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وقد خصص اللقاء لمناقشة تعزيز دور منظمات 
المجتمع المدن��ي في أوس��اط المجتمع وتقديم 
رؤاها حول عدد من القضاي��ا الوطنية إلى جانب 
االستماع من قبل القيادات المؤتمرية لهموم هذه 
المنظمات..كما تم االتفاق على تشكيل مجلس 
تنس��يق بين المنظمات المدني��ة يتولى اإلعداد 
والتنسيق فيما بينها للقيام باألنشطة والفعاليات 
على مستوى الساحة الوطنية والتصدي لمحاوالت 
إش��اعة الفوضى وثقافة الكراهي��ة والمناطقية 
وذلك م��ن خ��ال مجموع��ة األه��داف واآلليات 
المقدمة في ورقة عمل وزعت على المش��اركين 
والتي أعده��ا األخ طه حس��ين الهمداني رئيس 

دائرة المنظمات الجماهيرية في المؤتمر.
وفي اللقاء ألقى االس��تاذ صادق أمين أبوراس 
األمين العام المس��اعد للقطاع التنظيمي  كلمة 
قال فيها: إن هذا اللقاء يعد إحدى حلقات االتصال 
الدائمة والمس��تمرة بين المؤتمر الشعبي العام 
ومنظمات المجتمع المدني ترسيخًا لعاقة تتسم 
بالتعاون والتكامل والمساندة المتبادلة من أجل 
تعزي��ز ال��دور المس��تقل والفاعل المن��اط بهذه 
المنظمات التي يعول عليها في تحقيق االهداف 
المهني��ة والوطني��ة والديمقراطي��ة المنتظرة..
مؤك��دًا أن حساس��ية المرحل��ة الراهن��ة عل��ى 
الصعيد الوطني واالقليمي والدولي تستلزم من 
الجميع الوقوف في صف واحد لحماية المكاس��ب 
واإلنج��ازات الوطني��ة والدف��اع عنه��ا تحقيق��ًا 

للمصلحة العليا للوطن.
 وأضاف ومثل هذه االهداف الوطنية الكبرى ال 
تتحقق اال بتكامل جهود المنظومة الديمقراطية 
مؤسسات وأحزابًا ومنظمات مجتمع مدني بصورة 
متناغمة ومتعاونة تنهض ببرامج وأنشطة وطنية 
تنطلق م��ن أولويات المرحل��ة وتعبر عن حاجات 
المجتم��ع وتطلعاته وتأخذ ف��ي االعتبار مصالح 

كل فئات وشرائح المجتمع وتكويناته.
وقال: إن التعبير الص��ادق عن حاجات المجتمع 
واألولوي��ات الوطني��ة ال يمك��ن أن يت��م خ��ارج 
المؤسسات والمرجعيات الديمقراطية التي ترسخ 

هذا البناء الديمقراطي المدني المتين.

مرجعية المؤسسات
وأضاف: إن أية رغبة يعبر عنها خارج المنظومة 
الديمقراطي��ة ودولة المؤسس��ات تض��ع الوطن 
أمام خي��ارات خطيرة ال تصب باتجاه االس��تقرار 
والسام االجتماعي، وهو ما يضاعف من مسؤولية 
منظمات المجتمع المدني في تكريس قيم السام 
االجتماعي والمحبة، واإلخاء، والتسامح، والتعاون، 
والتكافل، وتكريس قيم الممارسة الديمقراطية 
ومرجعي��ة المؤسس��ات والتمس��ك بالمرجعيات 
الدس��تورية والقانونية..وف��ي المقاب��ل تتحمل 
مؤسسات المجتمع المدني مس��ؤولية مناهضة 
القيم السلبية التي تدفع باتجاه تمزيق المجتمع 
م��ن خ��ال التحري��ض المناطق��ي وب��ث ثقافة 
الكراهية بين أبناء المجتمع والتعصب والتحريض 
على العنف، ومظاهر التطرف والتخريب واإلرهاب 
ومحاوالت تقوي��ض األمن واالس��تقرار وعرقلة 

التنمية.
وفيما يخص إجراءات تحس��ين أوضاع موظفي 
الدولة والمواطنين عمومًا والتي اتخذتها القيادة 
السياس��ية موجهة الحكوم��ة بتنفيذها قال: وما 
الخطوات والق��رارات والتوجيهات الت��ي اتخذها 
فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الش��عبي العام بش��أن تحس��ين 
المس��توى المعيش��ي للمواطنين وزيادة األجور، 
وتخفيض ضريبة ذوي الدخل المحدود ومكافحة 
الفساد، وتطوير األداء اإلداري والمالي المركزي 
والمحل��ي، اال تعبير ج��اد وصادق ع��ن تطلعات 
الجماهير وتأكيد على قرب القيادة السياسية من 
الشعب، واس��تيعابها لمطالب وحاجات وأولويات 

الشعب والوطن.

