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إنجاح االنتخابات مسئولية مؤتمرية 
بالدرجة االوىل
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فبراير:

> جاءت حكومة الوفاق الوطني كمعطى أو نتيجة مباشرة لتوافق واتفاق سياسي وكتطبيق للمبادرة الخليجية التي 
وّقع عليها الرئيس واألطراف األخرى وآليتها التنفيذية والمزمنة في الرياض.

إذًا فحكومة الوفاق جاءت لتطبيق »المبادرة الخليجية« وليس ليمارس طرف فيها أو كل طرف التثوير ضد اآلخر 
سواًء في المرحلة األولى حتى انتخابات 21 فبراير الجاري- وحيث انتهاء االنتخابات وتنصيب الرئيس التوافقي عبدربه 

منصور هادي رئىسًا يعتبر انتهاًء لفترة الرئيس علي عبداهلل صالح- أو للمرحلة الثانية كفترة انتقالية لعامين.

الطبيعي ف��ي ظل حكومة 
الوف��اق أن ال يظل ما يُعرف 
باإلع��ام ه��و ذات  الموقف 
والخطاب كما ما قبل توقيع 
المب��ادرة الخليجية أو كما ما 
قبل تشكيل حكومة الوفاق 
وتس��لمها المس��ئولية ف��ي 
وزارات ومؤسسات الحكومة.

ال��ذي ح��دث بداي��ًة وعلى 
سبيل المثال فشخصي وجد 
نفسه في أمسيتين بفضائية 
»سبأ« وكأنه يحاصر من قبل 
اآلخر كخط��اب وطرح ثوري 
ف��ي أن يداف��ع ع��ن رئيس 
أو نظ��ام أو المؤتم��ر، فيما 
اهتمامات��ي أو احترافيت��ي 
هو ف��ي الدفاع ع��ن الواقع 

والواقعية والوطن والمجتم��ع من خال أو بدون 
أي طرف سياسي بالضرورة، فأنا حين أدافع عن 
الرئيس أو ع��ن النظ��ام أو حتى عن ط��رف آخر 
معارض فمن أجل الواقع والوطن وليس من أجل 
هذا الثقل أو الطرف.فا نظ��ام قادر على دفعي 
لهجوم عل��ى معارضة كم��ا يري��د، وال معارضة 
تس��تطيع حش��ري في زاوية دفاع عن نظام كما 
تريد بطريقة »الجزيرة« أو غيرها، وفي ظل وفاق 
وحكومة وفاق أستطيع االستيعاب والتعاطي مع 
حق الرأي والرأي اآلخر وهي ليس��ت حق الصراع 

والصراع اآلخر.
أمام ضغوط المحطة فالنظام لم ينتصر وقبل 
بالتغيي��ر وفق المب��ادرة الخليجي��ة وآليتها، كما 
اصطف��اف المحتجين لم ينتصر بالحس��م وقبل 

بالحل السياسي من خال ذات المبادرة.
قبول النظام بالتغيي��ر وحكومة الوفاق خطوة 
في الس��ير نحو التغيير حتى انتخابات 21 الشهر 
الجاري، ثم الفترة االنتقالية لعامين، وذلك يعني 
أو يل��زم هذا الط��رف بتغيير خطاب��ه بما يراعي 
الوفاق ويجس��د التوافق ويعين ويساعد حكومة 
الوفاق.ال��ذي حدث معي ش��خصيًا وفي فضائية 
»سبأ« هو من خطاب الحس��م الثوري، وما حدث 
ويحدث في إطار ما تس��مى المؤسس��ات هو من 
ممارسات الحسم الثوري، ومن غفلة االستغفال 
أن يقال عنه غير ذلك  أو يبرر بأنه من تلقائية أو 

عشوائية أو غوغائية ونحوها..
لو أن اصطفاف ما تسمى الثورة انتصر بالحسم 
الثوري ودعاني أو س��مح لي في ظل وقع وواقع 
هذا الحسم الثوري في الواقع ألدافع عن الرئيس 
أو المؤتمر في فضائية فذلك أفضل لي وأحسن 
ويحس��ب أفضلية بأن أداف��ع عم��ا أراه ايجابيًا أو 

إنجازًا للحاكم أو لحزٍب كان الحاكم.
أما حين الخروج في ظل وف��اق وحكومة وفاق 
من أساس��يات وأرضية »الرأي والرأي اآلخر« إلى 
صراع الحسم الثوري وما يستوجب تفعيله لصراع 
بالمقابل فذلك من التهريج والهرجلة السياسية 
كتأسيس وتس��ييس للفوضى كان األشرف من 
االنح��دار أو االنزالق إلى  تفعيله��ا كموقف بوقع 
تدميري مف��زع ومرعب في الواق��ع أن نظل في 

األزمة من االصطفاف..

