
الحوار الوطني.. يــــــواصـل منـاقشـة التقــاريـر 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
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الحوار

الشعيبي يرأس اجتماعًا للجنة التوفيق في مؤتمر الحوار

عقدت لجنة توفيق اآلراء في مؤتمر الحوار الوطني الشامل  
اجتماعًا لها برئاسة الدكتور يحيى محمد الشعيبي نيابة عن 
نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور عبدالكريم االرياني.
وناقشت اللجنة خالل االجتماع مقترحًا خاصًا بشأن 
الرئاسة ال��دوري��ة للجنة التوفيق وك��ذا خطة عمل 
اللجنة، والمالحظات المقدمة عليها من أعضاء 

اللجنة.

وواصلت اللجنة مناقشتها آللية التوافق خالل الجلسة العامة لمؤتمر الحوار، وأقرت 
عقد لقاء مع رؤساء المكونات الممثلة في المؤتمر في اقرب وقت ممكن لمناقشة 

اآللية وإقرارها.
هذا وستواصل اللجنة اجتماعاتها الستكمال مناقشة الموضوعات المدرجة 
في جدول أعمالها، باإلضافة إلى البت في المسائل الخالفية داخل فرق العمل 
المنبثقة عن مؤتمر الحوار، والوقوف أمام ما أنجز في الجلسة العامة النصفية 

للمؤتمر حتى اآلن.

»الميثاق«: أحمد صالح المنيعي ل�

هناك تهميش لقضية صعدة في مؤتمر الحوار

ت��ك لمجريات ال��ح��وار ف��ي مرحلته  ♢  ق��راء
الثانية؟

- لألسف الشديد أننا دائمًا نتابع القرارات في مؤتمر 
ال��ح��وار الوطني ألغلب المكونات ولكن م��ا يقدمونه 
يستثنون فيه صعدة من المعالجات واإلعمار والنظرة 
االيجابية نحو صعدة، وال نعرف ما  سبب هذا التجاهل 
لقضية رئيسية في هذا الحوار، هل هو تدخل خارجي 

أم إمالء من قبل أي طرف على حساب هذه القضية؟
♢  ب��رأي��ك.. ل��م��اذا ل��م تتم مناقشة ال��رؤى 
المتعلقة بمحتوى قضية صعدة رغم مناقشة 

محتوى كثير من القضايا األخرى؟
- ص���ع���دة ج���م���ع���وا ل���ه���ا م����ن ك����ل م����ا ه����ب ودب 
فااليديولوجيات المختلفة والمعقدة والمكايدات 
السياسية ربما تواجدت في فريق قضية صعدة .. لكن 
مع هذا كله ومع شدة وح��دة التباينات بينهم إال أنه 
ال حماقة وال قلة أدب بين أعضاء الفريق أثناء النقاش 

والجلسات وقد قطعوا شوطًا في القضية.
كان ممثلو أنصار الله يختلفون مع ممثلي المؤتمر 
الشعبي العام ولكنهم في األخير يمضون نحو األمام، 
 أن مكون المؤتمر الشعبي العام في فريق 

ً
وحقيقة

صعدة يبذل جهودًا ُيشكر عليها في حلحلة القضية 
نحو »الحل«.

♢  وماذا عن بقية المكونات في الفريق؟
- هناك  مكونات متصلبة ال تؤمن سوى بالفعل ورد 
الفعل.. وأن��ا أؤك��د أن مؤتمر الحوار وخصوصًا فريق 
صعدة ستكون مشكلة في المؤدلجين الذين ناضلوا في 
السابق باسم الدنيا واآلن يزايدون باسم الدين.. ووراء 
هذا التصلب أجندة ودعم خارجي للجمعيات الخيرية..

