
صمت المكونات السياسية عن مغادرة 
السفارات والبعثات يثير الشكوك

يفترض على المؤتمر التحرك الجاد داخليًا 
وخارجيًا لوقف عزل اليمن عن العالم
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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..

الحل الذي نريد!! كلمة 

المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي كانوا  
وسيظلون مؤمنين بنهج الحوار وان أي حل لقضايا اليمن ومشاكله 
ال يكون اال بتالقي القوى السياسية على طاولته.. اليوم اليمن يقف على 
مفترق طرق فإما يكون او ال يكون يصبح الحوار الجاد والصادق طوق النجاة 

الوحيد لجميع أبناء الوطن .
هذا هو االستخالص األهم من االجتماع المهم للجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام المنعقد برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح أمس األحد والذي 
جسد روح المسئولية الوطنية الحريصة على اليمن- الوطن والشعب- 
ووحدته وأمنه واستقراره.. فالوضع خطير والظرف حساس على الصعيد 
األمني واالقتصادي والسياسي واالجتماعي ال سيما وان البلد بال قيادة 
ويعيش فراغًا مأله يستوجب من كل المكونات السياسية وضع نصب أعينها 
ليس المصالح الشخصية والحزبية األنانية الضيقة بل المصلحة الوطنية العليا 

للشعب ولمستقبل أجياله.
ومن هنا فان المطلوب لمواجهة استحقاق اللحظة الحرجة االحتكام الى 
منطق العقل والحكمة الذي يتطلب من كل القوى السياسية االستعداد 
لتقديم التنازالت لبعضها البعض من اجل اليمن وال يكون ذلك اال ببذل 
جهود ومساٍع تؤدي الى اتفاق سياسي في إطار الشرعية الدستورية ويرتكز 
على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
واتفاق السلم والشراكة فما وصلنا اليه من منعطف حاد في انحدارته واذا 
استمررنا فإننا ذاهبون الى هاوية المجهول.. لذلك  نقول لكافة القوى 
السياسية انها امام مسئولية تاريخية واوضاع البالد والعباد ال تحتمل المزيد 
من االصرار على البقاء في مربعات تخندقات مشاريعها االحادية التي لم 
تنتج اال تعميق الخالفات والشقاقات والصراعات التي وضعت اليمن في 
هذه الدائرة الخطرة والتي بات كسر طوقها والخروج منها ضرورة وطنية 
عاجلة، خصوصًا وقد اثقلت األزمات كاهل المواطن.. ولم يعد قادرًا حياتيًا 
ومعيشيًا حمل المزيد من انانية وحماقة بعض السياسيين الذين عليهم 
ان يعوا ويستوعبوا ان ال خيار أمامنا إّال االتفاق على حل او الكارثة المدمرة 

التي سيكونون هم اول ضحاياها.

مؤامرة اإلطـــاحة بالشعب

١١ فبراير.. اليوم األسود فــي تـاريـخ اليمـــن

السفير المصري لدى اليمن لـ "الميثاق":

باب المندب خط أحمر
مصر تؤكد مساندتها للوحدة واستقرار اليمن وسالمة أراضيه

االلتزام بالمبادرة ومخرجات الحوار واتفاق السلم هو السبيل لحل األزمة
ر سلبًا على األوضاع االقتصادية

ّ
إطالة أمد الحوار يمكن أن تؤث

انتصرت للشرعية ورفضت حل البرلمان

سِقط دعوة الحوثي
ُ
كتلة المؤتمر ت أما آن لهذه األزمة 

أن تنتهي؟!!

ماذا يريد اللقاء 
المشترك؟

حين يباهي  الفجار 
بفجورهم !!

عبده الجندي:

أحمد الكحالني:

عبدالجبار سعد:

في اجتماع للجنة العامة برئاسة الزعيم

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة الزعيم علي  
عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وبحضور الدكتور قاسم 
سالم رئيس المجلس االعلى ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعا 

لها صباح اليوم االحد.. 
وجرى خالل االجتماع استعراض آخر المستجدات والتطورات على الساحة 

الوطنية فى الوقت الذي تمر به البالد بمنعطف خطير يهدد أمن واقتصاد 
الوطن و سلمه االجتماعي في ظل غياب قيادة للدولة مسئولة عن حفظ 
أمن وسالمة واستقرار ووحدة البالد والحفاظ على مكتسباتها الوطنية على 
مختلف االصعدة السياسية واالقتصادية واالمنية واالجتماعية وغيرها نتيجة 

استقالة رئيس الجمهورية.

