
واالنتخاب��ات الرئاس��ية المبكرة التي 
يرش��ح فيه��ا المؤتم��ر المناض��ل عبد 
رب��ه منص��ور ه��ادي بتوافق ش��ركاء 
األزم��ة ش��ركاء الوف��اق .. ه��ي رهان 
المؤتم��ر وفكرته التي ظل ألش��هر من 
الح��وار يقعِد لها حماي��ة للديمقراطية 
م��ن االنقالبيي��ن وم��ن المتطرفي��ن 
واإلرهابيين الذين هم أبعد ما يكونون 
عن القبول باالحتكام للشعب ولصندوق 
االقتراع وأبع��د ما يكونوا ع��ن التغيير 
بمعناه الحداثي والتقدمي والديمقراطي 
،ب��ل إن مف��ردات األزم��ة أك��دت بما ال 
يدع مجااًل للش��ك عداءه��م للمرجعية 
الدس��تورية والديمقراطي��ة وعدوانهم 
عليها ووضعهم ألنفسهم فوق القانون 

وفوق إرادة وخيار أغلبية الشعب.
إن االس��تحقاق االنتخاب��ي الرئاس��ي 
هو صناعة مؤتمري��ة بامتياز كما هي 
اآللي��ة التنفيذية التي أصبحت مس��ارًا 
ال يقبل االنح��راف والتراجع ، وبكل ثقة 
ظل المؤتمر خالل هذه األزمة وماقبلها 
هو صاحب المبادرات ، كما كان صاحب 

اإلنجاز خالل 28 عامًا من تأسيسه.
وهذا اليقين الديمقراطي مشترك بين 
المؤتمر ومؤسس��ه وقائ��ده على مدى 
ثالثة عق��ود وهو م��ن متالزماته التي 
م��ا انفكت ترس��خ الس��الم االجتماعي 
وتفس��ح للتنمية فضاء ل��م يتحقق لها 
من قب��ل، في الوق��ت ال��ذي ظلت فيه 
القوى األخرى متفرغة للعرقلة واإلزعاج 
ووضع العوائق في مسيرة الديمقراطية 
والتنمية فحسب ، وبدائلها ال تزيد عن 
كونها إما ش��عارات مس��تحيلة أو نوايا 
متخلف��ة لم تس��مح لها حكم��ة وقدرة 
المؤتم��ر باالنفراد بحاضر ومس��تقبل 

الشعب.
أولئ��ك الذي��ن يري��دون أن يش��وهوا 
مس��يرة المؤتم��ر وإنجازات��ه وخياراته 
الديمقراطي��ة والمدني��ة إنم��ا يثأرون 
لمش��اريعهم الظالمي��ة الت��ي لم تجد 
فرص��ة االنقض��اض عل��ى الس��لطة 
واالس��تحواذ عل��ى إرادة الجماهي��ر، 
غافلين عن كون مش��اريعهم تلك غير 
قابلة للحياة أص��اًل، وال يمكن أن يقبلها 
الشعب اليمني ، مستغلين حلم الشباب 
بمستقبل ال تتوافر شروطه على الواقع 
أو مس��تقبل معزول عن حمولة التاريخ 

والجغرافيا.

وبمزيد من الصبر والصمود تكشفت 
الحقائق واصطدمت بممارسات القوى 
الظالمي��ة واالنقالبي��ة ورغبته��ا ف��ي 
اغتصاب الس��لطة والتخلص من عبء 

المرجعيات الدس��تورية والديمقراطية 
،وصم��د الش��عب ليدافع ع��ن خياراته 
الديمقراطية ومرجعياته التي حافظت 
المب��ادرة وآليتها التنفيذي��ة على الحد 
األدنى منها بما ال يدع مجااًل لالنقالبيين 
والظالميين االنفراد بمستقبل الوطن 
على إيقاع وصخب الش��ارع الذي أرادوا 
له أن يبقى قيد تأثير الدعاية والتضليل 
والتجهيل والتعبئة الخاطئة والتحريض 
طي��ة  لديمقرا ا ت  لمؤسس��ا ا عل��ى 

ومؤسسات الدولة.
لكن األزمة قد نضجت بما يكفي لتمييز 
طريق النجاة ، خارج األهداف االنقالبية 
والظالمية التي أرادت اس��تغالل بعض 
الش��باب لتحقي��ق مش��روعها الخفي ، 
وهاهي االنتخابات الرئاس��ية المبكرة 
م��ن جدي��د ت��رد االعتب��ار للمرجعي��ة 
الديمقراطية والش��عبية ولمكتس��بات 
الث��ورة والوح��دة ولتاري��خ المؤتم��ر 
وإنجازاته وقيادته الفذة ليظل المؤتمر 
ه��و الرافع��ة الوطني��ة الت��ي تنهض 

