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الجديد يف بيان أحزاب التحالف الوطني

إحباط مخطط املشرتك لالنقالب على الديمقراطية

وعلى هذا الن�سق من املمار�سة ال�سلمية والدميقراطية �سار 

اليمن املوحد رغم من بع�ض املنغ�سات التي وقفت يف طريق 

الدميقراطية من حماولة نيل ال�سلطة بقوة احلديد والنار 

يف حرب 1994م اإال ان جماهري �سعبنا رف�ض هذا ال�سلوك 

االنقالبي والعنفي للو�سول اإىل ال�سلطة ، وا�ستمرت العملية 

الدميقراطية واالنتخابية مت�سي بخطوات ثابتة ومتدرجة نحو 

النهج الدميقراطي وال�سلمي اإىل ان جاءت انتخابات 2006م 

الرئا�سية واملحلية ويف هذا الوقت تكتلت جمموعة من االأحزاب 

التي مل تنل االأغلبية يف االنتخابات لتح�سني تواجدها االنتخابي 

واجلماهريي بني النا�ض من خالل اتفاقهم على مر�سح رئا�سي 

واحد وحماولة اخلروج بربنامج انتخابي توافقي وباركت 

جميع االأحزاب واملنتظم ال�سيا�سي واحلزبي يف بالدنا والدول 

ال�سديقة واملهتمة بتطوير املمار�سة الدميقراطية واالنتخابية 

هذا العمل احلزبي امل�سروع، واعتربت ذلك خطوة دافعة 

بالعملية الدميقراطية واالنتخابية يف بالدنا ملناف�سة مر�سح 

املوؤمتر ال�سعبي العام فخامة االأخ علي عبداهلل �سالح رئي�ض 

اجلمهورية ، وجرت انتخابات 2006م الرئا�سية واملحلية وفق 

تناف�ض انتخابي وجماهريي �سديد وقامت االأحزاب املتناف�سة 

بتح�سيد منا�سريها ومنت�سبيها والت�سابق اإىل اجلماهري الإقناعهم 

برباجمهم احلزبية واالنتخابية يف كافة جم��االت احلياة 

ال�سيا�سية واالجتماعية والتنموية واالقت�سادية واأفرزت هذه 

االنتخابات ب�سهادة املراقبني الدوليني واجلهات االإقليمية 

واملعاهد املحايدة والنزيهة منها بعثة االحتاد االأوربي بفوز 

مر�سح املوؤمتر باأغلبية االأ�سوات وح�سولها على تفوي�ض 

الناخب للحكم فرتة انتخابية اأخ��رى ، لكن اأح��زاب اللقاء 

امل�سرتك مل تقبل بنتائج االنتخابات ومل تر�ض بحكم ال�سعب 

فاختارت طريقا غري دميقراطي وغري انتخابي جاء كاالآتي :

اأوال : الت�سكيك يف نتائج االنتخابات وما اأفرزته من نتائج 

بعدة طرق منها :

-   االلتجا اإىل تو�سيات االحتاد االأوربي الذي اأ�ساد بالعملية 

االنتخابية والدميقراطية يف بالدنا ب�سكلها العام وقدم تو�سيات 

لتطوير العملية االنتخابية وحتديث اآلية عمل جلنة االنتخابات 

وااله��م اعتماد الن�سبية لتنال كل االأح���زاب والتنظيمات 

ال�سيا�سية ح�سة يف جمل�ض النواب واملجال�ض املحلية بوا�سطة 

النظام الن�سبي التي متكنها وت�سركها يف ممار�سة العمل الرقابي 

والتنفيذي على اأجهزة الدولة ، وكان هذا مطلباً مقبوال ووافقت 

قيادة املوؤمتر على مناق�سته.

-   املطالبة بتغيري اأ�سول العملية االنتخابية والو�سول 

اإىل توافق وتقا�سم بني املوؤمتر وامل�سرتك ، وال�سرب بعر�ض 

احلائط باأ�س�ض العملية الدميقراطية واالنتخابية ، وقوبل هذا 

النهج وال�سلوك بالرف�ض الأنه يخالف الد�ستور وينق�ض على 

العملية ال�سيا�سية واحلزبية.

