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ِ��ن��ا ن��ح��و ال��ت��ح��ض��ي��ر مل��ؤمت��ر احل���وار  »ال���ي���وم ن���وج���ُه ط��اق��ات���
الوطني الذي سيضُع على عاتقه صياغَة منظومِة احلكم 
اجلديد من خالل صياغة دستور جديد، واختيار نظام 
احل��ك��م، وتعديل ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات، والبحث ع��ن حلول 

لألزمات في اجلنوب وصعدة«.

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

األمني العام للمؤتمر الشعبي العام

صالح الصيادي: 

زيادة تمثيل االصالح في اللجنة 
الفنية للحوار اخل بالتوازن

قلللال االسلللتلللاذ صللاح  
مصلح الصيادي امين 
علللام »حللشللد » عللضللو اللجنة 
الفنية للحوار الوطني انه من 
المستحيل االعللداد والتحضير 
والتهيئة للحوار الوطني في ظل 
التحريض االعامي الذي تمارسه 
بعض وسللائللل اعامية داعيًا 
كل االطللراف بضرورة التهدئة 

االعامية لضمان نجاح الحوار.
وقللال الصيادي في حللوار مع 
قناة اليمن اليوم: عن مشاركة 
الللحللراك الجنوبي فللي الحوار 
الوطني : سيكون هناك 40% من 
قوام المؤتمر من ممثلي الجنوب 
يضمون كافة االطياف والقوى 

السياسية.
واضلللاف : مللا يجب ان يعرفه 
الجميع ان اكثر من نصف اللجنة 
الفنية اذا لم يكونوا ثلثيها كانوا 
بيين  للجنو حقيقيين  ء  كلللا و
والحراك وكانوا يطرحون القضايا 
بللكللل قلللوة واقللللوى مللن بعض 

فصائل الحراك نفسها.
منوها ان الحراك ليس ممثا 
لكل الجنوب، وهناك عدة اطياف 
وفللصللائللل سياسية وأحلللزاب 
ومستقلين، كذلك الحراك جزء 

مهم في الجنوب.
وفي رده على سؤال عن مكان 
انعقاد جلسات الحوار الوطني 
قال الصيادي: مؤتمر الحوار لن 
يكون انعقاده في الخارج، كان 
هناك مقترح من اللجنة الفنية 
ان تعقد مخيما في الخارج من 
اجل استكمال جميع النقاط التي 
مللدار  والتفرغ على  تستكمل 
الساعة الستكمال مهامهم، لكن 
الرئيس عبدربه منصور هادي 
لم يسمح بذلك، وخير اللجنة ان 
تعقد جلساتها في اي محافظة 

يمنية.
مستدركًا بالقول: لم نقر مكان 

الحوار الوطني بعد..
وعللن اإلضللافللات األخلليللرة الى 
قلللوام اللجنة وعللمللا اذا كانت 
أخلت بالتوازن السياسي بحسب 
تصريحات احللد االعضاء..قال 
الصيادي : صحيح اخلت بالتوازن 
السياسي لصالح االصللاح لكن 
ليس لذلك اثر على سير النقاش 
وعملية التحضير للحوار ولكنها 
ابطأتها.. بسبب كون المضافين 
لم يكونوا على اطللاع بما تم 
انللجللازه.. بعيدا عللن االنتماء 

السياسي.
: ليس لدينا سياسة  مضيفا 
تمرير في اللجنة ال من اإلصاح 
وال من غيره، نحن نعمل بروح 
الفريق الواحد ومتفاهمين في 
اللجنة رغم التناقضات السياسية 

خارجها.
وعما اذا كان سينعكس التمثيل 
في اللجنة الفنية على التمثيل 
في الحوار قال الصيادي: لن يمرر 
اي قرار باي مجموعة اال بموافقة 
90 % بمعنى ان اي طرف بالحوار 

يستطيع ايقاف اي قرار ما لم 
يتم التوافق عليه.

