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الحوار ..صفقات الســـــ

أخبار

الحوار

أمين عام الحوار :ليس من مهام فريق
الحكم الرشيد إقرار العزل السياسي
اكد األمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور احمد عوض
بن مبارك ،خالل زيارته لفريق عمل الحكم الرشيد الخميس ،بناء
على دعوة موجهة له من الفريق ،أن "موضوع الحصانة والعزل السياسي ليس
من مهام الفريق .جاء ذلك بعد ان أعلن مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه
االربعاء االنسحاب من اجتماع الفريق ورفضهم مناقشة اية مقترحات مخالفة
للمبادرة وآليتها ،خصوصًا وان هناك مكونات تسعى إلفشال مؤتمر الحوار عبر
طرح مقترحات اليمكن القبول بها اطالقًا. .
وجاء توضيح بن مبارك ليكشف عن جهل تلك العناصر وع��دم معرفتها
حتى بأبسط مهامها في الفريق الذي تعمل فيه وتظهر نفسها على انه يجري
تحريكها من خارج المؤتمر خصوصًا وقد لوحظ تفاعل ابواق االخ��وان مع
غباء تلك العناصر وسارعت الى نشر تلك الخزعبالت في صحفهم بدعوى
انها قرارات ،بيد ان أمين عام الحوار بن مبارك شدد ضرورة االلتزام بالضوابط
واللوائح المنظمة لمؤتمر الحوار ،مؤكدًا على "مسؤولية جميع المشاركين في
إنجاح مؤتمر الحوار وإخراج البلد إلى بر األمان.
كما شدد على ضرورة تنسيق العمل واالبتعاد عن التفاصيل الصغيرة حتى
ال تبعدنا عن هدفنا األساسي ،والعبور إلى األمام والمحافظة على قيم التوافق
في الفريق.

والضمانات بفريق
الحلول
لجنة
ً
صعدة تقر تعديال على مادة سابقة

أق� ��رت ل�ج�ن��ة ال �ح �ل��ول وال �ض �م��ان��ات
المنبثقة عن فريق صعدة اليوم في
اجتماع برئاسة خالد الغيش نائب رئيس اللجنة
تعديل مادة سابقة كان الفريق قد اقرها .
ليكون نص المادة المعدلة كالتالي :
يسمى تمييزًا عنصريًا كل انتاج سمعي او
بصري وكل اشارة لفظية مسموعة او مكتوبة
تنشر او ت��ذاع عبر المنابر الحكومية او غير
الحكومية تسيئ ألي شخص طبيعي او اعتباري

او تحرض ضده بسبب لونه او جنسه او نسبه
او عرقه او ساللته او مذهبه او طائفته او
مكان مولده او حرفته او نشاطه االقتصادي
او المجتمعي او مستوى معيشته او فكره او
انتمائه وي�ج��رم التمييز العنصري وتفرض
عقوبات بقانون على كل من يمارسه في شخصه
ال�ف��ردي او شخص الجهة الحكومية او غير
الحكومية التي ينتسب اليها مالم تصرح الجهة
رسميًا بعدم مسئوليتها عنه وعن جرمه.

فريق التنمية يتوافق على جميع قرارات
ومخرجات الجلسة الثانية

انتهى فريق التنمية الشاملة من التوافق على جميع القرارات ومخرجات الجلسة
الثانية  .وقال أحمد بازرعة رئيس فريق التنمية إنه تم تسليم التقرير النهائي
إلى لجنة التوفيق مصحوبًا برؤية متكاملة عن التنمية أعدت من قبل مجموعة التنمية
االقتصادية .
هذا وكان فريق التنمية قد استكمل التصويت على تقرير مجموعة التعليم والتنمية
البشرية بعد استيعاب المالحظات والتعديالت .