واجبات المرحلة
مؤكدًا أن واجبات المرحلة الراهنة تس��تلزم أن 
نكون أكثر انفتاحًا على بعضنا وعلى أطياف العمل 
السياس��ي واالجتماعي والثقاف��ي باتجاه التغلب 
على المصاعب االقتصادية واالجتماعية، وتحقيق 
اصاحات في المنظومة السياسية واالقتصادية 
واإلدارية والتنموية من خال إثراء النقاش حول 

اتجاهات التعديات الدستورية التي تهدف الى:
- تطوير المؤسسات التشريعية وتعزيز دورها 

الرقابي والتشريعي.
- تمكين المرأة من المش��اركة السياس��ية في 

المؤسسات التشريعية والتمثيل العادل.
- تطوي��ر الحكم المحلي وتحقي��ق الامركزية 

المالية واإلدارية.
 - تطوير العملية الديمقراطية وتحديث اآلليات 

الديمقراطية واالنتخابية.
من جانبه قال الدكتور أحمد عبيد بن دغر األمين 
الع��ام المس��اعد في كلمت��ه: نحن ف��ي المؤتمر 
الشعبي العام نسمع باهتمام لماحظاتكم ويهمنا 
أن نسمعها سواء أكانت ترضينا أم ال ترضينا، ألنه 
كيف لنا أن نفهم العمل السياس��ي والجماهيري 
إذا لم نقبل االختاف والنقد فيما بيننا أو وجهات 
النظ��ر؟ لكن علين��ا أن نأخذ ونعط��ي معكم في 
بعض األمور.. بعض األخوة يقولون ليس هناك 
بديل للحوار.. ونحن نقول: ايضًا ليس هناك بديل 

للحوار بصدق!
مشيرًا الى أن المؤتمر يؤيد الحوار أيًا كان ويؤيد 
الحوار مع قادة منظمات المجتمع المدني وبعض 
الوزراء في الحكومة س��يما الذي يرتبط مباشرة 
بقضايا وهم��وم الناس وتحدي��دًا وزارات العمل 

والخدمة المدنية والتربية والصحة والمالية.
وق��ال: كما يؤي��د المؤتم��ر أن يك��ون من بين 
هؤالء قادة منظمات المجتمع المدني أعضاء في 
الحكومة في وزارات: الداخلية، الخدمة، القضاء، 
ونفضل ح��وارًا وتفاعًا وش��راكة راقية من هذا 

النوع، كما نريد أن يق��دم مثل هكذا حوار 
رؤية لفخام��ة األخ رئي��س الجمهوري��ة واللجنة 
العامة.. ماذا يجب أن نعمل في المرحلة القادمة؟ 

كيف سندير البلد فيها؟

نزاهة
الفتًا ال��ى أننا نتأثر بم��ا يجري م��ن حولنا في 
الوطن العرب��ي.. فهذا - كما ق��ال - يؤثر علينا..
وتس��اءل قائ��ًا: لكن ه��ل نحن مقص��رون في 
المؤتمر الش��عبي الع��ام فيما يتعل��ق بالحوار؟: 
أقول لكم بصدق: إن االخوة في اللقاء المشترك 
هم الذين تهربوا من الحوار وم��ن اتفاق فبراير 
2009م.. تهربوا أواًل بتحوير ه��ذه العبارة التي 
ذكرها الش��يخ صادق أمين أب��وراس في كلمته 
وه��ي أنهم يري��دون تهيئ��ة األجواء السياس��ية 
للح��وار واتف��اق فبراي��ر يق��ول تهيئ��ة األجواء 
السياس��ية إلج��راء انتخاب��ات ح��رة ومباش��رة..