ثانيا : االلتجاء اإىل ال�سارع وحتري�سه 

وج��ع��ل��ه و�سيلة للمطالبة واالب��ت��زاز 

وال�سغط على احلكومة ، وق��د �سرح 

قادة من امل�سرتك باأنهم �سوف ينزلون اإىل 

ال�سارع اإذا خ�سروا االنتخابات يف 2006م 

قبل وقوعها وقد نفذوا وعودهم و�سربوا 

بنتائج االنتخابات والتفوي�ض الذي اأعطاه 

ال�سعب لالأغلبية يف انتخابات تناف�سية 

و�سريفة.

ث��ال��ث��ا : ال��ت�����س��ري��ح وال��ت��ل��م��ي��ح ب��ان 

االنتخابات والتناف�ض الدميقراطي غري 

جمدي ومنا�سرة الو�سائل غري ال�سلمية 

والع�سكرية والعنفية للو�سول اإىل ال�سلطة 

من خالل التوائم والتطابق مع نهج و�سلوك 

واأط��روح��ات ما ي�سمى باحلراك وتاأييد 

مترد احلوثي ومنا�سرته وتاأييده يف كثري 

من االأحيان والتربير له يف اأحايني اأخرى 

، وكذلك ال�سمت وال�سكوت عن اأعمال 

االإرهاب وكثري من ال�سلوكيات واملظاهر 

ال��ت��ي تناق�ض مظهر ال��دول��ة وتنخر يف 

ج�سدها وتهدم موؤ�س�ساتها.

رابعا : تقدمي حلوال ومبادرات ت�سرح 

بالتقا�سم والتحا�س�ض ال�سلطة وجعل 

الق�سايا واالإ�سكاالت �سيفا م�سلطا على 

رقبة احلزب احلاكم وموؤ�س�سات الدولة 

للو�سول اإىل ال�سلطة عن طريق التوافقات 

وبعيدا عن املوؤ�س�سات ال�سرعية وتنا�سي 

النهج االنتخابي والدميقراطي.

لقد تلقفت القيادة ال�سيا�سية وقيادة واطر وكوادر املوؤمتر 

ال�سعبي العام تو�سيات االحتاد االأوربي وعك�ست يف برنامج 

الرئي�ض االنتخابي لعام 2006م لالنتخابات الرئا�سية واملحلية 

وع��ن طريق التعديالت الد�ستورية التي �سملت تو�سيات 

للتعديالت يف نظام الدولة عن طريق اختيار النظام الرئا�سي 

وتو�سيات لتعديل النظام االنتخابي عن طريق االنتخابات 

بالتمثيل الن�سبي والكوتا االنتخابية ل�سالح املراأة وتو�سيات 

لتطوير العمل االإداري والتنموي عن طريق احلكم املحلي وا�سع 

ال�سالحيات وانتخاب املحافظني واإن�ساء �سرطة حملية يف كل 

وحدة حملية ومنح ا�ستقالل مايل وادراي للوحدات االإدارية ، 

لكن هذه االأحزاب رف�ست هذا املقرتحات التي تتوافق متاما 

وتن�سجم مع تو�سيات وق��رارات البعثة االأورب��ي��ة ملراقبة 

االنتخابات لعام 2003م يف االنتخابات الربملانية ولعام 2006م 

لالنتخابات الرئا�سية واملحلية وا�ستاأ�سدت يف رف�سها وت�سخيفها 

يف م�سهد غريب ومثري وغري م�سبوق يف اأي نظام دميقراطي اأو 

يف اأي معار�سة اقلمية اأو دولية وال�سبب يف هذا الرف�ض يعود 

لالتي :

1� ال توجد لهذه االأح���زاب قواعد انتخابية وجماهريية 

فاالحتكام اإىل االنتخابات لن ميكنها من ال�سلطة فاإذًا الفر�سة 

للو�سول اإىل ال�سلطة لن تكون عن طريق االنتخابات بل 

امل�ساومة والتوافق والتحا�س�ض.

