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¿ علي عبداهللا صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 

ومخرج النفط والغاز ومحقق المنجزات االنمائية 
العمالقة وفي مقدمتها إعادة 

بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية 

وبناء الهياكل األساسية، وأنه 
رقم يفوق كل المعادالت 
وسيظل رقماً في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية
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أمر مؤسف وغير مسؤول ما حدث ويحدث  
للتعليم بصفة عامة وللتعليم الجامعي 
ــذي يقوم به طرف  بصفة خاصة فالتغول ال
سياسي تجاه هذا القطاع الحيوي واالستراتيجي 
الوطني المهم يهدد حاضر اليمن ومستقبل 
اجياله القادمة التي على عاتقها كما هو مفترض 
تقع مهمة بناء ونهوض وتنمية وتقدم وازدهار 

الوطن.
في هذا السياق لسنا بحاجة الى التذكير بدور 
ما كان يسمى بالمعاهد العلمية ومناهجها 
المفرغة من اي معنى يمت الى العلم بصلة 
بل على العكس من ذلك كانت مشبعة بالجهل 
وثقافة التطرف والحقد والكراهية فكان من اهم 
انتاجها هو االرهاب الذي بسببها تحول الى آفة 
مدمرة ألحق باليمن ومازال اضراراً فادحة وهو 
التحدي االصعب المعيق لخروج اليمن من اوضاعه 
المعقدة بفعل ازمة ما كان له ان يصل اليها لوال 
تلك القوي الظالمية التي تسعى اليوم للهيمنة 
على كل شيء في البلد وصوالً الى السيطرة على 
ارواح الناس وعقولهم باسم الدين الذي هو براء 

من هذه الفئة الضالة.
وهنا ناتي الــى فهم وتفسير ما يجري من 
مؤامرة للسيطرة على صروح التعليم االكاديمي 
لتكون البدايه من جامعة صنعاء فقد عملت على 
الخالص من رئيس الجامعة السابق وتم لها ذلك 
ولم يكن البديل يتناسب ومخططاتها فعادت 
لتفتعل المشاكل من جديد مختارة التوقيت الذي 
يمكنها من الوصول الى ضرب عشرة عصافير 
بحجر واحد فهي الى جانب الهدف االساسي البعيد 
هناك اهداف انية مباشرة مرتبطة بانشطتها 
التي من خاللها تحاول ارباك جولة االخ الرئيس 
عبدربه منصور هادي الخارجية وحرف االنظار عن 
النجاحات التي حققها وسيحققها في هذه الجولة 
كما ان اشعال حرائق الصراع في الجامعات يصب 
في مجرى الحيلولة دون تطبيق المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة ومن ثم افشال التسوية 
السياسية لتعارضها مع اجندتها كونها  اجهضت 
مشروعها االنقالبي لالستيالء على السلطة 
وتحقيق هيمنتها بضربة واحدة لتصبح البالد 
خاضعة لنزواتها ونزعاتها الشيطانية التدميرية 

االرهابية.
ان مخاطر توجه كهذا يجعلنا ومــن موقع 
ادراك ما ترمي اليه تلك القوى ندعو الى النأي 
بمؤسساتنا التعليمية عن السياسة والتسيس 
للعلم  الجامعات حتى تظل صروحاً  السيما 
والمعرفة ومنارة للتنوير وهذه مسؤولية كل 
الشرفاء والمخلصين الحريصين على اليمن وغد 
اجياله الصاعدة والقادمة والمؤتمر سيواصل دوره 
النضالي لتحقيق هذه الغاية السامية ولن يقبل 
مهما كان بتحويل جامعة صنعاء إلى وكر لطالبان 

اإلصالح.  

