ُ
نوجه طاقاتـِنا نحو إجن��اح احل��وار الوطني الذي
«اليوم
س�ي�ض��عُ ع�ل��ى ع��ات�ق��ه ص�ي��اغ� َ�ة م�ن�ظ��وم� ِ�ة احل �ك��م اجل��دي��د
من خالل صياغة دستور جديد ،واختيار نظام احلكم،
وتعديل قانون االنتخابات ،والبحث عن حلول لألزمات في
اجلنوب وصعدة».

عبدربه منصور هادي
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تصرف غير مبرر!!
بعض المتحاورين
يقدمون أنفسهم
وق��ض��ي��ت��ه��م ب��أس��ل��وب
مستفز ويتنافى مع جوهر
مؤتمر الحوار الوطني.
فالذي قام برفع علم الشطر
الجنوبي سابقًا ف��ي الجلسة
االفتتاحية لمؤتمر الحوار يتوهم
أن���������ه بفعله ذلك يحقق نصر اً أو يصنع
فخراً ..بقدر ما يحط من مكانة مشاركته في هذا
الحدث ويقزم قضيته ويستفز المتعاطفين معها.
ول��م��ث��ل أول��ئ��ك نقول
ب��أن «األع��ل�ام» ف��ي غير
مو ا ضعها تظل مجر د
«رقعة» مصبوغة بألوان
فاقعة!!

مقترح للجلوس في الصف األول
ق��دم أح��د أعضاء مؤتمر الحوار
الوطني مقترحًا ب��أ ن يتناوب
األعضاء الجلوس على كراسي الصف
األول والثاني في القاعة..
وجاء مقترح هذا العضو الذي سيرسم
مستقبل أجيالنا جراء ما تقوم به كاميرا
فضائية اليمن الرسمية التي تركز على
الصف األول والثاني من الحضور ،وإذا لم
يتم التصويت على مقترح «المناوبة»
فهناك مقترح آخ��ر للعضو نفسه بأن
تركز الكاميرا على كل الصفوف وتصور
الحضور فرداً فرداً ،فالكل سواسية في
القاعة وال فرق بين هذا الصف أو ذاك
وأشار بسببابته إلى آخر القاعة!!

أوالد األحمر يخترقون
القواعد األمنية

مالذيع
الحوار!!

فيما حميد «ينسحب» وتوكل «تحنق» واليدومي
«يقاطع» وباصرة «يتغيب»

الحوار يكشف إفالس اإلصالح!!

هناك أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني
ال يفرقون بين ميكرفون منصة الساحات
وميكرفون منصة الحوار..
فما أن تتاح لهم فرصة طرح آرائهم أو
ع���ر ض مقتر حا تهم
اال وت��ج��ده��م
ي��رف��ع��ون
أصواتهم
ويقطبون
حواجبهم
وي��ح��ش��ون
ع����ل����ى ه����ذا
وي��ن��ت��ق��دون
ذاك وي����رع����دون
ويزبدون حتى
أ نهم جعلو ا
البعض يلعن
أب���و ال��ح��وار
إذا ك��ان بهذه
الطريقة ومع
المالذيع من
هذا النوع!!

انسحاب القيادي االصالحي حميد األحمر
من المشاركة في مؤتمر الحوار بُرر بأعذار
واهية وغير منطقية كما أن «حنق» توكل كرمان
عضو شورى اإلصالح من المشاركة في المؤتمر
وموقف كبير االصالح االستاذ محمد اليدومي من
مؤتمر الحوار ..وكذلك تغيب محسن باصرة القيادي
االصالحي في حضرموت عن المؤتمر عكس الحالة
النفسية التي تعيشها قيادات «االصالح» وارتباكها

فعلها باسندوة وال غرابة في ذلك!!
عدم حضور محمد سالم باسندوة الجلسة
االفتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني رسخ لدى
الرأي العام حقيقة باسندوة أنه مجرد موظف لدى
حميد األحمر ويعمل وفقاً لتوجيهاته..
أعضاء في مؤتمر الحوار عبروا عن استيائهم
لتخلف باسندوة عن الحضور ..مؤكدين أنه
بتصرفه هذا يمثل أحد أهم المعرقلين
للتسوية السياسية وأنه يعمل
لصالح طرف سياسي معين.
ب��اس��ن��دوة أح����رج  -ب��ع��دم
حضوره -المتعصبين له من
أدعياء الوطنية والمخدوعين
بدموعه ..خصوصًا جمال بن
عمر!!
فنقول لهم :ال حرج عليكم وال
تثريب ..فالرجال مواقف ..والمؤمن
جحر مرتين!!
ال يلدغ من ٍ

إزاء المواقف الوطنية وتلونها مع التسوية السياسية
وإفالسها تجاه قضايا مؤتمر الحوار الوطني.
مواقف ق��ي��ادات االص�لاح من ال��ح��وار الوطني
مؤشرات حقيقية لموجة خالفات وانقسامات
ستعصف باللقاء المشترك الذي تذمرت كثير من
أحزابه للتصرفات التي يتخذها االصالح خصوصاً
انسحاب قياداته من المشاركة في مؤتمر الحوار
الوطني ألسباب مصلحية وليست وطنية!!

