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مرصد

قصـة الحـوار

¿ تفنيداً 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  3ديسمبر
2010م إلى االجتماع الموسع ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وكتلتي التحالف في
مجلسي النواب والشورى ولجنة المئة في الحوار..

املؤتمر..

ونهاية التنازالت
وهذه احلقائق تف�ضح �أكاذيب امل�شرتك ..ف�إىل �أبرز ما جاء يف تقرير
الأمني العام:
لقد 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 �أية حماولة
لالنقالب 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 يف م�صلحة الوطن واملجتمع ..وخالل 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 الإرياين من جانب امل�ؤمتر
وحل ُفائه ،والدكتور يا�سني �سعيد نعمان وعبدالوهاب االن�سي من جانب
امل�شرتك و�شركائهم 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 مطالبهم ،وذكر التقرير منها بناء الدولة الالمركزية
كما طرحوا م�س�ألة التمديد ملجل�س النواب وكذلك �إجراء اال�ستفتاء على
التعديالت الد�ستورية �أو ًال وبعد ذلك يبد�أ التح�ضري لإجراء االنتخابات
النيابية وغريها..
يف �ضوء ذلك مت اللقاء بفخامة رئي�س اجلمهورية ع�صر يوم اخلمي�س
املوافق 2010-10-21م حيث مثل امل�ؤمتر وحلفا�ؤه نائب رئي�س
اجلمهورية عبدربه من�صور هادي والدكتور علي حممد جمور ،فيما
مثل امل�شرتك عبدالوهاب الآن�سي ويا�سني �سعيد نعمان ،حيث قال الأخ
الرئي�س �إن ما جاء يف الورقة املذكورة لن ي�ؤدي �سوى �إىل �إحداث فراغ
د�ستوري وتعطيل لعمل امل�ؤ�س�سات ،وطرح الرئي�س العديد من املالحظات
على الورقة املقدمة وقدمت تلك املالحظات مكتوبة ومت �إبالغها من قبلنا
للأخوين حممد اليدومي ويا�سني �سعيد نعمان وهي على النحو التايل:
 -1الت�أكيد على �أن احلوار الوطني ال�شامل لتنفيذ اتفاق فرباير 2009م
ال��ذي ي ��ؤدي �إىل �إج��راء تعديالت د�ستورية ،ي ��ؤدي اىل تطوير النظام
ال�سيا�سي والنظام االنتخابي مبا يف ذلك القائمة الن�سبية ح�سب طلب
�أحزاب اللقاء امل�شرتك ومبا من �ش�أنه اخلروج
بر�ؤية وطنية ملعاجلة الق�ضايا التي تهم الوطن
وتخدم م�صاحله العليا.
 -2الت�صويت النهائي يف جمل�س النواب
على م�شروع التعديالت لقانون االنتخابات
واال�ستفتاء التي مت الت�صويت على موادها
مادة مادة ،و�إذا ُوجدت مواد ترون من وجهة
نظركم �أنها ما تزال حمل خالف يتم العودة �إىل
حما�ضر جمل�س النواب بهذا ال�ش�أن او ت�شكيل
جلنة م�صغرة من �أع�ضاء جمل�س النواب من
الطرفني لالتفاق على تلك املواد والت�صويت على
القانون يف مدة ال تتجاوز اال�ستحقاق القانوين
للفرتات الزمنية لإجراء االنتخابات النيابية يف
موعدها املحدد.
� -3إعادة ت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات
واال�ستفتاء �سواء من القائمة ال�سابقة املقرة
من جمل�س النواب �أو االتفاق على قائمة �أخرى
وامل�ضي يف �إج��راءات االنتخابات النيابية يف
موعدها املحدد يف ابريل 2011م طبقاً ملا مت
االتفاق عليه والذي مبوجبه مت تعديل املادة
( )65من الد�ستور والتمديد ملجل�س النواب
احلايل ملدة �سنتني وملرة واحدة.
 -4ت�شكيل حكومة وحدة وطنية من الأحزاب املمثلة يف جمل�س النواب
تتوىل الإ�شراف على �سري االنتخابات النيابية.
 -5ت�شكيل جلنة م�صغرة من امل�ؤمتر ال�شعبي العام وحلفائه و�أحزاب
اللقاء امل�شرتك و�شركائه لدرا�سة ما يتم تقدميه من الطرفني حول
التعديالت الد�ستورية ومنها ما يتعلق بتطوير النظام ال�سيا�سي والنظام
االنتخابي مبا يف ذلك القائمة الن�سبية وبعد االتفاق عليها من الطرفني
يتم انزالها اىل احلوار الوطني وبعد �إقرارها ت�ستكمل االجراءات ب�ش�أنها
طبقاً للد�ستور والقانون.
 -6وجاء يف مالحظات الأخ الرئي�س �أن ما ورد يف الورقة حول بناء
الدولة الالمركزية تعاد �صياغتها على النحو التايل:
(تعزيز دور احلكم املحلي يف اجتاه الالمركزية الإدارية واملالية ومبا
يحقق حكماً حملياً وا�سع ال�صالحيات وجترى التعديالت الد�ستورية
والقانونية الالزمة لذلك بح�سب ما يتم االتفاق عليه من الطرفني) لأنه يفهم
من تعبري بناء الدولة الالمركزية ب�أنه ي�سري يف اجتاه مفهوم الفيدرالية