♢  كان موقفك مشرفًا تجاه األشخاص الذين 
علقوا الفتة مسيئة لقيادة المؤتمر الشعبي العام 
وأعضائه في شارع الحصبة.. برأيك لماذا يسقط 
البعض في التعبير عن أحقادهم أو مشاعرهم 

الى هذا المستوى من التفاهة والسفاهة؟
- كل واحد يعبر عن أصله ومعدنه وتنشئته، وعندما 
نقف بمسؤولية أخالقية تجاه ما نشر في تلك الالفتة 
نجده ال يعبر عن أخالق ومبادئ اليمنيين.. ومهما تكن 
الخصومة فال يجوز الفجور فيها.. ونحن ندين مثل 

هذا السقوط الذريع الذي يستهدف الرئيس السابق 
م السلطة وجلس في بيته.. وعلى هؤالء الذين 

ّ
الذي سل

يتقاسمون حكومة الوفاق أن يتحلوا باألخالق، والعمل 
الوطني بالوئام وااللتحام بعدم المزايدات الكاذبة.. هم 
فاشلون على مستوى الكهرباء ونسأل الله أن يخارجنا 

مما سواه.
♢  أال ترى أن حزب اإلصالح يختزل الساحات 
فيه وأنه الكل في الكل في تلك الساحات وما 
سواه مجرد مدسوسين وأمن قومي و.. و.. و.. 

الخ؟
- اإلصالح يدعي أنه هو الساحات ومن خرج الى الساحات 
ومن ناضل في الساحات بأسلوب فج، وقد انكشفت حقيقة 
خروجه الى الساحات  التي انحصرت في عدائه لشخص 
أو ألسرة والثأر منها.. كنا نتمنى أن يعوا مسؤوليتهم 
وي��درك��وا واجبهم، فالوطن يتسع للجميع.. ولكنهم 
مشغولون بالسيطرة وإقصاء الناس في مختلف المجاالت.. 

والمتابع لوسائل اإلص��الح االعالمية وصفحاتهم على 
شبكات التواصل يجدهم يسعرون لحرب، وخطابهم 

موجه توجيها خاطئًا، وهناك دعايات وتضليل.
♢  برأيك لماذا يضغط اإلصالح باتجاه إخراج 

المتهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة؟
- اعتقد أنه ال يختلف اثنان حول المطالبة الملحة بإحالة 
المتهمين الى القضاء إلحقاق الحق، ونحن في الساحات 
قلنا بأننا سلميون وال عالقة لنا بمن خان العيش والملح 
من ضباط وأفراد القوات الخاصة أو الحرس الجمهوري 

الذين كانوا مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وليذهبوا الى الجحيم.. لسنا مع العنف وال مع القتل أو 
االغتياالت.. ما عالقة الشباب الذين خرجوا الى الساحات 
بالحرس الجمهوري أو بالعنف أو بالتفخيخ.. وليس من 
مبادئنا الدفاع عن القتلة والمجرمين، وقد وقفنا وقفات 
احتجاجية ضد إخراج القتلة من السجن وهذا ما اغضب 
»االصالح« وجعله يكيل علينا ألوان التهم والتكفير.. 
وهو بعمله ذلك يؤكد أن السلمية »كلمة وفعل« ال تهمه 
وال تعنيه، وستكشف األي��ام حقيقة وه��دف ضغطه 

باتجاه إخراج المتهمين من السجن.
♢  هل التزال هناك مخاطر تحاك ضد الحوار 

الوطني؟
ل ونحسن  - المؤشرات تؤكد ذلك، ولكن سنظل نتفاء
الظن، ونتمنى من كل طرف الي��زال يرنو نحو إفشال 
الحوار أن يتقي الله في هذا الوطن.. وأن يدرك أن أي 

عمل غير وطني وغير أخالقي مصيره الفشل.
♢  هناك من يقول إن دخ��ول أنصار الله في 
ال��ح��وار مجرد تكتيك خاصة وه��م ك��ل يوم 

يتوسعون على األرض بقوة السالح والجبروت.
- كررنا مرارًا في شعاراتنا »بأننا جينا للحوار وحماية دم 
األحرار .. ما جيناش للتكتيك واللعبة في موفمبيك«.. 
فنحن أتينا الى الحوار بقناعتنا وال يستطيع طرف أن 
يفرض علينا المجيئ الى هذا المكان.. لقد دخلنا الحوار 

ألننا جزء من هذا الوطن ونؤمن بأن الحوار هو الحل األمثل 
لكافة األزمات.

