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من قلب الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، ومخرج 

ــغــاز ومحقق المنجزات  النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء 
الهياكل األســاســيــة، وأنـــه رقم 
يفوق كل المعادالت وسيظل 

رقــــمــــًا فــــي الـــحـــاضـــر 
والمستقبل..

لحظات فارقة كلمة 

استقالة األخ الرئيس عبدربه منصور هادي،  
وقبل ذلك الحكومة لم تكن مفاجئة كانت حدثًا 
متوقعًا، لكن أحدًا لم يكن يتوقع حدوث ذلك بهذه 
السرعة.. ووفقًا للدستور الحالي فإن على مجلس النواب 
أن ينظر في االستقالة فإما أن يقبلها أو يرفضها، نحن 
نعيش فراغًا دستوريًا مقلقًا، ولذلك كنت أفضل دعوة 
المجلس لالنعقاد عاجًال، مع منح المستشارين وقادة 
األحزاب والمكونات السياسية والخيرين من أبناء اليمن 
فرصة  للحوار مع الرئيس، ربما عدل عن استقالته، فقد 
بذل جهده في قيادة البالد. لكن الرياح كانت تمضي 
خالفًا لما كان يريد. كما لم تجر مشاورات جادة، فقد 

ذهبت الصدمة بالقلوب والعقول.
وفي الحقيقة فإن هناك أسبابًا كثيرة تدعو لالستقالة، 
لكن هناك أسباب أخرى تستوجب التريث والقيام بجملة 
ات الدستورية والسياسية تسبق االستقالة  من اإلجراء
إن كان البد منها فتأتي االستقالة، وقد تهيأت البالد 
الستقبالها دون خوف أو قلق، ونكون جميعًا وبوفاق 

وطني وشراكة حقيقية قد وجدنا حًال لما نحن عليه اآلن من خالف.
اآلن المسئولية تقع على مجلس النواب، ونحن نعلم أن مجلس النواب 
يملك من الصالحيات ما يساعده على اتخاذ القرار، قرار القبول، أو قرار 
الرفض. لكن الوقت وتطور األحداث ال يسعفنا كثيرًا لهذا فهناك حاجة 
لتفاعل يقظ من القوى الوطنية والتعامل مع المستجدات بقدر كبير من 
التأني، والهدوء، ومعالجة األوضاع بالحكمة والعقل، واستشعار المسئولية.
وفي هذا السياق نرجو أن يتفهم البعض ممن جنحت بهم عواطفهم 
بعيدًا أن يدركوا أن المسئولية هنا مشتركة، وأن صاحب القرار في مثل هذه 
الظروف هي الهيئات الدستورية وأن القرارات المصيرية من صالحياتها 
دون غيرها من الهيئات، وأن جهل أو تجاهل هذه الهيئات سوف يشكل 

في االيام القادمة عقدة قد ال تتاح لنا فرصة للتغلب على عواقبها..
 إن أسوأ الحلول هي التي يمكن فرضها بالقوة. فالشعب اليمني بداية 

والمجتمعان اإلقليمي والدولي ليسوا في وارد القبول إال 
بما يتم التوافق عليه.. وهذا أمر مازال ممكنًا ومتاحًا 

حتى األن.
 إن وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ومعالجة قضاياه 
استنادًا الى مرجعياته المتمثلة فيما تبقى من المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني 
واتفاق السلم والشراكة الوطنية هي أداتنا ومرشدنا 
اليوم فيما قد نتوافق عليه من قــرارات مهمة في 

الساعات القادمة..
 إنـــه مــن الطبيعي أن يتغير األفـــــراد، وتتبدل 
المؤسسات وآلــيــات التغيير متفق عليها بموجب 
الــدســتــور ويــجــب احترامها والــتــي تحفظ للجميع 
كرامتهم، الــمــغــادرون للسلطة والــقــادمــون إليها، 
المغادرون غــدًا، لكن ال يجوز بــأي حــال من األحــوال 

التفكير، مجرد التفكير في تبديل أو تغيير األوطان.
 هذه لحظات تاريخية فارقة تحملنا جميعًا مسئولية 
مشتركة. تلزمنا التصرف بما تمليه علينا عقولنا 
ات أو اتخاذ أية مواقف  وضمائرنا، وأن نكف جميعًا من القيام بأية إجراء

من شأنها مضاعفة المشكالت التي قد تذهب بنا، وببالدنا إلى المجهول.
ولكن هذا وحده ال يكفي، يجب القول بوضوح أننا نحتاج الى وفاق جديد، 
وشراكة تقوم على مرجعياتنا. اليوم ليس بمقدور أحد أن يفرض على 
المجتمع ما يريده هو، وال أن يتصدى بمفرده للمشكالت واألزمات والكوارث 
التي نمر بها مهما أوتي من إمكانيات وقدرات، فهناك معضلة كبرى في 
المناطق الجنوبية، وأزمة سياسية تعصف بالبالد، وإرهاب، واقتصاد منهار، 
وخالف حقيقي حول فهم الحاضر، وصياغة المستقبل. والوصول الى اتفاق 
ساحته الحوار والتفاهم، وقانونه في الظروف الراهنة الوفاق، وأن المؤتمر 
الشعبي العام يرحب بالحوار مع الجميع، وهو يمد يده للجميع،  ويرى أن 
كل ساعة تمر دون اتفاق في ظل غياب مخيف للسلطة، وازدياد عوامل 

الفرقة والتفكك تقودنا أكثر فأكثر نحو الهاوية.