جامعة صنعاء وأحالم 
طالبان اليمن

كلمة 
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أثناء استقباله خريجي كلية الزراعة

رئيس الجمهورية يزور فرنسا وألمانيا في إطار جولته الخارجيةرئيس المؤتمر: ما حدث في جامعة صنعاء استمرار للفساد السياسي
يواصل األخ عبدربه منصور هادي رئيس  

الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر 
األمين العام جولته الخارجية الناجحة التي 
تشمل بريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا. حيث 
ألقى األخ الرئيس كلمة بالدنا أمام الدورة الـ ٦٧ 
للجمعية العمومية لألمم المتحدة في نيويورك، 
وافتتح االجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن 
«الخميس» وأسفر عن تعهدات تمويلية لدعم 
تنفيذ البرنامج المرحلي لالستقرار والتنمية 
لألعوام ٢٠١٢- ٢٠١٤ بقيمة ١,٥ مليار دوالر 
ليرتفع إجمالي تعهدات المانحين إلى ٧,٩ مليار 

دوالر.
والتقى رئيس الجمهورية عدداً من القادة العرب 

واألجانب ورؤساء المنظمات الدولية،
كما قام رئيس الجمهورية بزيارة الكونجرس 
األمريكي، قبل أن يلقي محاضرة حول تطورات 
األوضاع على الساحة السياسية في مركز «ودرو 

ويلسون» الدولي بواشنطن.
تفاصل ص٤-٥

استقبل الزعيم علي عبداهللا  
صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام أمس الدفعة الحادية والعشرين 
من خريجي كلية الزراعة بجامعة صنعاء.

وفي حفل االستقبال حيا الزعيم أبناءه 
الطالب مستعرضاً الوضع التعليمي قبل 
ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 
والوقت الحاضر ووضع جامعة صنعاء 

سابقاً ووضعها اليوم.
ودعا الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس 
المؤتمر الطالب والطالبات إلى النزول 
الميداني لتطبيق كل المفاهيم والمعارف 
التي تلقوها واالبتعاد عن ثقافة الكراهية 
والحقد وااللتفات إلى الوطن بعيداً عن 

المناطقية والتعصبات الضيقة.
معرباً عن أسفه لما حدث في جامعة 
صنعاء والذي يمثل استمراراً لمسلسل 

الفساد السياسي..
تفاصيل ص٢

ماذا أبقى باسندوة للرئيس؟
«الميثاق» تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين 

باسرده رئيساً لجامعة صنعاء

نطرح أمام   
الرأي العام 
لبعض  ـــق  ئ ـــا وث
ـــرارات أصدرها  ق
مـــحـــمـــد ســـالـــم 
بــاســنــدوة رئيس 
ــاق  ــوف حــكــومــة ال
ــمــرار  تــظــهــر اســت
تجاوزه للصالحيات 
الدستورية للمناضل 
ــه منصور  ــدرب عــب
هــــــــادي رئـــيـــس 

الجمهورية.
ــخــطــأ والــجــهــل  ال
يقبال  ن  أ ــمــكــن  ي
ــــد..  ــــرار واح فـــي ق
ــي أكــثــر من  لــكــن ف
ــي األمـــر  ــف قـــــرار ف
ـــرار على  تعمد واص
«الفرعنة» وسادية 
على االقــصــاء بلغت 
أبشع صورها بالتعدي 
على صالحيات رئيس 
الجمهورية كجزء من 
سياسة االقصاء التي 

يمارسها باسندوة.
ولضرب أمثلة على 
ذلك استناداً إلى وثائق 
رســمــيــة فــقــد أصـــدر 

باسندوة قراراً بتكليف محمد قاسم العاقل للقيام 
بأعمال نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني 
بتاريخ ٢ / ٦ / ٢٠١٢م، وعلى الرغم من توجيهات 
رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠١٢م لرئيس 
الوزراء بالغاء قرار التكليف، كما ان توجيهه شرح 
لباسندوة ان منصب نائب وزيــر يحتاج لقرار 
جمهوري وأن يكون موظفاً وله خبرة، إال أن رئيس 
الوزراء ووزير التعليم الفني تمردا على توجيهات 

