سفير بريطانيا :مستقبل الجنوب سيكون أفضل في ظل يمن موحد
أكد سفير بريطانيا لدى اليمن نيكوالس هيبتون بأن الحوار
أفضل الوسائل لبلورة رؤى وطنية تعكس توافق مختلف
األطراف في اليمن إزاء القضايا الراهنة والتطلعات نحو المستقبل،
معتبرا الحوار الوسيلة الحضارية المثلى لبلورة الحلول الناجحة لجميع
القضايا ورسم الطريق الصحيح للمستقبل.

وق��ال» المهم جدا في المرحلة الثانية من الحوار أن تنظروا إلى
المستقبل ال إلى الماضي وما استطيع قوله بالنيابة عن الدول العشر
أنكم ستحصلون على الدعم ال التدخل في مهامكم».
مؤكدا خالل لقائه بفريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار
الوطني األربعاء الحرص على تقديم الدعم لفريق عمل القضية

9

الجنوبية بما يتطلبه من خبراء وتقنيين في المجاالت التي يطلبها
الفريق ،مع األخذ بعين االعتبار أن مستقبل الجنوب سيكون أفضل
في ظل يمن موحد.
وقال» هذه هي اللحظة والفرصة التي من خاللها تستطيعون أن
تؤسسوا لبنات قوية لمستقبل أفضل «.

االثنين 2013 / 4 / 29 :م
الموافق  / 17:جماد آخر 1434 /هـ
العدد)1659( :

النائب السابق للسفير االمريكي :

علي عبداهلل صالح أذكى من عرفت
وصف الدكتور نبيل خوري -نائب السفير األمريكي السابق في اليمن -الزعيم علي عبد
اهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام بانه من أذكى األشخاص الذين تعرّف عليهم
خالل فترة خدمته في العالم العربي وأحياناً من أظرفهم وعنده روح نكته..
وقال خوري الذي عمل في اليمن من عام 2007-2005م  :لما كنت دبلوماسيا في اليمن كان صعباً
التعامل معه وسهل بنفس الوقت ،صعب ألن المواضيع كانت شائكة ،وسه ً
ال ألن أسلوبه سهل ،وينفتح
ً
صراحة أنا كنت مرتاح للتعامل معه دبلوماسياً..
ألي انتقاد وحديث،

واضاف  :المشكلة أن علي عبد اهلل صالح
حكم اليمن لفترة هي امتداد لتاريخ طويل
من صراعات قبلية وإقليمية ودولية ولكنه
ص��راع يعتمد على أسلوب قديم من
التعامل والحوار والقتال .في
أواخ���ر فترته ب��دأ العالم
يتغير والمنطقة تتغير،
وبالتالي فيه ضغط على
اليمن بأن يواكب هذا
التطور  ،و برغم انه
شعر بهذا التغيير و قال
في فترة من الفترات
ف��ي ع��ه��د ب���وش بعد
حرب العراق انه الزم
«نحلق لنفسنا قبل ما
يحلقوا لنا» يعني شعر
بأن العالم بدأ يضغط
على رؤس���اء ال��دول
في العالم العربي
ل��ي��واك��ب��وا التطور
الديمقراطي  ..يعني
هو كحاكم في اليمن
كان كفؤاً بمقاييس
ال��ي��م��ن ال��ق��دي��م،
يعني يلعب اللعبة
ع��ل��ى ق��واع��ده��ا
ا ليمنية و لكن
فشل بأن ينتقل
إل�����ى ال��ع��ص��ر
ال���ج���دي���د وأن
ي��ؤم��ن انتقال
اليمن في هذه
المرحلة المهمة
من تاريخه.
وت�����ح�����دث
ا لد بلو ما سي
االم���ري���ك���ي
قائال :بالوقت
الحاضر مازال
صالح عنده
حزب المؤتمر
وال��ق��ب��ائ��ل
ال��ذي��ن معه
م���ازال معه
حصة كبيرة
من السلطة
ف��ي اليمن
واقعياً على

