
بحثت اللجنة الفنية لإلعداد  
ر  ا لحو ا تمر  لمؤ لتحضير  ا و
الوطني الثالثاء مع المبعوث االممي 
لليمن جمال بن عمر وفريق الخبراء 
المرافق له - تنظيم جلسات الحوار 
والميزانية المقترحة وغيرها من 

االجراءات المهمة.
وقد قدم فريق الخبراء االممي نماذج 
حول تنظيم مؤتمرات حوار مماثلة، 
وتحدثوا عن التقسيمات مثل الهيئات 
الرئاسية، الجلسات العامة، فرق 
العمل، لجان التوافق ولجان تلقي 

الشكاوى .
كما تحدثوا عن مراحل تنظيم 
المؤتمر مثل االفتتاحية العامة او 
الجلسة العامة او افتتاحية الجلسة 

العامة وانتخاب الرئاسة للمؤتمر 
والتصويت على خطة العمل وجدول 
االعمال واج��راءات انتخاب أعضاء 
فرق العمل، ثم التوزيع إلى فرق 
متعددة، ثم انعقاد جلسة عامة مرة 
أخرى الستعراض ما توصلت إليه 
فرق العمل ثم العودة لمواصلة 
فرق العمل مرة أخرى انجاز مهامها 
ال��ى المرحلة النهائية  وص���واًل 
المتعلقة بانعقاد الجلسة الختامية 
التي يتم فيها اعتماد القرارات. 
كما ناقش فريق الخبراء اجراءات 
اتخاذ القرار في الجلسة العامة وفي 
فرق العمل، وكيفية تشكيل لجنة 
التوفيق ..وتناول االجتماع الميزانية 
العامة المقترحة النعقاد المؤتمر 

لبنود  ا و ليف  لتكا ا ك��ل  لتغطية 
الخاصة بالموارد البشرية والمعدات 
واألجهزة وتوفير وسائل االتصاالت، 
واالحتياجات  للتوعية  وميزانية 
األمنية وكل ما له عالقة بسكرتارية 

المؤتمر .
وقد تم االتفاق على أن تلتقي لجنة 
النظام التابعة للجنة الفنية مع فريق 
الخبراء خالل فترة بقائه في صنعاء 
للبحث في الئحة نظام انعقاد المؤتمر 
وضوابطه بما يمكن اللجنة من النظر 
التفاصيل  االعتبار في كل  بعين 
المطلوبة لضبط الجلسات العامة 
وفرق العمل ولجنة التوفيق ولجنة 
االنضباط وبقية الترتيبات والتفاصيل 

المهمة.

اك��د ال��دك��ت��ور صالح  
للجنة  ا عضو  باصرة 
ل��الع��داد والتحضير  الفنية 
لمؤتمر ال��ح��وار  ان مؤتمر 
الحوار الوطني المزمع انعقاده 
في نوفمبر القادم هو المخرج 
الوحيد لحل االشكاليات التي 

تعيشها اليمن.
ودع���ا ف��ي ام��س��ي��ة فكرية 
نظمها مركز )منارات( بعنوان 
» ق���راءات فكرية لمحطات 
تاريخية .. المسكوت عنه في 

مسيرة الثورة اليمنية » جميع مكونات 
المجتمع اليمني للجلوس ال��ى طاولة 
الحوار لحل قضاياهم بعيدا عن الشخصنة 

او العنف من اجل انشاء دولة 
تحقيق  على  تعمل  حديثة 
المواطنة المتساوية والشراكة 
في الثروة والسلطة والتحول 

الى النظام الالمركزي.
وق����دم ب���اص���رة رؤي��ت��ه 
الخاصة حول نظام الحكم 
في اليمن الموحد بما يحقق 
 . المجتمع  وبناء  لتنمية  ا
مؤكدا ان تاريخ اليمن على 
مختلف العصور موحد ، ال 
يوجد ما يفرقه، لكن يوجد 
ما يخلق التنوع الذي يثري الوحدة وال 
يمزقها، مستدال بالتنوع في تاريخ 

اليمن القديم من لهجات وغيرها.