2� تفتقر هذه االأح��زاب اإىل برامج انتخابية موحدة فهي 

اأحزاب متناق�سة فكريا واأيدلوجيا وقد ات�سح هذا بقوة من 

خالل املبادرات التي طرحتها هذه االأحزاب اإذ تناق�ست روؤياها 

واأفكارها من ا�سغر االأمور اإىل اأكربها.

3� اأك��ر اأح��زاب اللقاء امل�سرتك هي اأح��زاب اأيديولوجية 

وترف�ض االنتخابات وه��ي ترف�ض تواجد امل��راأة يف قيادة 

اأحزابها الأنها تراها �سوت انتخابي فقط فرف�ست هذه املبادرة 

التي �ستوقعها يف �سراع داخلي بني تياراتها الدينية والقبلية 

واملناطقية.

4� كثري من قيادات هذه االأحزاب ميتلكون مكاتب و�سركات 

متنفذة وم�ستفيدة من املركزية ال�سديدة فقاومت وا�ستب�سلت 

يف رف�ض احلكم املحلي وا�سع ال�سالحيات وعرقلة عمل املوؤمتر.

ولتجاوز هذا الرف�ض املطلق من اأحزاب اللقاء امل�سرتك اقرتح 

فخامة االأخ علي عبداهلل �سالح رئي�ض اجلمهورية اإجراء حوار 

�سيا�سي ي�سرتك اجلميع يف حتمل م�سوؤولياتهم وامل�ساركة 

بفعالية يف و�سع احللول للق�سايا اخلالفية حتى يح�سل على 

موافقة وطنية و�سيا�سية وجمتمعية من خالل حتديث قانون 

االنتخاب اليمني ولكن وفق الثوابت الوطنية والد�ستورية 

والقانونية للجمهورية اليمنية ، وقد وقفت هذه االأحزاب مواقف 

متناق�سة ومتباينة ومتغرية من احلوار جتلت يف االآتي :

1� الرهان على اإ�ساعة الوقت واإدخال البالد يف فراغ د�ستوري 

الإبطال النهج الدميقراطي واالنتخابي والإر�ساء اأ�س�ض جديدة 

وخمالفة للد�ستور للو�سول اإىل ال�سلطة واحلكم يف اليمن.

2� اخللط ال�سديد واملتعمد بني احلوار ال�سيا�سي الذي يناق�ض 

قانون االنتخاب وتطوير العملية ال�سيا�سية وبني احلوار 

الوطني ال��ذي يتناول الق�سايا الوطنية والتحديات التي 

يواجهها الوطن واملواطن اليمني عن طريق :

-   ربط احلوار ال�سيا�سي مبطالب وطنية وتنموية وبعيدة 

عن اال�شتحقاق االنتخابي وو�شع ال�شروط البعيدة عن احلوار 

ال�شيا�شي حتى و�شل بهم اإىل ا�شرتاط �شرف اإكرامية رم�شان 

�شرط للعودة اإىل احلوار.

-   املطالبة بحل الق�شايا الوطنية واملعا�شية والتنموية �شرط 

لبداء احلوار وال�سري فيه ، واملنطق يقول اإننا نحل الق�سايا 

ال�سيا�سية وندخل انتخابات نزيهة بقوانني متطورة لت�سرع 

املوؤ�س�سات املنتخبة يف حل هذه الق�سايا الوطنية ، فال ميكن 

ربط ا�ستحقاق انتخابي بق�سايا تنموية و�سيا�سية واإدارية 

وموروثات ثقافية وتاريخية حتتاج اإىل اأوقات طويلة حللها 

وت�سويتها

3� رف�ض م�ساركة اجلميع يف حل الق�سايا الوطنية من كافة 

اأفراد املجتمع وجعل الق�سايا الوطنية مطالب ابتزازية لتحقيق 

مكا�سب اآنية وذاتية.