او الكونفيدرالية.
 -7يتم اجناز ما ُذكر �أعاله وخ�صو�صاً ما يتعلق بت�شكيل اللجنة العليا
لالنتخابات واال�ستفتاء والت�صويت النهائي على قانون االنتخابات
واال�ستفتاء يف موعد ال يتجاوز ال�سابع والع�شرين من �شهر �أكتوبر 2010م
وذلك التزاماً باملواعيد الد�ستورية والقانونية لإجراء االنتخابات النيابية
يف موعدها املحدد.
ولكنهم اعرت�ضوا على ما جاء يف املالحظات املقدمة من فخامة االخ
رئي�س اجلمهورية و�أ�صروا على ما جاء يف ورقتهم وطرح لهم بديل �آخر
ي�ستند على خيارين-:
اخليار الأول:
االتفاق على ا�ستيعاب مالحظة فخامة الأخ الرئي�س �إىل اللجنة الرباعية.
اخليار الثاين:
ال�سري يف االنتخابات النيابية على �أ�سا�س االلتزام باملواعيد الد�ستورية
والقانونية مبا يف ذلك �إعادة القانون �إىل جمل�س النواب و�إقرار القانون
الذي �سبق الت�صويت عليه مادة مادة ..و�إعادة ت�شكيل اللجنة العليا
لالنتخابات و�إجراء االقرتاع يف 2011/4/27م ..ولكنهم �أي�ضاً رف�ضوا كال
اخليارين وقالوا �إن ما جاء يف ر�سالة الأخ 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 �أو مبا ي�سميانه
ال�شراكة..
وحر�صاً من فخامته على �إر���س��ال ر�سالة
تطمينية للم�شرتك فيما يتعلق بال�ضمانات
امل�ستقبلية لهم قدم الأخ الرئي�س مقرتحات
جديدة قدمت للم�شرتك عرب االخ حممد اليدومي
وهي:
� ۹إذا كان الأخوة يف �أحزاب اللقاء امل�شرتك
يريدون ت�أجيل الت�صويت على التعديالت يف
قانون االنتخابات املنظورة �أمام جمل�س النواب
فال مانع من ذلك ويتم العمل بالقانون احلايل
وتتخذ اخلطوات التالية:
 يتم �أو ًال �إع���ادة ت�شكيل اللجنة العليالالنتخابات واال�ستفتاء من �أج��ل مراجعة
وتعديل جداول الناخبني للفرتة املتبقية من
موعد �إجراء االنتخابات النيابية والتح�ضري
لها ومبا يكفل �إجراءها يف موعدها املحدد.
 ت�شكيل حكومة وح���دة وطنية تتوىلالإ�شراف على �سري االنتخابات النيابية.
 ت�شكيل جلنة م�صغرة من الأحزاب املمثلة يف جمل�س النواب وذلكلالتفاق على التعديالت الد�ستورية املقدمة من اجلانبني.
 ن�ؤكد التزامنا بال�شراكة يف حكومة الوحدة الوطنية التي �سوف تتوىلالإ�شراف على �سري االنتخابات النيابية وخالل الفرتة املتبقية من موعد
�إجرائها.
 كما ن�ؤكد التزامنا بال�شراكة يف احلكومة القادمة بعد االنتخاباتالنيابية بغ�ض النظر عن نتائجها..
لكنهم رف�ضوا ذلك �أي�ضاً وظلوا مياطلون والهدف كان وا�ضحاً وهو
تعطيل االنتخابات ..لذلك وجدنا �أنف�سنا يف امل�ؤمتر ال�شعبي العام
و�أحزاب التحالف الوطني وكالتزام د�ستوري ان نتهي�أ للم�ضي قدماً يف
الإعداد لإجراء االنتخابات النيابية ويف موعدها مع ت�أكيدنا وحر�صنا
على احلوار اجلاد وامل�سئول �سواء قبل االنتخابات او �أثناءها او بعدها
ونحن منفتحون للحوار مع الأخوة يف �أحزاب اللقاء امل�شرتك وملا فيه
خدمة امل�صلحة الوطنية۹..

