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»امليثاق« ترصد أول يوم حوار

¿  مثل االجتماع الموسع للجنة المشتركة للحوار الوطني والتي عقدت جلستها األولى- السبت الماضي- خطوة مهمة وأساسية باتجاه الحوار الوطني 
الشامل والذي ينشده الشعب في ظل ظروف وتطورات متسارعة تشهدها البالد على مختلف األصعدة والجوانب..

االجتماع اعطى بارقة أمل من شأنها أن توقف ذلك الشريط المشروخ الذي اتسمت به كافة أعمال التهيئة واإلعداد لعملية الحوار وبكل ما حملته من 
منغصات على أن تبدأ مرحلة جديدة تتسم بالمزيد من المسؤولية الوطنية لدى المتحاورين تدفع بحوارهم إلى تحقيق األهداف المنشودة وبدرجة 
عالية من الشفافية وانجاز القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمالهم بما يمنح الدولة اليمنية الحديثة المزيد من الرسوخ واالستقرار 

والقدرة والفاعلية في التعاطي مع مختلف التحديات الماثلة..

»امليثاق« �ضباح ال�ضبت كانت �ضباقة يف احل�ضور اإىل قاعة املركز 

الثقايف وهي القاعة املخ�ض�ضة لألتئام املتحاورين يف اأول جل�ضة 

للجنة امل�ضرتكة.

ور�ضدت عن كثب   تلك التفاعالت الإيجابية التي متثلت يف 

احل�ضور املبكر ملعظم ال�ضخ�ضيات من اأع�ضاء اللجنة امل�ضرتكة.

وكانت البت�ضامات وا�ضحة على مالمح املتحاورين الذين ظلوا 

يف �ضاحة املركز الثقايف يتعانقون ويتبادلون اأطراف حديث ل يخلو 

من التعبري عن الرغبة يف �ضرورة جتاوز ال�ضعوبات وبلوغ اأهداف 

احلوار.

لحظة االنطالق
كعادة اللقاءات التاأ�ضي�ضية ترتك مكان املن�ضة بالقاعة خالياً 

حتى يتم اختيار من يحق 

لهم اجللو�س على مقاعدها، 

رادة  ت���ع���ب���ريًا ع����ن الإ

الدميقراطية للم�ضاركني.. 

ّل اأن ال��ل��ح��ظ��ات الأوىل  اإ

للفعالية الفتتاحية �ضهدت 

بع�س التباينات حول كيفية 

جلو�س املتحاورين.. حيث 

اأخ���ذ ك��ل منهما ج��ه��ة من 

جهة القاعة وهو تباين قد 

يراد منه اأمرين اإما عملية 

لقاءات  تتطلبها  تنظيمية 

حوارية من هذا القبيل اأو 

عملية ف��رز حزبية حتاول 

اظهار املتحاورين بالقاعة 

كمع�ضكرين مت�ضادين.

املهم و�ضول ال�ضيوف اأ�ضقاء واأ�ضدقاء واإعالميني بداأت الفعالية 

الفتتاحية بان�ضيابية عالية حيث عرب املتحاورين عن روؤاهم وما 

ينبغي للحوار اأن يقوم باجنازه واأهمية ما ميثله ذلك من خري للوطن 

يتطلع ال�ضعب اإىل حتقيقه.. وفيما كانت كلمة املوؤمتر وحلفائه التي 

األقاها الأخ عبدربه من�ضور هادي نائب رئي�س اجلمهورية- النائب 

الأول لرئي�س املوؤمتر ال�ضعبي العام قد اأحاطة بكل الق�ضايا املرتبطة 

بعملية احل��وار واأك��دت غري مرة على �ضرورة النطالق �ضوب 

امل�ضتقبل مب�ضاركة فاعلة ملختلف القوى احلية وحملت من التفاوؤل 

والآمال الكثري..

