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الحوار

المؤتمر وحلفاؤه يرفضون حرمان
الجيش واألمن حق التصويت والترشح
عبر المؤتمر الشعبي العام
عن وقوفه إلى جانب منتسبي
ال��ق��وات المسلحة واألم��ن في ممارسة
حقوقهم في االنتخابات واالستفتاءات
،ورفضه لمساعي بعض القوى السياسية
على حرمانهم من ممارسة حقوقهم في
التصويت والترشح في االنتخابات.
وأك��د مقرر فريق أسس بناء الجيش
واألم��ن في مؤتمر الحوار الوطني فهد
دهشوش أن ممثلي المؤتمر وحلفائه
رفضوا محاوالت بعض القوى السياسية
إق���رار مقترح يحرم منتسبي القوات
المسلحة واألم���ن حقهم ف��ي الترشح
والتصويت في االستحقاقات االنتخابية.
وق���ال ده��ش��وش ف��ي ت��ص��ري��ح  :إن
المؤتمر الشعبي العام اعترض االسبوع
الماضي على هذه المحاوالت وأكد موقفه
المتمسك بضرورة ممارسة منتسبي
الجيش واألمن لحقوقهم في التصويت
والترشح في االنتخابات واالستفتاء
،مشيرًا إلى أن حرمانهم يتعارض مع
حقوق المواطنة فهم مواطنون يمنيون
لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات
وبالتالي ال يجوز حرمانهم من حقوقهم
في التصويت والترشح في االنتخابات
واالستفتاء.
وأض����اف ده��ش��وش :إن المؤسسة
العسكرية واألمنية هي أرق��ى مؤسسة
وطنية في اليمن ،ومنتسبوها ارتضوا
التضحية بأنفسهم ودمائهم في سبيل
الوطن وبالتالي ال يمكن السماح بحرمانهم
من حقوقهم في المواطنة المتساوية.
وأشار دهشوش إلى أن المؤتمر الشعبي
العام مع تجريم ممارسة الحزبية في
المؤسسة العسكرية واألمنية ،ومع منع
الدعاية االنتخابية في المعسكرات ومع
وضع البرامج التوعوية لمنتسبي القوات
المسلحة واألم��ن ليكونوا بعيدين عن
الصراعات السياسية  ،إال أن��ه يرفض
رفضًا مطلقًا حرمانهم من حقوقهم في
االنتخابات واالستفتاء عبر التصويت
والترشح.
مشيرًا إلى أن ممثلي المؤتمر الشعبي
العام وحلفائه اعترضوا رسميًا على

مقترح بحرمان أبناء القوات المسلحة
واألمن من حقهم في التصويت والترشح
لدى مناقشة فريق بناء الجيش واألمن
اليوم لهذا الموضوع.
وفي السياق نفسه أكد الدكتور قاسم
لبوزة عضو فريق أس��س بناء الجيش
واألم���ن ف��ي مؤتمر ال��ح��وار الوطني أن
ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه
رفضوا ل��دى مناقشة الفريق للتقرير
مقترحًا ينص على حرمان أبناء القوات
المسلحة واألمن من ممارسة حقوقهم في
االنتخابات واالستفتاء.
موضحًا أن ممثلي المؤتمر وحلفائه
طالبوا بشطب الفقرة وهو ما أدى إلى
تعليق االجتماع بعد معارضة البعض
وإصرارهم على إبقاء الفقرة.
وأكد لبوزة أن المؤتمر الشعبي العام
وحلفائه مع تجريم الحزبية في المؤسسة
العسكرية واألمنية ،ومع وضع الضوابط
لمنع أية أنشطة حزبية ،أو سياسية ،أو
انتخابية داخل مؤسسة القوات المسلحة
واألمن.
مضيفًا:كما أن المؤتمر وحلفائه اقترحوا
وضع ضوابط لمن يرغب في الترشح في
االنتخابات من منتسبي القوات المسلحة
واألمن إال أن بعض القوى رفضت مقترحات
المؤتمر وتصر على حرمان منتسبي
القوات المسلحة واألمن تمامًا من حقوقهم
كمواطنين في االنتخابات بالتصويت
والترشح.
ولفت لبوزة إلى أن فريق بناء الجيش
واألم���ن علق اجتماعه بعد معارضة
المؤتمر وحلفائه لحرمان منتسبي الجيش
واألمن من حقوقهم الديمقراطية ،الفتًا
إلى أن ما نشرته بعض المواقع من أخبار
عن توافق الفريق على مواد سيشملها
تقريره غير صحيح.مشيرًا إلى ان الفريق
علق اجتماعه بعد الخالفات التي نشبت
بسبب إص��رار بعض القوى على حرمان
أبناء القوات المسلحة واألمن من حقوقهم
كمواطنين في التصويت والترشح في
االنتخابات العامة واالستفتاء.