فاألسوأ من الموقف بوضوحه 
مهم��ا أخطأ أو تط��رف هو نصف 
الموق��ف أو تجزئ��ة وتفصي��ل 
الموق��ف إل��ى تموض��ع للموقف 
ووض��ع الاموقف.بالنس��بة لي 
فإني كن��ت أع��رف وأؤم��ن بأن 
الرئ��ىس عل��ي عب��داهلل صالح 
يريد الرحيل، وس��يقدم الرحيل 
في إطار مش��روع حل سياس��ي 
حتى قبل مبادرته في الش��هور 
األول��ى للع��ام 2011م، لكن��ه 
ومن��ذ تقديم��ه مب��ادرة الرحيل 
المبك��رة كان  ب��ات  واالنتخا
الرئي��س والنظ��ام أو المؤتم��ر 
في إحراج أكب��ر أمام اصطفافه 
وجماهي��ره، حي��ث ظ��ل يحتاج 
الصطفاف أوسع وش��عبية أكثر 
في ظل تقاطع ذل��ك مع فكرة الرحي��ل أو  تأثير 

فكرة الرحيل سلبيًا على ذلك.
ولذلك فإن��ه وبعد توقي��ع المب��ادرة الخليجية 
وتحديد 21 من الشهر الجاري موعدًا لانتخابات 
فالمؤتم��ر يعال��ج تأثي��ر االنتق��ال إل��ى حقيقة 
وتحقق الرحيل في وع��ي جماهير كثيرة ربطت 
موقفها ببقاء الرئيس علي عب��داهلل صالح أكثر 
منه برحيله.وأعتقد أن تكرار تصريحات واعان  
الرئىس بأنه سيبقى رئىسًا للمؤتمر الهدف منه 
معالجة هذه المسألة الحيوية آنيًا، وبغض النظر 
حتى عن استمراره رئىسًا للمؤتمر فليس الهدف 

تأكيد هذا االستمرار أو التموضع..
المؤتمر منش��غل بترتيب أوضاعه الداخلية أو 
إعادة ترتيبها باألصح بشفافية ال تخفي ما هي- 

تباينات أو حتى سلبيات وأخطاء- أكثر من انشغاله 
بالصراع��ات إاّل في اطار التطبي��ق للمبادرة، وال 
يعيش زخ��م أو  تضخيم صراع��ات كما األطراف 
األخرى الت��ي تعاملت وتتعامل بلغ��ة وخطاب أو 

ممارسات مما يسمى الحسم الثوري.
األط��راف األخرى ف��ي حكومة الوف��اق حاولت 
تقديم الوف��اق كحكومة كأنما ه��و انقاب على 
الطرف السابق والشريك الحالي، وبالتالي فهي لم 
تسقط التوافق كتغيير إلى تغيير لخطاب التوافق 
كواقعية لتجسيد الرأي والرأي اآلخر، وهي بالتالي 
لم تنقلب على خطاب بخطاب التغيير التوافقي 
افتراض��ًا وإنم��ا تم��ارس االنقاب عل��ى الطرف 

الش��ريك في توقي��ع المب��ادرة والش��ريكة في 
التوافق والحكومة التوافقية.

