
املحرر السياسي

لقاها فخامة الأخ علي عبداهلل  اأ ¿ الكلمة التي 
�شالح- رئي�س اجلمه�رية رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي 

العام- مبنا�شبة ت�ا�شل مباهج اأفراح الث�رة اخلالدة 

املت�هجة بالعيد الـ43 لي�م ال�شتقالل املجيد الـ30 من 

ن�فمرب، تكت�شب اأهميتها من تزامن هذه املنا�شبة مع 

ا�شت�شافة ال�طن الناجحة املتميزة خلليجي20 والذي 

اختتمت فعالياته ي�م ام�س الحد يف درة اليمن وثغره 

البا�شم عدن التي هي الي�م مزه�ة باألق احت�شانها 

لهذا احلدث الريا�شي الثقايف القليمي العربي لتك�ن 

عن�اناً للنجاح والنت�شار الذي كان �شعبنا على م�عد 

معها يف الـ30 من ن�فمرب 1967م ي�م رحيل اآخر جندي 

بريطاين من الر�س اليمنية واي�شاً يف الـ30 من ن�فمرب 

1989م ي�م الت�قيع على اتفاقية اإعادة وحدة ال�طن 

اأر�شاً واإن�شاناً والتي منها انبلج فجر ي�م 22ماي� الأغر 

1990م الذي فيه ُرفع علم ال�حدة �شاخماً خفاقاً يف 

�شماء اليمن معلناً ع�شرًا جديدًا يف حياة �شعبنا 

وم�شرية ث�رته، وها ه� الـ30 من ن�فمرب 2010م تاأتي 

منا�شبته مع جناح خليجي20 املنقطع النظري، وهكذا 

من عدن ويف عدن جتلى الرد العملي على كل مر�شى 

العق�ل والنف��س احلاقدين الذين حاول�ا عبثاً التاأثري 

على ال�شقاء من خالل تقدمي �ش�رة �شيئة عن اليمن 

و�شعبه احل�شاري العريق ل وج�د لها اإل يف اأذهانهم، 

فكان الف�سل الذريع وال�سقوط املريع لأمانيهم اخلبيثة 

ورهاناتهم اخلا�شرة.

هذا ه� ال�شياق الذي حتدث به فخامة الأخ علي 

عبداهلل �شالح رئي�س اجلمه�رية، فكانت كلمته حتمل 

معاين وم�شامني عميقة الدللت، اأبعادها مل تت�قف 

عند عظمة املنا�شبة والنجاح والإجنــاز املحقق يف 

خليجي20، بل جتاوز لي�سع النقاط على احلروف 

فيما يرتبط  مبتطلبات الراهن ال�طني ومعطيات 

ا�شتحقاقاته حا�شرًا وم�شتقباًل، متناوًل املهام املاثلة 

اأمــام اأبناء �شعبنا وقــ�اه ال�طنية احلري�شة على 

امل�شي ُقُدماً يف م�شرية تط�ره الدميقراطي وال�شيا�شي 

والقت�شادي والتنم�ي، معطياً النتخابات الربملانية 

اأول�ية من حيث هي ا�شتحقاق لل�شعب ولي�س لالأحزاب 

خ�ش��شاً تلك التي حتاول اأن تفر�س و�شايتها عليه 

وم�شادرة اإرادته يف حكم نف�شه بنف�شه.. يف هذا املنحى 

كان فخامة الأخ الرئي�س وا�شحاً وحا�شماً يف اجتاه 

اإجراء النتخابات النيابية يف م�عدها املحدد 27 ابريل 

2011م..

