
دعوة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر  
الشعبي العام- في مناسبة الذكرى الـ39 لـ17 يوليو الى مصالحة وطنية شاملة ال 
اتهم وتوجهاتهم السياسية والحزبية  تستثني أحدًا بين كافة أبناء اليمن على اختالف انتماء
ليست األولى ولن تكون األخيرة ذلك أن التصالح والتسامح مبدأ صميمي في فكره السياسي 
واإلنساني اتسمت به شخصيته الوطنية في معترك الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة 
وتجسدت في مسيرة قيادته لليمن ألكثر من ثالثة عقود مرسخًا مداميك هذا النهج وهو 
يقهر المستحيل، منقذًا سفينة اليمن من الغرق التي كادت أن تودي بها أعاصير وأمواج 
األحداث التي سبقت تحمله المسئولية في 17 يوليو 1978م، منهيًا بالمصالحة والحوار 
الحرب الشطرية والصراعات الداخلية بكل امتداداتها الخارجية االقليمية والدولية وفي فترة 
وجيزة، معيدًا األمن واالستقرار، منطلقًا صوب التنمية واالنجاز على طريق صنع الوحدة التي 
رفع رايتها عاليًا في 22 مايو األغر 1990م في سماء درة اليمن عدن، محواًل القضية -التي 
ناضل وقدم شعبنا من أجلها التضحيات وقوافل الشهداء على دروب الثورة اليمنية »26 
سبتمبر و14 أكتوبر«- من حلم الى حقيقة، مشّيدًا صروح نظام الدولة اليمنية الموحدة على 
أساس الديمقراطية بمعانيها المعاصرة المجسدة في حرية الرأي والرأي اآلخر والتعددية 

السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق اإلنسان.
وهكذا فإن نهج التصالح والتسامح للزعيم علي عبدالله صالح مرادف في الداللة والمعنى 
للشراكة والحوار المستمد من قناعته بأن اليمن لكل ابنائه.. ورغم إدراك كل القوى السياسية 
على اختالف مسمياتها هذه الحقيقة بل وعاشتها طوال فترة تحمل الزعيم مسئولية قيادة 
الوطن إاّل أن انتهازية قيادتها وطموحاتها ومصالحها األنانية الشخصية والحزبية الضيقة 
وغير المشروعة أعمتها وجعلتها تذهب في مسار مغاير لمبدأ المصالحة وتسعى الى تدمير 
- بعد أن أفشل 

ً
الوطن وضرب وحدة ابنائه الوطنية وتمزيق نسيجه االجتماعي.. مستنجدة

شعبنا مشاريعها- بالعدوان السعودي الحاقد وتحالفه اإلقليمي والدولي البغيض الذي تحول 
الى حرب إبادة وحشية قذرة وشاملة تستهدف اليمنيين جميعًا دون استثناء بمن فيهم 

أولئك الذين اصطفوا مع تحالف العدوان السعودي ضد وطنهم وشعبهم.
وهنا تكمن أهمية هذه الدعوة الى المصالحة والتي هي ليست جديدة من الزعيم ولكن 
الجديد فيها أنها جاءت في لحظة تاريخية انكشفت فيها حقيقة هذا العدوان ومشروعه 
المستهدف لليمن الوطن والشعب بمن في ذلك من وقف معه وأيده وقاتل في صفه.. فهل 
يغلبون انقاذ وطنهم وأنفسهم على احقادهم وأوهام المشاريع الصغيرة الحزبية والمناطقية 
والطائفية والمذهبية، ويستجيبون للمصالحة الوطنية الشاملة التي وحدها ستوقف العدوان 
الغاشم على اليمن الذي كان ومازال وسيظل وطنًا لكل ابنائه بمن فيهم أولئك الذين اخطأوا 
ت حقيقة العدوان واضحة وانكشفت 

َّ
بحقه وعادوا عن غيهم الى جادة الصواب بعد أن تجل

المؤامرة وهي تقترب من نهايتها التي ستحققها وستعّجل بها المصالحة، والمصالحة فقط.. 
فهل انتم فاعلون؟!
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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..