إنني ال أرى جدوى من ه��ذا التفعيل االنقابي 
بتفعي��ل الحس��م تج��اه المؤسس��ات أو الخطاب 

اإلعامي االنقابي في اإلعام.
إن ما صبت��ه »الجزيرة« واخواته��ا من حمات 
إعامية سياسية طوال مدة األزمة هو أقوى من 
كل مناب��ر وأدوات اإلع��ام الرس��مي، وال يضير 
النظام الذي ب��ات طرفًا في الوف��اق ال كثيرًا وال 
قليًا كل ما يمارس كتغيير انقابي في وس��ائل 
اإلعام أمام فوضى المؤسس��ات.. مثل ذلك هو 
من أفعال تدمير الوعي والتدمير في الواقع أكثر 

مما يضر بطرفٍ يُستهدف..
االنقاب في صحيف��ة »الجمهورية« بتعز مثًا 
ال يضيف شيئًا للواقع السياس��ي وال لواقع طرف 
سياسي وكذلك في الوس��ائل األخرى، ولكن إذا 
مثل هذا يمارس في الفترة التي مازال الرئىس 
عل��ي عبداهلل صالح ه��و الرئيس، فم��اذا يتوقع 
من هؤالء بع��د االنتخابات.. تصدي��ر من أقوال 
الرئيس لصحيفة »الث��ورة« تحت فقرة »إضاءة« 
أو نش��ر أهداف الث��ورة »س��بتمبر وأكتوبر« هو 
ليس بالضرورة تقليدًا متبع��ًا أو حتمية ُفرضت، 
بقدر ما تمثل اجتهادًا ظل وسار فيه من تعاقبوا 
في منبر إعامي، ولكن االس��تفزاز هو في عمد 
وتعاٍل إل��ى حد العنجهية والغ��رور في إلغاء هذه 
المساحات الثابتة. اعطوني من محطة 2011م 
أوزان أو فكر عبدالفتاح اسماعيل أو محمد محمود 
الزبيري مع ا فتراض انتشار التعليم وتطور الفكر 
والتفكير واالبداع لصالح محطة 2011م، وماذا 

لو نستدعي أوزان وأثقال وتضحيات الشهداء..
ال أتصور ث��ورة 2011م في مصر لها بإجمالها 
وزن يُذك��ر ف��ي التاري��خ بجان��ب ث��ورة يوليو 
1952م.. وعل��ى جيل 2011م ف��ي اليمن عدم 
التطاول على ثورة سبتمبر وأكتوبر.. و»رحم اهلل 

امرءًا عرف قدر نفسه«.
إذًا.. ففي صحيفة »الثورة« ل��م يكن من مبرر 
ألي تغيير أو انقاب والزمن المتبقي أيام، فلماذا 
يمارس االنقاب في أقرب زمن لانتخاب، ولماذا 
ينقلب على الثورة األس��اس في اليمن »سبتمبر 

وأكتوبر« من خال الثورة الصحيفة؟
إذا ما مورس من تغيير ال تسويغ له وال مسوغ 
إلحداثه فعلينا أن ال نخط��ئ رد الفعل مهما كان 

أكثر من تخطيئ الفعل ذاته أساسًا!!
 إنني ال أتطرف صراعيًا، ولكني أتطرف وأتصرف 

في الواقعية وللواقع أو من أجله.
خطاب الحس��م وما يوازيه مما يس��مى ثورات 
المؤسسات هو الخطأ الذي يؤسس أو قد يؤسس 
لخطاي��ا ف��ي ح��ق الواق��ع والوعي، وه��و عمل 
استهدافي واس��تفزازي للوفاق ولحكومة الوفاق 
وألطراف الوفاق، ويفترض اإلنهاء الفوري لمثل 
هذه االستهدافات واالستفزازات، وتهيئة األجواء 
إلنجاح انتخابات 21 الش��هر الجاري وبدون ذلك 

فيه تعطيل أو إعاقة لانتخابات.
ولو حدث مثل ذلك فسيقولون إن وراء ذلك الرئ
dس الذي يريد االستمرار في السلطة أو ال يريد 
تسليمها.. فهل المراد التعطيل أم الوصول لمثل 

ذلك القول، أم كاهما؟

هي عندما تكون كذلك، ه��ي بالفعل حدث وطني خالد، 
يسجله اليمنيون في سِ��ْفر طموحاتهم النبيلة وثقافتهم 
الوطنية واإلنسانية الحكيمة والعقانية النابذة للصراعات 
واالنقاب��ات والتطرف في األقوال والممارس��ات، ألنه يوم 
له دالالته الخاصة، ومضامين��ه الوطنية والمعنوية كبيرة 
وعميقة، بكبر وعمق اليمن وكبريائها في نفوسنا وأحامنا..