ــ�ار الــذي ل يجب د�شت�رًا  مــ�ؤكــدًا على نهج احل

وقان�ناً جعل النتخابات مره�نة به، فلكل منهما 

م�شاره، والربط بينهما لميكن فهمه اإل باعتباره 

م�قفاً معادياً للدميقراطية التعددية وم�شادرة 

حلق ال�شعب يف اختيار ممثليه يف م�ؤ�ش�شة الدولة 

الت�شريعية والتنفيذية واملحلية.. ومن هنا نخل�س 

اىل احلقيقة التي دوماً ُيذّكر الأخ الرئي�س اجلميع بها 

وهي ان الدميقراطية خيار وطني ل�شعبنا ولي�شت 

»�ش�ر وق�ل«.. من�هاً اإىل اأن املقاطعة وامل�شاركة حق 

ين�ش�ي يف اإطار الدميقراطية لكن لي�س من حق اأحد 

اأن يعمل على تخريب الأ�شا�س الذي يق�م عليه البناء 

امل�ؤ�ش�شي لنظامنا ال�شيا�شي، ونعني هنا الدميقراطية، 

اإحدى جت�شيدات الن�شال ال�طني ل�شعبنا وتعبريات 

انت�شاراته لث�رته ولنظامه اجلمه�ري ووحدته، وهي 

املدماك وحجر الزاوية يف بناء الدولة اليمنية امل�حدة 

احلديثة.. واأية حماولة للنيل منها اأوا�شتهدافها اإمنا 

ــس اجلميع  يعني ال�شعي اىل هــدم املعبد على روؤو�

وهذا خيار تدمريي على اأ�شحابه بدرجة رئي�شة، 

وعلى ال�طن والذي ل ميكن ال�شماح به، وكل اأبنائه 

الدميقراطي  خلــيــارهــم  منت�شرين  �شي�اجه�نه 

والث�ابت ال�طنية والد�شت�ر والقان�ن.

لقد كان الخ الرئي�س �شريحاً وجادًا و�شفافاً يف كلمته 

بهذه املنا�شبة ال�طنية املجيدة، متمثاًل الت�شحيات 

للث�رة  انت�شارًا  اليماني�ن  التي قدمها  اجل�شام 

واجلمه�رية وال�شتقالل وال�حدة والدميقراطية، 

م�شتلهماً من وهج املنا�شبة امل�شار ال�شحيح الذي 

ينبغي امل�شي فيه لبناء اليمن اجلديد احلر امل�شتقل 

وامل�شتقر الدميقراطي الناه�س واملزدهر.. ويف هذا 

تتجلى الروؤية ال�طنية امل�ش�ؤولة على حا�شر اليمن 

وغد اأجياله القادمة.۹

قراءة يف كلمة الرئيس:

وهج املناسبة واستحقاقات 
الحاضر واملستقبل

۹ م��ا ت���ط���ورات ت��واب��ع ق�ضية ال���ط���رود امل��ف��خ��خ��ة وم��ا 
انعكا�ضاتها على اال�ضتقرار يف اليمن حاليًا؟

- عملية الطرود املفخخة هي امتداد للعمل الإرهابي 

الذي بداأ مبحاربة ال�شياح وحماربة �شركات النفط، 

اإ�شافة اإىل جمم�عات اأخرى حتارب ال�شتقرار الأمني 

يف اليمن، وكل ذلك ل�ش�يه ال��شع يف البالد ب�شكل عام.. 

وقد تاأثر املجال ال�شياحي ب�شكل كبري يف اليمن، وكذلك 

املنطقة احلرة يف عدن تاأثرت من عمليات الإرهــاب، 

واجلانب القت�شادي خا�شة ال�شتثمار، وكذلك املجال 

النفطي، ولكن نحن نعمل بكل الطرق لتجاوز هذه الأزمة 

من خالل التعاون مع املجتمع الدويل ودول اجل�ار من 

الدول العربية، وه� تعاون ممتاز ملكافحة الإرهاب. 

ويبدو اأن طردين خرجا بالفعل من اليمن،  مت الك�شف 

عنهما يف دبي وبريطانيا، ولكن هناك عدة طرود خرجت 

من دول اأخرى غري اليمن.

اعتذر األملان
۹ ما  النتائج التي انتهت اإليها التحقيقات حتى االآن؟

- اإىل الآن تدور التحقيقات ما بني م�ؤ�ش�شات الأمن يف 

اليمن ودبي وبريطانيا وال�شع�دية واأمريكا، وما زال 

البحث جارياً بينها للتعرف على كل احلقائق.

۹ لكن الطرود خرجت بالفعل من اليمن!؟
- هذا وفق ما اأُعلن حتى الآن. ولكن كيف واأين... هذا 

ما يق�م به اجلانب الأمني الي�م. لكن يف نف�س الت�قيت 

الذي خرجت فيه الطرود من اليمن وفق ما اأعلن، فاإن 

هناك طرودًا خرجت من الي�نان، واأحدها كان يف طريقه 

اإىل امل�شت�شارة الأملانية. ورغم ذلك مل ت�قف اأملانيا 

الطائرات الي�نانية واإمنا الطائرات اليمنية، واتهم 

اليمن، ولكن بعد ي�مني اعتذر الأملان  

ومت ت�شيري الطائرات اليمنية.