4� حماولة اال�ستفادة من الق�سايا التنموية واال�ستحقاقات 

والتحديات التي مت��ر بها ب��الدن��ا جلعلها حجة يف تاأخري 

االنتخابات وااللتفاف عليها.

5� ال�سعي اإىل التدويل ال��دويل للتحديات االأمنية من خالل 

املطالبة بتدخل جمل�ض االأمن حلل م�سكالت اليمن واملطالبة 

مبرجعيات اأجنبية وغري د�ستورية تكون قاعدة الأي حوار 

وطني اأو �سيا�سي.

6 � الرتكيز على احل��وار امل�شروط 

واالن��ح��راف مب�����س��ارات احل���وار اإىل 

الق�سايا اجلزئية والفرعية وتنا�سي 

احلوار يف �سقيه ال�سيا�سي والوطني.

7� اعتماد على اآلية احلوار ال�سفري 

اأي احلوار ملجرد احلوار واإذا اقرتب 

احلوار للو�سول اإىل نتيجة تتبع هذه 

االأحزاب اآلية االن�سحاب من احلوار 

والبدء من ال�سفر يف اأي حوار قادم.

يف راأي��ي ان امل��وؤمت��ر ال�سعبي العام 

�ساهم يف تكري�ض االأزمة من خالل �سريه 

يف ح���وار عبثي وال ف��ائ��دة منظورة  

منه عند ا�سد النا�ض تفاوؤال وا�سطر 

احل��زب احلاكم التخلي عن اأغلبيته 

والقبول بحلول وحوار يتجاوز النهج 

الدميقراطي القائم على اأغلبية حتكم 

ومعار�سة تعار�ض وتقوم ، كل عاقل 

ووطني يطالب بامل�سي يف اال�ستحقاقات 

االنتخابية وعدم جعل الثوابت الوطنية 

والد�ستورية والقانونية ب�ساعة يف �سوق 

امل�ساومة واحلوار ال�سفري ، ونطالب 

من فخامة الرئي�ض حتمل م�سوؤولياته 

كقائد للبالد واإدارتها �سيا�سيا وتنمويا 

واإذا اخ�سع اال�ستحقاق االنتخابي 

للم�ساومة ك��امل��رة االأوىل ف��اإن يف ذلك 

كارثة، وق��د تدخل بلدنا يف منعطفات 

وطرق غري د�ستورية وغري قانونية.۹

¿ اختارت اليمن النهج الديمقراطي وركز دستور دولة الوحدة والقوانين المنبثقة عنه الممارسة 
السلمية في تداول السلطة عبر صناديق االنتخابات في منافسة انتخابية حرة ونزيهة ومباشرة بنظام 
اغلبي ينتج عنها أغلبية تحكم وتمرر برنامجها وقوانينها ومعارضة تعارض وتقوم بدور حكومة الظل 
وتمارس العمل السياسي والحزبي وتعد جمهورها وناخبيها ببرامج عملية ومفهومة ومقبولة عند 
المواطن اليمني لتنال هذه البرامج أوال رضا الناخب اليمني وثانيا لتحصل على األغلبية وفق هذه 

