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æ في البداية يرى الدكتور عبدالرحمن احمد ناجي:
-  إن المجتمع الدولي أصم أذنيه ألكثر من ١٤ شهرًا عن االنتهاكات 
السافرة التي يمارسها المعتدون لكل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات 
الصلة بحقوق اإلنسان.. وإباحة استخدام األسلحة المحرمة دوليًا لقتل 
المدنيين من أبناء الشعب اليمني المجتمع الدولي أمام المحك وصار يبحث 
عن مخرج مشرف يحفظ له ماء وجهه وكبريائه امام بسالة الصمود اليمني، 
وهم في نهاية األمر لن يمارسوا ضغوطًا دولية علي دول تحالف العدوان 
ات واجبة النفاذ والتطبيق تحت  لترجيح الحل السياسي بل سيفرضون إمالء
مسمى خارطة الطريق.. وأضاف: لن تنجح أي خارطة طريق يريد المجتمع 
الدولي فرضها على اليمنيين ما لم تنل رضا ومباركة الشعب اليمني نفسه 
ومن يمثله فعليًا من مكونات سياسية متواجدة على االرض، مبينًا ان من 
أهم عناصر ومضمون تلك الخارطة من وجهة نظره تشكيل مجلس رئاسي 
توافقي ومجلس وزراء توافقي بعيدًا عن الخونة والعمالء والمرتزقة الذين 
تلطخت أياديهم بدماء اليمانيين، فأولئك طويت صحائفهم وألقيت في 

مزبلة التاريخ..

«الميثاق»: ينبغي إزاحة  وقال الدكتور عبدالرحمن في ختام تصريحه لـ
كافة القيادات العسكرية  والحزبية المحنطة والمقيمة في فنادق الرياض 
والدوحة وأنقرة من المشهد السياسي ، على أن تنتخب تلك األحزاب قيادات 
وطنية بديلة لهم ، ترفض العدوان وتتبرأ من جرائمهم بحق الشعب 
والوطن وما لم فالبد من حل تلك المكونات السياسية ومصادرة ممتلكاتها 

وأرصدتها البنكية لصالح إعادة تعمير ما دمره تحالف العدوان.

æ من جهتها قالت المدير التنفيذي لمنتدى الرقي والتقدم 
الدكتورة حنان حسين: 

- رغم أني لم اعد أعول على المجتمع الدولي وضغوطاته كثيرًا ولكن 
ما نلمسه اليوم من ضغوطات دولية فارضة للحل السياسي في اليمن جاء 
نتيجة لصمود الشعب اليمني في وجه العدوان رغم استمرار انتهاكات دول 

العدوان للقانون الدولي واإلنساني في حربها على اليمن..

  وأضافت: لقد وجد المجتمع الدولي نفسه أمام شعب صامد ودولة معتدية 
متغطرسة انتهكت كل المبادئ اإلنسانية والقوانين الدولية واألعراف. . 
فكان ال بد ان يتغير موقف المجتمع الدولي ويسعى إلنهاء األزمة سياسيًا 
وإيقاف العدوان السعودي على اليمن.. ونأمل ان يسهموا في تقريب وجهات 
النظر بين االطــراف اليمنية والضغط على وفد الرياض اكثر باعتباره 
المنتهك والمعرقل للحل السياسي في اليمن من جهة والضغط ايضا بقوة 
على دول العدوان  إليقاف حربها العدوانية البربرية الظالمة على هذا 

الشعب الصامد..

مشيرة إلى أن العدوان يسعى لتحقيق أطماع سعودية قديمة جديدة 
وليس إلعادة الشرعية المنتهية والتي تستخدمها السعودية ذريعة لتبرير 

عدوانها.. منوهة الى ان هذه الضغوطات تسير مواكبة لمشاورات الكويت 
التي البد ان تنجح حتى تحفظ ماء وجه هذه الدولة المتغطرسة وإيقاف 
 في وقت بات العالم يعرف حجم 

ً
عبثها الذي ال يمكن ان يستمر طويال

وبشاعة ما ترتكبه من جرائم بحق اليمن واليمنيين..