 جاءت يف املقابل كلمة اأح��زاب امل�ضرتك و�ضركاوؤه التي األقاها 

النائب عيدرو�س النقيب لتحمل �ضيئاً من هذه الأم��اين اإّل اأنها مل 

تخلو من تلك التعبريات النارية التي اعتاد الكثري على �ضماعها 

التي حتاول اعطاء و�ضف للم�ضهد ال�ضيا�ضي بدرجة من النفعالية، 

ول غرابة يف ذلك فاحلوار مكان للتنوع وتالقي الأفكار والروؤى 

والت�ضورات وكلما �ضيقال فيه لبد اأن ياأخذ بجدية واهتمام طاملا 

انه يحمل يف طياته نف�س وطني وروح متقدة ومتجددة حتر�س على 

م�ضالح الوطن.

وكان عظيماً اأن وقف اجلميع يف بداية افتتاح اجلل�ضة يف موقف 

مهيب لل�ضالم الوطني وما ج�ضده ذلك من حلظات وطنية غاية يف 

ال��روع��ة ع��ربت ع��ن روح النتماء 

للوطن اليمني الواحد املوحد.

إدارة الحوار
يف اجلل�ضة الثانية وهي جل�ضة اأجرائية كان البع�س من الزمالء 

الإعالميني يتخوفون خالل فرتة ال�ضرتاحة اأن تكون اجلل�ضة مغلقة 

واأن يطلب من كل الإعالميني املغادرة، لكن تلك املخاوف �ضرعان ما 

تال�ضت بعد اأن اأكد طرفا احلوار اأن اجلل�ضات ووفقاً لتفاق 17 يوليو 

علنية و�ضفافة وباإمكان اجلميع احل�ضور دون اأي حرج..

ويف هذه اجلل�ضة كان لنا اأن ر�ضدنا باهتمام بالغ وقائع اخلطوة 

الأوىل لإدارة احلوار والتي �ضيعول عليها اإدارة احلوار يف اإطار من 

الأ�ض�س والقواعد الدميقراطية وكان املتحاورين قد �ضميا رئي�ضي 

ونائبي احلوار، ووفق لذلك توجها كاًل من عبدربه من�ضور هادي 

النائب الأول لرئي�س املوؤمتر الأمني العام للموؤمتر وعبدالوهاب 

الآن�ضي الأمني العام لتجمع اليمني لالإ�ضالح لأخذ مقعديهما يف 

املن�ضة فيما تغيب كل من حممد �ضامل با�ضندوة رئي�س اللجنة عن 

اأحزاب امل�ضرتك والدكتور عبدالكرمي الإرياين نائب رئي�س اللجنة 

عن املوؤمتر وحلفاوؤه.

و�ضع ا�ضم حممد �ضامل با�ضندوة كرئي�س للجنة عن اأح��زاب 

امل�ضرتك اآثار اندها�س وا�ضتغراب العديد خا�ضة واأن با�ضندوة كان 

قد اعلن �ضراحة ان�ضحابة من جلنة 

احلوار اإّل اأن هذا ال�ضتغراب ووجه با�ضرار على و�ضع ا�ضمه وقيل 

اأن حميد الأحمر اأكد اأن با�ضندوة �ضيح�ضر وي�ضارك ولو قمنا باإر�ضال 

طائرة خا�ضة لح�ضاره.

اإذًا اإدارة احلوار متكنت من اجناز املهمة الأوىل واملتمثلة بت�ضمية 

ثالثني �ضخ�ضية من اأع�ضاء اللجنة امل�ضرتكة كل طرف ميثل الن�ضف 

وذلك كقوام لأع�ساء اللجنة امل�سغرة وهي اللجنة التي �ستناط بها 

مهام وم�ضوؤوليات ج�ضيمة وكبرية ويعول عليها اعداد كافة متطلبات 

ادارة احلوار وعلى م�ضتوى كافة جوانبه الفنية والإجرائية.

