
الحيادية والشفافية واملوضوعية.. أبرز املتطلبات

املجتمع املدني.. هل يمثل عاماًل ضاغطًا إلنجاح الحوار؟

[ يف �سوء ما �سبق يعّول اال�ستاذ 

عبدالباري طاهر - نقيب ال�سحفيني 

اليمنيني ال�سابق واملحلل ال�سيا�سي 

دورًا كبريًا وحمورياً للمجتمع املدين 

يف احلوار.

ق هذا الدور يف راأيه مرهون  وحتقُّ

با�ستقالليتها وحياديتها يف امل�ساركة 

وبعدم انحيازها الأٍي من االأط��راف 

ال�سيا�سية.

شرط أساسي
تن�سيق  رئي�س جمل�س  وي�سرتط 

اجلامعات احلكومية  الدكتور ف�سل 

مكوع م�ساركة املنظمات املدنية على 

اأ�سا�س من قبول االأحزاب بال�سفافية 

وعدم التماهي مع رغبات االأحزاب 

واإمالءاتها.

[  وعلى نف�س ال�سعيد حتدثت 

ال�ساعرة ه��دى اأب���الن - اأم��ني عام 

احت��اد االأدب���اء والكتاب اليمنيني- 

موؤكدة اأنهم يف احتاد االأدباء يرحبون 

ويدعمون اأي��ة خطوة توافقية بني 

اأطراف العملية ال�سيا�سية يف البالد.

وقالت: نحن مع اأية خطوة تهدف 

اىل خلق ح��ال��ة م��ن احل���وار العايل 

امل�ستوى ال��ذي يتنبه لكل املخاطر 

املحدقة وك��ل م��ا ميكن اأن يعرقل 

م�سرية الدميقراطية وينحرف اأي�ساً 

يف اجتاه اخلراب والت�سظي ويف اجتاه 

تكميم احلريات.

م�سرية اىل اأن اأي ح��وار يتم البد 

له من اأن يتمثل كل منجزات ال�سعب 

خالل العقود املا�سية واأن ي�سعى اىل 

اال�ستفادة من التاريخ ومن التجارب 

القريبة التي حقق فيها اليمنيون 

اإجنازات نوعية يف م�سريتهم.

حيادية وشفافية
[ وفيما يخ�س احلوار املرتقب بني 

�سركاء العمل ال�سيا�سي قالت اأبالن: 

البد اأن ي�سود احلوار املرتقب الثقة 

والو�سوح وال�سفافية واأال ي�سعى 

اأي طرف اىل اإق�ساء االآخر وتهمي�سه 

واإمن��ا اىل تعزيز احل�سور الوطني 

للجميع على قاعدة النظام والقانون 

واملواطنة املت�ساوية.. ومبا من �ساأنه 

تعزيز وجتذير التجربة الدميقراطية.

تهميش االتحاد
وطالبت اأب��الن باإ�سراك منظمات 

املجتمع امل��دين الفاعلة يف احل��وار 

باعتبارها مراقبة ملجرياته وفاعلة 

يف اإط���اره وخ�ست يف ه��ذا اجلانب 

احتاد االأدباء والُكّتاب اليمنيني، الأنه 

- كما قالت- احتاد نوعي ووحدوي 

وطني رعى كثريًا من هذه احلوارات 

امل�سابهة يف فرتات تاريخية �سابقة، 

ونتمنى اأال يتم تهمي�سه اأو اإق�ساوؤه 

من اأي م�ستوى عاٍل يف احلوار وهذا 

من حقه الوطني يف ظل هذه الظروف، 

كما اأن دوره الوحدوي كبري ومتجذر 

وال ي�ستطيع اأحد اإنكاره.

ال مواالة
[ من جانبه قال النقابي واملحلل 

ال�سيا�سي الدكتور ع��ادل ال�سجاع: 

اأواًل علينا اأن نت�ساءل:ما هي منظمات 

املجتمع امل���دين ال��ت��ي �ست�سارك يف 

احلوار؟ واأردف قائاًل: اأمتنى بالفعل 

اأن يتم اختيار املنظمات التي لها دور 

�سيا�سي واجتماعي ونقابي ولديها 

روؤية للم�ستقبل، اأما ان تاأتي اأحزاب 

تتبعها  ال��ت��ي  باملنظمات  امل�سرتك 

واملوؤمتر ياأتي باملنظمات التي تتبعه 

اي�ساً، فاإننا لن ن�سل اىل نتيجة..

