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العدد: )1548( تقرير4
     في تقريره المقدم إلى الـــــــــــــــدورة الرابعة للجنة الدائمة 

األمين العام : المؤتمر المؤتمر قدم العـــــــــديد من المبادرات لحماية الديمقراطية
 ألقــى األخ المناضــل عبدربه منصــور هادي 
-نائب رئيس الجمهوريــة النائب األول لرئيس 
المؤتمر األميــن العام تقريــرًا مقدمــًا للدورة 
الرابعة للجنة الدائمة المنعقدة يوم أمس بصنعاء تناول 
فيه مسار الحوار والمبادرات التي تقدم بها فخامة األخ 

الرئيس ألحزاب المشترك لتجاوز األزمة الراهنة..
فإلى نص التقرير:

> فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
-رئيس المؤتمر الشعبي العام
االخوة أعضاء اللجنة الدائمة

تنعق��د ال��دورة الرابع��ة للجن��ة الدائم��ة في ظل 
متغيرات سياس��ية مهمة وتطورات اس��تثنائية على 
الصعيد المحل��ي واالقليمي والدول��ي ألقت بظاللها 
على المشهد السياسي اليمني وعلى عالقات القوى 
والتيارات السياسية بمختلف مش��اربها.. األمر الذي 
استوجب الوقوف أمامه بواقعية وموضوعية للخروج 
باستنتاجات تلبي تطلعات الشعب اليمني في الحفاظ 
على منجزاته الوطنية الكبرى، الجمهورية والوحدة 
والديمقراطية والتنمية واالستقرار واألمن باعتباره 

مطلبًا وطنيًا ملحًا يتطلع الجميع الى تحقيقه.
لقد مرت بالدن��ا بمراح��ل مهمة من��ذ االنتخابات 
الرئاس��ية والمحلية في الع��ام 2006م والتي حقق 
المؤتمر الشعبي العام ومرشحه للرئاسة فوزًا كبيرًا 
فيها أتاح له فرصة تنفيد برنامجه االنتخابي وتحويله 
إلى نجاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية متعددة، 
انعكس��ت بدرجة ملحوظة على التحس��ن الملموس 
الذي طرأ على الحياة المعيشية للمواطنين، في وقت 
كان العالم يعيش االرهاصات األولى لألزمة المالية 
العالمية التي تنامت في السنوات الالحقة، وما أحدثته 
من انعكاسات سلبية شملت فيما شملت بالدنا التي 
لم يكن لها أن تس��لم من التداعيات الس��لبية لهذه 
األزمة، فضاًل عن المش��كالت واألزم��ات التي طرأت 
على الس��احة الوطني��ة وأعاقت تنفيذ م��ا تبقى من 
البرنامج الرئاس��ي والتي تمثلت في ظهور جماعات 
التخري��ب االنفصالي��ة وجماع��ات التم��رد الحوثية، 
وعناصر تنظيم القاعدة ما جع��ل التحديات األمنية 
تعود الى واجهة المش��هد الوطني وتعرض الس��الم 

االجتماعي للخطر وتعطل المسار التنموي.
في الوق��ت ذاته كان��ت الخالفات السياس��ية بين 
االحزاب والقوى والفعاليات السياسية تتصاعد حول 
قضايا مهمة تتعلق بمس��تقبل الب��الد، وبناء الدولة 
اليمنية والنظام السياس��ي واالنتخاب��ي مع اقتراب 
موع��د االنتخاب��ات البرلماني��ة الت��ي كان يفترض 

اجراؤها في ابريل في العام 2009م.
مسرية الحوار

ومع تنام��ي الخالفات السياس��ية وحرص المؤتمر 
الش��عبي العام على اجراء االنتخاب��ات في موعدها 
المحدد ومطالبة االخوة في المش��ترك تأجيلها كان 
البد ان تتدخل القيادة السياس��ية ممثلة في فخامة 
االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية في البحث 
عن حل��ول له��ذه المش��كلة للتوفيق بي��ن المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه والمشترك وشركائه، والبحث 
عن حلول تجنب الب��الد أزمتها وتحافظ بذات الوقت 
على اس��تمرار نهجه��ا الوطن��ي الديمقراطي، فكان 
البد من القبول بمقت��رح المعارضة القاضي بتأجيل 
االنتخابات البرلمانية لمدة سنتين، بحيث تجرى في 
ابريل 2011م، وه��و االتفاق الذي ع��رف فيما بعد 