 وقالت الدكتورة حنان: قبل الحديث عن خارطة طريق وما يجب ان 
 من تحالف العدوان ووفد الرياض 

ً
تتضمنه إلنهاء االزمة اليمنية يجب أوال

احترام مشاورات الكويت واحترام الشعب اليمني الذي رغم الوقت الطويل 
الذي أخذته المشاورات إال أن الغارات والغطرسة السعودية لم تتوقف.. 
مشيرة الى ان خارطة الطريق التي يجري الحديث عنها ستكون مبادرة 
خليجية ثانية تعطي للمعتدين حظًا ومساحة للعبث اكثر في الوقت الذي 
 سياسيًا فال 

ً
يفترض عدم مناقشة شرعية هؤالء طالما وهم ال يريدون حال

حكم للقتلة مطلقًا ولو ليوم واحد.. مشيرة إلى أن تشكيل حكومة انتقالية 
توافقية بين االطراف ألقصر مدة أمر فيه غموض كثير، بمعنى أنه البد 
من تشكيل حكومة توافقية ال تضم أولئك الذين وقعوا صكوك قتل الشعب 
بحيث تكون مهمتها االولى إجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية برعاية 
ومراقبة دولية ليقول الشعب صاحب السلطة العليا كلمته.. اما الحديث عن 
رجوع هادي ٩٠ يومًا فهذا امر مرفوض ألن اي خارطة طريق فيها هادي 
هي خارطة طريق تعنتية ومتسلطة على الشعب اليمني.. الفتة الى ان 
الطريق الذي يمكن القبول به كتنازل ألجل السالم هي عودة حكومة بحاح 
التي اخذت الثقة من البرلمان والتي سنكون مضطرين للقبول بها مؤقتًا 
ولفترة قصيرة.. وقالت: من العدالة ان يختفي كل من شارك وبارك العدوان 
ال ان يعود مفروضًا على الشعب.. وعلى رأسهم هادي فال شرعية وال بقاء 
للقاتل والخائن الذي جلب العدوان وتسبب بكل ما حدث ويحدث منذ عام 

وأكثر من شهرين. 

وأضافت: هناك محاولة لتغييب من صمد وقاوم ورفض ان يبيع الشعب 
ويخون الوطن وهذا امر غير مقبول أبدًا.. 

مختتمة حديثها بقولها: اي مشاورة وتوافق على رجوع الخونة ستكون 
خيانة وخذالنًا ومشاركة في كل ما حدث واثبات ان عدوان السعودية هو 
من اجل إعادة شرعية المسخ هادي والذي وإن عاد لليمن يجب أن يعود 

ليحاكم ولنأخذ القصاص منه ال أكثر وال أقل.

æ أما االستاذ علي المنعي فقال: 
ال شك أن هناك ضغوطًا دولية متزايدة تواكب المفاوضات اليمنية الجارية 
في دولة الكويت الشقيقة بغية الوصول إلى حلول لألزمة اليمنية الطاحنة 
جراء استمرار العدوان على اليمن ألكثر من عام، لذا نجد أن المجتمع الدولي 
وخاصة األمم المتحدة قد غادروا الصمت المريب وبدأوا في اإلشراف على 
مفاوضات الكويت من منطلق قناعة بأن ال جدوى من الحل العسكري وأن 
الحوار السياسي هو الخيار الوحيد للحل.. وهو ما لمسناه في اهتمام أممي 

بمشاورات الكويت حيث لم تكتف األمم المتحدة ومجلس األمن بدور ولد 
الشيخ مبعوث األمم المتحدة في إدارة المشاورات بل ذهب مجلس األمن 
إلى اإلشراف المباشر عندما قام بتكليف األمين العام لألمم المتحدة (بان كي 
مون) بإعداد خارطة طريق لحل األزمة اليمنية خالل مدة شهر.. مشيرًا إلى 
أن تلك المدة قد انقضت في مايو المنصرم وقدم حينها األمين العام لألمم 
المتحدة خارطة طريق سعودية بنظر ولد الشيخ والجبير وزير خارجية 
السعودية لكنها قوبلت بالرفض من مجلس األمن وتم إعادة تلك الخارطة 
إلى مكتب األمين العام لألمم المتحدة مما يعني رفضها بالكامل، ورغم ذلك 
نأمل من مجلس األمن واألمم المتحدة بذل المزيد من الجهود (الجدية) 
الصادقة تجاه حلحلة األزمة اليمنية والوقف الفوري للعدوان السعودي على 
اليمن ورفع الحصار الشامل كخطوات جدية تحقن الدماء وتحفظ األمن 
والسلم لشعب بأكمله يعاني القصف والقتل واإلبادة واإلرهاب والتدمير 

المخالف لكل األديان السماوية والشرائع والمواثيق والقوانين الدولية.