كلمة 

طريق المصالحة

الزعيم يدعو إلى مصالحة وطنية شاملة ال تستثني أحدًا
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زيارة الزعيم ورئيس المجلس السياسي لمعسكر الشهيد الملصي أسقطت رهان العدوان

تتواصل ردود األفعال داخليًا وخارجيًا حول زيارة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر  
الشعبي العام- وصالح الصماد -رئيس المجلس السياسي األعلى- الى معسكر الشهيد العميد حسن الملصي »أبو حرب« 

لالطالع على سير التدريبات للمقاتلين تمهيدًا اللتحاقهم بجبهات القتال.
فقد عكست الزيارة حالة من االرتياح في مختلف األوساط الشعبية وبعثت على االطمئنان بأن قضية شعبنا منتصرة بفضل وحدة 
الصف واستشعار الجميع للتحديات المحدقة بالوطن والشعب، والتزال أخبار الزيارة محل اهتمام الشارع اليمني كما أنها رفعت 

معنويات ابطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات القتال.
هذا فيما وجهت زيارة الزعيم ورئيس المجلس السياسي صفعة الى دول العدوان ومرتزقته الذين ظلوا يراهنون على اشعال فتنة 
بين المؤتمر وأنصار الله، وجاءت هذه الزيارة لتمثل ضربة موجعة وصادمة لمرتزقة العدوان الذين يعانون من الصراعات ويتآمرون ضد 

بعضهم البعض. هذا وكان قد ألقى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام كلمة توجيهية 
للمقاتلين في معسكر الشهيد العميد حسن الملصي "أبو حرب"، أكد فيها أن هذا التجّمع الشبابي من المقاتلين والمجاهدين في سبيل 

الدفاع عن أمن واستقرار الوطن هو ضد العدوان السافر والهمجي الذي يقوده نظام آل سعود ومن تحالف معهم.
وقال: "أنا متأكد أنكم جاهزون ومتدّربون على أتم االستعداد لتقديم التضحيات من أجل الوطن فثقتنا فيكم كبيرة أيها الشباب"

وأضاف: "أتيت لزيارتكم ومعنا األخ رئيس المجلس السياسي األعلى األستاذ صالح الصماد وهو يقود العملية السياسية وينتظر من 
المقاتلين التوّجه إلى الجبهات وسوف يتم دعمكم بكل المستلزمات".

ووجه الزعيم علي عبدالله صالح األخ طارق محمد عبدالله صالح بالبقاء مع المقاتلين وعقد دورة خالل عشرة أيام لإلخفاء والتمويه 
والتجهيز الكامل، على أن يوّجه رئيس المجلس السياسي وزارة الدفاع وهيئة األركان العامة بتوفير كل المستلزمات وتحديد المناطق 

التي يّتجه إليها المقاتلون.
بدوره أكد رئيس المجلس السياسي صالح الصماد أن أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام قد التحموا في المجلس السياسي األعلى، 
وقياداتهم حريصة على أن يكونوا في خندق واحد، وقد اختلطت دماؤهم في المتاريس متجاوزين كل تباينات الرأي للجم العدوان 
طه. وأعرب الصماد عن أمله في أن يكون هذا الحشد بداية لتصعيد جديد في مواجهة العدوان وتصعيده.. وقال: "إننا أمام 

ّ
ومخط

عدو ال ينفع معه إال أن يصل إلى مرحلة العجز فهو عدو ال يقبل بالتنازالت والمبادرات تلو المبادرات كون هدفه الرئيسي هو سحق 
اليمنيين من الوجود وهو التحّدي الذي يجب مواجهته بتحدٍّ وأن يكون الجميع يدًا واحدة، وأن ال نسمع للمغرضين والمرجفين والذين 

يحاولون زعزعة الوحدة الداخلية".
تفاصيل ص2

فرسان المؤتمر يستنفرون استعدادًا لمهرجان »24 أغسطس«
الزعيم: االحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر رسالة ضدالعدوان

يواصل فرسان المؤتمر الشعبي العام االستعدادات والتحضيرات لمهرجان 24 أغسطس  
والذي سيقام بميدان السبعين في العاصمة صنعاء احتفاًء بالذكرى الـ35 لتأسيس 
المؤتمر الشعبي العام، حيث تحظى هذه المناسبة باهتمام كبير من قبل قيادة المؤتمر ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح القائد المؤسس الذي يحرص  على أن يكون االحتفال بتأسيس المؤتمر 

الئقًا بمكانته كتنظيم وطني رائد قاد أعظم التحوالت التاريخية في حياة الشعب اليمني.
وألهبت توجيهات الزعيم المؤسس حماس ماليين المؤتمريين في جميع محافظات ومديريات 

وقرى اليمن للتفاعل مع هذا الحدث الوطني والتنظيمي..
ويتزامن ذلك االستنفار المؤتمري مع الحضور الفاعل لألستاذ عــارف عوض الزوكا األمين 
العام للمؤتمر في قلب هذه االستعدادات والتحضيرات التي تتواصل ليل نهار، عبر ترؤسه 
اجتماعات اللجان الرئيسة المكلفة بالتحضير للمهرجان، اضافة الى متابعته مع األمناء العامين 

المساعدين واعضاء اللجنة العامة واألمانة العامة ورؤساء الفروع ما ينجز من المهام أواًل بأول في 
اطار االستعدادات لبد ء العمل الميداني مع بداية شهر أغسطس القادم.