عرض املؤتمر تشكيل
حكومة وحدة وطنية
فرفضها املشرتك

شكلنا لجنة بعد لجنة ولجاناً
متفرعة ورباعية إلنجاح
الحوار إال أن»املشرتك» ظل
يسعى لتعطيل االنتخابات

¿ 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 ..

املشرتك..

ما أصغر مشاريعهم وما أسوأ أدوارهم!!

اننا ال نتجنى على �أحد ..وال ن�شكك يف
وطنية ووحدوية �أحد �أي�ضاً ..لكن البد
�أن يعرف جميع �أبناء ال�شعب احلقيقة..
البد �أن ي�ستيقظ الغافلون ويدركون �أبعاد
امل�ؤامرة من وراء رف�ض قيادات امل�شرتك
�إجراء االنتخابات النيابية ..وملاذا كل هذا
الرف�ض ..وللتذكري فقط فمنذ �سنتني م�ضت
وهي ت�سعى لعرقلة �إجرائها ب�شتى الطرق
و الأ�ساليب الت�آمرية واحليل والكذب
وغ�يره��ا ت��ارة  ..وبالعنف والإره���اب
و���ض��رب االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي وعرقلة
العملية التنموية وتطفي�ش امل�ستثمرين
 ،و�إثارة الدعوات املناطقية والطائفية
واالنف�صالية تارة �أخرى ..
الأ�سبوع املا�ضي طرحت قيادات �أحزاب
امل�شرتك برناجمها ال�سيا�سي التدمريي
ملواجهة برنامج امل�ؤمتر ال�شعبي العام
و�أحزب التحالف الوطني وبقية الأحزاب
والتنظيمات ا ل�سيا�سية يف ال�ساحة
الوطنية ..
�إذا فامل�ؤمتر ال�شعبي العام قد قرر
امل�ضي يف الطريق الذي اختاره ال�شعب
منذ انت�صار الثورة اليمنية املباركة ..
�أما طريق قيادات امل�شرتك فنرتك نف�س
القيادات تتحدث عنه وع��ن م�شروعها
الت�آمري ال��ذي ت�سعى �إىل تنفيذه بدال
عن االنتخابات الدميقراطية والتبادل
ال�سلمي لل�سلطة ..