لة لجنة مشكَّ
۹ حتى الرحالت اليمنية اإىل اأمريكا؟

- حتى الرحالت اليمنية اإىل اأمريكا 

مت رفع احلظر الذي فر�س يف اأعقاب 

احلـــادث، واتفق على عــدم معاقبة 

ال�شعب اليمني واأن عنا�شر الإرهاب 

هي التي حتاكم وحتا�شب بعيدًا عن 

العقاب اجلماعي لل�شع�ب.

۹ وه�������ل اع��������رف امل�������ض���ت���ب���ه ب��ه��م 
-املوقوفون على ذمة التحقيقات- مبا 

ارتكبوا؟

- بالفعل اليمن حتفظ على نح� 17 م�شتبهاً به، ومل 

ن�شل اإىل نتائج نهائية لأن اللجنة م�شّكلة من اليمن 

وال�شع�دية والإمارات وبريطانيا واأمريكا.

دعم لوجيستي
۹ وم��اذا عن ال��ق��وات االأمريكية اخلا�ضة املتواجدة يف 

االأرا�ضي اليمنية؟

- الق�ات اخلا�شة الأمريكية م�ج�دة منذ فرتة، 

وقبل عملية الطرود، من اأجل التدريب، وي�جد كذلك 

مدرب�ن من م�شر والأردن لق�ات الأمن اليمنية على 

مكافحة الإرهاب.

۹ م��ا  جم��االت التعاون م��ع اأم��ريك��ا يف م�ضاألة مكافحة 
االإرهاب؟

- اأمريكا تقدم لنا الدعم الل�ج�شتي والفني يف مكافحة 

الإرهاب، خا�شة فيما يتعلق باأجهزة الروؤية الليلية 

واأجهزة الر�شد واملعل�مات.. وهــذا قائم من  قبل 

اكت�شاف م�شاألة الطرود.

۹ هل تتوقع اأي ت�ضعيد �ضيا�ضي اأو ع�ضكري اأمريكي �ضد 

اليمن؟

- الأمريكي�ن حــددوا ا�شرتاتيجيتهم يف املنطقة، 

خا�شة بعد ال�شع�بات التي حدثت معهم يف العراق 

واأفغان�شتان، والآن �شيا�شة اأمريكا وا�شحة يف م�شاألة 

دعم وا�شتقرار وحدة اليمن، ولن يحدث اأي ت�شعيد.

۹ هل و�ضلت ر�ضائل اأمريكية اإىل اليمن توؤكد ذلك، وعلى 
التعامل مع االأحداث وفق حجمها؟

- نعم.. وعملياً ي�جد تن�شيق عاٍل يف هذا اجلانب، 

خا�شة فيما يتعلق مبكافحة الإرهاب، ت�جد منظ�مة 

عمل م�حدة بني كل من اليمن واأمريكا وال�شع�دية 

وم�شر والأردن.

 رسالة قوية
۹ ِومَب تف�رس ما تردد عن اخراق �ضالح اجلو االأمريكي 

حلاجز ال�ضوت فوق جبال اليمن واإرهابه لل�ضكان؟

- هذه الطائرات مينية، وما تردد عن ك�نها اأمريكية 

غري �شحيح جملة وتف�شياًل. ولدى 

اليمن طائرات تعادل اإف 16، مثل 

امليج 29 واأي�شاً امليج 21، ميكنها 

اخرتاق حاجز ال�ش�ت.

۹ وه��ل ك��ان ال��ه��دف م��ن اإطالقها 
ا�ضتهداف »القاعدة«؟

- كان الهدف منها اإي�شال ر�شالة 

اإىل اجلميع باأن من يحمي عنا�شر 

»القاعدة« �ش�ف يطاله العقاب.. 

ونق�م باإطالقها يف م�اقع م�شتبه 

فيها.

۹ وما مدى �ضحة ما تردد عن متويل 
»القاعدة« للقبائل باأموال طائلة؟

- من ال�شعب ت�شديق هذا؛ لأن »القاعدة« جتلب 

الأم�ال من امل�اطنني ولي�س العك�س.

أخطر من القاعدة
۹ ماذا يحتاج اليمن من الدول العربية حتديدًا ملكافحة 

االإرهاب؟

- عمليا لدى اليمن ظرف خا�س، وه� كرثة الأيادي 

العاملة التي ل جتد اأي فر�س للعمل.. ولدينا �شباب 

دون �شن 30، ي�شكل�ن نح� 60 % من حجم ال�شكان، 

ويعان�ن من البطالة، ولذلك فهم اأخطر من »القاعدة« 

على اليمن، وي�شكل�ن �شغطاً كبريًا على اليمن.. 

