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أزمـة الدسـتور تتفجــر
في بيــــان مهـــم :

ممثلو المؤتمر وأحزاب التحالف يوضحون أسباب انسحابهم من الهيئة الوطنية
عدم استكتمال الالئحة الداخلية للهيئة وإقرارهاعدم تصحيح نسب تمثيل المكونات في الهيئة

> كشف ممثلو المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في الهيئة الوطنية أسباب انسحابهم من 
الجلسة التي عقدت السبت في دار الرئاسة.

وقالوا في بيان صادر عنهم: إنه كان من المقرر بجدول أعمال الهيئة أن يتم االتفاق على الالئحة 
الداخلية لعمل الهيئة وان تطلع عليها وتقرها بعد استالمها من اللجنة المصغرة المكلفة بإعداد الالئحة.
وأضافوا : لكننا تفاجأنا بأن اللقاء ليس إال احتفااًل بتسليم مسودة الدستور إلى الهيئة من لجنة صياغة 

الدستور في عمل مخل بالعمل المنظم والمكتمل.
وأورد ممثلو المؤتمر والتحالف في بيانهم األسباب التي جعلتهم ينسحبون من الجلسة بالتالي :

> إن الهيئة لم تقر ولم تكمل الئحتها الداخلية التي تنظم عملها وهي مازالت عهدة اللجنة المصغرة 
إلعداد الالئحة ولم ترفعها للهيئة ولم تكتمل.

> ان لمكوني المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي طلبات أصيلة تتعلق بالهيئة لم يتم 
التجاوب معها برغم تقديمهم أكثر من طلب إلى هيئة رئاسة الهيئة.

> عدم تصحيح نسب التمثيل للمكونات في الهيئة التي تتفق مع نسبهم في مؤتمر الحوار بما فيها 
نسبة تمثيل مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.

ب��ت بالثوا التفري��ط  أم��ام مفت��رق ط��رق واليمك��ن  ليم��ن  الهيئــــة الوطنية لتنفيــــذ مخرجــــات الحوار تضع التســــوية فــــي مأزقا
انسحاب 15 حزبًا من اجتماع هيئة مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار رسالة خطرة

محمد شرف الدين
يزداد المشهد اليمني تعقيدًا بعد التداعيات الخطيرة التي شهدتها 
الساحة في الساعات واأليام القليلة الماضية، والمتمثلة بتفجير المعركة 
حول مســـودة الدســـتور والتي قد تأخذ مســـارًا دراماتيكيـــًا خطيرًا اذا 
رهـــا ومحاولة الغـــاء اطراف  اســـتمرت بعـــض األطراف فـــي غّيها وتجبُّ

ومكونات سياسية بالتهديد والوعيد او شن حروبًا متعددة ضدها.
وما حدث صباح أمس األول السبت تزامنًا مع اجتماع الهيئة الوطنية 
لمراقبـــة تنفيـــذ مخرجـــات مؤتمر الحوار مـــن احتجـــاز للدكتور احمد 
عـــوض بن مبارك- مدير مكتب رئاســـة الجمهورية- وكذلك انســـحاب 
مكونـــات المؤتمر الشـــعبي العام واحزاب التحالـــف الوطني وانصار الله 
لمســـببات منطقية ومقبولة، يؤكد انه ال مســـاومة والتفريط في قضية 
وطنية عظيمة او القبول بعقد اجتماعي يســـلب حقوق أبناء الشـــعب او 
يشـــرعن للتمايـــز بين المواطنيـــن أو االنتقام من بعـــض أبناء الوطن او 

يسقط األحقاد والكراهية الحزبية في نصوص دستورية.
وتظهـــر تداعيـــات الســـاعات الماضيـــة ان محاولـــة تمريـــر بعـــض 
المشـــاريع المشبوهة في بعض فرق الحوار اصبح امرًا مستحياًل، سيما 
وانه  قد ســـبق ألغلب المكونات ان أبدت مواقفها وأعلنتها للرأي العام 
ات مع رئيـــس الجمهورية وتم التأكيد  وجـــرى الحديث حولها فـــي لقاء

