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االستحقاقات الدستورية.. أمام خرباء املفاجآت!!

ويف تطور �أكرث حد�ثة كان �أف�ضل، �أقر جمل�س �لنو�ب قائمة �أع�ضاء جلنة 

�النتخابات �مل�ضكلة من �لق�ضاة و�ضدور قر�ر جمهوري ب�ضاأنها يقطع 

�ل�ضك باليقني حول �أن �ليمن على موعد مع �لتغيري عند �ملوعد �ملعتاد 

و�ملحدد �ضلفاً 27 �أبريل 2011م.

كان رف�س �مل�ضرتك �الحتكام ل�ضناديق �القرت�ع و��ضحاً منذ �لبد�ية، 

غري �أن قادتها تخلو� منذ �أيام عن مهار�تهم �ل�ضابقة و�خلطرة يف �لتعاطي 

مع �لق�ضايا و�الأزمات �لتي يحاول �لبع�س �فتعالها وف�ضلو� �لظهور �أمام 

�جلميع ب�ضورة خرب�ء مفاجاآت، �إذ �ضارو� يدَّعون �أنهم فوجئو� بانتهاء 

�حلو�ر.. وفوجئو� بقر�ر �ملوؤمتر �لذهاب لالنتخابات.. وفوجئو� �أن 

تاريخ 27 �أبريل �ملحدد وفقاً للد�ضتور و�لقانون حتديدً� 

هو �ملوعد �الأول و�الأخري.

�إز�ء ذل��ك �عتقد �مل�ضرتك �أن��ه �ضيفاجئ �الأح��ز�ب 

�الأخرى بخطوة مهمة وغري متوقعة وهي تنفيذ تهديده 

�لنزول لل�ضارع، ولكن �ملفاجاأة �حلقيقية �أنه حتى �الآن 

الُيعرف �إىل �أي �ضارع نزل �مل�ضرتك ويف �أي �ضارع يوجد 

رغم �أن بياناته توؤكد �أنه ماز�ل يف �ل�ضارع..

يف كل �الأحو�ل يوؤمن �ل�ضارع �ليمني �أن ممار�ضة �حلرية �لتي  �أوجدتها 

�لدميقر�طية يف حرية �لر�أي و�لتعبري ويف كافة مناحي �حلياة التتم �إاّل 

عرب تطبيق �لنظام.

و�أنه الميكن �لتفاو�س حول �لد�ضتور و�لقانون طاملا 

�أنه متفق عليه وطاملا �أن نقاطه التظلم �أحدً� وت�ضع 

جميع �الأف��ر�د و�الأح���ز�ب �ضغرية وكبرية �أمامه 

بالت�ضاوي، حتدد ما لها وما عليها وعلى نحو اليتجاوز 

ح��دود وحقوق �أي مو�طن على قناعة مببد�أ حكم 

�ل�ضعب نف�ضه بنف�ضه، حيث �ضمن �لد�ضتور للناخب �أن 

يجري كل �ضبع �ضنو�ت جردة ح�ضاب لالأحز�ب �لتي 

لديها �أع�ضاء يف �لربملان وينظر لرب�جمها �النتخابية 

ووعودها، ويقيم ما �لذي كان يجب عليها �أن تفعله 

ومل تقم به، وما �لذي كان يجب �أال تفعله وقامت به..

بهذ� �ل�ضكل �حل�ضابي �ل�ضهل �لذي يلغي قر�ر�ت 

�لعاطفة وي�ضرب بال�ضعار�ت �لتي تخاطب �مل�ضاعر 

وال تالم�س �لو�قع عر�س �حلائط، �إاّل �أنه يف �لوقت 

نف�ضه يفر�س على �لناخب تبني �الأولويات �لتي تعك�س حب �لوطن 

و�حلر�س على م�ضلحته �لعليا ومن ثم �لت�ضويت ملن يثق بقدرته على 

تقدي�س ومتثيل هذه �ملبادئ على �لدو�م.

