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تشهد محافظة تعز توترًا 
سياسيًا على خلفية أعمال 
العنف والفوضى التي حدثت 
أم��س األول خ��الل الجلسة 
االفتتاحية لفعاليات مؤتمر الحوار 
قامت  حيث  لمحافظة،  با لمحلي  ا
مجاميع ت��اب��ع��ة ل��ح��زب االص���الح 
بإثارة الفوضى ومحاولة االعتداء 
على األمين العام للمجلس المحلي 
بالمحافظة االستاذ محمد احمد الحاج 
وآخرين بهدف إفشال مؤتمر الحوار 
وجر المحافظة الى الفوضى والعنف..
وف��ي ه��ذا السياق أعلن المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام واح���زاب التحالف 
بمحافظة تعز تعليق مشاركتهم 
في أعمال الحوار المحلي، ودان��وا 
في بيان ما قامت به لجنة التسيير 
بالمحافظة من  ر  ل��ح��وا ا لمؤتمر 
السماح لمجاميع غوغائية بالدخول 
بقصد افشال مؤتمر الحوار المحلي 
واستخدام مكبرات الصوت لإلساءة 
لثقافي  ا لمركز  ا في  للمشاركين 
وعبر عن استنكارهم للتصريحات 
البعض  التي أطلقها  الالمسئولة 

لتأزيم الموقف.
وقال البيان إن حزب اإلصالح اليريد 
يبسط  ان  قبل  ينجح  ان  ر  للحوا
نفوذه على مؤسسات الدولة بالقوة 
وباالساليب الشوارعية التي تعودناها 
منه خالل عامين وشاهدها الناس 

بأم أعينهم.
وأش��ار الى ان االح��داث الفوضوية 
الجلسة االفتتاحية  التي شهدتها 
لمؤتمر الحوار المحلي يكشف بوضوح 
عن المؤامرة التي تستهدف تشويه 
االرث الثقافي والنضالي والتاريخي 

لمحافظة تعز.
واضاف ان ما حدث امتداد لمسلسل 
االساءة الموجهة الى قيادة المحافظة 
ورموزها وممارسة االبتزاز الرخيص 
من قبل حزب االصالح والتي لن يكون 
آخرها اغالقه مكتب التربية والتعليم 
ومكتب االشغال االسبوع الماضي 
واالعتداء على المدارس بالقنابل 
الصوتية إلرغام المدرسين والطالب 
على الخروج من مدارسهم للمشاركة 

معهم في التظاهرات العبثية.
ودع��ا المؤتمر واح���زاب التحالف 

جميع ابناء تعز الى وضع حد لهذه 
المهازل والحفاظ على أمن واستقرار 

محافظتهم.
هذا ومن المتوقع ان ينظم المؤتمر 
الشعبي العام واحزاب التحالف اليوم 
مسيرة احتجاجية مناهضة لممارسات 
االص��الح التخريبية في المحافظة 
والتأكيد على ان المؤتمر وحلفائه 
يتمسكون بالحوار كحل أمثل لالزمة 
للخروج بالوطن ومحافظة تعز من 

بوتقة الصراعات السياسية.
ال��ى ذل��ك دان أع��ض��اء المجلس 
المحلي ومشائخ ووجهاء محافظة 
تعز ما تعرض له االس��ت��اذ محمد 
الحاج األمين العام للمجلس المحلي 

بالمحافظة.
 واعتبروا أن ما حدث كان أمرًا مبيتًا 
الهدف منه إفشال مؤتمر الحوار 

وتصعيد الوضع في المحافظة.
مؤكدين في بيان أن مثل تلك 
االع��م��ال الغوغائية والتصرفات 
الهمجية ال يمكن أن يقبل بها أبناء 

محافظة تعز.  

