
الحــوار الوطنــــــــي.. بدايــــة الحصـــــاد ب��دأ مؤتم��ر الح��وار الوطن��ي مرحلت��ه الثاني��ة التي تعد  
مرحلة حس��م، خصوصًا بع��د أن قدمت المكون��ات رؤاها 
عن جذور القضايا ومحتواها واالس��تماع عن كثب لهموم ومعاناة 
المواطني��ن من خالل نزوالت ميدانية للج��ان الفرق ومثلما واكبت 
»الميثاق« مجريات الحوار في مرحلته األولى ستكثف من جهودها 
في المرحلة الثانية لتقدم للقارئ في هذه المس��احةخالصة رس��م 

مستقبل اليمن الجديد.
 توفيق الشرعبي- فيصل الحزمي

أخبار

♢ ما الذي تضمنه تقرير فريق التنمية 
المستديمة؟

- ناقشنا أكثر من ثمانين موضوعًا وقد دخلت 
عنا عليه.. هذا 

ّ
جميعها في التقرير األخير الذي وق

التقرير يمثل األفكار األساسية التي نريدها أن 
ن في الدستور القادم.. بعض األفكار مكررة  ضمَّ

ُ
ت

وبعضها تلتقي معها أفكار في محاور أخرى، لكن 
الفريق رأى أن يتضمنها التقرير على هذا النحو: 
عدالة التنمية وعدالة التوزيع وتحفيز التنمية 
وكيفية توزيع الثروة وكيفية اتخاذ القرار في 
قضايا التنمية من يصنع التنمية وكيف تصنع في 
الدولة القادمة ايضًا.. تضمن التقرير حول فلسفة 
التعليم في اليمن وعلى أي أسس ينبغي أن تبنى 
وما هي الهوية التي ينبغي أن تقوم عليها وما هي 
الرؤية الشاملة التي تستوعب كل الموجودين في 

اليمن من الناحية العرقية 
وال��دي��ن��ي��ة وال��م��ذه��ب��ي��ة 
والجهوية .. هذه جميعها 
طرحت كي يكون التعليم 
مستوعبًا لحاجات التنمية 
م��ن ناحية وي��ك��ون رافعًا 
م��ن ال��رواف��ع التي تساعد 
ف��ي خلق تنمية متوازنة 
ومنتجة حقيقية في اليمن 

الجديد.
كما تحدث التقرير بوضوح عن تجاوز فكرة 
المهمشين وع��دم إعطائهم حقًا صحيحًا إنه ال 
يوجد نص قانوني ولكن هناك نوعًا من التمييز 
العنصري يمارس في حق المهمشين، أيضًا تم 
االشارة في التقرير الى بعض الموضوعات المتصلة 
بالقضية الجنوبية ومنها ما يتصل بموضوع رئيسي 
هو كيفية إحقاق الحق للعمال والموظفين والجنود 
ات  والعسكريين الذين تضرروا من فعل اإلجراء

السابقة وفي الحقيقة كان تقريرًا شاماًل.
تضامن كل األعضاء

♢ كيف تقرأون المرحلة األولى ألعمال مؤتمر 

الحوار الوطني؟
- نقرؤها بإيجابية شديدة والحقيقة التي يجب 
أن يستوعبها الجميع هي 
أن الوضع اليمني يتطلب 
التضامن بين ك��ل أعضاء 
الحوار وكذا الوضع االمني 
واالقتصادي واالجتماعي 
والسياسي كلها تحديات 
تحتاج منا جميعًا أن نكون 
عند مستوى مسؤولية هذه 
لتالي  لتحديات كلها وبا ا
معظم القوى غ��ادرت مربع المناكفة وانتقلوا 
الى المربع الصحيح، وهو مربع االحتكام لمنطق 
بناء الدول التي نسعى الى بناء الدولة اليمنية على 

غراره.
العنف محرم

♢ يعّول الشعب اليمني والعالم أجمع على 
أهمية الحوار إلخراج البالد من األزمة.. فهل 
أنتم بهذا القدر من التفاؤل وعند مستوى 

هذه المسؤولية؟
- أنا على قدر كبير من التفاؤل، ألنه دون نجاح 
مؤتمر الحوار يعني الدخول في مربع العنف، ونحن 
نقول إن مربع العنف محرم والدماء اليمنية الزكية 

ينبغي أن تحرم على كل األطراف، وبالتالي أكرر 
هذه المقولة »إذا تحاورنا آالف الساعات أفضل من 
أن نتقاتل لبضع ساعات هذا أمر ينبغي أن يدركه 

القادة السياسيون والوجهاء 
والمسؤولون في هذا الوطن.