رئيس الجمهورية.
ونطرح للتأكيد 
نائب وزير التعليم 
الــفــنــي يــمــارس 
 تحد في  مهامه 
سافر للرئيس.. 
ونــــظــــراً لــعــدم 
احترام الدستور 
والــقــانــون فمن 
ـــدم  يــومــهــا اق
رئيس الحكومة 
على تمرير أكثر 
مــن قـــرار، ولن 
تــكــون محاولة 
اقصاء الدكتور 
باسرده رئيس 
ء  صنعا جامعة 
ـــــر  هـــــــي آخ
الــمــؤامــرة، بل 
لـــقـــد ســبــقــه 
قيام باسندوة 
ــــــدار  ــــــإص ب
عــدة قـــرارات 
ن  كا لفة  مخا
آخرها إقصاؤه 
مـــنـــتـــصـــف 
الــــشــــهــــر 
الماضي مدير 
عام مؤسسة الكهرباء، واصدار قرار 
بتكليف عبدالرحمن عقالن للقيام بالمهام، اضافة 
الى قرار تكليف فؤاد حمود القوسي للقيام بمهام 

وكيل وزارة الكهرباء لقطاع الشئون الفنية.
وإذا استمر السكوت على مثل هذه الخروقات 
والمخالفات للنظام والقانون من قبل باسندوة 
ومن يوجهونه فإن األيام القادمة ستشهد قرارات 
اقصاء لشخصيات وطنية  ال حصر لها ودون وجه حق 

وستكون العواقب كارثية.

اليوم.. اجتماع مهم للجنة العامة والهيئة الوزارية للمؤتمر
تعقد اليوم اللجنة العامة للمؤتمر  

الشعبي العام اجتماعاً مع الهيئة 
ــوزاريــة برئاسة الدكتور عبدالكريم  ال
اإلرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر 
لمناقشة  العام  األمين  بأعمال  لقائم  ا
مختلف المستجدات على الساحة الوطنية 
والــتــجــاوزات والــخــروقــات التي ترتكبها 
حكومة الوفاق ممثلة في أحــزاب اللقاء 
المشترك وشركاؤها، وعدم احترامها مبدأ 
التوافق وتطبيق األنظمة والقوانين، من 
خالل استمرار عملية اإلقصاء الممنهج ضد 
كوادر المؤتمر والقيادات األخرى في مختلف 

الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
لعة لـ «الميثاق» إن  وقالت مصادر مطّ

االجتماع سيقف أمام أداء حكومة الوفاق الوطني وتقييم 
دور وزراء المؤتمر والتحالف الوطني، بهدف الحفاظ على 
عملية التسوية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية المزمنة تنفيذاً أميناً ودقيقاً.
 كما أن االجتماع سيقف أمام التطورات 
األخيرة في جامعة صنعاء التي تهدد العملية 
التعليمية في أكبر جامعة حكومية في اليمن 
وإدخالها في إطار المماحكات والمصالح 

الحزبية الضيقة.
كما سيتم بحث االختالالت األمنية في 
عموم المحافظات واستمرار استهداف 
حياة قيادات وأعضاء المؤتمر باالغتيال 
إضافة إلى التطرق ألوضاع قطاع الكهرباء 
وإقصاء مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء 
وكذا إرساء الوزير سميع لمناقصات غير 
قانونية وبشكل يخالف قانون المناقصات 
والمزايدات.. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة 
 العامة ستعقد اجتماعها الدوري يوم األربعاء، بعد أن أقر
االجتماع الماضي أن تعقد اللجنة العامة اجتماعاتها كل أربعاء 

وفي حالة الضرورة.

قرارات تجاوزت صالحيات رئيس الجمهورية

في بيان مهم حول أحداث جامعة صنعاء

األمانة العامة للمؤتمر تستنكر انتهاك قدسية الحرم الجامعي وتطالب بالتحقيق مع الجناة

تثمين دور أعضاء هيئة التدريس الذين تصدوا لمخطط االستحواذ الهمجي

كان األجدر بباسندوة أن يشكل لجنة تحقيق بدالً من تجاوز صالحية الرئيس

محاوالت االستيالء على الجامعة بالقوة تحد سافر للدستور والقانون

على أعضاء المؤتمر منع كل التجاوزات ومحاوالت تعطيل التسوية

وقفت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أمام   
األحــداث المؤسفة التي تتعرض لها جامعة صنعاء 
ورئيسها االستاذ الدكتور احمد الشاعر باسرده والتي قام بها 
بعض الفوضويين المجلوبين من خارج الجامعة، ممن ليس 
لهم أية عالقة بالعملية التعليمية محاولين فرض رأيهم بالقوة 
في تحد سافر للدستور والقانون وقرارات رئيس الجمهورية 

