
ال أعتقد انه الغباء وحده هو الذي جعل المشترك يهدر الفرص الذهبية 
التي تحققت لليمنيين خالل أربع سنوات، هذه الفرص التي كان يمكن ان 
تقدم نموذجًا راقيًا في تجاوز كوارث ونكبات الربيع العربي، وان تصنع 
لحظة يمنية تاريخية ليس فقط في تجاوز األزمة اليمنية، وإنما ايضًا في 
فتح بوابة واسعة للولوج الى عهد يمني جديد وتحقيق تحوالت عميقة 
في المسار السياسي واالقتصادي واالجتماعي، وبناء دولة مؤسسية ترعى 

هذه التحوالت وتقود مرحلة البناء والتنمية الشاملة.
إال ان المشترك أهــدر هذه الفرص ووقــف حجر عثرة أمامها، وأمام 
التقاطها وتحولها الى واقع عملي ملموس لتتفاقم األزمة اليمنية وتتوالد 
بأبعاد خطيرة طالت بسوئها مقومات الدولة والوحدة والنسيج االجتماعي 
اليمني الذي تمزق وتشظى إلى طوائف وعصبيات متناحرة ومتمترسة 

خلف ترسانات من االحقاد والثقافات المأزومة والمريضة.
مبادرة الزعيم علي عبدالله صالح في ميدان السبعين في مارس ٢٠١١م 
التي قدمت للمشترك الحلول المنطقية على طبق من فضة، وكان يمكن 
من خاللها صناعة لحظة يمنية تاريخية تقوم على سياسة االصالحات 
ومبدأ الشراكة وادراك عميق بأهمية المحافظة على كيان الدولة ومعالجة 
سلبياتها واصالح مؤسساتها ومراكمة ايجابياتها ومنجزاتها، فتعامل 
ـــأزوم، تغلبت فيه المصالح  المشترك معها بوعي ثــوري متخلف وم
الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية وذهب الى استثمار تطلعات 
التغيير العفوية لدى الشباب، في ممارسة الثأر السياسي وشخصنة القضايا  
والكيد والتضليل وصوًال الى التخطيط الرتكاب مجزرة جمعة الكرامة، 
والتي مثلت ذروة التسويق المنحط لثورة عدمية وللشعارات السياسية 
التي مارسها المشترك بوعي نفعي وغريزي لتحقيق اهدافه وتطلعاته 
المريضة في السلطة.. هذه المبادرة التي ستظل تطارد المشترك وتسقط 
أقنعته المزينة التي لبسها طوال ممارسته تخدير الشعب واالفك السياسي 
والسمسرة بالدماء واالشالء والمحاصصة لقوت الشعب، ومايزال يلبسها الى 
اليوم ويحتفل بجريمته في ١٨ مارس كل عام، ستظل تطارده وتضعه 
أمام مرآة حقيقية كي يرى حقيقته وضآلته وحجم ما اقترفه بحق هذا 

الشعب وهذا الوطن طوال خمس سنوات.
ليست مبادرة الزعيم هي الوحيدة التي اهدرها المشترك، وانما كان هناك 
المبادرة الخليجية والتسوية السياسية التي أثمرت عن تشكيل حكومة 
وفاق وطني كانت فرصة أخرى لصناعة لحظة وطنية تاريخية هي االخرى 

تم اهدارها بشكل ممنهج واالنحراف بمضمونها وغاياتها المتمثلة في 
تجاوز األزمــة اليمنية والمحافظة على الدولة من االنهيار والسقوط، 
وتدعيم بناها وتطوير مؤسساتها واجـــراء منظومة من االصالحات 
الجوهرية للتأسيس لدولة يمنية حديثة، ومعالجة القضايا والمشاكل 
اليمنية العالقة بشكل عادل والتهيئة لتحقيق انتقال سلمي للسلطة، غير 
ان المشترك حولها من فرصة تاريخية للبناء والتنمية والتأسيس لعهد 
يمني جديد، الى فرصة لتحقيق اهدافه وطموحاته في السيطرة على 
السلطة وباستخدام وسائل وأدوات في غاية التشوه والسقوط االخالقي، 
وفيها انكشفت أكثر سوأة المشترك بالتواطؤ مع المبعوث األممي جمال 
بن عمر في التالعب في تنفيذ المبادرة الخليجية المزمنة، وفي سوء 
ممارسة السلطة من قبل ممثلي المشترك في الحكومة، التي حولوها الى 
اقطاعيات حزبية واستثمروا سلطاته فيها لممارسة االقصاء والتعيينات 

