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أكد االستاذ احمد النويرة   
ع��ض��و م��ؤت��م��ر ال���ح���وار 
ال���وط���ن���ي ب���ف���ري���ق ال��ح��ق��وق 
وال��ح��ري��ات ان الفريق ق��د أقر 
باألغلبية ق��ان��ون تحديد سن 
الزواج للمرأة ب��«18عامًا» اضافة 

ال��ى م��واد اخ��رى تتعلق 
بحرية ممارسة 
ال�����ش�����ع�����ائ�����ر 
الدينية وم��واد 
اخ���رى متعلقة 
بحقوق المرأة 
ال���س���ي���اس���ي���ة 
وح����ق����ه����ا ف��ي 
ال�������ت�������رش�������ح 
ت   با نتخا لال
 بما   ف���ي   ذل���ك  

 الرئاسية . 
وأوض���������������ح 
ال����ن����وي����رة ف��ي 
ت������ص������ري������ح 

ل�«الميثاق» ان كل القوى المشاركة قد اقرت 
تلك المواد والقوانين عدا حزبي االصالح 
والرشاد السلفي اللذين رفضا بشكل كامل 
الموافقة على تلك المواد إال انها اصبحت 
م��وادًا ملزمة للجميع بما في ذلك االصالح 
النها حصلت على أغلبية التصويت حسب 

النظام   الداخلي   واللوائح .. 
وق����ال ال���ن���وي���رة : ان ف��ري��ق ال��ح��ق��وق 
والحريات قد أقر 292 مادة في التقرير 

الختامي اعتبرها الخطوة االولى 
والصحيحة في طريق الدولة 
المدنية الحديثة وه��و مالم 
يلق استحسان القوى الرجعية 
المتطرفة التي تعتبر الدولة 
ال��م��دن��ي��ة ع��دوه��ا وت��ت��ش��دق 
بشعاراتها من أجل 
ال����س����ط����و ع��ل��ى 

أحالم البسطاء . 
وع���زا ال��ن��وي��رة 
تحفظ المؤتمر 
ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 
ع����ل����ى ال�����م�����ادة 
«139» ال���ى ان 
ال��ش��ع��ب اليمني 
ش����ع����ب واح������د 
والي����م����ك����ن ان 
يصوت المؤتمر 
أو أح���د ممثليه 
على أي م���ادة او 
بند يضر بالوحدة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��م��ب��ارك��ة ان��ط��الق��ًا م��ن ح��رص 
المؤتمر وقيادته واعضائه على الوطن 

واستقراره ووحدته.
واش����ار ال��ن��وي��رة ال���ى أن االم��ان��ة العامة 
لمؤتمر الحوار قد أبلغت اعضاء الحوار ان 
الجلسة الختامية للمؤتمر ستستمر من 8 
- 13أكتوبر وان فريق الحقوق والحريات 
سيقدم تقريره وان المؤتمر راٍض بشكل 

كامل عن التقرير واداء عمل الفريق.

 محمد   حسين   العيدروس   عضــــــــــــــــــــــــــــــو   فريــــق   بنـــــــاء   الدولــــــــــة : 

نبارك   الفرق   التي   سلمت   تقـــــــــــــــــاريرها   وتوافق   أعضاؤها

 اإلقليم   الشرقي ..  هل   من   جديد   في   هذا   الجانب؟
- تم مباركة بيان اإلقليم الشرقي من الداخل والخارج وبالذات 
في المحافظات المعنية، وهناك أصوات ربما ترفض إقامة االقليم 
الشرقي، وهذا أمر يعود لهم وحرية ال��رأي مكفولة لكل مواطن 
وعندما تتبع تاريخ اليمن في الماضي حتى أيام االحتالل البريطاني 
ستجد أن محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وجزيرة سقطرى 
لم تكن في نطاق اتحاد الجنوب العربي، ولهذا ربما االستعمار 
البريطاني قام بدراسة معينة للبيئة والوضع االجتماعي في هذه 
المناطق ووج��د أن تبقى ه��ذه المناطق تحت مسمى المحميات 