في ه��ذا الي��وم التاريخي عندم��ا يتداف��ع اليمنيون إلى 
صناديق االقتراع النتخاب مرشح وحيد لرئاسة الجمهورية، 
لن يق��ول العالم كما تق��ول بعض األط��راف المقاطعة إن 
هذا اس��تفتاء وليس انتخابات، ولن يقول إن في هذا اليوم 
تُدفن الديمقراطية ويغتال الدستور في اليمن، ولن يقول 
انقابًا توافقيًا أو تحصيل حاصل، ولن يبحث عن ش��رعية 
بين أك��وام المتاريس، وفي ظل وطن يم��زَّق وواقع ملبد 
باالنقس��امات والفوضى والخ��راب والمأس��اة، من يدعون 
للمقاطعة مش��اركون في صناعته وتأزيمه.. وإنما سينظر 
العالم إليهم بافتخار وإعجاب ودهشة، وسيقول هذا شعب 
الحكمة، والحكمة متأصلة في ثقافتهم وذاكرتهم التاريخية 

ألنه مدرك ومستوعب تمامًا داللة الحدث ونبل المقصد.
إن انتخابنا لألخ المناصل عبدربه منصور هادي رئيس��ًا 
للجمهوري��ة ليس فقط ألن��ه أهٌل لذلك لم��ا يتمتع به من 
كفاءة ونزاهة وحكمة، وإنما أيضًا ننتخب األمن واالستقرار 
وترس��يخ قيم الوحدة الوطنية والمحافظ��ة عليها، ننتخب 
اليمن الواحد يم��ن التنمية والبناء والديمقراطية والس��لم 
االجتماعي.. كما أن ورقة االقت��راع التي التحمل  إاّل صورة 
مرش��ح واحد هي ورق��ة اقت��راع للعبور نحو المس��تقبل.. 

ورقة اقتراع لتجاوز األزمة الخانقة 
والصراعات والواقع اليمني الراهن 
المحاصر بمختلف أش��كال وأنواع 
التآم��رات واأله��داف والمش��اريع 
المدمرة واالنتهازي��ة المتطرفة.. 
هي ورقة اقتراع للدول��ة المدنية 
والنظام والقانون والتنمية واإلرادة 
الوطني��ة الصادق��ة والمخلص��ة.. 
ورق��ة اقت��راع م��ن ن��وع خ��اص 
التُق��اس بمراجع وكت��ب وأدبيات 
وقوانين، وإنما تُق��اس بمرجعية 
حكمتن��ا نح��ن اليمنيي��ن وارداتنا 
الصادقة في الخاص من هذا التيه 
وهذه الدوامة  التي لم تتوقف، بل 
وقفت أمامها عاجزة كل المرجعيات 
التي نتش��دق بها ونح��ن أول من 

ننتهكها ونتجاوزها.
كما أننا ونحن ندعو لمشاركة وطنية فاعلة في االنتخابات 
الرئاسية، النتخاب المناضل عبدربه منصور هادي رئىسًا 
للجمهوري��ة، فإنن��ا في نف��س الوق��ت الندعو إل��ى اجبار 
المواطنين وإلزامهم بذلك، ول��ن نرضى أو نقبل أن يكون 
األمر كذلك، ألن في ذلك تعديًا على إرادة الناس ومصادرة 

ممقوتة ومشينة لحرياتهم وحقوقهم.
فمن ح��ق أي طرف سياس��ي واجتماعي وأي ش��خص أن 
يقاطع االنتخابات فهذا مكفول دستوريًا وقانونيًا بشرط أن 
يعبروا عن مقاطعتهم بشكل سلمي وحضاري، وأن اليعتدوا 

على اللجان االنتخابية أو يعرقلوا ويعطلوا مهامها وأعمالها، 
وأن اليمنعوا اآلخرين من المشاركة بأي شكل من االشكال، 
ألن ذلك سيعتبر تمردًا وإرهابًا وسلوكًا همجيًا يتنافى مع 

كل المبادئ والقيم الديمقراطية واألخاقية.
المش��اركة ف��ي االنتخاب��ات الرئاس��ية، داللته��ا وطنية 
وإنس��انية ومس��تقبلية أكث��ر م��ن دالالته��ا الديمقراطية 
والسياسية ألننا في مرحلة خطيرة جدًا، فيجب أن ننظر إلى 