وت�شغيلهم ي�شاعد يف  عدم تفريخ التطرف والإرهاب.

مشاريع اسرتاتيجية
۹ وم��اذا اأعد اليمن من خطط حلل م�ضكلة البطالة التي 

تفرخ االإرهاب؟

- ل بد اأوًل من تفاعل املجتمع الدويل معنا، والدول 

العربية، خا�شة اخلليجية، لال�شتثمار يف بالدنا، واإيجاد 

م�شاريع ت�شت�عب هذه العمالة املكثفة، واإقامة م�شاريع 

ا�شرتاتيجية، ولن نتمكن من احلل مهما و�شعنا من 

خطط، خا�شة يف ظل التزايد ال�شكاين،  فكل عام يدخل 

يف جمــال التعليم نح� 600 األــف تلميذ اإىل املرحلة 

البتدائية، وهذا ي�شكل عبئاً �شخماً.

فنيون مؤهلون
۹ اأال تعتقد اأن تاأهيل اليمن لالن�ضمام اإىل جمل�س التعاون 

اخلليجي يعد دعمًا يف املجاالت االقت�ضادية؟

- نحن نبحث يف هذا امل��ش�ع الي�م على اأ�شا�س 

زيــادة فر�س ت�شغيل العمالة اليمنية، وبداأنا منذ 5 

�شن�ات بناء معاهد للتدريب الفني والعمالة، وقمنا 

بت�شكيل وزارة للتدريب الفني واملهني، ولدينا الآن 

ع�شرات الآلف من الأيدي العاملة املدربة فنياً  حتظى 

بنف�س م�ؤهالت العمالة الآ�شي�ية يف دول اخلليج.

الحلقة األقوى
۹ ماذا عن التعاون االقت�ضادي بني اليمن وال�ضعودية 

وكيف تقيمه؟

- التعاون القت�شادي ال�شع�دي مع 

اليمن ي�شكل احللقة الأق�ى من الدعم، 

ونح�شل على اأكرب دعم من ال�شع�دية، 

خا�شة بعد م�ؤمتر لندن الــذي انعقد 

عام 1996م، ثم م�ؤمتر الريا�س.. وقد 

التزمت ال�شع�دية مبليار دولر وقدمته 

فعاًل لليمن.

۹ وم������اذا ع���ن ال��ت��ن�����ض��ي��ق االأم���ن���ي مع 
ال�ضعودية، خا�ضة بعد اكت�ضاف الطرود 

املفخخة؟

- التن�شيق الأمــنــي مع ال�شع�دية 

يتم على اأعلى م�شت�ى وبيننا عمليات 

م�شرتكة.. وفيما يتعلق مبكافحة الإرهاب لدينا اأعلى 

م�شت�ى من التن�شيق، واملعل�مات ت�شري بان�شياب بني 

اليمن وال�شع�دية دون اأي تردد.. وهذا �شاعد البلدين 

على اجتياز خماطر �شابقة.

غسيل دماغ
۹ كيف يت�رسف اليمن حيال ثقافة جمتمعه يف حمل 

ال�ضالح؟ وما تقديركم حلجم »القاعدة« باليمن؟

- بالن�شبة لل�شالح يف اليمن ه� جزء من ثقافة املجتمع 

القبلي.. اأما تنظيم القاعدة فه� م�ج�د بالفعل، ولكن 

لي�س باحلجم املبالغ فيه، ولدينا عــدد حمــدود من 

ال�شباب  ينتم�ن اإىل تنظيم القاعدة، وهم الذين عادوا 

من اأفغان�شتان وقام�ا بتجنيد اآخرين، ولكن ب�شكل 

حمدود.

۹ لكن اليمن قام باحتواء هذه املجموعات عرب احلوار 
منذ فرة؟

- قمنا بــحــ�ارات معهم عــدة مـــرات، بعد عق�بة 

ال�شجن.. ولكن بعد احل�ار والقتناع باأهميته ونتائجه، 

تع�د هذه العنا�شر ملعاودة ن�شاطها نظرًا ملا ميار�س 

عليها من عمليات غ�شيل للعقل.

