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رئيس الجمهورية.. وتطاول األقزام
أسامة الشرعبي

اإلساءة لألخ المناضل عبدربه منصور هادي  
لقوات  األعلى  لقائد  ا الجمهورية-  رئيس 
المسلحة - النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام 
في إطار حملة إعالمية تعبر في مضمونها عن موقف 
تلك القوى التي تتعارض مصالحها غير المشروعة مع 
مصالح اليمن ووحدته وأمنه واستقراره ومسيرة نمائه 
وتقدمه وبالتالي مع قراراته الهادفة إلى استعادة وحدة 
مؤسسته الدفاعية واألمنية وهيكلتها على أسس 
علمية مهنية تخصصية احترافية، وكذلك قراره في ما 
يخص حل ومعالجة قضايا األراضي وإعادة المبعدين 
من القطاع المدني والعسكري، وكذا قانون العدالة 
االنتقالية مثبتًة هذه األطراف حقيقتها والمرامي التي 
تسعى إليها عبر تفكيرها المهووس بنزعات الهيمنة 
والسيطرة التي يفترض أن يكون اليمنيون وفي 
طليعتهم األحزاب والتنظيمات السياسية قد تجاوزوها 
بالتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها والتي تصب 

نتائجها في إخراج اليمن إلى بر األمان.
في هذا السياق يتجلى موقف المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه إلى جانب رئيس الجمهورية وجهوده المبذولة 
لوضع اليمن في الطريق الصحيح التي ينبغي السير 

فيه لبناء وطن يسوده النظام والقانون والمواطنة 
المتساوية بين كل أبنائه وال مكان فيه لتلك النزعات 
أبدتها عصبة  التي  المتطرفة  الحزبية  المريضة 
الشر التي كادت أن تدفع الوطن إلى كارثة االحتراب 
والصراعات والُفرقة والتمزق والفوضى التي رفضها 
المؤتمر وحلفاؤه في الماضي ويرفضونها اليوم وغدًا 
وسيواجهونها انتصارًا إلرادة الشعب في الحاضر 
والمستقبل.. مستوعبين المعاني التي حملتها وتحملها 
قرارات األخ رئيس الجمهورية في هذه المرحلة الدقيقة 
والحساسة من تاريخ اليمن المعاصر. أن رفض تلك 
الشلة الفاسدة الموتورة لهذه القرارات قد عبرت عنها 
بممارسات فجة تعكس الحالة التي يعيشونها والتي 
انعكاساتها مجسدة في حملتها اإلعالمية المسعورة 
والتي ال يمكن أن تنال من األخ رئيس الجمهورية ومن 
الشعب اليمني الذي منح ثقته له ليكون الشرعية 
الوحيدة في المرحلة االنتقالية المستمدة من إرادة 
وطنية وال مكان ألية شرعية أخرى التي يحاول إدعاءها 
أو اإليهام بها أولئك البعض ممن مصالحهم تتناقض مع 
مصالح الوطن العليا وتحت ضغطها غير قادرين على 
استيعاب أن مشاريعهم قد انتهت بالتسوية السياسية 
للمبادرة الخليجية والتي توجب على كل اليمنيين 
تطبيقها والعمل على نجاحها من خالل الوقوف إلى 
جانب رئيس الجمهورية وكل القرارات الصادرة عنه 

ألنها تعبر عن روح التوافق الذي هو جوهر التسوية 
التي ستمضي قدمًا ولن تتأثر بأي خطاب إعالمي تريد 
من خالله القوى التدميرية فرض أجندتها على اليمن 
واليمنيين الذين سيقفون صفًا واح��دًا مع قيادتهم 
السياسية حتى تتحقق األهداف والغايات التي يتطلعون 

إليها في وطن أمن ومستقر ومزدهر.
إنهم بهذه المواقف ال يعبرون إالَّ عن حقيقة نواياهم 
السيئة والخبيثة تجاه المبادرة الخليجية ومحورها 
األساسي الحوار الوطني معتقدين أنهم بهذا النهج 
سيتمكنون من إعاقة وعرقلة ومن ثم إفشال كل الجهود 
الوطنية واإلقليمية والدولية وإعادة اليمن إلى المربع 
األول الذي العودة إليه غير ممكنة أن لم يكن مستحياًل، 
لهذا نقول لهم لن تبلغوا مبتغاكم في إبقاء الوطن يعيش 
دوامة أزماتكم.. ولن تجدي نفعًا حمالتكم المسيئة لألخ 
رئيس الجمهورية وتشويه مقاصد قراراته..ففبركتكم 
وحذلقتكم مكشوفة وال خيار أمامكم إما أن تكونوا مع 
اليمن الوطن والشعب أو ال تكونوا بعد أن أصبح الحق بين 
والباطل بين ولن يعود هناك مجال لالشتباه وااللتباس 
تجاه ممارستكم ومساعيكم ومواقفكم التخريبية 
التدميرية المعيقة لتطلعات اليمن واليمنيين في وطن 
يتسع لكل أبنائه خالي من العنجهية والهيمنة والتسلط 
والتطرف واإلره��اب, فالجميع متساوون في الحقوق 

والواجبات يصنعون معًا غدهم المشرق.