المسألة من هذه الزاوية وبحس وطني وبأفق مستقبلي.
أما الذين يدعون إلى المقاطعة- وأخص الحراك الجنوبي 
والحوثيين- فيُستحس��ن بهم ومنهم أن يوضحوا للشعب 
مبرراتهم المنطقية للمقاطعة وأن يقنعوا الشعب بحجتهم 
وعدالة مطالبهم، وأن يقدموا حلولهم ومعالجاتهم العلمية 
والوطنية لألزمة اليمنية الخانق��ة التي وصلت إلى مرحلة 
االنفجار لو اس��تمرت وتعقدت أكثر مما هي عليه، إن كانوا 
يعتقدون أن االنتخابات ال تمثل حًا وطنيًا مناسبًا ومدخًا 

رئيسيًا لتجاوز الواقع السيئ..
م��ا دون ذلك فلي��س له من تفس��ير منطق��ي وعقاني 
س��وى أنهم يريدون أن يثبتوا للعالم أنهم بالفعل مشاريع 
وهويات مأزومة قائمة على جغرافية المكان، خاصة الحراك 
الجنوب��ي وبالتحديد فصائل معينة فيه والتي قد كش��فت 
عن ذل��ك بجاء وربط��ت مقاطعته��ا بهدفها ومش��روعها 
االنفصالي، حتى ونحن على مشارف عهد جديد، بما يثبت 
أن هدف االنفصال ثابت وراسخ لدى بعض القيادات الحزبية 
واالجتماعية مبكرًا، تم تسويقه وتغذيته تحت شعار القضية 
الجنوبية، التي آمنا منذ البداية بما تحمل في جوانبها من 
مطال��ب عادل��ة، س��اهم الجميع في 
عدم وضعها في حينه في إطار حواري 
منطقي وسليم الس��تخاص حلولها 
المناس��بة والممكن��ة، وإنم��ا تُركت 
عرضًة للتوظيف السياسي االنتهازي 
الذي أفرغها من مضمونها ودفع بها 

في مسارات غير عادية وشرعية..
بالنس��بة للحوثيي��ن فإنن��ا نحترم 
دعوتهم للمقاطعة ونحترم تعهداتهم 
بترك المجال مفتوحًا لكل من يرغب 
أن يشارك في االنتخابات دون ممارسة 
ضغط أو تهدي��د.. غير أنن��ا لم نكن 
نحب��ذ مقاطعته��م خاص��ة وهم إلى 
اآلن لم يتش��كلوا في حزب سياس��ي 
ككيان يعبر عن أهدافهم ومشروعهم 
الوطن��ي والسياس��ي، ويمكنهم من 
االندم��اج ف��ي العملي��ة السياس��ية 

والديمقراطية بشكل ايجابي ودستوري..
لذا، من أجل مصلحة الوطن وأمنه واستقراره، ومن أجل 
تفعيل الحياة السياس��ية والديمقراطي��ة وتحقيق التوازن 
السياس��ي في البل��د ندع��و الحوثيين إلى المش��اركة في 
االنتخابات، والمب��ادرة إلى اإلعان عن حزبهم السياس��ي 
الذي س��يكون أحد األطر السياسية الفاعلة والمساعدة في 
إنعاش الحياة السياسية وترسيخ القيم الديمقراطية وبناء 

الدولة المدنية.

خطورة تعطيل االنتخابات

مطهر االشموري

21 فبراير.. حكمة يمنية ال انقالب توافقي
 من أجل اليمن وسلمها وأمنها ووحدتها، ومن أجل غدٍ أفضل وأكثر اشراقًا وتقدمًا وازدهارًا، 
ومن أجل التغيير ووطن حديث ومتطور، يجب أن نسجل يوم الثالثاء 21 من فبراير مأثرة 
ومفخرة وطنية كبرى يقف أمامها العالم أجمع وقفة إجالل وإكبار، ونحن نقول »نعم« لعبدربه 
منصور هادي رئىسًا للجمهورية، ألننا نقول بذلك »نعم« لألمن واالستقرار نعم للوحدة الوطنية 
والسلم االجتماعي، نعم ليمن السالم والمحبة والتسامح، نعم للحوار الوطني البنَّاء والتعدد 
والتنوع السياسي والثقافي والتعايش المشترك اآلمن والمستقر، نعم للحرية والديمقراطية 

والتداول السلمي للسلطة..