تقنني السالح
۹ وماذا عن �ضوابط حمل ال�ضالح يف اليمن، وخا�ضة بعد 

ق�ضايا احلوثيني واالإرهاب واحلراك اجلنوبي؟

- ال�شالح عامل م�شرتك يف تغذية ال�شراع على 

املحاور الثالثة، ولذا اتخذنا يف ال�قت احلا�شر قرارًا 

�شيا�شياً ملناق�شة هذا امل��ش�ع يف الربملان، على اأ�شا�س 

تقنني م�شاألة حمل ال�شالح وفق �ش�ابط.. منها تق�شيمه 

اإىل 3 فئات ال�شالح املت��شط واخلفيف والثقيل، وميكن 

ال�شماح بال�شالح اخلفيف فقط مع منعه من الدخ�ل اإىل 

املدن الرئي�شية.

وقد اأثبت وج�د الأ�شلحة الثقيلة يف مناطق احل�ثيني 

مدى خط�رة الأمــر، وكذلك يف اجلبال.. وقد طالت 

امل�شكلة وتاأزمت نتيجة وج�د ال�شالح الثقيل واملت��شط 

يف تلك املناطق قبل قيام الث�رة اليمنية، حيث مل يتم 

�شحبه منهم، فقام�ا بتط�يره ما اأدى اإىل ا�شتداد احلرب 

مع احل�ثيني نتيجة تراكمات قدمية.

۹ هل هذا اللوم يقع على عاتقكم، خا�ضة وقد �ضبق لكم 
حمل حقيبة وزارة الدفاع؟

- هذا جزء من الل�م العام.

حوار شامل
۹ البع�س يلقي اللوم على احلكومة اليمنية يف تراكم 
االأزمات ويطالب بحوار داخلي بني كل القوى املختلفة، ما 

نتائج هذا احلوار؟

- دعا الرئي�س علي عبد اهلل �شالح اإىل احل�ار يف 

�شهر ماي� املا�شي، على اأ�شا�س اأن يجري ح�ار 

�شامل بني كل الق�ى ال�شيا�شية 

ــــــارج، ومت  ـــداخـــل واخل يف ال

من  جلنتني  ت�شكيل  لــفــعــل  بــا

نــا  احلك�مة واملعار�شة.. واأ

اأتراأ�س اجلانب احلك�مي لعمل 

اللجنة، وكذلك ي�شارك معنا 

ـــزاب الإ�ــشــالح  يف احلـــ�ار اأح

والــنــا�ــشــري وال�ـــشـــرتاكـــي 

والبعث وعدة اأحزاب معار�شة 

ن�شميهم احزاب امل�شرتك، والآن 

يجري هذا احل�ار  بني كل هذه 

الأطراف، ونتمنى اأن ن�شل اإىل 

نتائج قبل النتخابات الربملانية التي �شتجرى يف 27 

اأبريل املقبل.

۹ هل ت��رى اأن احل��وار ي�ضري ب�ضكل ج��اد، خا�ضة وقد 
�ضبقته حوارات م�ضابهة ومل ت�ضل الأي نتائج؟

- احل�ارات كثرية يف بالدنا، ول بد اأن ن�شل اإىل حل 

قبل ال��ش�ل اإىل انتخابات 2011م لالتفاق على اإ�شالح 

منظ�مة قان�ن النتخابات والعمل ال�شيا�شي يف اليمن.. 

اأي اإ�شالح منظ�مة احلكم وا�شتمراره، وهذا يندرج 

حتته كل الأ�شياء.

أوضاع مرتاكمة
۹ ماذا قدم املجتمع الدويل لدعم اليمن يف ق�ضية النازحني 

من ال�ضومال؟

- مل يقدم �شيئاً، والأزمة تتفاقم منذ بداية احلرب يف 

ال�ش�مال.. والي�م لدينا اأو�شاع مرتاكمة من عمليات 

النزوح، والتي و�شل ق�امها اإىل اأكرث من ملي�ن و300 

األف �ش�مايل.. فماذا نفعل ولدينا 5 ماليني من ال�شباب 

العاطلني الذين ي�شكل�ن  خماطر اأكــرب من تنظيم 

القاعدة؟!۹

¿  قال االخ المناضل عبدربه منصور هادي -نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام- ان التحقيقات مع 17 متهمًا 
في قضية الطرود مستمرة، ولم يتم التوصل الى نتائج نهائية بهذا الشأن حتى اآلن.

