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متابعات

نائب الرئيس يف تقريره املقدم إىل اللقاء التشاوري املوسع :

الكشف عن تفاصيل دقيقة عما كانت تطرحه احزاب املشرتك خلف الكواليس
طرحنا فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية لإلشراف على االنتخابات فرفضها املشرتك

الأخوة� /أع�ضاء الهيئة النيابية
الأخوة� /أع�ضاء الهيئة ال�شوروية
الأخوة /قادة �أحزاب التحالف الوطني الدميقراطي
الأخوة /ممثلو امل�ؤمتر ال�شعبي العام وحلفا�ؤه يف جلنة الإعداد
والتهيئة للحوار الوطني
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..
نحن �سعداء �أن نلتقي بكم اليوم لن�ضعكم �أمام ما و�صلت �إليه
م�سرية احلوار الوطني يف مرحلة الإعداد والتهيئة والتي حر�ص
ممثلو امل�ؤمتر ال�شعبي العام وحلفا �ؤه يف التحالف الوطني
الدميقراطي على بذل كل ما يف و�سعهم لإجناحه وتقدمي التنازالت
لتجاوز كافة العقبات التي كانت تو�ضع مرتكزين بذلك على الثقافة
واخللفية ال�سيا�سية للم�ؤمتر ال�شعبي العام وحلفائه التي تعتمد
يف �أ�س�سها وجوهرها على احلوار ،نهجاً وو�سيلة  ،يف التعامل مع
خمتلف الق�ضايا ومبا يعزز ويطور جتربتنا الوطنية الدميقراطية
ويعظم مكا�سب الثورة ويحافظ على املكا�سب الوطنية ويف ظل
بنية نظامنا ال�سيا�سي التعددي ..
وبناء على كل ذلك حر�صنا على التعامل مب�س�ؤولية مع كل
االتفاقات التي كان امل�ؤمتر ال�شعبي العام و�أح��زاب التحالف
الوطني طرفاً فيها ،بدء ًا من اتفاق يونيو 2006م -قبل االنتخابات
الرئا�سية واملحلية -ثم اتفاق فرباير 2009م ،فاملح�ضر التنفيذي
التفاق فرباير املوقع يف  17يوليو 2010م ،كاتفاقات �سيا�سية متت
يف �إطار ال�شرعية الد�ستورية ،راف�ضني �أي حماولة االنقالب على
امل�ؤ�س�سات الد�ستورية �أو جتاوزها ..لكننا يف كل مرحلة من تلك
املراحل ،كنا نواجه تعنتاً من قبل �أحزاب اللقاء امل�شرتك ،التي
تعمدت و�ضع ق�ضايا لي�س لها عالقة مبا يتم االتفاق عليه و�إمنا
تهدف �إىل و�ضع عراقيل �أمام البدء بحوار جاد وم�سئول يكون
الهدف منه الو�صول اىل نتائج ملمو�سة ت�صب مل�صلحة الوطن
واملجتمع وخ�لال م�سرية تعاملنا مع اللقاء امل�شرتك يف كافة
حمطات احلوار كان الهدف الرئي�سي للقاء امل�شرتك يتمثل بالهروب
من االنتخابات وعدم احلديث عنها وجعل احلوار و�سيلة فقط
لتعطيل �إجراء اال�ستحقاقات الد�ستورية يف موعدها املحدد لإي�صال
البالد �إىل مرحلة الفراغ الد�ستوري وخالل م�سرية مرحلة االعداد
والتهيئة للحوار وبعد ان مت ت�شكيل جلان متفرعة عن جلنة املائتني
ونظر ًا ل�ضيق الوقت فقد مت ت�شكيل اللجنة الرباعية من عبدربه
من�صور هادي والدكتور عبدالكرمي الإري��اين من جانب امل�ؤمتر
وحل ُفا�ؤه والدكتور يا�سني �سعيد نعمان وعبدالوهاب االن�سي

