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اليوم المشئوم
١١ فبراير ٢٠١١م يوم أسود في تاريخ اليمن المعاصر.. يوم كابوسي بدأت منه انطالق الكارثة التي هوت  

بالشعب اليمني نحو المجهول.. ١١ فبراير ٢٠١١م أسس لمرحلة مأساوية من الفتن والصراعات والحروب 
المناطقية والطائفية والجهوية والمذهبية العبثية المدمرة لكافة المكاسب والمنجزات التي حققها شعبنا في مسيرته 
الممتدة ألكثر من نصف قرن بنضاله وكفاحه الوطني السبتمبري األكتوبري في سبيل الخالص من الطغيان واالستبداد 
والجور والتجزئة التي فرضتها عليه قوى التخلف الداخلي المتحالفة مع الرجعية العربية والقوى االستعمارية ولقد قدم 
شعبنا من أجل انتصار نظامه الجمهوري ونيل االستقالل الناجز واستعادة وحدته قوافل الشهداء التي روت دماؤهم 
الزكية تربة اليمن الطاهرة لتثمر حرية ووحدة ونهوضًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا شامًال، مواجهًا كافة التحديات 
واالخطار وتجاوزها وانتصر عليها ببناء الدولة اليمنية الموحدة الديمقراطية المؤسسية الحديثة على مداميك متينة 

من األمن واالستقرار والتنمية والتطور الذي شمل شتى المجاالت االقتصادية والخدمية واالستثمارية.
رت أحقاد اعداء اليمن المشحونة بأوهام ومخاوف ال مبرر لها السيما في جواره  كل هذا هذه التحوالت العظيمة سعَّ
االقليمي في شبه الجزيرة العربية والخليج، والتي تالقت مع مصالح اعداء األمة العربية واإلسالمية، فكانت مؤامرة 
الثورات الملونة األمريكية الغربية الصهيونية التي استهدفت دوًال عربية بعينها شملت مصر وليبيا واليمن وسوريا 
رها مع تطعيمها  والعراق والتي أوكل للتنظيم الدولي لالخوان المسلمين وتنظيماتهم الوهابية اإلرهابية تصدُّ
ببعض العمالء المحسوبين على األحزاب والتيارات السياسية القومية واليسارية إلكمال ديكور مؤامرة ثورات الربيع 
العبري، ولتتولى بعض الدول الخليجية عملية التمويل والتحريض واالحتواء ألي تداعيات تتعارض مع مشروع 

الفوضى الخالقة للشرق األوسط الجديد.
في هذا السياق.. ١١ فبراير المشئوم في اليمن أصبح اآلن بعد ست سنوات واضحًا أنه يوم الخيانة للوطن والثورة 
والجمهورية والوحدة والشرعية الدستورية.. معه بدأ الخراب والدمار وانهيار الدولة وانفالت األمن وانعدام االستقرار 
واشاعة الخوف والرعب وتمكين اإلرهاب من االتساع في ارتكاب جرائمه والسيطرة على اجزاء كبيرة من المحافظات، 
وصوًال الى عدوان التحالف السعودي الوحشي وحصاره الجائر -برًا وبحرًا وجوًا- لما يقارب العامين، متخذًا منذ بدايته 

ض لها. طابع الحرب االجرامية البربرية القذرة والشاملة التي لم يسبق لشعب آخر أن تعرَّ
لكارثة ١١ فبراير يبقى القول لليمنيين جميعًا أن يعوا ويستوعبوا حقائق األحداث الكارثية المرتبطة بهذا 
اليوم الحالك السواد، والوقوف على دوافع القوى الداخلية والخارجية التي اشعلتها واألهداف التي حاولت تحقيقها 
بتدمير وتقسيم اليمن وتمزيق نسيج ابنائه الوطني واالجتماعي، وبالتالي إدراك حقيقة أن العدوان السعودي ليس 
إّال االستمرارية األشنع لذلك اليوم، والتي توجب علينا جميعًا توحيد صفوفهم لمواجهة العدوان السعودي وتحالفه 
ومرتزقته واالنتصار عليهم، وتشمير السواعد لبناء اليمن الموحد الديمقراطي الحر المستقل واالرتقاء به الى المكانة 

التي تجسد حقيقة أن اليمن وطن عظيم لشعب حضاري عريق وعظيم.

