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»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

الدكتور بن حبتور:

قرارات مؤتمر الحوار ستكون سيادية

واكد الدكتور بن حبتور في حوار صحفي مع إذاعتي 
عدن وسيئون أن قرارات مؤتمر الحوار الوطني ستكون 
سيادية، وبالتالي ليس هناك أي جهة في اليمن 
تستطيع أن تنقض هذه القرارات، كما أن الدستور 
القادم يجب أن يستوعب كل شاردة وواردة وكل مواطن 
يمني يشعر أنه مغطى تغطية قانونية, بحيث يتحول 
الحديث حول المواطنة المتساوية الى فعل وممارسة 
وحياة معيشية حقيقية, أيضًا تم االتفاق على موضوع 
هيكلة الجيش أنه سيستمر قبل وأثناء وبعد مؤتمر 

الحوار الوطني.
وحول مستقبل عمل اللجنة الفنية وهل سينتهي 
دورها اوضح الدكتور بن حبتور ان دور اللجنة الفنية 
سيستمر أواًل ألنها أصبحت مستوعبة لإلجراءات 
التنظيمية لعقد المؤتمر، ولديها الدراية الكاملة بكيفية 
إدارة عملية الحوار وأيضًا الضوابط التي على أساسها 
سيتم الحوار، شاركت وساهمت في إنتاج هذه الوثائق 
حتى وإن قدمت بعضها مسودات، اضافة الى ان معظم 
هذه الشخصيات لها تمثيل حزبي وبالتالي من خالل 

مواقعها وخبرتها والقرار الجمهوري، وهناك شروط 
تحدد المشارك في المؤتمر وكل الموضوعات ستكون 

محط ورعاية األمم المتحدة، والقوى الرئيسية فيها 
وأن من يخرج عن هذا اإلجماع ستُتخذ عليه 

قرارات أممية تدخله في القائمة السوداء..
موضحًا أن القضية الجنوبية لم ولن 
تكون حكرًا على أي طرف سياسي، وما هو 
موجود أمامنا في الساحة هو عبارة عن 
مشروعات سياسية، يجب أن تقدم لإلقناع، 
على سبيل المثال مشروع الفيدرالية يجب 
أن يدافع عنه أصحابه إلقناع اآلخرين 
بأفضلية هذا النظام وعن جدية النظام 
المركزي، أصحاب فك اإلرتباط عليهم أن 

يحضروا إذا أرادوا أن يطرحوا موضوعاتهم بشيء من 
اإلقناع للناس أواًل الجنوبيون قبل األحزاب نفسها، 
مطلوب حضور أي مشروع سياسي وفكري يراد لهذا 
اليمن إما االنفصال أو  الفيدرالية أو الدولة المركزية 
الواحدة البسيطة كل هذه المشروعات مطروحة، 

ويفترض على صاحب الفكر أو المشروع السياسي أن 
يكون مرنًا ويدافع عن مشروعه بشكل جدي ومسؤول 
ألنه ال يمثل ذاته فهو يمثل مجموعة تعتقد أن أفكارها 

صحيحة..
مشيرًا إلى أن آليات التمثيل للمشاركين في الحوار 
هي من ضمن القضايا المطروحة وهذا خاضع لحوار 

وشد وجذب ومقدرة على اإلقناع وفرض بعض األفكار 
بطريقة منطقية ألننا على مائدة حوار بالعقل، وكل 
يريد ان يظهر أفضلية ما يطرحوه بإقناع هذا الطرف 

أو ذاك من خالل جدية الفكرة التي يحملها..
وقال: ليس هناك مشكلة بأن يكون التمثيل متساويًا 
بين الجنوب والشمال مناصفة، نحن نريد فكرًا 
حقيقيًا منفتحًا يستوعب اآلخر ويقتنع به ويحترمه 
ويكون ج��زءًا من خليط سياسي يساهم في بناء 

الدولة القادمة..
مبينا ان مؤتمر الحوار يستطيع أن يقول » ال » لكل 
المسودات التي قدمت له, ونحن نقدم له مشروعًا 
في النظام الداخلي إلدارة الحوار, في موضوع 
التصويت، في موضوع اإلقناع، في موضوع آلية 
إدارة الفرق، ستكون هناك اجتماعات موسعة عامة، 
ستكون لإلعالم والبهرجة والحديث والتباري في 
الخطابات، لكن هناك فرق عمل هي التي ستشتغل 
على القضية الجنوبية، سيكون هناك فريق عمل 
في المؤتمر يتحدث فقط عن القضية الجنوبية 
وعالقتها بالدولة, وسيكون الجنوبيون أساسيين بل 
إنهم مقررون في هذا المؤتمر ,وسيشتركون في كل 

اللجان وفرق العمل..
مؤكدًا أن  مؤتمر الحوار الوطني هو المعني بدرجة 
أساسية في انه ينتج الدستور القادم، االتفاق على 
الدولة أما تكون مركزية أو اتحادية.. االتفاق على 
المستقبل على الحكم إما محلي أو فيدرالي أو إدارة 
محلية.. المسألة تعتمد على قدرة اقناع أكبر عدد 
من الناس بالفكرة التي تطرحها, وليس بفرضها ألن 

الفرض زمانه ولى.