بالتحوالت المستقبلية الكبرى.
وس��تثبت الفترة االنتقالية القادمة أن 
المؤتم��ر الش��عبي العام ه��و التنظيم 
الوطن��ي الرائ��د والق��ادر عل��ى تمثل 
منظومة اإلصالحات والتغيير التي كانت 
دائمًا لصيقة بمش��اريعه المس��تقبلية 
ورؤاه البرنامجي��ة للتعبي��ر عن خيارات 
وأولوي��ات واحتياج��ات كل أبناء الوطن 

،ألن فاقدي الديمقراطية من االنقالبيين 
والظالميين ال يمكن أن يقدموا للدولة 

المدنية وللمستقبل شيئًا.
س��يظل رهاننا قائم��ًا عل��ى القاعدة 
الجماهيرية العريضة للمؤتمر الشعبي 
الع��ام من أعضائ��ه وأنص��اره وحلفائه 
فأصواته��م هي الت��ي س��ترد االعتبار 
للديمقراطي��ة ، ولصن��دوق االقت��راع ، 
وللمرجعية الشعبية من خالل التصويت 
لمرشح المؤتمر الشعبي العام والتحالف 
الوطني الديمقراطي ، مرش��ح التوافق 

الوطني ، مرشح الوطن.

وليكن تطبي��ق اآللي��ة التنفيذية هو 
برنامج الرئيس المنتخب من الش��عب 
خ��الل المرحل��ة الثاني��ة م��ن الفت��رة 
االنتقالي��ة ، وليك��ن الح��وار الوطن��ي 
الش��امل ، واإلصالح��ات الدس��تورية 
والقانونية والهيكلية هو رهاننا وطريقنا 
نحو تعزيز بناء الدولة المدنية الحديثة 
التي سيكون الجميع فيها تحت الدستور 
والقانون ، وه��و الرهان الذي س��يضع 
االنقالبيي��ن ف��ي أحجامه��م الطبيعية 
كمواطنين ،عليهم من الواجبات ولهم 
من الحق��وق ما لبقي��ة المواطنين دون 
تمييز.فلنم��ض مع��ًا باتج��اه صناديق 
االقتراع أعضاًء وأنصارًا وحلفاء وشركاء، 
شبابًا وش��يوخًا ورجااًل ونساء، ولنجعل 
من 21 فبراي��ر نقطة تح��ول تاريخية 
تنتصر إلرادة الش��عب اليمني وتسقط 
رغبات االنقالبيين والظالميين ، ولتكن 
أصواتن��ا اس��تفتاء ديمقراطي��ًا يص��ل 
تجربتنا الماضية بأحالمنا المستقبلية.

أواًل: جماع��ة الح��راك الجنوبي، 
نق��ول لجماع��ة الح��راك الجنوبي 
المطالبي��ن باالنفص��ال، أو بف��ك 
االرتب��اط: إن��ه لي��س م��ن العيب 
بمكان دعوة كل أبناء المحافظات 
الجنوبي��ة لمقاطع��ة  االنتخاب��ات 
الرئاس��ية، لكن العي��ب كل العيب 
أن تطلق جماع��ة الحراك الجنوبي 
مف��ردات التهدي��د والوعي��د لكل 
الذين سيشاركون في االنتخابات.. 
يا جماعة االنتخابات حق دستوري 
ل��كل مواط��ن يمن��ي وم��ن حقه 
الذهاب لالقتراع وكتاب��ة ما يريد 
في قسيمة االقتراع كما أن من حقه 
الدس��توري مقاطع��ة االنتخابات، 
حت��ى ه��ذه المقاطع��ة تس��مى 
مشاركة سلبية، لكن تهديد الناس 
في حياتهم لو ذهبوا للمشاركة في 
االنتخابات فإن هذا أمر ال يرتضيه 
ال عقل وال دين وال عرف وال أخالق 
وال شرع وال قانون.. فإذا كنتم من 
اآلن تمارس��ون التهدي��د والوعيد 
بح��ق مواطنيك��م وأنت��م خ��ارج 
الس��لطة وخارج الخارط��ة فكيف 
س��تعملون لو حكمتم ال قدر اهلل.. 