وعن رأيه بشأن المطالبات 
بللاقللصللاء الللرئلليللس السابق 
السياسي قال  المشهد  مللن 
الصيادي : انا اعتقد ان مسألة 
وجللود الرئيس السابق في 
المشهد السياسي وعلى رأس 
المؤتمر الشعبي العام فهذا 
حزب المؤتمر ويخصه وليس 
الحد عاقة بذلك ال نحن وال 

غيرنا.. 
وعن موضوع زواج الصغيرات 
وأسباب إدراجه في أعمال لجنة 
الحوار اوضح الصيادي ان ذلك 
ورد في المبادرة الخليجية وانها 

نصت على ذلك في بنودها..
وعن قراءته لمستقبل الحوار 
الوطني قال الصيادي : اثق مؤتمر 
الحوار الوطني سينجح وسينجز ما 
عليه من مهام وسينطلق نحو بناء 
اليمن الجديد وسيكون العنوان 
االبرز لليمن الذي نامل من خاله 
ية  و لمتسا ا طنة  ا لمو ا تجسيد 
والعدل والمساواه وبنا دولة مدنية 
حديثة ضامنة الحقوق للجميع 
وبالتالي تحقيق دولة المؤسسات 
التي ظلت وستظل غاية وحلم 

لكل اليمنيين.
وعن مطالبة بعض األطللراف 
للحوثيين بوضع الساح قبل 
الللحللوار مللع ان هللنللاك اطللراف 
دخلت الحوار وال تزال مسلحة.. 
قال الصيادي : اعتقد ان الجميع 
في اليمن مسلح، كل االطراف 
مسلحة، انللا استغرب من قرع 
طبول الحرب على الحوثيين من 
خال تلك الحملة االعامية، كيف 
تقرع طبول الحرب على طرف في 
طاولة الحوار، من اجل ان يخرج 

من الحوار ويذهب للقتال ؟..

تطرقت ألبرز التحديات امام الحوار

مؤسسة كارينغي: الدعم االقليمي والدولي عامل اساسي إلنجاح الحوار
تقرير: ناصر الربيعي

قالت مؤسسة كارينغي للسام في تقرير سياسي نشرته  
مؤخرا أن الدعم اإلقليمي والدولي هو من العوامل المهمّة 
التي ستؤّثر في نجاح الحوار الوطني ، مشيرة الى ان هذا الدعم يبدو 
كافيًا لضمان انعقاد الحوار ومشاركة كل المجموعات فيه على الرغم 

من الصعوبات.
وتطرق التقرير الى ما يبذله الرئيس، عبد ربه منصور هادي،من 
جهود لحمل المجموعات المختلفة في الباد على المشاركة في الحوار 

الوطني المزمع أن يبدأ في منتصف شهر نوفمبر الجاري.
ع أن تتوزّع جلسات النقاش على فترة زمنية تمتدّ لستّة أشهر،  ويُتوقَّ
وأن تتطرّق إلى مجموعة من المسائل المتعّلقة بالمرحلة االنتقالية. 
كذلك، يُرتَقب من الحوار في حال نجاحه، أن يتوصّل إلى رؤية لقيام 
»دولة مدنية« - وهو هدف تناولته بطريقة أو بأخرى كل المجموعات 
المشاِركة اضافة الى مناقشة موضوع إعداد مسوّدة دستور جديد للباد. 
وتطرق التقرير الى ابرز التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار ومنها من 
دة، وهو يقوم على عدد  يُعرَفون بل«الحراك » الذي ليست له قيادة موحَّ
من الرؤى المختلفة التي تدّعي كل واحدة منها التكّلم باسم الحركة 
كاملة. لكنها تلتقي كّلها حول اهتمامات ثاثة: تصحيح الشوائب في 
توحيد اليمن، وتطبيق الفدرالية، ومدى الحكم الذاتي أو االستقال 

في الجنوب.
وذكر التقرير ان كل السياسيين واألحزاب يجمعون تقريبًا على أن 
مشاركة الحراك هي المفتاح للحوار، لكنها صعبة نظرًا إلى طبيعته غير 
مة. أمّا إذا اقتنع الحراك بالوحدة، فمعظم المجموعات المستاءة  المنظَّ

األخرى ستحذو حذوه.