بجردة �حل�ضاب هذه تت�ضاقط �الأقنعة و�لوجوه �مل�ضتعارة �أثناء 

�النتخابات، وبالتايل فاإن �أحز�ب �للقاء �مل�ضرتك تدرك �أنها لن تكون �ضمن 

قائمة �ختيار �لناخب، كما �أنها تعلم �أن �أخطاء حمل �ملرء ورقة توؤدي فور 

ت�ضليمها �إىل قتله مل حتدث �إاّل يف �لع�ضور �جلاهلية، ومهما كانت �أحز�ب 

�مل�ضرتك حتن لذلك �لزمن فلم يعد هناك جمال الإعادة م�ضاهد جت�ضد �أكرب 

�ضور �لغباء يف �لع�ضر �حلايل..

�لعملية �النتخابية مل تكن يوماً ما يف �ليمن باالأمر �خلطري ولي�ضت 

بال�ضكل �ملعقد للغاية حتى ي�ضور �لبع�س �أن 27 �أبريل يحتاج لكّم هائل 

من �ضنو�ت تهيئة �الأجو�ء، ففي �أب�ضط �ملقارنات و�ملقاربات ينظر �ملو�طن 

�ليمني �إىل �أنها �أ�ضبه بالعملية �لدر��ضية، وعند �المتحان ُيكرم �ملرء �أو 

ُيهان.. الميكن حلزب مثَّل دور �لطالب �لفا�ضل وظل غائباً عن �ل�ضاحة 

وحا�ضرً� ور�ء �أ�ضو�رها ي�ضغي الإمالء�ت �أ�ضتاذه �لقبيح ويحاول تطبيق 

كالم �خلارج على �لد�خل لدرجة �أن ن�ضي كلمات �لن�ضيد �لوطني..

الميكن لهكذ� حزب �أن يحوز يف �الأخري على �أعلى �لدرجات و�أن يخرج 

باأية �ضهادة جناح عد� �ضهادة وفاة.۹

نجيب شجاع الدين

¿ لم تغير التحديات الكبيرة التي واجهت وتواجه اليمن من ثبات المواقف 
الوطنية للمؤتمر الشعبي العام الذي جدد األسبوع الماضي في مؤتمر 
صحفي إعالن تحمله المسئولية الكاملة في حماية الدستور والقانون 
وفي مقدمتها تلبية متطلباته المكفولة حول ضرورة االستجابة لنداء 

االستحقاقات الديمقراطية المتمثلة بانتخابات البرلمان.

�ننا ال نتجنى على �أحد.. وال ن�ضكك يف 

وطنية ووحدوية �أحد �أي�ضاً.. لكن البد 

�أن يعرف جميع �أبناء �ل�ضعب �حلقيقة.. 

البد �أن ي�ضتيقظ �لغافلون ويدركون �أبعاد 

�ملوؤ�مرة من ور�ء رف�س قياد�ت �مل�ضرتك 

�إجر�ء �النتخابات �لنيابية.. وملاذ� كل هذ� 

�لرف�س.. وللتذكري فقط فمنذ �ضنتني م�ضت 

وهي ت�ضعى لعرقلة �إجر�ئها ب�ضتى �لطرق 

و�الأ�ضاليب �لتاآمرية و�حليل و�لكذب 

وغ��ريه��ا ت��ارة .. وبالعنف و�الإره���اب 

و���ض��رب �الق��ت�����ض��اد �ل��وط��ن��ي وعرقلة 

�لعملية �لتنموية وتطفي�س �مل�ضتثمرين 

، و�إثارة �لدعو�ت �ملناطقية و�لطائفية 

و�النف�ضالية تارة �أخرى ..

�الأ�ضبوع �ملا�ضي طرحت قياد�ت �أحز�ب 

�مل�ضرتك برناجمها �ل�ضيا�ضي �لتدمريي 

ملو�جهة برنامج �ملوؤمتر �ل�ضعبي �لعام 

و�أحزب �لتحالف �لوطني وبقية �الأحز�ب 

حة  ل�ضا � يف  �ضية  ل�ضيا � ت  لتنظيما � و

�لوطنية .. 