«الميثاق»: رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان لـ

هادي ال يستطيع العدول عن استقالته.. والبت فيها مسؤولية البرلمان

حوارات بن عمر الجانبية عرقلت انعقاد جلسة البرلمان
 على البرلمان إلزام الحكومة بتصريف األعمال حتى تشكيل حكومة جديدة الوطن يمر اليوم بفراغ سلطة مخيف

الزعيم يهنئ الملك سلمان بتوليه مقاليد الحكم في المملكة
هنأ الزعيم علي عبدالله صالح  

رئيس المؤتمر الشعبي العام 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز بمبايعته ملكًا للمملكة 

العربية السعودية الشقيقة.
جاء ذلك في برقية العزاء التي بعثها 
ــإذن الله  الزعيم بوفاة المغفور لــه- ب
تعالى- الملك عبدالله بن عبدالعزيز، 
والتي عبر فيها عن فقدان األمة العربية 
واالسالمية لقائد عربي شجاع في أحلك 
الــظــروف والتحديات، التي يواجهها 
الــعــرب والــمــســلــمــون.. مــعــددًا مناقب 
الفقيد تجاه األمة العربية واالسالمية 
ودوره الكبير في استنهاض قــدرات 
األمة للتصدي لكل المخاطر والحد من 

تداعياتها الكارثية.
تفاصيل ص ٢

قّدم التعازي في وفاته

المؤتمر والتحالف يشيدون بمواقف الملك عبد الله تجاه اليمن
ـــى   عـــــاد فـــجـــر أمـــــس إل

الــعــاصــمــة صــنــعــاء وفــد 
المؤتمر الشعبي الــعــام وأحـــزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي بعد 
زيارته للعاصمة السعودية الرياض 
لتقديم العزاء بوفاة خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبد الله بن عبد 
لــعــزيــز والتهنئة لملك المملكة  ا
العربية السعودية الجديد سلمان 
بن عبد العزيز وولي عهده صاحب 
السمو مقرن بن عبد العزيز وولي 
ولي العهد محمد بن نايف بن عبد 

العزيز.

وقــــّدم وفـــد الــمــؤتــمــر وأحـــزاب 
ــه العاصمة  ــارت التحالف أثــنــاء زي
الــريــاض السبت برئاسة الدكتور 
أحمد عبيد بن دغر، واجب العزاء 
ــادة الــمــؤتــمــر وأحـــزاب  ــي بــاســم ق
التحالف وكـــوادرهـــم وأنــصــارهــم 
ـــى خــــادم الــحــرمــيــن الشريفين  إل
الملك سلمان بن عبد العزيز ملك 
المملكة العربية السعودية الشقيقة 
ولصاحب السمو الملكي األمير مقرن 
بــن عبد العزيز ولــي العهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء..
تفاصيل ص٢

تعيش اليمن ودول المنطقة أيامًا عصيبة إزاء استمرار التداعيات في اليمن جراء استقالة الرئيس هادي   
عقب استقالة الحكومة الخميس الماضي دون استشعار للمسؤولية الوطنية والدينية والتاريخية من 
خطورة الفراغ الدستوري بسبب استقالتهم في آن واحد عقب فشل الحوار مع جماعة أنصار الله.. ووصف مراقبون 
سياسيون استقبال الشارع اليمني بارتياح كبير خبر االستقالتين، معتبرين أن رد الفعل الجماهيري يدل على 

فشل إدارة الرئيس هادي للبالد وتشكيل حكومة تتبع تاجرًا معروفًا وليست حكومة شراكة وطنية.. مؤكدين ان 
االستقالة جاءت لتبعث طمأنينة في الشارع اليمني بوجود مخرج إلنهاء تمديدات األزمة السياسية وإيقاف نزيف 
الدم اليمني في الصراعات العبثية التي تهلك كل شيء وتشتعل نيرانها في العديد من المناطق  بالبالد، والسير 
«الميثاق»  في خيارات آمنة تخرج البالد من قعر هذا النفق المظلم والكارثي. واعرب المراقبون في تصريحات لـ

