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مؤتمر الحوار يفوض الرئيس بتشكيل لجنة لتحديد عدد االقاليم
مصادر :الخميس الجلسة الختامية للحوار و  25يناير احتفال محلي ودولي بنجاحه
دويد لـ «الميثاق» :المؤتمر والتحالف يقدمون مالحظاتهم على الوثيقة االربعاء
< فوض��ت أغلبي��ة كبي��رة م��ن أعضاء
مؤتم��ر الح��وار الوطن��ي األخ عبدرب��ه
منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس
مؤتمر الحوار بتشكيل لجنة لتحديد عدد
األقاليم ،وذلك في جلس��ة الحوار المنعقدة
يوم أمس.
هذا وتشهد العاصمة صنعاء تحركًا سياسيًا غير مسبوق
استعدادًا الختتام مؤتمر الحوار الوطني ،حيث أكد الرئيس
خ�لال لقائه بس��فراء الدول العش��ر أم��س األول ان اختتام
مؤتمر الحوار سيشهد حضورًا دوليًا وعربيًا كبيرًا ليكون
عند مس��توى الحدث والتجرب��ة الفريدة الت��ي انتهجتها
اليمن من خالل مؤتمر الحوار ،وأعرب عن تطلعه ألن يكون
اختتام مؤتمر الحوار حدثًا وطنيًا مهمًا يدون في التاريخ
اليمن��ي المعاصر وتنق��ل البالد ال��ى واقع جدي��د .وبهذا
الخصوص وصل الى العاصمة صنعاء مس��اعد األمين العام
لألمم المتح��دة ومبعوثه الخاص إلى اليم��ن جمال بنعمر.
وقد بحث الرئيس معه المس��تجدات على الساحة اليمنية
والوقوف عل��ى نتائج مؤتم��ر الحوار الوطن��ي بعد تحقيق
النجاحات المطلوبة خاصة بع��د التوقيع على وثيقة الحل
العادل للقضية الجنوبية من كافة المكونات بمؤتمر الحوار.
وفي اللقاء أكد األخ الرئيس عبد ربه منصور هادي الحرص
على تجاوز الصعوبات وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الذي يمثل جوهر التغيير وأساسه وترسم مخرجاته مالمح
المستقبل وخريطة العمل الوطني المرتكزة على خيارات
الش��عب اليمني في بناء اليمن الجديد الذي تسوده الحرية
والعدالة والحكم الرشيد.
وثمن األخ الرئيس جهود المبع��وث األممي التي يبذلها
في سبيل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل ودعم األمم
المتحدة للتس��وية السياس��ية ف��ي اليم��ن المرتكزة على
المب��ادرة الخليجية وآليته��ا التنفيذي��ة المزمنة وقراري
مجلس األمن  2014و. 2051
الى ذلك بحث وزي��ر الخارجية الدكتور أب��و بكر عبدالله
القربي أمس مع س��فراء الدول الراعي��ة للمبادرة الخليجية
الترتيبات الخاصة باختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وفي اللقاء أش��ار وزير الخارجية إل��ى أن مخرجات مؤتمر
الحوار تهدف إلى الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن

من خالل دولة اتحادية يتس��اوى فيها الجميع في الحقوق
والواجبات وأساسها العدالة والحكم الرشيد.
وأكد وزير الخارجي��ة أن مؤتمر الحوار الوطني الش��امل
ش��ارف على إنج��از كافة القضاي��ا المطروح��ة على جدول
أعمال��ه ،معب��را عن تقدي��ر اليم��ن للجهود الت��ي بذلتها
ال��دول الراعية للمبادرة الخليجية للخ��روج من األزمة التي
مر بها خالل الفترة الماضية وما قدمته من دعم للتسوية
السياس��ية في اليمن المرتك��زة على المب��ادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية المزمنة وق��راري مجلس األمن 2014
و2051م..وأش��ار الوزي��ر ال��ى أن التجربة الفري��دة التي
انتهجتها اليمن من خالل جلوس مختلف األطياف والقوى
السياس��ية على طاول��ة الحوار س��تتوج بانعقاد الجلس��ة
الختامي��ة لمؤتمر الحوار الوطني الش��امل والذي س��يمثل
حدثًا وطنيًا مهمًا يدون في تاريخ اليمن المعاصر.
من جانبهم رحب سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية
بالتطورات األخي��رة في مؤتم��ر الحوار الوطني الش��امل،
مؤكدين دعم المجتمع الدولي لليمن وجهود األخ الرئيس
عبد ربه منصور هادي للخروج باليمن إلى بر األمان.
> الى ذلك يعرض المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف
بعد غد االربعاء ،مالحظاتهم حول وثيقة الحلول للقضية
الجنوبية ..فيما منحت االمانة العامة ورئاسة مؤتمر الحوار
االعضاء اجازة ليومي االثنين والثالثاء ،في الوقت الذي يجري
الترتيب والتحضير النعقاد الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار
الوطني الشامل الخميس المقبل واالحتفاء بنجاحه في الـ25
من يناير الجاري بمشاركة اقليمية وعربية ودولية.
هذا وق��ال رئيس فريق ممثل��ي المؤتمر الش��عبي العام
واحزاب التحالف بمؤتم��ر الحوار الوطني ،االس��تاذ يحيى
دويد لـ«الميثاق» :ان المؤتمر واحزاب التحالف سيعرضون
بعد غد االربعاء ،مالحظاتهم حول وثيقة الحلول للقضية
الجنوبية.
واضاف :ان المالحظات تنص��ب في مجملها على الوثيقة
االصلية التي تم التوقيع عليها من مكونات الحوار.
وصوت اعض��اء المؤتمر الحوار الوطن��ي باألغلبية ،امس
االحد ،عل��ى تفويض األخ الرئيس عبدرب��ه منصور هادي
رئيس الجمهورية ـ رئيس مؤتمر الحوار الوطني الش��امل
بتش��كيل لجنة برئاس��ته لتحديد ع��دد االقاليم ،ويكون
قراراه��ا نافذا ،عل��ى أن تتولى اللجنة دراس��ة خيار س��تة

القيادي المؤتمري محسن النقيب
ينجو من محاولة اغتيال
فككت األجه��زة األمنية ،عبوة ناس��فة زرعتها عناصر
ارهابية في س��يارة القيادي المؤتمري االس��تاذ محس��ن
النقيب -عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ..عضو
مؤتمر الحوار الوطن��ي  ..في محاولة الس��تهداف حياته في اطار
مسلسل االغتياالت التي تستهدف قيادات واعضاء المؤتمر.
وقال النقيب في تصريح لـ(المؤتمرنت) أن مواطنين اكتشفوا،
ظهر امس ،العبوة الناس��فة بالصدفة أثناء توقف س��يارته أمام
فنادق العاصمة بحي شميلة.
وأضاف النقيب :أنه ابلغ البحث الجنائي بالواقعة ،والتي حضرت
إلى الموقع وباشرت بتفكيك العبوة الناسفه.

هروب امين عام االشتراكي
محاولة أخيرة لعرقلة الحوار
< اعتب��ر مراقب��ون
وسياس��يون رس��الة
ا لد كت��و ر يا س��ين
س��عيد نعمان االمي��ن العام
للحزب االش��تراكي الموجهة
لحزبه انها ه��روب واضح من
العمل السياسي وليس ألجل
العالج..
و قا ل��و ا ف��ي تصر ي��ح
لـ «الميث��اق» ان ياس��ين
بتصرف��ه ه��ذا خ��ذل الوطن
والش��عب قبل حزبه ،وكشف
عن حقيقة م��اكان يخطط له
من خ�لال الحوار ول��م يحصل
عليه وفي مقدم��ة ذلك دولة
من اقليمين..الفتين الى ان تسليم قيادة االشتراكي
للمعتدلين والعقالء كان اجبارًا خصوصًا وان ياسين
يواجه ضغوطات كبي��رة جراء تحالف��ه مع االخوان
والعناصر المتطرفة ..الى ذلك قال المراقبون ان اقل