ذ� فاملوؤمتر �ل�ضعبي �لعام قد قرر  �إ

�مل�ضي يف �لطريق �لذي �ختاره �ل�ضعب 

منذ �نت�ضار �لثورة �ليمنية �ملباركة .. 

�أما طريق  قياد�ت �مل�ضرتك فنرتك نف�س 

�لقياد�ت تتحدث عنه وع��ن م�ضروعها 

�لتاآمري �ل��ذي ت�ضعى �إىل تنفيذه بدال 

عن �النتخابات �لدميقر�طية و�لتبادل 

�ل�ضلمي لل�ضلطة .. 

فرض الفيدرالية 
وهنا ننقل �آخر مطالبهم وبل�ضان قياد�ت 

�مل�ضرتك.. وم��اذ� يحملون من م�ضاريع 

تدمريية ملو�جهة ق��ر�ر �ل�ضعب �مل�ضي 

يف �النتخابات.. فها هو رئي�س �للجنة 

�لتح�ضريية  ملا ي�ضمى باحلو�ر حممد 

�ضامل با�ضندوه، يف �مل��وؤمت��ر �ل�ضحفي 

لقياد�ت �مل�ضرتك ،�ل���ذي عقد �الثنني 

�ملا�ضي، ووفقاً ملا نقله موقع »نيوز مين« 

�عترب �لتفرد باالنتخابات مبثابة جر �لبلد 

�إىل م�ضتنقع �أزمة جديدة، حمماًل �ملوؤمتر 

�ل�ضعبي �لعام م�ضئولية ما �ضيرتتب على 

ذلك  من تد�عيات..

و�عترب با�ضندوه رف�س �ملوؤمتر �ل�ضعبي 

�لعام للفيدر�لية مبثابة �إ�ضر�ره على 

�لتفرد باحلكم وعدم قبول �ضر�كة �أحد 

مبا فيهم مقربيه«.

االشرتاكي.. فك االرتباط
�أمني عام �حلزب �ال�ضرت�كي  �لدكتور 

يا�ضني �ضعيد نعمان قال يف ت�ضريحه ل� 

)�لزمان(: �أعاد ن�ضره موقع »�ل�ضحوة 

ن��ت« بتاريخ 16 دي�ضمرب 2010 م )�أن 

�حلكومة �نقلبت على �تفاق عام 2009م، 

الإج���ر�ء �نتخابات م�ضممة م��ن طرف 

و�حد(.

و�أ�ضاف: )نحن يف �ملعار�ضة �ضائرون يف 

طريق توفري �ضروط و�ضمانات النتخابات 

حرة و�إيجاد حل عادل لق�ضايا �جلنوب 

و�الإرهاب و�لو�ضع �القت�ضادي �ملرتدي(. 

وعن تعليقة على �لدعو�ت النف�ضال 

�جلنوب قال نعمان: �ضرقو� �أو غربو� فان 

�حلل يف �ليمن هو يف �يجاد دولة �حتادية 

تتنا�ضب مع �مل�ضمون �حلقيقي للوحدة، 

و�و�ضح �ن )�ل��دول��ة �ل�ضائدة حاليا ال 

ت�ضتوعب هذ� �لبلد �لكبري(.

حميد يطالب الحراك  
۹ )حميد�الحمر( متنى-  يف �ملوؤمتر 
�ل�ضحفي للم�ضرتك �الأ�ضبوع �ملا�ضي- 

على �حل���ر�ك باالن�ضمام �إىل �مل�ضرية 

�ل�ضعبية ال�ضتعادة �لوحدة_ح�ضب قوله، 

لكنه نوه �إىل وجود تقارب يف وجهات �لنظر 

مع رموز �ملعار�ضة يف �خلارج.. يف �إ�ضارة 

للم�ضروعات �النف�ضالية �لتي يطالب بها 

�لبي�س و�لعطا�س. 