وأضاف: ف��ي الحقيقة كنت أعتق��د أن االخوة في 
المشترك سيمس��كوننا من هذه النقطة بالذات 
ويقولون: نحن نريد مثًا: أن ننقي ونراجع السجل 
االنتخابي.. نريد أن نتأكد أن اللجان حرة ونزيهة 
أو نتفق على ش��كل اللجان من عندنا وعندكم.. 
أو يقولون ايضًا: نريد أن نؤمن إعامًا محايدًا، أو 
يحيدون الوظيفة العام��ة واألجهزة األمنية وهذا 
من حقهم..! لكن لألسف الشديد ذهبوا يطرحون 
مفهوم تهيئة الحوار السياسي، وعندما سألناهم 
في المؤتمر الشعبي العام: ماذا تقصدون بتهيئة 
الحوار السياسي؟ قالوا: نريدكم أن توقفوا الحرب 

في صعدة، ألنه في ذلك الوقت كانت تدور الحرب 
السادس��ة مازالت مش��تعلة في بع��ض مناطق 
محافظة صعدة.. ونحن نقول لهم: هل نحن أخذنا 
الس��اح وذهبنا نحارب الحوثيي��ن أم الحوثيون 
هم الذين أخذوا الساح وأخذوا يهاجمون الدولة 
وينتزع منها س��لطانها ووجودها وشرعيتها من 

منطقة لمنطقة ومن مديرية لمديرية.
مؤكدًا بأنهم شددوا وعملوا على هذه المسألة.. 
يجب أن ال تش��وش على المواطني��ن وتضللهم 
ويبدو له��م األم��ر وكأن الدولة ه��ي المعتدية..
مش��يرًا الى أن الدولة في الحقيقة هي المعتدى 
عليها.. والمؤسس��ات الرس��مية والش��عبية وكل 

المواطنين معتدى عليهم في صعدة.
حلول المشكلة

 وقال الدكتور بن دغر: أكدنا مرارًا ونؤكد اليوم 
وغدًا أننا لسنا مع حل المشكلة في صعدة بالساح 
وهذه المس��ألة ننظر اليها بموضوعية.. نحن مع 
حلول لمشكلة صعدة.. حلواًل اجتماعية وسياسية 
تؤدي الى أن يأتي الحوثي، أو من يمثله وغيرهم 
ويمارس��ون حقهم الدس��توري واالنتخابي، ولن 
نرفض أبدًا إذا أصبحت مناط��ق صعدة في يوم 
ما وقد صوتت عبر صناديق االقتراع للحوثي وال 
حتى يصبح محافظ صعدة عبر االقتراع حوثيًا.. 
نح��ن ال نمانع اب��دًا.. ولك��ن في إطار الش��رعية 
والدستور.. أما الخروج عن الدولة والشرعية فهذه 
المسألة ال يمكن ألي أحد يمتلك قليًا من العقل 
القبول به.. مضيفًا بأنه إذا سمح للحوثي الخروج 
عن الدولة سيخرج المخربون ويقولون: نحن نريد 

أيضًا نسيطر على المناطق التي نتواجد فيها.
وأضاف: قلنا لهم: وقلنا للعال��م والجميع يعلم 
ايضًا: إن ما تقوم به عناصر ما تسمى ب�»الحراك« 

هو خروج عن الشرعية، خروج عن الوحدة وخروج 
عن الثوابت الوطنية، وعن كل تقاليدنا الوطنية، 
ومع ذلك أق��ول: نحن مع الح��وار الذين قالوا: إن 
على المؤتمر الشعبي العام المضي في الحوار.. 
نقول له��م: نحن مع الحوار ال��ى آخر لحظة وهم 
كيف يردون.. الحظوا قبل ي��وم الجمعة أصدرنا 

بيانًا، وقلنا تعالوا للحوار..!

عقالء المشترك
ونحن متأك��دون أننا ف��ي المؤتم��ر الوحيدون 
قدمنا مب��ادرات للخروج من األزم��ة، قدمنا عدة 
مب��ادرات.. قولوا ل��ي متى قدموا في المش��ترك 
مبادرة واحدة للخ��روج من مش��كلة معينة، غير 
وثيقة أس��موها وثيقة االنق��اذ الوطني«، وهذه 
الوثيقة في حقيقتها ليست لانقاذ الوطني وإنما 
القتاع المؤتمر الشعبي العام ، وكل من يتعاطف 
مع المؤتمر أو صوت له.. إنها عملية إقصاء.. هم 
يتهمونن��ا باإلقص��اء.. لكنه��م هم م��ن يمارس 
االقص��اء. واالضطه��اد السياس��ي واالجتماع��ي 
والفكري ضد المؤتمر.. يقولون نحن خونة ونحن 
عماء ونحن نهاب��ون، وال ينظرون ألنفس��هم..