«الميثاق» تنشر قائمة العار والخيانة

صاروخ باليستي يستهدف موقعًا عسكريًا في الرياض

بن حبتور قال كثيرًا ولم يقدم شيئًا

حكومة اإلنقاذ تفشل أمام «المرتبات».. 
والموظفون: «إكرام الميت دفنه»!!

وزير 
األوقاف 

ومساجد اليوم!!

الوزير صالح «شبعان»!!وزير ال يستبعد إعالن «حكومة بن حبتور منكوبة»!!

أرزاق 
ساق!!

ُ
ت

من الزيارات 
إلى المهرجانات وزير الشئون

 القانونية وملف 
جرائم العدوان

أكد أنه رياضي حتى إصابته في الثانوية..

حسن زيد.. اّدلع 
يا كابتنهم!!

تطفو مع ذكرى الكارثة المؤلمة التي حلت باليمنيين على الذاكرة المجتمعية اسماء  
ألشخاص على عالقة وطيدة بها، والتي يعاني الوطن والشعب منها.

شخصيات وطنية ومنظمات مدنية تستعد لوضع قائمة العار والخيانة وطرحها أمام الشعب 
والتاريخ واألجيال، حيث ستضم أسماء األشخاص الذي تورطوا في ارتكاب جرائم بحق اليمن 
«الميثاق» أن هذه العناصر -والتي يصل عددها الى  أرضًا وإنسانًا.. وأوضحت مصادر مطلعة لـ

٢١ شخصًا- يعدون هم السبب وراء كل ما حدث ويحدث باليمن على مدى سنوات والى اليوم 
من قتل لالطفال والنساء والشيوخ الى جانب تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على بالدنا 
وكذلك مشاركتهم في تدمير كل مقومات الدولة اليمنية والقضاء بشكل حاقد على كل ما هو 
حي وجميل في اليمن.. وأكدت أنه يقف على رأس قائمة العار واإلجرام الخونة هادي وعلي 

محسن والزنداني واليدومي واآلنسي وحميد االحمر وعبدالملك المخالفي وحسين عرب 

وياسين سعيد نعمان والمقدشي، والقائمة تطول بالمجرمين والمرتزقة -تنشر «الميثاق» 
صورهم- والذين يقفون وراء النكبة التي تتعرض لها اليمن منذ فبراير ٢٠١١م.

واستغربت المصادر عدم بدء القضاء بفتح ملفات هؤالء القتلة الذين ارتكبوا جرائم بشعة 
بحق االبرياء من االطفال والنساء وجلبوا عدوانًا همجيًا على بالدنا وشعبنا وقدموا له االحداثيات 
ويشاركون في ارتكاب جرائم ابادة جماعية بحق الشعب وتدمير ممنهج للبنى التحتية، 

ويسعون الى تمزيق الوطن والنيل من وحــدة يمن الـــ٢٢ من مايو المجيد، وضــرب السلم 
والتعايش االجتماعي بتأجيج النزعات المناطقية والطائفية والمذهبية المقيتة، وتورطهم 

بخيانة لم يشهد لها التاريخ مثيًال.
وأكــدت المصادر أن األعمال اإلجرامية التي ارتكبها أولئك الخونة لن تسقط وسينالهم 

العقاب عاجًال أم آجًال.
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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، وهو رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..
50 رياالً 20 صفحة

السنة الرابعة الثالثون

أسبوعية - سياسية
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شعار المؤتمر  الشعبي العام:

للعدوان
لالنفصال
اللإلرهاب

الزعيم: المناكفات والمهاترات ال تخدم سوى تحالف العدوان
نحث حكومة اإلنقاذ على وضع الضوابط الكفيلة بحيادية أداء وسائل اإلعالم