محمد علي عناش

قبول النظام بالتغيير 
وب��ح��ك��وم��ة ال��وف��اق 
الوطني خطوة صحيحة

ال��م��ش��ارك��ة في 
االنتخابات الرئاسية 
دالالتها وطنية اكثر 

منها ديمقراطية

عمير: أبناء حضرموت سيتوجهون إلى صناديق االقتراع إلخراج الوطن من األزمة 
أكد وكي��ل محافظ��ة حضرموت 
لش��ئون ال��وادي والصح��راء عمير 
مبارك عمير على أهمية مش��اركة 
ت  م��و حضر ي  د ا و ء  بن��ا أ كل 
والصحراء وف��ي مقدمتهم األحزاب 
والشخصيات االجتماعية ومنظمات 
المجتم��ع المدن��ي ف��ي إنج��اح 
االنتخاب��ات الرئاس��ية والتصويت 
للمرش��ح التوافق��ي األخ المناضل 
عبدرب��ه منصور ه��ادي من خال 
ممارسة حقهم الدستوري بأسلوب 

ديمقراطي.
وعبر عن ثقته في مشاركة أبناء 
حضرم��وت ف��ي ه��ذه االنتخابات 
باعتباره��م أكث��ر إدراكًا ووعي��ًا 
بأهمي��ة االنتخاب��ات الرئاس��ية 
وس��يؤكدون انتماءه��م وحبه��م 
للوطن خاصة عندما يتوجهون إلى 
صنادي��ق االقتراع ف��ي مراكزهم 
االنتخابية عل��ى مس��توى الدوائر 
االنتخابي��ة م��ن خال ع��دم التأثر 
بالش��ائعات وتأكي��د مش��اركتهم 

الفاعل��ة ف��ي إخ��راج الوط��ن من 
األوضاع والظروف الراهنة.

وأضاف الوكي��ل عمي��ر: ان هذه 
االنتخابات المبكرة ستكون مخرجًا 
للوطن، مخرجًا للباد.. وهي اللبنة 
األولى في المرحلة االنتقالية التي 
نتطل��ع ان تعال��ج كل القضايا عبر 
الحوار الوطني الش��امل وان تخرج 
كل الق��وى السياس��ية باتف��اق لما 
فيه خدمة الوط��ن وتجنيبه مزيدًا 

من المشاكل والخراب.

حث عض��و اللجنة العامة للمؤتمر الش��عبي 
العام احمد محس��ن النويره قي��ادات وأعضاء 
المؤتمر الش��عبي العام بمحافظ��ة المحويت 
على التفاعل من اجل إنجاح االنتخابات الرئاسية 
المبكرة التي ستشهدها بالدنا يوم ال�21من 

فبراير الجاري.
ودعاه��م إلى العم��ل بكل حم��اس وتفاني 
للدفع بالمواطنين ذكورا وإناثا في يوم االقتراع 
للتصويت بنعم لمرشح التوافق الوطني المشير 
عبد ربه منصور هادي والذي يمثل نجاحه واجبا 
تنظيميا هاما على كل أعضاء وقياديي المؤتمر 
الش��عبي العام في المحافظة الن ذلك يشكل 

مخرجا للوطن من األزمة الطاحنة.
جاء ذلك خالل اللقاء ال��ذي عُقد عصر أمس 
بمحافظ��ة المحوي��ت وض��م رئي��س الهيئة 
التنفيذي��ة للمؤتم��ر بالمحافظ��ة احمد علي 
محسن وممثلي المؤتمر في اللجنة االنتخابية 
المش��تركة وال��ذي ك��رس الس��تعراض أهم 
موجب��ات العم��ل التنظيم��ي والجماهيري في 

الحملة االنتخابية لمرشح التوافق الوطني.
كما استعرض االجتماع التحضيرات المكثفة 
الجاري إلقام��ة المهرجان االنتخابي الحاش��د 
لمرش��ح الوفاق الوطن��ي الذي س��يقام اليوم 

السبت .

النويرة :التصويت لهادي واجب وطني وتنظيمي