وحدة الخميني هي الحل 
۹  �ىل ذلك عقد ت قياد�ت يف   �مل�ضرتك  
برئا�ضة )زيد �ل�ضامي - ��ضالح.. ويحيى 

�بو��ضبع _ ��ضرت�كي( �ال�ضبوع �ملا�ضي 

�جتماعا م��ع ممثلي �مل��دع��و/ عبد�مللك 

�حلوثي يف �ضحيان  مبحافظة �ضعدة .. 

وقد �علن  �لطرفني يف بيان �ضادر عنهم 

بتاريخ 12 /12 /2010م، ون�ضره موقع 

�ل�ضحوة نت بتاريخ 16دي�ضمرب 2010 

م جاء فيه .. تطرق �جلانبان وبعمق �إىل 

�لعالقة بني �لطرفني و�ضرورة �الرتقاء بها 

وتطويرها وملا يحقق �مل�ضلحة �لوطنية.. 

و�أكدو� على �عتبار ق�ضية �ضعدة ق�ضية 

وطنية كربى �أواًل وثانياً جدد �مل�ضرتك 

و�حلوثي �عتبار حل �لق�ضية �جلنوبية 

مدخال حلل �مل�ضكلة �ليمنية. 

املتوكل منظر االنفصال
۹  �ما �لدكتور حممد عبد�مللك �ملتوكل 
�أم��ني ع��ام �حت��اد �لقوى �ل�ضعبية فله 

م�ضاريع �نف�ضالية كثرية ويركز على 

ذلك الأن��ه �أك��رب �ملت�ضررين من �لثورة 

و�جلمهورية و�لوحدة و�لدميقر�طية.. 

فقد كان وزير �إعالم ذلك �لنظام �الإمامي 

�لعفن �ل��ذي ��ضقطه �ضعبنا يف ث��ورة 

�ضبتمرب �ملجيدة عندما هب �بناء �ل�ضعب 

�ليمني من �ل�ضمال و�جلنوب ودكو� ذلك 

�حلكم �لكهنوتي �لعن�ضري و�إىل �الأبد.. 

�لدكتور �ملتوكل و�ضع يف ن��دوة بعدن 

ل�ضان  �لتجمع  ن�ضرها موقع �ضحيفة 

�لتجمع �لوحدوي �ليمني  يوم �لثالثاء4 

مايو 2010 م ت�ضور�ت للوحدة هكذ�:

�الوىل �النف�ضال باالتفاق مع �الحتفاظ 

ب��ع��الق��ات ت��ن�����ض��ي��ق وه���و م���ا ي�ضمى 

بالكنفدر�لية .. 

�أو ف��ك �الرت��ب��اط ب��االت��ف��اق و�إع���ادة 

ت�ضحيح م�ضار �لوحدة مبا مينع �لتمزق 

وي�ضاعد على �الحتفاظ بعالقات �لتعاون 

و�لتكامل.

وذك��ر �ملتوكل �ن فك �الرتباط �لذي 

يطرحه �لبي�س يعني �ع��ادة �ضياغة 

�الرت��ب��اط ب�ضكل ��ضح �و كما ي�ضميه 

حممد حيدره م�ضدو�س ت�ضحيح م�ضار 

�لوحدة.. 

التغيري بالفوضى
۹  وهذ� �لقيادي يف �حلزب �لوحدوي 
�لنا�ضري حممد �ل�ضربي يعرتف يف 

ت�ضريحه ل�»�جلزيرة نت« بقوله: �إن 

�مل�ضرتك يعمل علىحتري�س �لنا�س على 

�ل�ضلطة للو�ضول �إىل �لتغيري �ملن�ضود بكل 

�لو�ضائل و�الأدو�ت فاأي تغيري يريد هوؤالء 

بزج �لنا�س يف �أت��ون �ضر�عات الحتمد 

عقباها.. وخمططات جهنمية الرتكاب 

�جلر�ئم �ضد �ل�ضعب وذل��ك عن طريق 

منعه من ممار�ضة حقه �لد�ضتوري.۹

¿ في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أحزاب المشرك االثنين الماضي ، كشفت قيادات تلك األحزاب 
وبشكل واضح عن  مشروعها الحقيقي الذي تسعى من خالله إلى تمزيق اليمن واهالك الحرث 

والنسل..
هكذا ببساطة تعمل قيادات المشترك وبوتيرة عالية على تنفيذ المخطط التآمري الذي أطلق عليه 
الخائن البيض ) فك االرتباط ( ونجدها تتباكى على تهيئة األجواء أو تهيئة الملعب االنتخابي للهروب 
من االنتخابات في محاولة لتضليل السذج من الناس ورميهم كوقود الستعار مشروعها الجهنمي .. 