واأ���س��اف: اأعتقد اأن��ن��ا بحاجة يف 

ال��وق��ت ال��راه��ن اىل ع��ق��الء، وعلينا 

اأن نبحث عنهم لكي يخرجوا البلد 

م���ن اأزم����ت����ه وم��ن 

االح�����ت�����ق�����ان�����ات 

ال�سيا�سية واالجتماعية 

التي و�سل اليها.. وقبل اأن 

نتحدث عن منظمات املجتمع 

املدين ودورها علينا اأن نت�ساءل 

عن ماهية املنظمات التي �ستمثل 

املجتمع امل��دين، ف��اإذا مت اختيار 

عن  ب��ع��ي��دة  حقيقية  منظمات 

املواالة، فاأعتقد اأنها �ستكون 

ق���ادرة على ت��ق��دمي روؤي��ة 

حقيقية الإخ��راج البلد من 

هذه االأزمة.

حيادية وموضوعية
[ اإىل ذلك اأكد عبدالرحمن العلفي 

- اأم���ني ع���ام م��رك��ز م��ن��ارات 

للدرا�سات وا�سرتاتيجيات 

امل�ستقبل- اأن احليادية 

يف منظمات املجتمع 

امل��دين امل�ساركة يف 

احل��وار الوطني 

املرتقب م�ساألة 

����س���روري���ة 

و�������س������رط 

اأ����س���ا����س���ي 

الإجن���������اح 

احل������وار.. 

م����ع����ت����رًا 

ت����وق����ي����ع 

االت�����ف�����اق 

االأخ��ري بني 

امل�����وؤمت�����ر 

ال�����س��ع��ب��ي 

ال���������ع���������ام 

واأح��������������زاب 

التحالف الوطني 

م��ن جهة واأح���زاب 

ال��ل��ق��اء امل�����س��رتك من 

جهة حتدياً كبريًا ومنجزًا ال 

ي�ستهان به.

 وق��ال: ان ملنظمات املجتمع املدين 

دورًا كبريًا يف م�ساألة احلوار الوطني 

ويف ك��اف��ة اجل���وان���ب ال�سيا�سية 

والوطنية واالجتماعية والثقافية 

واالقت�سادية والع�سكرية ويف نف�س 

الوقت العالقة بالف�سائني االآ�سيوي 

واالفريقي وعالقة اليمن مبجل�س 

التعاون اخلليجي.

الفتاً اىل اأن منظمات املجتمع املدين 

الب��د لها اأن تنظر اىل ك��ل الق�سايا 

الوطنية مبو�سوعية وحيادية عن 

االنتماء ال�سيا�سي وذل��ك من اأجل 

م�سلحة الوطن.

م�سريًا اإىل اأنها تعترب قا�سماً م�سرتكاً 

ب��ني ك��ل الفئات الوطنية، الأن��ه��ا - 

كما ق��ال - ال ت�ستهدف من ن�ساطها 

الو�سول اىل احلكم، اإمنا تعزيز دور 

املجتمع وتفعيل م�ساهمات االحتادات 

واملنظمات والنقابات ك��اًل يف اإط��ار 

املهام والوظائف التي يرتبط بها.

اأما ما يتطلب من منظمات املجتمع 

املدين راهناً ويف فرتة احلوار الوطني 

اي�ساً ، فقد قال: مطلوب منها التعبري 

ب�سوت ع��اٍل يف هذه املرحلة الإعالء 

قامة االتفاق ال�سيا�سي والبحث عن 

االآل��ي��ات امل��ع��ززة للثقة بني القوى 

���س��رك��اء منجز  وب���ني  ال�سيا�سية 

الوحدة.

رؤية مشرتكة
[ ويف ال�سياق ذات��ه ق��ال النقابي 

حممد اجلدري - رئي�س االحتاد العام  

لعّمال اجلمهورية: يكمن دور منظمات 

املجتمع املدين يف احلوار الوطني يف 

اجتاه ا�ستقالليتها وحياديتها وعدم 

االنحياز الأي ط��رف م��ن االط��راف 

للوطن  ز  تنحا بحيث  �سية،  ل�سيا ا

يجب  ل��ت��ي  ا لعليا  ا م�سلحته  و

�سا�سياً يف  اأ اأن تكون مرتكزًا 

احلوار.