وأوض��ح األمين العام المس��اعد لقط��اع اإلعام 
والثقافة والفكر: إنه إذا أردنا أن نواجه مش��كات 
المجتم��ع فلنواجهها كمجتمع وكأح��زاب وطنية 

لديها إحساس بكثير من القضايا الوطنية.
 متس��ائًا: لماذا يري��دون فق��ط أن يقولوا في 
المؤتمر الش��عبي العام فاس��دون؟ أال يوجد في 

المعارضة من أغتنى الكثير منهم؟ وكيف أصبحوا 
مليارديرات وهم في المعارضة .. يفترض - كما 

يدعون - أنهم يكونون فقراء..؟!

حملة تضليل
وقال: دعونا من اإلعام الذي يوجه ضد المؤتمر 
الشعبي العام وضد توجهاته الوطنية وضد قيادة 
المؤتمر.. ومع كل هذا قلنا ونقول وس��نقول: إذا 
كانت هناك قضايا تس��تحق المناقشة فنحن في 

المؤتمر جاهزون للمناقشة اآلن وليس غدًا.
أصدرنا يوم الجمعة بيانًا في اللجنة العامة وكان 
يوم جمعة، لكن جاء االخ الرئيس وقال: ال يجوز أن 
نسمي األيام بمسمياتها، ولكن نسميها بواقعها.. 
تعالوا نجتمع، فاجتمعنا، وقلنا: يا اخوان نحن مع 
الحوار ومع الهدوء.. اليمن ليست تونس وليست 
مصر، يج��ب أن تدركوا أنهم هن��اك يتظاهرون 
بمئات اآلالف وال يخرج واحد منهم ببندق واحد..! 
أم��ا نحن فمجتمعنا مس��لح والمدني��ة في حدها 

األدنى..
وخاطب الدكتور بن دغر قادة منظمات المجتمع 
المدن��ي قائ��ًا: أق��ول لكم أيه��ا االخ��وة القادة 
والطليع��ة المهمة يج��ب أن تكون��وا أكثر الناس 
حرصًا على الحوار ولك��ن حرصًا في نفس الوقت 
على أن تصونوا الش��رعية وأن تصون��وا الهدوء 
واالستقرار في المجتمع وأن تبعثوا رسائل لنا في 
المؤتمر ولآلخرين الذين يدعون الى التطرف والى 
الفوضى.. وأحيانًا يسمونها ب�»الفوضى الخاقة« 
وأقول لك��م: ه��ذه المصطلحات ليس��ت عربية 
وليست اس��امية وليس��ت من تقاليدنا وابحثوا 
جيدًا في هذه المصطلحات والبحث فيها سيصلنا 
لمصال��ح كبرى، ل��دول كب��رى ومنها اس��رائيل 
الت��ي تري��د الفوض��ى.. س��موها خاق��ة أو غير 

خاقة، لكن ف��ي األخير أي فوضى ف��ي مصر أو 
في أي بلد عربي ال تعني المزيد من التفتت الذي 

يصب في مصلحة اسرائيل..
مش��يرًا الى أن أحزاب المعارض��ة تريد اآلن أن 
يجروا اليمن لهذه الفوضى.. وقد دعوا لمس��يرة 
كبرى يوم الخميس القادم س��موها ب�»مس��يرة 
الغضب« في الوقت ال��ذي ندعوهم فيه للحوار: 
تعالوا معنا لطاولة الحوار الوطني.. تعالوا نهدئ.. 
تعالوا نتحاور.. تعالوا نتفق على ماذا تريدون في 

الدستور..؟!