الكاميرا تكشف «المغالطين»
ألداء القسم!!

ممثل األخدام يطالب بدولة يتساوى فيها

نعمان قايد بالرئيس هادي

يتصدر أوالد األحمر خرق القوانين في كل زمان
ومكان وأولى الخروقات في مؤتمر الحوار تأتي
من قبلهم..
فها هو ص��ادق األحمر يدهس ضابط أمن مكلف
بتوفير األمن واالستقرار للمتحاورين بالقرب من فندق
موفنبيك ..موكب صادق األحمر عضو مؤتمر الحوار لم
يأبه للضابط الذي كان يؤدي واجبه الوطني ..فبمجرد
أن حاول إيقاف الموكب حتى باشرته السيارة األولى
بصدمة كادت تقضي عليه ونقل على إثرها في حالة
حرجة الى المستشفى الى ذلك مثل موكب حمير األحمر
شقيق صادق كابوسًا على اللجنة االمنية في فندق
موفنبيك ،فقد رفض حمير األحمر االمتثال لإلجراءات
االمنية وااللتزام بالموقف المحدد لموكبه ما دفع بأحد
الضباط لتقديم استقالته من مهمته التي ال تحترم من
قبل أوالد األحمر ومرافقيهم.
خروقات األحمرين قوبلت باستهجان وتوبيخ رئاسة
مؤتمر الحوار ،فقد أكد الدكتور ياسين سعيد نعمان
رئيس الجلسة الثانية إنه ال توجد فروق بين عضو وآخر
وعلى الجميع اإللتزام بالقواعد األمنية ..في إشارة الى
خروقات األحمرين صادق وحمير!!

ا ن��ت��ق��د ممثل
ا لمهمشين في
م��ؤت��م��ر ال��ح��وار األخ
نعمان قائد كافة القوى
واألطراف والمنظمات
واألح��زاب الممثلة في
مؤتمر الحوار.
متسائ ً
ال  :ل��م��اذا لم
ي��دخ��ل «االخ������دام»
ق��وائ��م ال��م��زاي��دي��ن
بقضيتهم  . .و ل��م��ا ذ ا
غابوا من قائمة الحزب

االشتراكي ..ولماذات
ت��ج��اه��ل ال��م��ؤت��م��ر
شريحة المهمشين من
قائمة ممثليه ..وكذلك
الناصري والمنظمات
المدنية.
وخاطب نعمان قائد
أعضاء مؤتمر الحوار:
ه����ل ت��س��ت��ط��ي��ع��ون
تأسيس دولة يتساوى
فيها نعمان قائد مع
عبدربه منصور هادي؟!

كشفت «الكاميرا» كثير اً من
األعضاء وهم مطبقون شفة
على شفة أثناء تالوة القسم..
ال ندري هل كانوا بموقفهم ذلك
وصمتهم أثناء أداء اليمين يغالطون
أنفسهم أم «وطنهم» أم «ربهم» ..أم

أنهم استاءوا من ترديد القسم وراء
ام��رأة حالفها الحظ أن تكون أصغر
األعضاء سناً!!
ولهذا فقد طالب أحد أعضاء الحوار
بأن يعاد القسم بشكل فردي حتى
يزال الشك عن المغالطين!!

المرأة ..حضور رائع ومشاركة جريئة!!
أصوات المرأة كانت حاضرة بقوة
من خالل مشاركاتها ومقترحاتها
وكلماتها في قاعة الحوار..
حضور المرأة بهذا الشكل كفيل بخروجها
بنتائج إيجابية لصالحها ..فقد قوبلت
غالبية كلمات المشاركات في الحوار
باستماع واصغاء تام من قبل المتحاورين،
حيث كانت المشاركات اكثر عقالنية في
الطرح وتقديم اآلراء..
أثبتت المرأة انها ق��ادرة على مواجهة
ال��رج��ل بالحجة والدليل وإج��ب��اره على

استيعاب قضيتها واالع��ت��راف بحقوقها
واإلصغاء لهمومها.
لقد حظيت كلمات ال��م��رأة بتصفيق
متواصل من الحاضرين وارتياح تام من
المتابعين..
م��ن حسن ال��ط��ال��ع ل��ل��م��رأة أن أصغر
المشاركين سناً كان من جنسها ويا لها من
هيبة والجميع محلياً ودولياً يتابعون بشغف
ذلك الموقف العظيم لليمنيين وعظمائهم
يرددون القسم خلف الشابة أمل الصيادي
باعتبارها أصغر األعضاء المشاركين سناً.