وبهذا الخصوص حضر الزعيم علي عبدالله صالح جانبًا من االجتماع الذي ُعقد برئاسة األمين 
العام االستاذ عارف الزوكا  لقيادات قطاع منظمات المجتمع المدني بالمؤتمر وبحضور االستاذة 
فائقة السيد األمين العام المساعد واالستاذ طه الهمداني رئيس دائرة المنظمات لألمانة العامة.. 

وكان األمين العام للمؤتمر قد ترأس قبل ذلك اجتماعًا بقيادات القطاع النسوي بحضور فائقة 
السيد األمين العام المساعد وفاطمة الخطري ووفاء الدعيس عضوتي اللجنة العامة وحنان حسين 
ّرس لمناقشة االستعدادات 

ُ
عضو األمانة العامة وعدد من القيادات النسوية بعدد من المحافظات ك

والتحضيرات لمهرجان يوم 24 أغسطس وأهمية مشاركة المؤتمريات في هذه الفعالية الوطنية 
والتنظيمية..

وعلى ذات الصعيد وفي سياق هذه االستعدادات االحتفائية رأس األمين العام للمؤتمر أمس 
وبحضور عدد من أعضاء اللجنة العامة واألمانة العامة ورئيس دائرة قطاع االعالم االستاذ طارق الشامي 

عضو األمانة العامة اجتماعًا  للقيادات اإلعالمية بالمؤتمر وقف أمام آخر االستعدادات بهذا الشأن..
وفي ذات السياق رأس االستاذ/ ياسر العواضي األمين العام المساعد اجتماعًا للجنة االشراف 
والتقييم لعملية االستقطاب الى صفوف المؤتمر. وفي االجتماع أكد االمين العام المساعد ان عملية 
االستقطاب تأتي في اطار النشاط السياسي المكفول دستوريًا وقانونيًا لألحزاب والتنظيمات 
السياسية وتنفيذًا لتوجيهات قيادة المؤتمر السياسية ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- ،واستجابة لعملية التدافع الكبير من قبل 

المواطنين الراغبين في االنتساب الى عضوية المؤتمر
تفاصيل صـ8٫7٫5٫4٫2

األمين العام: مهرجان 24 أغسطس موجه ضد العدوان واإلرهاب واالحتالل.. وإعالميو المؤتمر وحلفائه ثروة للوطن
 نثق بقطاع المنظمات للدفع والتحشيد لالحتفاء بالمناسبة ندعو المؤتمريات لالحتشاد الكبير في ذكرى التأسيس

»الميثاق«- توفيق الشرعبي: 
أكد الدكتور أبوبكر القربي 
-األمــيــن الــعــام المساعد للمؤتمر 
عضو الوفد الوطني- أن وفد صنعاء 
جاهز للمفاوضات في أي وقت حرصًا 
منه على تحقيق السالم وحقن الدم 
اليمني الغالي ومــن أجــل ذلــك قدم 
المبادرات والتنازالت ومشاريع لحل 

األزمة اليمنية.
وقال الدكتور القربي في حديث 
لصحيفة »الــمــيــثــاق«: إن تحقيق 

السالم مرتبط بوقف التحالف للحرب وقناعتهم 
بأنه ال يوجد حل لألزمة اليمنية غير الحل السياسي 
والسلمي خاصة بعد أن أكد وفد صنعاء أكثر من 

مرة أن اليمن لن تكون مصدر 
تهديد ألمــن أشقائها وأن أي 
اتفاقية للسالم ستراعي مبدأ 
حسن الجوار واحترام السيادة 
وأن التفاوض المباشر سيقود 
الى حلول تحمي مصالح الجميع.
وأوضـــح الدكتور القربي أن 
مبادرة المبعوث الدولي حول 
الحديدة لم تقدم بشكل رسمي 
ومكتوبة لتتمكن األطراف من 
دراستها وطرح وجهة نظرها 
حولها وأنــه لن يتم التعامل مع أي مشروع أو 

