكثر من عاصمة عربية ودولية، على عكس الذين خيبوا دفاعًا عن الشعب اليمني في أكثر من عاصمة عربية ودولية، على عكس الذين خيبوا 
آمال الشعب وتنكروا للوطن الذي نهبوا خيراته وها هم اليوم يتخلون عنه وهو ينزف آمال الشعب وتنكروا للوطن الذي نهبوا خيراته وها هم اليوم يتخلون عنه وهو ينزف 

«الرقي» نظــم العديد مــن الفعاليات في 
عواصــم العالــم غّيرت  نظــرة الكثيرين 

حــول ما يجـــري في اليمـن

اإلعالم المناهض للعدوان يقوم 
بدور كبيــــر رغم الحرب عليه 

من تحالف الشــــر

على المعتدين أن يدركوا جيدًا أن 
دماء اليمنيين لن تذهب هدرًا

أدعو المغرر بهم لالستفادة من قرار العفو قبل فوات اآلوان فالشعب والتاريخ لن يرحمهمتحالف المؤتمر وأنصار الله فرضته المسئولية الوطنية تجاه ما يتعرض له شعبنا من عدوان همجي

˝  احمد الرمعي ومهيوب الحمادي مع االستاذ يحى صالح  في بيروت̋ 

آل ذعفان يشكرون الزعيم صالح
بعث اوالد الشيخ المناضل اللواء احمد محمد علي ذعفان برقية شكر جوابية 

الى الزعيم علي عبدالله صالح - رئيس المؤتمر الشعبي العام.. 
 فيمايلي نصها:

فخامة القائدالرمز موحد اليمن وباني نهضتها الحديثة
الوالد الزعيم المناضل/علي عبدالله صالح 

رئيس الجمهورية األسبق-رئيس المؤتمر الشعبي العام
تحية وتقدير مقرونة بالعرفان لمواقفكم الشجاعة والنبيلة وأخالقكم الرفيعة 

ووفائكم األصيل
ويطيب لنا أن  نعبر لكم عن بالغ شكرنا وتقديرنا واعتزازنا بمواساتكم لنا 
في مصابنا الجلل بفقدان والدنا الشيخ المناضل اللواء / أحمد محمد علي ذعفان  

-رحمه الله رحمة األبرار..
اقين األوائل في مواساتنا التي مثلتها كلماتكم وأنتم تسردون مناقب  كنتم السبَّ
فقيدنا الغالي النضالية وأدواره المليئة بالكثير من المواقف الوطنية الصادقة 
والمخلصة التي خاضها لينعم شعبنا اليمني العظيم باألمن واالستقرار والوحدة 
على ضوء أهداف ومبادئ الثورة اليمنية «٢٦ سبتمبر١٩٦٢م الخالدة ، و١٤ 
أكتوبر١٩٦٣م المجيدة»، ومضامين الميثاق الوطني الدليل الفكري والنظري 
لتنظيمنا الرائد "المؤتمر الشعبي العام".انه لشرف عظيم لنا ، أن  فقيدنا الغالي 
مع زمالئه  الضباط األحرار في الدفعة األولى -كلية الشرطة ،  كان لهم مع أبناء 
شعبنا اليمني العظيم  شرف القيام بثورة ٢٦سبتمبر العظيمة  والحفاظ عليها 
،  كونها خلصت شعبنا من  الحكم اإلمامي الكهنوتي الملكي الرجعي الديكتاتوري 

العنصري المتخلف والى غير رجعة.
وما يزيدنا فخرًا أن نضال فقيدنا الغالي استمر ولم يتوقف بعد انتصار ثورة 
الـ٢٦ من سبتمبر ١٩٦٢م، أو في مشاركته في فك الحصار عن العاصمة صنعاء 
في انتصار ملحمة السبعين يومًا عبر مشاركته في فك الحصار من نقيل يسلح 
جنوب العاصمة، لقد سجل التاريخ  لفقيدنا الغالي دوره البارز بالمشاركة مع ابناء 
شعبنا اليمني العظيم وثواره األحرار في تطهير األرض اليمنية بطرد المحتل 
البريطاني من الشطر الجنوبي من الوطن من خالل اسهامه الفاعل  في تدريب 
الثوار وفدائيي حرب التحرير  لثورة ١٤ أكتوبر ١٩٦٣م وكان لوجوده في قيادة 
إدارات فروع الشرطة بمحافظتي إب وتعز  أو في جهاز األمن واالستخبارات دور 
كبير في توفير الطريق اآلمن للثوار وتزويدهم بالعتاد والسالح حتي تم انتصار 
ثورة ١٤أكتوبرالمجيدة ، بتحقيق االستقالل الناجز في ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م .