اإلصالح  يُشكل تحالفًا لـ)40( 
منظمة صورية

قام حزب االصالح في العاصمة صنعاء االثنين الماضي  
وبضربة واحدة بإعالن ما اسماه بتحالف يضم عددًا مما 
اطلق عليها منظمات المدنية لدعم الحوار الوطني الشامل الذي 

سينطلق في نوفمبر المقبل ..
وتأتي هذه الخطوة كمحاولة 
من االصالح لاللتفاف على 
المنظمات المدنية والغاء 
أي دور لها ف��ي تبني 
في  لمجتمع  ا يا  قضا
الحوار ووضع معالجات 
وطنية لها ..ب��ي��د ان 
االص���الح يسعى الى 
ايجاد منظمات صورية 
ل���ض���رب ال��م��ن��ظ��م��ات 
المدنية والحيلولة دون 
بروز هذه القوة على الساحة 
وفي صنع القرار وهو مايخشاه 

حزب االصالح.
هذا وذكرت صحيفة الخليج انه انضوى 
تحت ه��ذا التحالف 40 منظمة. وال��ذي لقي 
اإلعالن عن إشهاره انتقادات لطبيعة كونه ينتمي 
لطيف سياسي واحد قريب من الحزب اإلسالمي 

التجمع اليمني لإلصالح ..

الدولة 
المدنية

الدولة المدنية هي دولة  
تحافظ وتحمي كل أعضاء 
المجتمع بغض النظر عن القومية 
والدين والفكر. هناك عدة مبادئ 
ينبغي توافرها في الدولة المدنية 
والتي إن نقص أحدها فال تتحقق 
شروط تلك الدولة، أهمها أن تقوم 
تلك الدولة على السالم والتسامح 
وقبول اآلخر والمساواة في الحقوق 
والواجبات، بحيث إنها تضمن حقوق 
جميع المواطنين، ومن أهم مبادئ 
الدولة المدنية أال يخضع أي فرد فيها 
النتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو 
طرف آخر. فهناك دوما سلطة عليا 
هي سلطة الدولة والتي يلجأ إليها 
األفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم 
أو تهدد باالنتهاك. فالدولة هي التي 
تطبق القانون وتمنع األطراف من أن 
يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم.]1[.

من مبادئ الدولة المدنية الثقة في 
عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، 
كذلك مبدأ المواطنة والذي يعني 
أن الفرد ال يُعرف بمهنته أو بدينه 
أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما 
يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه 
مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له 
حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى 
فيها مع جميع المواطنين. أيضا 
من أهم مبادئها أن تتأسس على 
نظام مدني من العالقات التي تقوم 
على السالم والتسامح وقبول اآلخر 
والمساواة في الحقوق والواجبات، 
والثقة في عمليات التعاقد والتبادل 
المختلفة، حيث إن هذه القيم هي 
التي تشكل ما يطلق عليه الثقافة 
المدنية، وهى ثقافة تتأسس على 
مبدأ االتفاق ووج��ود حد أدن��ى من 
القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمراء 

الينبغي تجاوزها..
ومن أهم مبادئ الدولة المدنية أنها 
ال تتأسس بخلط الدين بالسياسة. 
كما أنها التعادي الدين أو ترفضه 
فرغم أن الدين يظل في الدولة 
المدنية عامال ف��ي بناء األخ��الق 
وخ��ل��ق ال��ط��اق��ة للعمل واإلن��ج��از 
والتقدم، حيث إن ما ترفضه الدولة 
المدنية هو استخدام الدين لتحقيق 
أه���داف سياسية، فذلك يتنافى 
مع مبدأ التعدد ال��ذي تقوم عليه 
الدولة المدنية، كما أن هذا األمر 
قد يعتبر من أه��م العوامل التي 
تحول الدين إلى موضوع خالفي 
وجدلي وإلى تفسيرات قد تبعده عن 
عالم القداسة وتدخل به إلى عالم 

المصالح الدنيوية الضيقة..
كذلك مبدأ الديمقراطية والتي 
تمنع من أن تؤخذ ال��دول��ة غصبا 
من خالل فرد أو نخبة أو عائلة أو 

أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية...

عن ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.