داع��ي��اً املنظمات كافة 

معاً  واًل  اأ اجللو�س  اىل 

ع��ل��ى ط���اول���ة واح���دة 

ي  اأ يف  امل�ساركة  قبل 

ح����وار ب���ني اأط����راف 

�سية  ل�سيا ا لعملية  ا

وذلك من اأجل توحيد 

روؤي��ت��ه��ا واخل����روج 

ب��روؤي��ة م�سرتكة تن�سجم 

م���ع امل�����س��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة، 

اأن جتل�س فيما بينها  مبعنى 

لتحدد م��اذا تريد من احل��وار؟ 

التعديالت  مو�سوع  وخا�سة 

ال��د���س��ت��وري��ة وال��ل��ج��ن��ة العليا 

ل��الن��ت��خ��اب��ات واالل���ت���زام مبوعد 

اإج���راء االنتخابات 

الرملانية.

واأ����س���اف: نتمنى 

ن ت��ك��ون منظمات  اأ

امل���ج���ت���م���ع امل�����دين 

ل��دوره��ا  م�ستوعبة 

وقادرة على القيام به على الوجه 

االأمثل، ويف نف�س الوقت ندعو 

اىل اأن ي��ك��ون ل��ه��ا متثيل 

حقيقي ال متثيل �سوري 

من اأجل اإب��داء راأيها يف 

كل الق�سايا املطروحة 

واأال ي��ك��ون راأي��ه��ا 

بحيث   ، مهم�ساً

ت���ع���م���ل ع��ل��ى 

ت�������س���وي���ب 

االجت��اه��ات 

ال����ت����ي ق��د 

ت������ك������ون 

خارجة اأو 

بعيدة عن 

االت����ف����اق 

والتوافق..

م��وؤك��دًا اأنهم 

يف نقابة عّمال 

اجل���م���ه���وري���ة 

ي���درك���ون اأه��م��ي��ة 

هذا احلوار الذي جاء 

بعد خم��ا���س��ات ع�سرية 

وحتديات عدة تواجه الوطن.

طرف ثالث
[ ويف ذات املو�سوع قال اال�ستاذ 

حممد حمود حنظل - اأمني عام النقابة 

العامة للمهن الرتبوية والتعليمية: 

يعّول كثريًا على منظمات املجتمع 

املدين اأن تلعب الدور الوطني الذي 

يتنا�سب وحجمها ور�سالتها ونظر 

املجتمعات املحلية لها.

واأ����س���اف: ب��ال���س��ك اأن منظمات 

املجتمع املحلي �سريك اأو قل طرفاً 

ثالثاً يف احلوار الوطني القادم -اإن 

�ساء اهلل - و�سوف يكون لها كلمة 

ذات وزن وقيمة ومعنى، وبعيدًا عن 

التكتالت والتاأثريات احلزبية التي قد 

توؤثر يف اأحايني كثرية على م�سلحة 

الوطن العليا وثوابته.

موؤكدًا اأنه ال يوؤمن باأي دور الأية منظمة 

حزبية تنطلق من اأجندة اأحزاب �سيا�سية 

لها ح�ساباتها وتراكماتها وم�ساحلها التي 

قد ال تتوافق مع م�سالح الوطن وم�ستقبل 

اأب��ن��ائ��ه، لهذا واج��ب و���س��رط رئي�سي 

ووحيد اأن تكون اأية منظمة جمتمع مدين 

م�ساركة يف احلوار حمايدة متاماً ال متيل 

الأي طرف من االطراف بقدر ما متيل اىل 

الوطن فقط.۹

¿ تفرض مشاركة المجتمع المدني في أعمال الحوار الوطني.. موقفًا يرتقى 
إلى مستوى التوقعات من مشاركتها، أقل هذه التوقعات تتحدد في مدى 
جاهزيتها للدخول كضاغط فاعل في العملية وكشريك في توجيه وتصويب 

مساراتها، فضاًل عن الحلول والمعالجات والنتائج.
علي زيـــد لقاءات: عبدالكريم المدي

د. ال�سجاعاأبالن

اجلدري

طاهرحنظل

العلفي: مشاركتنا البد أن تتسم 
بالحيادية والتعبري بصوت عاٍل 

للبحث عن آليات تعزيز الثقة

د. مكوع: مواقف املنظمات 
يجب أن تكون بعيدًا عن 

مواقف األحزاب
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عرسان جماعيان لـ750 عريسًا وعروسًا باملكال وصنعاء

¿ احتفلت مدينة املكال حمافظة ح�سرموت، اجلمعة املا�سية بالعر�س 
اجلماعي الثامن بزفاف 500 عري�س وعرو�س حتت �سعار »مودة ورحمة«. 