باتفاق فبراير والذي نصه :
بعد ح��وارات عدة دع��ا اليها ورعاه��ا االخ الرئيس 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية ضمت ممثلين 
عن المؤتمر الش��عبي العام واحزاب اللقاء المشترك 

الممثلة في مجلس النواب.
ونظرًا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصًا 
على اجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وآمنة في ظل 
مناخات سياس��ية مالئمة تش��ارك فيها كافة أطياف 
العمل السياس��ي، فإن الموقعين أدن��اه من االحزاب 
الممثلة في مجلس النواب ممثلة بالمؤتمر الشعبي 
العام والتجمع اليمني لالصالح والحزب االش��تراكي 
اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب 
البعث العربي االشتراكي يتقدمون بالطلب الى هيئة 
رئاس��ة مجلس النواب باتخاذ االجراءات الدستورية 
الالزمة لتعديل المادة )65( من الدس��تور المتعلقة 
بمدة مجلس الن��واب أو من خالل حك��م انتقالي بما 
يس��مح بتمديد فت��رة مجل��س النواب الحال��ي لمدة 
عامي��ن.. نظرًا لع��دم توف��ر الوقت الكاف��ي للقيام 

باالصالحات التالية :
أواًل : إتاحة الفرصة لالحزاب والتنظيمات السياسية 
ومنظم��ات المجتم��ع المدن��ي مناقش��ة التعديالت 
الدستورية الالزمة لتطوير النظام السياسي والنظام 

االنتخابي بما في ذلك القائمة النسبية.
ثانيًا : تمكين األحزاب السياسية الممثلة في مجلس 
النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق 
عليها أثناء اعداد التعدي��الت على قانون االنتخابات 

وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون.
ثالثًا : إعادة تش��كيل اللجنة العليا لالنتخابات وفقًا 

لما ينص عليه القانون.
وقد وقع على االتفاق الى جانب المؤتمر الش��عبي 
العام التجم��ع اليمني لالصالح والحزب االش��تراكي 
اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والبعث 

العربي االشتراكي.
االخوة واالخوات:

لقد تفاءل الناس خيرًا بالتوقيع على اتفاق فبراير 
والذي على أساسه صوت مجلس النواب على تعديل 
المادة )65( في الدس��تور وتم تمدي��د فترة مجلس 

النواب لمدة عامين أي الى ابريل 2011م.
غير أن��ه لم تمض س��وى أي��ام قليلة حت��ى أعلن 
اللقاء المشترك وبصورة منفردة عن التحضير لعقد 
ما أسماه »مؤتمر التش��اور الوطني«، مؤتمر وطني 
شكلت له لجنة تحضيرية في 22 مايو 2009م، كان 
الهدف منه خلط األوراق وااللتفاف على اتفاق فبراير،  
والبحث عن وس��ائل وس��بل للهروب م��ن نصوصه 
الواضح��ة التي تل��زم كل األط��راف الموقع��ة عليه 
بالذهاب للحوار والبحث في التعديالت الدس��تورية 
والقانونية التي يفترض أن تجرى على أساس��ها أي 

انتخابات قادمة.
وكان الب��د لنا ان نحصل على توضيح مباش��ر من 
االخوة في اللقاء المش��ترك حول إعالنهم تش��كيل 
اللجن��ة التحضيري��ة لمؤتمره��م وأث��ر ذل��ك على 
الحوارات، واالتصاالت التي كانت تجرى بين قيادات 
االحزاب الممثلة في مجلس الن��واب فاتصل النائب 
الثاني لرئيس المؤتمر برؤس��اء عموم أحزاب اللقاء 
المشترك وس��ألهم : هل تش��كيل اللجنة بديل عن 
الحوار الذي نص عليه اتفاق فبراير 2009م؟ فكان 
ردهم جميعًا بالنفي، وان ذلك الحوار تحكمه اتفاقية 

موقعة بين المؤتمر وهذه االحزاب.