يعتبر الدكتور عادل الشجاع، أستاذ التاريخ في جامعة صنعاء، ان 
الجماعات اإلسامية يمكن أن تعرقل أيّ حوار يقود إلى التوصّل 
إلى اتّفاق حول قيام دولة مدنية، مع أن الحزب اإلسامي األكبر، 

»اإلصاح«، يرفع شعارات الدولة المدنية. ويضيف أن »الجماعات 
اإلسامية تللرى أن الدولة المدنية تتعارض مع اإلسللام. 
واإلساميون يرفضون فكرة المساواة بين المسلمين وغير 

المسلمين، وبين الرجال والنساء«.
وثمة تعقيدات أخرى أيضًا. فصحيح أن »اإلصاح« يصرّ على 

يتصرّف انطاقًا من حرصه إشراك الحراك في الحوار، إال أنه 
على مصالحه الخاصة فهناك 

اعتقاد بللأن روابللط قويّة 
تجمع بين »اإلصللاح« 

وعبد اهلل الناخبي، 
يين  د لقيا ا حلللد  أ

األسلللاسللليللليلللن 
فللي الللحللراك، 
الللللذي عُلليِّللن 
سبتمبر  فلللي 

الللمللاضللي عللضللوًا في 
اللجنة الفنية  للحوار.

لى  ا ير  لتقر ا يشير  و
ان  القوى التقليدية في اليمن 

التلللزال  تسيطر على المشهد السياسي 
واالجتماعي تمامًا كما كانت تفعل في ظل الرئيس 

السابق صالح  وهي معرَّضة لخسارة الكثير إذا توصّل الحوار 

إلى رؤية راسخة لفرض القانون والنظام.
الى ذلك نقل التقرير عن  الناشطة عفراء 
الحريري فتعتبر أن مشاكل الجنوب لم 
تتغيّر حتى بعد وصول جنوبي إلى 
رئاسة الباد. وتقول إن »عدم األمان 
واإلقصاء والتهميش وغياب المساواة 
في المواطنة، التزال كّلها موجودة،. 
كما تلفت إلى أن نجاح الحوار منوط 
بشرَطين اثنين: »يجب أن تتوّقف الخطب 
هة ضد الجنوب، والفتاوى  القبلية الموجَّ

الدينية كذلك«.
يعود الخطاب القبلي والديني 
المناهض للجنوب إلى احدث 

1994، عندما أصدر وزير العدل آنذاك المرتبط بحزب »اإلصاح«، عبد 
الوهاب الديلمي )والحقًا الداعية النافذ الشيخ عبد المجيد الزنداني(، 
فتاوى اعتبرت االشتراكيين كّفارًا، ودعت إلى شنّ الجهاد ضدهم. وفي 
أكتوبر المنصرم، أعلن الزعيم القبلي صادق األحمر أنه سيقود حربًا ضد 
الجنوبيين الذين لن يشاركوا في الحوار. وقد كانت الفتاوى وتصريح 
األحمر األخير موضع استهجان واسع من قبل الشماليين والجنوبيين 

على السواء.
كما اعتبر تقرير  مؤسسة كارينغي  من ضمن التحديات التي تواجه 
مؤتمر الحوار ما  يبذله »تنظيم القاعدة في جزيرة العرب« من محاوالت 
مستمرّة لتعطيل أي تقدّم يمكن أن يقود إلى إحراز نجاح سياسي، في 
الوقت الذي يصرّ البعض على وجوب مشاركة القاعدة في الحوار طالما 

أن الحوثيين والحراك - وكاهما كيانان مسّلحان - سوف يشاركان.
وتعتقد المؤسسة  أن الوضع على األرض معّقد جدًا إلى درجة أن 
اليمنيين اليستطيعون فرض سيادة القانون بدون مساعدة فرقاء من 