وتوجيهاته، ومذكرة مجلس النواب، وقرار مجلس الوزراء 
بهذا الخصوص في اجتماعه األخير.. واعتبرت األمانة العامة 
هذا العمل العدواني يتنافى مع األخالق والقيم األكاديمية، 
ويعد انتهاكاً لقدسية الحرم الجامعي، وعبثاً بالوفاق الوطني 

ونصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
تفاصيل ص٢
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دشن متشددون   

اصوليون حملة 
تــحــريــض وتــرهــيــب 
ــد االســتــاذ صــالح  ض
ـــادي- عضو  ـــي ـــص ال
اللجنة الفنية للتحضير 
حزب  رئيس  ر  للحوا
الشعب الديمقراطي 
ـــام   ــل اي ــب حـــشـــد- ق
ــه العديد  ــوا ل ــه ووج
الخطيرة  لتهم  ا مــن 
والتي تشكل تهديداً 
ته،  حيا على  حقيقياً 
حيث نشر موقع «يمن 
ــرس» خبراً بتاريخ  ب
ن  ا بعنو ١سبتمبر  ٨
تخترق  يمنية  ة  فتا )
صفحة موقع مؤتمري 
«بلطجي» حرض على 
قتل شــبــاب الــثــورة) 
سرد المتشددون فيه 
تهماً عدة ضد االستاذ 
ــا  ــره ــادي وآخ ــي ــص ال

التحريض على قتل الشباب..

وبهذا الخصوص اوضح الصيادي- رئيس 

حزب الشعب الديمقراطي حشد- ان سبب هذه 

هيبية  لتر ا لحملة  ا
ضــــده جـــــاءت على 
خلفية مناقشة تمت 
ــد اجتماعات  فــي اح
اللجنة الفنية لمعايير 
بمؤتمر  المشاركين 
ــي  ــن ــوط الــــحــــوار ال
الــشــامــل بــحــضــور 
السيد/ جمال بن عمر 

  ..
ــادي:  ــي ــص وقــــال ال
ــرط  كــــان هــنــاك ش
بــعــدم مــشــاركــة كل 
من يعتقد انه شارك 
في انتهاكات لحقوق 
ــان ، وعندما  ــس االن
هذا  على  اعترضت 
ــرط (الــظــنــي)،  ــش ال
ــأن يكون  وطالبت ب
قد صــدر بحقه حكم 
قضائي يثبت تورطه 
نفتح  ال  حتى  بذلك 
مــجــاالً لــلــمــزايــدات 
واتهام الناس عبر وسائل االعــالم كوسيلة 

الستبعادهم من المشاركة في الحوار، ثم 
أتفاجأ اني اصبحت من اولئك المتهمين .

االثنين : 1 / 10 / 2012م 
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«اليوم نوجه طاقاتِـنا نحو التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الذي 

سيضع على عاتقه صياغةَ منظومة الحكم الجديد من خالل صياغة 

دستور جديد، واختيار نظام الحكم، وتعديل قانون االنتخابات، 

والبحث عن حلول لألزمات في الجنوب وصعدة».

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

األمني العام للمؤتمر الشعبي العام

الحوار.. 
مستقبلنا

ليس أمام الشعب اليمني من بصيص   
أمل للنجاة من كارثة الحرب األهلية 
إال العبور عبر الحوار للخروج من األزمة 

والوصول باليمن الى شاطئ األمان.