 مشترك تعز يهدد بتجميد 
عضوية اإلصالح  

ح���ذرت  
اح���زاب 
ف����ي ال��ل��ق��اء 
ال��م��ش��ت��رك 
بمحافظة تعز 
مخطط  م���ن 
ت���خ���ري���ب���ي 
ب  ح��ز يسعى 
االص���الح إلى 
ت��ن��ف��ي��ذه في 
ال��م��ح��اف��ظ��ة 
ب�������ه�������دف 
اق���الق االم��ن 
واالس��ت��ق��رار 
وايقاف عجلة 
التنمية واعاقة 
ال���ت���س���وي���ة 

السياسية..
واس��ت��ن��ك��رت 
ق���ي���ادات في 
اح���زاب اللقاء 
المشترك بتعز 
في تصريحات 
 » ق لميثا ا « ل�
ق���ي���ام ح��زب 

االص�������الح ب��اس��ت��ه��داف 
المحافظ شوقي هائل من 
لمسيرات  ا تنظيم  خ��الل 
التحريضية وأعمال العنف 
وال��ف��وض��ى وت��ردي��د ورف��ع 
الشعارات المسيئة لشخص 
المحافظ واق��الق السكينة 
لح  مصا تعطيل  و مة  لعا ا
الناس بسبب رفضه ألمالءات 
االصالح وعدم رضوخه ألية 

ضغوطات تمارسها ضده.. 
ح��ي��ث ع��ب��ر ح���زب البعث 
االشتراكي بتعز عن رفضه 
واستنكاره لكل ما يقوم به 
حزب االصالح من ممارسات 
وصفها بغير المسئولة وقال 
خليل عبدالوهاب مسئول 
ح��زب البعث ف��ي محافظة 
تعز: ان المسيرة التى تم 
انحرفت عن  تسييرها قد 
مسارها بسبب قيام المدعو 
بليغ التميمي احد قيادات 
حزب االصالح  ومن معه برفع 
شعارات  تحريضية وترديد 
ألفاظ نابية ضد المحافظ 

شوقي هائل.. 
م��ش��ي��رًا ال��ى ان االص��الح 
يسعي خالل االيام القادمة 

إلى التصعيد ضد 
لذي  ا لمحافظ  ا
تمرير  رف���ض 
إمالءات االصالح 
وتلبية المصالح 
ال��ح��زب��ي��ة في 
المحافظة وهو 
م��ا يعتبر ام��را 
م��رف��وض��ا من 
قبل بقية احزاب 
اللقاء المشترك 
وف��ي مقدمتها 
ح����زب ال��ب��ع��ث 

االشتراكي. 
خليل  ح��مّ��ل 
ع��ب��دال��وه��اب 
ال���ق���ي���ادي في 
قيادة المشترك 
ب��ال��م��ح��اف��ظ��ة 
ح���زب االص���الح 
م��س��ئ��ول��ي��ة اي 
اع���م���ال عنف 
وف�������وض�������ى 
واق����الق لألمن 
واالستقرار في 
المحافظة وق��ال: اتوقع ان 
تقوم ميليشيات االص��الح 
وحميد االحمر وعلي محسن 
في  ل��م��س��ل��ح  ا لتصعيد  با
المحافظة من اجل افشال 
قته  عا ا و فظ  لمحا ا د  جهو
اداء مهامه وواجباته  عن 

الوطنية..
 من جانبه ه��دد الرئيس 
ال�����دوري الح����زاب ال��ل��ق��اء 
المشترك في محافظة تعز 
محفوظ صالح الجنيد بتجميد 
عضوية حزب االص��الح في 
ح��ال اس��ت��م��رار اع��ت��داءات��ه 
ع��ل��ى ال��ش��ب��اب، وق���ال ان 
حزب االص��الح ال يرغب في 
محافظ تعز شوقي هائل أن 
يكون محافظًا، ألنه صاحب 
ارادة ومن الصعب تطويعه 
لتحقيق غاياتهم.. مشيرًا إلى 
أنه سبق ان وقع اتفاقا لدعم 
محافظ تعز، غير ان االصالح 

اصبح يعمل العكس اليوم.
وق��ال ف��ي حديث صحفي 
سابق.. إذا لم يلتزم اإلصالح 
فسوف يتم تجميد عضويته 
م��ن تكتل اح����زاب اللقاء 

المشترك بالمحافظة.