♢  هل تتوقع أن تحل قضية صعدة وفقًا لما 
يطمح اليه أنصار الله أم وفقًا لتوافق األغلبية؟

- نريدها أن تحل وفقًا للحق والعدالة، وعندما نحتج 
يكون عن غبن، فمثاًل عندما يتحدثون عن شهداء 
2011م ويتجاهلون من سقطوا في صعدة.. وما 
يحدث في مؤتمر الحوار تجاه قضية صعدة نعرف 
ه.. ولكن نقول:  جميعًا من يقوم به ومن يقف وراء
على كل طرف أن يعي أن قضية صعدة هي القضية 
الثانية في جدول مؤتمر الحوار والبد أن تحل الحل 

العادل.
♢  وهل ستقبلون بالحلول أيًا كانت؟

- ليس لدينا مشكلة تجاه الحوار ونتائجه، واسأل من 
عرفنا .. هل خّنا يومًا ميثاقًا أو نقضنًا عهدًا..

♢  هل لكم مالحظات عن الرؤى المقدمة من 
المكونات بخصوص قضية صعدة؟

- أغلب ال��رؤى والتقارير المقدمة تجاهلت شهداء 
صعدة.

♢  تقييمك للتقرير المقدم من فريق بناء 
الجيش واألمن خصوصًا وأن لكم رؤى ومالحظات 
على الجيش الذي تواجهتم معه في ستة حروب؟
- ال نريد أن نخوض في الحديث عن الجيش، فها هو 
ق بهيكلة أمريكية استهدفت 

ّ
الحرس الجمهوري يمز

أهم مؤسسة وطنية.. هناك مالحظات ال يتسع المجال 
لذكرها وب��ال��ذات ما يخص الحرس الجمهوري الذي 
يستهدف -بقصد- انتقامًا من أحمد علي عبدالله 
صالح، ونقول لهم لقد خرج أحمد علي أيش المشكلة 

مع الحرس الجمهوري..
مع العلم أن أي شخص يرى والده محروقًا في جريمة 
نكراء ربما يحرق صنعاء بما ومن فيها.. ولكن العقل كان 
هو المسيطر على أحمد علي وهذا محسوب له، والحقائق 

تظل حقائق عبر التاريخ.
♢  كلمة أخيرة؟

- أقول للجميع اتقوا الله.. وتحملوا مسؤوليتكم بأمانة 
وإخالص.. وابنوا هذا الوطن لمصلحة الجميع.. وتمسكوا 
به ففيه عزكم وعز أبنائكم، وال يمكن للخارج مهما يكن 

أن يكون وطنًا.

ق��ال األخ / أحم��د صالح المنيعي - عضو مؤتمر الح��وار الوطني- أن فريق  
صع��دة تغلب علي��ه األيديولوجي��ات المختلفة والمعق��دة والمكايدات 

السياسية ومع ذلك فقد قطع شوطًا كبيرًا في القضية نحو األمام..
مشيرًا إلى أن هناك مكونات في الحوار متصلبة في آرائها وال تؤمن سوى بالفعل 

ورد الفعل..
قضايا أخرى تحدث عنها المنيعي في اللقاء التالي:

مكونات متصلبة في الحوار ال تؤمن ❞ 
سوى بالفعل ورد الفعل

»اإلصالح« زايد في السابق باسم الدنيا واآلن باسم الدين

❞ الالفتة المسيئة التي 
ُرفعت في الحصبة تعبر 

عن أخالق أصحابها
❞ الفاشلون على مستوى 

الكهرباء ال يعول عليهم في 
بقية الخدمات

جريمة الرئاسة إرهابية ويجب ❞ 
محاسبة مرتكبيها

التنمية الشاملة

أكدت القرارات التي تضمنها التقرير المقدم من فريق   
التنمية الشاملة ال��ى مؤتمر الحوار الوطني أن الثقافة 
والتنمية الثقافية شرطان ال غنى عنهما في التنمية المستديمة، 
كما نصت على تشكيل هيئة عليا لحفظ التراث الثقافي والحضاري 
والعمراني، وأن لكل مواطن الحق في التعليم والعمل وحق التمتع 
بحق معيشي الئق محدد وضرورة توائم السياسات االقتصادية 
واالجتماعية م��ع آل��ي��ات وهياكل وتنظيمات إداري���ة حديثة 

ومتطورة وبما يساعد على ردم الهوة بين الريف والحضر..