و�سهدت قاعة املوؤمترات مبركز املكال مول عددًا من الفعاليات االحتفائية بهذه 

املنا�سبة بح�سور اأمني عام املجل�س 

املحلي باملحافظة خالد الديني ، 

وعدد من ف�سيلة العلماء وقيادة 

جمعية احلكمة اليمانية. 

م��ن ج��ان��ب اآخ���ر اأق��ي��م باملدينة 

ء  �سنعا �سمة  لعا با حية  ل�سيا ا

العر�س اجلماعي ال�سابع ال��ذي 

نظمته قيادة احلر�س اجلمهوري 

والقوات اخلا�سة ل� 250 عري�سا 

من منت�سبي قوات احلر�س والقوات 

اخلا�سة، وذلك بح�سور وزير االت�ساالت وتقنية املعلومات املهند�س كمال 

اجلري، ووزير الدولة ل�سوؤون جمل�سي النواب وال�سورى اأحمد الكحالين، 

وقائد احلر�س اجلمهوري - قائد القوات اخلا�سة العميد الركن اأحمد علي 

عبداهلل �سالح، وع��دد من اأع�ساء 

جم��ل�����س��ي ال����ن����واب وال�������س���ورى 

والقيادات الع�سكرية. 

ياأتي اإقامة هذا العر�س اجلماعي 

كتقليد �سنوي تقيمه قيادة احلر�س 

اجل��م��ه��وري وال���ق���وات اخلا�سة 

ملنت�سبيها والذي يحظى مب�ساندة 

ودعم قائد قوات احلر�س اجلمهوري 

وال��ق��وات اخلا�سة العميد الركن 

احمد علي عبداهلل �سالح. ۹

شبوة تحتفل بزفاف جماعي لـ)37( عريسًا وعروسًا
¿ اأُقيم مبدينة الرو�سة حمافظة �سبوة زفاف جماعي ل�)37( عرو�ساً وعري�ساً 
بتمويل ذاتي من اأبناء املنطقة. وكان الدكتور علي ح�سن االأحمدي حمافظ 

املحافظة رئي�س املجل�س املحلي يف تهنئته للعر�سان اأكد اأن اإقامة هذا العر�س 

ياأتي و�سعبنا يف خ�سم احتفاالته بالذكرى الثانية والثالثني يوم تويل فخامة 

االأخ علي عبداهلل �سالح رئي�س اجلمهورية مقاليد احلكم.. يوم دخل فيه �سعبنا 

مرحلة جديدة من النهو�س والنمو.۹

تكريم 91 حافظًا 
وحافظة لكتاب اهلل 

من محافظة ريمة
¿ احتفلت اجلمعية اخلريية لتعليم القراآن 
الكرمي اجلمعة مبحافظة رمية بتخريج 91 

حافظاً وحافظة لكتاب اهلل الكرمي.

ويف حفل التكرمي هناأ وزي��ر االأوق���اف 

واالإر���س��اد حمود الهتار هذه الكوكبة من 

حفاظ كتاب اهلل الكرمي بت�سرفهم بحمل 

كتاب اهلل.

وحثهم على اأهمية جت�سيد اأخالق القراآن 

الكرمي وتربية االأج��ي��ال عليها بتعليمهم 

كتاب اهلل واأدابه والعمل مبقت�سياته الإيجاد 

جمتمع اإ�سالمي مرتابط يقوم على مبادئ 

التاآخي والو�سطية واالعتدال.

واأ�سار اإىل املنزلة واملكانة التي يحتلها 

حفاظ كتاب اهلل الكرمي يف الدنيا واالآخرة..

م�سيدًا باجلهود التي تبذلها اجلمعية 

اخلريية العليا لتعليم القراآن الكرمي لتعليم 

كتاب اهلل يف جميع املحافظات وما حققته من 

نتائج وثمار طيبة يف خدمة كتاب اهلل.۹

17 يوليو 1978م )فاتحة عهد... ومسرية عطاء( 
ندوة سياسية بمنتدى الدهني بالحديدة

الحديدة/ عرفات مكي

¿ اأقام منتدى الدهني للثقافة والفنون مبحافظة احلديدة ندوة �سيا�سية بعنوان »17 
يوليو 1978م فاحتة عهد.. وم�سرية عطاء«.  