وقال: إن الحديث عن خارطة طريق لحل األزمة اليمنية عبر مشاورات 
الكويت يمثل حديث الساعة، ومن المعلوم ان خارطة الطريق المقدمة 
من أمين عام األمم المتحدة بان كي مون قد فشلت وقوبلت برفض مجلس 
األمــن خاصة وأنها كانت تشترط عــودة هــادي للحكم ١٨٠ يومًا يقرر 
خاللها تشكيل حكومة توافقية.. متابعًا : وفي الوقت الــذي وافــق فيه 
وفدنا الوطني على تنفيذ القرار األممي (٢٢١٦) الباطل أساسًا المتناع 
روسيا عن التصويت  بالموافقة عليه نجد أن هادي قد عطل ذلك القرار 
بإقالته لحكومة خالد بحاح التوافقية المؤسسة على اتفاق السلم والشراكة 
الموقع عليه من جميع المكونات السياسية اليمنية وبإشراف أممي وأصبح 
القرار ٢٢١٦ محل التنفيذ.. مطالبًا بوضع خارطة طريق تحل محل القرار 
األممي (٢٢١٦).. وشخصيًا أتفق مع الرؤية المقدمة من وفدنا الوطني في 

مشاورات الكويت التي جاءت شاملة كاملة لحلحلة األزمة اليمنية.

مؤكدًا ان الحل بسيط عند إصالح النوايا والضمائر وكان المطلوب اتفاق 
الجميع  كخطوة اولى  تتمثل في وقف العدوان ورفع الحصار وبقرار أممي 
ملزم وفــوري.. ومن ثم تشكيل حكومة من جميع المكونات السياسية 
وبنسبة مماثلة لنسب التمثيل في الحوار الوطني وتعمل هذه الحكومة 
بدستور الجمهورية اليمنية النافذ لفترة انتقالية ال تتجاوز  عامًا ميالديًا 
تتم خاللها إجراء االنتخابات العامة المباشرة كخطوة ثانية، بحيث تقوم هذه 
الحكومة بتنفيذ بقية النقاط. . انسحاب المسلحين وتسليم األسلحة واالفراج 
ات.. أما أن يتم الترويج لعودة  عن المعتقلين واألسرى الى آخر  تلك اإلجراء
هادي للحكم فذلك أمر خطير جدًا واهدار لدماء أكثر من ٣٦٠٠٠ شهيد 
وجريح. . ويشرعن للعدوان.. صحيح نحن ننشد السالم ووقف العدوان 
ة  ورفع الحصار غير ان ذلك ال يعني أن نمنح العدوان وزبانيته  صكوك البراء

والشرعية ونصبح نحن الجناة المجرمين، والعدوان وأذنابه هم األبرياء.

«الميثاق»: أكاديميون لـ

الشعب اليمني لن يقبل بخارطة طريق سعودية لحل األزمة
حذر سياســيون وأكاديميون من خطورة شــرعنة 
العــدوان عبــر الترويــج لخارطــة طريق لحــل األزمة 
اليمنيــة برؤيــة ســعودية وتفــرض عبــر المجتمــع 
«الميثاق»: إن رفض مجلس  الدولــي.. وقالوا في تصريحات لـ
األمن لخارطة الطريق التي صاغتها السعودية وكأنها رؤية 

أممية يكشف عن سوء النية في اتجاه حل األزمة اليمنية..
مشــيرين إلى أن الترويج في الخطاب اإلعالمي والسياســي 
لــدول تحالف العــدوان لعودة الفار هادي يندرج في ســياق 

محاولة السعودية فرض أجندتها في الحل..
 للقرار 

ً
وشددوا على ضرورة ان تكون خارطة الطريق بديال

 وأن ال تمنح للمشــاركين في العدوان 
ً
٢٢١٦ المنتهــي أصال

على الشعب اليمني حق العودة باعتبارهم مجرمين..
مؤكديــن أن أي محــاوالت لفرض خارطة طريــق ال تراعي 
حقيقــة الواقــع اليمني ودماء ٣٦ ألف شــهيد وجريح ودمار 
وحصار، ســيرفضها الشــعب اليمني ولن يسمح بتمريرها.. 