الورقة الدينية
تبتز مؤتمر الحوار
< كتب :بليغ الحطابي
أبدى عدد من المراقبين تخوفهم من بروز الورقة الدينية مرة أخرى لمعارضة مقترحات
مؤتمر الحوار الوطني لشكل ونظام الدولة اليمنية الحديثة في إطار من الشراكة والحقوق
والمساواة والعدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية التي من شأنها الحفاظ على الوحدة
اليمنية ككيان مقدس.
نجل الشيخ الزنداني كان قد خرج الشهر قبل الماضي «يوليو» بما يشبه فتوى بتكفير
عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وبالذات في فريقي بناء الدولة والحقوق والحريات
نصوص قال إنها تلغي إسالمية الدولة اليمنية وهو ما اعتبره الفريقان حينها
إلقرارهم ً
إفكًا وتضليال وتحريضًا..
وفي الوقت الذي تحتاج البالد جهودًا للبحث عن بوادر انفراج لحالة العجز والهشاشة
للدولة الجاري على أكثر من صعيد تمضي آلة التدمير والتخريب الموجهة سياسيًا للعبث
بمكونات الدولة ومقومات العيش.
ومن جديد يظهر هذه المرة الشيخ عبدالمجيد الزنداني بنفسه بذات األفكار والرؤى
تذليل الصعاب والعقبات التي يواجهها الحوار الوطني وفرقه
والخطابات التي ال تسهم في ً
اليوم بقدر ما ستزيده مستقبال من حدة التوترات وحالة التصعيد والعداوة واالنتقام
واالنقسام بين المتحاورين..
خرج الزنداني الخميس فيما يسمى بمؤتمر نصرة االسالم والحفاظ على اليمن بمجموعة
مشاريع تجعل العاقل حيران ،فقد دعا الزنداني الى تقسيم البالد إلى أخماس واعطاء آل
البيت «الهاشميين» خمس ثروات البالد لكونهم  -كما يرى  -ظلموا بعد ثورة 26سبتمبر
1962م وهو نوع من إثارة الفتن بمختلف أشكالها وليس من الحلول أو االقتراحات ..كما
يعتقد الزنداني وصحبه ،ويبدو أنه جهل تداعياتها في أوساط الشعب ومدى السخط
الذي سينتج عنه ذلك االقتراح «الخرافي» من رجل دين ،التفهم مشاريعه سوى أنها
ابتزاز سياسي وتحقيق مكاسب أفضل لحزبه «االصالح» أو إلزامًا النتهاج مسار الصفقات
والتسويات السياسية التي تعقد خلف الكواليس والغرف المغلقة ،كعادته المستمرة،
وهذه الشك تعبر عنها مسيرة أعضاء الحوار من حزب االصالح والمتطرفين من أربابهم
في التراجع عن قرارات سابقة تم اتخاذها والتوافق عليها ،ومنها على سبيل المثال الكوتا
النسائية  %30التي أعادها إلى دائرة الجدل الحوارية من جديد واتفاقه مع كثير من مطالب
الحراك الجنوبي التي تهدد وحدة الوطن ،وايضًا مشروع التمديد لألزمة والمماطلة في إجراء
االنتخابات في موعدها وفق المبادرة الخليجية وآليتها وغيرها.
واعتبر المراقبون خطاب الزنداني في هذا التوقيت جاء لخلط األوراق والهروب من
االستحقاقات التي تهدد مستقبل حزبه المهووس بالسلطة..
محذرين من تداعيات الخطاب الذي دغدغ بعض األطراف بالغنائم والفيد..
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الدكتـــــور قاسم لبــــــوزة لـ"الميثـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخرجات الحوار تجســـــــــــ

