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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..

ال بديل للشرعية الدستورية كلمة 

منذ نشوب أزمة ٢٠١١م المفتعلة واليمن ينتقل من سيء إلى أسوأ  
ها تعقيدات مركبة رغم جهودنا  مراكمة القوى التي انتجتها وتقف وراء
الصادقة والجادة والمسؤولة لحلها ومعالجتها والخروج منها بالوسائل السلمية 
النابعة من روح المسؤولية الوطنية الحريصة على وحدة اليمن وأمنه واستقراره 
وبما يحافظ على مكتسباته وانجازاته الكبرى وفــي مقدمتها الديمقراطية 
والتعددية بما تعنيه من حرية رأي وتعبير وتداول سلمي للسلطة واحترام لحقوق 
اإلنسان.. وهذا هو األساس الذي بنيت عليه مواقف المؤتمر الشعبي العام وانبثقت 
منه رؤاه المجسدة إليمان وقناعة راسخة بالحوار المبني على استعداد كل اطرافه 
على تقديم التنازالت مستوعبين أن ال مسار آخر للوصول إلى السلطة إال عبر 
النهج الديمقراطي المتمثل في التداول السلمي للسلطة وعبر صندوق االقتراع..
لقد اصر المؤتمر الشعبي على التمسك بهذه القناعة وحرص على تضمينها 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ووفقًا لها جرت االنتخابات الرئاسية 
المبكرة في ٢١ فبراير ٢٠١٢م باعتبارها حًال توافقًيا في إطــار الشرعية 
الدستورية التي كنا ومازلنا وسنبقى نتمسك بها وندافع عنها ألنها تجنب وطننا 
وشعبنا أخطار الدمار والخراب والفوضى والفرقة والتمزق وهذا ما أكد عليه 
المؤتمر في الماضي ويؤكد عليه اليوم.. وعلى هذا األســاس سلم الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام السلطة إلى الرئيس عبدربه منصور 

هادي واليوم الشعب يصر على تسلمها منه عبر الشرعية الدستورية.
ومن هنا نقول إن هذا هو الموقف المبدئي للمؤتمر الشعبي العام الذي اثبتت 
صوابيته وصحته وقائع األحداث وأكدتها مجرياتها  السنوات األربع  المنصرمة 
من عمر انبثاق شرور تلك األزمة المشؤومة التي لم تجلب لليمن وشعبه سوى 
المزيد من المعاناة غير المسبوقة والويالت ورغم ذلك كانت وما زالت تلك القوى 
الشمولية تصر على فشلها وتنتقل به إلى مستويات أخطر وأكثر مأساوية حتى 
وصلت بنتيجة األحداث األخيرة إلى طريق مسدود على ذلك النحو الذي اعتادت 
عليه تلك األطراف أي السقوط في هاوية كارثة مجهولة العواقب باتت تهدد كيان 
اليمن ونسيجه االجتماعي.. وفي ظل هذا كله ماتزال تلك القوى سادرة في غيها 
وتصر على خطاياها مدفوعة بهوس مرضي سلطوي غير مشروع، عاجزة عن 
ا لمبدأ التداول 

ً
امتالك فضيلة العودة إلى الحق الذي هو الشرعية الدستورية وفق

السلمي للسلطة وعبر صناديق االقتراع.

«الميثاق» مثقفون وناشطـون لـ

ب آمال الشعب اليمني هـادي خيَّ تراجيديا 
نهايـة 

 الرئيس هادي!!

المبعوث الدولي شرعن لالنقالبات 
وانتهك حقوق الشعب اليمني

حرائق السياسة تشتعل مجددًا والوحدة في خطر
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األمين العام يعود
 الى أرض الوطن 

ـــاذ   عـــــاد االســـت
عـــــارف عــوض 
ــــا االمــــيــــن الـــعـــام  ــــزوك ال
م  لعا ا لشعبي  ا للمؤتمر 
إلى أرض الوطن الخميس 
بعد زيارة الى جمهورية 
مصر. وكــان في استقبال 
ــعــام فــي مطار  االمــيــن ال
صنعاء الــدولــي االســتــاذ/ 
ــعــواضــي االمــيــن  يــاســر ال
العام المساعد للمؤتمر 
وعدد من قيادات وأعضاء 
لعام  لشعبي ا لمؤتمر ا ا

وأحزاب التحالف.

استقبل الزعيم علي عبدالله  
صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام بعد ظهر أمس السفير الروسي 
بصنعاء السيد/ فالديمير ديدوشكين 
، وجــرى خــالل اللقاء تبادل وجهات 
النظر واخر المستجدات على الساحة 
اليمنية واهمية الدور الروسي في بذل 
الجهود إلخــراج اليمن من أزمته من 
خالل مصالحة وطنية شاملة وتنفيذ 
ماتبقى من المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني 
الشامل المتوافق عليها وانهاء المرحلة 

االنتقالية في اسرع وقت ممكن .
حضر المقابلة الدكتور أبوبكر القربي 

األمين العام المساعد لقطاع اإلعالم..