استمر فقيدنا الغالي في مسيرة النضال فقد انتقل من مسيرة الدفاع عن 
الوطن الى مسيرة أمن الوطن وأسس مع زمالئه أجهزة األمن والشرطة لبسط 
األمن واالستقرار في ربوع الوطن لينتقل فقيدنا بعدها للعمل في بناء الوطن 
عبر المجالس المحلية والتطوير التعاوني األهلي.. وكان فقيدنا ضمن المؤسسين 

للمؤتمر الشعبي العام ، استمر يعمل في صفوفه  حتى وفاته رحمه الله.
فخامة الزعيم الوحدوي الرمز

ونحن نستلهم تاريخ اآلباء واألجداد العظام ، نتزود المزيد من الشجاعة ونستمد 
الصمود ونستلهم اإلرادة ونزداد حماسًا وإصرارًا للدفاع عن الوطن واالنتصار على 
تحالف العدوان السعودي، ونستمر في الوفاء والعطاء للوطن ولتنظيمنا الرائد 

المؤتمر الشعبي العام ، حزب الوسطية واالعتدال وصمام أمان اليمن.
فخامة الزعيم علي عبدالله صالح 

نعاهدالله والوطن ونعاهدكم بأن نظل كما عهدتمونا أوفياء مخلصين للوطن 
والثورة والجمهورية والوحدة والمؤتمر الشعبي العام..

وأن يستمر سيرنا  في  الطريق التي شقها فقيدنا الغالي اللواء المناضل الشيخ 
أحمد محمد ذعفان، ووالدنا الشهيد البطل الشيخ عبدالكريم أحمد محمد ذعفان، 
متمثلين مبادئهما الوطنية العظيمة  وقيمهما النبيلة األصيلة ، نؤدي واجبنا  في 

خدمة الوطن والدفاع عنه..  
فخامة الزعيم المناضل علي عبدالله صالح 

ندعو الله أن يحفظكم ويبارك جهودكم ويمدكم بالنصر والتوفيق في 
كل مهامكم ، ويثّبت شعبنا اليمني العظيم وينصر الجيش واللجان الشعبية 
والمتطوعين  األبطال في جبهات العزة والشرف والبطولة والكرامة، وأن يتغمد 
فقيدنا الغالي بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه وكل شهداء الوطن فسيح جناته 
مع النبيين والصديقين  والصالحين   والشهداء وحسن اولئك رفيقًا ، وأن يلهمنا 
واياكم وشعبنا اليمني العظيم الصبر والسلوان ، وأن يجزيكم  على وفائكم خير 
الجزاء ، وينصر شعبنا على األعداء ويدفع عن اليمن كل بالء.تفضلوا بقبول أسمى 

تحياتنا وبالغ تقديرنا ، والله يرعاكم 
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

ابنكم الشيخ /  محمد عبدالكريم أحمد ذعفان  
عضو المجلس المحلي بمدينة ذمار
  وأخوانه  وكافة آل ذعفان
وكافة مشائخ وعقال وأعيان مدينة ذمار

مجلس االمن الدولي يخذل الشعب اليمني مجددًا
 مراقبون: التحرك الدولي لحل األزمة محاولة إلنقاذ السعودية ودول خليجية من ثورات داخلية بعد فشلها في اليمن

ولد الشيخ يبلغ مجلس األمن بأن «هادي» يجهض الحل السلمي لألزمة
خيب مجلس األمن الدولي مجددًا آمال الشعب اليمني 
ــذي يواصل تخليه عن تحمل مسئولياته اإلنسانية  وال
واألخالقية تجاه شعب يتعرض لحرب إبادة وحصار جائر 
من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية في انتهاك 
صارخ لميثاق األمم المتحدة والعهود الدولية، حيث لم 
يتخذ مجلس األمــن أي قــرار رغم ما عرضه وكيل األمم 
المتحدة للشئون اإلنسانية من مآٍس وباألرقام يواجهها 
الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار، اضافة الى ما 
تضمنته إحاطة المبعوث الدولي من تأكيدات على كارثية 
استمرار العدوان والحصار على اليمن، اضافة الى مطالبة 
مندوب األوروجـــواي بالتحقيق الدولي في الجرائم التي 
يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق الشعب 
اليمني.. بيد أن مجلس األمن رفع الجلسة ولم تصدر عنه 
أية قرارات أو توصيات، في تأكيد على ان المجلس يعطي 
اشــارة خضراء لتحالف العدوان الستمرار إبــادة الشعب 
اليمني، وهذا ما انعكس في التصعيد العسكري الهيستيري 
للعدوان جوًا وبرًا وبحرًا ونسف وتدمير المنازل والمنشآت 
المدنية وارتكاب جرائم حرب يوميًا.. خالفًا عن سقوط  
أكثر من خمسين ألف مدني ما بين شهيد وجريح وتدمير 
البنى التحتية لليمن، غير أنه وبرغم هذا التواطؤ الدولي 
والجرائم المروعة التي يرتكبها العدوان وتجويعه للشعب 
اليمني، فشل وسيفشل في تحقيق أجندته التآمرية بفضل 
صمود الشعب اليمني وفي المقدمة أبطال الجيش واللجان 
والمتطوعون من أبناء القبائل الذين غيروا المعادلة وهزموا 