اتجاه صحيح
♢ في اآلوانة األخيرة 
ل  ع����م����ا ال ا ت  د ا ز
ال��ت��خ��ري��ب��ي��ة ال��ت��ي 
تستهدف وبطريقة 
م��م��ن��ه��ج��ة ال��ب��ن��ي��ة 
والخدمات  لتحتية  ا

االساسية للمواطن.. وبعيدًا عن الوقفات 
االحتجاجية التي نشهدها يوميًا .. ما الذي 
يمكن لمؤتمر الحوار أن يقوم به إزاء هذه 

االعمال التخريبية؟
- أنا أظن أن ما يحدث اآلن هو محاولة لجّر الحوار 
الى مربع خاطئ.. مؤتمر الحوار الوطني يصنع 
مستقباًل ودول��ة قادمة وليس معنيًا بمجابهة 
القضايا الحالية التي نعاني منها.. المشاكل التي 
يعاني منها اليمن كثيرة وعديدة ولكن المخربين 
في اآلونة األخيرة يعرفون أنهم سيكونون تحت 
طائلة القانون عما قريب، ولذلك نجدهم يستغلون 

هذه الفترة لبضعة أشهر .. يحاولون فيها أن 
يبتزوا فيها ويأخذوا ما يستطيعون وأؤك��د لك 
وللقراء أن مؤتمر الحوار يسير في االتجاه الصحيح 
والطبيعي من أجل أن يخلق المناخ إلنتاج ووضع 
دستور يحفظ لألجيال القادمة كرامتها وحريتها 

في العيش الكريم.
لن يتقبلوا هذا التصرف

♢ دع��ت بعض االح��زاب والشخصيات 
االجتماعية مؤتمر ال��ح��وار ال��ى إيقاف 
عمليات اإلقصاء التي تمارس ضد كوادر 
الدولة بل أن بعضهم طالبكم العمل على 
إلغاء كافة القرارات التعسفية التي مورست 
من منطلق حزبي .. هل لمؤتمر الحوار 
صالحية تخوله بذلك أم أن هناك سوء فهم 

بدور الحوار الوطني؟
- أع��ض��اء مؤتمر ال��ح��وار ال��وط��ن��ي ليس من 
اختصاصهم مناقشة ه��ذه القضايا أو اإلق��رار 
فيها.. موجود ومحدد في النظام الداخلي ما هي 
الوظيفة الرئيسية لهذا المؤتمر لكن ايضًا من 
بين مهامهم هو التنبيه للحكومة ولكل الجهات 
بأنه ينبغي أن تعالج القضايا بروح المسؤولية، 
ات وأنا أشاهدها هنا وهناك هي  وهذه اإلقصاء
ممارسات غير صحيحة، بل انها خطرة، هذا 
ات التي كان يمارسها الحزب  يذكرنا باإلقصاء
االشتراكي اليمني ضد خصومه في بداية تكونه 
عندما تكون من مجموعة تنظيمات وأسس له 
حزبًا أقصى كل االحزاب 
ال��م��وج��ودة ف��ي جنوب 
اليمن ونحن ال نريد من 
حزب االص��الح أن يكرر 
هذه الخطيئة الكبرى، 
وع��ل��ي��ه أن يستوعب 
ب���أن ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��ام��ة 
ه��ي وظ��ي��ف��ة ل��ك��ل أب��ن��اء 
الوطن وليست لألحزاب، 
وأتمنى أن يستوعبوا أن اآلخرين لن يتقبلوا هذه 
التصرفات وسيقفون لهم بالمرصاد وسيعيقون 
بعد ذل��ك أي إج��راء ل��ه، ل��ذا عليهم أن يتخذوا 
اتهم بروح الوفاق الوطني، وفي هذا الحوار  إجراء
المهم ال يجوز أن نسمي الناس بغير مسمياتهم 
ثم نتخذ ضدهم ق���رارات سلبية واقصائية ، 
ونقول إننا نصحح.. هذا ليس تصحيحًا.. هذا خطأ 
مضاعف يرتكب .. أتمنى أال ينزلقوا فيه أكثر 
ويكفيهم ما عملوه.. اآلن نحن في مرحلة حرجة 
ات لذا عليهم أال  وال تتحمل مزيدًا من االقصاء

يتوغلوا في هذا الخطأ.