الربنامج الزمني
ف��ي 23 ماي��و 2009م تدارس��ت اللجنة 
العامة نتائج االتصاالت بين المؤتمر ممثاًل 
بالنائ��ب الثان��ي لرئي��س المؤتم��ر، وقادة 
أحزاب المشترك الممثلة في مجلس النواب، 
وأقرت االس��تمرار في التواص��ل، كما أقرت 
اعداد مقترح ببرنام��ج زمني، وأعيد تكليف 
النائب الثاني لرئيس المؤتمر د. عبدالكريم 
االرياني بمواصلة االتصاالت مع أحزاب اللقاء 

المشترك الممثلة في مجلس النواب.
خالل االسبوع األول من شهر يونيو التقى 
النائب الثاني لرئيس المؤتمر مع أمين عام 
التجم��ع اليمن��ي لالص��الح وت��م ابالغه ان 
المؤتمر قد أعد برنامج��ًا زمنيًا للحوار على 
أساس أن تلك هي نقطة البدء، فطلب أمين 
عام التجمع اعتبار اللقاء غير رس��مي ووعد 
ان يبلغ زمالءه بما دار في اجتماعهم الدوري 
يوم 6 / 6 / 2009م، واقترح ان يبدأ الحوار 
بتقديم الحزب الحاك��م تصوراته التي على 
ضوئها تستطيع المعارضة تحديد موقفها، 
وفي اجتم��اع الحق للجن��ة الح��وار الممثلة 

للمؤتمر تم اقرار هذا المبدأ.
الجدول الزمني

و في الفترة من 14يونيو2009م، وحتى 
االربعاء 8يوليو جرت العديد من االتصاالت 
بين النائب األول االمين العام والنائب الثاني 
من ناحية، وقادة أحزاب اللقاء المشترك من 

ناحية أخ��رى، تقدم خالله��ا المؤتم��ر بمقترح حول 
الج��دول الزمن��ي للح��وار، لكنهم تس��لموا المقترح 
وتعاملوا معه بص��ورة ال توحي بالجدية، حتى جاءت 
رس��التهم بتاريخ 11 / 8 / 2009م، والتي تضمنت 
جملة من المطال��ب الجديدة كان م��ن أهمها تهيئة 
المناخ��ات السياس��ية بم��ا أس��موه وق��ف الحمالت 
العسكرية واالعتقاالت »ويقصدون بها المواجهة مع 
عناصر التمرد الحوثية وعناصر االنفصال والتخريب، 
وعناصر االرهاب القاعدية«، واطالق سراح المعتقلين 
السياسيين أو من هم على ذمة قضايا سياسية والبدء 
بالبحث عن آلية مناسبة إلشراك كل القوى السياسية 
في الحوار الوطني، واش��ترطوا لب��دء الحوار حضور 
الحراك الجنوبي والحوثيين والمعارضين في الخارج.

االخوة أعضاء اللجنة الدائمة:
انطالقًا من حرص فخامة االخ الرئيس على مواصلة 
مسيرة الحوار وعلى اثمارها وباتجاه التوصل الى آفاق 
سياسية تبنى على ماس��بق انجازه فقد قام فخامته 
برعاية التوقيع على المحضر التنفيذي التفاق فبراير 
الموقع في 17 يولي��و 2010م وقرب وجهات النظر 
بين الفريقي��ن المتحاورين وأعاد الجميع الى س��كة 
الحوار مراهنًا على تحري��ك ما توقف واالنطالق من 

آخر نقطة توقف عندها الحوار.