هذا الخيار ليس قضية مؤتمرية مقدسة 
ولكنه وعي حضاري لدى شعبنا منذ آالف 
السنين.. فكلما تعرض الوطن للمخاطر 
والمحن واستعرت في أرجائه نيران الفتن.. 
كلما انتصر اليمنيون بالحوار، حتى عندما 
وقفت الملكة بلقيس تخاطب قومها في 
فحوى رسالة سليمان عليه السالم- فقد 
أكدت أن قضية الوطن ومواجهة التحديات 
داخلية أو خارجية ليس من حق الملك أو 
الحاكم أن يتفرد باتخاذ القرار فيها، وكان 

الحوار حكيماً.. وديمقراطياً.

<< اليوم اليمنيون أمام وضع معقد.. أيام 
معدودات تمضي سريعاً وعليهم أن ينقذوا 
الوطن ويصونوا دماء المواطنين بالحكمة 
والسمو فوق الصغائر وتغليب مصلحة اليمن 

على المصالح الخاصة.

البد أن تتوقف تلك االصوات التي تعتقد 
أنها «أولو قوة وأولو بأس شديد»، وال يترك 
لهم تحديد مصير الوطن والشعب.. وأن 
يمضي الحكماء في معالجة كل مشاكل 
اليمن ويستشعروا مسؤوليتهم الوطنية 

والدينية والتاريخية.

فلغة القوة لم تندمج في ذلك المشهد 
الــشــوروي للملكة بلقيس مع كبار رجال 
اليمن.. والتهديد خارجي، فما بالنا اليوم 

عندما يكون الخالف داخلياً.

«الميثاق».. وانطالقاً من إيمان المؤتمر 
بالحوار، وتأكيداً على أهميته كنهج حضاري 
لشعبنا تخصص صفحة اسبوعية تعنى 
بقضايا وموضوعات الحوار الوطني الشامل 
الذي يتطلع اليه شعبنا.. حريصين على أال 
تكون هذه القضية مؤتمرية فحسب وإنما 
قضية وطنية.. والبــد أن نكرس الجهود 
واالمــكــانــات لضمان إنجاح عمل اللجان 
المكلفة باإلعداد والتحضير للحوار.. وكذلك 
خلق وعي حول أهمية طرح القضايا المختلفة 
على طاولة الحوار وإيجاد معالجات لها في 
إطار جهد وطني مشترك.. كما نحرص في 
«الميثاق» على تعزيز الوعي بأهمية الحوار 
كأسلوب حضاري.. وخلق اصطفاف وطني 
واســع لمواجهة كل من يحاولون إفشال 

الحوار..

ونتطلع من خالل هذه الصفحة أن نجسد 
مضامين الــرؤى الوطنية التي يتبناها 
المؤتمر والملبية لتطلعات جماهير الشعب 
والتي سيقدمها الى مؤتمر الحوار الوطني 
المزمع انعقاده في نوفمبر المقبل.. وباهللا 

التوفيق،،

محمد أنعم

benanaam@gmail.com

الراعي : الحوار سيرسم 
معالم  اليمن الجديد

قــال الشيخ يحيى   
الـــراعـــي- رئيس 
مجلس النواب: إن اليمن 
أصبحت مشرقة بعد أن 
ولّت أزمنة الظالم والقهر 
واالستبداد واالستعمار، 
ــاب  ــي رح ــوم ف ــي وهـــي ال
عقد جديد بعد أن طويت 
ــن عمر  خــمــس عــقــود م
الثورة ليواصل أبناء اليمن 
الكفاحية في  مسيرتهم 
العمل  مــيــاديــن  مختلف 
واإلنـــتـــاج وكــلــهــم همة 
وعنفوان وتطلعات وآمال..
ــس مجلس  ــي ودعــــا رئ
ــوى  ــق ـــواب كــافــة ال ـــن ال
السياسية والوطنية الى 
إنــهــاء الــحــالــة المتأزمة 
عــبــر اســتــحــضــار القيم 
والــمــبــادئ التي حملتها 
الثورة اليمنية «سبتمبر 
وأكتوبر»، والتي جسدها 
الــمــنــاضــلــون األوائــــل، 
تهم  ليا و مسؤ ك  ا ر د إ و
الوطنية في هذه الظروف 
الراهنة إلنجاح المرحلة 
االنتقالية المرتكزة على 
التوافق السياسي والوطني 
والمضي قدماً في تنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية بنداً بنداً، بما 

