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العيد الـ٥٢ لثورة الـ٢٦ من سبتم اِّـجيدة

لجنة العقوبات الدولية تلوح باتخاذ عقوبات عاجلة 
ضد معرقلي التسوية السياسية يف اليمن

رحبت بدعوتها لزيارة دول مجلس التعاون الخليجي

نيويورك/ سبأ
أعلنت لجنة العقوبات األممية الخاصة باليمن 
الدويل  األمن  مجلس  قرار  بموجب  املنشأة 
وبشكل  استعدادها  2014م،  لسنة   2140 رقم 
العقوبات  التخاذ  مقرتحات  يف  للنظر  عاجل 
التي تستهدف األفراد أو الكيانات نظًرا لوترية 

التطورات امليدانية عىل الساحة اليمنية.
جاء ذلك يف بيان أصدرته أمس عقب اجتماعها 
الذي عقدته ملناقشة التقرير األويل لفريق الخرباء 

التابع للجنة يف ضوء زيارته لليمن.
وقالت اللجنة يف البيان :" دعًما لجهود فريق 
الخرباء وباإلشارة إىل ان املوعد املقرر لتسليم 
التقرير النهائي بتاريخ 25 فرباير من العام القادم 
2015م، يتابع أعضاء اللجنة بكثب التطورات 
املتسارعة عىل الساحة اليمنية ونظًرا لوترية 
الثانية من  امليدانية، خالل املرحلة  التطورات 

األسئلة  حول  وتحديًدا  الخرباء  فريق  أعمال 
الحاالت  ودراسة  باالستجوابات  الخاصة 
التي  أو  املشاركة  والكيانات  باألفراد  املرتبطة 
تقدم الدعم لألعمال التي تهدد السلم واألمن 
واالستقرار يف اليمن.. دعا أعضاء اللجنة إىل رفع 
املعلومات املعنية إىل فريق الخرباء التابع للجنة".

ورحبت لجنة العقوبات األممية بالدعوة التي 
تلقاها أعضاء فريق الخرباء لزيارة دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية .
وأوضح البيان أن اللجنة عقدت اجتماعا يف 
العارش من شهر سبتمرب الجاري، كرس ملناقشة 
التقرير األويل لفريق الخرباء التابع للجنة والذي 

استعرضته منسقة اللجنة.
وكشف البيان أن أعضاء الفريق أجروا خالل 
املرحلة األوىل من أعمال اللجنة، تحقيقات حول 

أربعة مواضيع عموميه تشمل:

املسلح يف شمال  العنف والرصاع  أعمال   (1
اليمن، بما يف ذلك القتال داخل ويف محيط مدينة 
عمران وأنشطة الحوثيني واإلصالح والقبائل 

والفصائل األخرى املنخرطة يف الرصاع.
2) أنشطة ونفوذ الرئيس السابق عيل عبدالله 
صالح الذي يرتأس املؤتمر الشعبي العام وأثرها 

عىل املرحلة االنتقالية السياسية.
تشمل  والتي  البالد  جنوب  يف  األنشطة   (3

تنظيم القاعدة يف الجزيرة العربية والحراك.
4) االعتداءات عىل شبكة أنابيب النفط والغاز 

والكهرباء خاصة يف محافظة مارب.
البيان إىل أن أعضاء لجنة العقوبات  وأشار 
مجلس  بيان  عىل  االجتماع  ختام  يف  اطلعوا 
الصادر  اليمن  بشأن  األخري  الرئايس  األمن 
جملة  تضمن  والذي  املايض  أغسطس   29 يف 
إىل دعم مجلس  أبرزها اإلشارة  املواضيع  من 