الشرقية وسميت عدن والمحافظات المجاورة لها بالمحميات 
الجنوبية، ول��م تدخل إطالقًا ضمن اتحاد الجنوب العربي، وكنا 
نقدر موقف السالطين القعيطي والكثيري والمهري في السابق 
عندما رفضوا دخول اتحاد الجنوب العربي، وبالتالي ليست لنا عالقة 
بهذا االتحاد، وفي السابق ثبت أن هذه المنطقة بكيانها ونظامها 

وطبيعتها تختلف عن المناطق الجنوبية . 
يسعون   لتعطيل   الحوار

 ♢   نسمع   بين   الحين   واآلخر   أصواتًا   في   مؤتمر   الحوار   تطالب  

 بمطالب   تتعارض   مع   نص   ومضمون   المبادرة   الخليجية  ..  ما  
 تعليقكم   على   ذلك؟

- نحن في المؤتمر الشعبي العام شعارنا التمسك بالمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس األمن الدولي، وقدمنا 
رؤانا كاملة ومكتملة دون أي تردد وبذلنا جهدًا، ربما نكون المكون 
السياسي الوحيد الذي بدأ اإلعداد الحقيقي لتنفيذ المبادرة وآليتها 
وفقًا لمددها الزمنية وكنا األك��ث��ر اس��ت��ع��دادًا للحوار ألننا نؤمن 
إيمانًا كاماًل أنه ال مخرج للوطن إال بالحوار.. وأعتقد أن االص��وات 
التي تحدثت عنها وتطالب بأشياء خارج سقف المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية هي القوى التي تريد عرقلة الحوار، وهذا هو هدفها 
األساسي في هذا الموضوع ألنها وجدت نفسها في الحوار بين قوسين 
إما نجاح الحوار وتفقد أو تتقلص مصالحها وإما أن تعمل عناوين 
وتطالب بأشياء خارج سقف المبادرة الخليجية، ونحن في المؤتمر 
ات سواًء  الشعبي العام موقفنا واضح في هذا األمر ونرفض أي إمالء
أكانت داخلية أم خارجية ال تتوافق مع المبادرة الخليجية ألن من وقع 
على المبادرة الخليجية والتزم بآليتها وتنفيذها يجب أن يفكر في 
بنود هذه المبادرة لينفذها كاملة.. وبدون شك من يحاولون إدخال 
بعض البنود على المبادرة هم ال يؤمنون أصاًل بالمبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية ويسعون إلى تعطيل الحوار وإفشال هذه   المبادرة . 

للحوار   ضوابط
 ♢   ما   هي   أبرز   القضايا   الخالفية   في   فريق   بناء   الدولة؟

- القضايا الخالفية كثيرة وه��ي التي تأتي من خ��ارج المبادرة 
الخليجية، نحن في المؤتمر الشعبي العام لدينا وجهة نظر معينة 
ولدينا بعض الرؤى قدمناها كاملة وهي تنطلق من سقف المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس االمن الدولي ولكن نجد 
القوى السياسية كثيرًا ما يصنفون ويفتكرون أن الحوار ليس له 
ضوابط، طبعًا ليس له سقف ولكن له ضوابط معينة تحدد ماذا 
يطرح وماذا يقال وهناك كثير من المسائل طرحت حول الحصانة 
والعزل السياسي، وهذا أمر لم تتطرق إليه  المبادرة الخليجية 
وآليتها، وجاء هذا كنوع من الطرح من بعض القوى السياسية لعرقلة  
 الحوار   وشحن   النفوس   لدى   بعض   القوى   وتعكير   االجواء   ألنهم   رأوا  
 أن   الحوار   يسير   باتجاه   إخراج   الوطن   من   أزمته،   وأنه   سيؤثر   على  

 مصالحهم   الضيقة . 