البرامج االنتخابية وتنفيذها، 

تحريض الشارع على 
العنف  ومساندة االرهابيني 

ملزيد من االبتزاز
على أحزاب التحالف تحمل 

مسئولياتها تجاه حماية 
الديمقراطية

املشرتك يصر على 
تقاسم السلطة وإلغاء 
املؤسسات الدستورية

 ولكن اأحزاب اللقاء امل�سرتك املوقعة على تلك االتفاقية 

مع املوؤمتر ال�سعبي العام مل تكن غايتها احلوار -كما اأثبتت 

الوقائع- واإمنا تاأجيل االنتخابات لك�سب الوقت وا�ستغالله 

يف افتعال االأزمات والنفخ يف كري الفنت وتاأجيجها واإ�سعال 

احلرائق مراهنًة عليه يف اإي�سالها اىل ال�سلطة، حيث عملت 

على اإعاقة احلوار با�سرتاطاتها خارج بنود االتفاق، �ساعية 

اىل اإيجاد الذرائع وامل��ربرات للهروب من احل��وار وهدر 

الوقت عّلها حتقق رهاناتها اخلاطئة واخلا�سرة، باحثًة يف 

ذلك املنحى عن اأطر خمتَلقة ووهمية للحوار خارج ال�سرعية 

الد�ستورية.. يف هذه الفرتة كان املوؤمتر ال�سعبي وحلفاوؤه- 

وانطالقاً من قناعتهم واإميانهم باحلوار كنهج اأثبت قدرته 

يف كل املراحل الوطنية على حل اأعقد الق�سايا وامل�ساكل بكل 

�سعوباتها وحتدياتها- دائماً يقدمون التنازالت حر�ساً على 

امل�سلحة الوطنية والتجربة الدميقراطية خيار �سعبنا لبناء 

دولته الدميقراطية دولة املوؤ�س�سات.

يف هذا ال�سياق جاءت معاين م�سامني حديث االأخ املنا�سل 

عبدربه من�سور هادي نائب رئي�ض اجلمهورية النائب االأول 

لرئي�ض املوؤمتر االأمني العام، يف هذا اللقاء للم�ساركني من 

قيادات التحالف الوطني الدميقراطي ب�ساأن املراحل التي 

مر بها احل��وار معطياً ال�سورة احلقيقية مل�ساره واملاآل 

الذي و�سل اليه والناجمة عن العراقيل وال�سعوبات التي 

كانت ت�سعها اأمامه اأحزاب اللقاء امل�سرتك بغية عدم اإجراء 

االنتخابات النيابية يف موعدها وبالتايل الدخول يف فراغ 

د�ستوري ومن ثم جر الوطن اىل الفنت والتخريب واالرهاب 

والدفع ب�سعبنا اىل حالة من الفو�سى.. وهو ما عمل التحالف 

الوطني الدميقراطي على اإف�ساله باذاًل كل اجلهود الإجناح 

احلوار، مقدماً التنازالت الإزالة كافة العراقيل.. منطلقاً 

املوؤمتر ال�سعبي وحلفاوؤه من ان احلوار كان اأ�سا�ساً بنى عليه 

املوؤمتر ثقافته ونهجه ال�سيا�سي.. موؤكدًا مت�سكه وحلفائه 

بكل ما اتفق عليه قبيل االنتخابات الرئي�سية واملحلية عام 

2006م م��رورًا باتفاق فرباير 2009م واخ��ريًا املح�سر 

التنفيذي التفاق فرباير املوقع عليه يف 17 يوليو 2010م، 

وهي اتفاقات ُوّقعت يف اإطار ال�سرعية الد�ستورية.. رف�ض 

املوؤمتر والتحالف الوطني الدميقراطي حماوالت امل�سرتك 

لالنقالب على املوؤ�س�سات الد�ستورية عرب جّر احلوار يف 

اجتاهات تخرجه عن اأطره احلقيقية اىل اأطر هالمية.. وهكذا 

يظهر ا�ستحواذ النزعة التاآمرية االنقالبية على العقلية 

ال�سمولية لقيادات امل�سرتك مدى رف�سها للدميقراطية، 

االأمر الذي يف�سره هروبها من احلوار و�سعيها اىل تاأجيل 

االنتخابات للمرة الثانية حتت مربرات اأن االأولوية لالتفاق 

على الق�سايا املطروحة للحوار بعدها جتري االنتخابات، 

رغم اإدراكهم ان الق�سايا التي اقرتحوها يحتاج التحاور 

حولها فرتة زمنية طويلة، واالنتخابات مرتبطة مبواعيد 

حمددة د�ستورياً والتاأجيل للمرة الثانية �سوف يعني ادخال 

البالد يف فراغ د�ستوري.. ويف هذا يت�سح بجالء انهم يبطنون 

عك�ض ما يظهرون يف خطابهم ال�سيا�سي واالعالمي الذي بات 

مك�سوفاً بعد اأن ا�ستنفدوا كل ا�ساليبهم وو�سائلهم القمعية 

وغري املقنعة حتى لقواعدهم واأن�سارهم واملتعاطفني معهم، 

فاقدين بذلك ما تبقى لهم من �سعبية اإن كانت موجودة.