األمن لجهود الرئيس عبدربه منصور هادي يف 
جهوده ملعالجة شواغل جميع األطراف يف إطار 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويحث السلطات 
اليمنية عىل التعجيل بعملية اإلصالحات بما فيها 
إصالح الجيش والقطاع األمني وكذا اإلشارة 
إىل أن أعضاء مجلس األمن يالحظ مع القلق 
إذكاء  يواصلون  أخرى  وأطرافا  الحوثيني  أن 
نار الرصاع يف شمال اليمن يف محاولة لعرقلة 
اإلشارة  عن  فضال  السيايس،  االنتقال  عملية 
بقلق إىل تدهور الحالة األمنية يف اليمن يف ضوء 
األعمال التي نفذها الحوثيون بزعامة عبدامللك 
الحوثي ومن يدعمونهم لتفويض عملية االنتقال 
السيايس واألمن يف اليمن، إىل جانب إدانة أعمال 
قوات الحوثيني بقيادة عبدالله يحيى الحاكم (أبو 
عيل الحاكم) التي اجتاحت عمران بما يف ذلك 

مقر لواء الجيش اليمني يوم 8 يوليو .

رئيس الوزراء يعزي يف وفاة وزير الخارجية األسبق عبداهللا األصنج
صنعاء/سبأ

بعث رئيس مجلس الوزراء األخ محمد سالم باسندوة 
وزير  املخرضم  السيايس  وفاة  يف   ، ومواساة  عزاء  برقية 
الخارجية األسبق عبدالله عبداملجيد األصنج ، الذي وافاه 
األجل أمس بمدينة جدة باململكة العربية السعودية الشقيقة 
، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني ، وعن عمر يناهز 

لـ??عاما .
وعرب رئيس الوزراء يف برقية العزاء املوجهة إىل زوجة 
الفقيد وأوالده منال ومحمد ومازن ومريفت، عن أحر تعازيه 
وعميق حزنه وتعاطفه وأمله وعظيم مواساته بهذا املصاب 
األليم .. مشرياً إىل مناقب الفقيد وأدواره املشهودة يف مسرية 
النضال الوطني ضد املستعمر فضًال عن إسهامه املؤثر يف 
إطار الحركتني الوطنية والعمالية حيث أسس الجبهة الوطنية 
املتحدة وحزب الشعب إىل جانب املساهمة يف تأسيس املؤتمر 

العمايل بعدن إضافة إىل جبهة التحرير ، ورئاسته التحاد 
العمال العرب.

وأشاد رئيس الوزراء بالحنكة السياسية والقيادية للفقيد 
املناضل االصنج والتي تجلت يف مختلف مواقفه السياسية 
وخالل قيادته لوزارات الخارجية واالقتصاد واملواصالت 
.. مؤكداً انه كان مثاال للسيايس والنقابي الناجح وقدوة يف 
التواضع والخلق الرفيع والذكاء املتقد .. وقال : "لقد فقدت 
برحيله زميل الدراسة ورفيق النضال الوطني ، كما فقد الوطن 

برحيله رجل دولة وسياسياً ال يشق له غبار" .
وتوجه رئيس الوزراء يف ختام الربقية بالدعاء إىل املوىل 
العيل القدير بأن يتغمد الفقيد عبد الله عبد املجيد األصنج 
بواسع الرحمة واملغفرة وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم 
أبناءه وكافة آل االصنج الصرب والسلوان .. "إنا لله وإنا إليه 

راجعون".

صنعاء/ سبأ
التقى رئيس اللجنة العليا لالنتخابات 
حسني  محمد  القايض  واالستفتاء 
الحكيمي أمس سفرية اململكة املتحدة 

بصنعاء جني ماريوت.
حرضه  الذي  اللقاء  خالل  وجرى 
رئيس قطاع العالقات الخارجية باللجنة 
مناقشة  عيل،  سليمان  عيل  القايض 
العليا  اللجنة  أمام  املتاحة  الخيارات 
لالنتخابات واالستفتاء للبدء يف تنفيذ 
مرشوع السجل االنتخابي االلكرتوني 
خصوصاً يف ظل األوضاع الراهنة التي 