دعا الرئيس األسبق الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي  
العام، كل اإلعالميين والكتاب والصحفيين والناشطين السياسيين 
المنتمين إلى المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وأنصار 
الله وحلفائهم وكل القوى الوطنية في الساحة، إلى إدراك خطورة المرحلة التي 

تمر بها بالدنا في ظل استمرار العدوان الغاشم.
ودعــا الزعيم صالح- في منشور بصفحته الرسمية على شبكة التواصل 
االجتماعي (الفيس بوك)، اإلعالميين والكتاب والصحفيين إلى االبتعاد عن 
المناكفات والمهاترات التي ال تخدم سوى دول العدوان ومرتزقتهم، وتتسبب 
في تشويه وإضعاف الموقف الوطني للقوى المناهضة للعدوان، وأن يتحلى الجميع 
بالمسئولية الوطنية وبالمزيد من الصمود والصبر والثبات واحترام دماء الشهداء 
والجرحى الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم فداًء للوطن في مختلف الجبهات، وأن 
يتجاوزوا أية تباينات إن ُوجدت، والتي تعتبر في نظرنا ظاهرة صحية ويمكن 

حلها من قبل القيادات العليا للمؤتمر وأنصار الله .

وتابع الزعيم صالح: على الذين يعتقدون أنهم بممارساتهم ومناكفاتهم 
سينالون رضا قيادات المؤتمر وأنصار الله فإنهم لن ينالوا ذلك، وأن استمرارهم 
ر ســوى عن نزعاتهم وتلهفهم لتحقيق المزيد  في بث سمومهم ال يعبِّ
من المكاسب المادية الشخصية على حساب الوطن، وخدمة دول العدوان 
ومرتزقتهم، غير مدركين أنهم بذلك يلحقون الضرر بالوطن ويؤثرون على 

صالبة وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان.
وحث رئيس المؤتمر الشعبي العام حكومة اإلنقاذ الوطني على  أن تضع 
الضوابط الكفيلة ألداء وسائل اإلعالم، وعلى وجه الخصوص ما يضمن حيادية 
اإلعــالم الرسمي وأن ُيوّجه لخدمة الهدف الوطني العام وتوحيد الصفوف 
والمواقف وتعزيز الصمود ومواجهة الــعــدوان، خاصة وأن لــدى كل القوى 
السياسية وسائلها المعّبرة عنها والتي يجب أن ال تكون مغايرة أو متعارضة 

مع التوّجه الوطني العام.
تفاصيل ص٢

مصدر مؤتمري يطالب ولد الشيخ بإدانة جرائم قتل األطفال 
والنساء والشيوخ في اليمن من قبل السعودية

طــالــب مــصــدر إعــالمــي مــســؤول فــي المؤتمر  
الشعبي العام، األمم المتحدة -من خالل ممثلها 
ومبعوثها إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ- بإدانة ولو لمرة 
واحدة إزاء قتل األطفال والنساء والشيوخ من أبناء الشعب 
اليمني من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، 
مثلما دانــت ضرب الفرقاطة السعودية المعتدية على 
اليمن في السواحل والمياه اإلقليمية اليمنية والتي كانت 

تقوم بأعمال قتل اليمنيين.
تفاصيل ص٢

«الميثاق»:  الدكتور قاسم لبوزة لـ

الشعب قادر على فرض االنتصار حتى في أصعب الظروف
دعا نائب رئيس المجلس السياسي  

األعلى الدكتور قاسم لــبــوزة، كل 
القوى الوطنية التي تواجه العدوان إلى االبتعاد 
عن المماحكات السياسية، والعمل على تعزيز 

قيم الشراكة الوطنية.
واعتبر الدكتور قاسم لبوزة إقــدام الفار 
هادي على إجراء نقل مجلس النّواب إلى عدن، 
ــى إعــاقــة أي تــقــّدم أمـــام التسوية  يــهــدف إل
السياسية السلمية والجهود التي تبذل لتطبيع 

األوضاع السياسية واألمنية في اليمن.
وقال في حوار مع صحيفة «الميثاق»: "دستوريًا 

فالقرار باطل وهو تصّرف منعدم دستوريًا وقانونيًا ألن أحكام 
دستور الجمهورية اليمنية والئحة مجلس النّواب تتعارض مع 
ذلك التصّرف تمامًا،  والدستور اليزال المرجعية األهم التي هي  

محل إجماع وطني بعد أن استفتي عليه من الشعب اليمني".