اإلصالح 
يسعى 
إلثارة 

الفوضى في 
المدينة

»الميثاق« تكشف عن معايير مفاضلة غير معلنة الختيار المشاركين 

 3800 يتقدمون لشغل )120( مقعدًا للشباب 
والمرأة والمنظمات في مؤتمر الحوار  

علي الشعباني

انهالت طلبات المشاركة في مؤتمر  
الحوار الوطني على اللجنة الفنية 
للتحضير للمؤتمر بشكل كثيف خالل 
اليومين الماضيين حيث وصلت الطلبات 
حسب م��ا اوض��ح عضو اللجنة صالح 
الصيادي الى اكثر من 3800 طلب ترشيح 
من مكونات الشباب والنساء والمنظمات 
في اول ايام استقبال الطلبات من ذلك 
2300 طلب من الشباب المستقل و500 
طلب لمكون المرأة و1000 طلب من 
منظمات المجتمع المدني، من جانبها 
لفنية  ا للجنة  لرسمي  ا لناطق  ا قالت 
امل الباشا في حديث ل�»الميثاق« ان 
هناك ضغطًا كبيرًا على اللجنة من قبل 
المتقدمين للمشاركة في الحوار من 

مكونات الشباب والنساء والمنظمات.
وكشفت ع��ن وج���ود معايير خاصة 
لدى اللجنة للمفاضلة  بين استمارات 
المتقدمين من المكونات السابقة نظرًا 
ألن المعايير التي تم نشرها تنطبق على 
معظم المتقدمين الذين وصل عددهم 
الى االلف بينما المقاعد لكل مكون محددة 
ب� 40 مقعدًا.. ولم تبين الباشا بشكل 
أوضح تفاصيل معايير المفاضلة اال انها 
قالت ان هناك لجانًا معنية ستشكل من 
الرئيسية ستكون  الفنية  اللجنة  قبل 
مهمتها تطبيق معايير المفاضلة ومنها 

النشاط الميداني والتوزيع الجغرافي.
وف��ي ذات السياق اوضحت الباشا ان 

اللجنة الفنية بصدد مخاطبة االحزاب 
والتنظيمات السياسية مجددا بسرعة 
تزويدها بقائمة اسماء ممثليها اضافة الى 
اعادة مخاطبة االحزاب التى قدمت اسماء 
ممثليها بضرورة االلتزام بالمعايير التى 
تم تحديدها مسبقا من قبل اللجنة وتم 
مخالفتها من قبل االحزاب التى تقدمت 

باسماء ممثليها..
وفيما يتعلق بإعادة التقرير الختامي من 
قبل االخ عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية للجنة الفنية العادة صياغة 
عدد من مواد النظام االساسي وتوضيع 

مواد اخرى اشارت الباشا ان اللجنة سوف 
تلتقي اليوم االثنين برئيس الجمهورية 
الطالعه على ماتم انجازه من قبلها 
حتى اليوم ومناقشة عدد من المواضيع 
العالقة خاصة مايتعلق بمرجعية الحوار 
والميزانية المالية واستيعاب المالحظات 
اثناء اعدادها  اللجنة  التى تجاهلتها 

للتقرير.. 
وح��ول مشاركة الحراك الجنوبي في 
الحوار وتسمية ممثليه اكدت الباشا ان 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية كان قد أحاط اعضاء اللجنة 
ان مهمة اقناع الحراك في المشاركة تعد 
مهمته الشخصية وسيبذل قصارى جهده 

لتحقيق ذلك.. 
متوقعة ان يتم انعقاد مؤتمر الحوار 
الوطني نهاية شهر فيراير القادم وهو 
ما كان قد استبعده عضو اللجنة صالح 

باصرة في تصريح صحفي سابق..
وكشفت الناطق الرسمي للجنة الفنية 
للحوار ان اللجنة ناقشت خالل اليومين 
سيشغل  م��ن  ر  ختيا ا لية  آ لماضيين  ا
ر  الحوا لمؤتمر  لعام  ا االمين  منصب 
واالمناء المساعدين.. متوقعة ان يكونوا 
من اعضاء اللجنة الفنية ومن خارجها.. 
فيما مصادرخاصة اوضحت ان احزاب 
احمد  لتعيين  المشترك تسعى  للقاء  ا
عوض مبارك امين عام لمؤتمر الحوار 
اال ان هناك اعتراضًا شديدًا من قبل عدد 
اخر من اعضاء اللجنة على هذا االختيار 
باعتبار بن عوض منحازًا لطرف سياسي 

ضد اطراف اخرى.. 

الباشا: المعايير المنشورة 
تنطبق على االلف واللجنة 
ستشكل لجنة للمفاضلة 

االحزاب لم تقدم اسماء 
ممثليها الى الحوار حتى اليوم

اللجنة ستعقد اجتماعًا 
استثنائيًا مهمًا اليوم مع 

رئيس الجمهورية 
اعتراض على فرض أحمد 

مبارك لمنصب االمين العام