يمر بها الوطن .
ويف اللقاء استعرض القايض الحكيمي 
الخطوات املنجزة يف سبيل التحضري 
أن  إىل  مشرياً   .. اإللكرتوني  للسجل 
اللجنة انتهت من إعداد خطط النزول 
استمارات  وأن  واملطبوعات  امليداني 
التسجيل قد بدأت تصل إىل اليمن، وكذا 
تم التوصل مع الرشكة املصممة للنظام 
إىل استيعاب املالحظات النهائية املقدمة 

من اللجنة العليا.
اململكة  سفرية  أكدت  جانبها  من 
املتحدة حرص بالدها عىل تقديم الدعم 
املطلوب إلنجاح مهام وأنشطة اللجنة 

العليا لالنتخابات .
اللجنة  رئيس  مشاركة  عىل  وأثنت 
العليا لالنتخابات يف االجتماع الثاني 
ملجموعة العمل السياسية املنبثقة عن 
مجموعة أصدقاء اليمن املنعقد بصنعاء 
خالل شهر أغسطس املايض وإجاباته 
من  املقدمة  األسئلة  عىل  الرصيحة 
املشاركني يف االجتماع األمر الذي ترك 

انطباعاً ايجابياً لديهم عن جهود اللجنة 
العليا .

العليا  اللجنة  رئيس  التقى  كما 
لالنتخابات واالستفتاء برئيس القسم 
األوروبي  اإلتحاد  بعثة  يف  السيايس 
بصنعاء كرستيان يتزلسربجر بحضور 
الخارجية  العالقات  قطاع  رئيس 

باللجنة.
مناقشة  اللقاء  خالل  وجرى 
استعدادات اللجنة العليا لالنتخابات 
السجل  وتنفيذ  امليداني  للنزول 
االنتخابي االلكرتوني، والوسائل املمكنة 
لتهيئة األجواء وتوفري كافة املتطلبات 
واالحتياجات الفنية والسياسية للقيام 

بذلك.
العليا  اللجنة  رئيس  أكد  اللقاء  ويف 
األطراف  كافة  جهود  تضافر  أهمية 
الحزبية والسياسية والحكومية لتهيئة 
بتنفيذ  للترسيع  املالئمة  الظروف 
السجل االنتخابي االلكرتوني لضمان 
صحيحة  ديمقراطية  عملية  تأسيس 
وإعداد سجل مدني صحيح يساهم يف 

إنجاح العملية االنتخابية.
من جانب آخر ناقشت اللجنة العليا 
لالنتخابات واالستفتاء يف اجتماعها 
القايض  اللجنة  رئيس  برئاسة  أمس، 
محمد حسني الحكيمي وبحضور خرباء 
املؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية 

(آيفس) الجوانب املتعلقة بإجراءات 
الفيدرالية  االنتخابات  وإدارة  تنظيم 

وفقا للمعايري الدولية .
يف  اللجنة  وأعضاء  رئيس  واستمع 
عام  أمني  حرضها  التي  أمس  جلسة 
اللجنة العليا لالنتخابات إلهام محمد 
العموم  مدراء  من  وعدد  عبدالوهاب 
اللجنة  قطاعات  يف  اإلدارات  ومدراء 
الشؤون  خبري  من  مقدم  عرض  إىل 
االنتخابية باملؤسسة الدولية لألنظمة 
االنتخابية (أيفس) الدكتور أندرو آليس 
حول إجراءات إدارة وتنظيم االنتخابات 

الفيدرالية يف النظم االتحادية .
واستعراض الخبري الدويل نماذج من 

االنتخابات الفيدرالية يف بعض الدول 
االتحادية ومنها االنتخابات الفيدرالية 
واملحلية يف كل من الهند، جنوب أفريقيا، 
موضحا  والربازيل..  كندا،  نيجرييا، 
نظام  كل  يف  القصور  وجوانب  مزايا 
وسبل االستفادة من التجارب الدولية 
الناجحة لبلورة نموذج متميز لليمن بما 
يتوافق مع خصوصية وطبيعة املجتمع 

