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باختصار

> ع���ل���ى ال���ق���وى 
ال����س����ي����اس����ي����ة 
إج�������راء م��راج��ع��ة 
لمواقفها  دق��ي��ق��ة 
ال��س��ي��اس��ي��ة.. فقد 
عرف الشعب اليمني 
لصالحه  يعمل  م��ن 
ومن يختلق األزمات.. 
وال��ح��ل ف��ي مصالحة 
وط���ن���ي���ة ت��ن��ه��ي 
الصراعات وتستهدف تنفيذ مخرجات الحوار.

> المصالحة العاجلة 
التي يحتاجها اليمن 
في تص��وري يجب أن 
تك��ون بي��ن الرئيس 
عي��م  لز ا و ي  د ه��ا
صالح، وبين المؤتمر 
واالش��تراكي، وبي��ن 
اإلص��اح وأنصار الله 
كأس��اس لمصالح��ة 

وطنية شاملة..

 في اليمن لقد اكثرنا 
ف��ي  االس��هاب  م��ن 
تحلي��ل المش��كات.. 
نح��ن نريد.. ب��ل يجب 
الحديث ع��ن الحلول.. 
الوقت س��يف.. أخشى 
أن ال نقطعه.. بإذن الله 
الحكمة اليمانية سوف 

تنتصر على األنانية..

> على عقاء الوطن 
تق��دم الصفوف اآلن 
وأخذ زمام المبادرة 
المخ��ارج  اليج��اد 
المناسبة التي تجنب 
اليمن االن��زالق نحو 
صراع لن ينتج سوى 

كوارث مأساوية..

> جماع��ة اإلخوان 
 ) لمس��لمين ا (
اعط��وا أنفس��هم 
الح��ق باعتبار دماء 
اآلخرين مستباحة 
وعب��ادة يتقربون 
لل��ه  ا ل��ى  إ به��ا 
لتحقي��ق أهدافهم 
المش��روعة وغير 
ال   . . عة و لمش��ر ا
يهمهم ان كانت هذه الدماء منهم أو من غيرهم..

ح  ل����ص����ي����ا ا  <
وال��ه��ت��اف��ات في 
الساحات ال تكفي 
عن حوار القاعات.. 
يتبنى قضايا  م��ن 
ال��ن��اس وت��ظ��اه��ر 
أجلها  م��ن  سلميًا 
ح�������������اوروه وال 

تقاتلوه.. 
فذلك أفضل لليمن 

وأفضل لنا جميعًا.

ياسر العواضي:

د.أبوبكر القربي:

الشيخ حسين حازب:

يحيى عبدالله دويد:

د. عبدالسام الجوفي:

عبده بورجي:

إن وثيق��ة المصالح��ة الت��ي أعلنه��ا المؤتم��ر 
الش��عبي الع��ام وأح��زاب التحال��ف بق��در ماهي 
انع��كاس لح��رص المؤتم��ر على توحي��د كلمة 
اليمنيين فإنها تمثل خارطة طريق هدفها لم 

الشتات اليمني.
لم الشمل ضرورة 

وفي هذا الس��ياق اعتبر الش��يخ/ صادق أمين 
أبوراس- األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام- أن الوثيقة هي واجب على المؤتمر الشعبي 
العام الذي يتعاطى مع هموم الناس وهدفها لم 

الشتات اليمني.
وق��ال: نري��د توحي��د 
كلم��ة اليمنيي��ن تح��ت 
راية الثورة والجمهورية 
والوح��دة والحف��اظ على 
المكتسبات دون أن نقف 

مع طرف ضد طرف.
الفتًا إلى أن هذه الوثيقة 
ليس��ت عملية صلح فيما 

يتعلق بالجرائم اإلرهابية التي سالت فيها الدماء، 
مؤكدًا أن قضية الدماء يجب أن تأخذ مجراها ويقدم 

مرتكبوها إلى العدالة .
وحول موقف األطراف األخرى منها قال أبو راس: 
نحن نسعى مع كل األطراف وهناك بوادر كثيرة من 
بعض القوى خصوصًا االجتماعية التي بدأت تؤيد 
فك��رة المؤتمر الش��عبي العام للمصالح��ة، ولدينا 
آلية لعملية التواصل م��ع مختلف األطراف إليضاح 