خارج دائرة التجاذبات. 
ويؤكد التقرير  أن الدعم اإلقليمي والدولي هو من العوامل 
المهمّة التي ستؤّثر في نجاح الحوار الوطني أو فشله، إذ اليستطيع 
الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق  فعل أيّ شيء من 
دون القوى الخارجية التي يكتسب دعمها قيمة أساسية وحيوية. 
ولكن في الوقت الحالي، يبدو هذا الدعم كافيًا لضمان انعقاد 
الحوار ومشاركة كل المجموعات فيه على الرغم من الصعوبات. 
وغالب الظن أن المخاوف من تجدّد الحرب األهلية في اليمن 
ستستمرّ بانتظار حدوث تغيير كامل في الخطاب، وتبدّد الشكوك 

التي تقف خلف هذه المخاوف.

أّكدت أن تنظيم القاعدة ليس له مكان في الحوار

الباشا: إنجاز 95% من التحضيرات 
النعقاد مؤتمر الحوار

»الميثاق«- خاص 
أّكللدت الناطقة الرسمية 
باسم اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير 
لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أمل 
الباشا أن اللجنة أنجزت ما نسبته 
95% من التحضيرات والترتيبات 
م  لعا ا ية  نها قبل  تمر  لمؤ ا لعقد 
الجاري، ومن ذلك تحديد المحاور 
القضية  ومنها  لة  لرئيسية العما ا
الجنوبية وقضية صعدة، والدستور، 
لحة  لمصا وا لية،  االنتقا لة  لعدا وا
الوطنية، والحقوق والحريات والحكم 
الرشيد والتنمية، والقضايا االجتماعية 
والبيئية وذات البعد الوطني كالثأر 
والللسللاح والللجللمللاعللات المسّلحة 
ومكافحة االرهللاب وترشيد الموارد 

الطبيعية، والقات، وغيرها.
وقالت الباشا في تصريحات صحفية إن مؤتمر 
الللحللوار سينعقد على مللدى ستة أشهر تقريبًا 
ويتكوّن من ثاث جلسات عامة، األولى سيتم فيها 
اختيار رئاسة المؤتمر وستشّكل المجموعات التسع 
الخاصة بالحوار بناء على القضايا المطروحة التي 
ستناقش محاورها في شهرين. ثم تنعقد الجلسة 
العامة الثانية والتي يتم فيها إطاع المؤتمر على ما 
توصلت إليه المجموعات وأخذ الماحظات العامة، 
ثم تعود للعمل شهرين آخرين وبعد ذلك تعود 
للنقاش في الجلسة الثالثة العامة والتي سيتم 
فيها إقرار وثيقة المؤتمر بناء على ما توصلت إليه 
المجموعات من معالجات للقضايا التي ناقشتها 
والخروج بمقررات ملزمة للحكومة ومجلس النوّاب.
وذكللرت أن »أهللم مخرجات المؤتمر ستكون 
المعايير المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية التي 
ستكّلف بصياغة الدستور والتي ستعتمد على 
مقررات المؤتمر، خصوصًا فيما يتعلق بشكل الدولة 
والللذي سيعتمد على مخرجات مجموعات الحوار 
المتعلقة بمناقشة قضية الجنوب وقضية صعدة 
وقضايا الحقوق والحريات. وهذه اللجنة الدستورية 
ستقوم بصياغة الدستور الذي سيقدم فيما بعد 
لاستفتاء العام، وقالت: هنا سنكون قد حسمنا ما 
إذا كان النظام االنتخابي الجديد رئاسيًا أم برلمانيًا، 
وبعدها تعقد االنتخابات البرلمانية والرئاسية ليتم 

بعدها تشكيل الحكومة الجديدة«.
وفي معرض ردّها على سؤال حول كيفية التعامل 
مع تنظيم »قاعدة الجهاد في جزيرة العرب« كونه 
أحد الملّفات الساخنة، أجابت الباشا »تنظيم القاعدة 
يقوم بعمليات التفجيرات والمذابح ومهاجمة اآلمنين 

