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الخطيرة  لتهم  ا م��ن 
والتي تشكل تهديدًا 
ته،  حيا على  حقيقيًا 
حيث نشر موقع »يمن 
ب��رس« خبرًا بتاريخ 
ن  ا بعنو 1سبتمبر  8
تخترق  يمنية  ة  فتا (
صفحة موقع مؤتمري 
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تهمًا عدة ضد االستاذ 
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التحريض على قتل الشباب..
وبهذا الخصوص اوضح الصيادي- رئيس 
حزب الشعب الديمقراطي حشد- ان سبب هذه 

هيبية  لتر ا لحملة  ا
ض����ده ج�����اءت على 
خلفية مناقشة تمت 
ف��ي اح��د اجتماعات 
اللجنة الفنية لمعايير 
بمؤتمر  المشاركين 
ال����ح����وار ال��وط��ن��ي 
ال��ش��ام��ل ب��ح��ض��ور 
السيد/ جمال بن عمر 

  ..
وق����ال ال��ص��ي��ادي: 
ك����ان ه��ن��اك ش��رط 
ب��ع��دم م��ش��ارك��ة كل 
من يعتقد انه شارك 
في انتهاكات لحقوق 
االن��س��ان ، وعندما 
هذا  على  اعترضت 
ال��ش��رط )ال��ظ��ن��ي(، 
وطالبت ب��أن يكون 
قد ص��در بحقه حكم 
قضائي يثبت تورطه 
نفتح  ال  حتى  بذلك 
م��ج��ااًل ل��ل��م��زاي��دات 
واتهام الناس عبر وسائل االع��ام كوسيلة 
الستبعادهم من المشاركة في الحوار، ثم 

أتفاجأ اني اصبحت من اولئك المتهمين .

االثنين : 1 / 10 / 2012م 
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العدد: )1630( 6

»اليوم نوجهُ طاقاتِـنا نحو التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الذي 
سيضعُ على عاتقه صياغَة منظومةِ 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 السام- فقد 
أكدت أن قضية الوطن ومواجهة التحديات 
داخلية أو خارجية ليس من حق الملك أو 
الحاكم أن يتفرد باتخاذ القرار فيها، وكان 

الحوار حكيمًا.. وديمقراطيًا.
>> اليوم اليمنيون أمام وضع معقد.. أيام 
معدودات تمضي سريعًا 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 يُترك 
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 
ال��ش��وروي للملكة بلقيس مع كبار رجال 
اليمن.. والتهديد خارجي، فما بالنا اليوم 

عندما يكون الخاف داخليًا.
»الميثاق«.. وانطاقًا من إيمان المؤتمر 
بالحوار، وتأكيدًا على أهميته كنهج حضاري 
لشعبنا تخصص صفحة اسبوعية تُعنى 
بقضايا وموضوعات الحوار الوطني الشامل 
الذي يتطلع اليه شعبنا.. حريصين على أال 
تكون هذه القضية مؤتمرية فحسب وإنما 
قضية وطنية.. والب��د أن نكرس الجهود 
واالم��ك��ان��ات 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 
واس��ع لمواجهة كل من يحاولون إفشال 

الحوار..
ونتطلع من خال هذه الصفحة أن نجسد 
مضامين ال��رؤى الوطنية التي يتبناها 
المؤتمر والملبية لتطلعات جماهير الشعب 
والتي سيقدمها الى مؤتمر الحوار الوطني 
المزمع انعقاده في نوفمبر المقبل.. وباهلل 

التوفيق،،

محمد أنعم

benanaam@gmail.com

الراعي : الحوار سيرسم 
معالم  اليمن الجديد

ق��ال الشيخ يحيى   
ال���راع���ي- رئيس 
مجلس النواب: إن اليمن 
أصبحت مشرقة بعد أن 
وّلت أزمنة الظام والقهر 
واالستبداد واالستعمار، 
وه���ي ال��ي��وم ف��ي رح��اب 
عقد جديد بعد أن طويت 
خ��م��س ع��ق��ود م��ن عمر 
الثورة ليواصل أبناء اليمن 
الكفاحية في  مسيرتهم 
العمل  مختلف م��ي��ادي��ن 
واإلن���ت���اج وك��ل��ه��م همة 
وعنفوان وتطلعات وآمال..
ودع����ا رئ��ي��س مجلس 
ال���ن���واب ك��اف��ة ال��ق��وى 
السياسية والوطنية الى 
إن��ه��اء ال��ح��ال��ة المتأزمة 
ع��ب��ر اس��ت��ح��ض��ار القيم 
وال��م��ب��ادئ التي حملتها 
الثورة اليمنية »سبتمبر 
وأكتوبر«، والتي جسدها 
ال��م��ن��اض��ل��ون األوائ����ل، 
تهم  ليا و مسؤ ك  ا ر د إ و
الوطنية في هذه الظروف 
الراهنة إلنجاح المرحلة 
االنتقالية المرتكزة على 
التوافق السياسي والوطني 
والمضي قدمًا في تنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية بندًا بندًا، بما 

يحفظ وحدة اليمن ونهجها 
صيله  تأ و طي  ا يمقر لد ا
في حياة المجتمع  للقيام 
حقيقية  تنمية  بعملية 
وخ��اص��ة تنمية اإلنسان 