وفي االجتماع استمع الحاضرون الى تقرير من الفريق المفاوض عن مجمل 
الحوارات والنقاشات التي عقدت مع مختلف القوى السياسية ، وقد اكد 
االجتماع على ان الحوار مع كافة القوى السياسية كان وسيظل المخرج الوحيد 

واآلمن للخروج من االزمة الراهنة..
تفاصيل ص٣

المؤتمر يدعو القوى السياسية إلى إنجاز اتفاق في أقرب وقت ممكن
نجدد تمسكنا بالشرعية الدستورية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة لحل األزمة

البالد تمر بمنعطف خطير أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا نتيجة استقالة الرئيس

الوطن لم يعد يحتمل المزيد من االختالف والشقاق الذي يدفع ثمنها المواطن

نناشد أبناء شعبنا التحلي بمزيد من الصبر والحكمة والتماسك للحفاظ على أمن ووحدة واستقرار البالد

حوار موفنبيك ال يمتلك مشروعًا وطنيًا جامعًا

بورجي يدعو القوى السياسية لتقديم التنازالت الخراج البالد من دوامة األزمة

مراقبون يطالبون المؤتمر بتحمل المسئولية إلنقاذ البالد من االنهيار

أكد االستاذ عبده بورجي عضو  
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام على ضرورة ان تدرك القوى السياسية 
أهمية «تقديم التنازالت»، للخروج بالبلد 
من دوامة األزمة الراهنة.. مشددًا بأن الحوار 
كــان وال يــزال «هــو السبيل الوحيد» إلنهاء 
الخالف واالنقسام، وقال: «اليمنيون أدرى 
بشعابهم».ولفت بورجي إلى أهمية ومحورية 
الـــدور المصري لمساعدة اليمنيين على 

تجاوز خالفاتهم وتقريب وجهات النظر.
وغــرد فــي حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائًال: 
«مــا ينبغي أن يدركه اليمنيون، وفــي المقدمة قواهم 
السياسية، بأن عليهم تقديم التنازالت لبعضهم من أجل 

تعايش حقيقي، ويمن للجميع، واليمنيون 
أدرى بشعابهم». مؤكدًا أن «الــحــوار هو 
السبيل الوحيد اآلمن لمعالجة األزمة اليمنية 
وإنــهــاء الخالف واالنقسام بين اليمنيين، 
والحل في نهاية المطاف، لن يكون إال يمنيًا 

حتى وإن ساند اآلخرون».
وقال: «ينتظر الكثير في اليمن من مصر 
دورًا فاعًال ومؤثرًا لتقريب وجهات النظر 
بين كافة أطراف األزمة اليمنية لما لمصر من 

مكانة وحضور وقبول لدى تلك األطراف».
وأضاف أن مصر صاحبة «مصلحة وطنية وقومية في 
استقرار اليمن وأمنه والحفاظ على وحدته، وباعتبار ذلك 

يخدم األمة واالستقرار اإلقليمي».

وســط األزمـــة الخانقة التي تكاد تتحول   
الى حزام ناسف يفجر التسوية السياسية 
برمتها يقف الشارع اليمني بمختلف شرائحه في 
حالة ترقب لــدور طليعي يضطلع بــه المؤتمر 
الشعبي العام إلنقاذ اليمن من هذه الكارثة المحدقة 
بالبالد والتي يتحمل مسؤوليتها بالدرجة األولى 

الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي.

وفي الوقت الذي اليزال حوار موفنبيك يراوح في 
مكانه فإن األزمة اليمنية صارت تأخذ بعدًا إقليميًا 
ودوليًا في تطور خطير يجعل ملف األزمة مرهون 
بأطراف إقليمية ودولية ، ودلل مراقبون سياسيون 
على ذلك بتلك التحركات التي تشير الى أن حوار 
موفمبيك لم يعد صاحب القرار األول، زد على ذلك 
ان بيان وزراء مجلس التعاون الخليجي وكذلك ما 

يصدر عن مجلس األمن واالتحاد االوروبي تذهب 
الى التمسك بالشرعية الدستورية، فيما نجد أن 
الحوار في صنعاء والذي يرعاه مبعوث األمين العام 
لألمم المتحدة يضع بدائل أخرى، األمر الذي يجب 
أن يتنبه له اليمنيون وأال يقعوا ضحية لما يخطط 