مضمون وهدف هذه الوثيقة .
مصلحة اليمن أواًل

من جانبه اعتبر األس��تاذ أحم��د الزهيري- عضو 
اللجنة العامة رئيس الدائرة التنظيمية في المؤتمر- 
ان وثيقة المصالحة التي اقرها المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب التحالف جاءت من موقف وطني مسؤول نابع 
من فكر المؤتمر الذي يقدم مصلحة الوطن على أية 
مصالح، معتبرًا أنها وثيقة مهمة ومبادرة تضاف إلى 

سجل المبادرات المؤتمرية التي تسعى إلى الحفاظ 
على اليمن أرضًا وإنسانًا والتمس��ك بالثوابت ونبذ 

الصراعات والعنف واإلرهاب.
مشيرًا إلى أن الوثيقة تجسد االستجابة الواعية 
م��ن المؤتمر لدع��وة رئيس الجمهوري��ة عبدربه 
منصور ه��ادي إلى المصالح��ة واالصطفاف الوطني 
من أجل إخراج اليمن من أزمته وإيصاله إلى بر األمان.
معبرًا عن أمله في أن تتعاطى القوى السياس��ية 

مع وثيقة المؤتمر والتحالف بمس��ئولية تقدم 
مصلحة اليمن على ما عداها.

حرص على المستقبل 
ن األس��تاذ أحم��د النويرة- عضو  من جانبه بْيَ
اللجنة العام��ة للمؤتمر- انه لم يكن مس��تغربًا 
على المؤتمر والتحالف أن يقدموا وثيقة وطنية 
مهمة كهذه في ظل هذا الوضع الحرج.. وقال: إن 
المؤتمر يحرص على الحوار انطاقًا من تجربته 
الناضجة ووطنيته الخالص��ة والتي تجعله دومًا 
وفي أحلك الظروف يق��دم المبادرات والمخارج 

لحل مشاكل اليمن..
مؤك��دًا : أن وثيق��ة المؤتم��ر 
والتحالف للمصالحة الوطنية تدل 
داللة واضحة على حرص المؤتمر 
الشعبي العام على مستقبل اليمن 
ووحدته وسلمه االجتماعي وهي 
خطوة إيجابية حقيقية تحسب 
للمؤتمر في هذه اللحظات، بينما 
اآلخرون يش��كلون الميليشيات 

للصراع وتمزيق البلد..
وأض��اف: إن المؤتم��ر يق��دم المب��ادرات تلو 
المب��ادرات لي��س ألي ش��يء ب��ل لمصلح��ة هذا 
الش��عب.. وقال: إن وثيقة المصالح��ة الوطنية 
الت��ي قدمه��ا المؤتمر كان��ت عقانية ووضعت 
بعد تش��خيص دقيق وس��ليم لمش��اكل اليمن 

والمعالجات الناجحة لها..

المصالحة الوطنية تعد مفتاح المستقبل، وقارب النجاة للخروج من متاريس االقتتال العبثي، الذي سيحرق حاضر ومستقبل أجيال اليمن..
ووسط هذه األجواء التي تقشعر منها األبدان، والحياة تحت فوهات البنادق، أطلق المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني منتصف 
أغس��طس الماضي مش��روع وثيقة المصالحة الوطنية الشاملة من أجل تحقيق اصطفاف وطني اس��تجابة لدعوة رئيس الجمهورية عبدربه 
منصور هادي لاصطفاف الوطني بهدف اخراج اليمن من األزمة.. غير أن هناك اطرافًا تسعى إلى تفويت هذه الفرصة على اليمنيين وتحاول 

جر الباد إلى كارثة، ولعل الوضع في صنعاء وعدد من المحافظات ينذر بحقيقة الخطر..

ماجد عبدالحميد

اليمنيي��ن  كلم��ة  وتوحي��د  الش��مل  ل��ّم  عل��ى  نح��رص  أب��وراس: 
الزهيري: وثيقة المصالحة تؤكد التمسك بالثوابت ونبذ العنف واإلرهاب
المليش��يات بالمصالح��ة ولي��س بتش��كيل  اليم��ن مره��ون  النوي��رة: مس��تقبل 