يحفظ وحدة اليمن ونهجها 
صيله  تأ و طي  ا يمقر لد ا
في حياة المجتمع  للقيام 
حقيقية  تنمية  بعملية 
وخــاصــة تنمية اإلنسان 

اليمني..
وشدد الراعي في تصريح 
نشرته اسبوعية «الوحدة» 
عــلــى ان تــمــضــي  تلك 
الحوار  القوى قدماً نحو 
الــوطــنــي الــشــامــل الــذي 
يحمل في طياته معالجات 
لكل المشكالت والقضايا 
ئجه  نتا ر  لتتبلو لقة  لعا ا
ومخرجاته في رسم معالم 
اليمن الجديد المرتكز على 
الحرية والعدالة والمساواة.

اإلصالح يخطط لفصل قضية إصالح اإلدارة 
االنتخابية عن مؤتمر الحوار

يسعى حزب االصالح الى تنفيذ مخطط يهدف الى إعادة   

ترتيب اإلدارة االنتخابية وبما يحول دون حصول 

المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على األغلبية في أول 
انتخابات برلمانية قادمة.

ونقلت صحيفة «اليمن الــيــوم» عن مصدر في 

المشترك أن احــزاب اللقاء المشترك تسعى خالل 

األسابيع القادمة وبإلحاح إلى  فصل قضية تغيير 

اإلدارة االنتخابية عن أجندة مؤتمر الحوار الوطني.. 

الفتاً إلــى أن «ضغوطاً يمارسها اإلصــالح بهذا 

الخصوص على أعلى المستويات».. حيث «يصر 

على أن ربط عملية إصالح اإلدارة االنتخابية 

بمؤتمر الحوار الوطني لن يكون في صالح 
المشترك».

محذراً احزاب المشترك  من «إمكانية حصول 
المؤتمر الشعبي العام على األغلبية 

التي تمكنه مع حلفائه من تشكيل 
ــي أول انتخابات  الــحــكــومــة ف

برلمانية».
ــه البد  ويــرى اإلصـــالح ان
من تغيير اإلدارة االنتخابية 
وإعـــادة النظر في مقرات 

بعض المراكز االنتخابية، 

وإعادة تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات وبالكيفية والقوام 

الذي ال يكون بمقدور المؤتمر وحلفائه  االعتراض على سير 
االنتخابات في أية المحطات.

وشدد اإلصالح على عدم القبول باللجنة العليا 

لة من القضاة، زاعماً أن  لالنتخابات المشكَّ

بعض أعضائها على عالقة بما أسماه «النظام 
السابق».

وحذر اإلصالح شركاءه من القبول بالخيار 
ــــــــذي  قبل ال عليه  يصر  كــان 

األزمة (تتشكل اللجنة 
بالتمثيل المتكافئ للمشترك 
وشركائه والمؤتمر وحلفائه، 
أربعة منهم الرئيس مقابل 
خمسة أعضاء من الطرف 
اآلخر)، مشيراً الى ان الوضع 
قــد تغير، فتمكين  ــوم  ــي ل ا
الــمــؤتــمــر وحــلــفــائــه من 
نصف قوام اللجنة سيتيح 
لهم االعتراض على سير 
العملية االنتخابية عند 
أيــة محطة مــن محطات 

االنتخابات.

بن عمر: نجاح التسوية مرهون بمؤتمر الحوار الوطني
أكد المبعوث الدولي جمال بن عمر   

أن لغة الحوار هي السائدة اليوم في 
اليمن وأن اليمنيين يستعدون للدخول في 

حوار وطني شامل..

وقال: إن مؤتمر الحوار الوطني الشامل يعتبر 

أكبر مهمة قائمة أمام حكومة الوفاق الوطني 

في إطــار انجاح عملية التسوية وتوسعة 

العملية السياسية في البالد من خالل اشراك 

جميع الفعاليات اليمنية والفئات السياسية 

بمن فيهم الشباب والمرأة والحراك الجنوبي 

للخروج بحل للقضية الجنوبية وصعدة ووضع 
دستور جديد..