الحزبية وممارسة الشعار الممنهج بغطاء حزبي.
ثالث سنوات كارثية في ظل هذه الحكومة كان الحصاد مرًا، يصعب 
في موضوع واحد ان نصف ما حدث وان نسرد النتائج الكارثية التي طالت 
كل شيء  حتى االخالق والقيم الدينية واالنسانية، ابرز صورها الجريمة 
االرهابية البشعة في مسجد بــدر ومسجد الحشوش في صنعاء وراح 
ضحيتهما المئات من الشهداء والجرحى، والتي تزامنت مع جرائم اقتحام 
معسكرات قوات االمن الخاصة في عدن ولحج من قبل عناصر القاعدة 
ومليشيات هادي المرتزقة، التي نفذت حرب ابادة بالبطاقة ومحل الميالد، 
بحق جنود هذه المعسكرات وسحلهم والتمثيل بجثثهم ألنهم شماليون، 
خيبة كارثية ومشوار سياسي منحط بدأه المشترك بدماء واشالء وهاهو 
يمعن في مواصلته بالدماء واالشــالء واليبدو ان األمر سيقف عند هذا 
الحد فمازال المشترك يتربص ويمارس سوء نواياه وتضليله وقفزه على 
المعقول في تبني المواقف والتوجهات ويتالعب بمجريات الحوار ويمارس 
تعطيله والحيلولة دون الوصول الى نهاية منطقية ووطنية ألطول حوار 
عبثي وعدمي، ويثير الزوابع واالزمات هنا وهناك متنقًال من عدو الى عدو 
ومن معركة دنكوشية إلى أخرى محوًال االرهابيين إلى مقاومة شعبية 
والجناة إلى مناضلين والفاسدين واالنتهازيين الى مفكرين واصحاب قضية 
واالنفصالي الى شرعي ووحدوي والجندي المسحول في شوارع عدن ومن 
ثم تصفيته جريحًا إلى متمرد، ويبحث عن مخارج وأعــذار ومبررات 

لالنتحاري االرهابي الذي يسفك دماء األبرياء في بيوت الله!

 محمد علي عناش

 عبدالرحمن مراد
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 احمد مهدي سالم

االنسان مرتكز الحضارة ومحور التحول االجتماعي وهدف كل برامج التنمية وهو 
خليفة الله في أرضه.. منزلته في أسمى مكان وأرفع مقام، وقد قال الله جل في عاله 

: «لقد خلقنا االنسان في أحسن تقويم» «التين ٤»
وكل االمم واالديــان واالحــزاب والمجتمعات واألنظمة تعلي من قيمة االنسان 
وتسمو بدرجته الى أبعد مدى ألنه عماد وأساس معمار وتعمير هذا الكون الفسيح 
إال عندنا في اليمن التعيسة التي أتعسوها وأخاف ان ينجسوها، يهبط مؤشر العناية 
باالنسان حد تقدير قيمته بحفنة تراب وكأن اليكفي التقرير الدولي  ٦١٪ 
اليجدون وجبة كافية في اليوم- أي بمعدل أكثر من خمسة عشر مليونًا اقل من 
وجبة واحدة، ومن يتابع مشاهد القتل اليومي للجنود والمواطنين األبرياء وذروتها 
البشعة في انفجارات الجمعة.. مساجد ومركز أمني وارتفاع اعداد الضحايا والجرحى 
الى رقم مهول يصاب بصدمة ويصب نقمته ولعنته على النخب الحزبية المتحجرة 
التي ترفض الوصول إلى وفاق.. يبعد عن البلد الدمار واالحتراق وكذا على العمالء 
والممولين والمبدعين في فكر التفجير والتكفير وعمر الصراع السياسي على 
السلطة ما أدى الى تدمير المساجد، وازهاق االرواح البريئة وابراق رسائل الرعب 

لكل الناس.
ان ما شاهدناه من جرائم شنيعة وتبعاتها حتمًا ستكون أكثر شناعة ليس الن 
الجناح اآلخر صرح بذلك بل ألن الواقع يتكلم من غير لسان وبيان وتبيان ومؤتمر 
صحفي وبدون ان يظهر عبده محمد الجندي او نسخته المزورة راجح بادي، وهذا 