 أحمد   النويرة  -  عضو   فريق   الحريات  : 

تحديد   سن   زواج   الفتيات   بـ   18سنة  
 نال   إجماع   كل   المكونات

القضايا   الخالفية   في   الفرق   جـــــــــــــاءت   مـــن   خـــــارج   المبــادرة

❝ رفض   فصائل  
 بالحراك   لمخرجات  

 الحوار ..  تضعنا   أمام  
 تحٍد   حقيقي

أقرينا   292   مادة   في   التقرير   الختامي   تجسد   حقيقة   الدولة   المدنية

أعداء   الدولة   المدنية  
 انسحبوا   وخسروا   أمام  

 كل   المكونات

مؤتمر الحــــــــوار يبـــــــدأ جلسته الختامية

 األخت نبيلة الزبير رئيس فريق صعدة  قالت : أن مؤتمر الحوار الوطني 
هو الخيار الوحيد للخروج من االزمة التي اثقلت كاهل البالد .. مشيرة الى 
أن المشكلة لن تكون في المخرجات او ما انبثق عن المؤتمر الوطني ألن 
المخرجات جيدة ورائعة كمخرجات ولكن المشكلة في بعض المكونات 
التي اتت لتتمركز في دور البطولة بحيث لو فشل مؤتمر الحوار تأتي هذه 
المكونات كمنقذ وأنا اتحدث عن القوى التقليدية التي تخاف على مصالحها، 

وقالت الزبير: لقد انبثق من فريق  صعدة 60 قرارًا 
ايجابيًا نابعًا من روح الفريق و توافقه ولكنه مرهون 
بمطالب ال أدري الى متى ولماذا ال تطلق المكونات لهذه  
ال��ق��رارات  العنان لتكون خطوة ايجابية في طريق 
المعالجات والحلول، وأضافت: ربما كل مكون يريد ان 
يظهر بخروج مشرف من الحوار أمام جمهوره او حزبه 
وربما الزال هناك من يحاول استثمار الحوار ليباهي 
به -كما قلت سابقًا- حين يظهر في موقف البطل 
المنقذ في حين لو أعلن فشل الحوار.. وأدعو الجميع أن 
يضعوا مصالح الوطن فوق كل شيء وأن يحافظوا على 
جهد الشهور السابقة وان يسعوا لتضمين المخرجات 
القرارات ال�� 60 من قضية صعدة والتي تعتبر بذرة 

ايجابية في سبيل تحقيق كافة االستحقاقات.. وأكدت رئيس فريق صعدة   أن   
 الشعب   هو   الضامن   القوي   لتنفيذ   تلك   القرارات   من   خالل   الفترة   التأسيسية .  
إلى ذلك  قالت هناء العلوي مكون «انصار الله» فريق قضية صعدة :لقد 
خرجنا ب�60 قرارًا تعتبر من القرارات الهامة وهي بكل محتواها توافقية 

وايجابية، وأضافت: ما يقلقنا هو الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار، ولهذا 
اليزال مكون أنصار الله يتحفظ على التوقيع في التقرير النهائي حتى اآلن 
للضغط من أجل ضمانات جادة وقوية لتنفيذ المخرجات.. مشيرة الى أن 
الحكومة لم تعزز الثقة لدى أبناء صعدة، فحتى االعتذار جاء ألبناء الجنوب 
ات االيجابية تجاه ابناء  ولم يكن  خاصًا بأبناء صعدة ومع ذلك اعتبر من االجراء

 حتى بقرار ان يكون 
َ
صعدة التي  عانت  ست حروب طاحنة  ومؤلمة ولم تحظ

ضحاياها من الشهداء وهو من  ابسط الحقوق وغيرها من االمور.. واختتمت 
هناء العلوي حديثها بالقول: لقد دخل  انصار الله الحوار ايمانًا منهم  بأهميته  
واستيعاب كافة اآلراء والوصول الى حلول توافقية، وهم يثمنون  كل ما وصل 
إليه اعضاء الحوار   من   مخرجات   ولكن   نريد   ضمانات   لتنفيذ   تلك   المخرجات  

 ونريد   في   قضية   صعدة   ضمان   تنفيذ   القرارات   ال�   60   كحزمة   واحدة   ال   ان  
 يتم   انتقاؤها   وتنفيذ   البعض   واهمال   البعض   اآلخر . 