للمرجفين .. المؤتمر صمام أمان اليمن فكفاكم أباطيل
المحرر السياسي

ال ش��ك أن المؤتمر الش��عبي العام كحزب يمني الهوى والهوية نش��أ 
وتأسس على مبدأ الحوار والشراكة، كان -واليزال -وسيظل هو الرافعة 
إلحداث الت��وازن بي��ن فرقاء وخص��وم الس��احة اليمنية عل��ى اختاف 
مشاربهم السياسية، والثقافية، واأليدلوجية واالجتماعية، كونه تفرد 
دومًا بالتعاطي مع قضايا الوطن، وهم��وم الناس بمنظور وطني، يضع 
، والحرص على الثوابت الوطنية، والدفاع عنها قبل أي 

ً
مصالح اليمن أوال

شيء آخر، والتعاطي مع الفرقاء والخصوم برؤية تعتمد الحوار ،وتستند 
على مبدأ الش��راكة، وترفض اإلقصاء والتهميش، وتجسد قيم القبول 

باآلخر، والتعايش مع الجميع من أجل الجميع.
وتأسيسًا على ذلك ظل المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم الرائد الذي 
يقدم المبادرات والرؤى والتنازالت كلما أصاب الوطن أزمة، أو هددته 

مخاطر سيما منذ األزمة السياسية في 2011م وحتى اآلن.
وحين يداهم الوطن وأمنه واس��تقراره ووحدته الخط��ر، أو تتزايد 
األعباء الناجمة عن س��لبيات اآلخرين على المواط��ن، وتتصاعد وتيرة 
االحتقانات ينب��ري المؤتمر الش��عبي العام بتفرده الوطن��ي، وحنكته 
السياس��ية، وحكمة قياداته، وخب��رة كوادره، وباع��ه الطويل كمنقذ 
، وللمتصارعين، والمختلفين مهما كانت مواقفهم 

ً
للوطن وللمواطن أوال

منه، مقدمًا المبادرات والمقترحات والرؤى والمشاريع الهادفة إلى حل 
كافة الخافات عبر الحوار، ألن همه األول واألخير كان وسيظل هو اليمن 

أرضًا وإنسانًا، وحدة وأمنًا، سياسة واقتصادًا.
ولعل تصاعد وتيرة االحتقان السياسي الذي أفضى إلى أزمة سياسية 
وأمني��ة واقتصادية من��ذ مابعد مؤتمر الح��وار الوطن��ي والتي انتهت 
إلى األزمة الحالية التي تكاد تهدد بنس��ف مس��ار التسوية السياسية، 
والعودة إلى المربع األول كله��ا دالئل تؤكد أن المؤتمر الش��عبي العام 
سيظل هو صاحب الريادة من خال تبنيه المبادرات والرؤى الهادفة إلى 
تجاوز األزمات وإنهاء االحتقان، واإلصرار على استكمال مسار التسوية 
السياسية السلمية -التي كان هو مهندسها عبر الحوار-، والحرص على 
تجسيد مفهوم الشراكة، ورفض مظاهر مايعتمل من صراعات مسلحة 

وعنيفة ،أو صراعات سياسية وإعامية .
وليس مبالغة القول: إن األزمات المتفاقمة والمتاحقة التي يشهدها 
الوطن أصبح��ت براهين دامغة عل��ى صوابية مواقف المؤتمر وس��عيه 
الحثيث لتوحيد كلمة اليمنيين من خال تبنيه وثيقة المصالحة الوطنية 
الش��املة التي ال تستثنى أحدًا وتكون أساس��ًا الصطفاف وطني يجسد 
الحفاظ على الثوابت المتمثلة في الجمهورية والوحدة والديمقراطية.
وألن المؤتم��ر كان ه��و الس��باق بإعان��ه مش��روع مصالح��ة وطنية 
كاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للمصالحة 
واالصطفاف فقد حاول اآلخرون أن ينسفوا هذا المشروع الوطني عبر 
محاولة مخطط االغتي��ال اإلرهابي الفاش��ل لرئيس المؤتمر الش��عبي 
العام الزعي��م علي عبدالله صالح م��ن خال نفق التآم��ر والذي حفر إلى 
َو َيُبوُر( 

ُ
 ه

َ
ِئك

َ
ول

ُ
ُر أ

ْ
منزله ،لكن إرادة الله شاءت أن يفش��ل مكرهم ) َوَمك

،في الوقت نفسه حاولت قوى سياسية أخرى أن تفسر مشروع المؤتمر 

للمصالحة الوطنية الش��املة بتفس��يرات بعيدة عن الواقع، وتخلطها 
بمزاج المكايدات السياس��ية العقيم، س��عيًا لعدم التج��اوب معها أو 

