
علمت »الميثاق« من مصادر سياسية رفيعة أن المبعوث   
األممي جمال بن عمر سيعود الى صنعاء خالل اليومين 
القادمين لحضور اجتماعات اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر 
الحوار الوطني بعد أن علقت اللجنة في خالف حول عدد من 

القضايا التي اختلقها ممثلي أحزاب المشترك.
 وأوضحت المصادر أن بن عمر في اجتماعه االخير أبدى 
امتعاضه الشديد من إصرار أعضاء من أحزاب اللقاء المشترك 
على إعاقة عمل اللجنة، وقد حذرهم من خطورة ذلك ودعاهم 
الى تغليب مصلحة الوطن والترفع عن المناكفات والمكايدات 

والحزبية الضيقة.
الجدير بالذكر أن هناك تحضيرات تجرى لتأسيس مكتب فني 
دائم لممثل األمين العام لألمم المتحدة في بالدنا ليتابع عن قرب عملية سير الحوار الوطني 

والتسوية السياسية.

تهيئة األجواء
> مصادر في اللجنة 
أكدت لــ»الميثاق« ان 
اللجنة قد استكملت 
ـــمـــهـــام  ــــة ال ــــاف ك
التحضيرية التي نص 
ــرار تشكيل  عليها ق
هناك  ولكن  للجنة  ا
أطرافًا التريد ان تقوم 
برفع تقريرها لرئيس 
وتختلق  الجمهورية 
كل يوم عقبات جديدة 
أمام ذلك بهدف كسب 
الوقت وتأخير انعقاد 
مؤتمر الحوار الوطني 
خالل الفترة المحددة.

وكشفت المصادر ان 
أحزاب اللقاء المشترك 
ــقــدمــت خــالل  قـــد ت
الجلستين األخيرتين 

أمس األول بشروط تعجيزية جديدة قبل الدخول 
في مؤتمر الحوار الوطني تحت مسمى »ضمانات 
للدخول في الحوار« حيث قدم اعضاء المشترك 
في اللجنة الفنية قائمة طويلة بشروط استباقية 
تتعارض مع التأكيدات على ان يكون الحوار دون 

شروط مسبقة.
وقالت المصادر: ان أبرز تلك الشروط ما أسمته 
بتهيئة األجــواء وبقاء المخيمات في الشوارع 
والساحات، األمر الذي يتنافى تمامًا ونصوص 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي شددت 
على ضرورة نزع أسباب التوتر السياسي واألمني.
مشيرًة الى ان احزاب اللقاء المشترك وخاصة 
حزب االصــالح تعيق اصــدار التقرير النهائي 
للجنة ورفعه لرئيس الجمهورية مشترطًا قبول 
ما يسميها بالضمانات قبل الدخول في الحوار 

لكي يوافق على رفع التقرير.
الى ذلك اعلن عدد من مكونات الحراك الجنوبي 
عدم مشاركتهم في الحوار إال بعد تنفيذ الشروط 
المسبقة التي تقدموا بها عبر عدد من سفراء 

الدول الراعية للمبادرة الخليجية.
وفي ذات السياق أكدت المصادر لـ»الميثاق« 
ان المسيرات التصعيدية التي نظمتها احزاب 
اللقاء المشترك خالل اليومين السابقين هي من 
أجل الضغط على اللجنة لتمرير طلب المشترك 
بالموافقة على معيار اختيار الشباب الممثلين في 

الحوار الوطني من ساحات المشترك فقط.
كما علمت »الميثاق« من ذات المصادر ان اللجنة 
قد حــددت معايير الختيار منظمات المجتمع 

ــي والــشــبــاب  ــدن ــم ال
والمرأة تتضمن عدة 
شــــروط ابـــرزهـــا ان 
االختيار سيكون وفق 
معايير سيتم نشرها 
وسائل  مختلف  فــي 
ــــالم وستشكل  االع
ــة لــلــنــظــر في  ــجــن ل
حسب  الطلبات  تلك 
المعايير التي سيتم 

