
۹ بداية تحدث الشاب عبدالملك احمد المنحمي 
قائاًل:

شباب الساحات لم يكونوا مستقلين وليسوا 
هم كل شباب اليمن فلم يكن لهم صوت طوال 
االزمة، بل كانوا هم تستغل دمائهم من قبل 
االصالح وأحزاب في المشترك والذين يجنون 
المكاسب اليوم.. اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر 
الحوار اذًا فعاًل حصرت التمثيل على المشترك 
فهي تقترف خطًأ فادحًا بإقصاء شباب اليمن 
وحصر التمثيل علي شباب ساحات المشترك 
وهم يعلمون انهم شباب االصالح وليسوا شباب 

اليمن.
واضاف: الشباب المستقلون كانوا قليلين وقد 
انسحب معظمهم من الساحات منذ وقت مبكر  
الن االصالح وعلي محسن ومليشياته قد سرقوا 

احالمهم وآمالهم.
مؤكدًا انه ال يوجد مكون مستقل للشباب 
في الساحات وهم ينقادون بتوجيهات قيادات 
االص��الح وغيره ول��م يتفقوا يوما على من 
يمثلهم او يتحدث باسمهم ولذلك اللجنة الفنية 
بهذا القرار خانت  األمانة وسلمت نسبة تمثيل 
الشباب لالصالح وليس لشباب اليمن الذين كان 
من المفترض ان يشكلوا حزبًا سياسيًا يسهل 
من خالله التعامل معهم ..  لكنهم حتى اليوم ال 

يعرفون لماذا خرجوا الى الشارع؟..
مشيرا الى ان اللجنة قد اخطأت ويجب ان تعمل 
على تصحيح خطئها، فمشاركة الشباب الذين 

في ساحات المشترك 
سيثير حفيظة شباب 
اليمن من المكونات 
االخرى و سيعتبرون 
ذل������ك ت��ه��م��ي��ش��ًا 
ل��ه��م ول��م��واق��ف��ه��م 
وسيلجأون الى الشارع 
م��ن ج��دي��د ول��ذل��ك 
اللجنة الفنية تتحمل 
مسئولية اي تبعات 
ج��دي��دة ف��ي الساحة 

السياسية..
ئز  فا االخ  م���ا  أ   ۹

الشريفي فقد قال :
الكل يعرف ان الذين في الساحات هم مليشيات 
االص��الح والحوثي واالشتراكي أم��ا الشباب 
المستقل فقد انسحب حين سيطر االصالح 
وميليشيات الفرقة على المنصة.. والن المخطط 
التآمري الذي أعده »االخوان« كان مدروسا قاموا 
بتأسيس كيانات وهمية باسم الشباب وجميعها 
تابعة لحزب االصالح ألسباب سياسية ولكي 

يحصلوا على التمويالت الخارجية.
داعيًا اللجنة الفنية للحوار الى تصحيح خطئها 
واشراك الشباب من جميع المكونات وبمختلف 
وتوجهاتهم ف��ي ال��ح��وار ..فهناك مكونات 
ومنظمات شبابية كثيرة وتضم في قوامها 
عشرات االلف من الشباب ال يجب اقصاؤهم أبدًا 

..
من  الشباب  ر  اختيا يير  معا ع��ن  ئاًل  متسا
الساحات، فهناك الكثير من الشباب الذين دخلوا 
الساحات وهناك الشباب المستقلون وهناك 
المئات من المكونات داخ��ل الساحات وبكل 
تأكيد ان نسبة تمثيل الشباب سيستحوذ عليها 

االصالح كما استحوذ على الساحات من قبل ؟
۹  من جانبة قال الشاب يحيي الولي:

إن تمثيل الشباب يجب ان يكون مناصفة 

بين شباب ساحات التغرير 
عية  للشر ة  صر لمنا ا و ك  للمشتر لية  ا لمو ا
الدستورية والتى ال تزال ايضًا في الساحات 
وق��ال: إن حصر اللجنة الفنية اختيار ممثلي 
الشباب فقط على شباب الساحات يعد التفافًا 
واض��ح��ًا على المبادرة الخليجية والتسوية 

السياسية وتتحمل اللجنة الفنية تبعاته.
الشباب اليمني ليسوا أولئك الذين في الخيام 
بشوارع الجامعة فقط.. والبد من اعادة النظر 
في هذا التمثيل، مالم فإن الساحات ستظل 
كما هي عليه الن الشباب لن يقبلوا بهذا القرار 
غير المسئول الذي ال يخدم المصلحة الوطنية 
وينسف التسوية السياسية ويحرم الشاب من 

ابسط حقوقهم.
من جانبة اكد االخ طارق الحداد ان حصر اللجنة 
الفنية التمثيل على شباب االصالح يعد خرقًا لما 
جاء في المبادرة الخليجية والتسوية السياسية 
ومؤشر على فشل الحوار مسبقًا كونه يقصي 
فئة كبيرة من الشباب بمن فيهم اتحاد شباب 

اليمن وال يخدم مصلحة الوطن.
مطالبًا اللجنة الفنية ان توضح موقفها من هذا 
القرار كون بعض االعضاء يؤكدون ان التقرير 
المرفوع لرئيس الجمهورية م��زور ولم يتم 

االجماع عليه.