ترقب حذر لدى الرأي العام لمخرجات الحوار الوطني في اللحظات
يعيشها المؤتمر..
األخيرة
َّ
الكل يتس��اءل عما يدور في أروقة الحوار في ظل االحتقان السياس��ي
بي��ن المكون��ات المتحاورة ،وه��ل هناك طبخات جاهزة س��تفرض على
المؤتمر الوطني «في الساعات االخيرة»..
وتبق��ى الضمان��ات لتنفيذ مخرجات الحوار هي الهاجس الذي يش��غل
عامة الشعب..
«الميثاق» اس��تطلعت آراء عدد من اعضاء الح��وار حول هذه القضايا
وغيرها ..فكانت الحصيلة :
توفيق الشرعبي  -فيصل الحزمي

شرف القليصي :نرفض أي طبخات جاهزة
 ق��ال ش��رف القليصي عضو مؤتمريعممها ويطرحها على أعضاء مؤتمر
الحوار الوطني  :رغم تعثر العمل في
الحوار للتوافق عليها ..وبدورنا نرفض
فريقي القضية الجنوبية وبناء الدولة اال
أي قرارات تأتي من خارج الحوار أو تملى
علينا من الخارج عبر مطابخ السفارات
أننا على ثقة بأن مخرجات الحوار ستكون
أو المبعوثين ..مشيرًا إلى أن  283عضوًا
وط�ن�ي��ة وس�ت�ل�ب��ي ط �م��وح وتطلعات
من أعضاء الحوار الوطني أكدوا في بيان
المواطن بإذن الله.
لهم رفض أي مخرجات تأتي من خارج
واض��اف  :هذه المخرجات إذا صدقت
الحوار..
ال �ن��واي��ا وت��وف��رت ال �ض �م��ان��ات ال�لازم��ة
لتنفيذها فسوف ننتقل نقلة نوعية لبناء
واخ�ت�ت��م تصريحه ب��ال �ق��ول :الب��د أن
دولة مدنية حديثة قائمة على العدالة والمساواة تكون مخرجات مؤتمر الحوار يمنية  %100حتى
تستطيع أن تتأقلم مع طبيعة الشارع اليمني وما
ومراعاة حقوق اإلنسان ،ونحن نطمح لذلك..
واستدرك القليصي بالقول  :لكن ما يلوح في األفق يطمح اليه المواطن وتجد طريقها على أرض الواقع،
أن هناك طبخات ج��اه��زة ربما ي�ح��اول البعض أن وهذا لن يكون اال إذا صدقت نوايا المتحاورين.

أحمد بازرعة  :شكل الدولة
والتوازن بين السلطات أهم
الضمانات لنجاح المخرجات
< ق��ال االخ احمد
بازرعة عضو مؤتمر
ال� �ح ��وار  :الش ��ك أن
مخرجات الحوار في
مجملها جيدة وتصب
في احتياجات البالد
في المرحلة الحالية
والمستقبلية و ق��د
بذلت فرق العمل في
مؤتمر الحوار الوطني
الشامل جهودًا كبيرة
ج�دًا في الوصول الى
التوافق عليها..
وأ ض � ��اف  :اعتقد
أن م��ؤت �م��ر ال �ح��وار
ب ��رم� �ت ��ه وت �ن �ف �ي��ذ
م �خ��رج��ات��ه م��ره��ون
ب��ال��وض��ع ال�س�ي��اس��ي
ال� �ق ��ادم ،وال�ه�ي��اك��ل
ال �ت��ي اع �ت �م��دت في
شكل الدولة القادمة
والهيئات المستقلة
ب��اإلض��اف��ة ال��ى عامل
ق ��وي لتنفيذ ه��ذه
ال�م�خ��رج��ات يتمثل
في التوجه واالتفاق
ال� �ع ��ام ن �ح��و ال�ح�ك��م
ال�ل�ام ��رك ��زي بغض
النظر عن تفاصيله
ف � �س � �ي � �ك� ��ون أح� ��د
ال �ض �م��ان��ات ال�ق��وي��ة
ألن ك � ��ل م �ن �ط �ق��ة
وإق� �ل� �ي ��م س �ي �ك��ون

م �ع �ن �ي �ًا ب �ق �ض��اي��اه
ال� �خ ��اص ��ة وت �ن �ف �ي��ذ
ه � ��ذه ال �م �خ��رج��ات
واس� �ق ��اط� �ه ��ا ع�ل��ى
الواليات أو االقاليم أو
غيرها من المسميات
التي ستحمل شكل
ال� ��دول� ��ة وس �ي �ك��ون
الناس في كل منطقة
هم بدرجة أساسية
ا ل�م�ع�ن�ي��ون بتنفيذ
ه � ��ذه ال �م �خ��رج��ات
إضافة ال��ى مجموعة
الهيئات المستقلة
ال �ت��ي ت��م اق�ت��راح�ه��ا
م��ن ف��ري��ق الهيئات
المستقلة وهي كلها
ض �م��ان��ات ف��ي إدارة
شكل الدولة والتوازن
بين السلطات داخل
ال��دول��ة وه��ي قضايا
جميعها طرحت وتم
مناقشتها في الحوار
الوطني.