ما أصغر مشاريعهم وما أسوأ أدوارهم!!
املشرتك.. 

ونهاية التنازالت
وهذه �حلقائق تف�ضح �أكاذيب �مل�ضرتك.. فاإىل �أبرز ما جاء يف تقرير 

�الأمني �لعام:

 لقد حر�ضنا على �لتعامل مب�ضوؤولية مع كل �التفاقات �لتي كان �ملوؤمتر 

�ل�ضعبي �لعام و�أح��ز�ب �لتحالف �لوطني طرفاً فيها، بدءً� من �تفاق 

يونيو 2006م- قبل �النتخابات �لرئا�ضية و�ملحلية- ثم �تفاق فرب�ير 

2009م، فاملح�ضر �لتنفيذي التفاق فرب�ير �ملوقع يف 17 يوليو 2010م، 

كاتفاقات �ضيا�ضية متت يف �إطار �ل�ضرعية �لد�ضتورية، ر�ف�ضني �أية حماولة 

لالنقالب على �ملوؤ�ض�ضات �لد�ضتورية �أو جتاوزها.. لكننا يف كل مرحلة 

من تلك �ملر�حل، كنا نو�جه تعنتاً من قبل �أحز�ب �للقاء �مل�ضرتك، �لتي 

تعمدت و�ضع ق�ضايا لي�س لها عالقة مبا يتم �التفاق عليه و�إمنا تهدف �إىل 

و�ضع عر�قيل �أمام �لبدء بحو�ر جاد وم�ضئول يكون �لهدف منه �لو�ضول 

�ىل نتائج ملمو�ضة ت�ضب يف م�ضلحة �لوطن و�ملجتمع.. وخالل م�ضرية 

تعاملنا مع �للقاء �مل�ضرتك يف كافة حمطات �حلو�ر كان �لهدف �لرئي�ضي 

للقاء �مل�ضرتك يتمثل بالهروب من �النتخابات وعدم �حلديث عنها وجعل 

�حلو�ر و�ضيلة فقط لتعطيل �إجر�ء �ال�ضتحقاقات �لد�ضتورية يف موعدها 

�ملحدد الإي�ضال �لبالد �إىل مرحلة �لفر�غ �لد�ضتوري.. وخالل م�ضرية 

مرحلة �العد�د و�لتهيئة للحو�ر وبعد �ن مت ت�ضكيل جلان متفرعة عن 

جلنة �ملائتني ونظرً� ل�ضيق �لوقت فقد مت ت�ضكيل �للجنة �لرباعية من 

عبدربه من�ضور هادي و�لدكتور عبد�لكرمي �الإرياين من جانب �ملوؤمتر 

وحلُفائه، و�لدكتور يا�ضني �ضعيد نعمان وعبد�لوهاب �الن�ضي من جانب 

�مل�ضرتك و�ضركائهم بغر�س �الإ�ضر�ع يف �إجناز �حلو�ر و�لو�ضول �إىل نتائج 

مر�ضية يف �ق�ضر وقت ممكن، وعلى �لرغم من �ملو�قف �جلادة و�مل�ضئولة 

�لتي عرب عنها ممثلو �ملوؤمتر يف �للجنة �لرباعية �إال �أن ممثلي �أحز�ب �للقاء 

�مل�ضرتك ظلو� متمرت�ضني خلف مو�قفهم �ل�ضابقة �لر�ف�ضة الأي تقدم يف 

عملية �حلو�ر و�ل�ضعي لتعطيل �النتخابات وقد طرح جانب �مل�ضرتك 

يف �للجنة �لرباعية مطالبهم، وذكر �لتقرير منها بناء �لدولة �لالمركزية 

كما طرحو� م�ضاألة �لتمديد ملجل�س �لنو�ب وكذلك �إجر�ء �ال�ضتفتاء على 

�لتعديالت �لد�ضتورية �أواًل وبعد ذلك يبد�أ �لتح�ضري الإجر�ء �النتخابات 

�لنيابية وغريها..