مبادرات إاّل بعد تقديمها بشكل رسمي.
تفاصيل ص5

»الميثاق«: د. القربي لـ

المبعوث األممي لم يقدم مبادرة رسمية ووفد 
صنعاء جاهز الستئناف المفاوضات

دعوة الزعيم للمصالحة الوطنية نتيجة قوة ال ضعف
اليمن لن تكون مصدر تهديد مباشر وغير مباشر ألشقائها
لن نقبل بتجاوز ثوابتنا الوطنية أو فرض أي حلول

تدخل دول الخليج في اليمن وسوريا وليبيا لم يراع البعد االستراتيجي واألمن القومي

 فائقة السيد: االحتفال تجسيد لمواقف المؤتمر المناهضة للعدوان العواضي: زخم كبير لالنضمام للموتمر تزامنًا مع االستعدادات لمهرجان24 أغسطس

نص مبادرة مجلس النواب لحل األزمة القائمة
دعوة جميع األطراف لوقف الحرب واألعمال العسكرية ورفع الحصار

أطلق مجلس النواب وأقر في جلسته التي عقدت السبت برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي،  
مبادرة سياسية وطنية لحل األزمة القائمة في بالدنا وذلك انطالقًا من المسؤولية الوطنية لمجلس 

النواب تجاه الشعب اليمني بكافة أطيافه السياسية كونه يمثل جميع أبناء اليمن في الداخل والخارج.
ودعا المجلس في المبادرة كافة األطراف الى وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل المصالح والمشاريع 
الصغيرة والقبول باآلخر إلنهاء معاناة اليمنيين من ويالت الحرب المدمرة، والحصار الخانق واألوبئة القاتلة.
نص المبادرة ص3

مجلس األمن يناقش االنتهاكت الصهيونية في فلسطين المحتلة
ــن الــدولــي -الــيــوم االثنين- جلسة  يعقد مجلس األم
مكرسة لمناقشة التداعيات الخطيرة التي تشهدها مدينة 
ات التعسفية التي اقدمت  القدس المحتلة بعد االجــراء
عليها حكومة الكيان الصهيوني بنصب بوابات ضخمة 
وجسور تم تنصيب كاميرات مراقبة حساسة على أبواب 
المسجد األقصى ما دفع الفلسطينيين الى رفض ومقاومة 
ات وعلى إثر ذلك تفجرت -الجمعة الماضية  تلك اإلجراء
»جمعة الغضب«- مواجهات بين الشعب الفلسطيني 
وقــوات الكيان الصهيوني اسفرت عن استشهاد ثالثة 
فلسطينيين وأصيب أكثر من 200 فيما تظاهر عشرات 
اآلالف عقب أدائهم صالة الجمعة بجوار المسجد األقصى.
وشنت قوات االحتالل االسرائيلي -أمس األحد- حملة 
مداهمات واعتقاالت واسعة في صفوف الفلسطينيين 

في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية اعتقلت خاللها 23 
فلسطينيًا.. فيما مايزال المستوطنون الصهاينة يمارسون 
أعمال عربدة واستفزاز واقتحام لباحات األقصى المبارك 

وفي مناطق وبلدات وقرى الضفة الغربية.
ــان االحــتــالل االسرائيلي قــد قــام بــإغــالق المسجد  وك
األقصى في وقت سابق ومنع الصالة فيه وسط صمت 
عربي وإسالمي مهين عدا بعض االدانات الخجولة لبعض 

األنظمة العربية.
وفي الوقت الذي يستغيث المسجد األقصى وال نسمع 
صوتًا للمسلمين، تقوم في الوقت ذاته طائرات العدوان 
السعودي بقصف اليمن وارتــكــاب مذابح مروعة بحق 
األطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنى التحتية للعالم 

الثالث وتفرض حصارًا جائرًا دون مسوغ قانوني.