وهكذا اأ�سار االخ عبدربه من�سور هادي نائب رئي�ض 

اجلمهورية النائب االأول لرئي�ض املوؤمتر- بجالء من واقع 

جتربة احلوار مع احزاب اللقاء امل�سرتك اىل انها ال تريد 

الو�سول بالوطن اىل بر االأمان مبطالبها التعجيزية خارج 

االتفاقات.. ورغم ذلك مت اإطالق ال�سجناء املوقوفني على 

ذمة ق�سايا جنائية م�ست ومت�ض الوطن واملواطن نزعاً 

للذرائع.. ومع ذلك يثبتون مرة اأخ��رى اأنهم ال يريدون 

احلوار من اأجل الوطن بل من اأجل احلوار وهذا وا�سح يف 

ا�سرتاطاتهم التي ال تنتهي، والغاية التاأثري على االجهزة 

احلكومية واالأمنية والق�سائية بغية النيل من هيبة الدولة 

واإظهارها انها غري قادرة على اأداء مهامها.. ويت�سورون 

بهذا اأنهم �سيحققون مراميهم واأهدافهم بو�سائل انقالبية 

تاآمرية.. ويف ذلك تف�سري وا�سح عن: ملاذا ال يريد امل�سرتك 

احلوار والنظام الدميقراطي التعددي وت��داول ال�سلطة 

�سلمياً واالحتكام الإرادة ال�سعب املعربرَّ عنها يف �سناديق 

االقرتاع؟!

لقد كان نائب رئي�ض اجلمهورية النائب االول لرئي�ض 

امل��وؤمت��ر االأم��ني العام يف تقريره �سريحاً يف تبيان 

االأ�سباب والعوامل التي اأدت اىل ان�سداد اآفاق احلوار.. 

وا�شعاً النقاط على احلروف.. مقدماً الدليل والربهان 

ب�سدق و�سفافية وو�سوح نابع من ا�ست�سعار امل�سوؤولية 

جتاه اأبناء �سعبنا من منطلق احلر�ض على م�سالح 

الوطن العليا واأمنه وا�ستقراره ونهجه الدميقراطي 

ومنائه وتقدمه وازدهاره.۹

يف أروع صور الشفافية واملصداقية

نائب الرئيس يضع النقاط على الحروف ويفند مزاعم املشرتك
¿  اللقاء التشاوري الموسع للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه في التحالف الوطني 
الديمقراطي وكتلتيهما في مجلسي النواب والشورى، ولجنة المائة الممثلة 
للتحالف في الحوار الوطني برئاسة االخ المناضل عبدربه منصور هادي- نائب 
رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام- يوم االربعاء، هدف 
الى وضع ليس فقط قيادات وقواعد وأنصار التحالف الوطني الديمقراطي بل وكل 
أبناء شعبنا أمام حقيقة االوضاع التي يمر بها الوطن في هذه الفترة من تاريخه 
المعاصر وما يواجهه من تحديات وما يجابهه من أخطار تستوجب اصطفافًا وطنيًا 
للتصدي لها وتجاوزها الى إنجاز االستحقاقات الوطنية والديمقراطية وفي صدارتها 
إجراء االنتخابات البرلمانية في موعدها المحدد باعتباره االولوية التي من أجلها مدد 
لمجلس النواب لعامين يتم خاللهما التحاور حول القضايا المتباين والمختلف حولها 

والمحددة في بنود اتفاقية فبراير 2009م..

قدمت أحزاب التحالف 
الكثري من التنازالت حرصًا 
على إنجاح الحوار

¿ مثلت محاولة االنقالب على المؤسسات الدستورية 
واخراجها تمامًا من دائرة الشرعية المعبرة عن ارادة األمة 
اليمنية عبر صناديق االقتراع، هدفًا استراتيجيًا ألحزاب 
المشترك ظلت ومنذ العام 2006م تخطط له باعتباره 
المدخل الحقيقي لتنفيذ المزيد من أجندتها التي ترتكز 

على مدى نجاح هذا الهدف االنقالبي.