¿ قدم األخ المناضل عبدربه منصور هادي ،نائب رئيس الجمهورية ،النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام األمين العام تقريراً مهماً
إلى اللقاء التشاوري الموسع ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وكتلتي التحالف في مجلسي النواب والشورى ولجنة المئة الممثلة ألحزاب
التحالف في لجنة الحوار الوطني ،االربعاء الماضي ،أوضح التقرير ما توصلت إليه اللقاءات مع أحزاب اللقاء المشترك ،والتي عملت على تعطيل
الحوار ومحاولة الوصول بالبالد إلى حالة الفراغ الدستوري.
وكشف األخ عبدربه منصور هادي عن الهدف الرئيس ألحزاب المشترك من وراء الحوار وهو الهروب من االنتخابات وإيصال البلد إلى فراغ
دستوري موضحاً أن آخر اشتراطات المشترك هي المطالبة بالفيدرالية والكونفيدرالية والتمديد لمجلس النواب الحالي وإلغاء الدستور
وإحالل مكانه قانون الطوارئ ،وذلك في ثالث نقاط طرحها على المؤتمر كشروط لمواصلة الحوار.
وقال نائب الرئيس لقد قدم المؤتمر وحلفاؤه التنازالت تلو التنازالت من اجل التغلب على تعنت المشترك وإنجاح الحوار الجاد والمسئول..
مشيراً الى ان من تلك التنازالت ،تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى اإلشراف على االنتخابات النيابية.
«الميثاق» تنشر نص التقرير تعميماً للفائدة وإيضاحاً للحقيقة:

تعمد «املشرتك» وضع قضايا ليس لها عالقة بما يتم االتفاق عليه
الفيدرالية والكونفيدرالية والتمديد ملجلس النواب الحالي وإلغاء الدستور آخر اشرتاطات املشرتك
الهروب من االنتخابات يهدف إىل إيصال البلد إىل فراغ دستوري
من جانب امل�شرتك و�شركا�ؤهم بغر�ض الإ�سراع يف �إجناز احلوار
والو�صول �إىل نتائج مر�ضية يف اق�صر وقت ممكن وعلى الرغم من
املواقف اجلادة وامل�سئولة التي عرب عنها ممثلو امل�ؤمتر يف اللجنة
الرباعية �إال �أن ممثلي �أحزاب اللقاء امل�شرتك ظلوا متمرت�سني خلف
مواقفهم ال�سابقة الراف�ضة لأي تقدم يف عملية احلوار وال�سعي
لتعطيل االنتخابات وقد طرح جانب امل�شرتك يف اللجنة الرباعية
املطالب التالية :
 ۹الت�أكيد على �أن احلوار الوطني ال�شامل وامل�ؤدي �إىل تنفيذ البند
�أوال من اتفاق فرباير 2009م والذي ين�ص على �إجراء تعديالت

مقرتحات الرئيس التي اعرتض عليها املشرتك
في ضوء ذلك تم اللقاء بفخامة رئيس الجمهورية عصر يوم الخميس الموافق 2010-10-21م
حيث مثل المؤتمر وحل ُفاؤه نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والدكتور علي محمد مجور
فيما مثل المشترك عبدالوهاب االنسي وياسين سعيد نعمان حيث قال األخ الرئيس بان ما جاء في
الورقة المذكورة لن يؤدي سوى إلى إحداث فراغ دستوري وتعطيل لعمل المؤسسات وطرح الرئيس
العديد من المالحظات على الورقة المقدمة وقدمت تلك المالحظات مكتوبة وتم إبالغها من قبلنا
لألخوين محمد اليدومي وياسين سعيد نعمان وهي على النحو التالي:

 - 1التأكيد على أن الحوار الوطني الشامل لتنفيذ اتفاق
فرباير 2009م الذي يؤدي إىل إجراء تعديالت دستورية
تؤدي اىل تطوير النظام السياسي والنظام االنتخابي
بما يف ذلك القائمة النسبية حسب طلب أحزاب اللقاء
املشرتك وبما من شأنه الخروج برؤية وطنية ملعالجة
القضايا التي تهم الوطن وتخدم مصالحه العليا.
 - 2التصويت النهائي يف مجلس النواب على مشروع
التعديالت لقانون االنتخابات واالستفتاء التي تم
التصويت على موادها مادة مادة وإذا وجدت مواد ترون
من وجهة نظركم بأنها ما تزال محل خالف يتم العودة
إىل محاضر مجلس النواب بهذا الشأن او تشكيل لجنة
مصغرة من أعضاء مجلس النواب من الطرفني لالتفاق
على تلك املواد والتصويت على القانون يف مدة ال
تتجاوز االستحقاق القانوني للفرتات الزمنية إلجراء
االنتخابات النيابية يف موعدها املحدد.
 - 3إعادة تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء
سواء من القائمة السابقة املقرة من مجلس النواب
أو االتفاق على قائمة أخرى واملضي يف إج��راءات
االنتخابات النيابية يف موعدها املحدد يف ابريل
2011م طبقًا ملا تم االتفاق عليه والذي بموجبه تم
تعديل املادة ( )65من الدستور والتمديد ملجلس النواب
الحالي ملدة سنتني وملرة واحدة.
 - 4تشكيل حكومة وحدة وطنية من األحزاب املمثلة يف مجلس
النواب تتوىل اإلشراف على سري االنتخابات النيابية.
 - 5تشكيل لجنة مصغرة من املؤتمر الشعبي العام
وحلفائه وأحزاب اللقاء املشرتك وشركائه لدراسة ما

يتم تقديمه من الطرفني حول التعديالت الدستورية
ومنها ما يتعلق بتطوير النظام السياسي والنظام
االنتخابي بما يف ذلك القائمة النسبية وبعد االتفاق
عليها من الطرفني يتم انزالها اىل الحوار الوطني وبعد
إقرارها تستكمل االجراءات بشأنها طبقًا للدستور
والقانون.
 - 6وجاء يف مالحظات األخ الرئيس بان ما ورد يف الورقة
حول بناء الدولة الالمركزية تعاد صياغتها على النحو
التالي:
(تعزيز دور الحكم املحلي يف اتجاه الالمركزية اإلدارية
واملالية وبما يحقق حكمًا محليًا واسع الصالحيات
وتجرى التعديالت الدستورية والقانونية الالزمة لذلك
بحسب ما يتم االتفاق عليه من الطرفني) ألنه يفهم من
تعبري بناء الدولة الالمركزية بأنه يسري يف اتجاه مفهوم
الفيدرالية او الكونفيدرالية.
 - 7يتم انجاز ما ذكر اعاله وخصوصًا ما يتعلق بتشكيل
اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء والتصويت
النهائي على قانون االنتخابات واالستفتاء يف موعد
ال يتجاوز السابع والعشرين من شهر أكتوبر 2010م
وذلك التزاماً باملواعيد الدستورية والقانونية إلجراء
االنتخابات النيابية يف موعدها املحدد.
مع شكرنا وتقديرنا لكل الجهود التي بذلك من قبلكم وهذه
مجرد مالحظات للمصلحة الوطنية ولكل مجتهد نصيب
فمن أخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجران.
ولكنهم اعترضوا على ما جاء في المالحظات
المقدمة من فخامة االخ رئيس الجمهورية.