على ذلك باتفاق معلن.
ويرجح مراقبون سياسيون ان تكون األزمة الجديدة مفتعلة من قبل 
الرئيس هادي واحزاب في المشترك بهدف تعطيل التسوية السياسية 
وعرقلة السير في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار او استكمال تنفيذ ما 
تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق الســـلم والشراكة 
الوطنية خصوصًا وأن مشـــروع الدســـتور يبدو وكأنه صيغ ليس كعقد 

اجتماعي وإنما ليمدد للرئيس هادي..
حيث ان مســـودة الدســـتور تضمنت موادًا ملغومة، تعمدت الرئاسة 
والمستفيدون من تمديد المرحلة االنتقالية تفخيخ الدستور بنصوص 

»قاتلة« ومدمرة للمستقبل الذي ينشده الشعب اليمني.
وبالتالي جاءت احداث السبت لتنذر بتحول خطير في مسار التسوية 

السياسية وتضع اليمن أمام مفترق طرق، بعد ان أمضى اليمنيون حوالى 
عام ينتظرون دســـتورًا يلبي تطلعات كل ابناء الشـــعب، بيد ان الرئيس 
هادي تحول الى مشعل حرائق ومفتعل أزمات في مسار التسوية، وجاء 
انســـحاب حوالى 15 حزبًا تمثل مكونات كبيرة وقوية في الســـاحة من 
اجتمـــاع الهيئـــة الوطنيـــة للرقابة علـــى تنفيذ مخرجـــات مؤتمر الحوار 
كرســـالة شـــديدة وقويـــة مفادهـــا انه اليمكـــن الســـماح أليٍّ كان العبث 

بمستقبل اليمن وأجياله.
وهذا المأزق الذي وصل إليه الجميع تسبب به ايضًا مستشارو رئيس 
الجمهوريـــة الذيـــن ســـاعدوا علـــى نســـف كل االتفاقات وفـــي المقدمة 
المبادرة الخليجية، ومنحوا ألنفســـهم ســـلطات مقدســـة باسم االحزاب 
وألغوا كل المكونات السياســـية، وبغض النظر عن خلفيات هذه األزمة 

والمتســـببين بها، فإن مايهمنا اليوم هو الى أين يمضي اليمنيون بعدما 
حصـــل.. هل الـــى اتفاق جديد لحل األزمة أم الى االقتتال.. أم الى تقديم 

اليمن على طبق من ذهب لألجانب واخضاعها للوصاية الخارجية..؟
الـــى اآلن ماتـــزال كل الخيـــارات مفتوحـــة وهي كذلك منـــذ 2011م، 
غير ان المســـتجدات تكشـــف عن ســـيناريوهات ما بعد ابراز العضالت 
أي كســـر العظـــم وهو مؤشـــر لدورة عنف لن يكـــون وقودها انصار الله 
مـــن جهـــة والرئيس هادي والمشـــترك من جهة ثانيـــة فقط، بل ان كل 
القوى السياســـية ســـتدفع ثمنـــًا باهظًا في حـــال اللجوء للقـــوة -وهو ما 
يلـــوح في األفق- لحســـم الخالفات القائمة، خصوصـــًا وانه ليس بمقدور 
الرئيـــس او مستشـــاريه او المكونات المســـتفيدة من األزمة واســـتمرار 
تمديد االنتقالية ان تلغي جماعة انصار الله، كما فعلت ذلك مع المؤتمر 

الشـــعبي العـــام وأحزاب التحالـــف الوطني، فثمة متغيـــرات على االرض 
قلبت الموازين بسبب سياسة االقصاء والتهميش وااللغاء التي أفرط في 
اســـتخدامها الرئيس هادي واالخوان وشركاؤهم خالل الفترة الماضية.. 
مما جعل جماعة انصار الله يتصدرون المشـــهد بقوة السالح المسنودة 

بشرعية ثورية بسبب تلك األخطاء الكارثية.
وما يثير االســـتغراب هو اصرار الرئيس هادي ومستشـــاريه على ان 
يسيروا بغطرسة وتبختر كقادة مزعومين بعد أن سرقوا أحالم الشباب 
الذيـــن خرجـــوا 2011م، ويريـــدون اليوم ان يســـرقوا مخرجات الحوار 
وتطلعات الشعب عبر مسودة الدستور وتمديد االنتقالية، واألسوأ من 
كل ذلـــك انهـــم اليضعون للمؤتمر واحـــزاب التحالف وقوى فاعلة أخرى 

أي حساب..!