د .معين عبدالملك  :المرحلة القادمة لن
تكون مرحلة تقاسمات
< أك�����د ال���دك���ت���ور م��ع��ي��ن
عبدالملك عضو مؤتمر الحوار
ب���أن ف���رق ال��ع��م��ل وص��ل��ت ال��ى
م��راح��ل متقدمة ف��ي الكثير
م���ن ال��س��ي��اس��ات وال��ق��وان��ي��ن
وأن الضامن الحقيقي لتنفيذ
مخرجات ال��ح��وار الوطني هو
البناء المؤسسي القادم ،وقال
 :لقد رك��ز فريق استقاللية
ال��ه��ي��ئ��ات ع��ل��ى ه����ذا األم���ر
بشكل كبير جدًا ..الموجهات
القانونية للقوانين المنظمة
للهيئات المستقلة واضحة
وفيها الكثير من التفاصيل
وه����ي س��ت��ق��ود ع��م��ل��ي��ة ب��ن��اء

ال��ق��وان��ي��ن ال��م��ن��ظ��م��ة ل��ه��ذه
الهيئات والتي بدورها ستضمن
تطبيق مخرجات الحوار..
ول��ف��ت إل��ى أن��ه ال يمكن أب�دًا
الحديث عن أية مرحلة انتقالية
أو تأسيسية اال عبر مؤسسات
وليس أشخاصًا أو تقاسمات..

بمعنى إع���ادة بناء مؤسسي
ت��ض��م��ن ت��ن��ف��ي��ذ م��خ��رج��ات
الحوار..
واض��اف :يجب أن نركز على
الكثير من القوانين والنظم
وتفعيلها ..ال نريد أن نناشد
الحكومات القادمة ل��ذا يجب
ع��ل��ى ال��م��ؤس��س��ات أن تعمل
بآلية واضحة وشفافية تعطي
للشعب ث��ق��ة ب���أن م��خ��رج��ات
ال���ح���وار غ� ّ��ي���رت ف���ي البنية
المؤسسية للدولة.
م��ؤك��دًا أن المرحلة القادمة
ليست هينة على الحكومات..

عبدالملك السودي  :الشارع اليمني ضامن قــــــــــــــــــــ

البد من تغليب مصلحة الوطن العليا على
ماعداها وأن نكبر فوق الخالفات والصراعات

ق��ال االخ عبدالملك ال �س��ودي عضو
م��ؤت�م��ر ال��ح��وار  :ل�ق��د ك��رس�ن��ا ط��وال
ستة أشهر من الجهد المتواصل حتى
نستطيع أن نصل ال��ى مخرجات تلبي
طموح وتطلعات الشعب من شرقه الى
غربه ومن شماله الى جنوبه ..وقد نظرنا
نظرة عامة لكل اليمنيين وحاولنا أن
نعالج مكامن الخلل والقصور الموجود
في السابق..
واض���اف  :ب��أن ال�م�خ��رج��ات ال�ت��ي تم
التوصل اليها إيجابية وتلبي طموحات
اليمنيين ،حيث وقد كثفنا الجهود على

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

الجوانب االقتصادية ومدى تمويلها على
مستوى الدولة وعكسها على المنشآت
ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام
حتى تستطيع هذه المنظمات أن تقوم
بواجبها ،وإذا ما تمكنت هذه المنظمات
م��ن خ�لال السياسات التي رسمت لها
في الحوار الوطني ،فأعتقد أنها ستحل
ج��زءًا كبيرًا من االشكاليات الموجودة
في الشارع وهي عبارة عن بطالة عمل
ومشاكل متعلقة بالجوانب االقتصادية
والمالية..
فيما يخص ضمانات تنفيذ مخرجات