أكد مبعوث السكرتير العام  
اليمن  إل��ى  المتحدة  لألمم 
جمال بن عمر أن االنتخابات اليمنية 
المقبلة ستتم في موعدها المتفق عليه 
والمحدد في المبادرة الخليجية واليتها 

التنفيذية في فبراير من عام 2014.
وق���ال ب��ن ع��م��ر خ���الل مؤتمر 
صحافي عقده بالعاصمة صنعاء 
انه ال صحة لألنباء التي تتحدث عن 
تغيير موعد االنتخابات المحددة. 
مشيرًا الى أنه على تواصل مستمر 

مع عدد من القيادات في الحراك 
الجنوبي بهدف إقناعها بالمشاركة 
الفاعلة في الحوار الوطني في 

نوفمبر المقبل.
ودعا كل القوى الوطنية والحزبية 
ون   لتعا ا لمجتمعية  ا ليات  لفعا ا و
للوصول إلى الحوار الوطني لحل 
كل القضايا والملفات العالقة باعتبار 
الحوار هو بوابة الخروج من األزمة 
ولترسيخ أم��ن واستقرار ووح��دة 

اليمن.
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ِ��ن��ا ن��ح��و ال��ت��ح��ض��ي��ر مل��ؤمت��ر احل���وار  »ال���ي���وم ن���وج���ُه ط��اق��ات���
الوطني الذي سيضُع على عاتقه صياغَة منظومِة احلكم 
اجلديد من خالل صياغة دستور جديد، واختيار نظام 
احل��ك��م، وتعديل ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات، والبحث ع��ن حلول 

لألزمات في اجلنوب وصعدة«.

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

األمني العام للمؤتمر الشعبي العام

الدولة المدنية أِم 
الخالفة؟!

الذين يذهبون الى المطالبة ببناء    
الدولة المدنية في اليمن يحملون 
طموحات كبيرة وصعبة المنال ان لم يكن 

تحقيقها اآلن من المستحيالت..
ونعتقد أن حشر مؤتمر الحوار الوطني 
في قضية بناء ال��دول��ة المدنية قبل 
االتفاق على تعزيز مقومات أركان الدولة 
اليمنية أواًل، سيجرنا الى متاهات كثيرة.

ال نريد أن نكون طوباويين وال باعة 
أوهام، بل البد أن نكون واقعيين حتى 
نستطيع حّل قضايانا، األمر الذي يتطلب 
من االح���زاب والتنظيمات السياسية 
وكل القوى الوطنية أن توجه قضايا 
مؤتمر الحوار الوطني صوب تعزيز بناء 
الدولة اليمنية أواًل وبسط نفوذها على 
جميع أراضي الجمهورية اليمنية وإنهاء 
التمردات التي تهدد بتقويض الدولة 
وتمزيق البالد، وكذلك تفعيل عمل 
المؤسسات التي يمكن أن تؤسس اللبنات 

األولى لبناء الدولة المدنية الحديثة..
بصراحة نشعر بقلق كبير على مؤتمر 
الحوار الوطني عندما ينبري الجميع 
للتقليد وال يراعون ال��واق��ع.. ويضطر 
البعض للمجاراة حتى ال يقال إن له 
مواقف رجعية أو انه يقف عائقًا أمام عجلة 

التطور والتقدم.
وعلى الجميع أن ي��درك��وا أن عجلة 
التغيير يمكن أن تتوقف بمسمار صغير 
أو صخور حادة خصوصًا عندما ندرك أن 
أهمية تعزيز بناء الدولة اليمنية أولى 
في هذه المرحلة وضرورة بالغة األهمية 
لبناء الدولة المدنية التي ننشدها، ألن 
مقومات بناء الدولة المدنية كلها مرتبطة 
أصاًل بقوة حضور الدولة  وتماسكها.. لكن 
أن يجري الحديث عن شعارات وأحالم 
وأوهام سيحصدها الشعب من مؤتمر 
الحوار، فذلك سيقودنا الى مأزق خطير 

جدًا.
حقيقة نحن مع ما يطرحه الدكتور 
محمد المتوكل وما يتطلع اليه االصدقاء 
واالش��ق��اء بهذا الخصوص.. لكن هل 
المطلوب أن نطبق نظريات الزنداني أو 
اليدومي أو صادق االحمر أو عبدالملك 
الحوثي أو ال��ح��راك ف��ي بناء الدولة 
المدنية.. وإذا كانت هذه النماذج غير 
صالحة وتتعارض مع أبسط مقومات 
بناء الدولة المدنية المتعارف عليها في 
العالم.. فهل من الممكن لمؤتمر الحوار 
تجاوز هذه المتاريس واأللغام وكوابح 
التغيير ومعوقات بناء الدولة المدنية دون 
مخاطر تهدد بتفكيك الدولة في حال نجح 
المتحاورون وتمسكت هذه القوى برؤيتها 
للدولة المدنية على طريقة »حصبستان 

