
احلــــــــــــــــوار الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.. يطرق القضايا الصعبة الحوار الوطني الشامل الجاري بين مختلف مكونات القوى السياسية  
واالجتماعية تحمل قضايا ومشاريع تطرح على طاولة الحوار بحاجة 
الى مناقشة جادة وعرضها على المجتمع اليمني خاصة وان كافة فرق العمل 
شارفت على اقرار خطط عملها المكتبي والميداني لاللتقاء بالمجتمع 

المحلي واالستماع الى قضايا وآراء المواطنين.
»الميثاق« تترجم رؤى اعضاء مؤتمر الحوار بكافة أطيافهم السياسية وتنقلها للرأي 

العام فإلى الحصيلة التالية :

منصور الغدرة -فيصل الحزمي 

احتجاجات

اعتصم معظم أعضاء المؤتمر رافضين الدخول إلى القاعات 
احتجاجا عل  الحادثة التي أودت بحياة الشابين خالد محمد الخطيب 
وحسن جعفر أمان برصاص مسلحين يتبعون شيخا قبليا، ورفع 
المعتصمون الفتات تطالب بالقبض على الجناة ومحاكمتهم في 
أسرع وقت، إضافة إلى الفتات تطالب بمنع السالح في العاصمة 

والمدن الرئيسية.

نفذ عدد من أعضاء المؤتمر وقفة احتجاجية على مقتل العقيد 
عبداهلل الرباكي الضابط في الجيش بمحافظة حضرموت، وطالب 

المحتجون بضبط القتلة وتقديمهم للعدالة.

نفذ عدد من الصحفيين وأعضاء مؤتمر الحوار وقفة احتجاجية 
للمطالبة بإطالق سراح عدد من الصحفيين المحتجزين لدى 

مسلحين في محافظة مأرب.

نفذ عدد من أعضاء مؤتمر الحوار وقفة احتجاجية للمطالبة 
بكشف حقيقة ما حدث في ميدان السبعين قبل عام وهو الحادث 

الذي أودى بحياة أكثر من 90 جنديا من جنود األمن المركزي.

نفذ عدد من أعضاء مؤتمر الحوار وقفة احتجاجية ضد استهداف 
اليمنيين من قبل طائرات أمريكية بدون طيار.

نفذ اعضاء مؤتمر الحوار أمس األول وقفة احتجاجية استمرت 
حوالى نصف ساعة وذلك للمطالبة بتسليم الجناة المتهمين بقتل 

رجل األعمال خالد شارب.
وطالب المحتجون بضبط القتلة وتقديمهم للعدالة، وندد اعضاء 
الحوار خالل الوقفة االحتجاجية باالنفالت االمني الذي تشهده 
معظم محافظات الجمهورية، مطالبين قيادة وزارة الداخلية بحزم 

أمورها او تقديم استقالتها..

الشيخ عبداهلل مجيديـــــــــــــــــــــــــــــع لـ»الميثاق«:

اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي أقــــــــــــرت رؤية بناء الدولة بأغلبية مطلقة
 ۹  قراءتك لمجريات الحوار الوطني؟

- مجريات الحوار تسير بوتيرة عالية ومنظمة 
لذلك في  المعدة  والخطط  للبرنامج  وفقًا 
مجموعات العمل المختلفة، وكما نالحظ ان 
استمرار النزول الميداني الى مختلف الجهات 
المستهدفة في المجتمع وفي المؤسسات يوسع 
عملية المشاركة المجتمعية ويبعث على التفاؤل 

والتفاعل في آن.
 ۹  كيف تجدون الجهات المستهدفة خالل 

زياراتكم الميدانية؟
- حقيقة الجميع متفاعلون جدًا ويعملون من 

أجل رسم مالمح مستقبل اليمن.
لسنا سلطة

 ۹  كل يوم ونحن نجدكم في مؤتمر الحوار 
تمارسون فعاليات احتجاجية.. هل هذا من 
جوهر عملكم أم انها ظاهرة صحية أحببتم 