»الميثاق«: الدكتور/ عبدالعزيز بن حبتور ل�

األعمال التخريبية محاولة لجر مؤتمر الحوار إلى مربع خاطئ
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❞ القوى السياسية 
غادرت مربع 

المناكفة
مؤتمر الحوار يصنع دولة قادمة وليس معنيًا 

بمجابهة القضايا التي نعاني منها حاليًا

❞ الوظيفة العامة 
ملك للوطن وليست 

لألحزاب

❞ قرارات اإلقصاء 
خطأ مضاعف 

وليس تصحيحًا

> حذر الدكتور عبدالعزيز بن حبتور عضو مؤتمر الحوار الوطني من عواقب القرارات االقصائية التي تمارس   
في حق كوادر الدولة تحت مسمى عملية تغيير أو تدوير، مؤكدًا أنه ال يجوز بأي حال من االحوال أن نسمي 

الناس بغير مسمياتهم واتخاذ قرارات سلبية ضدهم ثم ندعي أننا نقوم بعملية تصحيح، وأضاف: هذا ليس 
تصحيحًا هذا خطأ مضاعف ُيرتكب، ينبغي أال ينزلقوا فيه ألن المرحلة حرجة وال تتحمل مزيدًا من اإلقصاءات.
 ونوه بن حبتور الى أن الوظيفة العامة ليست ملكًا لألحزاب وإنما وظيفة ألبناء الوطن.. داعيًا من يقوم بهذه 
الممارسات الى أن يستوعبوا أن اآلخرين لن يتقبلوا هذه التصرفات وسيقفون لهم بالمرصاد وقال: عليهم أن 

يتخذوا إجراءاتهم بروح الوفاق الوطني ألن النتائج ستكون وخيمة.
جاء ذلك في اللقاء الذي أجرته صحيفة »الميثاق«.. والى التفاصيل..

الحوار

حازب: سننسحب من الحوار والحكومة إذا لم يعاد 
المتهمون بتفجير جامع الرئاسة للسجن

أكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وعضو  
مؤتمر الحوار الوطني حسين حازب أن الوقفة االحتجاجية 
وتعليق المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه لمشاركتهم في مؤتمر 
الحوار ليوم واحد احتجاجا على إطالق النائب العام 17 من المتهمين 
بجريمة تفجير جامع دار الرئاسة اإلرهابية يمثل رسالة رمزية 
وان لدى المؤتمر الشعبي بدائل أخرى إذا لم يتم إعادة المتهمين 

المفرج عنهم إلى السجن ومحاكمتهم.
وقال حازب في تصريح نشرته صحيفة السياسة الكويتية االسبوع 
الماضي: إن هذه الوقفة االحتجاجية ما هي إال رسالة رمزية ولدى 
المؤتمر الشعبي بدائل وخطوات أخرى من أجل الوصول إلى 
تحقيق العدالة من بينها سحب وزراء المؤتمر من 
الحكومة واالنسحاب من مؤتمر الحوار, رغم 
أننا حريصون على استمرار مشاركتنا 

فيه".
وكان القيادي والبرلماني 
ال��م��ؤت��م��ري وعضو 
م�����ؤت�����م�����ر 
ال��ح��وار 

الوطني - علي أبو حليقة- اكد ان ممثلي المؤتمر وأحزاب التحالف في حال عدم 
االستجابة لمطالبهم المتمثلة بإعادة المعتقلين إلى السجون لمحاكمتهم 
محاكمة عادلة جراء جريمتهم النكراء فإنهم سيواصلون تعليق مشاركتهم 

في جلسات مؤتمر الحوار.
وعلق ممثلو المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني مشاركتهم 
في الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني ليوم واحد الموافق 9 / 6 

/ 2013م.
وجاء تعليق كتلة المؤتمر والتحالف الوطني لمشاركتهم في مؤتمر الحوار 
احتجاجًا على اإلف��راج وبصورة مخالفة للقانون عن مجموعه من العناصر 
المتورطة في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة "اإلرهابية" ممن ثبت ومن 
خالل األدلة القاطعة الثابتة في ملف القضية واالعترافات الموثقة أمام النيابة 

العامة عن تورطهم في ارتكاب هذه الجريمة.
وش��ارك أعضاء في مؤتمر ال��ح��وار من ق��وى سياسية أخ��رى في الوقفة 
االحتجاجية التي قام بها ممثلو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه داخل قاعة 
مؤتمر الحوار حيث ساندوا مطالبة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في رفض 
اإلفراج عن المتهمين في قضية تفجير مسجد دار الرئاسة والمطالبة بإحالة 
جميع المتهمين إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل جراء اقترافهم للجريمة 
اإلرهابية التي استهدفت رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الزعيم علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة في أول جمعة من رجب 
الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م ، والتي راح ضحيتها شهداء وجرحى 
كان على رأسهم شهيد اليمن الكبير األستاذ عبدالعزيز عبدالغني -رحمه 

الله- وعدد آخر من قيادات الدولة والضباط .