مايمكن ان يوص��ف به تصرف
الدكتور ياسين هو هروب قبل
اختتام أعم��ال مؤتم��ر الحوار
الوطني ،وتنصل من المسئولية
ومحاولة لخلق عراقيل جديدة
في مسار التس��وية السياسية
خصوص��ًا وانه اح��د الموقعين
على المبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية..
مشيرين الى انه اذا كان هناك
ضغوطات على الدكتور ياسين
كم��ا يق��ول البع��ض -فه��يضغوط��ات من حزبه م��ن تيار
البيض الذي اليري��د لليمن ان
يكون واحدًا موحدًا.
الفتين الى ان ياسين اليس��تطيع ان يتخذ قرارًا
واضحًا خصوصًا بعد ما حظي البيان الرئاسي باجماع
اعض��اء مؤتمر الح��وار الوطني وهو ماش��كل ضربة
شديدة له.

ف��ي الجن��وب -وخيار
أقالي��م -أربعة ف��ي الش��مال واثنان
ْ
ْ
إقليمينّ ،
وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق.
وأكد االس��تاذ يحيى دويد،عضو اللجنة العامة للمؤتمر
الش��عبي ،ان المالحظات تركزت على اعادة صياغة بعض
العبارات والجمل المبهمة الت��ي اوردتها الوثيقة او حذف
البعض منها ،او أنها تقترح جمل وعبارات جديدة وواضحة
بحيث تكون متوافقة لنص البيان الصادر عن رئاسة هيئة
مؤتمر الح��وار االس��بوع الماضي والذي يؤك��دة على عدم
المس��اس بالوحدة مهما كان��ت الظروف وف��ي اية مرحلة
مستقبلية.وأش��ار ال��ى انه كان م��ن المفت��رض ان يعرض
المؤتمر وبقي��ة المكون��ات مالحظاتهم في جلس��ة امس
االحد،غير ان الفوضى التي تعمد بعض اعضاء مؤتمر الحوار
أثارتها ،اضطر هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الى رفع الجلسة
وتأجيل تقديم بقية المالحظات الى بعد غد االربعاء..
وكانت الجلس��ة العامة الثالث��ة لمؤتمر الح��وار الوطني،
واصلت أعمالها أمس ،برئاس��ة ابو بكر باذيب ،باالستماع
إلى مالحظات المكونات على تقرير فريق القضية الجنوبية.
وفي سياق متصل،علمت « الميثاق» ان الرئاسة واألمانة
العامة لمؤتم��ر الحوار ح��ددت الخميس المقبل الجلس��ة
العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني..
وقالت مصادر رفيعة المستوى انه تم تحديد يوم الـ25
من يناير الجاري موعدا لالحتفاء بنجاح أعمال الحوار الوطني
وخروج��ه باتفاق��ات وتوافق��ات على مختلف المش��كالت
والقضايا اليمنية تتضمنها وثيقة وطنية بمخرجات الحوار
لتصبح بعد ايام قالئل وثيقة دولية.
وأضافت المصادر»ان احتفاال كبيرًا س��يقام بمش��اركة
وفود رفيعة المستوى اقليمية وعربية ودولية في العاصمة
صنعاء يوم  25يناير الجاري  ..مشيرة الى ان مجلس االمن
الدولي سيعقد جلس��ة له يوم  28يناير الجاري ،وسيقوم
بإيداع وثيقة الحوار اليمن��ي في مجلس االمن الدولي والتي
ستصبح وثيقة دولية.
ال��ى ذلك ،أكدت مص��ادر ف��ي وزارة الخارجي��ة ،ان هناك
بالفعل مشاورات وترتيبات القامة احتفال كبير في الـ25
من ش��هر يناير الجاري بمناس��بة نجاح الحوار اليمني ،وان
مش��اركة كبيرة لوفود عربية ودولية ستش��ارك في هذا
االحتفال.