ممارستها يوميًا؟
- يؤخذ على مؤتمر ال��ح��وار الوطني انه 
يشغل نفسه بكل االح��داث التي تحصل في 
الجمهورية.. وحقيقة هذه  مختلف مناطق 
من اختصاصات الحكومة والجهات التنفيذية 

المختصة.
ومؤتمر الحوار احيانًا يتدخل في مهام ليست 
من اختصاصه ويشغل نفسه حيالها بالوقفات 
واالحتجاجات وقد يصل به هذا التصرف الى 

تعليق الجلسات..
 ۹  ربما ان تصرفه هذا إلشعار الناس 
ان المتحاورين مرتبطون بالشارع وليسوا 

معزولين بين اربعة جدران؟
- لكن ليس في كل شاردة وواردة، هناك بعض 
االحداث ال ضير ان يعبر اعضاء مؤتمر الحوار 
عن استنكارهم لها مثل مقتل الطيارين ومقتل 
الشابين او اختطاف الشيخ محمد سالم عكوش.. 
أما ان نظل نحتج ونقف على أبسط القضايا او 
المواضيع فهذا مضيعة وهدر للوقت الذي يجب 
ان نبذله في القضايا التي شُكلت فرق العمل 

التسعة من أجلها..
حقيقة هناك وقفات احتجاجية كنوع من اإللهاء 
تجاه بعض القضايا، ونحن لسنا سلطة.. نحن 
مؤتمر حوار مهمتنا اكبر من ذلك أي صناعة 
وطن وبناء دولة حديثة عادلة.. مهامنا رسم 
المستقبل الذي ينشده كل ابناء الوطن ولذا 

يجب ان نركز على عملنا وعلى القضايا العالقة 
لنخرج بنتائج ايجابية، نصيغ من خاللها الدستور 
الجديد ونصنع القوانين ونرسم بها السياسات 

ونصلح بها شئون الدولة القادمة.
 ۹  هل نستطيع القول بأن االحتجاجات 

تعرقل أعمال المؤتمر؟
- ربما بعض االحتجاجات هكذا يراد لها او 

منها.. 
 ۹  أال ترى ان القضايا التسع التي تتحاورون 
حولها أغلبها بدأت قضايا بسيطة كالتي يتم 
االحتجاج حولها والتضامن مع اصحابها.. 
ألم تبدأ القضية الجنوبية حقوقية ومطالب 
ووصلت الى ما وصلت اليه اليوم.. واذا 
كانت الحكومة غائبة ومشغولة بالتقاسم 
والمحاصصة أال يستوجب األم��ر وقفات 

احتجاجية منكم في مؤتمر الحوار؟
- أنا ال أقصد من كالمي اننا يجب ان نكون 

سلبيين في مثل هذه القضايا.. نحن نطالب 
السلطات التنفيذية القيام بدورها على الوجه 

المطلوب.. يجب ان نضغط او نوجه..
۹  أليست الوقفات االحتجاجية عامل   

ضغط؟
- نضغط بطرق وأساليب فاعلة مثاًل من خالل 
بيانات تصدر عن رئاسة مؤتمر الحوار او عن 

االمانة العامة وبعد ذلك اذا كان هناك قضية 
كبيرة ونريد تحديد موقف منها فبإمكاننا ان 
نقف احتجاجًا تجاهها.. ولكن ليست كل القضايا 
بحاجة الى وقفات منا او تعليق أعمال المؤتمر 

ونظل نتابعها..
المشترك اليتجدد

 ۹  دعنا ننتقل من االحتجاجات في مؤتمر 
الحوار الى التصعيد السياسي للمشترك في 
الميدان.. كيف تقرأ بيانات المشترك االخيرة 
التي تستهدف رئىس المؤتمر الشعبي 
العام وبرأيك لماذا تزامن هذا التصعيد مع 
الذكرى الثانية للجريمة االرهابية في مسجد 

دار الرئاسة؟
-احزاب المشترك ليس لديها رؤية تعمل 
وفقًا لها.. خطابها نفس الخطاب وبياناتها 
نفس البيانات ومواقفها نفس المواقف 
التي نعرفها جميعًا منذ مدة طويلة.. هذه 