وارحبستان وقمستان« بنموذج صعدة؟
أعتقد أن االجماع الدولي والتشديد 
على ضرورة أن يكون الحوار تحت سقف 
الوحدة، فهو تأكيد واضح على تعزيز 
بناء الدولة اليمنية أواًل.. كخطوة أساسية 
لبناء الدولة المدنية التي يتطلع اليها 
اليمنيون.. وهي رؤية واقعية وال بد أن 

تكون أيضًا أكثر واقعية.

رئيس التحرير

benanaam@gmail.com

قضايا الحوار في المبادرة

نصت اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية  
على القضايا التي يجب ان يبحث فيها 
مؤتمر الحوار الوطني ) أي جدول اعمال مؤتمر 

الحوار الوطني(  حيث جاء فيها التالي:
21- يبحث المؤتمر في ما يلي:.

أ  . عملية صياغة الدستور، بما في ذلك إنشاء 
لجنة لصياغة الدستور وتحديد عدد أعضائها..
ب . اإلص��الح الدستوري ومعالجة هيكل 
الدولة والنظام السياسي واقتراح التعديالت 
الدستورية إلى الشعب اليمني لالستفتاء 

عليها..
ج .يقف الحوار أمام القضية الجنوبية بما 
يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن 

وحدته واستقراره وأمنه..
د. النظر في القضايا المختلفة ذات البعد 
الوطني ومن ضمنها أسباب التوتر في صعدة..

ه� .اتخاذ خطوات للمضي قدمًا نحو بناء نظام 
ديمقراطي كامل، بما في ذلك إصالح الخدمة 

المدنية والقضاء واإلدارة المحلية..
و. اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة 
الوطنية والعدالة االنتقالية، والتدابير الالزمة 
لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان 
والقانون اإلنساني )توضيح : كحماية المدنيين 

والنازحين.. الخ ( مستقباًل..
ز. اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من 
الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات 
الضعيفة وحقوقها، بما في ذل��ك األطفال 

والنهوض بالمرأة..
ح .اإلسهام في تحديد أولويات برامج التعمير 
والتنمية االقتصادية واالجتماعية المستديمة 
لتوفير ف��رص عمل وخ��دم��ات اقتصادية 

واجتماعية وثقافية أفضل للجميع..

فيما تواصل مناقشة النظام الداخلي لمؤتمر الحوار

االرياني: اللجنة أنجزت أكثر من 95٪ من مهامها
تواصل اللجنة الفنية التحضيرية   

لمؤتمر ال��ح��وار الوطني مناقشة 
مشروع الئحة النظام الداخلي للمؤتمر.

 وناقش االجتماع الذي عقد أمس- برئاسة 
نائب رئيس اللجنة سلطان حزام العتواني 
وبحضور مبعوث األمم المتحدة جمال بن 
عمر والخبير القانوني جوني بيكر- آلية 
تمثيل  وكيفية  لتوفيق  ا لجنة  تشكيل 

المكونات فيها.
يتم تشكيل  أن  اللجنة على  واتفقت 
لجنة التوفيق من هيئة رئاسة مؤتمر 
الحوار ورؤساء مجموعات الحوار وعدد من 
األعضاء يتم تعيينهم من قبل األخ رئيس 
الجمهورية بالتوافق مع اللجنة الفنية، 
وعلى أن يكون تمثيل الجنوب بنسبة %50 

وتمثيل النساء بنسبة ال تقل عن 30 %.
وكانت اللجنة في اجتماعها أمس األول 
الدكتور عبدالكريم االرياني  برئاسة 
والذي حضره جمال بن عمر وقفت أمام 
الفصول األول���ى م��ن النظام الداخلي 
المتعلق باألهداف والمبادئ والتكوينات 
العامة لهيكل مؤتمر الحوار كالجلسة 
العامة ومجموعات الحوار ولجنة المعايير 

واالنضباط ولجنة التوفيق.