اليمني .
تجارب  إىل  الدويل  الخبري  وتطرق 
عدد من الدول يف تبني معايري تنظيم 
السيايس  والتمويل  اإلعالم  وإدارة 
وتنظيم األحزاب السياسية واإلدارة 
املحلية وإدارة االنتخابات عىل مستوى 
الواليات وكذا االنتخابات الفيدرالية 
خالل فرتة االنتخابات يف تلك الدول، 
فضال عن اإلجراءات املتبعة للطعون يف 
النتائج االبتدائية والنهائية لالنتخابات 
والشكاوي ضد قرارات اللجنة بجانب 
تلك  يف  االنتخابات  خالل  الشكاوى 

األنظمة الفيدرالية .
واستمع املجتمعون إىل رشح مفصل 
معايري  حول  الدويل  الخبري  قبل  من 
وكيفية تعيني هيئات إدارة االنتخابات 
املستقلة من خالل التعرف عىل نماذج 
من  عدد  يف  بها  املعمول  املعايري  من 
البلدان الفيدرالية، وكذا كيفية احتساب 
األصوات يف القائمة النسبية باستخدام 
ذلك  وتطبيق  األعىل  املتوسط  طريق 
املشاركني  تقسيم  خالل  من  عملياً 
كيفية  عىل  وتدريبهم  مجموعات  إىل 
طريقة  باستخدام  الفرز  احتساب 

املتوسط األعىل .

القاضي الحكيمي يستعرض مهام واستعدادات لجنة االنتخابات للبدء بتنفيذ السجل االلكرتوين
لدى لقائه السفرية الربيطانية ومسؤو يف االتحاد األورويب

صنعاء / سبأ
املتحدة األمريكية بصنعاء  الواليات  أكد سفري 
سبل  كافة  تقديم  ستواصل  بالده  أن  تولر  ماثيو 
الدعم والعون لليمن ليخرج من األزمة الراهنة بلداً 
قوياً آمناً ومستقراً .. مجددا يف ذات الوقت دعم بالده 
واملجتمع الدويل للجهود التي يبذلها الرئيس عبد 
ربه منصور هادي رئيس الجمهورية لتجاوز هذه 

األزمة سلمياً.
وقال السفري تولر يف مؤتمر صحفي عقده أمس 
املتحدة  الواليات  من  لليمنيني  تحية   " بصنعاء 
ويحاولون  جهود  من  به  يقومون  ملا  األمريكية 
السياسية  واملفاوضات  الحوار  عرب  ينجزوه  أن 
التي ضمت أصواتاً جديدة لم يكن لها وجود رغم 
الصعوبات االقتصادية والتحديات األمنية".. مؤكدا 

أن بالده تدعم هذه الجهود ومعجبة بها .
وأهاب السفري األمريكي بجميع األطراف يف اليمن 
انتهاج الحوار والحكمة لحل كل املشاكل وأن يدركوا 
جميعا أن الحل بيدهم ولن يأتي من الخارج وأن 
البديل للحوار هو ما نراه يف سوريا وليبيا وبعض 
الدول، مطالبا وسائل اإلعالم القيام بدور إيجابي 
يف هذا الجانب والتوعية برضورة انتهاج الحوار 
نحو  االنزالق  ومخاطر  العالقة  القضايا  ملعالجة 

دوامة العنف والرصاع.
وقال :" عىل جميع األطراف الدخول يف املفاوضات 
الجارية بحسن نية للتوصل إىل حل دائم لألزمة وبما 
ينسجم مع املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
اليمنيون بأن  وأضاف " نحن ندرك كما يدرك 
أي مواجهات مسلحة ستدمر اليمن، لذا فإن األمر 
يستدعي دعم جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي 
املفاوضات والوقوف سوياً  لحل هذه األزمة عرب 
ملواجهة من يعرقلون مسرية التسوية السلمية".. 
معترباً نجاح املفاوضات الحالية خطوة يف االتجاه 