قال عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور قاسم لبوزة أن كل ما تم إنجازه في مؤتمر الحوار هو استكمال ألهداف ثورتي  26سبتمبر
و 14أكتوبر وعلى نفس المسار.
ّ
واألمن بمؤتمر
وأكد لبوزة في حديث لــ«الميثاق» أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وبعض المكونات السياسية في فريق بناء الجيش ّ
الحوار ترى أن االنتخاب والتصويت حق دستوري مكفول ألي مواطن يمني دون تمييز ،وبالتالي فهو حق ألبناء القوات المسلحة واألمن
وال يمكن أن نحرمهم هذا الحق..داعيًا إلى تثبيت مادة دستورية تؤكد بأن يكون وزير الدفاع من بين صفوف ضباط القوات المسلحة
وليس من خارجها حتى ال نترك ثغرة قانونية للحزب الذي يحصل على األغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة ويعين وزير دفاع
مدني حزبي من قيادات وأعضاء الحزب وبالتالي يعمل على إدخال الحزبية في مؤسسة الجيش .إلى نص اللقاء :

لقاء :منصور الغدرة

التحزب ونشاط األحزاب ممنوع في الجيش

المؤتمر وحلفاؤه مع حق أفراد الجيش
واألمن في التصويت والترشح لالنتخابات
يحتفل الشعب اليمني ال§26سبتمبر التي وضعت
لها اهدافًا ستة منها الوحدة اليمنية ..لكن يبدو ان
األجيال الجديدة بينهم من يسعى الى هدم الوحدة
اليمنية في مؤتمر ال��ح��وار -كيف تجد مثل هذا
الطرح؟.
<< اهنيء بهذه المناسبة الغالية شعبنا اليمن وقيادتنا
السياسية المؤتمرية بمناسبة العيد ،الذكرى الـ51
للثورة اليمنية (26سبتمبر) والـ 50لثورة  14أكتوبر-
وللرد على سؤالكم أقول :اذا كان الجيل العظيم -جيل
سبتمبر وأكتوبر قد اخرجنا من غياهب الظلم
وال��ظ�لام ال���ى ال��ن��ور وح��ق��ق ك��ل ه��ذه
االنجازات على مدى الـ51
سنة الماضية،

فأحفادهم من الجيل الجديد او جيل 22مايو ،90وجيل
 ،2013سيواصلون المسيرة..
وكل ما تم انجازه في مؤتمر الحوار هو استكمال ألهداف
ثورتي 26سبتمبر و  14اكتوبر وعلى نفس المسار وعلى
نفس الطريق.
< هل انجزتم كل القرارات الخاصة بفريق اسس بناء
الجيش ..؟.
<< انجزنا التقرير النهائي للمرحلة الثانية من مؤتمر
الحوار ،حيث كنا قد انجزنا جزءًا كبيرًا من التقرير في
المرحلة األولى وتم المصادقة عليه في الجلسة العامة..
وسيتم اقرار كل مخرجات فريق اسس بناء الجيش واالمن
في الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني.
وقد سعى فريق بناء
ال��ج��ي��ش واألم����ن منذ
اليوم األول ألعماله الى
وض���ع اس���س وطنية
ل��ب��ن��اء ج��ي��ش وط��ن��ي
مهني محترف ،وك��ذا
وضع تصورات مسئولة
ل��م��ع��ال��ج��ة ك��ث��ي��ر من
االختالالت التي حصلت
خالل فترة الصراعات
السابقة ،وخاصة خالل
ازمة2011م.
كان لدى فريق بناء الجيش واالمن في مؤتمر
الحوار شعور عال بالمسئولية ،وترجم هذا
من خ�لال التفاهم والتناغم بين اعضاء
الفريق ال��ذي اعتقد انه كان من افضل
الفرق التسع الموجودة داخل مؤتمر