االخوة أعضاء اللجنة الدائمة :
وكان من ثم��رة محض��ر 17 يوليو تش��كيل لجنة 
االعداد والتهيئة للحوار الوطني التي عقدت اجتماعها 
في 7 أغسطس 2010م وانبثقت عنها لجنة الثالثين 

ثم لجنة الستة عشر وصواًل إلى لجنة األربعة.
وفيما كان يفترض ان تسارع لجان الحوار في تنفيذ 
مضامي��ن اتفاق فبراي��ر ظهرت اش��تراطات جديدة 
للمشترك تحت مس��مى التهيئة للحوار، حيث اصبح 
واضحًا بأن أحزاب اللقاء المش��ترك تعمل الستهالك 
الوقت والهروب من االنتخابات ورفض الحديث عنها 
وجعل الحوار وسيلة فقط لتعطيل اجراء االستحقاقات 
الدس��تورية الممثل��ة ف��ي االنتخاب��ات النيابية في 
موعده��ا المحدد إليص��ال البالدالى مرحل��ة الفراغ 

الدستوري.
االخوة  واألخوات:

وحرصًا م��ن فخام��ة االخ رئي��س الجمهورية على 

رعاي��ة الحوار بي��ن المؤتمر وأحزاب المش��ترك بادر 
فخامته بتش��كيل لجنة رباعية من االخ��وة عبدربه 
منص��ور ه��ادي ود.عبدالكريم االريان��ي من جانب 
المؤتمر، وعبدالوهاب اآلنسي والدكتور ياسين سعيد 
نعمان من جانب أحزاب اللقاء المشترك، حيث قدمت 

لفخامته ورقة تم تسميتها بخارطة الطريق.
وقد أب��دى فخامت��ه عددًا م��ن المالحظ��ات عليها 
أكدت على تنفيذ اتفاق فبراير والخطوات االجرائية 
لتنفيذه��ا وتوضيح م��ا يتعلق بالدول��ة الالمركزية 
وتش��كيل حكومة وحدة وطنية، ثم ج��رى بعد ذلك 
تعديل الورقة من جانب اللجنة الرباعية وفق ما هو 

موضح في كتاب »مسار الحوار«.
وتق��دم المؤتمر بعد ذلك بمقترح تش��كيل اللجنة 
العليا لالنتخابات واالستفتاء من االحزاب محاصصة 
بحيث تكون حصة المؤتمر أربعة مقاعد بما في ذلك 
رئاسة اللجنة، وتخصص خمسة مقاعد ألحزاب اللقاء 

المش��ترك، أو العكس، وعلى أس��اس ان تبدأ اللجنة 
التحضيرية لالنتخابات واالس��تفتاء على التعديالت 
الدس��تورية بع��د التوافق عليه��ا من خ��الل اللجنة 
المصغ��رة أواًل، ومن ث��م إنزالها بعد ذل��ك الى لجنة 

المائتين.
وبعد أن رفض��ت كل هذه المقترح��ات والتنازالت 
من قبل المش��ترك قدم المؤتمر مقترح��ًا بدياًل آخر 
يستند على خيارين: االتفاق على استيعاب مالحظة 
فخامة االخ الرئيس الى اللجنة الرباعية، أو »الس��ير 
في االنتخابات النيابية على أساس االلتزام بالمواعيد 
الدستورية والقانونية بما في ذلك اعادة القانون الى 
مجلس النواب واقرار القانون الذي س��بق التصويت 
علي��ه م��ادة م��ادة، وإع��ادة تش��كيل اللجن��ة العليا 
لالنتخاب��ات وإجراء االقتراع ف��ي 27 / 4 / 2011م، 

ولكن المشترك رفض أيضًا هذه الخيارات.