االعالن عنها..
وقالت المصادر: ان 
عملية اختيار الشباب 
والمرأة ستكون عبر 
بية  لشبا ا ت  ليا لفعا ا
والنسوية وليس حسب 
لمشترك  ا مايطرحه 
بأن يتم االختيار من 
الساحات، األمر الذي 
أوجد خالفًا بين اعضاء 

اللجنة.
ودعــت المصادر كافة االحــزاب والتنظيمات 
السياسية الى تغليب مصلحة الوطن والترفع 
عن المناكفات ووضــع العراقيل أمــام مؤتمر 
الحوار الوطني كون هذا المؤتمر سيرسم مالمح 
مستقبل اليمن وأبنائه ويخرج الى الجميع الى 

بر األمان.
خالف جديد

وتحدثت المصادر عن ان هناك اصرارًا من قبل 
المشترك على اعاقة عمل اللجنة الفنية وتأخير 
رفع التقرير الختامي من خالل تقديم شروط 
مسبقة والتراجع عما تم اقــراره خالل الفترة 
الماضية.. حيث عادت اللجنة الى مناقشة النظام 
االساسي لمؤتمر الحوار بناء على طلب المشترك 
وخاصة فيما يتعلق بنص المادة الخاصة بتشكيل 
هيئة رئاسة مؤتمر الحوار.. األمر الذي قد يثير 
خالفات جديدة داخــل اللجنة ويجعل اللجنة 
تتأخر عن تقديم تقريرها الختامي الى أجل غير 

مسمى.
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ِ��ن��ا ن��ح��و ال��ت��ح��ض��ي��ر مل��ؤمت��ر احل���وار  »ال���ي���وم ن���وج���ُه ط��اق��ات���
الوطني الذي سيضُع على عاتقه صياغَة منظومِة احلكم 
اجلديد من خالل صياغة دستور جديد، واختيار نظام 
احل��ك��م، وتعديل ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات، والبحث ع��ن حلول 

لألزمات في اجلنوب وصعدة«.

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

األمني العام للمؤتمر الشعبي العام

المشترك يتمسك باختيار 
ممثلي الشباب من 
ساحات التغرير فقط

المشترك يعيق الحوار 
بشروط جديدة

اشتراطات جديدة للمشترك لعرقلة الحوار

إصرار على إعاقة رفع التقرير لرئيس الجمهورية
أقرت مشروع النظام الداخلي 
للحوار ونسبة تمثيل الحراك

بن عمر يعود إلى صنعاء لحل خالفات اللجنة الفنية

للجنة   ا ــــرت  ق أ
د  لإلعدا لفنية  ا
ــر لــلــحــوار  ــتــحــضــي وال
الوطني الشامل برئاسة 
لكريم  عبدا لدكتور/  ا
اإلريــانــي كافة المواد 
الــمــتــعــلــقــة بــالــنــظــام 
الداخلي لمؤتمر الحوار 
الوطني ووافقت عليها 
بــصــورة نــهــائــيــة بما 
لمتعلقة  ا لفقرة  ا فيها 
يق  فر ــي  ف لتمثيل  با
العمل المعني بمناقشة 
 . . بية  لجنو ا لقضية  ا
حيث أقــرت اللجنة في 

ــذا الــصــدد أن يمثل  ه
بـنسبة  لجنوب  ا ء  بنا أ
50% من فريق القضية 
الجنوبية 75% من هذه 
النسبة للحراك الجنوبي 

السلمي.
وناقشت اللجنة آليات 
الشباب،  فئات  اختيار 
الــــمــــرأة، ومــنــظــمــات 
ــي،  ــدن ــم الــمــجــتــمــع ال
عية  فر لجنة  شكلت  و
القتراح آليات االختيار 

لممثلي تلك الفئات.
ـــح  ــه أوض ــب ــان ـــن ج م
صالح الصيادي- عضو 

اللجنة- ان اللجنة أنهت 
وان   ، لها  اعما معظم 
رئيس الجمهورية أكد 
استمرارية عمل  على 
اللجنة حتى عقد الجلسة 
االفتتاحية لمؤتمر الحوار 
الوطني واستالم هيئة 
رئاسة المؤتمر اعمالها 
، وهو ما يعني مواصلة 
اعمال اللجنة التحضيرية 
فــي اإلعـــداد والتجهيز 
حتى بعد تسليم التقرير 
النهائي المتعلق بالمهام 
لرئيس  نجزتها  أ لتي  ا

الجمهورية.