العدالة   االنتقالية
من جانبها قالت سميرة علي قناف مكون المرأة فريق العدالة االنتقالية 
: اذا تحدثنا عن الحوار الوطني بشكل عام فهو فعالية وطنية كان ال بد 
منها كمخرج وحيد للبالد من األزمة عبر وضع الحلول والمعالجات لكافة 
القضايا التي مرت بها اليمن، مؤكدة أن هناك مخرجات 
رائعة منبثقة عن اعمال الفرق المختلفة في الحوار 
الوطني.. مرجعة الخالفات التي طرأت في أواخر فترة 
الحوار الوطني ألسباب منها ان بعض الفرقاء وقفوا عند 
نقاط خالفية بسيطة كان يمكن تجاوزها اذا نظروا الى 
حجم التوافق والقضايا المتفق عليها.. مشيرة الى أن 
أغلبية  القرارات في فريق العدالة االنتقالية تم التوافق 
عليها وما يقارب 10 ٪ نقاط خالفية، وتمنت العلوي 
على الجميع تجاوز الخالفات والوصول الى حلول توافقية 
من أجل الوطن ومن أجل تطلعات المواطنين البسطاء 
الذين يرجون وصول الجميع إلى النتائج االيجابية عبر 
مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته. .  والبد   أن   تكون   المخرجات   ملزمة   من  
 خالل   تبني   تنفيذها   من   قبل   األمم   المتحدة   و   االشراف   على   عملية   التنفيذ  
 والشيء   اآلخر   المواطنون   أنفسهم   ال   بد   ان   يكونوا   جزءًا   من   الرقابة   على  

 تنفيذ   تلك   القرارات . 

أكدت عدد من عضوات مؤتمر الحوار الوطني أن مخرجات ونتائج الحوار إيجابية وتلبي طموحات الشعب اليمني الذي  
يعــد الضامن األقوى لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والوقوف صفًا واحدآً في وجه من يحاول إفشــال أو عرقلة تنفيذ 

المخرجات..
وقلــَن   فــي   تصريحــات   لـ » الميثاق «:  إن   المــواد   والقرارات   التي   لم   يتم   البــت   فيها   قليلة   وأن   المتحاورين   بشــكل   عام   تجاوزوا  

 خالفاتهم   حيالها   من   أجل   مصلحة   الوطن ..  والى   التفاصيل .. 

نبيلة الزبير:

المشكلة تكمن في 
القوى التقليدية التي 
تخاف على مصالحها

هناء   العلوي :

لدينا   تحفظات  
 على   التقرير  

 النهائي

سميرة   قناف  :

مخرجات أعمال 
الفرق تستحق 

التقدير  

»فريق صعدة« أنجز 60 قرارًا توافقيًا.. وفريق »العدالة« اختلفوا في 10 قضايا

أروى   عثمان   رئيس   فريق   الحقوق   والحريات:

المخرجات فوق الطموح و»لوبي« التكفيريين فشل
أك��دت األس��ت��اذة/ أروى عثمان رئيس فريق الحقوق  