مشيرًا الى ان الشباب المستقل الذين خرجوا 
للساحة بمطالب مشروعة ويسعون للتغيير 
نحو االفضل تمت سرقة احالمهم من قبل حزب 
االصالح والجماعات المتطرفة الذين يريدون 

سرقتها للمرة الثانية..
منوهًا الى ان نسبة التمثيل كانت واضحة 
ومحددة في اعالن المبعوث االممي جمال بن 
عمر بالمستقلين ولم يحصرها فقط على مَنْ 
هم في الساحة ولذلك اللجنة الفنية مسئولة 

مسئولية كاملة عن تداعيات هذا القرار.
وقال الحداد - احد الشباب المستقلين: ان لم 
يكن هناك من يمثلنا فسوف نلجأ الي الشارع من 

جديد ولن نسمح بأن تُسرق احالمنا مرتين..
۹  أما االخ خالد أحمد حُميد  فقال :

هذا يعد اقصاء لبقية اطياف الشباب فهناك 
الشباب المستقل وشباب المؤتمر، ومن في  
الساحات يمثلون االصالح، وعلى اللجنة الفنية 
للحوار أن تعيد النظر في قرار تمثيل الشباب 

بشكل عاجل ..
وأضاف: بما انها كانت ازمة سياسية  والمتحكم 
فيها هم االحزاب، يجب على اللجنة الفنية ان ال 
تكون متعصبة وتكون هي من يخرق المبادرة 
وقرارات مجلس األمن التى شخصت الوضع في 
اليمن باألزمة وليس بالثورة التى يريد المشترك 
ان يسجل اعترافًا بها في تقرير اللجنة الفنية 
للحوار من خالل الشباب الذين هم مجرد شماعة 

يعلق عليها االصالح مطالبه ومصالحه.. 
ي����ن  ز خ  ال ا
علي  ين  بد لعا ا

العابد قال : 
هذا قرار خاطئ 
ل��ش��ب��اب  ا الن 
ال���م���وج���ودي���ن 
ف���ي ال��س��اح��ات 
الي���م���ث���ل���ون 
5 % من  ح��ت��ى 
اليمن،  ش��ب��اب 
ت  تكتال ك  فهنا
واطياف شبابية 
اخ��رى كالشباب 
المستقل وشباب المؤتمر وأح��زاب التحالف.. 
وقرار اللجنة الفنية يعتبر اقصاء للشباب بشكل 
عام، وتداعياته ستنعكس سلبًا على الساحه 

الوطنية.  
هل يريدون منا ان نخرج الى الشارع ونخلق 
ساحات جديدة كي يعرفون منْ هم الشباب.. 
مطالبًا بتمثيل من مختلف مكونات واطياف 
الشارع اليمني، وعلى اللجنة ان تقوم بإخالء 
الساحات من الشباب تهيئة للحوار بحسب 
المبادرة، ما لم فإنها بهذا القرار ستجعل 
مستقبل الشباب في المرحلة القادمة بيد من 
خرجوا ضد النظام والقانون واستخدموهم ورقة 

ضغط لتمرير مشاريعهم ومصالحهم الخاصة.
الى ذلك طالب العديد من شباب المؤتمر 
وأحزاب التحالف قيادة المؤتمر بالتدخل أو سحب 
ممثليه في اللجنة الفنية للحوار ومحاسبتهم 
مؤكدين أن حصر التمثيل على شباب ساحات 
التغرير هو محاولة اليجاد خالف داخل المؤتمر 
الشعبي العام وخصوصًا بين الشباب وقيادات 
المؤتمر وإاّل كيف يمكن اختزال تمثيل الشباب 
على مليشيات االصالح واقصاء ماليين الشباب 
الحزبية  المكونات  أو في بقية  المستقلين 

األخرى..

االثنين : 24 / 12 / 2012م 
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العدد: )1641( 5

ِ��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

الفنية تقصي شباب المؤتمر والتحالف من الحوار 
»الميثاق« تنشر المعايير العامة 

للمشاركة في الحوار الوطني

المعايير العامة للمشاركة
1- المواطنة.

2- أن يكون المشارك متمتعًا بكامل 
األهلية.

3- أن يكون حاصاًل على الثانوية 
العامة أو ما يعادلها »اعترض على 
حذفها أربعة من أعضاء ومطلوب حسم 
حذفها أو ابقاؤها بقرار من األخ رئيس 

الجمهورية«.
4- أن يكون مرشحًا من الجهة التي 

يمثلها ووفقًا لآلليات المحددة لذلك.
5- التحلي بدرجة عالية من اإلحساس 
بالمسئولية وااللتزام بحقوق االنسان 
والقانون االنساني الدولي، وعلى كل 
المكونات والفعاليات تحري أال يكون أيٌّ 
من ممثليها ممن قد سبق مواجهتهم 
بدعاوى ذات مصداقية مدعومة بدالئل 
قوية عن انتهاكات جسيمة لحقوق 
االنسان، أو جرائم ضد االنسانية، أو 

انتهاكات للقانون الدولي االنساني.
6- أال يكون المرشحون خاضعين 
لجزاءات اعتمدها مجلس األمن الدولي.