األخوة األعضاء :
وبعد كل من سردناه وجه االخ الرئيس رسالة طمأنة 
الى المشترك فيما يتعلق بالضمانات المستقبلية لهم 
حيث قدم فخامته مقترحات جديدة للمشترك عبر االخ 
محمد اليدومي تقترح بعض الخطوات في حالة رغبة 
االخوة في أحزاب اللقاء المش��ترك تأجيل التصويت 
على تعديالت قانون االنتخابات المنظور أمام مجلس 

النواب ومنها :
- تش��كيل اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء من 
أجل مراجعة وتعديل ج��داول الناخبي��ن للفترة من 
موعد اجراء االنتخابات النيابية الس��ابقة والتحضير 
لالنتخابات القادمة بما يكف��ل اجراؤها في موعدها 

المحدد.
- تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى االشراف على 

سير االنتخابات النيابية.
- تش��كيل لجن��ة مصغ��رة م��ن االح��زاب الممثلة 
في مجلس الن��واب وذلك لالتفاق عل��ى التعديالت 

الدستورية المقدمة من الجانبين.
- التأكي��د عل��ى االلت��زام بالش��راكة ف��ي حكومة 
الوحدة الوطنية التي سوف تتولى االشراف على سير 
االنتخابات النيابية وخالل الفترة المتبقية من موعد 

إجرائها.
التأكيد على االلتزام بالشراكة في الحكومة القادمة 
بعد االنتخاب��ات النيابية بغض النظر عن نتائج تلك 

االنتخابات.

لك��ن أح��زاب اللق��اء المش��ترك رفض��ت كل تلك 
المقترحات والتنازالت ورفض��ت الجلوس الى مائدة 
الح��وار أو االس��تجابة لكل جه��ود الوس��اطة ومنها 
مقترحات قدمت عبر المعه��د الوطني الديمقراطي 

االمريكي لتقريب وجهات النظر.
االخوة واألخوات :

وبعد أن اس��تنفدت كافة الس��بل في التفاهم مع 
أحزاب اللقاء المشترك وس��عيها لتعطيل االستحقاق 
الدس��توري وادخال الب��الد الى منزلق خط��ر نتيجة 
نهجه��ا الالمس��ئول كان عل��ى مجل��س الن��واب أن 
يتحمل مس��ئولياته الدس��تورية ويقوم بالتصويت 
النهائي على تعديالت قان��ون االنتخابات بما يكفل 
اجراء االنتخابات في موعدها المحدد في 27 ابريل 

2011م في مناخات حرة ونزيهة.
وظل المؤتمر يطالب االخوة أحزاب اللقاء المشترك 
بمواصلة الحوار م��ن أجل تحقيق الش��راكة وبحيث 

يتم تشكيل حكومة ائتالفية تشرف على االنتخابات 
النيابي��ة عل��ى أن يتقدم المش��ترك بأي��ة تعديالت 
دستورية الى مجلس النواب وبحيث يتواصل الحوار 

تحت قبة البرلمان.
وكعادته��ا رفضت أح��زاب اللق��اء المش��ترك تلك 
الدعوات وعملت على تشويه االصالحات الدستورية 
التي تبناها المؤتمر، لكن المؤتمر ظل حريصًا على 
التأكي��د على ع��دم تجاوز المؤسس��ات الدس��تورية 

ورفض كافة المحاوالت لالنقالب على الدستور.
ثم تقدم المؤتمر بمبادرة جديدة عبر السيد »ليس 
كامبل« رئيس المعهد الوطني الديمقراطي االمريكي 
قامت على أساس التزامن بين التحضير لالنتخابات 
القادمة والحوار حول االصالحات المستقبلية استنادًا 
ال��ى اتفاق فبراير، ج��دد المؤتمر فيه��ا حرصه على 
تحقيق التوافق الوطني وتجاوز كافة الذرائع التي كان 
المشترك يضعها أمام الحوار، لكن المشترك عمد الى 
التقليل من أهمية المبادرة الت��ي تقدم بها المؤتمر 
ومارس التسويف والمماطلة في التعامل معها وظل 

متمترسًا في مواقفه المتصلبة والمراوغة.