االشكال األول
اجناز طيب تكلل اأي�ضاً باإعالن �ضكرتارتني للمتحاوين ولكون اأي 

لقاء بهذه الأهمية ل يخلو من املنغ�ضات فقد وجدت اإدارة احلوار 

نف�ضها اأمام جدال و�ضفه البع�س من احل�ضور بالعقيم وغري املجدي 

و�ضبب هذا اجلدال هو املقرتح الذي قدمه الأخ عبدالعزيز عبدالغني 

رئي�س جمل�س ال�ضورى ع�ضو اللجنة العامة والذي ت�ضمن ترحيب 

وا�ضتعداد جمل�س ال�ضورى ل�ضت�ضافة جل�ضات املتحاورين وت�ضخري 

كل المكانات من قاعة ومكاتب واإدارات ل�ضالح اجناح احلوار لكن 

البع�س عرب عن رف�ضه للمقرتح بحجة اأن جمل�س ال�ضورى جمل�س 

بالتعيني واآخر من يقولون جمل�س النواب اأوىل لأنه جمل�س منتخب 

ويعرب عن اإرادة ال�ضعب اأمام هذا الأخذ والرد رحب الأخ املنا�ضل 

عبدربه من�ضور هادي الأمني العام بعقد جل�ضات احلوار يف اأي من 

املجل�ضني، وعندها تدخل ال�ضتاذ عبدالوهاب الآن�ضي وب�ضوت 

احتجاجي قائاًل: اإنه لبد اأن تعقد جلنة احل��وار اجتماعاتها يف 

جمل�س ال�ضورى.

البع�س من املتابعني ال�ضحفيني ومن خالل هذا اجلدل حول 

هذه الق�ضية والتي لتهدف ل�ضيء �ضوى تهيئة املزيد من املناخ 

والأر�ضية ال�ضلبة لعملية احلوار اأن تاأخذ كل هذا الوقت من اجلدال 

وقالوا معلقني كيف �ضيكون احلال فيما لو بداأ املتحاورين يف الدخول 

يف الق�ضايا التي هي من العيار الثقيل.

وهذا اأمر متوقع لكنه وح�ضب اإرادة هيئة اإدارة احلوار �ضيتم 

اح��ت��وائ��ه ب��ال�����ض��ورة التي 

جتعل م��ن امل��ت��ح��اوري��ن ل 

ي�ضيعون اأوقاتهم يف اأحادث 

ح���ول ق�����ض��اي��اه��ا ث��ان��وي��ة 

بعيدة عن ق�ضايا احل��وار 

بهدف البحث عن املزيد من 

التعقيد.

وعلى �ضوء ه��ذا الزخم 

ليتني  الفعا �ضهدته  ل���ذي  ا

الفتتاحية والإجرائية للقاء 

الأول ت�ضل اإدارة احلوار 

وب��اع��ت��ب��اره��ا امل�����ض��وؤول��ة 

الأوىل عن اإدارة دفة احلوار 

باجتاه حتقيق اأهدافه رغم 

اأنها مل تعلن موعدًا لنعقاد 

اللقاء الأول للجنة احلوار 

امل�ضغرة وهو ما يعني اأنها 

مطالبة اليوم ب�ضرعة حتديد هذا املوعد للبدء يف اجناز الق�ضايا 

املطروحة اأمامها، لكن يظل انعقاد الجتماع الأول للجنة امل�ضرتكة 

للحوار يعني اجناز اأهم بنود اتفاق ال�17 من يوليو اإ�ضافة اإىل ت�ضمية 

اأع�ضاء اللجنة امل�ضرتكة للحوار من املوؤمتر ال�ضعبي العام وحلفائه 

واأحزاب امل�ضرتك و�ضركاوؤه بالت�ضاوي بعدد اإجمايل قدره مائتي 

ع�ضو وكذلك ت�ضمية هيئة رئا�ضة جلنة احلوار الوطني.

واإذا كان النجاح قد حتقق جلل�ضة احلوار يف اجتماع ال�ضبت فاإن 

اأع�ضاء اللجنة امل�ضغرة التي مت ت�ضكيلها من ثالثني �ضخ�ضية من 

الطرفني مطالبون باإعداد جدول الأعمال والذي �ضوف يحدد الق�ضايا 

املطروحة والإطار العام ل�ضري عملية احلوار بالإ�ضافة اإىل اأن هناك 

مهمات اأخرى يف اإطار التفاق ينبغي على جلنة احلوار القيام بها 

وخا�ضة ما جاء يف البند ال�4 والذي يلزم الطرفان با�ضتح�ضار قائمة 

اأخرى با�ضماء الأحزاب والفعاليات ال�ضيا�ضية والجتماعية والوطنية 

ومنظمات املجتمع املدين لالت�ضال بها والت�ضاور معها و�ضم كل من 

يقبل منها بفكرة احلوار الوطني اإىل قوام اللجنة وفق املعايري التي مت 

بها ت�ضكيل اللجنة امل�ضرتكة للحوار من حيث العدد والتمثيل.