مفلسون
وق��ال ب��ن دغ��ر إذا كن��ت غي��ر مواف��ق على 
مقترحاتي في التعديات الدستورية قدم يا أخي 
في مجلس النواب تصورك وماذا تريد، وإذا لم ترد 
أن تقدم في المجلس قدم ذلك للمجتمع، قل أنا 
لست مع النظام الرئاسي الذي يكرسه أو يدعو له 
المؤتمر الشعبي العام .. وأنك مع نظام برلماني.. 
قدموا ما ترون أنه مخرج لمش��كات يعاني منها 
الوطن أو سيعاني منها وتعالوا نناقشه معًا.. أما 
أن تخرجوا الى الشارع.. فهذه هي الورقة االخيرة 
التي ستلعبون بها.. وبعد هذا بعد خروجكم الى 
الشارع.. ماذا ستمارس��ون من ديمقراطية؟ ماذا 

ستمارسون من عمل سياسي؟
وتابع قائ��ًا: الذي يج��ري اآلن أو ال��ذي يجري 
التحضير له خطر ونحن ال نريد أن نخيفكم ولكن 
نريدكم أن تتعاملوا مع ه��ذا الموقف بقدر كبير 
من الحكمة واالت��زان والثبات، بمعن��ى نحن مع 
اإلصاحات بصراحة ، ومن ق��ال لكم إن المؤتمر 
الشعبي العام يتأخر في إصاح االوضاع وتحقيق 
مطالب الناس فهذا غلطان، ألننا مع االصاحات 
والدس��تور هو بصراحة حزم��ة اصاحات كبيرة، 
س��واء كان فيم��ا يتعلق بالتش��ريع أو م��ا يتعلق 
بالحك��م المحلي، ه��م يطرحون ثاثة س��قوف 
يطرحون حكم��ًا محليًا، وهذا يتج��ه له االصاح، 
ويطرحون فدرالي��ة بين مجموع��ة أقاليم وهذا 
تدعو له قوى وسطية في المشترك، وهناك قوى 
متطرفة تدع��و لفدرالية بين ش��طرين، بمعنى 

التهيئة لانفصال.

عقالء المشترك
مش��يرًا ال��ى أن إخ��وة ف��ي المش��ترك عق��اء 
فم��ا طرح��وا  فك��رة الفيدرالية بين ش��طرين.. 
وم��ع علمه��م ب��أن أطروحاته��م ل��ن تخ��دم اال 
قوى االنفص��ال والق��وى المتمردة عل��ى الثورة 
والجمهورية.ولهذا السبب - كما قال االمين العام 
المس��اعد: أنتم ف��ي منظمات المجتم��ع المدني 
مدعوون إلى جانب المؤتمر الش��عبي العام وكل 
القوى الخي��رة الى جان��ب كل الق��وى الوحدوية 
والديمقراطية العاقلة، معنيون اآلن بالعمل على 

استقرار المجتمع وهدوئه.
وقال بن دغر: الرئيس يقول: لس��نا ضد الحوار 
وال ضد النقاش وال ضد طرح ال��رؤى والتوافقات 
لما في��ه المصلح��ة العامة، أما أن تدع��و لتهييج 
الشارع والفوضى وتحريض الناس على المؤتمر 
الش��عبي العام، فعلي عبداهلل صال��ح ليس زين 
العابدين بن علي، ويجب أن يفهم الجميع أنه لوال 
علي عبداهلل صالح ما قامت الوحدة، أنا كنت في 
قيادة االشتراكي في هيئة رئاسة مجلس الشعب 
األعلى أعرف ماذا جرى وكيف تعاملنا مع موضوع 

الوحدة.. 
وأضاف: أنا أقول لكم: لق��د عمل الرئيس علي 
عبداهلل صالح ما ل��م يعمله أي قائد يمني .. علي 
عبداهلل صالح جاء من بين صفوف الناس ومن بين 
أهم مؤسسة وطنية هي الجيش، وضبط وضعًا 
كان مضطربًا في المحافظات الشمالية، ثم فتح 
حوارًا م��ع جنوب الوطن، ثم وح��د البلد، وها هو 
يصون وحدت��ه.. إذًا فعلي عبداهلل صالح مش أي 

زعيم عربي..

قيم الوالء
إلى ذلك أكد االستاذ طه حسين الهمداني رئيس 
دائرة المنظمات الجماهيرية عضو األمانة العامة 
بالمؤتمر على ضرورة تضافر جميع الجهود حول 
مختل��ف القضايا الراهنة التي تتطلب التماس��ك 
والتنس��يق والتفاعل بي��ن جميع ق��وى المجتمع 
وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني، وقال في 
كلمته الترحيبية التي ألقاها في مس��تهل اللقاء: 
نقدر تقديرًا عاليًا أدوار منظمات المجتمع المدني 
النبيلة والشريفة ذات المنطلقات الوطنية سواًء 
في حفاظها وتمسكها بالثوابت الوطنية أو ترسيخ 
قيم الوالء واالنتماء للوطن أو ما يتعلق بشراكتها 
م��ع الحكوم��ة ف��ي معالج��ة قضاياه��ا وحقوق 
منتس��بيها بصورة هادئة وعقانية، ودورها في 
مناهضة ظواه��ر التخريب واإلره��اب والنزعات 

المناطقية والفئوية والسالية.