ال تخذلوا الرئيس هادي
< عندما ربطت الس��فيرة البريطانية في اليمن ج��ون ماريوت تفجر الصراعات
المسلحة في أكثر من منطقة يمنية باقتراب انتهاء موعد مؤتمر الحوار الوطني،
كانت محقة كما عهدها اليمنيون صريحة وشجاعة وواضحة.
فم��ا تش��هده الس��احة الوطني��ة م��ن مواجه��ات
مس��لحة في صعدة والجوف وكتاف وحاشد والضالع
وحضرم��وت وغيرها تؤك��د أن ثمة قوى سياس��ية
تح��اول خل��ط األوراق ف��ي ه��ذه اللحظ��ات الحرجة
لتحقيق مكاسب ش��خصية أو حزبية بعد أن فشلت
من تحقيقها في «موفمبيك»!
ووس��ط هذه العاصفة الهوجاء الت��ي تهدد الوطن
والش��عب اليمني ،يواصل األخ عبدربه منصور هادي
رئي��س الجمهوري��ة -الس��ير ال��ى األم��ام ويقتربالوصول باليمن الى شاطئ األمان ،لقد أكدت األيام أنه
قائد استثنائي في تاريخنا وحمل األمانة التي اختاره
المؤتمر الشعبي لها وأوكلها اليه الشعب ويعود له
الفضل في انقاذ اليمن من حرب طاحنة عندما أوقف
المواجهات المس��تعرة داخل العاصمة صنعاء والتي
كادت ان تس��قط اليمن في حرب أهلي��ة ال تبقي وال
تذر ،ومازال الوطن يدفع أثمانًا باهظة الى اليوم جراء
تداعيات تلك الحرب ..ومن الواضح جدًا أن محاوالت
تفجير الوضع في أكثر من محافظة اليوم يعني أن ثمة
قوى سياسية تسعى الى إيصال رسائل عدة للداخل
والخارج تريد أن تقول من خاللها إن بإمكانها فرض
نفسها على الجميع بقوة السالح وتصفية كل من يقف
أمامها بأساليب وحشية.
< فه��ذه القوى التي تش��عل الحرائق ف��ي البالد هي
معروفة للجميع بعد أن س��قطت أقنعتها ولم يعد
بمقدورها أن تستغل الدين إلخفاء قبح مخططاتها
الدنيئة التي تحاول من ورائها إعاقة الجهود الكبيرة
التي يبذله��ا رئي��س الجمهورية إلخ��راج اليمن من
تكت��ف بوض��ع العراقيل أمام
األزم��ة الخانق��ة ..فلم ِ
تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها ،ومحاوالت فرض
نصوص تتعارض مع مضامينها في مخرجات مؤتمر