المالية تحجز مخصصات مؤسسة
 14اكتوبر بعد فشل (اخونتها)
ا ستمر ا ر اً
لمخطط
اس������ت������ه������داف
م����ؤس����س����ة 14
ا كتو بر للصحا فة
والطباعة والنشر
في محافظة عدن
وم��ح��اول��ة إفشال
نجا حا تها و و ق��ف
ر سا لتها ا لو طنية
ال��ش��ج��اع��ة ال��ت��ي
ت��ؤدي��ه��ا بقيادة
االس����ت����اذ اح��م��د
ا لحبيشي ر ئيس
م��ج��ل��س االدارة
رئيس التحرير وبعد
ان باءت كل محاولة
تغيير قياداتها وتعيين عناصر من حزب
االصالح بالفشل -عاد حزب االصالح من
جديد إلعالن الحرب على هذه المؤسسة
الوطنية الرئدة واستهداف كوادرها
المؤهلة وضرب نجاحاتهم المتواصلة
الى اساليب اخرى قذرة عبر وزير المالية
حيث تواصل وزارة المالية منذ بداية
العام حجز مخصصات المؤسسة من
كميات الورق الخاص بالمؤسسة لعام
2013م للفصل الثاني على التوالي
( ابريل  -مايو  -يونيو ) بعد أن حجزت
مخصصات الربع األول ( يناير  -فبراير -
مارس )  ،وعلى عكس من ذلك نجد وزارة
المالية أطلقت هذا المخصص المرصود
لكل من مؤسستي الثورة والجمهورية
في صنعاء وتعز  .وه��ذه الحرب التي

ي��ق��وده��ا االص�ل�اح
ت��ك��اد ت��ش��ل حركة
المؤسسة بالكامل
و خصو صا ا عما لها
ف��ي م��ج��ال طباعة
ال���ص���ح���ف وف���ي
ال��م��ق��دم��ة طباعة
صحيفة  14اكتوبر
اليومية ..
م��ص��ادر صحفية
اك��دت ان استمرار
استهداف مؤسسة
 14اكتوبر ربما جاء
بعد ضغط من حزب
اإلصالح الذي مارس
م��خ��ت��ل��ف أش��ك��ال
الضغوط والتشهير
والتشويه بحق قيادة المؤسسة بهدف
إقصائها أو إجبارها على االمتناع عن
طباعة الصحف التي يرى حزب اإلصالح
أن صدورها في عدن يعرقل خططه
للسيطرة على األمور في هذه المحافظة
التي تشهد حراكاً جنوبياً سلمياً قوياً .
وق��ال مصدر مسؤول في المؤسسة
بحسب موقع «ع��دن الغد» ان أعمال
الحجز هذه مستمرة  ،مشيراً الى أن قيادة
المؤسسة تتابع وزارة المالية لصرف
قيمة مناقصات الورق الصحفي الذي تم
استخدامها خالل الفترة الماضية .
وأعرب عن أمله في ان ال تتعقد األمور
في هذا الظرف الذي يشهد تجاذبات
سياسية خطيرة.

علي محسن واوالد االحمر
صاروا من الماضي
قوى االسالم السياسي مهمتها
انتقالية وال تصلح للقرن ال21
االصالح يواجه تجاذبات داخلية
وسيتحول الى ثالثة احزاب
حزب المؤتمر قوي ولديه حصة
كبيرة في السلطة

األرض ،فهو إن ترك الرئاسة ما زال عنده
تأثير ونفوذ وقدرات  ،لكن في النهاية علي
عبداهلل صالح واقعي ،وأظن أنه يحب أن
يلعب دوراً ولكنه يعي أن هذا الدور ال يمكن
أن يكون المسيطر.
وحول مخاوف دعاة الدولة المدنية من ان
هدفهم لن يتحقق ببقاء القوى التقليدية مثل
الجنرال علي محسن األحمر وأسرة األحمر في
السلطة اكد الدبلوماسي االمريكي ان عائلة
األحمر يمثلون ماضي اليمن
وليس مستقبله وكذلك
علي محسن األحمر يجب
عليه ايضا ان يدرك
ان��ه ليس له دور في
مستقبل اليمن وكذلك
بالنسبة لآلخرين من
عائلة األحمر.
وف�����ي