وكلها مهام ت�ضتدعي من هيئة احلوار واملتحاورين عموماً املزيد 

من اجلدية واللني للبت يف الق�ضايا املطروحة اأمامها.. م�ضت�ضعرة 

م�ضوؤولياتها الوطنية ومرتفعة عن املناكفات واملزايدات.۹

إدارة الحوار تستكمل 
بنجاح مهامها األوىل 
ومازال أمامها الكثري

 رئيس هيئة الرقابة التنظيمية باملؤتمر لـ»امليثاق«:

بالحوار يتجاوز الوطن التحديات ويواصل مسرية البناء

۹ كيف تنظرون اإىل امل�صهد الراهن على �صعيد عملية 
احلوار؟

- احل��وار �ضنة من �ضنن اهلل يف خلقه وو�ضيلة 

ب�ضرية حلل امل�ضاكل والتغلب على ال�ضعوبات 

والف�ضل يف اخل�����ض��وم��ات، ول��ل��ح��وار ق��واع��ده 

واأ���ض��ول��ه، ولأن النا�س يختلفون يف ثقافاتهم 

ومفاهيمهم وعقولهم وم�ضاحلهم، فاإن اخلالفات 

طبيعة اإن�ضانية، واحل��ل��ول واملعاجلات تاأتي 

من خالل اللقاءات واحل��وارات والتفاهمات بني 

الأ�ضخا�س اأو الأط���راف اأي��اً كانت دياناتهم اأو 

انتماءاتهم اأو ثقافاتهم، فاحلوار يبداأ مع كل 

ق�ضية وي�ضاحبها وينتهي بها حقناً للدماء و�ضوناً 

للعالقات وحفاظاً على روابط القربى، ولذا فاإين 

متفائل باأن احلوار هو ال�ضبيل الأمثل حلل امل�ضاكل 

وبناء ال�ضعوب ونهو�س الأمم وتوفري ال�ضالم 

والأمن وال�ضتقرار.

۹ مبعنى اأدق.. هل اأنتم متفائلون؟
- اإمنا الأعمال بالنيات واإمنا لكل امرئ ما نوى، 

فاإذا �ضدقت النوايا �ضلح العمل ومن الأهمية اأن 

يتحلى اجلميع بالقيم الخالقية واملثل العليا 

وامل�����ض��ال��ح الوطنية وان نتجنب املماحكات 

واملكابرة واملزايدات على ح�ضاب م�ضالح الوطن 

واملواطنني )لأن اهلل اإذا غ�ضب على قوم منحهم 

اجلدل ومنعهم العمل(، ونعوذ باهلل اأن نكون منهم.

۹ يف نظركم.. ما اأب��رز املتطلبات العاجلة لإجن��اح 
احلوار؟

- اأ�ض�س الأر���ض��ي��ة القوية لن��ط��الق احل��وار 

كثرية واأهمها ح�ضن النوايا والتفاق على ق�ضايا 

احل���وار واإت��اح��ة الفر�س للمتحاورين لتقدمي 

روؤاه��م ومناق�ضتها مبو�ضوعية، وان يكون اأهم 

اأه��داف احل��وار احلفاظ على الوحدة الوطنية 

ونبذ التهم الباطلة والتخوين والفرقة بني اأبناء 

الوطن الواحد، والعرتاف بالأخطاء مهما كانت 

وت�ضخي�س الأم��را���س ال�ضيا�ضية والجتماعية 

والقت�ضادية والعمل على معاجلتها بروؤية وطنية 

علمية وعملية وبثقة كاملة.