أزمة اختطاف مدير مكتب الرئاسة تتصاعد

> وصـــف الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هادي األحـــداث التي شـــهدها العام 
2011م باألزمة السياسية وقال انها كارثة حقيقية على اليمن وكادت تقضي 

على أمنه واستقراره ووحدته لوال عناية الله- بحسب مانقلت وكالة سبأ.
يأتي ذلك في خضم االحداث المأساوية التي يشهدها اليمن نتيجة االنفالت 
األمنـــي الملحـــوظ وعجز الدولة عـــن االيفاء بالتزاماتها تجـــاه مواطنيها، حتى 
وصـــل األمر الى اختطـــاف مدير مكتب رئيس الجمهوريـــة الدكتور احمد بن 
مبـــارك فـــي وســـط العاصمة مـــن قبل جماعة انصـــار الله التي تبنـــت العملية 
واصدرت بيانًا تم بثه في قناة »اليمن الرســـمية« أوضحت فيه ان توقيف بن 
مبارك كان ضرورة للحيلولة دون التالعب بمســـودة الدســـتور المزمع طرحه 

لالستفتاء، فيما اكتفت الرئاسة والحكومة ببيانات ادانة للحادثة.
ومن جانب آخر انســـحب ممثلو المؤتمر وأحزاب التحالف من اجتماع هيئة 
الرقابـــة علـــى تنفيـــذ مخرجـــات الحوار الوطني المخصص لمناقشـــة مســـودة 
الدستور الجديد بسبب الخالف على الالئحة الداخلية وعدم التمثيل المتساوي 

كرت في بيان بذلك.
ُ
في الهيئة وغيرها ذ

وتوقـــع مراقبـــون ارتفاع وتيـــرة العنف خالل الفترة القادمـــة في العاصمة 
صنعاء بين جماعة انصار الله والحكومة وحزب االصالح بســـبب أزمة الدستور 
الجديـــد، وفـــي هـــذه االثناء عقد مجلـــس الدفـــاع الوطني اجتماعًا اســـتثنائيًا 
برئاســـة االخ عبدربه منصـــور هادي رئيس الجمهوريـــة القائد األعلى للقوات 
المســـلحة وبحضـــور رئيس مجلس النواب الشـــيخ يحىى علـــي الراعي ورئيس 
الحكومـــة خالـــد بحـــاح، وأكد الرئيس علـــى ضرورة اضطـــالع الجيش وأجهزة 
األمن بمسئولية حفظ األمن في العاصمة صنعاء والحيلولة دون عودة االقتتال 

والمتاريس داخل العاصمة.
وفي أول رد من جماعة أنصار الله على ادارة الرئيس هادي أعلن مستشار 
رئيس الجمهورية صالح الصماد اســـتقالته من منصبه وأوضح انه بذل جهودًا 
كبيرة القناع الثوار- حسب وصفه- بعدم التصعيد، ومنحوا الرئيس والحكومة 
والمكونـــات السياســـية فرصـــة كافية لـــزرع الثقة وطمأنة الشـــعب بأن هناك 
تغييـــرًا نحو األفضل.. واســـتدرك بقوله: ان تلـــك الجهود لم تجد آذانًا صاغية 
لدى الرئاسة والحكومة والمكونات، واضاف: لست مستعدًا بعد اليوم للتدخل 
في حل أي اشـــكال يتعلق بفرض الشـــراكة او منعها فقد بذلت كل ما بوسعي 

لتالفي ان تصل األمور الى هذا الوضع ولكن دون جدوى.
وفي ســـياق تصعيد أزمة اختطاف مدير مكتب الرئاســـة احمد بن مبارك 
اوقفت الشركات النفطية بمحافظة شبوة أعمالها طوعيًا أمس االحد استجابة 
لدعوة وجهها زعماء قبائل شبوة احتجاجًا على قيام جماعة الحوثي باختطاف 

بن مبارك.

