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في اجتماع اللجنة العامة برئاسة الزعيم

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

د. احمد عبيد بن دغر يكشف عن خفايا الحوار في »موفنبيك«

سنؤيد اإلجماع الوطني في ترتيب السلطتين التشريعية والرئاسية أيًا كانت النتائج

عل���ى مدى أس���بوعين كاملين ش���ارك المؤتمر الش���عبي إلى جانب 
األح���زاب والمكون���ات السياس���ية واإلجتماعية األخ���رى في حوارات 
مس���تفيضة وبرعاي���ة أممية ح���ول الفراغ الدس���توري الذي أحدثته 
استقالة الرئيس والحكومة وما رافقته من أحداث وتطورات مهمة. 
لق���د ح���رص المؤتمر وم���ازال على اس���تمرار الحوار بي���ن الفرقاء 
السياسيين كوسيلة مثلى لحل المشكالت واستشعارًا منه بالمسئولية 
الوطني���ة وخطورة الوضع الراهن، فقدم المؤتمر الش���عبي وحلفاؤه 
تصوراته واقتراحات آلليات وطرق اإلنتقال الس���لمي للسلطة،  آخذًا 
ف���ي األعتب���ار مصلحة البالد العليا والت���ي لخصها في ضرورة أن تأتي 
الحلول دس���تورية وتوافقية وفي إط���ار يحفظ لليمن وحدته وأمنه 
واستقراره وسلمه اإلجتماعي الذي تتهدده مخاطر جمة وكثيرة. 
وتمس���ك المؤتمر بالش���رعية الدس���تورية والبرلمانية وحث كافة 
األط���راف على التمس���ك بمجل���س النواب باعتباره الش���رعية الباقية 
الحافظ���ة للوحدة الوطنية والحاضنة للدول���ة الموحدة. لكن الخالف 
كان كبيرًا بين من أرادوا الحفاظ على الش���رعية ومن رأوا غير ذلك. 
لق���د كان���ت الحجة األساس���ية التي تمس���ك بها الراغب���ون في تجاوز 
الش���رعية أن مجلس الن���واب يتكون من غالبي���ة مؤتمرية فاقترحنا 
أن يكون التوافق بين مكونات المجلس أساس���ًا عند اتخاذ القرار أيًا 
كان مس���توى القرار، فال تصبح األغلبية مزية ألحد أو وسيلة لفرض 

رأي آحادي.

 وأكث���ر م���ن ذلك فإنن���ا اقترحنا إعادة تش���كيل مجلس الش���ورى 
وتوس���يعه بما يحقق التوازن الوطني والسياس���ي والعددي إيمانًا من 
المؤتمر وحلفائه بمبدأ الش���راكة و تحقيق���ًا للعدالة، وقبلنا أن نكون 
ف���ي هذا المجل���س أقلية مقابل أكثريتنا في مجل���س النواب لتطمئن 

النفوس، وتقبل العقول. 
وعندم���ا الحظن���ا بعض التردد عن���د بعض األح���زاب والمكونات 
السياس���ية ف���ي األخ���ذ برأين���ا تقدمن���ا بمقت���رح الغرفتي���ن، تتكون 
األول���ى م���ن مجلس الن���واب والثانية من مجلس الش���ورى بصالحيات 
توافقي���ة ودس���تورية متوازن���ة تع���زز الوح���دة الوطني���ة، واعتبار 
اجتماع الغرفتين ) النواب والش���ورى( مجلس���ًا وطني���ًا انتقاليًا أعلى 
حتى تجري اإلنتخابات القادمة، توكل إليه وحصرًا السياسات العامة 
للب���الد والقضاي���ا الوطنية الكب���رى وتتخذ فيه دون غي���ره القرارات 
المصيري���ة. ويمن���ح ح���ق إصدار القواني���ن المهمة وخاص���ة قوانين 
المرحلة اإلنتقالية وعلى مبدأ التوافق والش���راكة أيضًا. على أن تصل 
عضويت���ه حتى مائتين وخمس���ين عضوًا أو أكثر قلي���اًل ويراعى في 
تكوين���ه منح المحافظ���ات الجنوبية 50% م���ن المقاعد الجديدة، 
والم���رأة 30%، والش���باب 20% إلتزام���ًا منا بالمب���ادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة 
الوطني���ة وحرصًا على إعادة الوفاق والتواف���ق بين أبناء الوطن. لكن 
البعض أراد إسقاط الدستور والبرلمان معًا، وهو األمر الذي لم يكن 

ف���ي مقدورن���ا الموافقة عليه أو التماهي مع���ه، حرصًا على وطن قد 
تمزقه الصراعات، أو تقسمه األطماع.