ما نخاف كمواطنين ان نصير لعبة بين المتحاورين..
 بنود المخطط الصهيوني تنفذ بخطى ثابتة واآلن جاؤوا بالعرقنة وطبقوها على 
اليمننة ما يمر يوم إالَّ وهناك انفجار أو اربعة ومطاردات «توم وجيري» في كل 
الشوارع حتى في المساجد حرماتها انتهكت.. تشابه عجيب بين بالد الرافدين 

وأرض بلقيس وتبع..
 تصوروا ان المواطن العراقي ما حلمه؟ ما اقصى ان يحلم به؟ تلسعك االجابة 
عندما تعلم انه يتمنى ان يمر يوم بدون تفجير وسيصير اآلن هو حلمنا.. هو علمنا..

فين ستهرب يا ولدي؟ انت مقتول في المسجد في الشارع في المقهى، إذن اكتب 
اآلن الوصية انت في زمان البندقية.. ودعارة السياسة الشقية ونجاسة األنفس غير 

السوية يا فرحتي بالرعية..
الكل شارك وساهم..
مول وخطط معاهم
وراح يجري وراهم

وانحنى يقبل قفاهم
ة، يافرحتي.. يانكبتي بالرزية.. وضاع االنتماء والهوية، والرجولة العجيَّ

إيماءة
قال تعالى : «ومكروا مكرًا، ومكرنا مكرًا وهم اليشعرون، فانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم انا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك 

آلية لقوم يعلمون» «النمل ٥٠ - ٥٢».
آخر الكالم

وصول إلى المستصعبات بخيله
فلو كان قرن الشمس ماء ألوردا

ولكن تفوق الناس رأيًا وحكمة
كما فقتهم حاًال ونفسًا ومحتدا #

«المتنبي»
٭ المحتد : األصل

يقال أن الحق أو العدل البــد أن يكون وأن 
يصبح أقــوى من القوة في مراحل أو محصلة 

التاريخ. 
ــك فاالستعمار أو االستعمال هو  ومــع ذل
معطى قوة وتفعيل لقوة وبقدر ماكان القرن 
الماضي هو قرن التحرر من االستعمار فهو 
أسس وأرسى طرق وأساليب االستعمال ولهذا 
فأمريكا لم تمارس الغزو ألفغانستان أو العراق 
كاستعمار وإنما في إطار الحرب ضد اإلرهاب 
وإلزاحة ما أسمته ديكتاتورية في العراق ومنح 

الحريات للشعب العراقي. 
مايصبح أمرًا واقعًا في العالم أو في أية منطقة 
كسياسة دولية فكل بلد وكل نظام ال يستطيع 
ـــدرات تعامل  غير التكيف معها ولــديــه ق
للتخفيف من وقعها ووطأتها وفي تموضع 
القطبين للحرب الباردة فكل قطب يمارس 
ا يتبناه في  االستعمال أيضًا بغض النظر عمَّ

خطابه اإلعالمي السياسي. 
خالل نصف قرن انتقل العالم خالله من وضع 
الحرب الباردة إلى أوضاع ما بعدها فرض أشقاء 
في الخليج مشروع استعمال اليمن كحديقة 

خلفية. 
هذا االستعمال االستثنائي الذي ال مثيل له 
في العالم هو أعلى من االستعمال العالمي في 
ظل الحرب الباردة وبعده وفي تفعيله ما يمثل 
مستوى من التبعية لشعب وواقــع اليمن بما 

يجعله أسوأ من االستعمال.
المحطتان األمريكيتان ٢٠٠١م كحرب 
ضد اإلرهاب ثم ٢٠١١م بقدر ما عرت واقع 
المنطقة وواقــع كل بلد فقد عرت كذلك أي 
مــشــاريــع اقــطــاعــيــة تتقاطع مــع تــطــورات 
ومنطق العصر وها هو العالم بفضائه يتحدث 
عن مشروع استعمال اليمن كحديقة خلفية 
وما فيه من عبودية واستعباد تجعله مشروعا 
ينتمي للقرون الوسطى حتى أن هــذا العالم 

كقوة وأنظمة وشعوب لم يكن يصدق أن مثل 
هــذا يمارس وتفعيل المحطات األمريكية 
بالمنطقة هــو الــــذي عـــرى لــلــعــالــم حقائق 

