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الحوارأخبار

الوهباني: الحوار بوضعه الراهن في موت سريري
قال الشيخ جابر عبدالله الوهباني عضو مؤتمر الحوار الوطني إن تعليق مكون    

الحراك لمشاركاته في مؤتمر الحوار عمل على استرخاء الحوار، بل أوقف حركة 
سير الحوار الى حد ما، وليس نهائيًا..

وأض��اف: لقد طالت فترة التعليق عن المشاركة وهذا الوضع لم يعد مقبواًل لدى 
المكونات األخرى، خصوصًا وأن الكثير يعتبرون المقاطعة ألجل الضغط للحصول على 
مكاسب.. ولكن يبدو أن الحراك يتحاور فيما بينه بمعنى أن هناك تباينات فيما بينهم.
مشيرًا الى أن الحوار اآلن في عنق الزجاجة بعد أن تم مناقشة جذور ومحتوى القضايا 
وتم االتفاق على ما تم استخالصه من الرؤى، وعنق الزجاجة يتمثل في الحلول وهي 

أهم المراحل.
واستطرد قائاًل: الشعب يتطلع لمؤتمر الحوار أن يخرج بنتائج طيبة ونأمل أال يحسب 

علينا الوضع الراهن بسبب مقاطعة الحراك على أننا تساهلنا في مهامنا.
مشيرًا الى أن المكونات في مؤتمر الحوار أعطت الحراك فرصة لمراجعة موقفه ولكن 
في األخير لدى الجميع قناعة وثقة بأنه ال يمكن ألحد ان يعرقل سير الحوار أو االلتفاف 
على نتائجه أو إفشال مخرجاته أو ايقافه ألن الحوار خيار شعب وال يمكن أن يقبل الشعب 

أو يتهاون مع من يسعى إلفشاله أو عرقلته.
الفتًا الى أن ممثلي الحراك، ربما لبوا رغبات بعض الشخصيات التي لديها قناعة بأن 

اليمن ال يجب أن تخرج بحل، وهي بكل تأكيد لن تستطيع أن تصل الى 
مبتغاها.

وأكد الشيخ جابر الرفض المطلق لفكرة التمديد لمؤتمر الحوار ألن األصل 
الجدية في الخطوات للحلول وليس للتمديد، فمازال في الوقت متسع الستكمال 

ما تبقى في نفس الفترة.
واختتم بالقول: غالبية اعضاء الحوار سيرفضون التمديد 
ولن يقبلوا بأن يظل مؤتمر الحوار بهذه الحالة التي يمكن 

تسميتها بالموت السريري.

الدكتور عادل الشجاع:

تمديد الحوار مقدمة لتمديدات ليست في صالح الوطن والشعب
وقال: كل المكونات السياسية 
اآلن ال ت���ري���د أن ت��ق��ف أم���ام 
االس��ت��ح��ق��اق��ات الشعبية التي 
وع����دت ب��ه��ا ه���ذا ال��ش��ع��ب ب��أن 
تقدم له مخرجات للذهاب نحو 
يمن جديد، لكن على ما يبدو في 
األف��ق أنه ال يوجد جديد وربما 
ال يوجد يمن بعد ذل��ك، خاصة 
وأن األطراف السياسية تعلم بأن 
هناك من يذهبون نحو تشظي 

وتمزيق الوطن.
وأضاف: منذ فترة - أي ما قبل 
رمضان- ومؤتمر الحوار معطل 
حيث يحضر األعضاء يوقعون 

ومن ثم ينصرفون..
وأرج��ع الشجاع هذا التعطيل 
الى أسباب عدة منها أن مكون 
ق مشاركته.. باالضافة 

َّ
الحراك عل

الى أن بعض األطراف ال تريد أن 
تصل الى نهاية المؤتمر بدليل 
أن الالئحة التنظيمية الداخلية 
ت��ن��ص ع��ل��ى أن���ه »اذا انسحب 
مكونان يمكن أن يعطال مؤتمر 
الحوار« إاّل أن األط��راف معطلة 
للحوار بسبب تعليق مكون واحد 

للمشاركة.
وعلق الشجاع على مقاطعة 
مكون الحراك للحوار بأنه لمجرد 
تحقيق مطالب خاصة وليست 
عامة وقد افصح عنها األخ محمد 

علي احمد حينما بدأ يتحدث عن 
شركات اتصاالت ونفطية و.. و.. 
الخ بمعنى أن التقاسم الذي كنا 
نعتقد أن��ه تقاسم شعبي، بدأ 

يتضح بأنه تقاسم شخصي.