إنه مجرد سؤال..
ثاني��ًا: لعق��الء ع��دن.. نق��ول 
لعقالء عدن الساكتين عن الباطل 
والمش��اركين فيه بصمتهم نقول 
لهم كيف يرتض��ي عقالء عدن أن 
يمارس بعض من أبنائها البلطجة 
والسرقة واالستيالء على حق الغير 
دونم��ا حق؟ كي��ف يس��كت عقالء 
عدن عن أبنائه��م الذين يحملون 

األس��لحة الموزع��ة له��م من كل 
أل��وان الطيف السياس��ي والحزبي 
للقيام بأعمال الفوضى والتخريب 
وإيذاء خل��ق اهلل وازعاجهم، نقول 
لعق��الء ع��دن كي��ف تس��محون 
لشوارع وأحياء مدينتكم أن تتحول 
لساحات يتم فيها تصفية الخالفات 

الحزبية والسياس��ية والمناطقية.. 
الخ، وأن تس��كتوا وأنت��م تعرفون 
وت��رون ش��بابًا ورج��ااًل م��ن خارج 
محافظتكم ع��دن وقد زحفوا إليها 
بأس��لحتهم بغية تنفيذ مخططات 
من يدفع له��م بالمال والس��الح.. 
لعق��الء ع��دن نق��ول: إن صمتكم 
الزائ��د.. وس��كوتكم الكبير جعل 
منكم نهبًا للبالطج��ة والصعاليك 
وتجار السياس��ة والس��الح وجعل 

كلمتهم في مدينتك��م هي العليا 
وكلمتكم هي السفلى، فمتى يفيق 
عق��الء عدن م��ن حال��ة الالمباالة 
والخنوع والس��كوت ع��ن الباطل، 
متى يدير أبن��اء ع��دن مدينتهم، 
بل متى س��يكون عقالء عدن هم 
أصح��اب الق��رار بداًل م��ن تحويل 
بعضهم لمرتزقة ينفذون أوس��خ 
المخطط��ات وأحقرها.. إنه مجرد 

سؤال..
ثالث��ًا: للمنتس��بين ف��ي األمن 
والجي��ش نق��ول بم��لء الصدق 
والح��ق والع��دل إن رج��االت 
األمن والجي��ش حماة الش��رعية 
الدستورية، حماة الوطن في البدء 
ليكن اهلل في عونك��م في حلكم 
وترحالك��م وليعدك��م المولى عز 
وجل إلى أهلكم وذويكم سالمين 
معافين بعد كل مهمة وأية مهمة.. 
وألنن��ا ف��ي مرحل��ة االنتخاب��ات 
الرئاس��ية فهناك قرابة مائة ألف 
من منتسبي المؤسستين األمنية 
والعسكرية سوف يقومون بتوفير 
الظروف األمنية المناسبة لعملية 
االنتخابات، ونق��ول إن هناك من 
س��يأتي إلى عدن في إط��ار تنفيذ 
الخطة األمنية لالنتخابات وغيرها 
من القضايا، لذا ندع��و أبناء عدن 
إل��ى االلت��زام باألم��ن والنظ��ام 
والقانون وأن يتركوا كل المحاوالت 
المدف��وع ثمنه��ا س��لفًا لتعطي��ل 
االنتخاب��ات واإلخ��الل باألم��ن.. 
وندعو اآلباء واالمه��ات إلى ضبط 
أبنائهم والتحفظ على أس��لحتهم 
ونصحهم بأن ال يدخل��وا مع رجال 
حماية الشرعية بأي نوع من أنواع 
االحتكاكات.. اللجنة األمنية مهمتها 
حماية الن��اس ال ترويعهم.. وأنتم 
أبناء عدن مدعوون لمس��اعدتهم 
على حفظ األمن واالستقرار وإزالة 
كل مظاه��ر التخري��ب والتعطيل 
والفوضى ووضع حد لحاالت سرقة 
األراضي والممتلكات والسيارات.. 
الخ،نتمنى إقامة انتخابات ناجحة..

للتأمل
-استقرار األمن في الوطن مهمة 

كل مواطنيه.
-يد واحدة ال تصفق وال يمكنها 

إنجاز شيء.

نصائح انتخابية
> صار محفوظًا عند الناس أن االنتخابات الرئاسية المبكرة ستقام في الحادي 
والعش��رين من فبراير الجاري النتخاب رئىس للجمهورية للعامين واألش��هر 
الثالثة التي تليها.. وقبل الذهاب إلى صناديق االقتراع نتوجه بعدد من النصائح 

الى اطراف بعينها نعنيها ونذكرها باالسم وهي على النحو التالي:
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فرباير:

من العبارات البليغة والمعبرة التي أطلقت في حفل التدش��ين التنظيمي للحملة االنتخابية لمرش��ح 
المؤتمر والتوافق الوطني لالنتخابات الرئاسية المبكرة عبارة » الديمقراطية صناعة مؤتمرية بامتياز« 
وأجمل ما فيها صدق التعبير عن تجربة المؤتمر وخياراته التي بنى عليها عالقته بالشعب وبمنتسبيه.

الديمقراطية صناعة مؤتمرية

يمضي على توجهات صانع الديمقراطية األول

المؤتمر يفي بالتزاماته الوطنية في 21 فبراير
نجيب علي

> يمضي المؤتمر الشعبي العام نحو انجاز االستحقاق الديمقراطي المتمثل في انتخابات الرئاسة في 21 فبراير 
الجاري بوتيرة عالية وتفاعل جماهيري ملحوظ.

النهج الديمقراطي ومبدأ التداول السلمي للسلطة ليس جديدًا على المؤتمر فهو المؤسس له ومن عمل على إرساء 
جذوره في الحياة السياسية متمسكًا بالشرعية الدستورية وحكم الشعب نفسه بنفسه ومحتكمًا لصناديق االقتراع 
وشفافيتها المطلقة ومطبقًا بذلك توجهات صانع الديمقراطية األول فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام.انتخابات 21 فبراير استثنائية بكل المقاييس ألنها جاءت الخراج اليمن من أزمة مفتعلة 
ومحاولة لالنقالب على الديمقراطية غير أن المؤتمر الشعبي العام قدم تنازالت كبيرة وكثيرة بهدف الحفاظ على األمن 

واالستقرار وحقن دماء اليمنيين وصونها ممن يسعون الراقتها لتحقيق أهدافهم الرخيصة..
لم يفرط المؤتمر في اليمن وأبنائه رغم كل الظروف والصعاب التي واجهها وفي الوقت ذاته لم يسمح لالنقالبيين 
بتمرير مخططهم الدموي في الوصول للسلطة متجاوزين إرادة الشعب وخياراتهم وقناعاتهم التي وجدت وظهرت 

على السطح بقوة بوجود المؤتمر ونهجه الديمقراطي والوسطي في كافة الجوانب.
انتخاب األخ المناضل عبدربه منصور هادي لرئاسة الجمهورية في 21 فبراير يمثل انتصارًا لليمن وللمؤتمر صاحب 
األغلبية والتالحم واالصطفاف الشعبي إلى جانبه في كل األوقات والمراحل بناءً  على التجارب التي مر بها الوطن والتي 
اثبتت تمتع المؤتمر بقاعدة جماهيرية عريضة يصعب تفكيكها أو تهميشها على الرغم من أن مرشح المؤتمر الشعبي 
العام لرئاسة الجمهورية توافقي ومتفق عليه من قبل األحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها المنفذة، فإن 
أحزاب المشترك ماتزال مصابة بعقدة االنتخابات نظرًا لشهرتها في تحقيق الفشل الذريع في االنتخابات السابقة 
وفشلها المستمر في كسب أصوات المواطنين مقابل  تأييدهم الواسع للمؤتمر وبرامجه الوطنية التي عكست دائمًا 

تطلعات الشعب وانتقلت باليمن إلى مراحل أفضل على كافة المستويات.
أحزاب اللقاء المشترك تتمنى لو تستطيع محو الممارسة الديمقراطية وهذا واضح من خالل سعي بعض اطرافها 

إلعاقة االنتخابات وإلى جانب قيام وسائل إعالم تابعة للمشترك بالتحريض ضد االنتخابات.
في كل األحوال يمضي المؤتمر لتجسيد أصول الديمقراطية داخليًا وفيما بينه عبر ترشيح رئىس المؤتمر لنائبه كما 
يمضي المؤتمر إلى تنفيذ التزاماته أمام الوطن بحشد الناخبين لالدالء بأصواتهم وهو يعلم أن الجميع أحزابًا وأفرادًا 
ومؤسسات ملزمون بالمشاركة الفاعلة في انتخابات الرئاسة المبكرة واختيار األخ المناضل عبدربه منصور هادي من 

أجل أمن واستقرار ووحدة اليمن.

االنتخابات الرئاسية
 انتصار ملسرية املؤتمر الديمقراطية