خالل  اللقاء الموسع الذي نظمته دائرة المنظمات الجماهيرية

المنظمات المدنية تحذر »المشترك« من الدعوة للفوضى

ماذا تريد قيادات 
يف املشرتك من اليمن؟

عبدالفتاح األزهري
 تظ��ل الحقيق��ة الناصع��ة ف��ي 
المقول��ة التاريخية: »إذا لم تس��تح 
فاصنع ما تشاء« والتي تنطبق تمامًا 
على أحزاب اللقاء المشترك وتحديدًا 
في قياداته��ا المريض��ة التي أصابه��ا الخرف 
والهذال، والت��ي تخرج علينا الي��وم- كعادتها 
دائمًا- إل��ى قلب الحقائق وتزيي��ف المعطيات 
والوقائع بش��كل غبي متخلف حت��ى وإن كان 
ذلك ض��د مصلح��ة الوط��ن والش��عب، وهي 
تحاول اليوم وعلى نحو رخيص توظيف ما حدث 
ويحدث في بعض ال��دول العربية واس��قاطه 
على الشأن الداخلي اليمني في محاولة جديدة 
بائس��ة ويائس��ة منها لبث البغضاء والشحناء 
وإث��ارة الفت��ن واش��عال الحرائق ف��ي الوطن 
ومقدراته ومكتس��باته وثوابته العليا.ونقولها 
بمنته��ى الوضوح والصراح��ة ودون مواربة أو 
تزيي��ف أو اس��تغال رخيص لألح��داث، إن ما 
حدث في تونس الش��قيقة وما ح��دث ويحدث 
في الشقيقة الكبرى مصر، هو بكل المقاييس 
واالعتب��ارات ش��أن داخلي يخص تل��ك الدول 
وشعوبها واليجب علينا على االطاق استغال 
تلك األح��داث والظروف في تل��ك البلدان في 
اتجاهات الشأن الداخلي اليمني، ذلك أواًل من 
باب اللياقة واألدب واحترام العهود والمواثيق 
الدولية والعربية التي اقرت حقوق كل دولة في 
ش��أنها الداخلي، وهي المبادئ الديبلوماسية 
الت��ي تقوم عليه��ا السياس��ة الخارجية لليمن 
والمتمثل��ة ف��ي ع��دم التدخ��ل في الش��ؤون 
الداخلية للدول األخرى، ورفض أي تدخل في 
ش��ؤوننا الداخلية من أي دول��ة كانت كبيرة أو 
صغيرة شقيقة أو صديقة، وهي المبادئ والقيم 
العربية والدولية التي ال تعرفها وال تفهمها حتى 
اللحظة قيادات في اللقاء المشترك، تمامًا مثل 
غبائه��ا وعدم فهمها ل��كل األمور السياس��ية 
بما فيها الديبلوماس��ية بين الدول والش��عوب 

واألمم.
ورغم ذلك وإذا ما ركزنا على ش��أننا اليمني 
الداخل��ي س��نجد أن المعطيات عندن��ا تفوق 
ف��ي ايجابياتها الكثير من ال��دول في محيطنا 
االقليم��ي والعربي.. ذلك ما يتأك��د تمامًا من 
خال النظ��ام الديمقراطي ال��ذي اختاره أبناء 
يمن الثاني والعشرين من مايو 1990م نهجًا 
وس��لوكًا للحكم والتداول الس��لمي للسلطة.. 

