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ٌقوم التحالف على أساس التنوع والتعدد واحترام االختالف كحق من حقوق اإلنسان وٌربط التحالف عضوٌته بالطوعٌة
واحترام خٌارات أعضائه الفكرٌة والسٌاسٌة والحزبٌة اٌضا.

ان الهدف الرئٌس للتحالف اوال هو إٌجاد صٌغ تنسٌقٌة وائتالفٌة تضم شتات مكونات الساحات بالوان طٌفها المجتمعً
والفكري والسٌاسً وتركز على الهدف المشترك اسقاط النظام وهو الهدف الرئٌس الذي رفعته الثورة الشعبٌة السلمٌة منذ
أول ٌوم خرجت فٌه أو نزلت للمٌادٌن العامة.

واسقاط النظام لٌس اال البوابة للولوج الى بناء الدولة المدنٌة الدٌمقراطٌة الحدٌثة مؤكدٌن على اهمٌة استمرار االحتجاجات
السلمٌة فً المٌادٌن العامة حتى ٌتم استكمال "اسقاط النظام" ووضع االسس لبناء الدولة المدنٌة ونؤكد على حق الجنوبٌن
فً االختٌار الحر فً صٌغة بناء الكٌان االتحادي وحقهم فً استعادة كل ما فقدوه فً الحرب الجائرة سواء كأفراد أو مجتمع
كما نرى ضرورة اٌالء مواطنً صعده والمناطق المتضررة من الحرب بما ٌلً مطالبهم العادلة فً التعوٌض والحق فً
المشاركة فً بناء الكٌان الوطنً على اساس الدولة المدنٌة الدٌمقراطٌة الحدٌثة.

ونرى ان الشروع ومنذ االن فً إعداد الدستور والقوانٌن التأسٌسٌة مسؤولٌة الجمٌع أفرادا ومؤسسات  ..مجتمع مدنً
وأحزابا وهٌئات شعبٌة ..وقبل الدستور البد من جمعٌة وطنٌة تضم الوان الطٌف المجتمعً والفكري والسٌاسً واللقاءات
والخبرات وٌعطً الوقت الكافً لصٌاغة دستور دٌمقراطً ٌحترم خٌار الجنوبٌٌن وٌنصف الحوثٌٌن وٌؤكد على طبٌعة صٌغة
الدولة القادمة اتحادٌة فٌدرالٌة واالهم مدنٌة دٌمقراطٌة وحدٌثة وان ٌنص على اعتبار الشرٌعة أحد مصادر التشرٌع وٌؤكد
على االلتزام باإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان وعلى المساواة بٌن الرجل والمرأة وتجرٌم التمٌٌز بسبب الجنس او اللون او
العرف او اللغة او المهنة او المعتقد وٌتضمن الفصل بٌن السلطات واستقالل القضاء وتأكٌد التعددٌة السٌاسٌة والفكرٌة
واإلبداعٌة وٌنص على حرٌة وتعددٌة واستقالل وسائل االعالم وٌكفل حرٌة الرأي والتعبٌر-الحرٌات الصحفٌة والٌسن قانونا
او أي تشرٌع ٌقٌد هذه الحرٌة وٌكفل حرٌة تدفق المعلومات وٌنظم هذا الحق بقانون شارك نواب مستقلون ونقابة الصحفٌٌن
والمعهد الدٌمقراطً فً وضع اسسه ..
ونرى ضرورة الغاء كل القوانٌن والمواد المجرمة للحرٌات الصحفٌة فً مختلف القوانٌن  ..ونرى أهمٌة إلغاء وزارة االعالم
وتحوٌل المؤسسات االعالمٌة الى الملكٌة العامة للشعب كمؤسسات مستقله متنوعة ومتعددة ال تتبع حزبا او سلطة وترتبط
بمجلس النواب وٌكون لها مجلس أعلى منتخب أٌضا.
سٌاسٌا