مناقشتها ال لسبب إال ألنها جاءت من المؤتمر الشعبي العام.
وألن مواقف تلك القوى دائمًا ما ظل��ت تتعاطى مع قضايا الوطن ومع 
توجهات ومساعي ومبادرات المؤتمر بعقلية المكايدات واالنتهازية، 
وتسجيل المواقف على حس��اب مصالح الوطن، فقد أدى ذلك إلى مزيد 
 إلى األزمة الحالية 

ً
من التعقيدات بل وإلى انفجار أزمات تلو األخرى وصوال

بما تمثله من خطر يتهدد الوطن وأمنه ووحدته وس��لمه االجتماعي، 
وهو نتاج طبيعي الستمرار تلك القوى في التعاطي مع مواقف المؤتمر 
بعقليات الخصومة، وثقاف��ة الحقد والكراهية، ومح��اوالت التهميش 
واالجتثاث الذي فشل وسيفش��ل في تحقيق ما كان أصحابه يخططون 

ويرسمون له من أهداف.
ولعل موقف المؤتمر الشعبي العام األخير من األزمة الراهنة وما قدمه 
من مبادرة اتسمت بالحكمة والحنكة، وبالحرص الوطني، وتقديم مصالح 
اليمن على ما عداها، قد جاء ليؤكد أن المؤتمر الش��عبي العام س��يظل 
صمام األمان لليمن أرضًا وإنسانًا، واألحرص على البلد من االنزالق إلى أتون 
العنف والفوضى والصراعات والحروب، واألقدر على أن يجس��د سلوكه 
وأسلوبه الوسطي القائم على أن يكون مع الجميع من أجل الجميع، وليس 

مع طرف ضد طرف.
ومع أن المؤتمر الشعبي العام ظل طيلة الفترات الماضية يقدم مصلحة 
الوطن على ما عداها رغم ما تعرض له والي��زال من مؤامرات وحمات 
تشويه واستهداف ودس��ائس رخيصة، إال أن اآلخرين ظلوا يتعاطون 
مع المؤتمر بنفس نفس��هم وعقلياتهم التي ترف��ض مغادرة الماضي، 
وتصر على أسلوب الخصومة بل والفجور فيها، إال أن كل ذلك لم يشكل 
لدى المؤتمر سوى أسباب وجيهة لمزيد من الصابة والتماسك والقوة 
الداخلية على المس��توى التنظيمي، ومزيد من اإلص��رار والحرص على 
الريادة في التعاطي مع القضايا على المستوى الوطني، غير عابئ بمواقف 

الخصوم أو الفرقاء.
وانطاقًا م��ن تلك الحقائق ظل المؤتمر يتج��اوز الدخول مع اآلخرين 
بنفس لعبتهم في المكايدة والمزايدة، ويصر على مواقفه في الحرص 
على استكمال مسار التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية 
وآليتها المزمنة، والحرص على تجاوز أية عقبات أو أزمات أو احتقانات 

عبر الحوار وال شيء غيره.
لقد حاول البعض ومازال يس��عى لتش��ويه مواقف المؤتمر من خال 
حمات إفك سياسية وإعامية رخيصة تزعم أنه يقف مع هذا أو ذاك، 
أو أنه يساند ذلك الطرف أو هذا الطرف، حتى وصل األمر إلى تفسير كل 
بيان أو تصريح أو موقف يعلنه المؤتمر الشعبي العام تجاه ما تشهده 
الساحة اليمنية بأنه انحياز لطرف أو مساندة لقوى ضد أخرى في مشهد 
يبعث على األس��ف مما وصل إليه الكثيرون من التعاطي مع السياسية 
بطرق انتهازية، وبأساليب كيدية، وبمناهج بالية، وبمخططات تفتقر 
حتى ألبسط مبادئ وقواعد وأخاقيات الخصومة السياسية، بل وال تلقي 
 أو اكتراثًا بنتائج ما تفعله وتمارسه ليس على المؤتمر كحزب، وإنما 

ً
باال

على الوطن وأمنه واستقراره ووحدته وسلمه االجتماعي.