وأضاف: يبدو أن طردين خرجا من اليمن، ولكن هناك عدة طرود خرجت من دول أخرى.. مشيرًا الى ان اليمن يعمل بكل الطرق  لتجاوز هذه 
األزمة من خالل التعاون مع المجتمع الدولي ودول الجوار، وهو تعاون ممتاز في مكافحة اإلرهاب.

وأكد األخ عبد ربه منصور هادي ان اليمن يعاني من مشكلة البطالة حيث إن الشباب دون سن 30، يشكلون نحو %60 من السكان، بدون 
عمل.. ولذلك فهم يشكلون ضغطًا كبيرًا على البالد.. وعدم تشغيلهم يساعد في تفريخ التطرف واإلرهاب«.

ودعا في حوار مع صحيفة »الشرق األوسط« المجتمع الدولي ودول الخليج العربي، إلى االستثمار في اليمن، وإيجاد مشاريع تستوعب هذه 
العمالة  الكثيفة . 

إلى ذلك تمنى األخ عبد ربه منصور هادي أن يصل الحوار مع احزاب المشترك إلى نتائج قبل االنتخابات البرلمانية التي ستجرى في 27 
أبريل المقبل.

وقال: الحوارات كثيرة في اليمن، وال بد أن نصل إلى حل قبل الوصول إلى انتخابات 2011م لالتفاق على إصالح منظومة قانون االنتخابات 
والعمل السياسي في اليمن.. أي إصالح منظومة الحكم واستمراره، وهذا يندرج تحته كل األشياء.

ونظرًا ألهمية الحوار وتعميمًا للفائدة »الميثاق« تعيد نشره :

نائب الرئيس يف حوار صحفي:

نأمل أن يصل الحوار مع أحزاب »املشرتك« 
إىل نتائج قبل ابريل القادم

اليمن تتحفظ على 17 مشتبهًا يف قضية الطرود
60 % من سكان اليمن شباب يعانون  البطالة
املجتمع الدولي لم يقدم لنا شيئًا ملواجهة مشكلة النازحني
التنسيق األمني مع السعودية على أعلى مستوى

قرار سياسي 
يشدد على 
تقنني حمل 
السالح

هناك تنسيق بني 
اليمن والسعودية 

ومصر وأمريكا 
ملكافحة اإلرهاب
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مصدر مسؤول يف املؤتمر  يفند أكاذيب لجنة »طرشان« املشرتك:

املؤتمر يؤكد أن االنتخابات لن تؤجل ويدعو املشرتك للمنافسة
¿ عربرَّ م�شدر م�شئ�ل يف امل�ؤمتر ال�شعبي العام عن ا�شتغرابه للحالة 
التي و�شلت اإليها ما ت�شمى باللجنة التح�شريية حل�ار )الطر�شان( 

باللقاء امل�شرتك وما ت�شمنه البيان ال�شادر عنها �شبيحة ي�م ال�شبت، 

الذين كعادتهم ي�شدرون يف اأيام ال�شبت بيانات ت�شكل اإزعاجاً للحياة 

العامة وت�ش�ه ال�ش�رة النا�شعة البيا�س لليمن.

وقال امل�شدر: ورغم اأن تلك البيانات التي ل ت�شمن ول تغني من 

ج�ع ومل يعرها اأي قارئ اأي اهتمام ناهيك عن ال�شعب اأو ال�شارع الذي 

يدع�ن اأنها م�جهة اإليه لأن تلك اللجنة ومن تت�شكل منهم يعي�ش�ن 

خارج التاريخ ويحاول�ن يف اأيام ال�شبت اأن يتذكروا ما�شياً غابرًا 

يظن�ن اأنهم �شيع�دون اإليه وياليتهم يعرف�ن اأنهم لن ي�شنع�ا �شيئاً 

لأن من جتاوزهم الزمن ونبذهم ال�شعب ل ي�شتطيع�ن حتريك �شاكناً 

مهما مالأوا الأر�س �شجيجاً. 

واأكد امل�شدر اأن احل�ار ال�طني الذي دعا اإليه فخامة الرئي�س 

علي عبداهلل �شالح وباركته ال�شلطة الت�شريعية التي باركت اتفاق 

23 فرباير قد مت اإجها�شه من قبل 

العابثني يف اللقاء امل�شرتك الذين 

مل يحرتم�ا ل اتفاقاً ول ت�قيعاً منذ 

عرفتهم احلياة ال�شيا�شية.