المؤتمر وحلفاؤه بتعز يعلقون مشاركتهم في الحوار الوطني المحلي
تعز تشهد مسيرات احتجاجية منددة بعنف االصالح

المكال- صالح العجيلي:

ت����رأس االس���ت���اذ ع��وض 
عبداهلل حاتم عضو اللجنة 
رئيس  لرئيسة-  ا لدائمة  ا
فرع المؤتمرالشعبي العام 
بمحافظة حضرموت- اجتماعًا موسعًا 
بمقر الفرع ألعضاء قيادة فرع المؤتمر 
بالمحافظة وقيادات فرعي الدوائر 141 
و142 بالمكال والقطاع النسوي والشباب 

والطالب.
وفي مستهل اللقاء أطلع رئيس الفرع 
الحاضرين على آخر المستجدات على 
وما  والسياسية  الوطنية  الساحتين 
تمخضت عنه اجتماعات الجلسة العامة 
األولى للحوار.. وقال حاتم: إن الحوار 
الوطني يعد قيمة وطنية وحضارية يجب 

التمسك بها والحفاظ عليها، ألنه البديل 
للحوار وااللتقاء والتوافق، إال الحرب 

االهلية واإلقتتال والفوضى والدمار.
م��ؤك��دًا ح��رص وت��ف��اع��ل ومثابرة 
اعضاء مؤتمرالحوار من ابناء محافظة 
عكس  على  لمشاركين  ا حضرموت 
ومتابعة وطرح مختلف قضايا وهموم 
أبناء المحافظة، ولعل اهمها تحقيق 
العدالة في توزيع ال��ث��روات وإعطاء 
المحافظة المنتجة النصيب األوفر من 
منتجاتها النفطية والسمكية وسرعة 
قية  لحقو ا يا  لقضا ا مختلف  لجة  معا

والمطلبية.
مشيرًا الى مباشرة عدد من اللجان 
اعمالها في المكال س��واًء في الجانب 
المدني أو العسكري أو األراضي وهي 
اآلن تستقبل الشكاوى والمظالم لمن 

يدعي ذلك.. مؤكدًا ان مؤتمر الحوار 
الوطني سيضع خارطة طريق جديدة 
وسيمضي خالل الشهرين القادمين في 

إنجاز المهام المحددة له.

وقال: نشعر ان هناك مؤشرات على 
نجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي يعتبر 
فريدًا من نوعه على مستوى المنطقة 

العربية.
وعلى الصعيد التنظيمي رحّب فرع 
الدكتور  المؤتمر بحضرموت بقرار 
عبدالكريم االري��ان��ي النائب الثاني 
لرئيس المؤتمر القائم بأعمال االمين 
العام -القاضي بتصعيد األخت ليلى 
عوض غانم الى قيادة القطاع النسوي 

بالمحافظة.
حضر اللقاء االخ محمد احمد بامقداد 
نائب رئيس الفرع واالخ احمد اسكندر 
محسن رئيس هيئة الرقابة بالمحافظة 
واالخت اسوان بن حويل رئيسة النشاط 
النسوي بالمحافظة وعدد من قيادات 

المؤتمرالشعبي العام بالمحافطة.

مؤتمر حضرموت يستعرض مداوالت مؤتمر الحوار الوطني

ح��ص��د ال��م��ؤت��م��ر 
الشعبي العام وحلفاؤه 
عددًا من مقاعد نواب 
ومقرري فرق العمل 
ف��ي مؤتمر ال��ح��وار الوطني 
الشامل في االنتخابات التي 
ج��رت الختيار رؤس���اء ون��واب 

ومقرري فرق العمل االثنين 
الماضي.

وفي هذا اإلطار فاز الدكتور 
علي ابو حليقة بمنصب نائب 
أول لرئيس فريق عمل بناء 
الدولة، فيما فاز الدكتور احمد 
االصبحي نائبًا اول لرئيس فرق 

عمل الحكم الرشيد، كما فاز 
االستاذ علوي المشهور بمنصب 
نائب أول لفريق استقاللية 

الهيئات ذات الخصوصية...
وفي السياق نفسه انتخبت 
االخ��ت ن��ورا الشامي مقررة 
لفريق عمل الحقوق والحريات، 

فيما ان��ت��خ��ب االس��ت��اذ فهد 
دهشوش مقررا لفريق عمل 

أسس بناء الجيش واألمن.
هذا باإلضافة إلى فوز العديد 
م��ن المقربين إل��ى المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه في عدد 

من فرق العمل. 