اليمني..
وشدد الراعي في تصريح 
نشرته اسبوعية »الوحدة« 
ع��ل��ى ان ت��م��ض��ي  تلك 
الحوار  القوى قدمًا نحو 
ال��وط��ن��ي ال��ش��ام��ل ال��ذي 
يحمل في طياته معالجات 
لكل المشكات 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 االصاح 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 ال��ي��وم« عن مصدر في 
المشترك أن اح��زاب اللقاء المشترك تسعى خال 
األسابيع القادمة وبإلحاح إلى  فصل قضية تغيير 
اإلدارة االنتخابية عن أجندة مؤتمر الحوار الوطني.. 
الفتًا إل��ى أن »ضغوطًا يمارسها اإلص��اح بهذا 

الخصوص على أعلى المستويات«.. حيث »يصر 
على أن ربط عملية إصاح اإلدارة االنتخابية 
بمؤتمر الحوار الوطني لن يكون في صالح 

المشترك«.
محذرًا احزاب المشترك  من »إمكانية حصول 

المؤتمر الشعبي العام على األغلبية 
التي تمكنه مع حلفائه من تشكيل 
ال��ح��ك��وم��ة ف��ي أول انتخابات 

برلمانية«.
وي��رى اإلص���اح ان��ه البد 
من تغيير اإلدارة االنتخابية 
وإع���ادة النظر في مقرات 

بعض المراكز االنتخابية، 

وإعادة تشكيل اللجنة العليا لانتخابات وبالكيفية والقوام 
الذي ال يكون بمقدور المؤتمر وحلفائه  االعتراض على سير 

االنتخابات في أية المحطات.
وشدد اإلصاح على عدم القبول باللجنة العليا 
لة من القضاة، زاعمًا أن  لانتخابات المشكَّ
بعض أعضائها على عاقة بما أسماه »النظام 

السابق«.
وحذر اإلصاح شركاءه من القبول بالخيار 

قبل ال��������ذي  عليه  يصر  ك��ان 
األزمة )تتشكل اللجنة 
بالتمثيل المتكافئ للمشترك 
وشركائه والمؤتمر وحلفائه، 
أربعة منهم الرئيس مقابل 
خمسة أعضاء من الطرف 
اآلخر(، مشيرًا الى ان الوضع 
ل��ي��وم ق��د تغير، فتمكين  ا
ال��م��ؤت��م��ر وح��ل��ف��ائ��ه من 
نصف قوام اللجنة سيتيح 
لهم االعتراض على سير 
العملية االنتخابية عند 
أي��ة محطة م��ن 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 إط��ار انجاح عملية التسوية وتوسعة 
العملية السياسية في الباد من خال اشراك 
جميع الفعاليات اليمنية والفئات السياسية 
بمن فيهم الشباب والمرأة والحراك الجنوبي 
للخروج بحل للقضية الجنوبية وصعدة ووضع 

دستور جديد..

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

الوطني- السبت- في االجتماع ال��ذي عقد 
برئاسة الدكتور عبدالكريم اإلرياني رئىس اللجنة 
مناقشة ج��دول أعمال المؤتمر وكافة المواضيع 
والمحاور التي سيتم مناقشتها في مؤتمر الحوار 

الوطني الشامل.
وعلمت »الميثاق« أن هناك 12 محورًا 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 أخ��رى، 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 ال��س��ادس: ح��ول 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: 
االعام + 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 + الساح + 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: 
1- تشكيل لجنة للمتابعة »من المؤتمر تتكون من 

كل االطياف السياسية للمتابعة«.
2- سلطة مجلس النواب المنتخب في المتابعة 

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

4- ضمانات أممية.
5- الشراكة الوطنية بعيدة المدى.

وسيتم خال 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.

اقرار شعار مؤتمر معايير متطرفة الختيار المشاركين في الحوار
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 
190تصميمًا من موهوبين وموهوبات 
كمقترحات لشعار للجنة الفنية التحضيرية 
لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقد وصلها 
ذلك عبر حائطها الخاص على الفيسبوك 
وعبر بعض اعضاء اللجنة االعامية لمؤتمر 

الحوار وإيميل اللجنة الفنية.
وذك��رت في صفحتها على الفيسبوك 
ان هناك ع��ددًا من التصاميم في منتهى 
الروعة، وما زلنا في حال الفرز واالختيار 
ألفضل شعار من قبل اللجنة االعامية 
المكونة من 6 اشخاص، سنختار افضل )5- 
10( تصاميم ونقدمها للجنة الفنية لتعتمد 
تصميمًا واحدًا 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 أم��ان من 
اجل إنجاح أي حوار وضمان تمثيليته 
ومشاركة مختلف المكونات السياسية 

واالجتماعية فيه.
ونبه في ورقته عن ق��راءة مقارنة 
لتجارب ح���وارات 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  خصوصًا تلك 

األط��راف غير الموقعة على المبادرة 
وآليتها التنفيذية.

فيما تحدث ماجد المذحجي عما وصفه 
بالتعقيدات واإلرب��اك��ات في المشهد 
الوطني، وانتقد ما ع��دَّه افتراقًا في 
سلوك الفاعلين السياسيين الرئيسيين 
الممثلين في اللجنة الفنية داخل اللجنة 
وخارجها.. محذرًا من مخاطر التوتر 
الميداني بين أط��راف في العديد من 

المناطق على الحوار الوطني.
وتندرج الندوة ضمن برنامج دعم 
الحوار الوطني NDSP(( الذي يهدف إلى 
اإلسهام في مساعدة بادنا على إنجاز 
عملية حوار وطني جامع يوفر اإلطار 
الضروري الازم لعملية انتقالية سياسية 

كاملة..
 والبرنامج هو مبادرة شراكة بين 
منتدى التنمية السياسية في اليمن 

ومؤسسة بيرجهوف في المانيا.