روسيا :مبدأ الوحدة ال يتناقض
مع أي حلول لمشاكل اليمن
أكد سفير روسيا لدى اليمن سيرجى ايفانوف دعم الدول
العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
للحوار الوطني الشامل ومساندتها لجهود اليمن من أجل إنجاح
الحوار الوطني الشامل بما يكفل حل كافة القضايا على الساحة
اليمنية وبلورة رؤى لصنع مستقبل اليمن الجديد بدون تدخل
من أي أطراف في شؤون اليمن الداخلية.
وأشار سفير روسيا خالل لقائه األربعاء فريق عمل القضية
الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى أن موقف
مجلس األمن سيبقى موحدا إزاء الوضع في اليمن إدراكا منه
بان اليمنيين يريدون إخراج بلدهم إلى بر األمان وإقامة دولة
مدنية حديثة.
مؤكدا بأن المجتمع الدولي يدعم ويساند هذا التوجه ويدعم
جهود الرئيس عبدربه منصور هادي في هذا
الجانب.
كما أشار إلى المهام الكبيرة المناطة
بفريق القضية الجنوبية والذي سيدرس
كيفية معالجة أهم قضية في مؤتمر
ال��ح��وار ،معبرا عن ثقته في أن هذا
الفريق سيتمكن في النهاية من الوصول
إلى حلول وقرارات مفيدة للبلد
وسيسجل ال��ت��اري��خ أه��م
مخرجات هذا الحوار الوطني
بأحرف من نور .
ولفت إلى أن مبدأ الوحدة
ال يتنافى مع الحلول
المختلفة للقضية
ا لجنو بية في
إطار الوحدة.

رده على سؤال حول صعود القوى اإلسالمية
في العالم العربي ،وهل ال��دور السياسي
لحزب إلصالح أو لألحزاب اإلسالمية األخرى
سيؤثر في ميزان القوى في البالد  ،قال:
التوجهات اإلسالمية في مصر واضحة..
عندك حزب االخوان المسلمين هو الحزب
المهيمن وفي حزب سلفي أصغر ولكن عنده
دور مهيمن ،الباقية من األطراف المتطرفة
التي كان لها تاريخ عنف فهذه االط��راف
تقريباً تالشت في مصر ..وفي اليمن االطراف
المتطرفة ما زالت موجودة ،اإلصالح عنده
تجاذبات قديمة وتوازن داخله ما بين القوى
التقليدية القبلية والقوى اإلسالمية والقوى
اإلصالحية وبالتالي من الصعب أن يكون لهم
دور واضح حاليًا ،في النهاية أعتقد ممكن
يصير فيه ثالثة أحزاب بدل حزب واحد داخل
اإلصالح  ،ولكن أيديولوجيًا أنا أرى انه في
تباعد ما بين أطراف اإلصالح..،
مشيراً في حوار نشره المصدر أونالين
االسبوع الماضي الى انه من الطبيعي في
هذه المرحلة بروز اإلسالم السياسي ،ويجب
التعامل معه واالعتراف بدوره  ،ولكن على
القوى اإلسالمية أن تعترف أن المستقبل
ل��ي��س ل��ه��ا ،وي��م��ك��ن في
الوقت الحاضر يكون
ل��ه��ا دور م��ه��م في
ا لعملية ا ال نتقا لية
ولكن يجب أن تتجه
نحو الواقعية أكثر
من االيديولوجية
الدينية ،التي ترتكز
عليها ..فهذه القوى
ال ت��ص��ل��ح
ل����ل����ق����رن
«.»21