الصحيح.
ومىض سفري الواليات املتحدة األمريكية قائال:" 
نحن ندرك أن كل األطراف التي شاركت يف مؤتمر 
الحوثي  جماعة  ومنها  الشامل  الوطني  الحوار 
وتوافقت عىل مخرجاته اإليجابية، لها طموحات 
سياسية مرشوعة، إال أن األمر يدعو إىل الشك عند 
امللك  ".. داعياً عبد  القوة  لجوئهم إىل استخدام 
الحوثي وأنصاره إىل املمارسات السياسية السليمة 
لتحقيق  الحوار  يف  مشاركتهم  مع  تتناسب  التي 

طموحاتهم.
وأشار السفري تولر إىل أهمية التعامل بحسن نية 
من قبل جميع األطراف الفاعلة يف الساحة اليمنية 
بعيداً عن التشكيك بنوايا اآلخرين أو مقاصدهم 
الوسيلة املثىل للوصول إىل  النية  باعتبار حسن 
نتائج إيجابية تخدم املصالح العليا لليمن .. معتربا 
أن اليمنيني أثبتوا للعالم من خالل مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل أنهم يمثلون أنموذجاً يحتذى به 
يف التعاطي مع األزمات بما يصون أمن وسالمة البلد.
وأردف قائال: " إن ما يجب التأكيد عليه أن دور 

سفراء الدول العرش الراعية للمبادرة الخليجية 
يقترص عىل ضمانة تنفيذ العملية السياسية املرتكزة 
عىل املبادرة وأن هذه العملية تعود ملكيتها للشعب 
اليمني وحده والحوار الوطني الشامل وما خرج به 
من نتائج أجمعت عليها كافة مكونات الحوار يعرب 
عن أصوات جميع اليمنيني وأي شخص يشكك يف 
نتائج الحوار يجعلنا نشكك يف نواياه " .. مبينا أن 
دعم املجتمع الدويل للرئيس عبد ربه منصور هادي 
إنما يأتي إدراكاً بأن هذا الدعم يصب يف مصلحة 
اليمن باعتبار الرئيس هادي يمثل صوت اليمنيني 

جميعاً.
املتحدة األمريكية إىل أن  الواليات  ولفت سفري 
املراحل االنتقالية يف أي بلد من بلدان العالم عملية 
ليست بالسهلة إطالقاً والشواهد عىل ذلك كثرية يف 
املنطقة حيث أن بعضها قادت إىل العنف والحروب 
األهلية األمر الذي تحاشاه اليمنيون حتى اآلن مما 
أكسبهم احرتام وتقدير العالم ألنهم أثبتوا التزامهم 
القوي بعملية انتقالية سلمية تصل باليمن وأهله إىل 
بر األمان.. مؤكداً أن املجتمع الدويل واألمم املتحدة 
لن يهدأ له بال حتى يقدم لليمنيني كافة سبل الدعم 
واملساعدة للخروج ببلدهم من هذه األزمة وبناء بلد 

آمن ومستقر ومزدهر.
ويف حني أوضح أن السفارة األمريكية بصنعاء ليس 
لديها أي تواصل مبارش يف الوقت الراهن مع جماعة 
الحوثي، أكد يف ذات الوقت أن السفارة ليس لديها 
أي اعرتاض عىل التواصل املبارش معهم كونهم جزءاً 

مهماً من مكونات الشعب اليمني .
وتابع قائال :" ما نأمله هو استمرار الحوثيني يف 
سيكسبون  خاللها  من  ألنهم  السياسية  العملية 
التعاطي مع أي مظالم لهم سواء  الكثري وسيتم 
يف الفرتة املاضية أو حالياً إال أن لجوءهم للعنف 
سيجعل املجتمع الدويل والكثري من الدول تدين 
ذلك".. مشريا يف هذا الصدد إىل أن أمريكا كجزء من 
الدول دائمة العضوية يف مجلس األمن ومن العرش 
الدول الراعية للمبادرة الخليجية عربت عن القلق 
البالغ من األنشطة التي تقوم بها جماعة أنصار الله 