األخوة واألخوات :
ورغبة ف��ي الخروج م��ن ذلك الوض��ع وبعد رفض 
المش��ترك لكافة المبادرات المقدمة سواء مايتعلق 
باجراء االنتخابات النيابية ف��ي موعدها او مايتعلق 
بالتعديالت الدستورية، بادرت كتلة المؤتمر الشعبي 
العام في مجلس النواب الى تقديم مشروع التعديالت 
الدس��تورية التي أث��ارت الكثير من الج��دل وخاصة 
مايتعلق منها بتخفيض مدة رئاس��ة الجمهورية الى 
خمس سنوات بداًل من سبع -وفقًا لما ورد في برنامج 
رئيس الجمهورية، إال ان عدم تحديد الفترة الرئاسية 

كان هو األمر األكثر جداًل.
وكان تقديم مشروع اتجاهات التعديالت الدستورية 
الى مجلس النواب لمناقشته هو الخطوة التي تذرعت 
بها كتل االحزاب الممثلة في مجلس النواب من أعضاء 
المش��ترك لمقاطعة جلس��ات المجلس ومارس��ت ما 
أس��مته باالعتصام داخل المجلس ثم خارجه وبدأت 
في تجمي��ع مس��يرات جماهيرية حوله��ا من أعضاء 

أحزاب المشترك.
لكن مجلس الن��واب مضى قدمًا ف��ي اجراء نقاش 
سياس��ي ومدني واجتماعي حول اتجاهات مش��روع 
التعديالت الدس��تورية ال��ذي تقدمت به��ا األغلبية 

في مجلس النواب، وبدأت جلسات النقاش العام مع 
النخب السياسية والمدنية واالجتماعية من  منظمات 
المجتمع المدني واألكاديميي��ن والقوى االجتماعية 
على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات، 
وبدأ تدوين المالحظات على مشروع التعديالت من 

قبل اللجنة البرلمانية المختصة.
األزمة الراهنة

األخوة األعضاء :
وبينما كان النقاش السياسي واالجتماعي والمدني 
قائمًا حول مشروع التعديالت الدستورية بدأ مسلسل 
األحداث والتطورات السياسية والشعبية في تونس 
وم��ن ث��م مص��ر وانتش��ار مح��اكاة التداعي��ات في 

المنطقة.
األمر الذي أت��اح ألح��زاب اللقاء المش��ترك فرصة 
استغالل بعض مطالب الشباب التي بدأت تقليدًا لما 

حدث في مصر وتونس، حيث وظفت تلك التحركات 
الش��بابية العفوية وحاولت توجيهه��ا لخلق مناخات 
مش��حونة بالتوتر والتأزم واالحتق��ان، وظلت تتعلل 
بما قدمته كتلة المؤتمر حول التعديالت الدستورية 
وتردد تلك االسطوانة المشروخة عما أسمته بالتمديد 
والتوريث أو قلع الع��داد أو تصفيره في ظل مناخات 
اقليمية تساعد على التحريض والفتنة، وكان لبعض 

وسائل االعالم العربية دورًا سلبيًا في ذات االتجاه.
وفي ظل هذه االجواء ق��دم المؤتمر وحلفاؤه رؤية 
جديدة الى المش��ترك من أجل اس��تئناف الحوار عبر 

اللجنة الرباعية دون أن تلقى استجابة.
لقد بدا واضحًا لنا في قي��ادة المؤتمر بعد كل ذلك 
ان االخوة في المش��ترك يحاولون اس��تغالل االجواء 
والفضاءات المعادية لتحقيق بعض المكاسب اآلنية 
حتى لو كان تحقيقها على حساب المصلحة الوطنية 

العليا.
وفي ظل تفاع��الت وتداعيات موج��ة االحتجاجات 
التي ش��ملت المنطقة وم��ا آل اليه وض��ع النظامين 
السياس��يين في تونس ومصر وم��ع تصاعد التقليد 
والمحاكاة لتل��ك االحتجاجات والضغ��وط التي بدأت 
تش��كلها على الشارع السياس��ي بادر فخامة رئيس 
الجمهوري��ة ف��ي الثاني من ش��هر فبراي��ر 2011م 
الى تقديم مبادرته التاريخية أمام اجتماع مش��ترك 
لمجلس��ي النواب والش��ورى التي تضمن��ت : دعوته 
للحوار وتقدي��م حزمة م��ن االصالحات السياس��ية 