ويف الندوة التي ا�ستعر�س فيها اال�ستاذ /حممد الدهني رئي�س املنتدى حياة فخامة 

الرئي�س منذ والدته حتى تاريخ الثامن ع�سر من يوليو  لعام 2010م.  

فيما قدم الدكتور/ اأحمد القدميي عميد كلية الرتبية بجامعة احلديدة يف ورقتة املقدمة 

بعنوان »اليمن بني مظفرين« قراءة يف �سريتني مت�سابهتني للمظفر الر�سويل قدمياً« وعلي 

عبداهلل �سالح حديثاً« حتدث فيها عن جزء من االحداث املت�سابهة واالجنازات املماثلة 

التي متت يف الفرتتني للزعيمني اليمنيني واأهمها توحيد اليمن والتعر�س ملحاولة انف�سال 

جلزء منها من قبل زعماء مناوئني والتغلب على مثل هذة النتوءات كما تطرقت الورقة اىل 

النهج ال�سيا�سي لكل من ال�سخ�سيتني ب�سكل تف�سيلي للنهج ال�سيا�سي القائم على احلوار 

والت�سامح.

 كما تناول االخ / معاذ االهدل م�سئول العالقات العامة يف املنتدى اأهم املنجزات التي 

�سهدتها البالد يف عهد القائد االأخ / علي عبداهلل �سالح رئي�س اجلمهورية وياأتي يف مقدمتها 

حتقيق منجز الوحدة الذي يعتر من اكر املنجزات التي حتققت على يد فخامة الرئي�س 

وكذا ماحتقق للوطن من اأجنازات  يف جماالت ال�سحة والتعليم والطرق والكهرباء وعدد 

من املجاالت االخرى التي �سهدت  نه�سة وتو�سع كبري مل تكن موجودة من قبل..۹

¿ االأ�سوات الناعقة باخلراب اعتادت 
اأن تقتات من جيف التاريخ وما�سيها 

االأ�سود املثقل بالد�سائ�س واملوؤامرات، 

امللطخ بدماء االأبرياء من اأبناء �سعبنا 

الذي ظل يدفع غالياً ثمن ال�سراعات 

امراتهم، وحمامات  الناجتة عن موؤ

الدماء املتكررة التي ارتكبوها بحق 

�سعبنا ل�سنوات.. واليوم تطل علينا تلك 

الوجوه امللطخة والقبيحة دون خجل اأو 

ذرة من حياء لتنعق من جديد عّلها تعيد 

الكرة، فما فتئت اأن ك�سفت عن وجهها 

القبيح وحنينها اىل ما�سيها االأ�سود 

لتقوم باأعمال حتري�سية وتخريبية وبث 

�سموم حقدها املوغل عر ن�سر ثقافة 

احلقد والكراهية يف حماولة يائ�سة للنيل 

من وحدتنا اخلالدة وثورتنا املجيدة 

)�سبتمر واأك��ت��وب��ر(، غ��ري مدركني 

اأن �سعبنا اليوم قد �سب عن الطوق، 

وان منجز الوحدة العظيم قد نا�سل 

اليمانيون طوياًل من اأج��ل حتقيقها، 

مقدمني قوافل من ال�سهداء روت دماوؤهم 

الطاهرة �سجرتها املباركة لتثمر ثمرها 

اليانع يف ال�22 من مايو 90م بتحقيق 

احللم الذي راود �سعبنا حقباً طويلة 

من الزمن، وهاهي على  و�سك ا�ستكمال 

عقدها الثاين تقف �ساخمة كجبال اليمن 

ال�سماء را�سخة ر�سوخ عيبان و�سم�سان 

و�سر وردف���ان حتر�سها ارادة اهلل 

وحتميها ارادة ال�سعب الذي �سكنت 

عقله وقلبه ووجدانه، حتى اأ�سبحت 

حقيقة جم�سدة ي�ستحيل امل�سا�س بها، 

فقد ا�ستطاع حمايتها واالنت�سار لها 

يف مواجهة من كانت بيدهم الدبابات 

واملدافع وال�سواريخ.. فكيف هو احلال 

مبجموعة من املرتزقة قد رم��ى بهم 

�سعبنا  منذ اأمد بعيد اىل  مزبلة التاريخ.