املشرتك وإلغاء
 املؤسسات الدستورية

اذًا ن��ح��ن اأم���ام 

خم���ط���ط ت���اآم���ري 

ت��ن��ف��ذه اأح�����زاب 

امل�����س��رتك بغ�ض 

ال������ن������ظ������ر ع���ن 

ال�����س��ب��ل وال��ط��رق 

امل�������س���ت���خ���دم���ة 

ل��ت��ن��ف��ي��ذه.. ن��درك 

باأنها لن تبلغ ماآربها 

يف ظ��ل ا���س��ت��م��رار 

�سرعية املوؤ�س�سات 

الد�ستورية للدولة 

التي متثل لها �سبحاً 

وتدفعها اىل ارتكاب 

امل��زي��د م��ن امل��م��ار���س��ات واللعب 

ال�سيا�سي التدمريي باجتاه حتويل 

الوطن اىل كعكة يتم تق�سيمها ح�سب 

طموحات واأهواء تلك االأحزاب.

نقول ذل��ك ان��ط��الق��اً م��ن اإمياننا 

العميق ب��ان مم��ار���س��ات ه��ذه قد 

ا�سرت كثريًا بالوطن وال�سعب 

واأو�سلت االم��ور اىل ما هي عليه 

ال��ي��وم م��ن معطيات ت�سر العدو 

وحت���زن ال�سديق وامل��ح��ب لهذا 

ال�سعب.

كالم نهدف من خالله وب�سفافية 

عالية اإىل تقدمي ال�سورة الكاملة 

الدالئل  بكافة  املفعمة  واجللية 

واحل��ج��ج واالج��ن��دة التي توؤكد 

م�سداقية ماذهبنا اليه وب�سورة 

تعلو عن مفهومي الدجل واخلداع 

للراأي العام والذي لالأ�سف ال�سديد 

م�����ازال ه��ن��اك اط�����راف ع����دة يف 

اح��زاب امل�سرتك توا�سل انتاجه 

ع��رب تعاملها م��ع ق�سايا الوطن 

ب��ه��دف دغ��دغ��ة ع��واط��ف النا�ض 

مب�سطلحات تدعي زورًا وبهتاناً 

باأنها حقائق دامغة وهي يف اال�سل 

ال تعدو ع��ن كونها حالة اإفال�ض 

وا���س��ت��م��رار ال�سيد يف م�ستنقع 

امل��زاي��دة وال��دج��ل واخل��دي��ع��ة.. 

فالراأي العام ا�سحى ق��ادرًا على 

التمييز بني الغث وال�سمني ويدرك 

مت��ام��اً اي��ن تكمن م�سالح وطنه 

العليا واال�سرتاتيجية التي متثل 

جميها �سمانات حقيقية حلا�سره 

جتنبه  ن  ب���اأ كفيلة  و م�ستقبله  و

مزالق الوقوع يف اتون ال�سراعات 

والتطاحنات التي يحاول �سناع 

االزمة الراهنة جره اليها ب�سورة 

ج��ن��دة  اأ لتنفيذ  متع�سبة  عمياء 

و�سيناريوهات خارجية.

اذًا ال��وط��ن وال�����س��ع��ب ووف��ق��اً 

ملعطيات املرحلة الراهنة بحاجة 

اىل م��واق��ف �سجاعة ومنت�سرة 

الآماله وتطلعاته ولي�ض بحاجة اإىل 

انتكا�سة يف القيم واملثل الوطنية 

لدى ال�ساعني عبثاً اىل بلورتها على 

الواقع يف اأب�سع �سور املمار�سة 

غ��ري امل�سئولة لهم ازاء الوطن 

وم�ساحله.