وال��ح��ري��ات أن  المشكلة ليست داخ��ل فريق الحقوق 
والحريات فقط وإنما داخ��ل منظومة الفكر االسالمي السياسي 
»االسالموي«، وهذه المشكلة ال تعكس نفسها في اليمن فقط 
وإنما على الدول التي تبيع وتشتري في هذه المنظومة أو باألحرى 
منظومة وكالء »أرحم الراحمين«، كما يقال، وأبرز القضايا التي كانت 
محل خالف هي المواطنة المتساوية فقد كانت محل جدل غير 
عادي ألنهم ال يريدون مواطنة متساوية ويريدونها بندًا دستوريًا 
فقط كعنوان »المواطنة المتساوية »لكن األهم ماذا بعد..؟ البد 
من تفاصيل كتجريم التمييز باللون أو الجنس والعقيدة.. أو الرأي 
السياسي أو حتى اإلعاقة، ولكن  بعد جهد جهيد استطعنا تجاوز 
هذه القضية، كما أنه من أهم القضايا التي كانت محل خالف تجريم 
التمييز، إضافة الى أن بعض االخوة العقائديين لديهم عقدة من 
قانون تحديد سن ال��زواج الذي دخلنا في جدل حوله طيلة ستة 

أشهر.
وعلى الرغم من أننا جئنا بالمنظمات الدولية وحاولنا أن نوعيهم 
وجئنا بنماذج من الفتيات اللواتي تعرضن للعنف ألنهن تزوجن 
وهن صغيرات وانُتهكت طفولتهن، وهناك نماذج صارخة على 
تلك االنتهاكات التي وقعت بإسم الشريعة والثقافة التقليدية التي 
استغلها »االسالمويون«، واعتبروا أن الخروج عن هذا التراث، كأنه 
خروج عن الشريعة االسالمية وأن العمل بمواثيق األمم المتحدة 

لحقوق اإلنسان كأنه خ��روج عن الدين، إاّل أن��ه  كلما تحدثنا عن 
المواثيق الدولية هج هجيجهم بأن العقيدة االسالمية في خطر.. 
الثوابت، الهوية.. الوطنية في خطر..؟ لماذا في األول واألخير.. 
هذه معاهدات ومواثيق دولية كونية للبشرية كلها فما معنى أنكم 
أتيتم إلى الحوار في ظل رعاية دولية واتفاق دولي.. ما معنى أنه 
عاجب لكم» تشلوا البقش يوميًا«، وليس عاجبكم حقوق المواطنة 
المتساوية وتحديد سن الطفولة ب�18 سنة.. هذا يتعارض مع 
الشريعة ولكن عندما يأخذون )البقش( والمعونات بالمليارات 
ليس حرامًا.. ما هذه التناقضات، وما هذه العقول المرعبة.. ألننا 
كلما فتحنا أفواهنا يريدون تكميمنا بتهمة أننا نحمل فكرًا أوروبيًا 
غربيًا »اعقلوا.. اعقلوا.. اعقلوا« متى حرية المعتقد تشرع لاللحاد.. 
والخطر انهم يهيجون الناس داخل المساجد ضدنا وأصبحنا وكأننا 
لسنا في صراع مع القوى التقليدية المتطرفة وإنما في صراع مع 
نا  الله، وهذه هي الخطورة، ألنه ممكن أي شخص يكفرنا ويبيح دماء

بحجة أننا ضد االسالم وضد 
الله.. وهذا افتراء وكذب.. 
الله ليس  الزنداني وليس 

ال��ي��دوم��ي وال 
يلمي  لد ا
وال محمد 
 ، ن قحطا

وليسوا االسالم وليسوا وكالء على أحد.. يجب أن يوقفوا إرهابهم 
الفكري للناس خاصة عندما يريد الشخص أن يتحدث عن حقه في 
ات .. االسالم في  وا ليقمعونا باالفتراء العيش بحرية وكرامة، جاء
خطر.. الخطر هو أنتم الذين تظلون 24 ساعة ترهبون الناس وال 
تتركونا حتى عندما نريد أن نشرب القلص الماء اال بعد أن نعود 
إليكم »هل نشرب من القلص الذي بمقبض أو الذي بدون«؟!.. لقد 
جعلوا كل شيء في حياتنا مرعبًا الى درجة انهم يريدون أن كل نبض 