واس��ت��ط��رد ال��دك��ت��ور ع���ادل 
ال��ش��ج��اع ب��ال��ق��ول: إن مخرجات 
ال���ح���وار ت��ك��اد ت��ك��ون ضبابية، 
وهناك تسريبات بأن المخرجات 
ستكون فوقية من خارج مؤتمر 

الحوار.
وب����خ����ص����وص ال���ت���س���ري���ب���ات 
المتعلقة بتمديد ال��ح��وار أكد 
ال��ش��ج��اع ب����أن ال��ت��م��دي��د وارد 
 سوى أيام 

َ
خصوصًا وأنه لم يتبق

قليلة النتهاء زمن مؤتمر الحوار 
ولم تعقد الجلسة العامة حتى 
اآلن وه��ذا يدل دالل��ة تامة على 
أن مؤتمر الحوار لن ينتهي في 

موعده.
منوهًا الى أن التمديد لمؤتمر 
ال�����ح�����وار س���ي���ك���ون م��ق��دم��ة 
لتمديدات أخرى الستحقاقات 
مرتبطة بانتهاء الحوار، وهذه 
ال��ت��م��دي��دات ليست ف��ي صالح 

اليمن وال الشعب اليمني.
وأوض�������ح أن�����ه اذا ل����م ت��ج��ِر 
االس��ت��ح��ق��اق��ات ف���ي م��وع��ده��ا 
-كما نصت على ذل��ك المبادرة 
لتنفيذية  ا ليتها  آ و لخليجية  ا
- س��ي��ك��ون ذل����ك خ��ط��رًا على 
مستقبل اليمن الذي يسعى اليه 
كل اليمنيون وبالتالي سيفضي 
الى مزيد من االستنزاف للقدرات 
الشعبية ول��ل��ث��روات، خصوصًا 
ونحن ف��ي مرحلة فساد كبرى 
وه��ذا الفساد كل ط��رف يحمله 
ال��ط��رف اآلخ���ر، باعتبار البالد 
تدار بحكومة توافق وحكومات 
التوافق دائ��م��ًا ف��ي أي بلد وفي 
أي زم��ن ه��ي حكومات فاسدة 
ال تستطيع أن تقدم شيئًا، ألن 
الوفاق يجعل االطراف السياسية 
تتربص ببعضها البعض وبالتالي 

تمارس مزيدًا من الفساد.

��ف الدكت��ور عادل الش��جاع عضو مؤتم��ر الح��وار الوطني مراح��ل الحوار أن   وصَّ
المرحل��ة األولى بدأت بح��روب كالمية وكانت الحاالت االنفعالية هي الس��ائدة ثم 
ج��اءت المرحلة الوس��طى مرحلة الهدوء، ث��م المرحلة النهائية وه��ي مرحلة الهروب من 

االستحقاقات.

تعليق مكون الحراك لمشاركته في 
الحوار كانت لمطالب شخصية

هناك تسريبات بأن مخرجات 
الحوار ستكون من خارجه

التمديدسيفضي إلى مزيد من االستنزاف 
للقدرات الشعبية والثروات

❞

حكومات الوفاق في أي بلٍد أو زمن تكون حكومات فاسدة

حيدر الهبيلي:

ال قلق على الحوار ومتفائلون بمخرجاته
ق���ال األخ ح��ي��در الهبيلي عضو    

مؤتمر الحوار الوطني: إن الوضع 
في اليمن يتطلب من كافة المكونات أن 
ترتفع الى مستوى المصلحة الوطنية 

العليا.
وأض��اف: اليمن يجب أن يكون دولة 
اتحادية تتفرع منها أقاليم وكل اقليم 
ي��ك��ون مستقاًل ب��ذات��ه ول���ه حكومته 
ورئيسه وميزانيته الخاصة وكل االقاليم 
ت��ح��ت ح��ك��وم��ة ات��ح��ادي��ة ورئ���ىس 
للدولة يكون بالتناوب بين 
االق��ال��ي��م ب��االض��اف��ة 
ال��ى وج��ود وزارات 
وثروات سيادية.

م����ش����ي����رًا ال����ى 
م���ص���ل���ح���ة  ن  أ
ال��ي��م��ن الموحد 
ت���ت���ط���ل���ب م��ن 
ك��اف��ة األط���راف 
االن������ت������ص������ار 
ل����الت����ح����ادي����ة 
إلزاح��ة الظلم 
ع���ن ال��ش��ع��ب 
خ�����ص�����وص�����ًا 

أبناء المحافظات الجنوبية وترسيخ المواطنة 
المتساوية.