ـــم الــمــتــحــدة وأمــيــنــهــا الــعــام  ــب األم وطــال
والمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد 
بأن يّتخذوا موقفًا واضحًا تجاه هذا الفعل الذي 
يخالف  تشريعاتنا الوطنية، وأن يسّجلوا موقفًا 

بعيدًا عن أية حسابات ولو لمّرة واحدة.
وفي معرض رّده على ســؤال حول إصرار 
العدوان على اقتحام مينائي المخا والحديدة، 
أجاب نائب رئيس المجلس السياسي بالقول: 
"لقد انتهج الــعــدوان السعودي ومرتزقته 
سياسة العقاب الجماعي للشعب اليمني، ولذلك 
يسعى إلى إطباق وفرض السيطرة على الموانئ 
لكي يمنع أي إيــرادات تدخل للخزينة العامة للدولة، ولكنه 
نسي أو تناسى أن الشعب اليمني قادر على المواجهة وفرض 

االنتصار حتى في أصعب الظروف".
تفاصيل ص٣

رحرب بين القاعدة وأمريكا في اليمن
ُ
ذ

ُ
ن

السعودية وأمريكا يعيدان إنتاج السيناريو السوري في بالدنا
م المعسكرات واألسلحة الثقيلة في المحافظات الجنوبية  لإلرهابيين

َّ
هادي سل

المدمرة األمريكية «نيوجرسي» وحاملة الطائرات «لنكولن» أصبحت على مقربة من سواحل محافظتي شبوة وأبين
(حامل الصليب) تنظيم القاعدة في اليمن يهاجم الرئيس االمريكي ويصفه بـ

تتزامن الحشود العسكرية االمريكية الى  
السواحل اليمنية مع تمدد وتوسع عناصر 
القاعدة واستكمال سيطرتهم  على محافظة ابين بشكل 
«الحزام االمني» من  كامل بعد انسحاب قوات ما ُيسمى بـ
احور وعدد من المدن في ابين بشكل مفاجئ عقب عملية  
االنزال االمريكية في البيضاء، وكذلك  تقديم مدير االمن 

في أبين استقالته، مسببًا ذلك بعدم تزويدهم باألسلحة 
والمرتبات منذ أشهر اضافة الى كشفه أن توجيهات 
تلقتها القوات األمنية باالنسحاب لم يحددها كما جاء في 

نص االستقالة المنشور بموقع «األمناء نت»..
مصادر محلية ذكــرت ان هــادي هومن سلم مجددًا 
ابين لالرهابيين، كما ان هناك عددًا من المحافظات 

الجنوبية مهددة بالسقوط بيد القاعدة وداعش مثل 
شبوة وحضرموت ولحج وعدن، حيث تعمد هادي إخالء 
تلك المحافظات من الجيش واالمن ونقلها الى  الحدود 
السعودية والجوف والمخا  وسلم المعسكرات  في تلك 

المحافظات  للقاعدة  وما يسمى بأنصار الشريعة.
تفاصيل ص٢

جرعة قاتلة تفرضها حكومة اإلنقاذ.. والموظفين بدون مرتبات
رون من «ثورة جياع» تعصف بالجميع وتجر البالد إلى كارثة

ّ
مراقبون يحذ

زيادة في أسعار البنزين والديزل سيصاحبها ارتفاع أسعار المواد األساسية
مطالبة المجلس السياسي وقيادة المؤتمر وأنصار الله بوقف الجرعة القاتلة