 لق���د كان فريقن���ا المح���اور م���زودًا بتعليمات واضح���ة من قيادة 
الوطن���ي  للتحال���ف  األعل���ى  والمجل���س  العام���ة  ولجنت���ه  المؤتم���ر 
الديموقراط���ي بإبداء المرونة الالزم���ة والصبر وتقديم التنازالت تلو 
التنازالت طالما حققت مصلحة وطنية أو إجماعًا وطنيًا نراه في هذه 
الظروف ضرورة وطنية وسياس���ية في ظل أزمة خانقة، واختالالت 

أمنية مدمرة، وتهديد واضح للوحدة االجتماعية والوطنية. 
وخ���اض فريقنا في نقاش���ات مطولة مع كاف���ة المكونات مجتمعة 
ومنف���ردة ولألس���ف لم تبد بع���ض األط���راف المرون���ة الكافية التي 
كان يج���ب حضورها، وكن���ا نأمل فيها عندما تحض���ر مصلحة اليمن 
���ب مصلحة الوطن 

َّ
واليمنيي���ن. كم���ا لم تب���د تفهمًا لموقفنا الذي غل

فوق كل مصلحة.
وفي ضوء ذلك ورغبة منا في تفادي مخاطر اإلنقسام السياسي أو 
إس���تمرار الخالف الذي ال يخدم الوطن. فقد قرر المؤتمر الش���عبي 
الع���ام وحلف���اؤه وبعد مناقش���ات مطولة في هيئات���ه القيادية  ومع 
حلفائ���ه الوق���وف إل���ى جان���ب اإلجم���اع الوطن���ي  في ترتي���ب أوضاع 
الس���لطتين التش���ريعية والرئاس���ية أيًا كانت نتائجه، طالما عبر عن 
رأي الغالبية من أبناء اليمن وحقق إجماعًا وطنيًا وس���يكون المؤتمر 
مؤيدًا ومتفقًا مع ما ستخرج به األحزاب والقوى السياسية واإلجماع 

الوطن���ي، متمس���كًا ومس���تمرًا في الح���وار وحاضرًا في جلس���اته. مع 
االحتفاظ بحقه في التعبير عن رأيه المتمسك بالدستور والشرعية 
البرلمانية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، 

وكل ما يمثل مصلحة عليا للوطن. والله من وراء القصد
صنعاء 2015/2/15م

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الش���عبي العام برئاسة الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وبحضور الدكتور قاسم 
س���الم رئيس المجلس االعلى ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 

اجتماعا لها صباح اليوم االحد.. 
وجرى خالل االجتماع اس���تعراض آخر المس���تجدات والتطورات 
على الساحة الوطنية فى الوقت الذي تمر به البالد بمنعطف خطير 

يهدد أمن واقتصاد الوطن و سلمه االجتماعي في ظل غياب قيادة 
للدولة مس���ئولة عن حفظ أمن وس���المة واس���تقرار ووح���دة البالد 
والحفاظ على مكتس���باتها الوطنية على مختلف االصعدة السياسية 
واالقتصادية واالمنية واالجتماعية وغيرها نتيجة اس���تقالة رئيس 
الجمهورية. وفي االجتماع استمع الحاضرون الى تقرير من الفريق 
المف���اوض عن مجمل الحوارات والنقاش���ات التي عقدت مع مختلف 

القوى السياس���ية ، وقد اكد االجتماع على ان الحوار مع كافة القوى 
السياس���ية كان وس���يظل المخرج الوحيد واآلمن للخروج من االزمة 

الراهنة..
كم���ا دع���ا االجتماع جمي���ع القوى السياس���ية التوصل ال���ى اتفاق 
سياسي في اقرب وقت ممكن بما يحافظ على الشرعية الدستورية 
و وفق���ا للمب���ادرة الخليجي���ة وآليته���ا التنفيذية ومخرج���ات الحوار 

الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية الن الوطن 
ل���م يعد يحتم���ل المزيد من االختالف والش���قاق ال���ذي يدفع ثمنه 

المواطن العادي.
كما ناش���دت اللجنة العامة ابناء الش���عب اليمني التحلي بمزيد من 
الصبر والحكمة والتماسك بغية الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار 

البالد والحفاظ على مكتسباته ومصالحه الوطنية العليا.