۹ وماذا يعني حوارًا بجداول زمنية؟
- ان و�ضع ج��داول زمنية لعملية احل��وار لن 

يتاأتى اإّل بعد اللقاء وتقدمي وجهات النظر املختلفة 

وطرح الق�ضايا مو�ضوع احلوار وبعد ذلك ميكن 

و�ضع اجلداول الزمنية املنا�ضبة طبقاً للموا�ضيع 

حمل النقا�س.

۹ هل الفرتة املتبقية على ال�صتحقاق كافية ملناق�صة 
كل الق�صايا؟

- عندما تو�ضع الق�ضايا واملو�ضوعات التي 

�ضتطرح اأم��ام احل��وار �ضيتم تقييم مدى اإمكانية 

ال��ف��رتة املتبقية لال�ضتحقاق  مناق�ضتها خ��الل 

النتخابي لأن املوا�ضيع غري وا�ضحة حتى الآن 

وبالذات لدى املعار�ضة..

 فلكل طرف من اأطراف احلوار اأجندته اخلا�ضة 

لتطبيق اتفاق فرباير واملعار�ضة بالذات لديها 

ت�ضورات متعددة واأفكار متنوعة وقد يتعار�س 

البع�س منها مع اتفاق فرباير، وبالن�ضبة للموؤمتر 

فلي�س لديه ما مينع ا�ضتمرار احلوار قبل املوعد 

الد�ضتوري لالنتخابات القادمة وبعدها فيما يخ�س 

الق�ضايا التي حتتاج اىل وقت كاٍف لال�ضتفتاء على 

تعديالت بع�س امل��واد الد�ضتورية والقانونية 

وي�ضري احلوار على م�ضارين عاجل واآجل.

۹ هل املعار�صة تتفهم موقف املوؤمتر من التوقيت 
الزمني لالنتخابات؟

- اإذا كنت ل تدري فتلك م�ضيبة واإن كنت تدري 

فامل�ضيبة اأعظم، وهل يجهل الخوة يف املعار�ضة 

حيثيات وموقف املوؤمتر خا�ضة من جانب التوقيت 

الزمني ملوعد الن��ت��خ��اب��ات، لأن تلك املواعيد 

د�ضتورية وقانونية، وتاأجيل النتخابات كان لفرتة 

واحدة وملدة حمددة هي �ضنتان فقط.

۹ هل يعني هذا اأن احل��وار �صوف ي�صري اإىل مابعد 
النتخابات؟

- احل���وار مفتوح لكل ال��ق��وى وال�ضخ�ضيات 

الوطنية، ومنظمات املجتمع املدين تعترب �ضريكاً 

اأ�ضا�ضياً يف احلوار ويف كل ق�ضايا وهموم الوطن 

واملواطنني.

۹ ماذا تعني رعاية الرئى�س للحوار؟
- اإن رعاية رئي�س اجلمهورية لعملية احلوار 

بحكمته وت�ضاحمه و�ضعة �ضدره تعترب �ضمانة 

اأ�ضا�ضية لنجاح احلوار.. ودافعاً قوياً له حتى يتم 

باأعلى درجات ال�ضفافية والن�ضيابية.

۹ على ال�صعيد التنظيمي.. ما اجلديد يف خطة الهيئة؟
- اجلديد على �ضعيد هيئة الرقابة هو تفعيل 

اأداء فروعها على م�ضتوى املحافظات والدوائر / 

املديريات/ املراكز/ اجلماعات، مبا يطور العمل 

التنظيمي ويرفع م�ضتوى الأداء يف خمتلف املجالت 

ال�ضيا�ضية والجتماعية والثقافية والبداعية، 

وخ��الل عطلة ال�ضيف لهذا العام ي�ضاهم �ضباب 

امليثاق يف اإقامة املخيمات ال�ضبابية والثقافية 

يف جميع املحافظات واملديريات وذل��ك جزء من 

الن�ضاطات التي يقوم بها املوؤمتر ال�ضعبي العام.