وانطالقاً من ذل��ك ج��اءت تاأكيدات 

فخامة الرئي�س علي ع��ب��داهلل �سالح 

احلا�سمة باأننا لن نعطي تلك العنا�سر 

املاأزومة واملرتدة فر�سة الإراقة الدم 

اليمني من جديد او تنفيذ خمططاتها 

الهادفة متزيق الوطن والعودة به اىل 

ماقبل ال�26 من �سبتمر 62م اأو ال�14 

من اكتوبر 63م اأو الثاين والع�سرين من 

مايو1990م

فتلك العنا�سر  مف�سوحة ومك�سوفة 

ل�سعبنا ويعرفها جيدًا من هي وانها 

تتك�سب من العمالة واملتاجرة بق�سايا 

ال��وط��ن وحم��اول��ة النيل م��ن وحدته 

واأمنه وا�ستقراره، ولي�س لها مبادئ اأو 

قيم اأو بقايا �سمري يردعها عما ترتكبه  

بحق الوطن وال�سعب و�سق  �سفوفه 

والدفع به اإىل اأت��ون املا�سي ومهاوى 

ال�سراعات وغايتها من ذلك التجزئة 

والت�سرذم بتاأجيج الع�سبيات املناطقية 

واملذهبية، مرتكزها ثقافة الكراهية 

والبغ�ساء التي وان ان�ساق لها البع�س 

ب�سبب ق�سور الوعي وانفعاالت التعبئة 

اخلاطئة- ال �سيما ال�سباب الذين مل 

يعي�سوا معاناة املا�سي وويالته كزمن 

االإمامة واال�ستعمار اأو فرتة احلكم 

ال�سمويل-  اإال اأنهم �سرعان ما ي�ستعيدون 

وعيهم الوطني وي�ستوعبون ان الوحدة 

وجدت لتبقى  وانها م�سدر قوة الوطن 

واأ�سا�س ا�ستقراره وتطوره وازدهاره 

وعنوان عزته واإبائه..

اإذًا.. مين ال�22 من مايو العظيم يف 

األف خري ولي�س هناك مايدعو الأي قلق 

عليه اأو خوف كما يتوهم البع�س اأو 

يتاأثر مبا ينقل اإليه.۹

ال خوف على 
الوحدة.. 

أبالن: األدباء رعوا الكثري من 
الحوارات يف فرتات تاريخية

د/ الشجاع: علينا أن نحدد املنظمات 
التي ستشارك يف الحوار

الجدري: توحيد رؤية 
املنظمات ضرورة وطنية

حنظل: املجتمع املدني طرف 
ثالث يف الحوار

طاهر: يجب أن تكون لها 
مواقفها املستقلة كي تساعد 

على تقديم الحلول

¿ نظم يوم الثالثاء املا�سي مركز »منارات« وجمل�س تن�سيق 
منظمات املجتمع امل��دين، برنامج »ق��راءات فكرية وحتليالت 

�سيا�سية مل�سروع احتاد الدول العربية« الذي تقدمت به بالدنا 

للجامعة العربية، �سارك فيه اال�ستاذ طه الهمداين- وكيل وزارة 

اخلدمة املدنية والتاأمينات رئي�س دائرة املنظمات اجلماهريية يف 

اللجنة الدائمة- بورقة قّيمة حتت عنوان »دور منظمات املجتمع 

املدين يف اإ�سناد م�سروع احتاد الدول العربية وطنياً وعربياً« 

حتدث فيها عن جملة من االإجراءات التي اتخذت لتقدمي م�سروع 

احتاد الدول العربية.

كما قدم امل�ست�سار يحي امل��اوري ورقة حتت عنوان »البعد 

الد�ستوري يف املبادرة اليمنية« قراءة يف م�سرية العمل العربي 

امل�سرتك. اأما الورقة الثالثة، فقد كانت من ن�سيب الدكتور عادل 

ال�سجاع حتت عنوان »قراءة حتليلية ملبادرة االحتاد العربي«.

 ثم تلى ذل��ك تقدمي العديد من امل��داخ��الت من ِقبل ع��دد من 

احلا�سرين تركزت معظمها حول املبادرة اليمنية وما ُقّدم يف 

االأوراق الثالث من قراءة وحتليالت.۹

مشروع االتحاد العربي يف ندوة بمنارات