جيوش أكثر من ١٥ دولة معتدية، وباءت كل محاوالتهم 
في نهم وصرواح والمخا وذوباب والجوف وحجة، وصعدة 
وشبوة وغيرها بالفشل الذريع وُمنيوا بهزائم نكراء، وأثبت 
أبطال الجيش واللجان على أرض الواقع فشل المراهنين 
على الخيار العسكري لحل األزمة اليمنية، بعد أن خيب 
هادي وشرذمته آمال السعودية واإلمــارات في المعارك 
األخيرة على الشريط الساحلي الغربي أو في نهم وشبوة 

وغيرها.
«الميثاق» أن الموقف الدولي  مراقبون سياسيون أكدوا لـ
قد تغير مؤخرًا لحل األزمــة اليمنية سلميًا بعد ارتفاع 
االصوات المطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار كنتيجة 
طبيعية النتصارات الجيش واللجان والصمود االسطوري 
للشعب اليمني العظيم الــذي بفضل تضحياته انهارت 
جيوش واهــتــزت عــروش وأصبحت المنطقة مهددة 
بمتغيرات خطيرة وخصوصًا في السعودية والتي تواجه 
صراعات داخلية وانهيارًا اقتصاديًا مزلزًال وتنذر بقيام 
ثورات وانتفاضات تطيح بالعرش السعودي وبعض الدول 

نهكت في حرب اليمن.
ُ
الخليجية التي أ

وأوضــح المراقبون أن المرجعيات الكاثيولوكية التي 
ظل هــادي وتحالف العدوان يتمسكون بها قد سقطت 
في مالحم االنتصارات التي سطرها اليمنيون في مختلف 
الجبهات، وها هو المجتمع الدولي يتبنى خارطة طريق 
تطوي صفحة هادي من الحياة السياسية والى األبد وفقًا 
لما طالب به الوفد الوطني في المشاورات التي جرت في 

الكويت وجنيف، وكذلك القبول بالتوافق حول مؤسسة 
الرئاسة وكذلك تشكيل حكومة توافقية وغيرها والتي 

مثلت مطلبًا أساسيًا إلنجاح حل لألزمة.
ن المراقبون السياسيون أن طي صفحة هادي قرار  وبيَّ
لة من وزراء خارجية أمريكا 

ّ
اتخذته اللجنة الرباعية المشك

وبريطانيا والسعودية واإلمارات بعد أن تسبب في فشلهم 
عسكريًا وعدم تحقيق أي تقدم ميداني السيما بعد أن 
ود بأحدث األسلحة 

ُ
أعطيت للفار هادي أكثر من مهلة وز

وباألموال والمرتزقة لحسم األزمة عسكريًا.
وعلى ذات الصعيد أكدت مصادر سياسية أن المبعوث 
ات وقف إطالق النار في  الدولي يعد برنامجًا زمنيًا إلجراء
اليمن تزامنًا مع الحديث عن استئناف عمل لجنة مراقبة 
وقف إطالق النار بدورة تدريبية ستعقد في األردن لم 

تعِط المصادر المزيد من التفاصيل حول ذلك.
هذا وكان المبعوث الدولي قد طالب في إحاطته التي 
قدمها الى مجلس األمن -الخميس- في الجلسة التي عقدت 
بشأن اليمن، بوقف إطالق النار، واتهم صراحة هادي وألول 
مرة برفضه المعلن خارطة الطريق، والذي يمثل إجهاضًا 

بذل لحل األزمة سلميًا.
ُ
لكل الجهود التي ت

هذا وأعلن المبعوث الدولي في حوار صحفي -السبت- أن 
بداية شهر فبراير ستشهد تحركات كبيرة في مسار 
التسوية السياسية، حيث أشار الى أنه سيقدم االسبوع 
القادم ورقــة تفصيلية مزمنة لكل األطــراف حول وقف 

إطالق النار في اليمن.