يف �ضوء ذلك مت �للقاء بفخامة رئي�س �جلمهورية ع�ضر يوم �خلمي�س 

�ملو�فق 21-10-2010م حيث مثل �ملوؤمتر وحلفاوؤه نائب رئي�س 

�جلمهورية عبدربه من�ضور هادي و�لدكتور علي حممد جمور، فيما 

مثل �مل�ضرتك عبد�لوهاب �الآن�ضي ويا�ضني �ضعيد نعمان، حيث قال �الأخ 

�لرئي�س �إن ما جاء يف �لورقة �ملذكورة لن يوؤدي �ضوى �إىل �إحد�ث فر�غ 

د�ضتوري وتعطيل لعمل �ملوؤ�ض�ضات، وطرح �لرئي�س �لعديد من �ملالحظات 

على �لورقة �ملقدمة وقدمت تلك �ملالحظات مكتوبة ومت �إبالغها من قبلنا 

لالأخوين حممد �ليدومي ويا�ضني �ضعيد نعمان وهي على �لنحو �لتايل:

1- �لتاأكيد على �أن �حلو�ر �لوطني �ل�ضامل لتنفيذ �تفاق فرب�ير 2009م 

�ل��ذي ي��وؤدي �إىل �إج��ر�ء تعديالت د�ضتورية، ي��وؤدي �ىل تطوير �لنظام 

�ل�ضيا�ضي و�لنظام �النتخابي مبا يف ذلك �لقائمة �لن�ضبية ح�ضب طلب 

�أحز�ب �للقاء �مل�ضرتك ومبا من �ضاأنه �خلروج 

بروؤية وطنية ملعاجلة �لق�ضايا �لتي تهم �لوطن 

وتخدم م�ضاحله �لعليا.

2- �لت�ضويت �لنهائي يف جمل�س �لنو�ب 

على م�ضروع �لتعديالت لقانون �النتخابات 

و�ال�ضتفتاء �لتي مت �لت�ضويت على مو�دها 

مادة مادة، و�إذ� ُوجدت مو�د ترون من وجهة 

نظركم �أنها ما تز�ل حمل خالف يتم �لعودة �إىل 

حما�ضر جمل�س �لنو�ب بهذ� �ل�ضاأن �و ت�ضكيل 

جلنة م�ضغرة من �أع�ضاء جمل�س �لنو�ب من 

�لطرفني لالتفاق على تلك �ملو�د و�لت�ضويت على 

�لقانون يف مدة ال تتجاوز �ال�ضتحقاق �لقانوين 

للفرت�ت �لزمنية الإجر�ء �النتخابات �لنيابية يف 

موعدها �ملحدد.

3- �إعادة ت�ضكيل �للجنة �لعليا لالنتخابات 

و�ال�ضتفتاء �ضو�ء من �لقائمة �ل�ضابقة �ملقرة 

من جمل�س �لنو�ب �أو �التفاق على قائمة �أخرى 

و�مل�ضي يف �إج��ر�ء�ت �النتخابات �لنيابية يف 

موعدها �ملحدد يف �بريل 2011م طبقاً ملا مت 

�التفاق عليه و�لذي مبوجبه مت تعديل �ملادة 

)65( من �لد�ضتور و�لتمديد ملجل�س �لنو�ب 

�حلايل ملدة �ضنتني وملرة و�حدة.

4- ت�ضكيل حكومة وحدة وطنية من �الأحز�ب �ملمثلة يف جمل�س �لنو�ب 

تتوىل �الإ�ضر�ف على �ضري �النتخابات �لنيابية.