مصطلحات

السماوي يفوز بتصميم شعار الحوار
أق��������رت  

ال��ل��ج��ن��ة 
ال��ف��ن��ي��ة ل��إلع��داد 
والتحضير لمؤتمر 
ال��ح��وار الوطني 
ال����ش����ام����ل ف��ي 
اجتماعها االثنين 
ب��رئ��اس��ة  راق��ي��ة 
ح��م��ي��دان ن��ائ��ب 
رئيس اللجنة شعار 

مؤتمر الحوار..
للجنة  ا ومنحت 

مصمم الشعار الفائز عالء 
السماوي مكافأة مالية وشهادة 
تكريم لفوزه من بين تصاميم 
مختلفة، حيث واعلنت امل 
الباشا المتحدثة باسم اللجنة 
التحضيرية في صفحتها على 
الفيسبوك ان صاحب الشعار 
الفائز عالء السماوي سيحصل 
على مكافأة مالية تقدر بمائة 

الف ريال..
واستمعت اللجنة إلى خبير 
االت��ص��ال ال��دك��ت��ور نعمان 
لبرنامج  ا ر  مستشا الصياد 

اإلق���ل���ي���م���ي 
ل��ل��ب��رن��ام��ج 
اإلن����م����ائ����ي 
لألمم المتحدة 
ال��ذي قدم إلى 
اليمن في بعثة 
اس��ت��ش��اري��ة 
ل���ت���ق���دي���م 
خدماته للجنة 
ال��ف��ن��ي��ة في 
دع��م مشروع 
خطة اإلع��الم 
العامة لمؤتمر  والمشاركة 

الحوار الوطني..
اللجنة اإلعالمية  وقدمت 
المسودة األولى لمشروع خطة 
اإلع��الم والمشاركة العامة 
للجنة الفنية لالطالع وإبداء 
المالحظات إلقرارها والبدء 
بتنفيذ أنشطتها اإلعالمية 
واألنشطة المصاحبة والالحقة 
لمؤتمر الحوار، وذلك لرصد 
ومتابعة تنفيذ مقرراته حتى 
انتهاء المرحلة االنتقالية في 

فبراير 2014 ..

اللجنة الفنية للحوار :

 الدعوة والتحريض للحرب تتعارض وثقافة التسامح والحوار
أك��دت اللجنة الفنية لإلعداد  

ر  ل��ح��وا ا لمؤتمر  لتحضير  ا و
الوطني الشامل إن أي دعوة أو تحريض 
على الحروب والعنف ال تتناسب وثقافة 

السلم والتسامح والحوار.
ج���اء ذل���ك ف��ي ب���الغ صحفي 
اصدرته اللجنة في ختام اجتماعها 
أم��س ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س اللجنة 

الدكتور عبدالكريم اإلرياني.
ووقفت أم��ام إشكالية التعبئة 
االجتماعية واإلعالمية, ورأت بأن 
الدعوة والتحريض على الحروب 
والعنف ال يتناسب وثقافة السلم 

والتسامح والحوار .
وأه���اب���ت ال��ل��ج��ن��ة ف��ي بيان 
صحفي بكافة القوى السياسية 

واالجتماعية ومؤسسات المجتمع 
المدني وال��وس��ائ��ل اإلعالمية 
إشاعة  على  بالعمل  لمختلفة  ا
اجواء ايجابية مشجعة تساعد على 
الدخول والمشاركة في مؤتمر 
الحوار والوطني الشامل بما يحقق 

نجاحه.
مناقشتها  للجنة  ا وواص��ل��ت 
لترتيبات  ا و لتنظيم  ا ئل  لمسا
اإلجرائية إلنعقاد مؤتمر الحوار, 
واتفقت اللجنة على تحديد مهام 
المؤتمر, وأق��رت  لجنة تسيير 

تسميتها ب�«لجنة التوفيق«.
كما ناقشت اللجنة الفنية قوام 
وآليات تشكيل هيئة رئاسة مؤتمر 

الحوار والتمثيل فيها.

قال الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور عضو اللجنة الفنية للحوار: ان اللجنة التي تجاوزت  
اجتماعاتها الـ )20( إجتماعا قد ناقشت مجموعة كبيرة من الموضوعات ووضعت خطة خاصة 
بها، اضافة الى وضع الالئحة الداخلية, وانتقلت لموضوعات الحوار الوطني.وهي موضوعات ثرية وغنية 
كلها تصب في تحديد المفردات الرئيسية مثل بناء الدولة الدستورية كعقد اجتماعي جديد لهذه الدولة.. 
مضمون الدولة.. القضية الجنوبية اليمنية.. أيضًا قضية صعدة، باإلضافة إلى المفردات التي تتعلق بدولة 
الحكم الرشيد الذي يسعى اليمنيون الغتنام هذه الفرصة من أجل الدخول إلى يمن جديد وحقيقي مبني 

على المساواة والعدالة والحرية بآلياتها الديمقراطية..