واستحقاقات هذا الممارس.
إنني كمواطن يمني ال أحمل أي عــداء تجاه 
أنظمة شقيقة وال أريد أي استعداء ولكنه من 
حق أي مواطن وفي أي بلد أن يطالب بتحرره 
وتحريره وواقعه من أي مستوى من االستعباد. 
كما الحديقة الخلفية وهي مطالبة ببداهات 
الحق اإلنساني وفي الفطرة اإلنسانية"وال يمكن 
لمنطق أو عقل أن يحمل هذا الموقف وهذا 

المطلب فوق ما يحتمل.
إذا شعب أو مواطن يطالب فقط بتحرره 
فالرد من الطرف اآلخر بأن في ذلك خطر عليه 
فإذا حرية شعب أو فرد هي الخطر عليه كما 
يزعم  فال حل لديه غير استمرار مستور 

العبودية واالستعباد. 
قد ال يصدق اليوم أن صحفًا عربية نشرت 
بعد غزو الكويت عن مؤامرة مزعومة عراقية-
اردنية- يمنية لالطباق على الخليج واحتالله 

بالكامل. 
فــي األمــثــال الشعبية اليمنية يقولون إذا 
المتكلم مجنون فالمستمع بعقله.. فلماذا ال 
يتحدث أو يواجه خطر إيران من احتاللها  لجزر 
خليجية أو عن خطرها من العراق وقد باتت 
الطرف الفاعل في واقــع العراق وفي الحرب 

ضد اإلرهاب؟ 
الحديث عن خطر إيراني على الخليج من 
اليمن هو كما المؤامرة الثالثية لالطباق على 
الخليج واحتالله والــمــراد فقط صــرف أنظار 
المنطقة والعالم عمن يمارس بحق الحديقة 

الخلفية للخليج. 
انني اتفهم السياسة الحكيمة التي يتبعها 
المؤتمر الشعبي العام في التعامل مع مشاكل 

الواقع ربطًا باألوضاع اإلقليمية ولكن نزول 
وانتقال الرئيس المستقيل عبد ربه منصور 
هــادي إلى عدن ليس سوى لعبة يريد اشقاء 
في الخليج من خاللها أن ينقلب على مشروعية 
مبادرته الخليجية ويعيد فرض المشروعية 
لمشروع حديقته الخلفية والرئيس هــادي 
واإلخوان وبالقاعدة وداعش باتا رأس الحربة.

إن وقائع األحداث باتت تطرح وتؤكد فوق 
أية عقلنه سياسية أو تحرج سياسي وبالتالي 
فمثل هذا الطرح لم يعد يتقاطع مع أساسيات 

وسياسات المؤتمر الشعبي العام. 
فضائيات خليجية لم تعد تتحدث فقط بكل 
مباشرة بل بكل فجاجة بــأن الخليج سيعيد 
اليمن إلى ثورة وثوار ٢٠١١م  وال شرعية وال 
مشروعية في اليمن إال لثورة وثوار ٢٠١١م 
والمؤتمر بوضوح هو الهدف وهو المستهدف 
من هذا الطرح ومشروع المخطط فيما نحن ال 
زلنا ال نريد أو نتردد أو نخاف فقط بان نطالب 
بحقنا في التحرر من االستعباد بل إنه ممنوع 
علينا حتى أن نصرخ من آالم الحديقة الخلفية أو 
حتى نئن ألنفسنا ومع ذاتنا من وطأتها وجورها.
أمـــام أقـــوى وزيـــر خــارجــيــة لــلــدولــة والــقــوة 
األعــظــم"جــيــمــس بيكر" قــال الــرئــيــس علي 
عبدالله صالح ما ينزل من السماء تستقبله 
ــام أقوى  األرض وذلــك بعد غــزو الكويت وأم

التهديدات ألقوى قوة في العالم. 
علينا أن نقول للرئيس المستقيل واإلخوان 
كفى عبودية واستعباد لشعب وواقــع وفي 
ذلك توصيل كاف بطريقة إياك أعني وافهمي 

ياجارة.
إذا للمؤتمر تحفظات على مــا طــرحــت.. 
فالمؤتمر مظلة للحريات وهذا رأيي كمواطن 
يمني مستقل اليحسب رأيه على المؤتمر ولكن 
المؤتمر في أساس خياراته يترك مساحة لآلراء 

واالجتهادات الشخصية خاصة للمستقلين.