المؤتمر وحلفاؤه يحصدون عددًا من 
نواب ومقرري فرق مؤتمر الحوار

الحاضري عضوًا في 
دائمة المؤتمر

أصدر األمين العام للمؤتمر الشعبي العام 
للشئون التنظيمية األسبوع الماضي القرار 
التنظيمي رقم »3« لسنة 2013م والذي 
قضى في مادته األولى بتصعيد األستاذ 
عبدربه حاضر الحاضري الى عضوية اللجنة الدائمة 

للمؤتمر بمحافظة المحويت.
ويأتي هذا التصعيد اعترافًا بجهود الناشط الحاضري 
والذي كان يشغل صفة سكرتير أول لمنظمة الحزب 
االشتراكي اليمني بمديرية المحويت حتى مارس 
2011م حيث أعلن استقالته من االشتراكي وانضم 
لصفوف المؤتمر الشعبي العام احتجاجًا على استمرار 

تحالف الحزب االشتراكي مع حزب االصالح..
بدورنا نهنئ األستاذ عبدربه حاضر الحاضري 

ونتمنى له دوام التوفيق والنجاح.

في بيان دان فيه اساءة االصالح المتكررة لقيادة المحافظة

 عقد مجلس األم��ن الدولي 
ج��ل��س��ة م����ش����اورات مغلقة 
لمناقشة تطورات الوضع في 
اليمن في إطار جلساته الدورية 
لعملية  ا سير  بعة  لمتا لمخصّصة  ا
االنتقالية السلمية المستندة إلى المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة 

وقراري المجلس رقم 2014 و2051.
واستمع المجلس خالل الجلسة التي 
عقدت في وقت متأخّر من مساء الخميس 
ال��ى تقرير قدّمه المستشار الخاص 
ألمين عام األمم المتحدة ومبعوثه إلى 
اليمن جمال بن عمر حول الوضع في 
اليمن في ضوء انطالق مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل في 18 مارس الماضي.
وقال بن عمر في تصريحات لوسائل 
اإلع���الم عقب الجلسة »ل��ق��د أحطت 
مجلس األمن بأخبار سارة عمومًا حول 
عملية االنتقال السياسي في اليمن, وفي 
مقدمة ذلك انعقاد مؤتمر الحوار الوطني 
الذي دشّنت أعماله في ال� 18 من مارس 
المنصرم وشّكل لحظة تاريخية مهمة في 
تاريخ اليمن الحديث. كون المجموعات 
التي كانت تخوض مواجهات مسّلحة 
قبل عام فقط، أصبحت تجتمع اليوم في 
قاعة واحدة لمناقشة مستقبل مشترك 

لبالدها«.

وأضاف »يمّثل ذلك ابتعادًا كبيرًا عن 
األحداث المأساوية التي حصلت في اليمن 
قبل عامين، وفي طليعتها ما حدث في 
18 مارس 2011، حين قتل 45 متظاهرًا 

سلميًا وجرح 200 آخرون«.
وتابع المبعوث األممي »رغم أن انعقاد 
مؤتمر الحوار يعد محطة مهمة من 
المرحلة االنتقالية الحالية في اليمن، فقد 
لفتّ نظر مجلس األمن إلى التحديات 

الكبيرة التي مازالت تواجه هذا البلد«.
وت���ط���رّق ف���ي ه���ذا ال��ج��ان��ب إل��ى 
االضّ��ط��راب��ات التي تشهدها بعض 
خ��ر  وآ حين  بين  لجنوبية  ا لمناطق  ا
والدعوات التي يرفعها البعض للمطالبة 
له  شما ع��ن  ليمن  ا جنوب  بانفصال 
بذريعة أن أبناء الجنوب سئموا بعد نحو 
عقدين من التمييز والقمع وعدم معالجة 
المظالم المشروعة، وشّكهم في وعود 
اإلصالح. مؤكدًا أن كثيرًا من اليمنيين 
يتفقون على أن حل القضية الجنوبية 
يعد مفتاحًا لنجاح العملية االنتقالية في 

اليمن.
وأشار إلى أنه بينما غابت بعض فصائل 
الحراك الجنوبي عن مؤتمر الحوار انضم 
ممّثلو فصائل أخرى للحراك الجنوبي 
السلمي، للمشاركة في المؤتمر على 

أمل أن يتعاطى المؤتمر مع مطالبهم 
بنزاهة واحترام.