بعيداً!..
نجيب شجاع الدين
تبدو القضايا المجتمعية اليوم
بعيدة عن متناول وسائل اإلعالم
ج��راء تركيزها على مجريات األح��داث
السياسية في البالد.
غياب مقصود عن سبق إصرار وتعمد
فرضته التبعية المالية والتمويلية وشروط
تلبية ما يراه وهكذا يريد صاحب اإلمتياز.
يعتقد المواطن أن الصحف والقنوات
أخطأت في التوجه إليه وصارت موجهة
لفئة وحيدة تهتم بما يحصل في فندق
موفمبيك بصنعاء إضافة الى اجتماعات
األحزاب المغلقة األبواب وقضايا النقاش
المطروح بينها.
اجتماعات لجنة ال��ش��ؤون العسكرية
األخيرة لم تأخذ مكانتها وأهميتها التي
حظيت بها سابقًا قبل انعقاد مؤتمر
الحوار الوطني ،ولهذا صارت في خانة
المنوعات في أولويات الميديا ..بينما
هي حديث اللقاءات القصيرة بين أعضاء
الحوار الوطني أنفسهم ،إذ تقودهم الى
إجراء مقارنة مزعجة وظالمة أن تحصد
اجتماعاتهم في خالصتها أن مستحقاتهم
اليومية ال تصمد أم��ام مطالب الداخل
والخارج تحملهم مسؤولية وطن ورسم
مالمح مستقبله على م��دى السنوات
المقبلة ففي جيوبهم  80دوالر اً وفي
ذمتهم أمانة تحديد مصير  25مليون
مواطن يمني ..لماذا اللجنة العسكرية
يستلم أعضاؤها  2000دوالر في كل
اجتماع!!
أليست عضوية اللجنة العسكرية أفضل
من عضوية المؤتمر الوطني..
سيول االمطار أدت الى مقتل مواطنين
وتدمير منشآت لكن ون��ظ��ر اً لألجواء
االستثنائية مر هذا الخبر مرور السحاب
رغم أن االمطار أثبتت أن لديها ما تجرفه
في اليمن.
آالف العمالة اليمنية في المملكة العربية
السعودية الشقيقة عادت الى البالد تجر
أذيال الخيبة وتناشد القيادة السياسية
إج��راء اتصال هاتفي يساعد في حل
مشكالتهم مع السلطات السعودية،
فهؤالء مصدر رئيسي إلعالة آالف األسر
لن تسوي العجب بعودتهم وليس هناك
مبرر ملح لمغادرتهم وليس هناك حاجة
لرجوعهم ويكفي مؤتمر الحوار الوطني
مشا ر كة ر ئيس ا لجا لية ا ليمنية في
السعودية في أعماله.
إذاً ستمضي األربعة األشهر المقبلة على
وسائل اإلعالم وهي فيما بينها تتناقل
مواضيع الحوار ..فالن اعترض ..فالن
انسحب ..فالن سافر ..فالن صرح ..فالن
نفى ..فالن اكتفى بالصمت ..لدى وسائل
االع�لام ما تقوله عن الحوار ..والشرح
يطول..

انتقد تراجع الحريات في دول الربيع

تقرير آمريكي يضع اليمن في قائمة الدول
المنتهكة لحقوق اإلنسان

وضع تقرير صادر عن وزارة الخارجية االمريكية
اليمن على قائمة الدولة العربية التي تشهد عنف
سياسي وانتهاك لحقوق اإلنسان الى جانب دول عربية بينها
سوريا والبحرين والعراق.
وانتقد التقرير األميركي تراجع الحريات في منطقة الشرق
األوسط والعنف الطائفي في مصر ،وقال إن حكومات دول
الربيع العربي بطيئة في حماية حقوق اإلنسان فيها ،وقدم
تقرير حقوق اإلنسان لعام  ،2012الذي أصدرته وزارة
الخارجية األميركية االثنين الماضي ،صورة قاتمة ألوضاع
حقوق اإلنسان في عدد كبير من البلدان وبصفة خاصة في
منطقة الشرق األوسط وبلدان ما تسمى بالربيع العربي.
وقال وزير الخارجية األميركي ،جون كيري ،خالل المؤتمر
الصحافي إلطالق التقرير إن «االنتقال الموجع» في منطقة

الشرق األوسط ،إلى الديمقراطية يتسم بقدر كبير من عدم
الوضوح ،وانتقد كيري عنف نظام الرئيس السوري ،والعنف
السياسي في اليمن والبحرين والعراق ،والعنف الطائفي
والعنف ضد النساء في مصر.
وأضاف أن «الحكومات الجديدة كانت بطيئة في تحركها
لضمان هذه الحقوق وحماية الفئات الضعيفة وبناء قيم
المحاسبة والمؤسسات الديمقراطية وال نزال نرى مقاومة
من هذا الجزء من العالم».
وقدم التقرير رصدا ألوضاع حقوق اإلنسان في أكثر من
 180دولة.
وأوضح كيري أن التقرير هدفه إرسال رسالة للحكومات
لتذكريها بمسؤولياتها في حماية حقوق اإلنسان األساسية
بغض النظر عن العرق والدين والجنس.