قلب فينا يجب أن ينبض من جهة الستين أو من جامعة االيمان.. 
يريدون أن يحولونا الى قطيع مثلهم.. هذا لن يتم، البد أن نركز على 

التعليم وعدم إلحاقه بساحات ما يسمى ميادين الرب.
وفيما يتعلق بحرية المعتقد قالت أروى عثمان: كذلك  قضية 
حرية المعتقد  واجهنا صراعًا غير عادي مع تلك القوى، ألنها كانت 
تنذر بالويل والكوارث، ألننا كما تدعي نشرع لإللحاد والردة بل إنهم 

قالوا أن تحديد سن الزواج تشريع للفواحش..؟
وأكدت أروى عثمان أن كل ما يتعلق بحقوق المرأة.. »الكوتا«.. 
حقوق المرأة المطلقة، الحقوق السياسية كانت مثار جدل  أثناء 
عمل الفريق وتم تأجيلها أكثر من مرة، ولكن اآلن -الحمد لله- 
حسمت الكثير من القضايا ذات الجدل، وك��ان أعضاء االح��زاب 
العقائدية يعملون باسلوب )اللوبي( وحاولوا التأثير على أكثر من 
مكون كالشباب والمنظمات والمرأة، وهذا ما حدث من التصويت 
األخير حيث نزلت 59 مادة الى لجنة التوفيق ليكون الفريق هو 
أكثر فريق لديه قضايا خالفية في لجنة التوفيق، فكان في موضع 
الفريق المثير للضحك والسخرية، كانوا يريدون اسقاط فريق 
الحقوق والحريات وأن تكون مواده هزيلة جدًا.. اتفقنا على أساس 
الفريق أنه يرفع الى لجنة التوفيق لتفصل فيه.. لكن هناك قضايا 
قبل بها الفريق بعد إعادتها من لجنة التوفيق ومنها قضية تحديد 
سن الزواج التي رفضنا التهاون فيها ولكننا تفاجأنا، وفي تاريخ 2 
اكتوبر أن االحزاب العقائدية )االصالح والرشاد( تعلن انسحابها .. 

لماذا وما هو السبب؟! ال ندري..؟
وأضافت: عند العودة الى الالئحة الخاصة بمؤتمر الحوار تم 
  كبيرًا 

ً
التصويت على القانون.. وقد ارتكب »االصالح والرشاد« خطأ

ألنهما انسحبا بعلم الفريق كاماًل ولم نعمل شيئًا في الظالم مثلهم، 
وعملنا كل ش��يء في الفريق بما يرضي الله سبحانه وتعالى ثم 
ألنهم قد تعودوا على الطبخات والكولسات ولذلك يشعرون أن 

كل الناس  مثلهم.
لقد كانوا معولين على عمل »اللوبي« للقيام بتعطيل عمل الفريق، 
حيث كانوا يأخذون عددًا من الشباب المستقل وشباب مكونات 
سياسية ومنظمات وعدد من المكونات األخرى لتعطيل العمل، 
لكن في تاريخ 2 اكتوبر كان هناك إجماع غير عادي على مواد 
التقرير الختامي للفريق وأصبح منعزاًل عن الكل .. االص��الح  لم 
يصوت على القرارات التي هي في صلب الحقوق والحريات وكانوا 
يريدون اسقاطها عبر لجنة التوفيق، وقد سلمنا النسخة االولى 

من التقرير..
وعلقت رئيسة لجنة الحقوق والحريات أروى عثمان على 
مخرجات فرق العمل قائلة: كانت المخرجات فوق الطموح ولكنها 
بحاجة الى من يستوعبها.. تلك المخرجات تريد دولة ومنظمات 
مجتمع مدني يشرف على تنفيذها، وأعتقد أن المواطن هو 
الضمان األهم لتنفيذها ألنه يجب أن ال يفرط في حقه في الدولة 

اليمنية المدنية.

عملنا   في   الفريق   بما   يرضي   الله  
 والعقائديون   أصبحوا   منعزلين .. 