< االجتم���اع يح���ذر من خطورة المنعط���ف الخطير الذي تم���ر به البالد 
السياس��ية الق��وى  م��ع مختل��ف  الح��وارات  يق��دم تقري��رًا ع��ن مجم��ل  المف��اوض  الفري��ق   >
< الحوار مع كافة القوى سيظل المخرج الوحيد واآلمن للخروج من األزمة

< الوط���ن ل���م يع���د يحتم���ل المزي���د م���ن االخت���الف والش���قاق ال���ذي يدف���ع ثمنه���ا المواط���ن
نناش��د أبن��اء ش��عبنا التحل��ي بمزي��د م��ن الصب��ر والحكم��ة والتماس��ك للحف��اظ عل��ى الوط��ن  >
<  الحفاظ على المكتس���بات الوطنية في مختلف المجاالت مس���ؤولية الجميع

نحرص على استمرار الحوار بين مختلف المكونات كوسيلة مثلى لحل المشكالت
ال���ب���اد  ل��م��ص��ل��ح��ة  ت��غ��ل��ي��ب��ًا  وت���واف���ق���ي���ة  دس���ت���وري���ة  ال���ح���ل���ول  ت���ك���ون  أن  ي���ج���ب   >

< واف��ق��ن��ا ع��ل��ى إض��اف��ة م��ائ��ة ع��ض��و إل���ى ال��ب��رل��م��ان وي��ك��ون ال��ت��واف��ق اس��اس��ًا ع��ن��د ات��خ��اذ ال��ق��رار

األن���ف���س ل��ت��ط��م��ئ��ن  ف���ي���ه  اق���ل���ي���ة  ن���ك���ون  وان  »ال�����ش�����ورى«  ت���وس���ي���ع   اق���ت���رح���ن���ا   >

<خ��اض فريقن��ا نقاش��ات مطول��ة م��ع كاف��ة المكون��ات ولألس��ف لم تب��د بعضه��ا مرون��ة كافية

< يتمسك المؤتمر بالشرعية الدستورية والبرلمانية باعتبارها الشرعية الوحيدة للحفاظ على الوحدة

ذل��ك غ��ي��ر  أرادوا  وم���ن  ال��ش��رع��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ح��ف��اظ  أرادوا  م���ن  ب��ي��ن  ك��ب��ي��ر  ال���خ���اف   >

ال���م���م���ث���ل���ة غ�����ي�����ر  ال������م������ك������ون������ات  ل����ي����ض����م  ال��������ش��������ورى  م����ج����ل����س  <  ت������وس������ع 

ن��رف��ض��ه م�����ا  وه�������ذا  وال����ب����رل����م����ان  ال����دس����ت����ور  اس�����ق�����اط  أراد  م�����ن  ه����ن����اك   >

< قيادة المؤتمروجهت فريقنا المحاور بتقديم التنازالت طالما حققت المصلحة الوطنية

ق��ال الدكت��ور أحمد عبيد بن دغر النائب األول لرئيس المؤتمر الش��عبي العام: إن المؤتمر وأحزاب التحال��ف الوطني قرروا الوقوف إلى جانب االجماع الوطني في ترتيب 
الس��لطتين التش��ريعية والرئاس��ية مهما كانت النتائج...وكش��ف عن أهم المقترح��ات والتصورات التي طرحها فريق المؤتمر الش��عبي العام وحلفائ��ه على طاولة حوار 
موفمبيك استش��عارًا منه بخطورة الوضع وضرورة الخروج من المأزق.. مؤكدًا تمس��ك المؤتمر الش��عبي العام بالش��رعية الدس��تورية والبرلمانية باعتبارها الش��رعية 

الوحيدة الحافظة للوحدة اليمنية.. »الميثاق« تنشر نص ما جاء في تصريح الدكتور أحمد عبيد بن دغر النائب األول لرئيس المؤتمر:


