
أقول ذلك وأقصد به أن حاجتنا لالتفاق على المستقبل 
نابعة من وعي لما أهدرناه في الماضي يولد لدينا االستشعار 
العظيم لمسئوليتنا الوطنية والحضارية في بناء اليمن 
الجديد وبناء الدولة المدنية الحديثة، دولة النظام وسيادة 
القانون، دولة الحقوق والحريات دولة المساواة القادرة على 
ترسيخ ما نحن بحاجة اليه من األمن واالستقرار ومن التنمية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية المحققة للرفاهية 
والسعادة والمدنية التي تستمد مادتها من حسن استثمار 
وحسن واستغالل ما لدينا من الموارد والطاقات البشرية 
والطبيعية ذات الصلة بالثورة الزراعية والصناعية والحركة 
العمرانية التجارية المزدهرة والمحاكية لما وصلت إليه 

الحضارة .
أعود فأقول: إن مخرجات الحوار الوطني تحتاج الى التحرر 
من حساسيات وعقد الماضي والتعاون من أجل المستقبل 
ألن المرحلة تحتم علينا إعطاء األولوية للمستقبل بعقول 

مفتوحة على العلم وبإرادات مستعدة 
للعمل وبقلوب ونفوس عامرة بااليمان 
ومؤمنة بالتغيير وبما يجب أن يتحقق 
لهذا الشعب العامر والصابر بوجه 
التحديات من حركة تطور شاملة تمتد 
لتشمل كلما هو جامد ومتخلف في شتى 
مناحي الحياة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والعسكرية 
 وليس مجرد كالم 

ً
 وفعال

ً
واألمنية قوال

لالستهالك وال��م��زاي��دة والمكايدة 
من أجل اضافة الجديد الى القديم، 
وما يجب أن يكون الى ما هو كائن من 
االيجابيات مبتعدين بقدر اإلمكان 
عن التكرار الدوري للدوامة السلبية 
لألزمات والسلبيات التي أثقلت كاهل 
الشعب ونغصت حياته وكلفته الكثير 
من التضحيات والمعاناة التي كبلته 

بأغالل الماضي الى درجة حالت بينه وبين حقه في االنعتاق 
من الفقر والجهل والمرض والظلم والظالم واالستغالل 

واالستبداد.. الخ.
إننا ال نستطيع مغادرة الدوامة الضيقة للماضي ما لم 
نستبدل الكراهية بالحب.. والحقد بالتسامح.. والغدر 
بالوضوح والشفافية.. والغضب بالهدوء والسكينة.. والحرب 
بالسالم.. والجهل بالعلم.. والكسل بالعمل.. والتخاصم 
بالتصالح.. والتنازع بالتعاون.. من أجل حياة سياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل تحقق المعاني 
العظيمة للديمقراطية القائمة على التعددية السياسية 
والحزبية والتداول السلمي للسلطة من حيث هي أغلبية تحكم 
وأقلية تعارض استنادًا الى مرجعية دستورية تجسد القول 
الفصل لإلرادة الشعبية الحرة باعتبارها المصدر الوحيد 

للسلطة.

ومعنى ذلك أن الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة للتغيير 
وأن اعداء الديمقراطية هم اعداء التغيير والتطور واعداء 
الحياة والحرية والعدالة والمساواة والتقدم ألن القوى غير 
المؤمنة بالديمقراطية هي بالطبيعة والنتيجة قوى رجعية 
ومتخلفة ومستبدة مهما تظاهرت بأنها قوى تقدمية 

ومؤمنة بالتغيير الثوري.
أقول ذلك وأقصد به إن الزعيم علي عبدالله صالح الرئيس 
السابق للجمهورية أكد بالفعل أنه يؤمن بالديمقراطية 
كوسيلة سلمية وحيدة للتغيير والتطور حين قبل التخلي 
عن السلطة من موقع القوة والشرعية.. عكس تلك االحزاب 
التي استبدلت الديمقراطية بالوفاق واالتفاق ورفضت 
االحتكام لإلرادة الشعبية الحرة مبررة رفضها بخوضها من 
انتاج النظام القديم لنفسه مرة ثانية.. ألن الهيئة الشعبية 
الناخبة لم تكن من وجهة نظرهم الدكتاتورية مؤهلة 
لممارسة ما تمتلكه من الحقوق والحريات السياسية فنجدهم 
لذلك يربطون تنفيذ مخرجات الحوار 
الوطني بوجودهم في السلطة من 
خ��الل قناعات اورستقراطية غير 
ديمقراطية تنظر للتغيير من وجهة 
نظر أنانية مستبدة ليس ألنها ال 
ت��درك ما تعنيه الديمقراطية من 
وجوب االحتكام لإلرادة الشعبية الحرة 
بل ألنها تعتمد التجاهل الديماغوجي 
للديمقراطية ألنها تعلم سلفًا أنها 
غير قادرة على الدخول في منافسات 
انتخابية حرة ونزيهة وشفافة.. وتحت 

رقابة دولية.
والمؤسف حقًا أن المجتمع الدولي 
أظهر استجابة لهذه المبررات الواهية 
الى درجة ساعدت البعض من القوى 
الهامشية على تبوء مواقع قيادية 
مرموقة لكنه لم يكن مستعدًا للقبول 
بفكره أن يتحول مؤتمر الحوار الوطني الى جمعية تأسيسية 
بديلة لمجلس النواب المنتخب رغم انتهاء فترته الدستورية 
ألنه يظل األقرب الى الرغبة الشعبية صاحبة الحق في منح 

الثقة وحجب الثقة.
أع��ود فأقول إن االي��م��ان بالتغيير يستوجب االقتناع 
 من خالل 

ّ
بالديمقراطية واالقتناع بالديمقراطية ال يتحقق إال

تقديم متطلبات الحاضر والمستقبل االيجابية على متطلبات 
الثارات واالحقاد الماضية، ألن الماضي بمجرد وقوعه يفلت 
من امكانية االلغاء.. مهما كان مفيدًا للتعرف على قدر معقول 

من العظة والعبرة.
وفي هذا االطار يصبح المؤتمر الشعبي العام هو الحزب 
األكثر ق��درة على القبول بالديمقراطية كمدخل وحيد 
لتحقيق التغيير والتطور الشامل.. ألنه يمتلك من القاعدة 

الشعبية العريضة ويمتلك من المنهج المعتدل ما يمكنه 
من المشاركة الفاعلة والمؤثرة في حركة التغيير والتطور 

المستقبلي الواعد.
فهو باالضافة الى ما يمثله من أهمية في الحفاظ على التوازن 
السياسي يمتلك من القدرات والخبرات العملية الطويلة 
ما يؤهله لالضطالع بدور فاعل وقائد في الحركة الوطنية 
اليمنية نتاج ما عرف به من قناعات وحدوية وديمقراطية 
راسخة وضاربة جذورها في اعماق الشعب اليمني صاحب 
االقتصادي  والتطور  لتغيير  ا في  الحقيقية  المصلحة 
واالجتماعي المنشود.. سيما والمؤتمر يرفض التطرف الى 
اليمين والتطرف الى اليسار وينتهج الوسطية االيديولوجية 
والثورية في التعامل مع القضايا السياسية والقضايا الدينية، 
تكمن مصداقية في موضوعية خطابه المعقول والمقبول من 
أغلبية الهيئة الناخبة من خالل ما حصل عليه من ثقة شعبية 
تدرج فيها من األكثرية الى األغلبية المريحة ومن األغلبية 

المرحية الى األغلبية الساحقة.
وقبل ذلك وبعد ذلك فهو الحزب 
الوحيد الذي مارس التداول السلمي 
للسلطة بين قياداته قياسًا بغيره 
من األح��زاب والتنظيمات الشمولية 
التي رفضت االحتكام لنتائج الصناديق 
االنتخابية ول��ج��أت ال��ى األساليب 
الفوضوية التي تسببت في حدوث 
سلسلة من األزمات السياسية المركبة 
متسببة بما كان يرافقها من الصراعات 
وال��ح��روب األهلية المتهالكة على 
السلطة والثروة، التي بددت كثيرًا من 
الجهود وأهدرت كثيرًا من االمكانات 
استوجبت تضحيات فادحة ولوال ما 
كان والزال يستعد لتقديم التنازالت 

السياسية الكبيرة لما كانت التجربة الحوارية اليمنية الناجحة 
التي حققت ما نفتخر به من المخرجات الحوارية التي نالت 
اعجاب وتأييد ومساندة العالم بأسرة ألن بداية من قبوله 
بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومرورًا بقبوله 
بتشكيل حكومة الوفاق وطني التي أوكلت رئاستها للمعارضة 
ونهاية بقبوله باالنتخابات الرئاسة المبكرة وهيكلة القوات 

المسلحة.. الخ.
حقًا لقد كان والي��زال وسيظل دائم االستعداد لتقديم 
التنازالت السياسية بصورة متميزة على ما اعتادت عليه 
األح��زاب والتنظيمات العربية التي أدخلت بلدانها في 
سلسلة من الصراعات والنزاعات والحروب األهلية المكلفة 
والمدمرة، التي حولتها من أحزاب سياسية تنتج األساليب 
السلمية والديمقراطية الى أحزاب إرهابية لذلك نالحظ ان 
حركة التغيير في هذه البلدان محاطة بالكثير من الصعوبات 
المكلفة بعد االطاحة بما كان لديها من الرؤساء ونفيهم أو 
سجنهم أو قتلهم على نحو أدخل تلك البلدان في حالة فراغات 

باعدت بينها وبين الديمقراطية والتغيير.. الرئيس اليمني 
السابق هوالوحيد الذي احتكم للديمقراطية وقبل بالتغيير 
الذي جنب الوطن والشعب اليمني ما كان خطط له من مؤامرات 
دامية ومدمرة من خ��الل قبوله بالمبادرات واالتفاقات 
 الى الحوار الوطني وما نتج 

ً
المنظمة للمراحل االنتقالية وصوال

عنه من المخرجات الحوارية غير المسبوقة من قبل.
ربما يجادل البعض بدعايات مجافية للحقيقة من منطلق 
الرغبة الصبيانية في تجاهل الدور االساسي الذي اضطلع 
به رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح 
لهدف في نفس يعقوب وقد يصل به الجدل العقيم الى حد 
المطالبة بمحاكمته واتهامه بعرقلة التسوية السياسية وقد 
يذهبون الى ما هو أبعد من ذلك باتهامه أنه عائق أمام حركة 
التغيير ويلقون عليه بمسئولية فشل الحكومة وما اقترفته 
من االخطاء الكارثية التي جعلت الشعب يطالب باسقاطها، 
لكن الحقيقة التي ال يمكن لهذه المحاوالت ضعيفة الحجة 
والمصداقية أن��ه ل��وال ما قدمه هذا 
الرجل وحزبه من التنازالت المنقطعة 
النظير عن السلطة ولوال تسليمه لما 
كان بيده من قوات مسلحة ومؤسسات 
أمنية كبيرة ول��وال استخالفه لنائبه 
المشير عبدربه منصور هادي لرئاسة 
الجمهورية لما كان االنتقال السياسي 
للسلطة بطريقة سلمية وديمقراطية 
قد تحقق بهذه السالسة السهلة التي ال 
يمكن تجاهلها من أي طرف من أطراف 
العملية السياسية التي انحصر دورها 
في االستيالء على مفاصل السلطة وما 
تالها من حركة اخونة نشطة للدولة 
بكل موسساتها المدنية والعسكرية.

وما يدل على ذلك أن شعبية المؤتمر 
الشعبي العام قياسًا بشعبية التجمع اليمني لالصالح في حالة 
تزايد يومًا بعد يوم على نحو جعل االصالح وشركاءه في حالة 
خوف دائم ومستمر من االحتكام للديمقراطية والدخول في 
عملية انتخابية في مواعيدها الزمنية التي حددتها المبادرة 
الخليجية ولوال خوفهم على ما حققوه من المكاسب السياسية 
الرخيصة لما افتعلوا الخالفات الى عرقلة العملية السياسية 
بهد التطويل وعدم االستعداد لالحتكام للعملية االنتخابية 
وتطويل المرحلة االنتقالية الستكمال ما تبقى من المهام التي 
نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، 
مثل تشكيل اللجنة الدستورية وصياغة الدستور وطرحه 
 الى إجراء االنتخابات البرلمانية واالنتخابات 

ً
لالستفتاء وصوال

الرئاسية، على نحو استوجب صدور القرار األخير لمجلس 
األمن الدولي..

أخلص من ذلك الى القول إن من يؤمن بالديمقراطية يؤمن 
بالتغيير ويؤمن بالتطور هو المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 

وليس المشترك وشركائه كما يحلو للبعض أن يعتقد.
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بقلم/ عبده محمد الجندي

`هل نس��تطيع الق��ول إن مخرجات الح��وار الوطني هي نهاي��ة األزمات السياس��ية وبداية لمرحلة  
جديدة من التعاون القائم على االحترام المتبادل؟

االحت��رام المتب��ادل للتعدد والتن��وع ال يعني نهاية االختالف ف��ي الرأي بقدر ما ه��و بداية ديمقراطية 
ناضجة متفقة على تقديم ما يجب أن يكون على ما هو كائن، وما يؤججه من تقديم للتعاون على االختالف 
على قاعدة الحكمة القائلة: »إن االختالف في الرأي ال يفسد للود قضية«.. وأن كل شيء في حالة حركة، وكل 
حرك��ة في حالة تغيير، وكل تغيير ينطوي على مقادير عملية من التطور الذاتي والموضوعي الهادف الى 

بناء الجديد وما ينطوي عليه من الفوائد الملبية لما لدينا من االحتياجات الملحة.```

المؤتمر.. األجدر لقيادة التغيير 

❝ أعداء الديمقراطية 
هم أعداء التغيير والتطور 

الذي ينشده الشعب

❝ يجب التحرر من 
د الماضي والتعاون 

َ
ُعق

لتنفيذ مخرجات
 الحوار 

❝الزعيم صالح 
تمسك بالديمقراطية 

كوسيلة وحيدة 
للتغيير عكس 

األحزاب التي استبدلت 
الديمقراطية بالوفاق

االمانة العامة تعزي الوهباني

بوفاة والدته
ب��ع��ث��ت األم���ان���ة ال��ع��ام��ة 
للمؤتمر الشعبي العام برقية 
ع��زاء ومواساة إلى األخ جابر 
عبدالله غالب الحاج رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام 
ب��م��ح��اف��ظ��ة ت��ع��ز ف��ي وف��اة 
المغفور لها بإذن الله تعالى 
والدته.وعبرت األمانة العامة 

عن بالغ األسى والحزن برحيل 
وال��دت��ه، سائلين المولى عز 
لفقيدة  ا يتغمد  أن  وج���ل 
ب���واس���ع رح��م��ت��ه وعظيم 
فسيح  يسكنها  و ته  مغفر
جناته ويلهم أهلها وذويها 

ومحبيها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

المؤتمر يعزي العيدروس وإخوانه 
بوفــــاة والدتهــم

للجنة  ا ب��ع��ث��ت 
ال��ع��ام��ة  واألم��ان��ة 
تمر  للمؤ مة  لعا ا
ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 
ب��رق��ي��ت��ي ع����زاء 
وم�����واس�����اة إل���ى 
األس���ت���اذ محمد 
حسين العيدروس 
ع���ض���و ال��ل��ج��ن��ة 
ال��ع��ام��ة واخ��وان��ه 

بوفاة والدتهم.
وعبرتا عن بالغ األسى والحزن برحيل »والدتهم«..

سائلين  المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 
الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها 

وذويها الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون

إلى ذلك بعث محافظ محافظة حضرموت خالد سعيد 
الديني واألمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح 
عبود العمقي ببرقية عزاء ومواساة إلى عضو مجلس 
الشورى عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
األستاذ محمد حسين العيدروس وذلك في وفاة والدته 

الفاضلة.

ب��ع��ث��ت األم���ان���ة ال��ع��ام��ة 
م  ل��ع��ا ا لشعبي  ا تمر  للمؤ
برقية عزاء ومواساة في وفاة 
المناضل فيصل العطاس- 

عضو اللجنة الدائمة .
الى نص البرقية:

تلقت األمانة العامة للمؤتمر 
ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام ن��ب��أ وف��اة 
المغفور له بإذن الله تعالى 
المناضل / فيصل العطاس- 
عضو اللجنة الدائمة.وبهذا 

المصاب األليم تبعث األمانة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام 
بأصدق التعازي والمواساة 

ألسرة الفقيد..
سائلين المولى ع��ز وجل 
أن يتغمده بواسع الرحمة 
والمغفرة وأن يسكنه فسيح 
جناته ويلهم أهله وذوي��ه 

الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

.. وتعزي بوفاة المناضل العطاس

> ناقش اجتماع موسع للمؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة صعدة اوضاع المحافظة 
والمستجدات على الساحة الوطنية وكذا 
ال��دور ال��ذي يضطلع به ف��رع المؤتمر 
الشعبي بمحافظة صعدة في لم شمل 

أبناء المحافظة ونبذه للعنف..
وتدارس االجتماع الذي ترأسه الشيخ 
احمد حسن بخاش رئيس فع المؤتمر 
بصعدة وشمل 19 فرعًا من 15 مديرية 
ت��دارس اوض��اع المؤتمر بالمحافظة 
وابراز ما وصل اليه كونه حزب الوسطية 
ومنهجه الديمقراطي يقبل بالجميع 
ويقبلون ب��ه خ��اص��ة بعد ان سقطت 
شوائبه وذهب زبده، ولم يبق فيه إال ما 

ينفع الناس..
وط��ال��ب رئيس ف��رع المؤتمر احمد 
ب��خ��اش ف��ي كلمته باالجتماع فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي النائب 
األول لرئيس المؤتمر االمين العام بعمل 

لفتة كريمة واستثنائية لمحافظة صعدة 
نظرًا لما تحتاجه هذه المحافظة من 
مشاريع خدمية واعادة اعمار ما دمرته 

الحروب.
وق��ال بجاش : المواطنون في صعدة 
محتاجون الى خدمات الصحة والكهرباء 
والطرقات .. باالضافة الى تعويض صعدة 
 من الدرجات التي 

ً
بدرجات وظيفية بدال
انتقلت من المحافظة.

وأك���دت ق��ي��ادات المؤتمر بصعدة 
المشاركة في االجتماع ب��ان المؤتمر 

الشعبي سيظل حزبًا يرفض التطرف 
واالرهاب ويحافظ على يمنية اليمنيين 
ووطنيتهم ويجعل من الديمقراطية 
والتعددية السياسية اطارًا لعمله ومن 
الحوار وسيلة اليصال آرائه الى اآلخرين 

وتقبل ما لدى اآلخر..
وشدد مؤتمر صعدة على ضرورة لم 
الشمل ونبذ الفرقة وتقبل اآلخر واحترام 
البعض ومناقشة  اليمنيين لبعضهم 
ماقد يتعرض له البعض من مشاكل 

ووضع حلول لها.

بخاش : نطالب الرئيس هادي بعمل لفتة كريمة 
استثنائية للمحافظة

 
ً
نشدد على تعويض صعدة درجات وظيفية بدال

عن المنقولين منها

في اجتماع موسع لفروعه ..

مؤتمر صعدة يدعو الى نبذ العنف ولم شمل أبناء المحافظة