فرض الفيدرالية
وهنا ننقل �آخر مطالبهم وبل�سان قيادات
امل�شرتك ..وم��اذا يحملون من م�شاريع
تدمريية ملواجهة ق��رار ال�شعب امل�ضي
يف االنتخابات ..فها هو رئي�س اللجنة
التح�ضريية ملا ي�سمى باحلوار حممد
�سامل با�سندوه ،يف امل��ؤمت��ر ال�صحفي
لقيادات امل�شرتك ،ال���ذي عقد االثنني
املا�ضي ،ووفقاً ملا نقله موقع «نيوز مين»
اعترب التفرد باالنتخابات مبثابة جر البلد
�إىل م�ستنقع �أزمة جديدة ،حمم ًال امل�ؤمتر
ال�شعبي العام م�سئولية ما �سيرتتب على
ذلك من تداعيات..
واعترب با�سندوه رف�ض امل�ؤمتر ال�شعبي
العام للفيدرالية مبثابة �إ�صراره على
التفرد باحلكم وعدم قبول �شراكة �أحد
مبا فيهم مقربيه».
االشرتاكي ..فك االرتباط
�أمني عام احلزب اال�شرتاكي الدكتور
يا�سني �سعيد نعمان قال يف ت�صريحه لـ
(الزمان)� :أعاد ن�شره موقع «ال�صحوة

ن��ت» بتاريخ  16دي�سمرب  2010م (�أن
احلكومة انقلبت على اتفاق عام 2009م،
لإج���راء انتخابات م�صممة م��ن طرف
واحد).
و�أ�ضاف( :نحن يف املعار�ضة �سائرون يف
طريق توفري �شروط و�ضمانات النتخابات
حرة و�إيجاد حل عادل لق�ضايا اجلنوب
والإرهاب والو�ضع االقت�صادي املرتدي).

املتوكل يطالب باالنفصال
سلمياً انتقاماً
من الثورة اليمنية
الصربي :نسعى
إىل التغيري عرب
الفوضى
نعمان :الحل إيجاد دولة
اتحادية تتناسب مع
مضمون الوحدة
باسندوة :يحمل املؤتمر
مسؤولية رفض
الفيدرالية
حميد :يطالب
بالذهاب اىل الحراك
الستعادة الوحدة