للمرة الثالثة تتعثر اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني بفترة قياسية  
من االنتهاء من مناقشة كل مايتعلق باإلعداد والتحضير لمؤتمر الحوار.. 
فبعد أن قالت إنها تجاوزت أزمة نسب التمثيل التي افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك 
بانسحاب اعضاء محسوبين عليه، دخلت اللجنة الفنية في أزمة جديدة تعيق رفع 

تقريرها الختامي وتؤخر عقد مؤتمر الحوار الى أجل غير مسمى.

كتب: علي الشعباني

اتحاد نقابات عمال اليمن يطالب 
بحصته في مؤتمر الحوار

بعث اإلتحاد العام لنقابات عمال  
اليمن رسالة الى رئيس واعضاء 
اللجنة الفنية للحوار  طالب فيها بتحديد 
حصة اإلتحاد وفق قائمة التوزيع لمقاعد 

التمثيل في مؤتمر الحوار.
وجــاء في الرسالة: إن االتحاد العام 
لنقابات عمال اليمن يعد أكبر منظمة 
لوطنية  ا حــة  لــســا ا على  جماهيرية 
ليين  لحا ا ئه  أعضا ــدد  ع يبلغ  بحيث 
)1.270.000( فرد ولديه 15 فرعًا في 
محافظات الجمهورية. وتنظوي تحت 
مظلته 15 نقابة عامة ويبلغ عدد لجان 

نقاباته 3500 لجنة نقابية. وتم التوزيع 
لحصص المقاعد للممثلين في الحوار 
ومن ضمنها منظمات المجتمع المدني. 
إال أن اإلتحاد العام لم يتم إدراجــه في 
هذه المنظمات ولم يحدد حصته في 
مقاعد المؤتمر. وحرصًا من اإلتحاد على 
المشاركة الفاعلة من قبل جميع الفئات 
للخروج بالوطن من أزمته الحالية. فان  
اإلتحاد يطالب بإدراجه ضمن قائمة 
الممثلين في الحوار. لما يملك من أعضاء. 
إضافة إلى خبرة االتحاد الطويلة في 

مهامه الجماهيرية والنضالية.

الصيادي: لم نقر الضمانات وهي 
ليست من مهام اللجنة

أوضح صالح الصيادي   
عضو اللجنة الفنية 
لمؤتمر الحوار الشامل أن 
اللجنة لم تستكمل )بصورة 
نهائية( مناقشة ما تسمى 
الضمانات الالزمة النعقاد 
مؤتمر الحوار الوطني في 

اجتماعاتها.
مشيرًا إلى أن اللجنة رفعت 
اجتماعها مساء »السبت« 
..والنقاش مــازال محتدمًا 
حــول مــوضــوع االجتماع 

)شروط الحوار( على أساس مواصلة النقاش 
الحقًا، قائاًل: إذا كانت هنالك أطراف تريد 
تمرير هذه الشروط بتلك الطريقة فأنه 

تصرف غير مسئول ومرفوض .
 مؤكدا أن مناقشة مثل تلك االشتراطات 
ليس من مهام واختصاصات اللجنة الفنية 
للحوار ..وان الهدف منه هو وضع رئيس 
الجمهورية المشير/عبدربه منصور هادي 
في مربع )ضيق( مرجعا التأخر في رفع 
التقرير لرئيس الجمهورية إلى ذلك السبب .