5- ت�ضكيل جلنة م�ضغرة من �ملوؤمتر �ل�ضعبي �لعام وحلفائه و�أحز�ب 

�للقاء �مل�ضرتك و�ضركائه لدر��ضة ما يتم تقدميه من �لطرفني حول 

�لتعديالت �لد�ضتورية ومنها ما يتعلق بتطوير �لنظام �ل�ضيا�ضي و�لنظام 

�النتخابي مبا يف ذلك �لقائمة �لن�ضبية وبعد �التفاق عليها من �لطرفني 

يتم �نز�لها �ىل �حلو�ر �لوطني وبعد �إقر�رها ت�ضتكمل �الجر�ء�ت ب�ضاأنها 

طبقاً للد�ضتور و�لقانون.

6- وجاء يف مالحظات �الأخ �لرئي�س �أن ما ورد يف �لورقة حول بناء 

�لدولة �لالمركزية تعاد �ضياغتها على �لنحو �لتايل:

)تعزيز دور �حلكم �ملحلي يف �جتاه �لالمركزية �الإد�رية و�ملالية ومبا 

يحقق حكماً حملياً و��ضع �ل�ضالحيات وجترى �لتعديالت �لد�ضتورية 

و�لقانونية �لالزمة لذلك بح�ضب ما يتم �التفاق عليه من �لطرفني( الأنه يفهم 

من تعبري بناء �لدولة �لالمركزية باأنه ي�ضري يف �جتاه مفهوم �لفيدر�لية 

�و �لكونفيدر�لية.

7- يتم �جناز ما ُذكر �أعاله وخ�ضو�ضاً ما يتعلق بت�ضكيل �للجنة �لعليا 

لالنتخابات و�ال�ضتفتاء و�لت�ضويت �لنهائي على قانون �النتخابات 

و�ال�ضتفتاء يف موعد ال يتجاوز �ل�ضابع و�لع�ضرين من �ضهر �أكتوبر 2010م 

وذلك �لتز�ماً باملو�عيد �لد�ضتورية و�لقانونية الإجر�ء �النتخابات �لنيابية 

يف موعدها �ملحدد.

ولكنهم �عرت�ضو� على ما جاء يف �ملالحظات �ملقدمة من فخامة �الخ 

رئي�س �جلمهورية و�أ�ضرو� على ما جاء يف ورقتهم وطرح لهم بديل �آخر 

ي�ضتند على خيارين:-

�خليار �الأول: 

�التفاق على ��ضتيعاب مالحظة فخامة �الأخ �لرئي�س �إىل �للجنة �لرباعية.

�خليار �لثاين:

�ل�ضري يف �النتخابات �لنيابية على �أ�ضا�س �اللتز�م باملو�عيد �لد�ضتورية 

و�لقانونية مبا يف ذلك �إعادة �لقانون �إىل جمل�س �لنو�ب و�إقر�ر �لقانون 

�لذي �ضبق �لت�ضويت عليه مادة مادة.. و�إعادة ت�ضكيل �للجنة �لعليا 

لالنتخابات و�إجر�ء �القرت�ع يف 2011/4/27م.. ولكنهم �أي�ضاً رف�ضو� كال 

�خليارين وقالو� �إن ما جاء يف ر�ضالة �الأخ رئي�س �جلمهورية �أهون لهم.. 

وعربو� عن خماوف باأن �ملوؤمتر �ل�ضعبي �لعام 

�ضوف يدفع بهم للم�ضاركة يف �النتخابات ومن 

ثم ال يويف ببقية �اللتز�مات �ملتعلقة بالتعديالت 

�لد�ضتورية و�لقائمة �لن�ضبية �أو مبا ي�ضميانه 

�ل�ضر�كة..