اللجنة الفنية تقر 12 محوراً أمام مؤتمر الحوار الوطني
ر    للحوا للتحضير  لفنية  ا للجنة  ا استكملت 

الوطني- السبت- في االجتماع الــذي عقد 

برئاسة الدكتور عبدالكريم اإلرياني رئىس اللجنة 

مناقشة جــدول أعمال المؤتمر وكافة المواضيع 

والمحاور التي سيتم مناقشتها في مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل.

وعلمت «الميثاق» أن هناك ١٢ محوراً تعد أبرز 
المحاور في جدول أعمال مؤتمر الحوار وهي:

۹ المحور األول: القضية الجنوبية وتندرج فيها 

المواضيع الفرعية مثل: جذور القضية، محتواها، سبل 
معالجتها، ضمان عدم تكرارها.

۹ المحور الثاني: صعدة وتندرج فيها جذور القضية 
ومحتواها وسبل معالجتها وضمان عدم تكرارها.

۹ المحور الثالث: قضايا وطنية أخــرى، وتندرج في 

إطاره القضية الفرعية مثل: المصالحة الوطنية والعدالة 

االنتقالية واالنتهاكات الحقوقية ومكافحة االرهاب.

۹ المحور الرابع: ويتضمن القضايا الفرعية مثل: 

بناء الدولة اليمنية.. هوية الدولة.. شكل الدولة.. 

نظام الحكم.. النظام االنتخابي + السلطة التشريعية 
والقضائية والنظام اإلداري.

۹ المحور الخامس: الحكم الرشيد ويتضمن القضايا 

السلطة  القانون،  التالية- منها: سيادة  الفرعية 

والمسؤولية، الحق في المساواة والشفافية ومكافحة 

الفساد، ونظام الخدمة المدنية، وتكافؤ الفرص 

والمشاركة الشعبية، وأسس السياسة الخارجية، وكفاءة 
األداء.

۹ المحور الــســادس: حــول المؤسسة العسكرية 

ويتضمن المواضيع الفرعية مثل األسس الوطنية لبناء 

الجيش، هيكلة الجيش ودور المؤسسة العسكرية في 
الحياة السياسية.

۹ المحور السابع: الهيئات ذات الخصوصية ومنها: 

االعالم + األوقاف + الواجبات الزكوية، حقوق اإلنسان 
+ الخدمة المدنية + دار اإلفتاء.

۹ المحور الثامن: الحقوق والحريات ويتضمن: الحقوق 

العامة «سياسية، مدنية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، 

فكرية».. والتعددية المذهبية، حقوق خاصة مثل حقوق 

المرأة + الشباب والطفل وأصحاب االحتياجات الخاصة 
واألقليات.

۹ المحور التاسع: يتناول التنمية الشاملة والمستديمة 

مثل التنمية االقتصادية والتنمية الثقافية والتنمية 

التعليمية والتنمية الصحية والتنمية االجتماعية 

والتنمية السياسية، والتنمية البشرية، ودور الدولة 

والقطاع الخاص واألفراد والمنظمات المدنية في عملية 
التنمية والدعم الخارجي للتنمية.

۹ المحور العاشر: قضايا اجتماعية وبيئية خاصة، 

ويتضمن قضايا فرعية مثل الثأر + السالح + القات 

وحقوق الطفل وزواج الصغيرات، التنوع والتسامح + 

المياه والبيئة + المجموعات المسلحة خارج القانون.

۹ المحور الحادي عشر: تشكيل لجنة إعادة صياغة 

الدستور.. والقضايا الفرعية منها: العناصر ومعايير 

العضوية والتمثيل وطريقة االختيار وتحديد مهامها.. 
الخ.

۹ المحور الثاني عشر واألخير: ضمان تنفيذ مخرجات 

الحوار ونجاحه، ويتكون من العناصر الفرعية التالية: 

١- تشكيل لجنة للمتابعة «من المؤتمر تتكون من 
كل االطياف السياسية للمتابعة».

٢- سلطة مجلس النواب المنتخب في المتابعة 

والمراقبة ومسؤولية الحكومة الجديدة في التنفيذ.
٣- ميثاق شرف.