مما أدى إىل تدهور الوضع األمني يف اليمن.
وتطرق السفري األمريكي إىل حرية اإلعالم التي 
يعيشها اليمن.. مشددا يف هذا اإلطار عىل أهمية دعم 
حرية اإلعالم والرأي بحيث تكون حرية مسؤولة 
تتناسب مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي 
أكد عىل أن من حق الجميع التعبري عن آرائهم بكل 

حرية وشفافية وبمسؤولية كاملة ومهنية.
وفيما يتعلق بالتعاون األمريكي اليمني يف املجال 
هذا  أن  تولر  السفري  أوضح  واألمني،  العسكري 
والتدريب  الفنية  الجوانب  عىل  يقترص  التعاون 
واستشاريني  خرباء  إيفاد  خالل  من  والتأهيل 
للتدريب فقط .. مؤكدا أنه ال صحة البتة ملا زعمته 
بعض وسائل اإلعالم عن وجود أفراد للمارينز عىل 
األرايض اليمنية أو سفن حربية أمريكية يف مياه 

اليمن اإلقليمية.
واعترب أن الوضع الراهن يف اليمن يؤثر بالتأكيد 

عىل الحرب ضد تنظيم القاعدة اإلرهابي باعتبار 
أن القاعدة ال يهمها أن يميض اليمن يف طريق األمن 
وبناء الدولة وليس لديهم أهداف تنموية فهي ضد 

الجميع وتريد تدمري البلد.
وحول الدعم االقتصادي لليمن قال السفري تولر " 
إذا أردنا أن نبني يمناً آمناً ومستقراً ومزدهراً يجب 
أن نركز عىل الجانب االقتصادي واليمن يمتلك 
الكثري من املوارد االقتصادية التي تمكنه من بناء 
يمن مزدهر".. الفتاً إىل أن ما يحدث يف اليمن هو 
نتيجة تراكمات سياسية وأمنية منذ فرتة طويلة 
وأن ذلك أضاع عىل اليمن فرصاً كثرية إضافة إىل أن 
عدم وجود حكومة قوية أعاق جهود البناء والتنمية.

وبني أن الواليات املتحدة قدمت لليمن 800 مليون 
دوالر منذ عام 2012م ملواجهة األعباء وأن برامج 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ركزت عىل بناء 
الحوكمة وتطوير القطاع التعليمي ودعم برامج 
الصحة ومساعدة اليمن عىل تأسيس إصالحات 

اقتصادية حقيقية.
االقتصادية  اإلصالحات  ندعم  نحن   " وقال 
تتوازى  أن  ويجب  األسايس  املحور  باعتبارها 
مع إصالحات شاملة سياسية واقتصادية وبناء 
القدرات للقوات املسلحة واألمن".. مشرياً إىل أن 
الكثري من املسؤولني اليمنيني يدركون الحاجة إىل 
اإلصالحات االقتصادية حيث أن الدعم للمشتقات 

النفطية يستهلك أغلب موارد البالد .
وفيما يتعلق بقرارات مجلس األمن الدويل بشأن 

أن  األمريكية  املتحدة  الواليات  سفري  أكد  اليمن 
املرحلة  اليمن  يعرب  أن  يف  يرغب  الدويل  املجتمع 
االنتقالية وأن هذه القرارات وسيلة فعالة وقوية 
جداً تتيح للمجتمع الدويل اتخاذ إجراءات قوية 
وفعالة ورادعة يف حق كل من يعرقل مسرية التسوية 
السلمية يف اليمن.. الفتاً إىل أن املمارسات املعيقة 
سيتم  واستقراره  اليمن  ألمن  واملهددة  للتسوية 
تحويلها إىل مجلس األمن الدويل التخاذ ما يراه 
مناسباً ملساندة اليمن لتجاوز تحدياته وأزماته وأن 
أي طرف يحاول أن يعرقل سيكون عرضة إلجراءات 