الثورة ال تنتهً بمجرد سقوط النظامٌ ..وفر سقوط النظام البالً والعتٌق القائم على عصبٌات ومكونات ما قبل عصر الدولة
ٌوفر إمكانٌات إلعادة البناء وهو ٌتطلب تظافر كل الجهود للتشارك فً استكمال بنى قٌادة الثورة وفً البدء تشكٌل الجمعٌة
التأسٌسٌة التً تتولى اعادة صٌاغة الدستور الدٌمقراطً والجدٌد كما أسلفنا والبد أن تشارك ألوان الطٌف المجتمعً
والسٌاسً والحزبً مستعٌنٌن بالخبرات ذوي االختصاص واصحاب الرأي وٌجري االستفتاء علٌه فً مدد زمنٌة محددة ثم
على ضوء الدستور المستفتى علٌه تجري االنتخابات الحرة والدٌمقراطٌة لرئٌس الدولة والمجلس النٌابً وفق القائمة
النسبٌة وتعاد صٌاغة كل القوان ٌن التأسٌسٌة وفق الدستور وباألخص قانون األسرة واالنتخابات واألحزاب والعقوبات
واإلجراءات الجزائٌة والمرافعات والقضاء ..
وفٌما ٌتعلق بالجنوب فإن إعطاء الجنوبٌٌن الحق فً استعادة كامل حقوقهم السٌاسٌة واالجتماعٌة ومراعاة أوضاعهم
الخاصة أمر مهم والبد ان ٌجري غرس الثقة التً دمرتها حرب 49م بٌن مختلف فرقاء الحٌاة السٌاسٌة وبجري التحاور
على طرٌقة بناء الكٌان الجدٌد اتحادٌا او فدرالٌا واالهم الذي ٌختاروه أبناء الجنوب وفق مشٌئتهم الحرة كما أن االعتراف
بالقضٌة الجنوبٌة واالعتذار عما لحق بالجنوبٌٌن من تدمٌر كٌانهم واإلساءة لتجربتهم ونهب ممتلكاتهم وتهمٌش دورهم
والغاء مشاركتهم واحترام خصوصٌتهم كلها فً مقدمة اعادة مشروعنا الحضاري القادم .
كما أن أوضاع صعدة والحروب الستة تفترض معالجات تتعلق بإعادة االعتبار ألهلها وتعوٌضهم عما لحق بهم واحترام
حقهم فً المشاركة وإعادة بناء الٌمن كل الٌمن بحاجة الى اعادة صٌاغة سٌاسٌا واقتصادٌا واجتماعٌا.

فسٌاسٌا ٌتعلق األمر بالدولة المدنٌة الدٌمقراطٌة والحدٌثة والبد ان ندرك ان اساس الدولة قد دمر فلٌكن البناء حجرا حجرا
ومن األساس فوضع الدستور المستفتى علٌه عبر جمعٌة وطنٌة مختارة هو حجر الزاوٌة .الٌمن بحاجة الى صٌغ دٌمقراطٌة
حقٌقٌة تمكنها من استعادة مقدرتها على بناء كٌانها االتحادي فالتوازن بٌن الشمال والجنوب فً كل اإلجراءات والخطوات
التأسٌسٌة أمر مهم سواء فٌما ٌتعلق بتشكٌل الجمعٌة الوطنٌة او المجلس الوطنً او االنتقالً كما ٌتوافق علٌه وٌرتضٌه
أبناء الجنوب أنفسهم وخلق تشارك ودٌمقراطٌة توافقٌة تعزز التسامح وترفض االقصاء والتهمٌش وتحترم التنوع والتعدد
وتجعل االختالف اساسا وجوهرٌا فً حٌاتنا البد أن ٌحترم .والتعبٌر عنه بحرٌة.

إن التوازن واالنفتاح والتسامح والتشارك فً الحٌاة السٌاسٌة ونبذ العنف واإلقصاء والتمٌٌز فً الحٌاة السٌاسٌة واعتماد
لغة الحوار بٌن فرقاء الحٌاة هً فً مقدمة مهام التحالف.

إن ثورة الحراك الجنوبً وثورة الشباب وتحدي صعدة هً اللوحة الزاهٌة فً الربٌع العربً وهً االستقالل الثانً .ومن هنا
فإن مكونات الساحات فً الٌمن ك لها واللقاء المشترك ومعارضة الخارج وكل مؤسسات المجتمع المدنً بمعناه الواسع هً
مراجع اساسٌة للتحاور والتوافق وبناء التجربة الدٌمقراطٌة القادمة وعلٌنا ان نوطد عالقاتنا بالربٌع العربً وبجوارنا
واخوتنا العربٌة على أساس من الندٌة والتكافؤ واحترام الحرٌة والحٌاد وهً معٌار عالقاتنا باآلخر ومختلف دول العالم.