وعن تعليقة على الدعوات النف�صال
اجلنوب قال نعمان� :شرقوا �أو غربوا فان
احلل يف اليمن هو يف ايجاد دولة احتادية
تتنا�سب مع امل�ضمون احلقيقي للوحدة،
واو�ضح ان (ال��دول��ة ال�سائدة حاليا ال
ت�ستوعب هذا البلد الكبري).
حميد يطالب الحراك
( ۹حميداالحمر) متنى -يف امل�ؤمتر
ال�صحفي للم�شرتك الأ�سبوع املا�ضي-
على احل���راك باالن�ضمام �إىل امل�سرية
ال�شعبية ال�ستعادة الوحدة_ح�سب قوله،
لكنه نوه �إىل وجود تقارب يف وجهات النظر
مع رموز املعار�ضة يف اخلارج ..يف �إ�شارة
للم�شروعات االنف�صالية التي يطالب بها
البي�ض والعطا�س.
وحدة الخميني هي الحل
 ۹اىل ذلك عقد ت قيادات يف امل�شرتك
برئا�سة (زيد ال�شامي  -ا�صالح ..ويحيى
ابوا�صبع _ ا�شرتاكي) اال�سبوع املا�ضي
اجتماعا م��ع ممثلي امل��دع��و /عبدامللك
احلوثي يف �ضحيان مبحافظة �صعدة ..
وقد اعلن الطرفني يف بيان �صادر عنهم
بتاريخ 2010/ 12/ 12م ،ون�شره موقع
ال�صحوة نت بتاريخ 16دي�سمرب 2010
م جاء فيه  ..تطرق اجلانبان وبعمق �إىل
العالقة بني الطرفني و�ضرورة االرتقاء بها
وتطويرها وملا يحقق امل�صلحة الوطنية..
و�أكدوا على اعتبار ق�ضية �صعدة ق�ضية
وطنية كربى �أو ًال وثانياً جدد امل�شرتك
واحلوثي اعتبار حل الق�ضية اجلنوبية
مدخال حلل امل�شكلة اليمنية.
املتوكل منظر االنفصال
 ۹اما الدكتور حممد عبدامللك املتوكل
�أم�ين ع��ام احت��اد القوى ال�شعبية فله
م�شاريع انف�صالية كثرية ويركز على
ذلك لأن��ه �أك�بر املت�ضررين من الثورة
واجلمهورية والوحدة والدميقراطية..
فقد كان وزير �إعالم ذلك النظام الإمامي
العفن ال��ذي ا�سقطه �شعبنا يف ث��ورة
�سبتمرب املجيدة عندما هب ابناء ال�شعب
اليمني من ال�شمال واجلنوب ودكوا ذلك
احلكم الكهنوتي العن�صري و�إىل الأبد..
الدكتور املتوكل و�ضع يف ن��دوة بعدن
ن�شرها موقع �صحيفة التجمع ل�سان
التجمع الوحدوي اليمني يوم الثالثاء4
مايو  2010م ت�صورات للوحدة هكذا:
االوىل االنف�صال باالتفاق مع االحتفاظ
ب��ع�لاق��ات ت��ن�����س��ي��ق وه���و م���ا ي�سمى
بالكنفدرالية ..
�أو ف��ك االرت��ب��اط ب��االت��ف��اق و�إع���ادة
ت�صحيح م�سار الوحدة مبا مينع التمزق
وي�ساعد على االحتفاظ بعالقات التعاون
والتكامل.
وذك��ر املتوكل ان فك االرتباط الذي
يطرحه البي�ض يعني اع��ادة �صياغة
االرت��ب��اط ب�شكل ا�صح او كما ي�سميه
حممد حيدره م�سدو�س ت�صحيح م�سار
الوحدة..
التغيري بالفوضى
 ۹وهذا القيادي يف احلزب الوحدوي
النا�صري حممد ال�صربي يعرتف يف
ت�صريحه لـ«اجلزيرة نت» بقوله� :إن
امل�شرتك يعمل علىحتري�ض النا�س على
ال�سلطة للو�صول �إىل التغيري املن�شود بكل
الو�سائل والأدوات ف�أي تغيري يريد ه�ؤالء
بزج النا�س يف �أت��ون �صراعات الحتمد
عقباها ..وخمططات جهنمية الرتكاب
اجلرائم �ضد ال�شعب وذل��ك عن طريق
منعه من ممار�سة حقه الد�ستوري۹.