تشهد اليمن مقدمات دالة على نتائجها وتلك 
المقدمات التي تعتمل في الواقع وتحت سماء 
اليمن أبــرز الفاعلين فيها هــي الــقــوى ذاتها 
واألســمــاء ذاتها التي كانت في الزمن القريب 
ـــه وآلته..  البعيد وكانت مــادة الــصــراع وأدوات
والحديث عن انتقال وثــورة في ظل مناخات 
ذلك الواقع القديم/الجديد وفي ظل المحمول 
ات  الصراعي والثأري ضرب من العبث، فالبناء
العليا اليمكن ان ينالها التحديث او يحدث في 
نسيجها العام البهاء والتجدد والتغاير، مالم يبدأ 
ات الدنيا  ذلك البهاء والتجدد والتغاير من البناء
او التحتية، وما لم تستجب مؤسسات المجتمع 
المدني لــضــرورات الــواقــع وشـــروط التحديث 
ات العليا او الفوقية  واالنتقال فإن الحال في البناء
يظل هو الصورة النمطية التي نعهدها، وإذا 
ات العامة التي  كانت الهزات العنيفة في البناء
حــدثــت فــي عــام ٢٠١١م لــم تــحــدث القدر 
الكافي من التمايز ولكنها اعــادة انتاج صورة 
المجتمع القديم ومؤسسات المجتمع القديم 
ورمــوز المجتمع القديم  فداللة ذلك واضحة 
وجلية وهــو ماذهبنا اليه مـــرارًا وأكــدنــا عليه 
في أكثر من مقال ومقام وهو الحاجة الماسة 
والضرورية الى نهضة ثقافية او ثورة ثقافية 
ات  تعيد صياغة الــتــصــورات وتــرتــيــب الــبــنــاء
وتنتصر للذات اليمنية التاريخية والحضارية 
والثقافية وتعمل على تفجير طاقات الذات 
وتحدد المفهوم العام للمصطلحات وتبعًا لذلك 
تحدث تغييرًا في الرؤية وتحديثًا للمنطلقات 
الفلسفية وتتجاوز الماضي لتكون أكثر تفاعًال 
مع معطيات الحاضر وأكثر قدرة على صناعة 

المستقبل ومثل تلك الثورة الثقافية هي الحامل 
الوحيد للدولة الحديثة التي نتحدث عنها في كل 
حين ولكننا نظل الطريق اليها ألننا كلما انتجنا 
صراعًا تحت شعارها عدنا عقودًا الى الوراء وال 

نخطو اليها إال القهقري.
لقد دلت متواليات الصراع في الزمن الحديث ان 
العنف عملية تدميرية قاتلة وهي رؤية التمت 
الى ارادة الحياة والنماء والتحديث والتغيير 
واالنتقال بصلة.. وقد رأينا نحن في اليمن كيف 
عدنا الى نقاط تاريخية بعينها وكيف عمل على 
ات الوطنية القائمة ألن رؤيته قائمة  تدمير البناء
على فلسفة الهدم والعداء للحاضر واالحتماء 
بالتاريخ وبالنقاط المضيئة فيه وعلى الفوضى 
والعجز والتبرير التعويضي ومثل تلك الرؤى 

التي التتصالح مع المستقبل تعيق حركة التاريخ 
والتحديث ومــن أثــرهــا النفسي واالجتماعي 
والثقافي أننا مــا نكاد نفيق مــن سباتها ومن 
غفوتها ردحًا من الزمن حتى نعود اليها وبذلك 
يظل الثبات هو ديــدن الحياة وديــدن الحركة 
وتتعطل ديناميكية التحديث في مجتمعاتنا، 
ات المعيقة  فالذي استطعنا تجاوزه من البناء
ــي عــقــود أو سني  االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة ف
االستقرار اعدنا انتاجها في زمن الصراع الممتد 
بين ٢٠١١ - ٢٠١٥م وهو زمن ما يزال يمتد 
ولعله اآلن في ذروة حالته االنكسارية بعد ان 
عملنا بكل طاقة االرادة السياسية على يقظته، 
ات  فالمحافظات الجنوبية التي تجاوزت البناء
االجتماعية القديمة خــالل عقدين من زمن 