واالقتصادية واالجتماعية.
حيث ج��دد دعوته اللجن��ة الرباعية الى اس��تئناف 
الحوار، وتجميد النقاش حول التعديالت الدستورية 
حتى يتم التوافق حولها، وفتح السجل االنتخابي لمن 
بلغوا الس��ن القانونية، وتأجيل االنتخابات، والتأكيد 
على انه ال نية للتوريث أو التمدي��د، ودعا الى ايقاف 
الحمالت االعالمي��ة والتحريض، وأكد على ان تكون 
االنتخاب��ات والقواع��د الديمقراطي��ة هي الوس��يلة 
الحضارية والمثلى للوصول الى السلطة، وان تهيئ 
القوى السياسية نفسها لالنتخابات الرئاسية في عام 

2013م، وأن يكون التنافس عبر صندوق االقتراع.
وفي ضوء ذلك أكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
الع��ام وأح��زاب التحال��ف الوطن��ي الديمقراطي في 
اجتماعها التالي لمبادرة فخامة االخ الرئيس على ما 
ورد في المبادرة واستعدادها الستئناف الحوار، غير 
ان أحزاب اللقاء المش��ترك ردت ببيانٍ اتسم بالكثير 
من المغالطات والتضليل وتزييف الحقائق والتصعيد 
في الخطاب السياس��ي واالعالمي مع اشارة غامضة 
حول عدم رفضهم لما جاء في مبادرة فخامة رئيس 
الجمهورية وما ورد ف��ي بيان اللجنة العامة، وطالبت 
احزاب اللقاء المش��ترك المؤتم��ر بالتراجع عن كافة 
االجراءات التي اتخذها، فضاًل عن اشتراطات جديدة 

لبدء الحوار.
وردًا عل��ى موقف المش��ترك المتمترس في خندق 
الرف��ض األعم��ى، خرج��ت المس��يرات الش��عبية 
والجماهيرية المليوني��ة في كل من أمانة العاصمة، 
ومدينة تعز، وعدن، وحج��ة، وغيرها من محافظات 
الجمهورية تعبيرًا عن التأييد الش��عبي لمبادرة االخ 
الرئي��س داعية االخوة ف��ي أحزاب اللقاء المش��ترك 
والش��باب المحتجين ال��ى التعاط��ي االيجابي معها 
والجل��وس ال��ى طاول��ة الح��وار وتقدي��م المصلحة 
الوطنية على المصالح الحزبي��ة والفردية والفئوية 
وتجنيب البالد وي��الت الفتنة والتحري��ض، وحفاظًا 
على وحدة الوطن وأمنه واس��تقراره وعلى الخيارات 
والمرجعيات الديمقراطية للتداول السلمي للسلطة.

وقد عب��رت الماليين م��ن الجماهي��ر اليمنية عن 
خياراتها الكبرى ف��ي الجنوح الى الس��لم واالحتكام 
الى الشرعية الدستورية واالتجاه الى الحوار كوسيلة 
حضارية وس��لمية لحل مش��كالت البالد على قاعدة 
االحتكام لالنتخابات واآللي��ات الديمقراطية، وكانت 
هذه الماليين رسائل جماهيرية واضحة لالخوة في 

المشترك، على أمل ان يستوعبوا مضامينها.
ول��م يق��ف المؤتم��ر وأح��زاب التحال��ف الوطن��ي 
الديمقراط��ي في محاوالتهم فتح آف��اق للحوار عند 
هذه الحدود، بل واصلوا بذل كل المحاوالت للخروج 

بالحوار من حالة االنسداد.
ومن أج��ل الخروج من حالة االنس��داد ف��ي الحوار 
قدم فخام��ة االخ الرئيس كذلك مب��ادرة عبر »ليس 
كامبل« مدير المعهد الديمقراط��ي اكدت على حق 
التعبير الس��لمي بعيدًا عن العنف، واستئناف الحوار، 

واستيعاب ما يطرحه المشترك.
وكعادته��ا ل��م تتفاع��ل اح��زاب المش��ترك معها، 
ولقد كانت جه��ود المعهد الديمقراط��ي واالصدقاء 
االوروبيين محل اهتمامنا، لكن تلك الجهود لم تقابل 

بذات االهتمام من الجانب اآلخر لالسف الشديد.