إلى التفاصيل:
 

 استطالع/ محمد احمد الكامل 

 للقرار (٢٢١٦) وال تتدخل بها السعودية
ً
أ. علي المنعي: البد أن تكون خارطة الطريق بديال

د. عبدالرحمن ناجي:

 الشعب اليمني 
يرفض عودة 
عمالء السعودية

د. حنان حسين: 

هناك محاولة 
إلعادة الخونة 

للحكم

خيانة األمم.!
أمين عام األمم المتحدة السيد بان كيمون منذ 
أن تم تعيينه في هذاالمنصب وهو يشعر بالقلق 
وكــأن القلق هو الوظيفة والمهمة الرسمية له، 
ومن سؤ حظه أنه خالل فترته في هذا المنصب، 
حدثت كوارث ومآسي إنسانية فظيعة وخاصة في 
منطقة الشرق األوســط، لم يستطع أن يواجهها 
ويقف أمامها إال بالقلق، والقلق البالغ والمضاعف 
لكنه العاجز عن فعل أي شئ لمعالجة هذه الكوارث 
أويحد من هذا النزيف اإلنساني، فتدمرت بلدان 
بكاملها وذبــحــت اإلنسانية فيها مــن الــوريــد الى 
الوريد، كما في سوريا وليبيا والعراق واليمن. والى 
األن اليكفي٥٠٠الف قتيل و٥مليون جريح ومعاق 

و٤٠مليون نازح ومشرد،.
كي يصحوا اقلق من غفلته وعجزه فمايزال هو 
سيد الموقف والمحفز األقــوى إلستمرار المآسي 
وأستمرار القتلة في أرتكاب جرائمهم.. العدوان 
السعودي البربري على اليمن واليمنيين منذ أكثر من 
خمسة عشر شهرا، فضح المواقف الدولية المرتهنة 
لحسابات المصالح والمال الخليجي، وأسقط األقنعة 
المزيفة وخاصة القناع الــذي تتوارى خلفه األمم 
المتحدة، ليظهر الوجه الحقيقي عن تاجرمراب 
للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان، 
والتي يستثمرها ويبيع ويشتري فيها ولصالج تجار 
ــاب اإلرهــاب ويسوقها عبر الصمت  الحروب وأرب
ــذي يشعل  المخجل واإلبــتــزاز والقلق المخاتل ال
الحرائق في أرجاء المعمورة ويفتح شهية المجرمين 
ومصاصي الدماء وأعــداء السالم كي يستمروا في 

أرتكاب جرائمهم بشكل أفظع وأكثر وحشية..
ومع ذلك أعتقدنا خيرًا أن ضمير األمم المتحدة 
ربما صحى من غفلته بعد أن حاصرته أخالقيا جرائم 
العدوان السعودي في اليمن الوحشية والمثبتة بكل 
الدالئل والقرائن ماجعل األمم المتحدة تقوم بإدراج 
السعودية ضمن القائمة السوداء الخاصة بإرتكاب 

جرائم حرب ضد الطفولة.
 أعتقدنا أنه مايزال هناك ماهو أكبر وأقوى من 
حسابات المصالح الــخــارجــة عــن منطق القانون 
ات المال الخليجي المدنس  واألخالق وأقوى من أغراء
الذي أفسد أخالق الدول والمنظمات وميع المواقف 
الدولية، اال أن أعتقادنا لم يكن اال مجرد أمل بائس، 
فسرعان ما تراجعت األمــم المتحدة عن قرارها 
وقامت بشطب تحالف العدوان بقيادة السعودية 
من القائمة، أنصياعا لضغوط وتهديدات سعودية 
بإيقاف الدعم لمنظمات تابعة لألمم المتحدة، هذا 
التراجع المخجل الذي يعتبر فضيحة وخيانة كبرى 
للمسؤولية ولكل القيم، وصادم لمشاعر ليس فقط 