۹ ماهي طبيعة الربامج القادمة للهيئة؟
- اأبرز الربامج والفعاليات التي ت�ضعى الهيئة 

اىل تنفيذها خالل املرحلة القادمة، ا�ضتكمال اإقامة 

ال��دورات التاأهيلية والتدريبية مل�ضوؤويل الرقابة 

يف املحافظات واجلامعات والكليات واملديريات/ 

ال��دوائ��ر، فقد اأق��ام��ت الهيئة تلك ال����دورات يف 

حمافظات تعز - ح�ضرموت - اإب - ذمار والبي�ضاء 

م��ان��ة العا�ضمة وحمافظة �ضنعاء وحجة  - اأ

واملحويت واحلديدة ورمية وكليات حمافظات 

احلديدة وتعز وح�ضرموت واإب وتعز وكليات 

حجة واملحويت، وتقيم الهيئة  ه��ذه ال��دورات 

باإمكاناتها الذاتية وبالتعاون مع الخوة املحافظني 

وروؤ�ضاء فروع املحافظات ولهم منا جزيل ال�ضكر 

والتقدير على تعاونهم مادياً ومعنوياً.

۹ وماذا عن التعديالت على النظام الداخلي للموؤمتر 
ال�صعبي العام؟

- تعمل الهيئة ج��اه��دة على تقدمي املقرتحات 

والت�ضورات ال�ضرورية لإج��راء بع�س التعديالت 

على النظام الداخلي للموؤمتر ال�ضعبي العام من خالل 

لة لهذا الغر�س تنفيذًا لقرارات  ممثليه يف اللجان امل�ضكَّ

وتو�ضيات املوؤمتر العام ال�ضابع يف دورت��ه الثانية 

بح�ضب متطلبات املراحل القادمة وما اأفرزه الواقع 

العملي خالل املراحل املا�ضية ا�ضتنادًا اىل مقرتحات 

ومالحظات القيادات امليدانية الو�ضطية والقاعدية 

و�ضيتم ا�ضتكمال تلك التعديالت وعر�ضها على املوؤمتر 

العام يف دورته القادمة ملناق�ضتها واإقرارها - باإذن اهلل- 

ويف الخري اأتقدم بال�ضكر اجلزيل ل�ضحيفة »امليثاق« 

وجميع العاملني فيها على اجلهود التي يبذلونها يف 

تثقيف وتنوير املجتمع  ب�ضكل عام، ومنت�ضبي املوؤمتر 

ال�ضعبي العام ب�ضكل خا�س.. واهلل املوفق.۹

¿  طالب يحيى الشامي- عضو اللجنة العامة رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالمؤتمر الشعبي 
العام- المتحاورين التمسك بالمزيد من القيم األخالقية والمثل العليا والبعد عن المكايدات والمزايدات خالل 

حواراتهم الوطنية، واالنتصار لمصالح الوطن العليا.
وقال في حديث لـ»الميثاق«: إن الحوار هو الوسيلة المثلى التي يتمكن الوطن من خالله حقن الدماء وصون 

روابط القربى وتهيئة مناخات البناء الوطني الشامل وتوفير السالم واألمن واالستقرار لحياة آمنة وحرة.
وأوضح الشامي أن من أبرز المتطلبات العاجلة أمام إدارة الحوار هو االتفاق على وضع جداول زمنية لعملية 
الحوار وبصورة تفضي إلى نتائج إيجابية.. معتبرًا الفترة المتبقية عن موعد االنتخابات غير كافية لمناقشة 
مختلف القضايا.. مشيرًا إلى أنه باإلمكان االتفاق قبل االنتخابات على قضايا معينة ومن ثم مواصلة الحوار عقب 

االنتخابات.. إلى التفاصيل: 

برعايـة الرئيـس الحـوار
 سيتم بأعلى درجات 

االنسيابيـة واملوضوعيـة

الهيئة تواصل 
برامجها التدريبية 

بالفروع

نحن بصدد تقديم 
مشاريع تعديالت 

على النظام الداخلي

حسن النوايا شرطية أساسية لنجاح الحوار الشامل
يحيى ال�ضامي

لقاء/  نوري