٤- ضمانات أممية.
٥- الشراكة الوطنية بعيدة المدى.

وسيتم خالل االيام القادمة االنتهاء من إقرار شكل 

مؤتمر الحوار الوطني وطرق العمل وأساليبه وضوابط 

الحوار وتحديد مكان انعقاده وحجم وفود المجموعات 

المشاركة وآلية اختيار أعضاء مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل.

معايير متطرفة الختيار المشاركين في الحوار
اقرار شعار مؤتمر 

الحوار الوطني
للتحضير    لفنية  ا للجنة  ا تفقت  ا

للحوار الوطني على اختيار الشعار 
المكتوب ألعمال مؤتمر الحوار الوطني 

وهو «بالحوار نصنع المستقبل»، الى ذلك 

علمت «الميثاق» أن اللجنة بالنسبة للشعار 

المرسوم قد أجلت البت في ذلك إلتاحة 
الفرصة لمزيد من التشاور حولها.

إلى ذلك قالت أمل الباشا- الناطق الرسمي 

للجنة الفنية للحوار- انها تلقت  بحدود 

١٩٠تصميماً من موهوبين وموهوبات 

كمقترحات لشعار للجنة الفنية التحضيرية 

لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقد وصلها 

ذلك عبر حائطها الخاص على الفيسبوك 

وعبر بعض اعضاء اللجنة االعالمية لمؤتمر 
الحوار وإيميل اللجنة الفنية.

وذكــرت في صفحتها على الفيسبوك 
ان هناك عــدداً من التصاميم في منتهى 

الروعة، وما زلنا في حال الفرز واالختيار 

ألفضل شعار من قبل اللجنة االعالمية 

المكونة من ٦ اشخاص، سنختار افضل (٥- 

١٠) تصاميم ونقدمها للجنة الفنية لتعتمد 

تصميماً واحداً منها العتماده كشعار رسمي 
للمؤتمر. 

خبير دولي: العدالة االنتقالية هي 
نتيجة لمؤتمر الحوار الوطني

أكد الخبير في الحوارات الوطنية   
وحل النزاعات- هاناس سيبرت- 
على اولوية تحقيق شبكة أمــان من 
اجل إنجاح أي حوار وضمان تمثيليته 

ومشاركة مختلف المكونات السياسية 
واالجتماعية فيه.

ونبه في ورقته عن قــراءة مقارنة 
لتجارب حـــوارات وطنية من افريقيا 

وآسيا- قدمها في ندوة لبرنامج دعم 

 -( (NDSPالحوار الوطني في اليمن

إلى أن العدالة االنتقالية هي نتيجة 

لمؤتمر حوار وطني، وليست مقدمة له، 

وهي عملية يتم تصميمها عقب صوغ 
الدستور.

وتحدث أحمد عوض بن مبارك عن 
التحديات التي تواجه اللجنة الفنية 

والحوار الوطني في ظل بقاء بعض 

عوامل التوتر وبطء اجراءات بناء الثقة 
التي من شأنها جذب  خصوصاً تلك 

ــراف غير الموقعة على المبادرة  األط
وآليتها التنفيذية.

فيما تحدث ماجد المذحجي عما وصفه 
بالتعقيدات واإلربــاكــات في المشهد 

الوطني، وانتقد ما عــده افتراقاً في 

سلوك الفاعلين السياسيين الرئيسيين 
الممثلين في اللجنة الفنية داخل اللجنة 

وخارجها.. محذراً من مخاطر التوتر 

الميداني بين أطــراف في العديد من 
المناطق على الحوار الوطني.

وتندرج الندوة ضمن برنامج دعم 
الحوار الوطني NDSP)) الذي يهدف إلى 

اإلسهام في مساعدة بالدنا على إنجاز 

عملية حوار وطني جامع يوفر اإلطار 
الضروري الالزم لعملية انتقالية سياسية 

كاملة..

 والبرنامج هو مبادرة شراكة بين 
منتدى التنمية السياسية في اليمن 

ومؤسسة بيرجهوف في المانيا.