وقال امل�شدر :اإننا يف امل�ؤمتر قد 

قدمنا التنازلت تل� التنازلت لكن 

اإخ�اننا يف امل�شرتك كان�ا ومازال�ا 

كلما و�شلنا اإىل م��ش�ع النتخابات 

وّلــ�ا منها فــرارًا وم�شت ال�شنتان 

منذ اتفاق فرباير وما تخلل نهايتهما 

من ح�ارات قدم فيه من التنازلت الكثري والكثري، غري اأن فال�شفة 

امل�شرتك كما هي العادة يريدون تعطيل احلياة ال�شيا�شية وامل�ؤ�ش�شات 

الد�شت�رية ول يقبل�ن باأن تنتهي الإ�شالحات والتعديالت الد�شت�رية 

اإىل اإجراء النتخابات، لأنها بالن�شبة لهم حالة مفزعة ونحن ن�شفق 

عليهم، فقد �شكلت النتخابات الرئا�شية واملحلية 2006م �شفعة 

مدوية وقا�شمة لهم، وكنا قد اأخذنا ذلك بالعتبار اأننا �شنقدم تنازلت 

انتخابية وتنازلت ت�شكيل حك�مة الئتالف ال�طني بغ�س النظر عن 

نتائج النتخابات لأننا ندرك كما هم مقتنع�ن اأن ال�شعب �شي�جه لهم 

�شفعات جــديــدة يف النــتــخــابــات وكـــان ذلك 

حر�شاً منا على جناح احل�ارات وال��ش�ل اإىل 

الإ�شالحات واإ�شراكهم فيها.

وتابع امل�شدر: لكنهم كما هي التفاقات 

ال�شابقة اتفاق املبادئ 

ــط  ــ�اب ــش و�شمانات ووثــيــقــة قــ�ــشــايــا و�

احل�ار وقان�ن النتخابات املعدل، كل تلك 

التفاقيات تنكروا لها واأطل�ا علينا ي�م �شبتهم 

بهذا البيان الذي ي�شتهجنه الأمي�ن قبل القراء 

وي�شخر منه الطفل قبل الرا�شد، وما اأ�ش�اأهم 

اأن يق�ل�ا وما اأجهلهم اإن اتفاق فرباير اتفاق 

د�شت�ري، ثم يق�ل�ن ه� املرجعية ال�حيدة 

التي متنح ال�شلطة الت�شريعية �شرعيتها.

وت�شاءل امل�شدر: األ يعلم�ن اأن ال�شلطة 

الد�شت�ر  الت�شريعية ت�شتمد �شرعيتها من 

وجمه�ر الناخبني وهكذا ال�شلطات الأخرى، ول� مل تبارك ال�شلطة 

الت�شريعية اتفاق 23 فرباير لكان جمرد حرب على ورق ومل يكن له اأي 

اأثر، واأن مثل هذا الق�ل املعت�ه اجلاهل يدل دللة قاطعة على اأن اأولئك 

املعتقني يف امل�شرتك وفيما يطلق�ن عليه اللجنة التح�شريية امل�شغرة 

قد تخ�شب�ا واإىل الأبد ومل يعد فيهم اأي اأمل واأن اأفكارهم البائ�شة لن 

جتني عليهم اإل ال�بال.