الحقوق والحريات 

استخلص التقريرالذي عرضه فريق الحقوق والحريات    
123 قرارا تم التوافق عليه في الفريق إلقرارها وتبنيها 
من قبل المؤتمر تتضمن فرعي الحقوق والحريات العامة وهي 
مقسمة إلى عدة محاور منها الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
ويشمل العمل والنقابات والحق في الحياة والتعليم والصحة 
وحقوق األس���رة، ثم الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق 
الثقافية والفكرية التي تضمن محاور عن التنوع الثقافي اللغوي، 
وحفظ المدن التاريخية و حماية اآلثار وحفظ التراث والوثائق، ثم 
حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ومحور الفنون. أما الحقوق 
والحريات الخاصة فقد تضمنت حقوق الطفل والشباب والمرأة 

والنازحين والمغتربين والالجئين والمهمشين وذوي اإلعاقة.

قضايا ذات بعد وطني 

شملت قرارات الفريق إنشاء هيئة وطنية مستقلة السترداد  
األم���وال واألراض���ي المنهوبة العامة والخاصة في الداخل 
والخارج، وتعميم اللجان القضائية الخاصة بحل مشاكل األراضي التي 

شكلت للمحافظات الجنوبية على جميع المحافظات األخرى..
وتضمنت القرارات أيضا أن تلتزم جميع القوى السياسية ومنظمات 
المجتمع المدني إدان��ة األعمال اإلرهابية بكافة أشكالها وأنواعها 
وأسبابها، وااللتزام بعدم التأصيل لها دينيًا أو سياسيًا أو تحت أي 
مبررات، وإلزام الدولة بتعويض وجبر ضرر جميع ضحايا العمليات 
اإلرهابية وضحايا أخطاء مكافحة اإلرهاب من المدنيين والعسكريين 
وتخليد ذكراهم، وصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة اإلرهاب 
ووض��ع قانون خاص بمكافحة اإلره��اب وتجريم القتل خ��ارج نطاق 
القانون بما في ذلك ضربات الطائرة بدون طيار وتجريم تقييد حرية 
المتهمين لفترات طويلة دون تقديمهم للقضاء وأن تلتزم الدولة 
بإحالة كل من ثبت تورطهم بقتل المعتصمين السلميين أو منتسبي 
المؤسسات األمنية والعسكرية الى التحقيق والمحاكمة ومن حرض 
على ذلك، واإلف��راج عن المحتجزين والمعتقلين وسجناء الرأي مالم 

يكونوا مدانين"،
وشملت التوصيات تجريم التكفير والتخوين بشكل عام وبشكل 
خاص في العمل السياسي والحقوقي  والتأكيد على أن قضايا األموال 

واألراضي المنهوبة ال تسقط بالتقادم.

رئيس البرلمان العربي:
مؤتمر الحوار اليمني يحيي حلم الوحدة العربية

اشاد رئيس االتحاد البرلماني العربي  
احمد بن محمد الجروان بما تم في يمن 
االيمان والحكمة والتاريخ المشرف من خطوات 
مدروسة ومساعي صادقة جنبت اليمن ويالت 

الفرقة والصراع . 
وقال في كلمة له اثناء حضوره والوفد المرافق 
له جلسة مؤتمر الحوار آمس " ها انتم اليوم 
في هذا المكان تواصلون الحوار والبحث عن 
افضل الحلول للمحافظة على اليمن الكبير 

وامنه واستقراره في بيئة ديمقراطية اخوية 
راقية تدل على النضج واالخالص حتى اصبحتم 
مضرب المثل في التأخي ورسمتم لغيركم 
دربا ومثاال يحتذى به في حل المشاكل واذابة 
ه  الخالفات " واضاف :"اليمن يستحق من ابناء
ومنا جميعا كل جهد مخلص حتى يصبح باذن 
الله في مصافي الدول التي تتمتع باالمن والرخاء 

واالزدهار" .
ونقل رئيس البرلمان العربي العضاء مؤتمر 

الحوار تحيات زمالئه اعضاء البرلمان العربي ، 
الفتا الى ان البرلمان يسعى الى تعزيز الوحدة 
ال��ع��رب��ي��ة وزي����ادة ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل العربي 
المشترك ودعم جميع قضاياه من خالل لجان 
ت���درس وتهتم بجميع ق��ض��اي��اه السياسية 
واالمنية واالقتصادية والمالية والتشريعية 
والقضائية والتعليم والمرأة والشباب وزيادة 
الروابط والمكتسبات وصوال الى وحدة عربية 

شاملة .