التهديد بإغالق ميناء الحديدة سيقطع الشريان األخير لـ٢٨ مليون يمني

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء والعديد من محافظات الجمهورية منذ  
الثالث من فبراير أزمة حاّدة في المشتقات النفطية، جّراء إقرار جرعة 
"غير معلنة" تم بموجبها زيــادة سعر دّبة البنزين "٢٠ لترًا" إلى ٥٥٠٠ ريال 
ر 

ّ
والديزل إلى ٤٥٠٠، ارتفاعًا عن سعرهما الرسمي السابق البالغ ٣ آالف ريال. وحذ

«الميثاق» من خطورة رفع أسعار المشتقات  خبراء اقتصاديون ومراقبون سياسيون لـ
له 

ّ
النفطية وتأثير ذلك بزيادة في أسعار السلع األساسية والغذائية والنقل، وما يمث

 الفقراء والموظفين بدون رواتب.
ً
ذلك من تفاقم األعباء على كاهل المواطنين وخاصة

وأشاروا إلى أن هذه الجرعة الظالمة من شأنها أن تزيد من حجم اإلحباط واليأس 

ك المواطنين تجاه حكومة اإلنقاذ الوطني التي فشلت حتى اآلن في حل أي 
ّ
الذي يتمل

مشكلة اقتصادية أو إنسانية يعاني منها الشعب اليمني.
واستغربوا من إقدام حكومة االنقاذ على اتخاذ قرار كهذا، في الوقت الذي يواجه 
الشعب اليمني عدوانًا همجيًا وحصارًا جائرًا من قبل تحالف العدوان الذي تقوده 
السعودية اضافة الى عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها بتسليم مرتبات الموظفين 
للشهر الخامس على التوالي، وأعرب المراقبون عن قلقهم البالغ من عواقب هذه 

الجرعة السعرية،
البقية ص٢

يهدد إغــالق ميناء الحديدة المطل  
على البحر األحمر بتفاقم أزمة الغذاء 
وحدوث أزمة وقود على خلفية توقف الواردات.
فبعد أن فرض تحالف العدوان حصارًا خانقًا 
ــي وتسبب بمعاناة  ــدول على مــطــار صنعاء ال
الماليين من اليمنيين العالقين في مختلف 
مطارات العالم ورفض كافة المطالب الدولية 
بفتح المطار امــام الــرحــالت الجوية مبررًا أن 

المطار يقع في اطار العمليات العسكرية رغم 
عدم وجــود اي مخاطر على الحركة المالحية 
ــعــدوان  الــجــويــة فــي الــمــطــار، أعــلــن تــحــالــف ال
-االربــعــاء- حرب تجويع جديدة على الشعب 
اليمني وذلك عبر قيامه بإيقاف المالحة البحرية 

في ميناء الحديدة..
ووفق مصادر فإن تحالف العدوان السعودي 
ابلغ االمــم المتحدة بــأن ميناء الحديدة ضمن 

مناطق العمليات العسكرية، مطالبًا بوقف 
التصاريح للسفن التجارية المتجهه نحو الميناء.. 
واكــد مصدر مالحي أن تحالف الــعــدوان منع 
السفينة "ماجستي" التي تحمل كميات كبيرة 
من القمح والمصرح لها مسبقًا بتفريغ حمولتها 
في ميناء الحديدة من دخول الميناء وأجبرها على 

تحويل مسارها إلى ميناء جدة.
تفاصيل ص٩

قيادة تحالف العدوان تفقد السيطرة الكاملة على قواتها في باب المندب

خالد الرضي نائبًا لرئيس دائرة 
العالقات الخارجية بالمؤتمر

أصدر األمين العام للمؤتمر األستاذ عارف عوض الزوكا  
قرارًا تنظيميًا قضى بتعيين األخ خالد احمد زيد الرضي 

نائبًا لرئيس دائرة العالقات الخارجية باألمانة العامة للمؤتمر.
وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره.