وقد ش��ارك في االجتماع عضو اللجنة 
الفنية األمين العام للحزب االشتراكي 
اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان، بعد 
غياب دام حوالى شهرًا، في حين شارك ألول 
مرة األخ لطفي شطارة ممثاًل للمعارضة 
الجنوبية في الخارج عن التكتل الجنوبي 

المستقل بداًل عن األخ عبداهلل األصنج.

الجدير بالذكر أن الدكتور عبدالكريم 
االري��ان��ي رئيس لجنة ال��ح��وار ك��ان قد 
قدم الخميس في اجتماع عقده رئيس 
الجمهورية  تقريرا أوضح فيه أن اللجنة 
الفنية للحوار الوطني عملت بكل جهد 
وال��ت��زام وق��د قطعت شوطا كبيرا في 
مأسسة البرامج والمواضيع التي تمهد 

للحوار بصورة كاملة.
مؤكدا ان اللجنة على مشارف االنتهاء من 
إنجاز مهامها حيث قد انجزت ما يزيد على 
95% .. الفتًا إلى أن اللجنة نجحت في القيام  
بمهامها وك��ان هناك انسجام وتفاهم 

كاملين في كل المسارات .

د. باصرة يدعو الى الالمركزية والشراكة في السلطة

بن عمر : نتواصل القناع قيادات في
 الحراك للمشاركة في الحوار

مناقشة إجراءات جلسات مؤتمر
 الحوار مع خبراء دوليين

النقاط العشرون.. 
وتوضيح اللجنة

نظرا لاللتباس الذي وقعت فيه   
ب��ع��ض وس��ائ��ل االع����الم عقب 
المؤتمر الصحفي  حول النقاط العشرين 
، فقد اكدت اللجنة الفنية للحوار انها  لم 
تلغ  اية نقطة, من تلك النقاط والمقترحة 
من قبلها والمقدمة لرئيس الجمهورية 
بهدف خلق  اج��واء طيبة وبث رسائل 
تطمينية, وهي خارج حدود اختصاص 
اللجنة ومهامها المحددة بدقة في قرار 
تشكيلها, مشيرة الى ان هذا توضيحًا 
لتصحيح اللبس لمن فهم أن اللجنة 
وضعتها كشروط.. واوضحة ان اللجنة 
وضعتها كتصور ورأي كونها من وجهة 
نظرها قضايا حقوق ال تحتاج لحوار 
حولها وانما تحتاج الى ارادة سياسية 
وقرار سياسي. مشيرة الى ان كل القضايا 
ستكون مطروحة على طاولة المؤتمر وال 

سقف يحدها سوى السماء.

ندوة علمية إلثراء قضايا الحوار في جامعة الحديدة

لحديدة   ا معة  جا تستعد 
الس��ت��ض��اف��ة ف��ع��ال��ي��ات 
ل��ذي  وا األول،  الوطني  المؤتمر 
سيعقد برعاية وزير التعليم العالي 
هشام عبد اهلل  شرف ، خالل الفترة 

من 21-22نوفمبر2012م.
وأوض��ح الدكتور حسين قاضي 
رئيس الجامعة  ، أن انعقاد المؤتمر 
يأتي ف��ي سياق ال���دور التنويري 
والتشاركي للجامعات اليمنية ممثلة 
في جامعة الحديدة  وبمشاركة من 
امريكا وفرنسا ومصر وتركيا وغيرها 
.. مؤكدا ان المؤتمر  يهدف إلى   دعم 
مؤتمر الحوار الوطني  وتقديم رؤية 

لصياغة الدستور وتعزيز دور الشباب 
في قيادة المستقبل وتمكين المرأة 
الفاعلة  من المشاركة السياسية 
والحكم الرشيد في قيادة المستقبل 
ودور المواطن في بناء الدولة المدنية 
.. مشيرا ال��ى أن محاور المؤتمر 

ستكون على النحو اآلتي :
- النظام السياسي ) شكل الدولة 
- نظام الحكم - أسس الدولة في 

الدستور - النظام االنتخابي ( .
- بناء المؤسسات .

- الحقوق والحريات .
- أساليب تطبيق مبدأ الشفافية 

والنزاهة في الوظيفة العامة .