 سيناريوهات مرعبة أمام اليمنيين  مخاوف من فرض شرعيتين لتقسيم البالد

بن عمر: هادي يطالب بنقل الحوار من العاصمة والمشترك ينقلب على حوار موفنبيك
مراقبون يدعون القوى السياسية إلى تحمل مسئولياتها والتصدي للمؤامرة

نقل العاصمة إلى عدن يشير إلى نوايا لتفجير صراع جديد
أظهر الساسة اليمنيون مهارات خارقة في افتعال األزمات ونسف كل اتفاقات وتفاهمات يتم   

التوصل اليها لحل األزمة السياسية في البالد منذ ٢٠١١.
ففي الوقت الذي كان اليمنيون قد تنفسوا الصعداء الجمعة بذلك الخبر الذي أعلنه المبعوث الدولي والذي 
كشف فيه عن توصل األطراف السياسية اليمنية المتحاورة في موفنبيك إلى اتفاق على شكل السلطة 
التشريعية بعد شهر من الفراغ السياسي الذي تعيشه البالد عقب استقالة الرئيس هادي وحكومة بحاح 

استيقظ اليمنيون والعالم بعد ساعات من ذلك االتفاق بخبر وصول الرئيس المستقيل هادي الى عدن 
لتزيد المشهد قتامة عن طبيعة السيناريوهات التالية التي بالتأكيد ستكون قاسية وموجعة إن لم تكن 

سيناريوهات قاتلة..
وعد مراقبون مغادرة هادي خلسة العاصمة صنعاء التي تعهد مرارًا وتكرارًا بعدم مغادرتها يعد انتقاًال 

باألزمة السياسية الى مرحلة خطيرة بعد الخروج من دائرتها السلمية.

«الميثاق»: لقد عادت بعض األطراف الى متاريس المواجهة وغادرت طاولة الحوار  وقالوا لـ
قوًال وفعًال وخططت لذلك بدهاء ومكر وإصرار على إعادة تكرار مأساة مواجهات ٢٠١١ 
ولكن هذه المرة ليس من أجل اسقاط النظام وإنما السقاط اليمن بشكل عام في فوضى عارمة 

وعنف يحرق األخضر واليابس.
تفاصيل ص٣

«الميثاق»: رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان لـ

مشكوك في شرعية «هادي» حتى يبت البرلمان في استقالته
القوى السياسية ستتوصل التفاق حول قمة السلطة التنفيذية لمجلس الرئاسة

بعض األطراف المناهضة لنتائج الحوار ستستغل انتقال هادي إلى عدن لجر اليمن إلى المجهول

الزعيم  صالح.. 
شهادة للتاريخ

هل تسقط اليمن 
في التأبيد..؟

كارثة تجميد 
المساعدات

الزعيم يؤكد على أهمية الدور الروسي إلخراج اليمن من األزمة
خالل لقائه بالسفير الروسي

العواضي :استقالة هادي وخروجه من صنعاء
 أفضل عملين له خالل فترة حكمه

قــال األســتــاذ ياسر العواضي  
األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي الــعــام  إن الرئيس المستقيل 
عبدربه منصور هـــادي، مـــازال رئيسا 
شرعيا حتى يتم قبول استقالته من 

مجلس النواب.
مشيرًا إلى أن هادي ال يستطيع سحب 
استقالته، كما يــروج البعض.. واعتبر 
ــعــواضــي إن تــقــديــم الــرئــيــس هــادي  ال
استقالته وخروجه إلى عــدن، أفضل ما 

عمل خالل فترة حكمه األخيرة.
وأكـــد إن هـــادي غـــادر صنعاء رفقة 
قائد اللواء األول حماية رئاسية السابق 
العميد الجعيمالني. ووصف العواضي، في 
تغريدات بحسابه على "تويتر"؛ خروج 
هادي إلى عدن "خطوة جيدة، من شأنها 

أن تقلص غرور انصار الله الزائد".
وقال: لكن ما أتمناه أال يكون خروجه 
عدن ليسلمها لمن سلم لهم صنعاء أو 

ضمن اتفاق عميق.

اليمن.. دولة بال سفارات
في خطوة لعزلها عن العالم

فــي خــطــوات غير مسبوقة، لــم تحدث حتى في   
اخطر منعطفات األزمة السياسية عام ٢٠١١م 
واستهداف مؤسسات الدولة والمعسكرات ومحاولة اغتيال 
رئيس الجمهورية االســبــق الزعيم علي عبدالله صالح 
وقيادات الدولة باالعتداء االرهابي الذي تعرضوا له في مسجد 
دار الرئاسة ٢٠١١م.. فما تشهده العاصمة صنعاء منذ 
مطلع الشهر الجاري من  تداعيات خطيرة قد تجر البالد 
والعباد إلى كارثة فظيعة، ومؤشرات ذلك تتمثل باستمرار 
الــدول الشقيقة والصديقة بإغالق سفاراتها والبعثات 
والوكاالت والشركات األجنبية، في خطوة تكشف عن اصرار 

خارجي على فرض عزلة دولية على اليمن ستكون لها آثار 
سلبية مباشرة،آنية وبعيدة المدى على الوطن والشعب 

اليمني المنهك.
لقد جاءت هذه المواقف الخارجية كردود أفعال متسارعة 
وغير متوقعة على خلفية االزمة السياسية األخيرة، واعالن 
انصار الله لما يسمى باالعالن الدستوري، حيث اغلقت إلى 
اليوم سفارات ١٣ دولــة صديقة وشقيقة، وانسحاب ٦ 
بعثات ووكاالت خارجية من أصل ١٢ بعثة ووكالة أجنبية، 
اضافة الى مغادرة شركتين استثماريتين كبريتين اليمن..
تفاصيل ص٩