 وحر�ضاً من فخامته على �إر���ض��ال ر�ضالة 

تطمينية للم�ضرتك فيما يتعلق بال�ضمانات 

�مل�ضتقبلية لهم قدم �الأخ �لرئي�س مقرتحات 

جديدة قدمت للم�ضرتك عرب �الخ حممد �ليدومي 

وهي: 

۹ �إذ� كان �الأخوة يف �أحز�ب �للقاء �مل�ضرتك 
يريدون تاأجيل �لت�ضويت على �لتعديالت يف 

قانون �النتخابات �ملنظورة �أمام جمل�س �لنو�ب 

فال مانع من ذلك ويتم �لعمل بالقانون �حلايل 

وتتخذ �خلطو�ت �لتالية:

- يتم �أواًل �إع���ادة ت�ضكيل �للجنة �لعليا 

لالنتخابات و�ال�ضتفتاء من �أج��ل مر�جعة 

وتعديل جد�ول �لناخبني للفرتة �ملتبقية من 

موعد �إجر�ء �النتخابات �لنيابية و�لتح�ضري 

لها ومبا يكفل �إجر�ءها يف موعدها �ملحدد.

تتوىل  ت�ضكيل حكومة وح���دة وطنية   -

�الإ�ضر�ف على �ضري �النتخابات �لنيابية.

- ت�ضكيل جلنة م�ضغرة من �الأحز�ب �ملمثلة يف جمل�س �لنو�ب وذلك 

لالتفاق على �لتعديالت �لد�ضتورية �ملقدمة من �جلانبني.

- نوؤكد �لتز�منا بال�ضر�كة يف حكومة �لوحدة �لوطنية �لتي �ضوف تتوىل 

�الإ�ضر�ف على �ضري �النتخابات �لنيابية وخالل �لفرتة �ملتبقية من موعد 

�إجر�ئها.

- كما نوؤكد �لتز�منا بال�ضر�كة يف �حلكومة �لقادمة بعد �النتخابات 

�لنيابية بغ�س �لنظر عن نتائجها..

لكنهم رف�ضو� ذلك �أي�ضاً وظلو� مياطلون و�لهدف كان و��ضحاً وهو 

تعطيل �النتخابات.. لذلك وجدنا �أنف�ضنا يف �ملوؤمتر �ل�ضعبي �لعام 

و�أحز�ب �لتحالف �لوطني وكالتز�م د�ضتوري �ن نتهياأ للم�ضي قدماً يف 

�الإعد�د الإجر�ء �النتخابات �لنيابية ويف موعدها مع تاأكيدنا وحر�ضنا 

على �حلو�ر �جلاد و�مل�ضئول �ضو�ء قبل �النتخابات �و �أثناءها �و بعدها 

ونحن منفتحون للحو�ر مع �الأخوة يف �أحز�ب �للقاء �مل�ضرتك وملا فيه 

خدمة �مل�ضلحة �لوطنية..۹

قصـة الحـوار
¿ تفنيدًا ألكاذيب أحزاب المشترك التي عملت إلجهاض الحوار.. نطرح بعض التنازالت 
التي قدمها المؤتمر الشعبي وتضمنها التقرير الذي قدمه األخ المناضل عبدربه منصور 
هادي نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام بتاريخ 3 ديسمبر 
2010م إلى االجتماع الموسع ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وكتلتي التحالف في 

مجلسي النواب والشورى ولجنة المئة في الحوار..

عرض املؤتمر تشكيل 
حكومة وحدة وطنية 

فرفضها املشرتك

شكلنا لجنة بعد لجنة ولجانًا 
متفرعة ورباعية إلنجاح 

الحوار إال أن«املشرتك« ظل 
يسعى لتعطيل االنتخابات

باسندوة: يحمل املؤتمر 
مسؤولية رفض 
الفيدرالية

حميد: يطالب 
بالذهاب اىل  الحراك 

الستعادة الوحدة

نعمان: الحل إيجاد دولة 
اتحادية تتناسب مع 

مضمون الوحدة

املتوكل يطالب باالنفصال 
سلميًا انتقامًا 

من الثورة اليمنية
الصربي: نسعى 
إىل التغيري عرب 
الفوضى

املؤتمر..