❝ المحافظات الجنوبية
ستكون أول من يقبل بمخرجات
الحوار ويدافع عنها

الحوار..
كما اننا وجدنا تعاونًا كبيرًا من قبل االخوة المسئولين في
وزارتي الدفاع والداخلية ومن قبل االجهزة االستخباراتية
واألمنية ،وحرصنا في الفريق على تحسين الوضع المعيشي
ألبناء القوات المسلحة واألمنية ،وعملنا على تحصين
منتسبي هاتين المؤسستين الوطنيتين واألجهزة
االستخباراتية واألمنية من اية تجاذبات سياسية ،حيث
منعنا التحزب في القوات المسلحة واألمن ،وكذلك منعنا
واألمن ،كما اننا حاولنا
نشاط االحزاب في القوات المسلحة َّ
ان نجنب الجيش من العمل السياسي ،إال اننا تباينا داخل
الفريق حول موضوع مشاركة ابناء القوات المسلحة واألمن
في عملية االقتراع والتصويت في االنتخابات واالستفتاء.
اذ اننا في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وبعض
المكونات السياسية المشاركة في الحوار رأينا ان االنتخاب
والتصويت حق دستوري مكفول ألي مواطن يمني دون
تمييز ،وبالتالي فهو حق ألبناء القوات المسلحة واألمن وال
مواطنين ..لكن
يمكن ان نحرمهم هذا الحق ما داموا وهم ً
اآلخرين يرون انه البد من تحييد الجيش كامال عن العمل
السياسي ،وكان االحرى بنا اذا اردنا تحييد الجيش من
االنتخابات والعمل الحزبي -كان االحرى بنا ان نثب مادة
دستورية تؤكد بان يكون وزير الدفاع من بين صفوف
ضباط القوات المسلحة وليس من خارج القوات المسلحة
حتى ال نترك ثغرة قانونية للحزب الذي حصل على األغلبية
التي تمكنه من تشكيل الحكومة ويعين وزير دفاع مدني
حزبي من قيادات وأعضاء الحزب ،وبالتالي يعمل على ادخال
الحزبية في مؤسسة الجيش.
لكنهم رفضوا مشاركة الجيش في التصويت واالقتراع في
اية عملية انتخابية او استفتاء ،كما رفضوا ان يكون منصب
وزير الدفاع مقتصرًا على العسكريين فقط ،ورفع الفريق
هذا الخالف في هذا الموضوع الى لجنة التوافق ،وإن شاء
الله نصل الى حل وطني ومرضي في ذلك.
< ت��رون في المؤتمر تحييد الجيش مع ابقاء حق
التصويت والترشح ،وهذا ال يحيده ..كيف يمكن
التوفيق بين التحييد والسماح ؟.
<< نحن في المؤتمر وحلفائه وبعض المكونات طالبنا بان
يسمح ألبناء الجيش واألمن التصويت والترشح باعتبارهم
مواطنين وهذا حق مكفول..
ً
<  ..لكن ما الذي يضمن باال يتم استغالل اصواتهم
سياسيًا ؟.
<< هنا السؤال يجب ان نعرف شيئًا واحدًا ،هو أنه على
مدى التاريخ والتجارب اثبتت اننا نمتلك جيشًا وطنيًا
واعيًا قادرًا على التمييز بين المسائل الوطنية وواجبه
الدستوري وحقه الدستوري ولمن يدلي بصوته ويختار
من يمثله في السلطات والهيئات الدستورية ،ألن هذه
الهيئات التي سينتخبها منتسبو الجيش واألمن هي التي
ستضع سياسات الجيش وهي التي ستشرف على عمل
البد ان
وإدارة المؤسستين الدفاعية واألمنية ،وبالتالي ً
يكون لهؤالء حق التصويت والترشيح واالنتخاب ،فضال عن
ان الدستور ينص« :كل مواطن له حق الترشح واالنتخاب».
وضعنا مواد دستورية تجرم وتدين من يسخر -سواء كان
شخصًا او حزبًا او غيرهما القوات المسلحة واألمن لصالح
االحزاب او يقوم بالدعاية االنتخابية داخل المعسكرات