مللن المدنيين فللي صنعاء 
والمحافظات األخرى، ويحاول 
فرض نفسه بالقوة، لذلك 
هو منظمة إرهابية وال مكان 
لإلرهاب في مؤتمر الحوار 

الوطني«.
ولفتت إلللى أن األخ عبد 
ربلله منصور هللادي رئيس 
الجمهورية أّكللد أنلله على 
تواصل مع قيادات الحراك 
الجنوبي، الللذي له مشاريع 
ورؤى مختلفة. وكلها ستحظى 
بالمناقشة، وما سيتفق عليه 
مؤتمر الحوار سيكون ملزمًا 

لبقية األطراف.
وأردفت الباشا »وقد الحظنا 
أن كل الفئات واألحللزاب حريصة على حل قضايا 
اليمن بالحوار، فلوال ذلك لكانت الحرب االهلية 
وال أحد يريد الوصول إلى ذلك ألن الكل يدرك أن 

نتائجها ستكون كارثية على الجميع«.
وفيما يتعّلق بمشاركة النساء والشباب، أوضحت 
الناطقة الرسمية باسم اللجنة التحضيرية للحوار 
»لقد حسمنا في اللجنة الفنية مشاركة النساء في 
المجموعات التسع بحيث يشّكلن على األقل %30 
من المشاركين، باإلضافة إلى ضرورة تمثيل الشباب 

في كل المكونات أيضًا«.
وأفادت الباشا بأن »مهمة مؤتمر الحوار البحث في 
الحماية القانونية للفئات المستضعفة وفي انتهاكات 
الطفولة، والنهوض بالنساء. ونحن في اللجنة أوجدنا 
تفريعات لهذه القضايا سللواء فيما يتعلق بالفئات 
المهمشة مثل المعاقين واألقليات، أو انتهاكات الطفولة 
حيث أدرجنا قضايا عمالة األطفال وتهريب األطفال 

وتجنيدهم وزواج الصغيرات في برنامج المؤتمر«.
من جهة ثانية اوضحت أمل الباشا انه »إذا لم 
يحصل توافق بين أعضاء المجموعة الواحدة، 
في الحوار فقدتم تحديد نسبة 75% من أعضاء 
المجموعة كحد أدنى للتوافق. وفي حال عدم حدوث 
توافق بنسبة 75%، فقد شكلنا لجنة التوفيق من 
رؤساء اللجان المختلفة بالشراكة مع رئاسة المؤتمر 
بحيث تعمل على حل النزاعات والوصول إلى حلول 

توافقية«.
وأشارت إلى أن اللجنة التحضيرية أعدّت الخطة 
االعامية المصاحبة للمؤتمر والنظام الداخلي 
وكيفية تشكيل المجموعات ورئاسة المؤتمر وكيفية 
انعقاد جلسات المؤتمر والموازنة التقديرية وكل ما 

يكفل إنجاح المؤتمر.

شطاره : الحوار االمل 
الوحيد لليمنيين

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم)52( لسنة 2012م   
بتعيين لطفي جعفر شطاره عضوا في اللجنة الفنية 

لإلعداد والتحضير لمؤتمر الحوار 
الوطني الشامل.

وفي أول تصريحات له عقب 
تعينه دعا لطفي شطارة الذي  
يقيم فللي لللنللدن مللنللذ مطلع 
التسعينيات كل الجنوبيين إلى 
المشاركة في الحوار الوطني 
باعتباره الوسيلة المثلى لحل 
القضية الجنوبية العادلة. وقال 
في حوار ببرنامج مساحة حرة 
على راديو )يمن تايمز( إن من 
حق كل الجنوبيين أن يطرحوا 
مقترحاتهم ومطالبهم دون أي 

سقف على  طاولة الحوار الوطني 
الذي قال إنه األمل الوحيد لكل اليمنيين خصوصا وأن الحوار يأتي 

بدعم أممي ودولي كبير.
وأعللرب  شطاره  عن تفاؤله بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني 
..داعيًا في الوقت ذاته كل فصائل الحراك الجنوبي للمشاركة 
في الحوار الوطني..وقال: أنه إذا لم ينجح الحوار فإنه لن يكون 
أمام اليمنيين سوى االقتتال«.مشيرا إلى أن نتائج الحوار الوطني 

هي من ستحدد شكل الدولة اليمنية في المستقبل.