أكد الشيخ عبداهلل مجيديع أن رؤى المؤتمر الشعبي العام تنبثق  
من حرصه الشديد على الوحدة.. وقال في حوار مع »الميثاق« 
إن رؤية المؤتمر حول بناء الدولة نوقشت بعمق من قبل أعضاء اللجنة 
العامة وألكثر من مرة تمت المراجعة وبعدها أقرت لتقديمها إلى 

مؤتمر الحوار الوطني..
تفاصيل أكثر عن قضايا مهمة في الحوار التالي:

 يسعى االصالح من التصعيد 
األخير لتمرير أحد مشاريعه التآمرية 

في البرلمان بعيدًا عن المبادرة

 ليس لدى المشترك سوى تكرار 
خطاباته ومواقفه

 اليوجد طريق للحوار إال النجاح

رؤى المؤتمر الشعبي تنبثق من حرصه الشديد علــــــــــــى أال تنتهي الوحدة
أبناء مأرب يطالبون 

السلطة الضرب 
بيد من حديد كل 

المخربين

االثنين : 27 / 5 / 2013م 
 الموافق :17 / رجب / 1434هـ 

العدد: )1663( الحوار10

محمد قحيم لــ»الميثاق«:

مخرجات الحوار ستكفل حاًل عاداًل لكل القضايا

 ۹  ب��داي��ًة م��ا أب��رز القضايا 
في فريق استقاللية الهيئات 
والقضايا الخاصة وما الذي انجز 

حتى اليوم؟
- أبرز القضايا هي عدد من الوزارات 
رة  وزا مثل  لمهمة  ا والمؤسسات 
االعالم واالوق��اف والخدمة المدنية 
وال��واج��ب��ات الزكوية ودار االفتاء 
واالج��ه��زة الرقابية وك��ذا شئون 
االح���زاب والهيئات ذات العالقة 

ب�»الشباب، المرأة.. الخ«
وفيما يتعلق باالنجازات فقد ُأعدت 
ملفات عدة منها ملف الجهاز المركزي 

للرقابة والمحاسبة وملف الخدمة المدنية باالضافة الى 
ملف االعالم وقد أقرت مسودة الخطة التنفيذية للفترة 
مايو - ابريل والتي  تهدف الى االستقالل التام للهيئات 
ذات الخصوصية بنصوص دستورية ذات ابعاد حقوقية 
مجتمعية / بيئية وتندرج تحت الهدف العام لمؤتمر الحوار 
الوطني وهو تمكين افراد المجتمع المدني من تقرير 
مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم.. ونحن في 
مجموعة االجهزة الرقابية هناك جهد لتشخيص مكامن 
االخطاء السابقة واين كانت االختالالت. وهناك مكامن 
اختالالت نسعى الى معالجتها مع القوى الوطنية وسنصل 
ان ش��اء اهلل ال��ى حلول تضمن اداء ه��ذه المؤسسات 

والوزارات بعيدًا عن أي تأثير حزبي او مذهبي.
وهناك ب��وادر طيبة شجعتنا في مؤتمر الحوار على 
مواصلة عملنا أهمها تجاوب فخامة رئيس الجمهورية 
مع احتجاج مجموعة االجهزة الرقابية في فريق استقاللية 
الهيئات على التعيينات الخاطئة وغير المستوفاة لشروط 

التعيينات.