االستحقاقات الدستورية ..أمام خرباء املفاجآت!!
عرب تطبيق النظام.
¿ لم تغير التحديات الكبيرة التي واجهت وتواجه اليمن من ثبات المواقف
و�أنه الميكن التفاو�ض حول الد�ستور والقانون طاملا
الوطنية للمؤتمر الشعبي العام الذي جدد األسبوع الماضي في مؤتمر
�أنه متفق عليه وطاملا �أن نقاطه التظلم �أحد ًا وت�ضع
والقانون
صحفي إعالن تحمله المسئولية الكاملة في حماية الدستور
جميع الأف��راد والأح���زاب �صغرية وكبرية �أمامه
لنداء
االستجابة
وفي مقدمتها تلبية متطلباته المكفولة حول ضرورة
بالت�ساوي ،حتدد ما لها وما عليها وعلى نحو اليتجاوز
االستحقاقات الديمقراطية المتمثلة بانتخابات البرلمان.
ح��دود وحقوق �أي مواطن على قناعة مببد�أ حكم
ال�شعب نف�سه بنف�سه ،حيث �ضمن الد�ستور للناخب �أن
يجري كل �سبع �سنوات جردة ح�ساب للأحزاب التي
ويف تطور �أكرث حداثة كان �أف�ضل� ،أقر جمل�س النواب قائمة �أع�ضاء جلنة تاريخ � 27أبريل املحدد وفقاً للد�ستور والقانون حتديد ًا
لديها �أع�ضاء يف الربملان وينظر لرباجمها االنتخابية
االنتخابات امل�شكلة من الق�ضاة و�صدور قرار جمهوري ب�ش�أنها يقطع هو املوعد الأول والأخري.
ووعودها ،ويقيم ما الذي كان يجب عليها �أن تفعله
�إزاء ذل��ك اعتقد امل�شرتك �أن��ه �سيفاجئ الأح��زاب
ال�شك باليقني حول �أن اليمن على موعد مع التغيري عند املوعد املعتاد
ومل تقم به ،وما الذي كان يجب �أال تفعله وقامت به..
الأخرى بخطوة مهمة وغري متوقعة وهي تنفيذ تهديده
واملحدد �سلفاً � 27أبريل 2011م.
بهذا ال�شكل احل�سابي ال�سهل الذي يلغي قرارات
كان رف�ض امل�شرتك االحتكام ل�صناديق االقرتاع وا�ضحاً منذ البداية ،النزول لل�شارع ،ولكن املفاج�أة احلقيقية �أنه حتى الآن
الدين
شجاع
نجيب
العاطفة وي�ضرب بال�شعارات التي تخاطب امل�شاعر
غري �أن قادتها تخلوا منذ �أيام عن مهاراتهم ال�سابقة واخلطرة يف التعاطي ال ُيعرف �إىل �أي �شارع نزل امل�شرتك ويف �أي �شارع يوجد
وال تالم�س الواقع عر�ض احلائط� ،إ ّال �أنه يف الوقت
مع الق�ضايا والأزمات التي يحاول البع�ض افتعالها وف�ضلوا الظهور �أمام رغم �أن بياناته ت�ؤكد �أنه مازال يف ال�شارع..
يف كل الأحوال ي�ؤمن ال�شارع اليمني �أن ممار�سة احلرية التي �أوجدتها نف�سه يفر�ض على الناخب تبني الأولويات التي تعك�س حب الوطن
اجلميع ب�صورة خرباء مفاج�آت� ،إذ �صاروا يدَّعون �أنهم فوجئوا بانتهاء
احلوار ..وفوجئوا بقرار امل�ؤمتر الذهاب لالنتخابات ..وفوجئوا �أن الدميقراطية يف حرية الر�أي والتعبري ويف كافة مناحي احلياة التتم �إ ّال واحلر�ص على م�صلحته العليا ومن ثم الت�صويت ملن يثق بقدرته على

تقدي�س ومتثيل هذه املبادئ على الدوام.
بجردة احل�ساب هذه تت�ساقط الأقنعة والوجوه امل�ستعارة �أثناء
االنتخابات ،وبالتايل ف�إن �أحزاب اللقاء امل�شرتك تدرك �أنها لن تكون �ضمن
قائمة اختيار الناخب ،كما �أنها تعلم �أن �أخطاء حمل املرء ورقة ت�ؤدي فور
ت�سليمها �إىل قتله مل حتدث �إ ّال يف الع�صور اجلاهلية ،ومهما كانت �أحزاب
امل�شرتك حتن لذلك الزمن فلم يعد هناك جمال لإعادة م�شاهد جت�سد �أكرب
�صور الغباء يف الع�صر احلايل..
العملية االنتخابية مل تكن يوماً ما يف اليمن بالأمر اخلطري ولي�ست
بال�شكل املعقد للغاية حتى ي�صور البع�ض �أن � 27أبريل يحتاج لك ّم هائل
من �سنوات تهيئة الأجواء ،ففي �أب�سط املقارنات واملقاربات ينظر املواطن
اليمني �إىل �أنها �أ�شبه بالعملية الدرا�سية ،وعند االمتحان ُيكرم املرء �أو
ُيهان ..الميكن حلزب م َّثل دور الطالب الفا�شل وظل غائباً عن ال�ساحة
وحا�ضر ًا وراء �أ�سوارها ي�صغي لإمالءات �أ�ستاذه القبيح ويحاول تطبيق
كالم اخلارج على الداخل لدرجة �أن ن�سي كلمات الن�شيد الوطني..
الميكن لهكذا حزب �أن يحوز يف الأخري على �أعلى الدرجات و�أن يخرج
ب�أية �شهادة جناح عدا �شهادة وفاة۹.