د�ستورية ت�ؤدي �إىل تطوير النظام ال�سيا�سي والنظام االنتخابي
مبا يف ذلك القائمة الن�سبية هو املدخل ال�سليم لإخراج البلد من
الأزمات القائمة.
 ۹الت�أكيد على �إجراء اال�ستفتاء على التعديالت الد�ستورية
�أوال بعد ذلك يبد�أ التح�ضري لإجراء االنتخابات النيابية مبا يف
ذلك القائمة الن�سبية اقرتحوا �أن يقوم احلوار الوطني ال�شامل
ب�إقرار الإ�صالحات امل�ؤدية �إىل تطوير النظام ال�سيا�سي والنظام
االنتخابي مبا يف ذلك القائمة الن�سبية يف موعد �أق�صاه نهاية العام
احلايل وبعد ذلك يتم االتفاق على �آلية متابعة تنفيذ ما يقره م�ؤمتر
احلوار الوطني.
 ۹كما اقرتحوا حتديد �آلية للتنفيذ تقوم على ا�سا�س:
 -1متابعة �إدخ��ال قانون االنتخابات واال�ستفتاء �إىل جمل�س
النواب على �ضوء الإ�صالحات التي يقرها احلوار الوطني.
 -2بناء الدولة الالمركزية.
 -3تطوير النظام ال�سيا�سي وحتقيق التوازن بني ال�سلطات
وحتقيق التنمية االقت�صادية واملتوازنة يف �إنحاء اجلمهورية
والعدالة يف تخ�صي�ص املوارد كما طرحوا م�س�آلة التمديد ملجل�س
النواب وهذا يف جممله كان يعني الو�صول �إىل الفراغ الد�ستوري
وتعطيل عمل امل�ؤ�س�سات الد�ستورية.
(�أنظر مقرتحات الرئي�س)
و�أ�صروا على ما جاء يف ورقتهم وطرح لهم بديل �أخر ي�ستند على
خيارين-:

الخيار االول:

االتفاق على ا�ستيعاب مالحظة فخامة الأخ الرئي�س �إىل اللجنة
الرباعية.

الخيار الثاني:

ال�سري يف االنتخابات النيابية على �أ�سا�س االلتزام باملواعيد
الد�ستورية والقانونية مبا يف ذل��ك �إع��ادة القانون �إىل جمل�س
النواب و�إقرار القانون الذي �سبق الت�صويت عليه مادة مادة..
و�إع��ادة ت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات و�إج��راء االق�تراع يف
2011/4/27م ..ولكنهم �أي�ضاً رف�ضوا كال اخليارين وقالوا ب�أن
ما جاء يف ر�سالة االخ رئي�س اجلمهورية �أهون لهم ..وعربوا عن
خماوف ب�أن امل�ؤمتر ال�شعبي العام �سوف يدفع بهم للم�شاركة يف
االنتخابات ومن ثم ال يويف ببقية االلتزامات املتعلقة بالتعديالت
الد�ستورية والقائمة الن�سبية او مبا ي�سميانه ال�شراكة..
(�أنظر �ضمانات رئا�سية للم�شرتك)

تداعيات الطردين

هذا ما مت ب�ش�أن احلوار وجندها منا�سبة �أي�ضا لنعر�ض عليكم
بع�ض امل�ستجدات املتعلقة بتداعيات حادث الطردين امل�شبوهني
اللذين اكت�شفا يف كل من دبي ولندن واللذين قيل ب�أنهما جاءا من
اليمن  ..ولقد �أو�ضح االخ الرئي�س يف م�ؤمتره ال�صحفي املعلومات
املتعلقة بهذا اجلانب وما اتخذ من �إجراءات وال �شك �أنكم تعلمون
ب�أن اليمن تعترب من �أكرث الدول معاناة نتيجة االرهاب الذي ا�ضر
ب�سمعتها وم�صاحلها ودفع اليمن ثمناً باهظاً يف حربه املفتوحة
�ضد العنا�صر الإرهابية من تنظيم القاعدة �سواء على ال�صعيد
االقت�صادي والتنموي �أوعلى �صعيد ال�سياحة واال�ستثمار،
بالإ�ضافة اىل تلك اخل�سائر الكبرية من الأرواح الأب��ري��اء من
املواطنني واجلنود وال�صف وال�ضباط والذين بلغوا يف �شهرين
فقط اكرث من � 70شهيد ًا ذلك ان العنا�صر االرهابية ال�ضالة من
تنظيم القاعدة ظلت متار�س القتل ملجرد القتل وتعيث يف االر�ض
الف�ساد وقامت ب�أعمال االغتياالت وقتل االنف�س املحرمة والآمنة
�إثماً وعدواناً وبدون وجه حق ومازالت اجلهود مبذولة يف جمال
مكافحة الإره��اب ومالحقة تلك العنا�صر ال�ضالة التي �أ�ساءت
لديننا الإ�سالمي احلنيف دين الرحمة والعدل واحلق الذي يدعو
اىل االعتدال والت�سامح واىل نبذ العنف والغلو والتطرف.
وحققت اجهزتنا االمنية جناحات ملمو�سة يف جمال مكافحة
االرهاب ووجهت �ضربات ا�ستباقية للعنا�صر االرهابية يف اوكارها