واستطرد بن عمر »مازلت على تواصل 
مع القيادات الجنوبية، وقد أّكدت مرارًا أن 
الوسيلة الوحيدة للحل هي عبر الحوار«. 
مبيّنًا أن الكثير من تلك القيادات أكدوا 

له نبذهم للعنف والتزامهم بالحوار.
ودع��ا المستشار الخاص ألمين عام 

األم��م المتحدة ومبعوثه إل��ى اليمن 
الحكومة اليمنية إلى اتّخاذ إج��راءات 
فورية لبناء الثقة في الجنوب ومعالجة 
المظالم المزمنة بما فيها ما يطرح من 
قضايا بشأن المصادرة غير القانونية أو 
غير المشروعة للممتلكات والتسريح 

القسري من الجيش والخدمة المدنية.
وعبّر في ذات الوقت عن األسف، لما 

شهده األسبوع األول من مؤتمر الحوار، 
من تزايد الهجمات على البنية التحتية، 
حيث سجّلت تسع هجمات على خطوط 
نقل الطاقة الكهربائية وخمس هجمات 
على أنابيب النفط, فضاًل عمّا شهدته 
العاصمة صنعاء من محاوالت اغتيال 
عدة استهدفت مسؤولين حكوميين، 
وفي حالة واحدة منها استهدف عضو في 

مؤتمر الحوار.
وأوضح المبعوث األممي أنه تناول في 
تقريره المقدم لمجلس األمن األزمة 
اإلنسانية المستمرة في اليمن وأن النداء 
اإلنساني للسنة الحالية اليزال ينقصه 
78% من حاجاته التمويلية. مبيّنًا في 
هذا الصدد أن الدول والمنظمات األعضاء 
في مجموعة أصدقاء اليمن ورغم أنها 
أعادت تأكيد التزامها بدعم اليمن خالل 
االجتماع األخير للمجموعة الذي عقد 
بلندن في السابع من مارس المنصرم، 
إال أنها مع األس��ف، لم تف بكثير من 
التعهّدات وه��و ما يستدعي تجديد 
الدعوة للدول والمنظمات المانحة للوفاء 

بتعهّداتها تجاه اليمن.
واعتبر بن عمر الجدول الزمني للفترة 
المتبقية من المرحلة االنتقالية والتي 
تقل عن عام بأنه مازال يشكل تحديًا 
كبيرًا نظرًا للخطوات المهمة المطلوب 

إنجازها خالل هذه الفترة والمتمّثلة 
بإجراء مؤتمر الحوار، وعملية صوغ 
مشروع الدستور واالستفتاء عليه، وكذا 
إجراء اإلصالحات االنتخابية، وصواًل إلى 

إجراء االنتخابات العامة.
ولفت إل��ى أن��ه ف��ي إط��ار الخطوات 
المنجزة من المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمّنة تم إعالن إصالحات 
المسّلحة  ل��ق��وات  ا إلع����ادة هيكلة 
وتوحيدها، لكنها لم تطبق بعد. وقال 
»وال تزال التحضيرات إلعداد سجل جديد 
للناخبين في مراحلها األولى، حيث أعلنت 
اللجنة العليا لالنتخابات األسبوع الماضي 
خطة جديدة لسجل إلكتروني للناخبين، 
ويتطلب تنفيذها توفير موارد عاجلة«.

واختتم المبعوث األممي تصريحاته 
بالقول »ورغم كل ذلك، مازال اليمن 
المثال الوحيد في المنطقة النتقال 
خارطة  على  مبني  تفاوضي  سلمي 
طريق شاملة وحوار وطني حقيقي، وقد 
فتح مؤتمر الحوار الوطني فصاًل جديدًا 
في العملية االنتقالية، يخط صفحاته 
اليمنيون بأنفسهم وك��ل أم��ر متاح 
وتقرره إرادة الشعب اليمني. ولذلك فان 
اليمنيين يصنعون اليوم مستقبلهم 

بأنفسهم«.

مجلس األمن استمع إلى تقريره بشأن اليمن

بن عمر يدعو إلى اتّخاذ إجراءات فورية لبناء الثقة في الجنوب