لهم من الخارج..
البقية ص٢

إغالق السفارات األجنبية 
ستضع اليمن في عزلة

أغلقت أبرز الدول الراعية للمبادرة الخليجية سفاراتها   
في العاصمة صنعاء وسحبت رعاياها على خلفية اإلعالن 
الدستوري الذي أصدره الحوثيون، حيث أغلقت أبواب سفارات كل 
من أمريكا وبريطانيا والسعودية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واالتحاد 
األوروبــي واليابان واإلمــارات وتركيا وقطر وغيرها خالل األيام 

الماضية في خطوة تنذر بعزل اليمن عن العالم.
وأكد سياسيون وخبراء اقتصاديون أن عزل اليمن عن العالم لن 
يضر بجماعة الحوثي فقط وإنما سيكون عقابًا ظالمًا يطال كل 
أبناء الشعب اليمني باعتبار اليمن دولة تعتمد أساسًا على المنح 

والقروض والهبات الدولية.
ات الدولية ستعيد اليمن إلى القمقم  مشيرين إلى أن هذه اإلجراء

الذي فرض عليها مئات السنين..
تفاصيل صـ٧

الجامعة العربية تدعو وزراء الخارجية 
العرب الجتماع طارئ بشأن اليمن

دعت الجامعة العربية وزراء الخارجية العرب الى اجتماع  
طارئ االربعاء المقبل في القاهرة لبحث االوضاع في اليمن 
..وذكــر أحمد بن حلي نائب االمين العام للجامعة العربية   أن 
الهدف من االجتماع هو النظر في اخر تطورات االوضاع الخطيرة 

والمستجدة على الساحة اليمنية" .
 وردا على سؤال حول الخطوات المنتظر اتخاذها من قبل وزراء 
الخارجية العرب، اوضح بن حلي "األمر متروك لوزراء الخارجية العرب 
لتدارس الموقف من مختلف جوانبه واالطالع على كافة جوانب االزمة 

وبناء على ذلك يتم اتخاذ الموقف المطلوب عربيا".

د. بن دغر يكشف عن الخفايا في طاولة حوار موفنبيك

سنؤيد االجماع الوطني في ترتيب السلطتين التشريعية والرئاسية مهما كانت النتائج
حريصون على استمرار الحوار بين مختلف المكونات كوسيلة مثلى لحل المشكالت
قدم المؤتمر وحلفاؤه تصورات واقتراحات آلليات وطرق االنتقال السلمي للسلطة
يجب أن تكون الحلول دستورية وتوافقية تغليبًا لمصلحة البالد العليا
يتمسك المؤتمر بالشرعية الدستورية والبرلمانية باعتبارها الحافظة للوحدة

قال الدكتور أحمد عبيد بن دغر النائب  
األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام: إن 
المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني قرروا الوقوف 
إلى جانب االجماع الوطني في ترتيب السلطتين 

التشريعية والرئاسية مهما كانت النتائج..
وكشف عن أهم المقترحات والتصورات التي طرحها 

فريق المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على طاولة حوار 
موفمبيك استشعارًا منه بخطورة الوضع وضرورة 
الخروج من المأزق.. مؤكدًا تمسك المؤتمر الشعبي 
العام بالشرعية الدستورية والبرلمانية باعتبارها 

الشرعية الوحيدة الحافظة للوحدة اليمنية..
تفاصيل ص٣

الخالف كبير بين من أرادوا الحفاظ على الشرعية ومن أرادوا غير ذلك
اقترحنا توسيع مجلس الشورى وأن نكون أقلية فيه لتطمئن األنفس

إرهابيو "داعش" يذبحون 
 مصريًا في ليبيا

ً
٢١ عامال

بث تنظيم "داعش" اإلرهابي تسجيًال  
مصورًا أمس األحد يظهر فيه إعدام 
٢١ مصريًا على ساحل العاصمة الليبية طربلس.
وأظهر التسجيل العمال وهم يرتدون مالبس 
ــدي، فيما يتم  برتقالية، ويقفون مكتوفي األي
اقتيادهم نحو شاطئ البحر، ثم يظهرون في صور 
أخــرى وقــد وضعت أسلحة بيضاء على رقابهم 
في وضع الذبح وقطع رؤوسهم بطريقة بشعة. 
يذكر أن تنظيم داعــش نشر الخميس صورا 
ـــ٢١ عامًال مصريًا اختطفهم في ١٢ يناير  ل

الماضي وهدد بإعدامهم ذبحًا.