نائبا مدير التحرير

�سكرتريا التحرير

عبدالولي املذابي
يحيى علي نوري

محمد صالح الجرادي
توفيق عثمان الشرعبي

وت�ضييق اخلناق عليها وا�ست�سالم والقاء القب�ض على العديد من
تلك العنا�صر االرهابية وتقدميها للعدالة..
كما �أننا يف اليمن ملتزمون ب�شراكتنا الفاعلة مع املجتمع الدويل
يف هذا املجال و�أقمنا �شبكة من التعاون الفعال مع كافة االطراف
الإقليمية والدولية لتبادل املعلومات لتقوي�ض خطر االرهاب
و�إف�شال خمططاته الدنيئة التي تهدد �أمن و�سالمة اجلميع ..
فاالرهاب مل يكن يف �أي يوم من الأي��ام �صناعة مينية بل كانت
اليمن هي �ضحية لالرهاب الذي ال دين وال وطن له وميثل اليوم
�آفة خطرية يكتوي بنارها اجلميع وتتطلب ت�ضافر جهود اجلميع

ملواجهتها.
ولهذا ف�إننا ن�ستغرب ذلك التهويل املبالغ فيه وال�ضجة املفتعلة
�ضد اليمن حول الطردين امل�شبوهني �إ�ستباقاً للتحقيقات ونتائجها
وال��وق��وف على حقيقة ه��ذه احل��ادث��ة التي وقعت مثيالتها يف
العديد من الدول وهي لي�ست االوىل فقد �سبقتها وتلتها �سل�سلة
من احلوادث امل�شابهة يف عدة دول اكرث امكانات وقدرات فنية
وتكنولوجية من اليمن.
وكما ن�سمع اليوم ونقر�أ يف و�سائل االعالم �سواء يف اليونان او
�أملانيا �أو غريها ..وحتى نوع املتفجرات التي يقال انه مت اكت�شافها
من النوع املعقد والذي عجزت �أجهزة الرقابة يف املطارات وحتى
الكالب البولي�سية اكت�شافها عندما مت متريرها يف �أكرث من مطار
�سواء يف دبي او بريطانيا او املانيا عرب الأجهزة ومل تكت�شف �إال
بالتفتي�ش اليدوي وعلى �ضوء البالغ اال�ستخباري الذي قدم لها
والذي لو قدم لليمن يف حينه لكنا اتخذنا �إجراءاتنا وما كانت كل
هذه ال�ضجة قد حدثت .
ونحن ن�شعر بالفعل بالأ�سف واال�ستغراب ملا اتخذته بع�ض
الدول ال�صديقة من قرار مت�سرع ب�إيقاف الرحالت اجلوية القادمة
من اليمن لأن مثل هذا القرار ال يخدم �سوى العنا�صر الإرهابية وهو
مبثابة مكاف�أة لها الن هذا هو ما تريده بال�ضبط تلك العنا�صر وهذه
الإجراءات ال ت�ضر �سوى بجهود اليمن يف جمال مكافحة االرهاب
وهي مبثابة عقاب جماعي لل�شعب اليمني الذي ظل ي�ساند جهود
حكومته يف حربها املفتوحة �ضد الإرهاب.
ونحن ن�ؤكد يف اليمن ب�أنه بقدر حر�صنا على �أمننا حري�صون �أي�ضا
على �أمن الآخرين �أ�شقاء و�أ�صدقاء لكننا يف نف�س الوقت لن ن�سمح
ب�أي تدخل يف �ش�ؤوننا الداخلية �أو جعل االرهاب ذريعة لفر�ض مثل
هذا التحدي علينا والذي لن يقبل به ال�شعب اليمني الذي يرف�ض
التدخل يف �ش�ؤونه وحتت �أي مربر ومن امل�ؤ�سف ان البع�ض يف
الداخل خا�صة يف احزاب اللقاء امل�شرتك ال تدرك حجم التحديات
التي تواجه اليمن يف هذا اجلانب وجتعل من ق�ضية االرهاب جما ًال
للمزايدة والتكتيكات ال�سيا�سية والإ�ساءة لليمن و�سمعته وهم
يظنون انهم بذلك ي�سيئون للنظام يف الوقت الذي هم ي�سيئون فيه
لليمن ومل�صالح �أبنائه وكان من املفرو�ض ان ي�صطف اجلميع يف
جبهة واحدة الن هناك ت�آمر ًا داخلياً وخارجياً على اليمن ولكن
ال�شعب اليمني ع�صي وقادر على املواجهة وعلى هزمية االرهاب
وكل املت�أمرين عليه وقد �صقلته الأحداث املا�ضية وهو قادر على
حتقيق الن�صر لنف�سه وجمابهة التحديات مهما كانت۹.