وقال امل�شدر: كما اأن ما جاء يف بيانهم ب�شاأن حديث رئي�س اجلمه�رية 

ح�ل ت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات ونفيهم 

�شحة ذلــك، فنق�ل لهم األ لعنة اهلل على 

الكاذبني، عــ�دوا اإىل اتفاق املبادئ 

الذي ن�س على ت�شكيل اللجنة العليا 

لــالنــتــخــابــات 

ــاة  ــش ــ� ــق مــــن ال

والتــفــاقــات التي 

تلتها وكــفــى كــذبــاً 

ــاًل وتــهــريــجــاً،  ــهــ�ي وت

فامل�ؤمتر ال�شعبي العام 

وعلى راأ�شه فخامة الرئي�س 

قــد بــذل كــل مــا ب��شعه لإقــامــة 

احل�ار واإجناحه فلم يجد منكم اإل 

اجلح�د والنكران واإهــدار ال�قت والتهرب من 

النتخابات وم�شت �شنتان منذ فرباير التي نحن يف ال�شهرين الأخريين 

منهما فلم يرق لكم احل�ار ول الإ�شالحات.. ونق�ل لكم اإن النتخابات 

لن ت�ؤجل مرة ثانية واإن امل�ؤ�ش�شات الد�شت�رية ل ت�شتمد �شرعيتها 

منكم ول حتتاج اإىل مباركتكم �ش�اء اأ�شدرمت البيانات ي�م �شبتكم اأو 

ي�م ل ت�شبت�ن ثم اأن النتخابات �شتجرى يف م�عدها ول ميكن لبلد اأن 

تهرول خلف جمم�عة من الكاذبني والفا�شدين �شيا�شياً واخالقياً وماليا 

املتع��شني يف اللقاء امل�شرتك اأو فيما يطلق�ن عليه اللجنة التح�شريية، 

لأن اليمن اأكرب منهم والدميقراطية خيار ل رجعة عنه والنتخابات 

ميلكها ال�شعب ومل تفقد �شرعيتها اأو جمالها، ح�شرمت�ها اأم غبتم عنها 

فلن ينق�س منها �شيئاً.

وخاطب امل�شدر امل�شرتك :ن�ؤكد لكم اأن اليمن هي الي�م وغدًا و�شتظل 

بتلك ال�ش�رة الباهية واملعدن النفي�س مهما حاولتم ت�ش�يهه.. وما 

خليجي 20 اإل واحدة من انت�شاراته، وال�شكر كل ال�شكر لأولئك 

الرجال يف ال�شلطة املحلية واملركزية الذين بذل�ا جه�دًا كبرية 

لإجناحه ولكل ال�شرفاء من امل�اطنني �ش�اء يف امل�ؤمتر ال�شعبي 

العام واأحزاب التحالف ال�طني اأو املنتمني حلزب التجمع اليمني 

لالإ�شالح وامل�شتقلني من اأبناء حمافظات عدن واأبني وحلج الذين كان 

لهم الريادة يف جعله جمياًل.. ومن تخلف�ا عن الركب نق�ل لهم م�ت�ا 

بغيظكم لن تنال�ا �شيئاً وكفى ت�ش�يهاً ل�ش�رة اليمن النا�شع بعد اأن 

�شمعتم و�شمع العامل عرب خمتلف ال��شائل الإعالمية من اأ�شقائنا يف 

دول اخلليج والإعالميني يف خمتلف دول العامل من �شهادات واإطراء 

وثناء لليمن ولنظامه ال�شيا�شي ولأمنه وا�شتقراره ولنقاء �شعبه 

ــادات الكبرية التي  ــش والإ�

جتعلنا نق�ل لكم اخجل�ا من 

ممار�شة الكذب ول ت�شيع�ا 

اأوقاتنا واأوقات امل�ؤ�ش�شات 

الد�شت�رية يف متاهاتكم.. 

اإذا كنت جادين يف املمار�شة 

مكم  �شنحرت �شية  ل�شيا ا

والنتخابات هي ال��شيلة 

ال�حيدة، اأما اإذا اردمت غري 

ذلك فاإن القان�ن كفيل بردع 

العابثني ،وواهلل ل� ا�شتمررمت لعق�د يف ح�اراتكم التي تدع�ن عرب 

ما ت�شم�نه اللجنة التح�شريية لن ت�شتطيع�ا حتقيق قيد اأمنلة من 

اأحالمكم.. ومن ي�شتطيع ذلك فقط ه� من يح�ز ثقة ال�شعب.. امل�ؤمتر 

ال�شعبي العام وامل�ؤ�ش�شات الد�شت�رية املنبثقة عن ال�شعب.

ل امل�شدر امل�شرتك م�شئ�لية ف�شل احلــ�ارات وعدم اإجناز  وحمرَّ

التفاقات والعبث بال�قت و�شياعه، ودعاهم اىل امل�شاركة يف انتخابات 

اأبريل 2011م اإن رغب�ا.. وقال: واإل فاذهب�ا غري ماأ�ش�ف عليكم واهلل 

ه� الهادي اإىل �ش�اء ال�شبيل.۹

قدمنا التنازالت تلو التنازالت 
للمشرتك و كلما وصلنا إىل موضوع 

االنتخابات ولوا فرارًا

املؤسسات الدستورية 
تستمد شرعيتها من الشعب 

وال تأبه لبيانات املفلسني

االنتخابات لن تفقد 
شرعيتها سواًء شارك 
املشرتك أم قاطع

أجهضوا  اتفاق  فرباير ولم 
يحرتموا توقيعًا منذ عرفتهم 
الحياة السياسية