المكونات المتشددة
♢ سلمت عدد من فرق العمل بمؤتمر الحوار
الوطني تقاريرها النهائية الى لجنة التوفيق..
كيف تقرأون مخرجات تلك الفرق؟
 هذه التقارير التزال في لجنة التوفيق ولم يتمتوزيعها على بقية الفرق ،بحيث نستطيع تكوين
رؤية عن مخرجات هذه الفرق ومن المفترض على
األقل أن توزع ألعضاء فريق بناء الدولة ،ألن إحدى
مهامنا التوفيق فيما بين مخرجات الفرق المختلفة
في األمور التي تختص بصياغة الدستور القادم
لبالدنا.
أصبحنا مقيدين
♢ برأيكم لماذا لم يبدأ الترويج لمخرجات الحوار
حتى اآلن؟
 لألسف األمور تتخذ بطريقة خاطئة في كثيرمن أعمالنا ،ونترك كل شيء الى اللحظة األخيرة..
على سبيل المثال :الحوار حول شكل الدولة والذي
يقيدنا حتى هذه اللحظة لم يتم البدء في مناقشته
اال في المراحل االخيرة لمؤتمر الحوار الوطني
الشامل ،ولذلك أصبحنا مقيدين اآلن بشكل الدولة
واسلوب التفاوض بهذا الموضوع وكان يفترض
على األق��ل أن نبدأ قبل شهرين أو ثالثة أشهر
الحوار حول شكل الدولة واألم��ور المتصلة بها،
ونفس الشيء الترويج لمخرجات الحوار الوطني لم
تبدأ والبعض يتذرع بأن مخرجات الحوار لن تكون
نهائية اال بعد إقرارها في اجتماع الجلسة العامة
الختامية والذي لم يتم حتى هذه اللحظة.
موقفهم واضح
♢ برأيكم ال��ى أي��ن يتجه مسار القضية
الجنوبية في مؤتمر ال��ح��وار الوطني؟ وما
توقعكم لتعاطي الشارع الجنوبي مع مخرجات

< قال عضو مؤتمر الحوار الوطني القبطان س��عيد يافعي ان القضية االساسية
ف��ي مؤتمر الح��وار الوطني المتمثلة بح��ل القضية الجنوبية الت��زال بعيدة عن

الحل..
متوقع��ًا ان يطول أمد مؤتمر الح��وار إال إذا اتخذت قرارات امالئية بدون موافقة كل
المكونات..
واشار يافعي الى ان المكونات المتشددة دينيًا تهدد بنجاح مؤتمر الحوار..
تفاصيل أكثر في الحصيلة التالية:
لقاء :فيصل الحزمي

القضيــة األساسيـــة فــي الحوار التزال
بعيدة وأتوقع التمديد
الحوار وخاصة ما يتعلق بالقضية الجنوبية؟
 كما ذكرت سابقًا أن الحوار يسير ببطء شديدبسبب التأخير في مناقشة األم��ور األساسية
فيما يختص بالقضية الجنوبية ،واآلن كل طرف
متمترس خلف رأيه بينما لو تم مناقشة الموضوع
منذ فترة ربما كان سيتم التوصل الى توافق في
اتجاهات المؤتمر بشأن شكل الدولة ..وبالنسبة
للشارع الجنوبي فالبعض موقفه واضح منذ البداية
فهو غير معترف بمؤتمر الحوار الوطني ألن لديهم
شكوكًا بأن هذا المؤتمر لن يخرج بحلول للقضية
الجنوبية بما يرضي أبناء المحافظات الجنوبية،
ولألسف األمور تمشي باتجاه يبرهن أن موقفهم كان
هو الصحيح ،فهناك من المكونات المتشددة دينيًا
في مؤتمر الحوار الوطني ال تريد لهذا المؤتمر أن
يصل الى نجاح اال بما تريده هي ،ولذلك الشارع

الجنوبي لن يقبل بأمور ال تلبي مطالبه األساسية
والمشروعة.
العمود الفقري للحوار
♢ يعتقد كثير من الناس أن نجاح مؤتمر
الحوار الوطني من عدمه مرهون بحل القضية
الجنوبية ..الى أي مدى هذه القراءة صحيحة؟
 لو ننظر الى أسباب انعقاد مؤتمر الحوار الوطنيالشامل ف��إن السبب األس��اس��ي هو حل القضية
الجنوبية ولذلك منذ البداية ومع انعقاد اللجنة
الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار كان هناك قرار
بأن يكون الحوار شماليًا جنوبيًا ..وقد سرى ذلك
األمر على المؤتمر ألن القضية األساسية في مؤتمر
الحوار الوطني الشامل هي القضية الجنوبية ،فإذا
بقيت ثلثا مساحة الجمهورية اليمنية منعزلة أو
معزولة عما يجري في اليمن ،فلن ي��رى اليمن