وان��ط��الق��اً م��ن ه��ذه ال��روؤي��ة كان 

امل���واط���ن يف ال���داخ���ل واخل����ارج 

وم��ع��ه امل��ت��اب��ع��ون وامل��ه��ت��م��ون 

بال�ساأن ال�سيا�سي لوطنهم وبر�سد 

حت��والت��ه، خ��اط��ب م��وؤخ��رًا االخ 

به  ر عبد �سل  ملنا ا

من�سور هادي نائب 

رئي�ض اجلمهورية 

النائب االأول لرئي�ض 

امل����وؤمت����ر االم����ني 

ال��ع��ام - اع�����س��اء 

الت�ساوري  اللقاء 

الذي نظمته احزاب 

الوطني  لف  لتحا ا

ال����دمي����ق����راط����ي، 

بثقة عالية  �ساردًا 

ملة  لكا ا حلقيقة  ا

التي تك�سف فظاعة 

امل���م���ار����س���ة غ��ري 

امل�سئولة من قبل امل�سرتك جتاه 

احل����وار ال��وط��ن��ي وم��ن��ذ حمطة 

انطالقته االوىل يف العام 2006م.

حقائق الري��ب تعك�ض جميعها 

داللة واح��دة ان اح��زاب امل�سرتك 

قد حددت �سلفاً هدفها اال�سرتاتيجي 

م��ت��م��ث��اًل يف اف�����راغ امل��وؤ���س�����س��ات 

الد�ستورية، وه��و ه��دف جعلها 

ت��ن��ظ��ر ب�سطحية و���س��ذاج��ة اىل 

كافة التنازالت التي كان للقيادة 

ال�سيا�سية بزعامة االخ علي عبداهلل 

�سالح -رئي�ض اجلمهورية رئي�ض 

املوؤمتر ال�سعبي العام- قد حر�ست 

على تقدميها بهدف ت�سجيع هذه 

االحزاب على ال�سري قدماً باجتاه 

ب��ل��ورة االه����داف امل��ن�����س��ودة من 

احلوار لكن �سيئاً من ذلك مل يتم.

ولهذا فان منطق ال�سيا�سة وفنها 

وعلمها ودروب��ه��ا مل جن��ده لدى 

قيادات هذه االأح��زاب يف تعاطيها 

م��ع اح��د امل��ب��ادئ ال��ت��ي ت��وؤك��د ان 

ال�سيا�سة هي فن املمكن وخا�سة 

بعد ان عربت هذه التنازالت عن 

جتاوزها الكامل حلدود هذا املبداأ 

ال�سيا�سي الذي اأ�سبح يفيد حتقيق 

غري املمكن.

وبالرغم من كونها تنازالت كبرية 

تتجاوز طموح اأي معار�سة يف 

العامل.

ويوؤكد هذا المباالة املعار�سة 

للتنازالت املتكررة للموؤمتر ال�سعبي 

العام وحلفائه بيد اأن ما ت�سعى اإليه 

اأحزاب امل�سرتك هو تنازل النظام 

عن �سرعيته، لتجد نف�سها بعد ال��27 

من ابريل 2011م تتحدث بالفم 

املليان عن احلكومة غري ال�سرعية 

وجمل�ض النواب غري ال�سرعي وبعد 

ذلك تتهياأ خلو�ض مرحلة جديدة 

تهدف اىل افراغ املوؤ�س�سة الرئا�سية 

راأ����ض ال��دول��ة وع��ن��وان �سيادتها 

وا�ستقاللها.

وازاء كل ذلك لن جند �سعبنا اإال 

م��ع��ززًا لتوجهات قيادته باجتاه 

اال�ستحقاق االنتخابي القادم وباأن 

ي�سجل ح�سورًا فاعاًل وحري�ساً 

ع��ل��ى ال��ت��ج��رب��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

موؤ�س�سات دولته الوحدوية، ويظل 

باب احلوار مفتوحاً اأمام اأي عاقل 

ورا�سد يحاول اعادة ترتيب اوراقه 

من جديد واال�سراع يف االن�سمام 

م��ع م�ساحله  والتناغم  لل�سعب 

وتطلعاته.۹

يحيى على نوري

كتب: أنور اليافعي

 فائز سالم بن عمرو 