إن محاوالت الدس الرخيصة والحمات المضللة التي تدعي أن المؤتمر 
الشعبي العام يقف مع طرف ضد أخر والتي تروجها بعض القوى الحاقدة، 
ستفشل كما فشلت محاوالتهم السابقة، ال لشيء إال ألن هذه الحمات ال 

تستند على أية حقائق أو مصداقية.
ولعل م��ن المفيد هنا أن نك��رر التذكير لكل هؤالء بالق��ول: إن موقف 
المؤتمر الشعبي العام واضح وجلي فهو ال يقف مع طرف ضد طرف آخر، 
ويرفض العنف والتطرف واإلرهاب، والصراعات المس��لحة، ويدينها، 
ويدين م��ن يمارس��ونها ويدعمونه��ا ويمولونها، ورؤيت��ه قد بينها 
في مش��روعه للمصالح��ة الوطنية التي ال تس��تثنى أح��دًا.. وعلى من ال 
يفهمون ذلك أن يستوعبوا أن المؤتمر سيظل يرفض مطلقًا االنجرار 
خلف محاوالت البعض البائسة ،واليائس��ة لتفسير حياده ووقوفه على 
مس��افة واحدة من جميع األطراف والقوى السياسية اليمنية، وحرصه 
على مبدأ الش��راكة الوطنية، وإصراره على نهج الح��وار لحل الخافات 
واألزمات، وسيظل متمسكًا بهذا النهج ألن همه وديدنه هو االصطفاف 
مع الوطن وجماهير الش��عب، وليس تصفية حسابات مع اآلخرين رغم 

ما يمكرون له.
كم��ا أنه من المه��م أن نقول لرع��اة المب��ادرة الخليجي��ة وآليتها، أن 
يتعاطوا مع مواقف المؤتمر بعيدًا عن تلك الحمات اإلعامية الكاذبة، 
وأساليب التضليل التي تفتقر إلى أي دالئل مادية موثوقة، أو مصداقية 
معلوماتية، وال تعدو سوى أن تكون انتهازية سياسية، وكيدًا إعاميًا 

رخيصًا.
وختامًا لن نق��ول للمرجفي��ن ومروج��ي األباطيل، ولمنتهج��ي الكيد 
والحق��د، إن نجاح المؤتمر وتماس��كه وتجاوزه لكل األزم��ات يعود إلى 
فشلكم، بل نقول لهم: إن المؤتمر وديمومته وتفرده وتماسكه وقوته 
تعود في األس��اس إلى أخاقيات��ه كحزب وتنظيم سياس��ي، وقيادات 
وأفراد كما قال رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح 
)فأخاقياتنا كمؤتمريين مثلت على الدوام مكامن قوة المؤتمر ورسوخ 
وثبات جذوره في نفوس ووجدان الش��عب، فلم نس��اوم حول المبادئ، 
ولم نهادن في مواقفنا من القضايا الوطنية، ولم نتاجر بالقيم والمبادئ 
وبالثوابت الوطنية، وكان المؤتمر على مسافة واحدة من الجميع يرفض 
اإلقصاء أو االستحواذ، أو االصطفاف مع طرف ضد طرف آخر، فالمؤتمر 
داعية سام ووئام ويعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة 

التي في ظلها نحفظ للوطن سيادته وسامته ووحدته واستقراره(.
إذًا ه��ذا ه��و المؤتمر الش��عبي الع��ام الذي ينتص��ر دوم��ا بأخاقه، 
وتس��امحه، وبمنهج��ه القائم عل��ى تقديم مصال��ح الوط��ن وجماهير 
الشعب على ما عداها، وحفاظه ودفاعه عن الثوابت، وانتهاجه للحوار، 
وتكريسه لقيم التسامح والقبول باآلخر، والتعايش السلمي ،وتجسيده 
مبادئ الش��راكة الوطنية ،ورفضه المطلق للعنف واإلرهاب والتطرف 
والغلو، فالمؤتمر كان وسيظل حزبًا يمني الهوى والهوية، ينتهج العمل 
المدني الس��لمي،وفق األطر الدس��تورية والقانوني��ة وقواعد العملية 
الديمقراطي��ة التعددية، ديدن��ه وهمه األول والخير ه��و اليمن أرضًا 

وإنسانًا ،ووحدة واستقرارًا، ثورة وجمهورية وديمقراطية.
٭ »المؤتمر نت«

وثيقة المؤتمر والتحالف للمصالحة 
خارطة طريق إلنقاذ اليمن