اليمنيين ولكل أحرار العالم.
هذا ما عبر عنه الكاتب البريطاني «روب وليامز» 
لتنفيذي لمنظمة حماية الطفل من  لرئيس ا ا
الحرب، والذي وصف قرار شطب تحالف العدوان 
بقيادة السعودية من القائمة السوداء بأنه»خيانة 
للناس األكثر ضعفا في العالم» وأن األمم المتحدة 
بهذا للشطب أعطت السعودية الضؤ األخضر 
إلرتكاب مزيدا من الجرائم، بدليل الجرائم التي 
مازالت ترتكبها حتى في ظل اتفاق معلنوعلى مرآى 
ومسمع مبعوث األمم المتحدة ولد الشيخ.. مشيرا 
إلى ماترتكبه السعودية من قتل للمدنيين وتدمير 
للمدارس والمستشفيات تحت غطاء دولي الفرق 
بينه وبين ماترتكبه القاعدة وداعـــش. وأضــاف 
ويليامز في مقاله أن هذا القرار جعل األمم المتحدة 
تخسر مصداقيتها وتخون ثقة الناس األكثر ضعفا، 
مبديا أستغرابه من هذا التحول المفاجئ الغير مبرر 
والذي جعل األمم المتحدة تتحول الى»جمعية أو ناد 

لألغنياء واألقوياء»..

  محمد  علي عناش

تعازي ... تعازي ... تعازي ... تعازي ... تعازي ... تعازي ... تعازي ... تعازي ... تعازي ... تعازي ... تعازي ... تعازي ... تعازي ... تعازي ... تعازي ... تعازي ... تعازي ... تعازي ... تعازي ...

الزوكا يعزي بوفاة الشيخ محمد الواشعي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى األخ/ 
حسين محمد حمود الواشعي .. وإخوانه

وكافة آل الواشعي بمحافظة ذمار المحترمون
 بوفاة والدهم الشيخ محمد حمود الواشعي، وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله.
 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 

ً
سائال

وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

..ويعزي  العميد القرعفي باستشهاد نجله

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة، إلى العميد 
حسين أحمد القرعفي، وكافة آل القرعفي، وذلك في استشهاد نجله المالزم محمد.. 

وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد 
المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله.

 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 
ً
سائال

وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

..ويعزي بوفاة مجلي الغولي وحسين محاوش

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى األخ/ 
الشيخ عبدالوهاب مجلي الغولي .. واخوانه 

وكافة آل مجلي الغولي، بمحافظة عمران المحترمون
 بوفاة والدهم الشيخ مجلي احمد قائد مطر الغولي ، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة الناس. 
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر 

عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله .
 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 

ً
سائال

وذويكم الصبر والسلوان..

ويعزي بوفاة الحاج حسين محاوش
 بعث االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى األخ/ 

الشيخ يحيى علي محاوش 
واالخ الشيخ احمد علي محاوش .. واخوانهم 

بوفاة الحاج حسين علي محاوش
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد 

المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله .

 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 
ً
سائال

وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

فائقة السيد تعزي بوفاة والدة طه الهمداني

بعثت األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام األستاذة فائقة السيد باعلوي برقية عزاء ومواساة 
لرئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر الشعبي العام طه احمد الهمداني واخوانه وكافة آل 

الهمداني بوفاة والدتهم.
 إلى الله العلي القدير أن 

ً
وعبرت السيد عن خالص عزائها وعميق مواساتها ألسرة الفقيدة، مبتهلة

يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان..  انا 
لله وانا اليه راجعون.

قطاع االعالم بالمؤتمر يعزي الزميل فيصل عساج بوفاة شقيقه

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم قطاع االعالم والثقافة والتوجيه واالرشاد بالمؤتمر الشعبي 
العام بالتعازي القلبية للزميل فيصل عساج وذلك في وفاة المغفور له- بإذن الله- شقيقه.

المهندس/ احمد عبدالله مهيوب عساج
سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته وان 

اليري اهله وذويه مكروهًا سواه.
إنا لله وإنا إليه راجعون...
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