اليمن يطالب روسيا بدعوة مجلس األمن لالنعقاد 
للوقوف أمام التحركات األمريكية بالسواحل اليمنية

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله  
-أمــس- القائم بأعمال السفارة الروسية بصنعاء 

أندريه تشرنوفول.
ناقش اللقاء تطورات الوضع في منطقة البحر األحمر وباب 
المندب، والتحركات التي تقوم بها قطع من القوات البحرية 
األمريكية هناك، في الوقت الذي يواصل فيه العدوان السعودي 
ومرتزقته ارتكاب جرائم إبــادة جماعية بحق المدنيين على 

السواحل اليمنية وباألخص في مدينة المخا.
كما تم  في اللقاء بحث موضوع العملة اليمنية التي تم طباعتها 
في روسيا بهدف استخدامها لتمويل مرتبات موظفي الدولة 
التي أشار إليها المبعوث الدولي في اإلحاطة األخيرة أمام مجلس 
األمن، ولم يتم إلى اآلن استخدامها لإليفاء برواتب موظفي الدولة.
وطلب وزيــر الخارجية من القائم باألعمال إحاطة القيادة 
الروسية بالتحركات البحرية األمريكية التي قد تستهدف 
األراضي والسواحل اليمنية خالل الفترة المقبلة وتحت تبريرات 
واهية، كما طالب بضرورة دعوة روسيا االتحادية لعقد جلسة 
لمجلس األمــن لبحث التواجد العسكري وما تهدف إليه تلك 

الحشود.
وقال الوزير شرف:" يبدو أن هناك من سيحاول افتعال أي 
حوادث أو مبررات لصراع جديد في سواحل البحر األحمر، في 
الوقت الذي يدعو فيه المجلس السياسي األعلى وحكومة اإلنقاذ 
الوطني إلى استمرار جهود السالم والتسوية السلمية الشاملة 
للوصول إلى ترتيبات وحلول متكاملة من شأنها إنهاء العدوان 

السعودي على اليمن".

الخارجية األمريكية تعلن التراجع عن 
قرار حظر السفر

أعلنت وزارة الخارجية األمريكية -السبت- تراجعها  
عن قرار حظر السفر المؤقت لحاملي التأشيرات وأنه 
سيتم السماح لألشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر 

إلى الواليات المتحدة .
وأضــاف المسؤول فى بيان: "تراجعنا عن التعليق المؤقت 
للتأشيرات"، وأن "األشخاص الذين يحملون تأشيرات لم يتم 
إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت سارية،" التزامًا بحكم قاٍض 
اتحادى فى مدينة سياتل أوقف األمر التنفيذى الذى أصدره 

الرئيس دونالد ترامب.
وأكدت الخارجية األمريكية، السبت، أنها تراجعت عن قرارها 
سحب نحو ٦٠ ألــف تأشيرة للواليات المتحدة، حيث قالت 
متحدثة باسم الخارجية: "لقد تراجعنا عن السحب المؤقت 
للتأشيرات المستند إلى المرسوم الرئاسى رقم «١٣٧٦٩» أن 
حاملى التأشيرات التى لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت 

التأشيرة صالحة".

«باليستي» قاعدة  ألوية الصواريخ تستهدف بـ
عسكرية في منطقة المزاحمية غرب الرياض

قـــال مــصــدر عــســكــري إن 
ألـــويـــة الـــصـــواريـــخ للجيش 
واللجان الشعبية استهدفت 
ـــصـــاروخ بــالــيــســتــي بعيد  ب
الـــمـــدى قـــاعـــدة عسكرية 
غــرب العاصمة السعودية 

الرياض.

وأوضـــح مــصــدر عسكري 
لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن 
ألوية الصواريخ استهدفت 
ـــصـــاروخ بــالــيــســتــي بعيد  ب
الـــمـــدى قـــاعـــدة عسكرية 
ســــعــــوديــــة فـــــي مــنــطــقــة 

المزاحمية غرب الرياض.