وهنا يكمن الفارق.
عندن��ا ف��ي اليمن المؤتم��ر الش��عبي العام 
صاحب األغلبية الت��ي وضعت قائده على قمة 
هرم السلطة واعطته األغلبية البرلمانية التي 
منحته الحق في تشكيل الحكومة، لكنه ورغم 
تلك المعطيات آثر أن ال يأخ��ذ حقه كامًا في 
االنفراد بالسلطة وإدارة شؤون الباد، بل عمل 
على إرساء مبادئ ديمقراطية تقوم على أساس 
توسيع المشاركة الشعبية ومساعدة األحزاب 
األخرى بما فيها أحزاب »اللقاء المشترك« ومن 
أجل تقديم نفس��ها للشعب وللعمل السياسي 
األوس��ع م��ع المؤتم��ر، لك��ن كان س��لوكها 
وممارس��اتها على عكس تل��ك التوجهات بل 
على عكس أي توجهات ألح��زاب معارضة في 
أي تجربة ديمقراطية متقدمة أو ناشئة كانت.

تل��ك الممارس��ات الس��يئة ألح��زاب اللق��اء 
المش��ترك، والت��ي ن��اءت وبع��دت به��ا ع��ن 
الجماهي��ر ونب��ض الش��ارع قادته��ا إل��ى أن 
ترفض وبشكل غريب كل الفرص والتنازالت 
التي قدمها المؤتم��ر لها على طبق من ذهب، 
حيث رفضوا كل فرص الحوار وهم في أش��د 
الحاج��ة له، كما رفض��وا وباص��رار التعديات 
الدس��تورية المقترح��ة رغ��م أنهم م��ن أكثر 
األطراف السياسية حاجة لها، ثم كان تماديهم 
األكبر ومازال في رفض االستحقاق االنتخابي 
الق��ادم، ليقدم��وا بذل��ك أغ��رب نم��وذج ألي 
معارضة في العالم وهم يرفضون االنتخابات 
وبش��دة ويعملون بجهد غري��ب على تعطيلها 
وتأجيلها، فضًا ع��ن تنصلهم وتراجعهم عن 
كل االتفاقات التي كان المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب التحالف الوطني طرفًا فيها، وجميعها 
تصب في خدمة مصالحهم الشخصية، بدءًا من 
اتفاق يونيو 2006م- قبل االنتخابات الرئاسية 
والمحلية- ثم اتفاق فبراير 2009م فالمحضر 
التنفيذي التف��اق فبراير الموقع في 17 يوليو 
2010م والت��ي جميعه��ا ه��ي ف��ي األص��ل 
اتفاقات سياس��ية تمت داخل األطر الشرعية 

والدستورية.. 
بل فوق هذا وذاك فإن أحزاب اللقاء المشترك 
قدمت أس��وأ نموذج لألح��زاب المعارضة في 
المنطق��ة وبين الديمقراطيات الناش��ئة وهي 
ترفض حتى المب��ادرة التي تقدم بها المؤتمر 
الش��عبي العام بدعوتها إلى تش��كيل حكومة 
وحدة وطنية لإلشراف على االنتخابات القادمة 
وتس��يير األمور خ��ال تل��ك المرحلة.حقيقة 
مازال الشارع وجماهير الشعب اليمني تتساءل 

وبشكل جدي وملح.. 
ماذا تريد بالضبط أحزاب »اللقاء المشترك« 
من الش��عب وم��ن الوطن وم��ن المؤتمر ومن 

نفسها قبل أي شيء آخر؟

برعاية األخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر الش��عبي الع��ام األمين العام نظم القطاع التنظيمي »دائرة 
المنظمات الجماهيرية« بالمؤتمر الشعبي العام صباح أمس بمعهد الميثاق لقاًء موسعًا مع قيادات منظمات المجتمع المدني حضره األستاذ صادق أمين أبوراس 
األمين العام المساعد والدكتور أحمد عبيد بن دغر األمين العام المساعد لقطاع اإلعالم والثقافة والفكر والدكتورة أمة الرزاق حُمد األمين العام المساعد لقطاع 
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للمؤتمر وعدد من أعضاء األمانة العامة واللجنة الدائمة.

»الميثاق«- عبدالكريم المدي

أبوراس: اللقاء يعد إحدى حلقات التواصل بني املؤتمر واملنظمات املدنية
الهمداني: نقــدر دور 
المنظمات المدنيــــة 
فــي تــرســــــــيــخ قيم 
ـــــوالء الــوطــنــــــــي ال

الفاســـــــدون في المشتـــــــرك
ــوا مــلــيــــــــارديــــــــرات ــح ــب  اص
قادة املجتمع املدني يتحملون مسؤلية صيانة الشرعية

بن دغر: مجتمعنــا 
مســــلح والمدنيــة 
االدنـى فــي حدها 