رادعة.
وبشأن التدخل اإليراني يف شؤون اليمن الداخلية 
.. قال السفري األمريكي:"لقد أعلنا موقفنا يف بيان 
الدول العرش الراعية للمبادرة الخليجية والذي 
بالتدخل  يتعلق  فيما  قلقنا  عن  التعبري  تضمن 
أمن  يهمه  بلد  أي  أن  وأكدنا  اليمن  يف  اإليراني 
املبادرة  تنفيذ  يدعم  أن  عليه  اليمن  واستقرار 

الخليجية ومخرجات الحوار ".
واعترب التدخل اإليراني يؤثر عىل مصالح أمريكا 
وحلفائها وأصدقائها يف املنطقة .. ومىض قائال :" 
كما ننظر بقلق عميق لجهود إيران للحصول عىل 
التقنية النووية ولدينا جهود مستمرة مع رشكائنا 
تستغل  أن  تحاول  إيران  أن  باعتبار  ذلك  حول 
األوضاع املتزعزعة يف املنطقة وتتدخل يف شؤون 
مع  إيران  تعامل  من  قلقاً  لدينا  أن  كما  جريانها 

مواطنيها أيضاً ".
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السفري األمريكي: على األطراف اليمنية انتهاج الحوار وإدراك أن الحل بيدهم ولن يأتي من الخارج
أكد مساندة المجتمع الدويل لليمن ودعمه لتجاوز األزمة الراهنة

الدكتور املقالح: التقاعس عن تنفيذ  مخرجات 
الحوار أوصلنا إىل األزمات والخالفات

يف ندوة حول التحديات الماثلة أمام تنفيذ مخرجات الحوار:

د. دماج: العنف وهيمنته على الوضع السياسي شكل عائقًا كبريًا أمام مخرجات الحوار
صنعاء / سبأ

 نظم منتدى الحوار الفكري وتنمية 
الدراسات  بمركز  أمس  الحريات 
حول  ندوة  بصنعاء  اليمني  والبحوث 
وثيقة  تنفيذ  أمام  املاثلة  التحديات 
الحوار الوطني الشامل بمشاركة نخبة 

من املفكرين واملثقفني واملهتمني .
الهيئة  رئيس  أكد  االفتتاح  ويف 
مركز  رئيس  للمنتدى  االستشارية 
شاعر  اليمني  والبحوث  الدراسات 
وأديب اليمن الكبري الدكتور عبد العزيز 
املقالح أهمية هذه الندوة التي تأتي يف 
الثاني  بالعيد  الوطن  احتفاالت  ظل 
سبتمرب  من  الـ26  لثورة  والخمسني 
الخالدة التي أخرجت اليمن من الكهوف 

ووضعته عىل عتبة القرن العرشين.
وأشار إىل ما حقتته ثورتا الـ26 من 
سبتمرب 1962م والرابع عرش من أكتوبر 
1963م من تحوالت لم تستكمل انجازاتها 
الداخلية  واملؤامرات  الحروب  نتيجة 
والخارجية والخالفات السياسية التي 
عصفت وما تزال تعصف بالبالد حتى 

هذه اللحظة .
تواجه  التي  التحديات  أن  وأكد 
مخرجات الحوار الوطني اليوم ما هي 
إال استمرار لتلك التحديات التي واجهت 
الثورة عىل مدى نصف قرن، ولم تتمكن 
القوى السياسية من حسمها والعبور إىل 