وهذا يؤكد توجه فخامة الرئس وحرصه على تطبيق 
القانون.. وبدون أي حرج اصدر قرارًا جمهوريًا بإلغاء 
قرارات غير المستوفين لشروط التعيين.. هذا القرار كان 
له تأثير قوى شجعنا على العمل بهمة وجهد أكبر النجاز 

كل القضايا المدرجة في جدول اعمال فريق العمل.
تفاعل ملموس

 ۹  كيف تقرأون سير أعمال مؤتمر الحوار وتفاعل 
االعضاء مع القضايا المدرجة في أعمال لجان الحوار؟
- الحوار هو الباب الذي سيخرج اليمن من أزمته التي 
شهدها خالل 2011م ومازال يعاني من آثارها، ومعول 
عليه معالجة مختلف القضايا.. وبشهادة  مختلف متابعي 
مجريات الحوار في الداخل والخارج هناك تفاعل ملموس 
من جميع االعضاء مع كل مايخدم اهداف الحوار سواًء  من 
حيث االنضباط او التفاعل مع القضايا المتداولة.. وبهذه 
المناسبة أود ان اعبر عن شكري وتقديري لمن أوصلنا 
بحكمته الى هذا الحوار وقدم التنازالت من أجل اليمن 
وكان أول من دعا للحوار مرارًا وتكرارًا الزعيم علي عبداهلل 

صالح الرجل الذي تحمل اخطاء اآلخرين، ويجب 
االعتراف بأن الحوار الذي نعيشه اليوم هو 
ثمرة من ثمار تنازالت الزعيم التي قدمها 

من أجل الوطن.
نحن أصحاب حق

 ۹  كيف تقيمون تعاطي مؤتمر الحوار مع 
استحقاقات القضية التهامية؟

القضية  م��ع  اهتمام ملموس  - هناك 
التهامية من قبل االخوة في رئاسة هيئة 
الحوار وكافة االعضاء والنخب السياسية 
المشاركة في الحوار فجميعهم مؤمنون 
بوقوع مظالم، وانا على يقين ان مخرجات 
الحوار ستتضمن معالجات عادلة ومنصفة 

للقضية التهامية كونها قضية حقوقية.
وهنا اريد ان أنبه الى مساعي البعض 
زرع  ف��ي  لتهامية  ا القضية  الستغالل 
المناطقية والعنف واثارة العنصرية التي 
نحن في الحديدة ضدها.. وعبر صحيفتكم 
الغراء ادعو اخواني في الحراك التهامي 
الى االبتعاد عن النبرات المناطقية التي 
التخدم قضيتهم.. نحن اصحاب حق ولسنا 
دعاة مناطقية، واريد ان اطمئنهم اننا في مؤتمر الحوار 
الوطني لسنا غافلين عن القضية التهامية فنحن نعمل 
على حلها وان شاء اهلل ستتضمن مخرجات الحوار حاًل عاداًل 

ومنصفًا ألبناء تهامة ولقضيتهم.
بسبب المتنفذين

 ۹  من وجهة نظركم ما أبرز القضايا المعقدة في 
مؤتمر الحوار؟

- القضية الجنوبية هي مفتاح الحل لمعظم القضايا 
المدرجة في جدول اعمال الحوار واعتقد ان فريق العدالة 
االنتقالية والحكم الرشيد وبناء الدولة وغيرها من فرق 
العمل، يرتبط عملها بمسار القضية الجنوبية وانا على 
ثقة بقدرة فريق القضية الجنوبية على التوصل الى حل 
عادل ومرٍض لكل األطراف يحفظ لليمن وحدته، ابناء 
الجنوب وحدويون.. ومانشاهده اليوم من دعوات فك 
االرتباط إنما هي صرخات مظلومين ُأجبروا على سلك 

هذا الطريق بسبب المتنفذين.

أبدى عضو مؤتمر الحوار الوطني محمد قحيم ارتياحه إزاء تعاطي مؤتمر الحوار  
مع استحقاقات القضية التهامية، مؤكدًا انها محط اهتمام هيئة رئاسة الحوار 
وكافة االعضاء والنخب السياسية المشاركة في الحوار الوطني الشامل، معربًا عن ثقته 
بأن ومخرجاته ستنصف ابناء تهامة وستتضمن حاًل عاداًل ومنصفًا للقضية التهامية كونها 

قضية حقوق ومظالم..
الى التفاصيل :

يجب االعتراف بأن مؤتمر 
الحوار ثمرة من ثمار 

التنازالت التي قدمها الزعيم
الممارسات الخاطئة أوصلت البعض إلى دعوات فك االرتباط