أيها األخوة أيتها األخوات :
وف��ي تل��ك األج��واء اس��تقبل فخام��ة االخ رئيس 
الجمهوري��ة وف��دًا م��ن أصح��اب الفضيل��ة العلماء 
والمنخرطي��ن ف��ي لجنة علم��اء المرجعية برئاس��ة 
الش��يخ عبدالمجيدالزندان��ي، الذين قدم��وا مبادرة 
من سبع نقاط، تمت الموافقة عليها وأضاف فخامته 
نقطة ثامن��ة تتعلق بأال يتزامن الحوار مع اس��تمرار 
المظاهرات واالعتصام��ات، وبما يكفل ازالة مظاهر 
الفوضى والتخريب واالحتقان في الش��ارع والتهيئة 

إلجراء الحوار الوطني وانجاحه.
وق��د عق��د عقب ذل��ك مؤتمر ف��ي جام��ع الصالح 
ألصح��اب الفضيلة العلماء من مختل��ف انحاء الوطن 
تم فيه مناقش��ة األزم��ة القائمة من كاف��ة جوانبها 
وتحدث في المؤتمر فخامة االخ الرئيس الذي فوض 
العلماء في اقتراح الحل معلنًا بأنه سوف ينفذ كل ما 
يأتي به العلماء وان كل ماسيقولونه سيقابله بالسمع 
والطاعة، وقد حمل وف��د أصحاب الفضيل��ة العلماء 
تلك النقاط الى أحزاب اللقاء المش��ترك، وتوقعنا أن 
تستجيب قيادة المش��ترك لهذا المسعى الطيب من 
جانب أصحاب الفضيل��ة العلماء من منطلق الحرص 
على تجنيب الوطن الفتنة واالستجابة لصوت الحكمة 

والعقل.
وبعد انتظ��ار دام ع��دة أي��ام ظلت خالله��ا قيادة 
المشترك تتعذر بانش��غاالتها وغياب بعض قياداتها 
وه��ي ذات الوس��يلة وذات االعذار التي اس��تخدمها 
دائمًا منذ اتفاق فبراي��ر حمل الى رئيس الجمهورية 
وفد آخر ضم عدد من الوس��طاء م��ن أعضاء التجمع 
اليمني لالصالح والش��يخ صادق عبداهلل بن حسين 
االحمر وعدد آخر من المش��ائخ خم��س نقاط جديدة 
باعتباره��ا الرد من المش��ترك وهي نق��اط اكتنفها 
الكثير من الغم��وض واللبس وبخاص��ة في النقطة 
الرابعة منه��ا، حيث كان الفهم الس��ائد لها يعني ان 
يكمل رئيس الجمهورية فترته الرئاسية حتى العام 
2013م وبموجب الثقة الممنوحة له من الشعب في 
االنتخابات الرئاسية 20 سبتمبر 2006م، ولضمان 
انتقال سلمي وسلس للسلطة وبحيث يقوم في نفس 
الوقت باعداد برنامج لالصالحات يتم االتفاق عليه 
يب��دأ بالتوافق ح��ول التعديالت الدس��تورية واجراء 
االنتخابات النيابية وغيرها من االصالحات القانونية 

في مواجهة األزمة

حفز املؤتمر الشباب على مواجهة اإلعالم املضاد وتشكيل رأي عام مناصر
شــباب المؤتمر صمدوا في هذه الفترة العصيبة وأثبتو قدراتهم الوطنية المتميزة
املرأة املؤتمرية يف مقدمة املناضلييني املدافعني عن املصالح الوطنية العليا
جهود المرأة والشباب ساعد على كبح جماح المتطرفين
تحريض املشرتك دفع بعض املسئولني التخاذ مواقف سلبية من املؤتمر
إن الوطن والنظام والتنظيم أمام أوضاع صعبة فرضها علينا االنقالبيون
األوضاع الراهنة تستلزم الوقوف عليها بمســئولية وطنية وتاريخية