ودعا الهبيلي القوى الفاعلة وكافة ابناء الوطن 
الى استغالل وقوف المجتمع الدولي الى جانب 

خروج اليمن من أزمته.
وبخصوص التسريبات حول تمديد مؤتمر 
الحوار الوطني قال الهبيلي: مسألة التمديد 
تتوقف على ظروف ما تبقى من زمن مؤتمر 
الحوار الوطني أي هل سنصل فيما تبقى من 
وقت الى اتفاق شامل وكامل لمخرجات الحوار؟
الفتًا الى أنه في حال فرضت المرحلة تمديد 
الحوار فستكون الفترة قصيرة جدًا، ولن تمثل 

مشكلة اطالقًا، ألن التمديد لن يكون إاّل من أجل 
الوصول الى نتائج مشرفة ومخرجات قادرة على 

اخراج الوطن من أزمته وليس تعميقها.
مؤكدًا أنه اذا وجدت النوايا الحسنة واالخالص 
في العمل وتغليب المصلحة الوطنية العليا من 
قبل اعضاء مؤتمر الحوار فيما تبقى من زمن 

الحوار فإنه لن يكون هناك تمديد اطالقًا..
واختتم حديثه بالقول: عودة ممثلي الحراك 
الى الحوار يؤكد اصرار كل اليمنيين على اخراج 
وطنهم من األزمة، وأنه بالحوار فقط سيصل 
الشعب اليمني الى اليمن الجديد، وأنه ال قلق وال 

خوف على الحوار وسينجح ان شاء الله.

❝ مصلحة اليمن تتطلب انتصار كافة 
مكونات الحوار للدولة االتحادية

ب المتحاورون المصلحة 
َّ

اذا غل
العليا فلن يمدد الحوار

لجنة التوفيق تناقش اإلطار العام لهيكل 
وثيقة الحوار الوطني بحضور بنعمر

ناقشت لجنة التوفيق بمؤتمر ال��ح��وار الوطني في  
اجتماعها امس برئاسة محمد الرداعي وحضور السيد 
جمال بن عمر اإلطار العام لهيكل وثيقة الحوار وتم االتفاق على 
بعض التعديالت بحيث يبقى اإلطار العام مفتوحا إلى أن يتم 

تنقيحه بصورة نهائية.
وناقشت اللجنة موضوع إع��داد الوثيقة النهائية وعرضها 
للتصويت في الجلسة العامة لمؤتمر الحوار، كما تم مناقشة 
تعديل قوام لجنة متابعة الحكومة بمخرجات الحوار وتم تأجيل 

اتخاذ القرار بشأنها إلى االجتماع القادم .

وقفة احتجاجية بمؤتمر الحوار 
للمطالبة باإلفراج عن رجل 

االعمال جيد حسن جيد

نظمت الغرفة التجارية والصناعية باألمانة و أعضاء  
مؤتمر الحوار الوطني  وقفه احتجاجية تنديدا 
بحادثة االختطاف التي تعرض لها رجل األعمال اليمني 

الشاب جيد حسن جيد منذ 43 يوما تقريبا.
ودع��ا المشاركون في الوقفه االحتجاجية إل��ى سرعة 
التحرك الحكومي الجاد والمسئول واإلفراج عن رجل األعمال 

المختطف الشاب جيد.
مؤكدين بأن حادثة االختطاف التي تعرض لها الشاب جيد 
من وسط العاصمة صنعاء في النصف الثاني من شهر رمضان 
الفضيل تعبر عن استهتار الخاطفين باألجهزة الحكومية 

تهم للوجه الحضاري المشرق لليمن واليمنيين. وإساء
وعبر المشاركون - في الوقفة االحتجاجية التي نفذت 
بقاعة مؤتمر الحوار الوطني- عن إدانتهم وبأشد العبارات 
لجرائم اختطاف رجال األعمال وقتلهم واالعتداء عليهم 
لما يمثله ذلك من خطر على االقتصاد الوطني وإضرار بالغ 

بمصالح المواطنين .
وطالبت الغرفة التجارية وأعضاء مؤتمر الحوار األجهزة 
المعنية بسرعة تحرير المختطف والعمل الجاد والحازم 
هم  إلنفاذ القانون وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاء

الرادع.
وحمل المشاركون الحكومة وأجهزتها مسئولية سرعة 
اإلفراج عن رجل األعمال جيد حسن جيد، داعين في الوقت 
نفسه الحكومة وجميع األجهزة للتعامل مع القضايا الخاصة 
بالقطاع الخاص بكل جدية وأبرزها تقديم قتلة رجال 

األعمال خالد شارب ومحمد الزريقي والسواري للعدالة.
وف��ي الوقفة االحتجاجية رف��ع المشاركون ع��ددًا من 
الشعارات والالفتات المنددة بجرائم االختطاف والقتل 
ة لرجال األعمال  والنهب منها:"أين األمن ياقحطان، واإلساء

تهديد لمصالح الوطن، وغيرها" .