الراعي يرأس اجتماعا لقيادة فريق 
المؤتمر وحلفائه في الحوار

أعضاء مؤتمر الحوار يستنكرون 
سفاهات شيخ الحصبة

ترأس األمين العام المس���اعد للمؤتمر الش���عبي العام  
يحي���ى علي الراع���ي ومعه ع���ارف الزوكا األمي���ن العام 
المساعد لقطاع الشباب رئيس لجنة إسناد الحوار الوطني اجتماعًا 
ضم قيادة فريق المؤتمر وحلفائ���ه وقيادات فرق محاور الحوار 

الوطني .
واس���تعرض االجتماع التقاري���ر النهائية لفرق مح���اور الحوار 
الوطن���ي )للفترة األول���ى( المقدمة إلى الجلس���ة العام���ة النصفية 

لمؤتمر الحوار الوطني الشامل .
كما تم مناقش���ة واس���تعراض عدد من الموضوعات الرئيسية 
المتعلقة بعم���ل فرق المح���اور وقد خ���رج االجتم���اع بعدد من 
القرارات والتوصيات الهادفة إلى تفعيل األداء والعمل على إنجاح 

الحوار الوطني .

استنكرت المكونات السياس���ية في مؤتمر الحوار  
الوطني بشدة الممارسة الالأخالقية لبعض القوى 
والتي تمثلت بتلك اللوحة المسيئة ألعضاء المؤتمر الشعبي 

العام والتي رفعها طرف سياسي في شارع الحصبة.
ودان���ت المكونات المتح���اورة هذا العمل المش���ين الذي ال 
يتفق مع أخالق اليمنيين وال مع مبادئ العمل الديمقراطي..
مش���يرة الى أن ه���ذا الفعل ال ين���م إاّل عن نف���وس مريضة 
ومأزومة وتصرفات غير مس���ئولة تس���عى لعرقلة التسوية 

السياسية.
حيث قال األخ عبدالوهاب الحميقاني عضو مؤتمر الحوار 
الوطني في تصريح صحفي: يجب علينا كمسلمين ان يكون 
تخاطبن���ا م���ع بعضنا بأس���لوب راق���ي.. وال ينبغ���ى ال ألفراد 
المجتمع فضال عن النخب السياسية أن تتقابل في خالفاتها 
بألف���اظ ال تليق ال من جه���ة القيم المجتمعي���ة وال من جهة 

الشرع والدين.
وأض���اف: علين���ا أن نتخاطب بلغ���ة راقي���ة وإن اختلفنا في 
المواقف السياسية، فالنبي صلوات الله وسالمه عليه يقول: 
"المؤم���ن ليس بس���باب وال طع���ان وال لع���ان وال فاحش وال 

بذيء" .
م���ن جانبه، ق���ال أحمد ب���ن صال���ح المنيعي عض���و مؤتمر 
 في األخير يعبر ع���ن معدنه وأخالقة.. 

ٌ
الح���وار الوطني، كل

ونحن اليمنيين أهل تاريخ وأهل حضارة وأهل أخالق ومهد 
العرب.. ونتمنى أن تكون ألفاظهم راقية .

أض���اف: يختلف الناس واالختالف س���نة الحي���اة لكن تظل 
األلفاظ محترمة مؤدبة، فمن ترك السلطة وتخلى عنها يجب 
ان نترك ال���كالم فيه.. وعلينا أن نتحمل مس���ئوليتنا وواجبنا 

نحن .
وكانت قوى التخلف والرجعية أقدمت على وضع لوحة في 
منطقة الحصبة بالعاصمة صنعاء كتبت فيها عبارات مسيئة 
للمؤتمر الشعبي العام وقياداته، على خلفية اإلفراج عن 17 
من المتهمين بتفجير جامع دار الرئاس���ة، وذلك في مشهد 
جديد يؤكد تورط تلك الق���وى اإلرهابية في جريمة تفجير 
جامع دار الرئاسة  التي استهدفت رئيس الجمهورية السابق 

الزعيم علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة.
وكش���ف ما كتب في اللوحة من عبارات مسيئة عما وصلت 

إليه أخالق تلك القوى من إنحدار.