عام٩٠م حدث ويحدث اآلن تراجع مذهل في 
مشروعه من خالل تفاعل رموزه او أبرز رموز 
االشتراكي مع العصبيات القديمة واعني اولئك 
الذين غادروا عدن في احداث ١٣ يناير ٨٦م 
وعادوا اليها بعد احداث ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م 
وتداعياتها التي حدثت في ٢١ يناير ٢٠١٥م 
والتي على إثرها استقال الرئيس التوافقي ثم 
غادر الى عدن وتراجع عن استقالته وعمد الى 
تدمير ما تبقى من مظاهر الدولة وما تبقى من 
مظاهر المؤسسة العسكرية واالمنية بعد ذلك 
النشاط المحموم في مشروع الهيكلة الذي دلت 
األيام واالحداث أنه كان مشروعًا تدميريًا كانت 
حركة االخــوان العالمية تسعى اليه وماتزال، 
ومثل ذلك التوجه لالخوان لم يكن خاصًا باليمن 
بل دلت الوقائع على عمومه سواًء في مصر او في 
سوريا او في العراق او في ليبيا وتونس ولعل 
الظاهرة النصية لالخوان والثبات الذي تمتاز به 
رؤيتهم وثقافتهم قد صبغت المرحلة بحالة 
انكسارية هي اآلن في أشد أنواع البهوت وأمام 
حالة مقاومة قادرة على الصناعة والصراع بين 
الحالين هي السمة البارزة في كل دول «الربيع 
العربي» والصراع بين الحالين الذي أقصده هو 
صراع بين ماٍض ثابت متحجر وحاضر متحول 
ينشد المستقبل.. وهذا الصراع قائم في مصر 
وليبيا وفي تونس وفي سوريا وهو أكثر وضوحًا 
في تجاذبات عدن وما جاورها وفي استعدادات 
ــا بين  «نــخــالء والسحيل» بــمــأرب والــجــوف وم
الحالين يبقى األمل باالنتصار على ثقافة الموت 

والفوضى والدمار.

عرقنوها وكفنوها!!

هادي واإلخوان.. انقالب على المشروعية الخليجية بمشروع خليجي

اليمن بين خيارين.. االنكسار أو االنتصار

حينما يبحث الغريق هادي عن (التراتبية) ليتعلق بها!!

 مطهر االشموري

تحدث متأخرًا الرئيس المستقيل هادي السبت بما كان يطالب به 
المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني، (تزمين المرحلة) 
ــتــزام الكامل) بمضامين وبنود المبادرة الخليجية وآليتها  و(االل
التنفيذية، وعدم حرف مسار التسوية السياسية او التعامل معها 
بانتقائية.. كانت بيانات وتصريحات قيادات المؤتمر واحزاب التحالف 
الوطني وممثليهم في مؤتمر الحوار الوطني تحرص كل الحرص على 
االلتزام بتنفيذ مضامين المبادرة ومخرجات الحوار وفق (تراتبية) 
زمنية، وكان الجميع يرفض االستماع لتلك المطالب ويتجاهلها.. 
ولعلكم تتذكرون المكالمات الهاتفية المسربة للرئيس هادي ومدير 
مكتبه حينما بشره االخير انه عمل على إزالة كلمة (التراتبية) من 

وثائق ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ..!!
اليوم وبعد ان انتهت شرعية الرئيس هادي االساسية واالضافية، 
تحدث عن قيادته السفينة إلنجاز ما تبقى من المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وصوًال الى اقرار الدستور 

واجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية (في مدة زمنية محددة)..
وبدًال من ان يحرج القوى السياسية باعالنه هو خارطة زمنية محددة 
النجاز مهام المرحلة، دعا هادي في فقرة ثانية القوى السياسية التي 
لن تتفق على شيء الى وضع برنامج زمني للتنفيذ ، وذلك بدعوته إلى 
العمل على االلتزام بما اتفق عليه اليمنيون جميعا من اتفاقات وهي 

المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل 
والعمل بصدق على االلتزام بتلك المرجعيات التي وافقت عليها كافة 

المكونات السياسية (ووضع برنامج زمني محدد وواضح لتنفيذها).
وفي فقرة ثالثة اقر هادي بانحراف مسار العملية السياسية مؤكدًا 
على البدء الفوري بتنفيذ المرجعيات الخاصة بخارطة طريق العملية 
السياسية المتمثلة بما تبقى من استحقاقات المبادرة الخليجية 
ومخرجات الحوار الوطني التي اتفقت عليها كافة المكونات اثناء 
الحوار الوطني وأيدتها الدول العشر الراعية للمبادرة واالمم المتحدة 

(ووضع تزمين واضح لها).


