
نعمان الحذيفي : المشكلة تكمن في الصفقات السياسية
> أكد االخ نعمان الحذيفي عضو مؤتمر الحوار : أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل إذا ما تم األخذ بها بالفعل فسوف تؤسس لدولة حقيقية وتؤسس الستراتيجية 
إصالح الوطن الشامل.. وأضاف: لكن مشكلتنا لألسف تكمن في الصفقات السياسية 

التي تتم على حساب القوانين واألنظمة وربما مخرجات الحوار الوطني ايضًا.
وعن ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني قال الحذيفي: أعتقد 
أن تحويل الوثيقة الوطنية الى وثيقة دولية تقر من األمم المتحدة 
وباشراف مجلس األمن الدولي سيمنح مخرجات الحوار ضمانة 
دولية لتنفيذها. وأضاف: كما يتوجب على المكونات ا لسياسية 
واالح��زاب المشاركة في الحوار أن تحول مخرجات الحوار الى 
برنامج أو خطة وطنية بحيث تصبح ملزمة لكافة الحكومات التي 
ستتولى إدارة شؤون اليمن في المرحلة القادمة باالضافة الى دور 
منظمات المجتمع المدني التي يعول عليها أن تقوم بدور 
فاعل في هذا الجانب، وكذا البرلمان القادم والمجالس 
المحلية وبالتالي تتحول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل الى وثيقة مهمة ويصبح تنفيذها وتطبيقها 

مسؤولية وطنية وليس حزبًا أو مكونًا سياسيًا بعينه.

الحوار.. صفقات الســــــــــــاعات األخيـــــــــرة
أخبار
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الحوار

توصلنا بالمبادرة الخليجية إلى حلحلة مشاكلنا وترتيب أوضاعنا سلميًا.. وعقدنا 
مؤتمر الحوار وحصلنا على دعم إقليمي ودولي فتجنبنا الحرب األهلية

بن مبارك : القوى الحديثة يجب أن تكون جزءًا من 
الخارطة السياسية القادمة

> قال الدكتور احمد عوض بن مبارك األمين العام لمؤتمر 
الحوار الوطني : آن ما أنجزته فرق العمل في مؤتمر الحوار 
الوطني يمثل انتصارًا حقيقيًا للدولة المدنية الديمقراطية 
الحديثة للمواطنة المتساوية والشراكة الحقيقية ولهذه القيم 
التي خططتها ونسجتها العقول المشاركة في الحوار.. لذا البد 

أن نضمن تنفيذها في الواقع.
وأك��د أن الضمان الرئيسي لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني هو ضمان إنتاج منظومة حكم جديدة وإنتاج واقع 
سياسي جديد، مشيرًا إلى أنه يجري اآلن حوار جدي في أروقة 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل باتجاه أن جميع القوى السياسية المشاركة 
في الحوار عملت على مدى ستة أشهر وخططت وتحاورت حتى توصلت 
الى هذه المخرجات، وكما كانوا شركاء في التخطيط يجب أن يضمنوا 
شراكة حقيقية في بناء الدولة اليمنية القادمة.. وهذه هي الضمانة الفعلية 
والرئيسية التي ستضمن لكل اليمنيين والقوى الحديثة التي ظهرت في 

مؤتمر الحوار والتي يعبر عنها الشباب ومنظمات المجتمع 
المدني والمرأة والحراك الجنوبي السلمي وكل القوى السياسية 

الجديدة األخرى.
وقال : هذه قوى مجتمعية حقيقية يجب أن تكون جزءًا 
من الخارطة السياسية القادمة حتى نضمن تطبيق ما خرج 

به الحوار الوطني..
ونفى بن مبارك وجود أي نوايا لتمديد فترة الحوار الوطني 
وقال: فعليًا ليس هناك حديث حول التمديد نحن حريصون 
تمامًا على المدة الزمنية ولكننا أكثر حرصًا على مستقبل 
اليمن وعلى التأكد أن هذه المخرجات سيكون لها واقع حقيقي وسيتم 
تطبيقها وستكون كافة القوى متوافقة على ذلك، وهذا ما دفعنا الفترة 
الماضية الى توقيف النقاش لمدة ثالثة أسابيع لسبب رئيسي أنه ال يمكن 
أن نمضي فقط على أساس فني دون أن يكون هناك توافق سياسي حول 

ما يتم االتفاق عليه.

> أك��د االخ فيصل سعيد ف��ارع عضو مؤتمر الحوار 
الوطني، أن مخرجات الحوار في متوسطها العام مرتفعة 
الجودة.. بمعنى أن متضمناتها ارتفعت الى مصاف اهتمام 

وتطلعات اليمنيين.
مشيرًا إلى أن المشكلة في وضعنا الراهن تتعلق في كونه 

لم تحسم بعد القضية الجنوبية، 
أما عدا ذلك فإن نتائج الحوار كما 
اطلعت عليها وفي حدود ما تناهى 
الى علمي جيدة ومتميزة وتؤسس 

لمرحلة قادمة.. 
وق�����ال : أث����ق ث��ق��ة ع��ال��ي��ة ب��أن 
اليمنيين سيقولون فيها الكثير 
وس���ي���رس���م���ون م���الم���ح ت��ج��رب��ة 
متميزة.. وفيما يتعلق بضمانات 

تنفيذ مخرجات الحوار فإن حضور الناس وقدرتهم على 
التمايز والرقابة اللصيقة وإيجاد آليات تكفل انتظام 
المتابعة من كافة المكونات والقوى االجتماعية والسياسية 
والثقافية المختلفة باإلضافة الى المجتمع الدولي الذي رعى 
هذه العملية التاريخية التي ننهض بها وحرصه على أن ال 
تخرج فقط بمخرجات طيبة وحسب ولكن أن تكون هذه 
المخرجات متحققة على األرض وبملموسية الفعل كل ذلك 

سيضنت التنفيذ.