القوة الصاروخية تضع مصافي نفط تحالف العدوان أهدافًا عسكرية
ـــــــــــاد   أش

ــس  ــل ــج م
الدفاع الوطني- في 
لمنعقد  ا عه  جتما ا
ــاســة  ــرئ بــصــنــعــاء ب
صالح الصماد رئيس 
لسياسي  ا لمجلس  ا
األعلى رئيس مجلس 
ــي-  ــوطــن الــــدفــــاع ال
بالقوة الصاروخية 
ــكــل  الـــــتـــــي تـــــــرد ب

عــزم وصالبة على صلف وطغيان الــعــدوان بقيادة 
السعودية واإلمارات والذي بلغ حد إعدام األسرى في 
منطقة موزع الذي أقدمت عليه ألوية عسكرية تتبع 
السعودية واإلمارات التي تتحمل كامل المسئولية إزاء 
هذه الجرائم البشعة التي يقوم بها العدوان ليغطي 
بها فشله الذريع تجاه صمود أبطال الجيش واللجان 

الشعبية وكل فئات الشعب اليمني.
ــرد القوي على العدوان  وأكــد المجلس أهمية ال
والحصار، لضمان كرامة وحرية واستقالل كل مواطن 
يمني .. محماًل األمم المتحدة والمؤسسات الدولية 
المعنية بحقوق اإلنسان مسئولية الصمت إزاء هذه 

الجرائم التي يندى لها جبين اإلنسانية.
واستمع االجتماع إلــى تقرير وزارة الدفاع عن 
الخطط واالستراتيجيات العسكرية والترتيبات 
الجارية لمواجهة تصعيد العدوان، وأكــدت وزارة 
الدفاع على اإلستعداد والجهوزية التامة لدحر قوى 
العدوان وإفشال مخططاتها التي تستهدف اليمن 

أرضًا وإنسانًا.

الى ذلك أعلنت 
القوة الصاروخية 
اليمنية، تدشين 
ـــا بعد  مــرحــلــة م
ـــــاض، بــعــد  ـــــري ال
إطـــالقـــهـــا مــســاء 
أمس األول السبت 
ــركــان  صــــاروخ »ب
H-2 « الباليستي 
ــــى مـــصـــافـــي  عــــل
تكرير النفط في 
محافظة ينبع السعودية، والذي أصاب هدفه بدقة.

وذكر بيان صادر عن القوة الصاروخية، أن تدشين 
هذه المرحلة يأتي ردًا على جريمة ذبح األسرى من 

الجيش واللجان الشعبية في موزع بتعز.
وحــذرت القوة الصاروخية تحالف الــعــدوان من 
المساس بكرامة أسرانا، وأن يسلك المسار التفاوضي 
لمعالجة شاملة لملف األسرى، وإال سوف يدفع الثمن 
باهظًا".. واذا استمر التحالف في عدوانه وجرائمه 
الوحشية بحق شعبنا اليمني وفــرض الحصار على 
مطاراتنا وموانئنا، فعملياتنا الصاروخية سوف 

تستمر في تصاعد".
وأكدت القوة الصاروخية أن مصافي النفط أصبحت 
هدفًا عسكريًا.. وعلى الشركات األجنبية العاملة لدى 
تحالف العدوان أن تأخذ عملياتنا الصاروخية على 

محمل الجد، وهذا أول وآخر تنبيه بالنسبة لها.
وذكــر البيان أن القوة الصاروخية ليست معنية 
بتكرار تنبيهها فــي كــل مـــرة، ونصيحتها لهذه 

الشركات بأن تحزم حقائبها وتغادر مواقعها".

دواعش العدوان يرتكبون مذبحة 
مروعة بحق األسرى في تعز

أقـــــــــدم  
مرتزقة 
العدوان في مديرية 
موزع بمحافظة تعز 
ــى إعـــــدام »4«  عــل
أســـرى مــن الجيش 
والــلــجــان والثمثيل 
بجثثهم، »3« منهم 
تــم إعــدامــهــم رميًا 
ــع  ــراب بــالــرصــاص وال

ذبحًا بالسكين.
وتداولت عدد من القنوات الفضائية والمواقع االخبارية 
وشبكة التواصل االجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام 
المرتزقة بــاعــدام أحــد األســرى ذبحًا وثالثة آخرين رميًا 
بــالــرصــاص والتمثيل بجثثهم وســط تكبيرات القتلة. 
وأكدت مصادر محلية أن أربعة من مقاتلي الجيش واللجان 
وقعوا أســرى اواخــر االسبوع الماضي بيد مقاتلي ماتسمى 
)كتائب حمدي شكري( السلفية في جبهتي المخا وموزع  بـ
غرب محافظة تعز وتم تشكيلها ودعمها بالسالح والعتاد 

وتمويلها باألموال من قبل دول العدوان.
ــارت هــذه الجريمة استياًء وسخطًا واسعًا لدى  وقــد أث
أبناء الشعب اليمني حيث تمت إدانتها من قبل األحــزاب 
لمدني  لمجتمع ا لتنظيمات السياسية ومــنــظــمــات ا وا

والمنظمات الحقوقية واإلنسانية.