 ولوح األستاذ صالح الصيادي _ عضو فنية 
الحوار، إلى االتجاه إلعالن موقف واضح  
وكشف األطــراف التي عجزت عن تصدير 
)الشروط الجديدة( باسم تكتلها.. فتحاول 
تمريرها باسم اللجنة الفنية التحضيرية 

للحوار.
 ويرى مراقبون أن احزاب اللقاء المشترك 
تسعى لتمرير  تلك الشروط باسم اللجنة 
الفنية خشية وقوعه تحت طائلة العقوبات 

ــرف معرقل  ــط ــة ك ــي ــدول ال
للتسوية السياسية، 

ـــرح تلك  ــن أن ط ــدي ــؤك م
الشروط التعجيزية يهدف الى 
تعطيل مؤتمر الحوار الوطني 
الــشــامــل.. وإضــافــة المزيد 
ــام القيادة  من العراقيل أم
السياسية التي تستعد إلعالن 
موعد انعقاد مؤتمر الحوار 
الوطني بعد النجاحات التي 
حققت مؤخرا في تجاوز الكثير 
من العراقيل وقطع شوط كبير 
في إقرار مبادئ التمثيل والالئحة الداخلية 
وغيرها من التحضيرات .. ما يعيد أطراف 

األزمة كلها للمربع رقم واحد .
هذا وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها 
يــوم امــس برئاسة نائبة رئيس اللجنة 
راقية حميدان وبحضور ممثل عن المبعوث 
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى 

اليمن.
وناقشت خــالل اجتماعاتها الصباحية 
بسبل  لمتعلقة  ا نات  الضما ئية  لمسا وا
إنجاح مؤتمر الحوار الوطني والتي سبق وأن 
طرحت مقترحات حولها في اجتماع اللجنة 

السبت  .
وأكدت اللجنة على ضرورة انهاء مظاهر 
انقسام الجيش وتواجد المليشيات المسلحة 
في العاصمة وعواصم بعض المحافظات 
وخاصة المدن المقترح انعقاد مؤتمر الحوار 
الوطني فيها وكذا اجتماعات بعض فرق 

عمل المحاور الخاصة بمؤتمر الحوار .

بريطانيا تحث الحراك على الحوار 
وعدم تضييع الفرصة

حث وزيــر الدولة   
الـــبـــريـــطـــانـــي 
ــة  ــي ــارج ــخ ــون ال ــئ ــش ــل ل
»اليستر برت« وعدد من 
ـــدول الراعية  ســفــراء ال
للمبادرة الخليجية الحراك 
الجنوبي على المشاركة 
في الحوار الوطني وعدم 
اضاعة الفرصة التي بين 
أيديهم خاصة بعد إقرار 
اللجنة التحضيرية للحوار 
نسبة التمثيل بـــ)%50( 

للجنوبيين.
ونقل عضو اللجنة الفنية لطفي شطاره ان الوزير 
البريطاني والسفير االمريكي والسفير البريطاني 
وسفراء أمريكا وبريطانيا واالتحاد األوروبي وروسيا  أكدوا 
على أهمية الحوار الوطني الذي سيمكن الجنوبيين من 
طرح كافة القضايا التي يريدون مناقشتها وبما يضمن 

إيجاد حل عادل وشامل للقضية الجنوبية.
مشيرًا الى ان الوزير البريطاني قد شدد على ان 
المجتمع الدولي سيكون الضامن ألي مشروع  يتفق 
عليه اليمنيون في الحوار الذي سيكون على قاعدة 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس 
األمن والتي تضمنت جميعها ايجاد حل عادل وشامل 

للقضية الجنوبية.
ونوَّه شطاره -في تصريح لوكالة »سبأ« -إلى ان 
بعض مكونات الحراك قد تقدمت بشروط لكي تقبل 

بالمشاركة في الحوار الوطني.
وقال: ان عددًا آخر من مكونات الحراك قد طالبت 
بتوفير أرضية للحوار من خالل تنفيذ النقاط العشرين 
التي رفعتها اللجنة الفنية للحوار إلى األخ عبدربه 
منصور هادي -رئيس الجمهورية، األمر الذي يعتبره 
المراقبون اعاقة واضحة للحوار الوطني من قبل 
الحراك وبعض مكوناته بغية تحقيق مصالح شخصية 

على حساب أمن اليمن واستقراره ووحدته.