فيصل سعيد فارع : مخرجات 
الحوار قادرة على رسم مالمح 

تجربة متميزة

عبدالملك السودي : الشارع اليمني ضامن قــــــــــــــــــــوي لتنفيذ مخرجات الحوار
الحوار، وأشار السودي إلى أن الشارع 
اليمني إذا استوعب مخرجات الحوار 
وأطلع عليها بمضمونها الصحيح قبل 
أن يحكم عليها فأعتقد أنه سيكون 
أكبر ضمان لتنفيذ هذه المخرجات..

وقال : يفترض أن تقوم المكونات 
السياسية واألح����زاب الممثلة في 
م��ؤت��م��ر ال���ح���وا ال��وط��ن��ي أن تنقل 
مخرجات الحوار الى جماهيرهم أواًل 
ب��أول لكي يطمئنوهم ب��أن ما يدور 
في الحوار سينعكس عليهم بالخير 

مستقباًل إذا م��ا ح��رص��وا وأش��رف��وا 
وراقبوا تنفيذها، كما أننا نعول على 
المشاركات المجتمعية التي نظمها 
اعضاء الحوار في معظم محافظات 
ال��ج��م��ه��وري��ة ف���ي م��رح��ل��ة ال��ن��زول 
الميداني ومن خالل نافذة التواصل مع 
األمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني 
عبر الوسائل االلكترونية الحديثة 
والندوات العامة.. ونأمل أن يواصل 
أعضاء الحوار هذا الدور حتى تصل 
المخرجات لكافة الناس وتتحول الى 

ثقافة مجتمعية.

ياسمين الفاطمي: القوى التقليدية في 
الحوار تجهض قضايا المرأة

اس���ت���ع���رض���ت  
ع���ض���و م��ؤت��م��ر 
الحوار ياسمين الفاطمي 
الصعوبات والتحديات 
التي تواجه قضايا وحقوق 
النساء في مؤتمر الحوار.

وأشارت في كلمتها عن النساء بمؤتمر 
ال��ح��وار ال��وط��ن��ي ال��ت��ي ألقتها بصنعاء 
االس��ب��وع ال��م��اض��ي ف��ي المؤتمر ال��ذي 
عقد حول قضايا النساء وبحضور جمال 
بن عمر المبعوث األممي ال��ى اليمن، 
أشارت الى سيطرة التركيبة السياسية 
التقليدية التي ال تتيح المجال للمرأة 
ممارسة دوره���ا السياسي المفترض 
وات���ب���اع ب��ع��ض ال��ن��س��اء رؤي����ة ال��ح��زب 
المنتمية اليه وسيطرة الموروث الثقافي 
القبلي ونظرته الدونية للمرأة اليمنية 

وغياب الثقة بقدرتها في 
تحمل المسؤولية، وال��ذي 
يعد من أبرز التحديات التي 

تواجهها..
وق��ال��ت: »إن ضعف دور 
منظمات المجتمع المدني 
المعنية بقضايا المرأة في دعم مطالبها 
وص���راع األج��ي��ال بين النساء ال��رائ��دات 
والشابات ساهم في غياب رؤية توافقية 
لجميع النساء للمطالبة بالحقوق وحل 

قضايا غاية في األهمية«.
وأك���دت أن ع��ض��وات مؤتمر ال��ح��وار  
خضن معتركًا كبيرًا لتثبيت حقوق 
ومطالب النساء من خالل مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني في الجلسة االولى، وربما 
هناك معترك قادم يتكرر في الجلسة 

الختامية للمرأة.

في رسالة لرئيس مؤتمر الحوار

المؤتمر وحلفاؤه يرفضون مخالفات 
فريق العدالة لمرجعيات الحوار

جدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رفضهم ألي مخالفات لمرجعيات مؤتمر  
الحوار الوطني  وفي مقدمتها نصوص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية 

المزمنة وقرارات مجلس األمن ولوائح مؤتمر الحوار .
وفي رسالة رفعها ممثلوالمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في فريق العدالة االنتقالية 
إلى هيئة رئاسة المؤتمر أكدوا رفضهم مخالفة فريق العدالة االنتقالية لمرجعيات 
مؤتمر الحوار الوطني ابتداًء من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس 
األمن ودليل مؤتمر الحوار الوطني ومسميات فرق العمل من حيث محاولة تعديل 
اسم الفريق إلى العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية عكس كل تلك المرجعيات، 
وكذا محاولة فرض تلك المخالفة في تسمية مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة 

االنتقالية ومحدداته.
كما تضمنت رسالة المؤتمر وحلفاؤه رفضهم " محاولة إيراد نصوص مكررة تم 
نقاشها في تقارير مجموعات العمل الفرعية وإسقاط بعضها وعدم التوافق على 

بعضها، وإعادة إيرادها بصياغات أخرى في محددات قانون العدالة".
وخاطبت الرسالة هيئة رئاسة المؤتمر بالقول :"نرفع لكم بتلك المخالفات آملين 
ات القانونية وفقًا لدليل مؤتمر الحوار ، ولن نعترف بأي مخرجات للجنة  اتخاذ اإلجراء
المصغرة خالل فترة التعليق" .. معربين عن أملهم في سرعة البت في االعتراض.
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