مـــن جانبـــه اعلن مصدر مســـئول في اللجان الشـــعبية ان اعتقال بن مبارك 
ي معلومات بتورطه في التخابر مع دولة أجنبية.. مشـــيرًا 

ّ
جاء على خلفية تلق

الـــى احتفاظهم بوثائق وتســـجيالت صوتية تدين مدير مكتب الرئاســـة، تم 
الحصول عليها من أحد ضباط االمن القومي- بحسب المصدر..

وفـــي ذات الســـياق اعتبـــر امين عـــام مجلس التعـــاون الخليجـــي الدكتور 

عبداللطيـــف الزياني اختطاف بن مبارك عمـــاًل ارهابيًا، واصفًا عناصر جماعة 
انصار الله بالمليشيات المسلحة.

ومـــن جهتـــه اصدر الناطق باســـم جماعة انصار الله بيانـــًا صحفيًا أكد فيه 
رفـــض الجماعة لتقســـيم اليمن الى ســـتة اقاليم وانتقـــد اداء الرئيس هادي.. 

مؤكدًا أن استقالته التثني الجماعة عن مواصلة مهامها.
ُيذكـــر أن الحوثيين رفضوا بشـــدة في وقت ســـابق تعييـــن الدكتور احمد 
عوض بن مبارك رئيســـًا للحكومة ومارســـوا ضغوطًا كبيـــرة بعد صدور قرار 

جمهوري بتعيينه وانتهت بإلغاء القرار وتعيين المهندس خالد بحاح.
واعتبـــر مراقبـــون طريقة ايقـــاف بن مبارك مـــن خالل اعتراضه بســـيارة 
مدرعة وســـط العاصمة وانتزاعه من وســـط مرافقيه بمثابة رســـالة للرئيس 

هادي.
وعلمـــت »الميثاق« ان الجهود المبذولة الحتواء األزمة القائمة بين الرئيس 
وانصـــار اللـــه لـــم تحقق أي نتائج حتى مســـاء االحد ويشـــارك فيهـــا عدد من 
الشخصيات الرسمية، وفي هذه االثناء تستمر العديد من الفعاليات في عقد 

ات متواصلة بصنعاء لتدارس الوضع القائم والتداعيات الخطيرة. لقاء
واليـــزال مصيـــر هذه األزمة مجهواًل، ولكن المؤشـــرات تؤكـــد انه في حال 
حمد عقباه، حيث تم فتح كل الخيارات بما فيها 

ُ
استمرارها ستفضي الى ماال ت

تدخـــل الجيـــش الذي أعلن عنـــه الرئيس هادي خالل ترؤســـه اجتماع مجلس 
الدفاع الوطني مؤخرًا.

وبهـــذا الصدد تتواصل االدانات في الداخل والخارج الختطاف مدير مكتب 
رئيـــس الجمهوريـــة في ظل اســـتياء شـــعبي عـــارم إزاء فشـــل الرئيس هادي 
والحكومة في حماية شـــخصية بهذا المنصب الرفيع حيث جرى اختطافه من 

وسط العاصمة..
األمر الذي أوجد اجماعًا وطنيًا على ضرورة تقديم الرئيس هادي استقالته 
لعجـــزه عـــن القيام بتحمـــل مســـؤولياته الدســـتورية، وجر البالد إلـــى كارثة 

حقيقية..
وكانـــت فـــروع المؤتمـــر الشـــعبي العـــام وأحـــزاب التحالـــف الوطنـــي فـــي 
 الدولة بضبط 

ً
الجمهورية قد اســـتنكرت بشـــدة اختطاف بن مبارك، مطالبة

الجناة وتقديمهم للعدالة.