عن خشيتهم أن تكون هذه االستقاالت جزءًا من سيناريو التمديد لألزمة من جديد وكذلك التمديد للرئيس 
هادي خصوصًا وأن جمال بن عمر المبعوث الدولي، قد عاد على وجه السرعة الى العاصمة صنعاء وبدأ يقود جوالت 

حوارية ال تهدف حل هذه المشاكل والتداعيات بصورة جذرية، بقدر ما تهدف الى ترحيلها الى المستقبل.
البقية ص٢

حذر من أن كل ساعة تمر دون اتفاق تقود البالد نحو الهاوية

المؤتمر يرحب بالحوار مع الجميع
مراقبون: ارتياح شعبي الستقالة هادي وإجماع دولي على انتقال سلمي
بن عمر يجري محاوالت أخيرة إليجاد حالة وفاق بين المكونات السياسية

 الحوار بين المكونات مازال متوقفًا 
عند مرحلة فرض اإلرادات

«هادي»    التحذير من التمديد لـ
ومخاوف من أن تكون مسرحية

 المشترك يطرح اشتراطات تعجيزية 
ويسعى لفرض مطالبه على األطراف األخرى

عــزى بوفاة
 فقيد األمة

«الميثاق»: السفير المصري لـ

الرئيس السيسي يصدر توجيهات بشأن اليمن

د. القربي يشدد على أهمية المصالحة الوطنية إلخراج البالد من األزمة

«الميثاق»- جمال مجاهد

أكد سفير جمهورية مصر العربية  
لــدى اليمن الدكتور يوسف أحمد 
الشرقاوي أن مصر تعتبر المسار السياسي 
هو الحل الوحيد لألزمة اليمنية، معّبرًا عن 
أمله في استقرار البالد لتحقيق آمال الشعب 

اليمني في الرخاء والتنمية.
وجــّدد السفير المصري في تصريح خاص 
ـــ "الــمــيــثــاق" تــأكــيــد تمسك مــصــر بــوحــدة  ل
اليمن وسالمة أراضيه، وأهمية التزام جميع 
األطراف السياسية اليمنية بالمبادرة الخليجية 
ــفــاق السلم  ــحــوار الــوطــنــي وات ومــخــرجــات ال
ع في ٢١ سبتمبر 

ّ
والشراكة الوطنية الموق

٢٠١٤م في صنعاء برعاية األمــم المتحدة 
بما في ذلك الملحق األمني، لحل أزمات البالد 
الحالية وتجنيب الشعب اليمني مخاطر االنزالق 
حة، والتي ستكون نتائجها 

ّ
في صراعات مسل

كارثية على اليمن والمنطقة العربية.
ولفت إلى دعم مصر الكامل للشعب اليمني، 
وأن هناك توجيهات من الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي صدرت بالعمل من أجل 
تنشيط العالقات بين البلدين الشقيقين في 
كافة المجاالت وتوثيق الروابط بين البلدين.. 
وأشار إلى التعاون المستمر بين البلدين في 

مجال مكافحة اإلرهاب.
بقية ص٢

شدد الدكتور أبوبكر القربي األمين  
العام المساعد للمؤتمر على أهمية 
المصالحة الوطنية الشاملة الخــراج البالد من 

األزمة الراهنة..
وقال: إن عدم تحقيق مصالحة وطنية أفشل 
اتفاقية السلم والشراكة نتيجة الصراعات 
القديمة، نحتاج اآلن تصحيح مسار العملية 

السياسية بدءًا بمخرجات الحوار والدستور.
وقال القربي: إن بعض األحزاب تقوم بتضليل 
الشعب واتهام الخصوم بــدًال عن البحث عن 
حلول إلنهاء الصراع، مؤكدًا على أهمية الحوار 

وضــرورة تغليب مصلحة اليمن على كل المصالح وتصحيح 
مسار العملية السياسية.

وذكــر القربي في سلسلة تغريدات على 
ــتــر": "تــفــســر بعض  ــوي حــســابــه بــمــوقــع "ت
األحزاب األمور لتضلل الشعب واتهام الخصوم 
بدًال من البحث عن حلول تنهي الصراع وتكرر 
هــا الــتــي أنتجت أزمـــة ٢٠١١ دون  أخــطــاء

تقدير للخطر الداهم".
وقال: "وضع اليمنيون أسس بناء يمن جديد 
بمخرجات الحوار، ولكن البعض غلب مصالحه 
على مصلحة اليمن، فخسروا كل شيء.. اليوم 
يجب أن تكون مصلحة اليمن أوًال بدون منازع".
ونوه إلى أن "الجهاد األكبر هو مع النفس، 
كذلك الحوار مع الذات هو األهم لتصحيح المواقف والقناعات 
الشخصية قبل الذهاب لحوار اآلخرين كي يتم التوافق حقًا".

بقلم/ 
د. أحمد عبيد بن دغر
النائب األول لرئيس المؤتمر