قوى الشباب فً الساحات فً الثمانٌة عشرة مدٌنة البد وان تشارك بفاعلٌة فً الحٌاة العامة وان تسهم فً رسم خطط
ودستور ووثائق الدولة الجدٌدة وادٌباتها وان ٌعون الحارس االمٌن على ثورة الربٌع الٌمنً الذي أزهر وأثمر وأٌنع ،وإذا
كنا نقبل ونبارك التحرك السٌاسً والمبادرات والقرارات الدولٌة فإننا نرفض إعطاء صالح وزمرته المتورطة فً سفك دماء
ابناء وبنات الشعب ونهب الثروات وإشعال الفتن والحروب أٌة ضمانات مطالبٌن بمحاكمة عادلة ونزٌهة لكل الضالعٌن فً
هذه الجرائم.

ان التشارك والتوافق الدٌمقراطً القائم على احترام التنوع والتعدد والقبول باالختالف هو أساس المكون الذي نبنٌه ونطمح

إلى بناء كٌاننا الوطنً على أساسه ونرى ضرورة استمرار جذوه احتجاج الساحات حتى بعد االنتصار العظٌم المرتقب
فانتصار ارادة الثورة السلمٌة مرهون بانجاز مهام بناء الدولة المدنٌة الحدٌثة ومؤسساتها الدٌمقراطٌة بما فً ذلك المجلس
او المجالس النٌابٌة المنتخبة انتخابا حرا ودٌمقراطٌا وبموجب القائمة النسبٌة كما اسلفنا ونؤكد على اهمٌة استكمال هٌاكل
الدولة الجدٌ دة بما فً ذلك المجلس الوطنً الذي البد وان ٌجري التحاور فٌه مع الحراك الجنوبً والحوثٌٌن ومعارضة
الخارج وحتى على الصٌغة التً ٌقام بها وفق ارادة او تراضً االطراف المشار الٌها.

اقتصادٌا
البد من اعادة االعتبار للقطاع العام والخاص والمختلط والتعاونً اٌضا فالمربط بٌن مكونات البناء االقتصادي والحر والعام
والتعاونً امر مهم فاحترام الملكٌة الخاصة والمبادرة وعدم اشتغال كبار المسئولٌن فً التجارة وتقدٌمهم براءة الذمة قبل
تحمل المسؤولٌة للوظائف الكبٌرة أمر مهم .وهنا البد من استعادة أموال القطاع العام والمختلط التً ُنهبت فً نهج
الخصخصة العائلً الذي حول الملكٌات العامة إلى ملكٌة خاصة ألبناء المسئولٌن وكبار النافذٌن.

إن معالجة الفقر والبطالة والتضخم تحتل صدارة األولوٌات .والٌمن بحاجة إلى برنامج إلعادة بناء اقتصادها المنهوب
والمنهار فمٌناء عدن الذي عطله الفساد البد من تحوٌله إلى سوق حرة واالستعانة بالخبرات وتشكٌل مجلس اقتصادي أعلى
إلعادة هٌكلة االقتصاد ومعالجة قضاٌا الزراعة والصناعة واالستثمار وتشجٌع راس المال الوطنً فً رسم الخطط
والمشاركة السٌاسٌة فً اعادة البناء وربط التنمٌة االقتصادٌة بالعدالة والحرٌات السٌاسٌة.
عسكرٌا وامنٌا

عسكرٌا البد من إعادة بناء القوات المسلحة بناء وطنٌا من األدنى إلى األعلى والعكس وخروج المعسكرات من المدن وجعل
وظٌفتها الوطنٌة واألساس حماٌة الحدود وصٌاغة عقٌدة وطنٌة ودٌمقراطٌة حقٌقٌة التتٌح لقبٌلة أو أسرة او حزب او حتى
عدة أحزاب تحو ٌل القوات المسلحة إلى أداة المقاتلة الشعب وااللتفاف على إرادة المواطنٌن والبد من ربط قٌادة الجٌش
بالقٌادة المدنٌة واعتبار وزٌر الدفاع جزءا من الوزارة المدنٌة ٌخضع لإلدارة أو الوزارة المدنٌة وٌنفذ تعلٌماتها فتفكٌك
سٌطرة القبٌلة واالسرة والحزب او االحزاب مع الجٌش واالمن هً المهمة االولى واعادة بنائه وفق اسس وطنٌة وعلمٌة
حدٌثة وعصرٌة تواكب جٌوش البلدان الحدٌثة والدٌمقراطٌة.

وبالنسبة لألمن فالبد من إعادة هٌكلته وإلغاء األجهزة االمنٌة المحددة االسماء واالكتفاء بالشرطة المدنٌة المدججة بالعصً
والعصً فقط لحفظ النظام والقانون ولٌس التغول لقمع المواطنٌن واغتٌال الحرٌات العامة والدٌمقراطٌة وحرٌة الرأي
والتعبٌر والحرٌات الصحفٌة.