القرن الواحد والعرشين بأمان وسالم.
..: ملاذا لم  وتساءل الدكتور املقالح 
يبدأ تنفيذ مخرجات الحوار بعد انتهاء 
وملاذا  مبارشة  الوطني  الحوار  مؤتمر 
اسرتخت الدولة مكتفية بأن املخرجات 
قد أصبحت محفوظة عىل الورق ، وممن 
كانت تنتظر األذن لتبدأ يف التطبيق قبل 
الفراغ، ويقود  أن يقود االسرتخاء إىل 
حد  والخالفات  األزمات  إىل  الفراغ 

تعبريه .
وسط  غاب  مهم  سؤال  إنه  وقال:" 
الرصاص  ودوّي  الفتنة  ضجيج 
يتذكر  والجميع  العاصمة،  ومحارصة 
أن مؤتمر الحوار الوطني كان قد خرج 
وأجمعت  األهمية  غاية  يف  بقرارات 

وضع  وكان  الوطنية،  املكونات  عليها 
كفيًال  التنفيذ  موضع  املخرجات  هذه 
التي  الهوة  ردم  و  املشكالت  بمواجهة 
كانت قائمة بني الشعب والسلطة حول 
تدني األوضاع وغياب العدل واملواطنة 

املتساوية.
وأضاف:" إن األحداث الجديدة وما 
وصلت إليه البالد من انفالت يستدعي 
األسماء  محدد  عاجل  حوار  إقامة 
الفاعلة  القوى  ومن  الوقت  ومحدد 
يف  منه  املشاركون  ليأخذ  الساحة،  يف 
الحوار  مؤتمر  مخرجات  اعتبارهم 

الوطني واملستجدات عىل الساحة.
فيما استعرض رئيس املنتدى الدكتور 
عبد الكريم قاسم دماج أهداف وبرامج 
الندوة التي تستمر يومني .. مشرياً إىل 
الخطر املاحق والقائم يف هذه اللحظة 
واملرتبص بالوطن واملتمثل يف استمرار 
الحروب واشتداد العنف وهيمنته عىل 
الوضع السيايس وهو ما يشكل عائقاً 
الحوار  مخرجات  تنفيذ  أمام  كبرياً 

الوطني.
جهود  تضافر  رضورة  إىل  دعا  و 
الجميع إلنقاذ الوطن من االنزالق إىل 
تبقي  ال  التي  املفتوحة  الحرب  دائرة 
وال تذر واملهددة ألمن واستقرار الوطن 
برمته .. مؤكداً أن املجتمع وبرغم حالة 

العنف التي تعرتيه قادر عىل االنتصار 
الدولة  وبناء  األمن واالستقرار  لخيار 
املدنية الديمقراطية التي ينشدها كافة 
أبناء املجتمع والواردة يف وثيقة الحوار 

الوطني .
وخالل برنامج اليوم األول من الندوة 
منها  العمل  أوراق  من  عدد  نوقشت 
وفق  الدولة  لبناء  املعرفية  التحديات 
مخرجات الحوار الوطني والخلط بني 
الباحث طاهر  الدولة والسلطة قدمها 
احمد  الدكتور  عليها  وعقب  شمسان 
بشري  الدكتور  تناول  فيما  الصايدي، 
طربوش ورقة عمل بعنوان التحديات 
الحوار  وثيقة  تنفيذ  أمام  السياسية 
محمد  الدكتور  عليها  عقب  الوطني 
الظاهري، وكذا التحديات االقتصادية 
الوطني  الحوار  مخرجات  تنفيذ  أمام 
عبدالله  عبدالجبار  الدكتور  قدمها 
الدكتور  عليها  عقب  الصلوي  سعيد 

طاهر الصالحي .
الخميس  اليوم  الندوة  وستناقش 
عدداً من أوراق العمل حول التحديات 
االجتماعية واألمنية والعسكرية أمام 
تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وسبل 
الخروج برؤى موحدة يمكن أن تساهم يف 
حل املشاكل والتحديات التي تواجه سري 

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.