ضمانات رئاسية رفضها املشرتك
حرصاً من فخامته على إرسال رسالة تطمينية للمشترك فيما يتعلق بالضمانات
المستقبلية لهم قدم األخ الرئيس مقترحات جديدة قدمت للمشترك عبر االخ محمد
اليدومي وهي:

¿ إذا كان األخوة يف أحزاب اللقاء املشرتك يريدون تأجيل التصويت على التعديالت
يف قانون االنتخابات املنظورة أمام مجلس النواب فال مانع من ذلك ويتم العمل
بالقانون الحالي وتتخذ الخطوات التالية:
 يتم أو ًال إعادة تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء من أجل مراجعةوتعديل جداول الناخبني للفرتة املتبقية من موعد إجراء االنتخابات النيابية
والتحضري لها وبما يكفل إجراءها يف موعدها املحدد.
 تشكيل حكومة وحدة وطنية تتوىل اإلشراف على سري االنتخابات النيابية. تشكيل لجنة مصغرة من األحزاب املمثلة يف مجلس النواب وذلك لالتفاق علىالتعديالت الدستورية املقدمة من الجانبني.
 نؤكد التزامنا بالشراكة يف حكومة الوحدة الوطنية التي سوف تتوىل اإلشرافعلى سري االنتخابات النيابية وخالل الفرتة املتبقية من موعد إجراءها.
 كما نؤكد التزامنا بالشراكة يف الحكومة القادمة بعد االنتخابات النيابية بغضالنظر عن نتائج تلك االنتخابات..
لكنهم رفضوا ذلك أيضاً وظلوا يماطلون والهدف كان واضحاً هو تعطيل االنتخابات والوصول
بالبالد إلى مرحلة الفراغ الدستوري وتعطيل عمل المؤسسات ولذلك وجدنا أنفسنا في المؤتمر
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وكالتزام دستوري ان نتهيأ للمضي قدماً في اإلعداد إلجراء
االنتخابات النيابية وفي موعدها المحدد لتجنيب البالد مرحلة الوصول إلى الفراغ الدستوري ألنه
يترتب على ذلك مخاطر كبيرة مع تأكيدنا على الحرص على الحوار الجاد والمسئول سواء قبل
االنتخابات او اثنائها او بعدها ونحن منفتحون للحوار مع األخوة في أحزاب اللقاء المشترك ولما
فيه خدمة المصلحة الوطنية..
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