الحوار ،كالعزل السياسي وإلغاء الحصانة وغيرها ..بل
هرولت للتوقيع على وثيقة بن عمر في استهداف
لقد
واضح َّ
موجه ضد الرئيس في محاولة لتشويه تاريخه
الوطني وس��يرته النضالي��ة المش��رفة ودفاعه عن
مصال��ح الش��عب ومكاس��ب الث��ورة والجمهوري��ة
والوحدة ..تزامن ذلك مع هذا التصعيد المس��لح في
الميدان..
إن اش��عال ني��ران الفتنة َ ف��ي بع��ض المحافظات
الجنوبي��ة تحت مس��مى «اله َّبة» وتوحد الش��عارات
والخطاب من الم��كال الى الضالع وع��دن ولحج ،كلها
تشير الى تورط قوى سياسية بعينها ومنها الحراك
االنفصالي الذي يتزعمه علي سالم البيض اضافة الى
جماعة االخوان (حزب االص�لاح) وتنظيم القاعدة،
حيث التق��ت أهدافهم ومصالحه��م وتنفذ ميدانيًا
بصورة توحي بوجود قيادة مشتركة.
وبالمقابل نجد تورط نفس القوى بالمواجهات التي
تجري في عمران وأرحب والجوف وصعدة ،ولكن تحت
مسمى الس��لفيين أو قوات النصرة وكذلك الحوثيين
(انصار الله) ومعهم تنظيم القاعدة.
ً
وفي قراءة للمرامي المستقبلية لهذه القوى مجتمعة
نجد أنهم يهربون من مخرجات الح��وار وال يؤمنون
بالديمقراطي��ة والتب��ادل الس��لمي للس��لطة ،حيث
لديهم اعتقاد أنهم هم الذين يجب أن يكونوا حكام
الب�لاد ،ويغلف��وا نزعاتهم االنقالبية ه��ذه بمزاعم
دينية.
إن الرئيس ه��ادي وهو يخوض مع��ارك وطنية في
أكثر من جبهة يقف الى جانبه الشعب اليمنيٍّ ،ومهما
حاولت تلك القوى المتطرفة إرسال رسائل تحد عبر
ازهاق ً أرواح آالف المواطنين األبرياء وسفك دمائهم
باط�لا وتفجي��ر المن��ازل ودور العب��ادة وتش��ريد

محمد أنعم

آالف األس��ر ،فلن تحقق من وراء مثل هذه األساليب
المتوحشة أية مكاسب ..إنما ستزيد الرئيس هادي
إصرارًا على إنجاز مهمته الوطنية والتاريخية.
لقد تعام��ل الرئي��س هادي م��ع التداعي��ات التي
تشهدها الساحة بمسؤولية وطنية وبحرص القائد
التاريخي الذي ال يلتفت الى الالهثين وراء مصالحهم
الخاصة ..ولعل توجيهاته بوق��ف نزيف الدم اليمني
وس��رعة إطفاء الحرائق بإرسال لجان رئاسية تأكيد
واضح أن��ه البد من المض��ي ليس فقط نح��و األقاليم
وإنما الى تطبيق النظام والقانون وتجس��يد حقيقة
المواطنة المتس��اوية ،وهذه المعركة التي يقودها
الرئي��س الي��وم س��تتوج باالنتصار العظي��م طالما
والش��عب اليمني والقوى السياس��ية وفي مقدمتهم
المؤتم��ر الش��عبي العام يقف��ون الى جانب��ه من أجل
استكمال بناء اليمن الجديد.
وإذا كان البعض يس��عى بقوة الس�لاح أو بأسلوب
التآم��ر لتحويل الوطن الى كنتون��ات ،والبعض اآلخر
يواصلون محاصرة المعسكرات وغيرهم يهاجمون
مراكز الش��رطة والس��جون والمرافق العامة ،فهذه
األعمال لن توقف مسيرة الشعب اليمني الذي يتوق
بقي��ادة الرئي��س الى غد أفض��ل مهم��ا كان الثمن..
وعلى الذين اليزالون يعيش��ون القرون الوس��طى أن
يواجهوا انفس��هم بالحقيقة وأنه ب��ات من الضرورة
تأكيد حضور الدولة وعدم السماح ٍّ
ألي كان أن يتحول
الى قوة بطش ضد المواطنين تحت أي مس��مى قبلي
أو مذهب��ي أو مناطق��ي ،أو ش��طري ..فالدول��ة ه��ي
وحدها المس��ئولة عن حماية دم��اء ومصالح وحقوق
أبناء الش��عب كافة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار،
واس��تخدام اللجان الرئاس��ية -آلخر مرة -في قضايا
يجب أن يخضع الجميع في حلها للنظام والقانون.