الرئيس يجتمع بالدفاع الوطني والشركات النفطية تهدد

المؤتمر يدين اختطاف بن مبارك ويعتبره بادرة خطيرة

اللجنــة تعـــود إلى العاصمة بالفشــل
ر الحرب بمارب ب من تفجُّ

ُّ
 أجــواء مشحونة وحالة ترق

»الميثاق«- مارب/ خاص
وضعت األجواء المشحونة التي ولدها تصعيد الجماعات والمليشيات المسلحة ابناء 
محافظة مأرب واليمن بشـــكل عام في حالة ترقب دائم من تفجر الحرب التي تدق 

طبولها ليل نهار.
وأكـــدت مصـــادر قبلية ومحلية لـ«الميثاق«، أن األوضاع ال تزال متوترة خاصة وان 
اللجنـــة العســـكرية التي كلفت بحل األزمـــة في محافظة مأرب، عـــادت إلى العاصمة 

صنعاء، أمس األحد، دون ان تنجز أي شيء من مهامها.
وقال الشـــيخ عبدالله مجيديع لـ«الميثاق«: ان الوضع في مأرب شـــبه هادئ، حتى 
مســـاء االحد، وان طرفي الصراع يحشـــدان قواتهما الى جبهة المواجهة، اســـتعدادًا 

لتفجير الحرب.
وأضـــاف مجيديع، احد أبرز مشـــائخ مأرب: ان المســـلحين وعدوا بتســـليم بعض 
ع لها 

َّ
من اســـلحة الكتيبة العسكرية )كتيبة قوات االحتياط االستراتيجي( التي تقط

مســـلحون أواخر الشـــهر الماضي اثناء قدومها من محافظة شبوة، لكن لم يتم الوفاء 
بالوعد وتسليم السالح حتى مساء األحد.

واكـــد الشـــيخ مجيديع، ان مســـلحي حزب اإلصـــالح اليزالون يماطلـــون كعادتهم 
في تســـليم اسلحة الكتيبة العســـكرية، وكانوا وعدوا بتسليمها- امس- اال ان اللجنة 
العسكرية غادرت مأرب، عقب تلقيها اتصااًل من صنعاء لحضور االجتماع االستثنائي 
للحكومة، مشيرًا إلى أن اللجنة العسكرية لم تبين شيئًا عن نتائج مهمتها في مأرب، 

وان كانت ســـتعود الى مأرب مرة اخرى ومتى ام ال،  وما الذي ســـتتخذه مســـتقباًل، ال 
أحد يعرف. في حين قال الشيخ مجيديع: ال يوجد أي معالجات وان الحلول متوقفة، 
وليـــس هناك مؤشـــرات تلوح في االفق عن قرب انفـــراج الوضع الذي ال يزال متوترًا، 
وان الناس في حالة خوف، خاصة وان طرفي المواجهة يحشـــدان قواتهما الى جبهة 

القتال وسط تأجيج اعالمي ودق طبول الحرب.
مؤكدًا أنه ال توجد جدية في تسليم السالح، وان اللجنة طوال اسبوع من تواجدها 
في مأرب قامت بزيارات للمعســـكرات والمؤسســـات االمنية واالدارية في المحافظة 
دون ان تلتقي او تعقد اجتماعات مع أي من طرفي الصراع لمعالجة اســـباب التوتر 

الحاصل.

المؤتمر: االختطاف تقويض لجهود التسوية
عبر مصدر مســـؤول في المؤتمر الشـــعبي العام عن اســـتنكاره وإدانته الشديدة لما تعرض له الدكتور احمد عوض بن مبارك مدير مكتب 

رئاسة الجمهورية-السبت- من عملية اختطاف على يد عناصر مسلحة وسط العاصمة صنعاء.
وقال المصدر: إن هذه العملية بادرة خطيرة تستهدف مؤسسة الرئاسة واالستقرار والوحدة الوطنية وتعمل على تقويض جهود التسوية 

السياسية وخلط االوراق للدفع باألوضاع في البالد نحو مزيد من التأزم..
وطالب المصدر الجهات االمنية بتحمل مسئوليتها في متابعة الجناة وتقديمهم للعدالة..

مجيديع لـ«الميثاق«: ال يوجد جدية لدى المسلحين في تسليم سالح الكتيبة