قيادي اشتراكي ينصح  قيادات 
الحراك بالمشاركة في الحوار

دعلللللا اللللقللليلللادي  
البارز في الحزب 
االشللتللراكللي اليمني أنيس 
حسن يحيى، قيادات الحراك 
، إلى مراجعة مواقفها من 
مسألة المشاركة في الحوار 

الوطني.
ووجه رسالة مقتضبة إلى 
القيادي محمد علي أحمد، 
دعاه فيها ومن خاله كافة 
قيادات الحراك ، إلى المشاركة 
في مؤتمر الحوار الوطني 
قائًا: إنه ال يزال هناك متسع 
من الوقت للتفكير واتخاذ الموقف السليم خدمًة للقضية الجنوبية 
والوطن عمومًا. وقال أنيس يحيى مخاطبًا محمد علي أحمد » 
أتوقع أن تلعب دورًا إيجابيًا في حث قيادات الحراك على المشاركة 
في مؤتمر الحوار الوطني.. المؤتمر ال يملك أي سلطة على أحد 
من المشاركين فيه، وأنت كما عرفتك ال يمكن أن تقبل إال بما 

يمليه عليك عقلك وضميرك الوطني«
مشيرا الى انه  مازال هناك متسعا من الوقت لمراجعة موقفكم، 
ومواقف قيادات الحراك، بما يخدم الوطن عمومًا والقضية 

الجنوبية تحديدًا«

فيصل ابو راس: القضية 
الجنوبية والحوار

  : اليمنيون  يللهللا  ا
مشاريعكم كثرت 
، وارتهانكم زاد ، ونومكم 
طللال ... تعالوا الللى كلمة 
سواء بينكم ، قبل أن يضيع 

الوطن !
ًالقضية الجنوبية قضيتكم 
االولللى ، على رأس قضايا 
اخرى هامة ومحقة ، يتطلب 
معها  طي  لتعا ا و مل  لتعا ا
بمصداقية وطنية مسؤولة 
و جدية محقة مفرطة ، مع 
بما  و و علة  لفا ا تها  نا مكو

يطمئن له الجميع من اجل 
المشاركة في الحوار الوطني ، سفينة النجاة ... وتوفير األرضية 
الصلبة النجاحه ... فتعالوا الى كلمة سواء بينكم من خال 
صياغة ميثاق وطني يتم االتفاق عليه والتوصل الى ما يحفظ 
الكرامات ويضمن الحقوق والمساواة ... يكون ملزما دستوريًا 
وقانونيًا ، ومدعوم محليا ، ومضمون إقليميا ودوليا ... ما لم 

سيصعب الحوار !

اللجنة الفنية تواصل مناقشة النظام الداخلي لمؤتمر الحوار
تواصل اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير للحوار  

الوطني الشامل اجتماعاتها برئاسة الدكتور عبد 
الكريم االرياني، الستكمال مناقشة النظام الداخلي لمؤتمر 

الحوار الوطني )ضوابط الحوار(.
حيث ناقشت اللجنة المواد الخاصة باألمانة العامة من 
حيث تكوينها وآلية تشكيلها، باإلضافة إلى إقرار مهام 

الجلسات العامة للمؤتمر.
كما دانت اللجنة محاولة االغتيال الجبانة التي تعرض 
لها عضو اللجنة عبد القادر هال، واعتبرت ذلك جريمة 

تستهدف التسوية السياسية واألمن واالستقرار.
وأشادت اللجنة بجهود وزارة الداخلية التخاذها اإلجراءات 
األمنية الازمة والتحقيق في الحادث، مطالبة بسرعة 
الكشف عن الجناة وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم 

العادل.