آلية االختيار
- تقوم األحزاب وبقية الفعاليات عدا 
الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع 
المدني بوضع أساليب اختيار داخلية 
خاصة بها، مع ضرورة االلتزام بتمثيل 
أبناء الجنوب والمرأة والشباب وفقًا 
للنسب المقرة وكذا بالمعايير العامة 

المذكورة أعاله.
عية  جتما ال ا ت  للفئا لنسبة  با  -
والسياسية األخرى التي سيتم تضمينها 
في قائمة األخ رئيس الجمهورية، 
فاللجنة باإلضافة للجهات األخ��رى 
اقتراح ترشيحات لهذه القائمة، وله أن 
يقوم بتعيينات اضافية ويتخذ القرار 
النهائي بشأنها، وسيتم العمل على 
إعداد هذه القائمة بعد االتفاق على 

أسماء كافة القوائم األخرى.
- بالنسبة آللية اختيار مرشحي فئات 
المدني  النساء والشباب والمجتمع 
تنشئ اللجنة الفنية من بين أعضائها 
لجنتين إحداهما تُعنى باختيار فئات 

الشباب، المرأة، ومنظمات المجتمع 
لية  لشما ا لمحافظات  ا في  لمدني  ا
واألخ��رى في المحافظات الجنوبية، 
ويتكون ق��وام كل لجنة من سبعة 
أعضاء ممن لديهم خبرة ودراي��ة عن 
تلك الفئات مع مراعاة تمثيل كافة 
المكونات وتجنب تضارب المصالح، 
ويحق لهم عند الحاجة االستعانة بمن 

أرادوا بغرض االستشارة.
- تنشر اللجنة االستشارية لالختيار 
على نطاق واسع دعوة لتقديم طلبات 
المشاركة في المؤتمر، إضافة إلى 
بيان تفصيلي للمعايير المذكورة أعاله 
وعملية االختيار، وتفسح اللجنة مهلة 
عشرة أي��ام بين اإلع��الن عن عملية 
لتقديم  لنهائي  ا والموعد  االختيار 
الطلبات، وبعد تلّقي لجنة االختيار 
طلبات المشاركة في المؤتمر، تتولى 
اللجنة االستشارية لالختيار االشراف 
على عملية االختيار، وعلى النحو اآلتي:

 ۹ دراسة طلبات المتقدمين في ضوء 
المعايير المذكورة أعاله.

 ۹ فرز الطلبات حسب المعايير وإعداد 
انطبقت  لذين  ا بالمرشحين  قائمة 
عليهم المعايير الموضوعة ورفعها 

للجنة الفنية بغرض اعتمادها.
 ۹ إبالغ المشاركين بالموافقة، وإجراء 
التنظيمية لضمان  الترتيبات  كافة 

مشاركتهم.
۹ تُ��ق��دم قائمة م��ن يقع عليهم   
لنسبة  با المرشحين،  م��ن  ر  االختيا
لجميع المكونات والفعاليات إلى اللجنة 
الفنية وتقوم اللجنة برفعها لألخ رئيس 
الجمهورية، وذلك قبل افتتاح المؤتمر 

بما ال يقل عن أسبوعين.
 ۹ بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني 
ية  ر ستشا ال ا للجنة  ا م  تقو ف  فسو
لالختيار بترشيح المنظمات األكثر 
المختلفة مع  المجاالت  فاعلية في 
اعطاء األولوية لالتحادات والنقابات 
على  ملة  لعا ا لمهنية  ا ت  لجمعيا ا و
مستوى الجمهورية، باإلضافة لمنظمات 
المجتمع المدني النوعية وذات العالقة 
بمواضيع الحوار، وستقوم اللجنة الفنية 

باالختيار النهائي.
- ال يجوز ترشيح أي عضو لتمثيل 

أكثر من مكوّن.
كافة  تمثيل  ي��راع��ى  أن  يجب   -
المحافظات في قوائم كافة المكونات.

- يعد كل مكون قائمة احتياطية 
مرتبة وفقًا لألولوية ب�)10( أعضاء في 
حال اضطرار مكونهم إلى استبدال أي 

منهم.
- يجب أن تتوافر في المرشحين 
في فئات المرأة والشباب ومنظمات 

المجتمع المدني المعايير اآلتية:
- يجب أن يكون المشاركون من غير 

المنتمين لألحزاب السياسية.
- أن يكونوا أعضاء في منظمات 
ث��ب��ت مشاركتهم  م��م��ن  و  أ نشطة 
بفعاليات جماهيرية، وبالنسبة للشباب 
يجب أن يكونوا من الشباب الفاعلين 

في الساحات الثورية.
- يُشهد لهم بالكفاءة وبالمساهمة 
في القضايا ذات الصلة بالفئة المعنية 
ولهم نشاط مستمر وموثق في ذلك 

المجال.
- يجب أن تكون الشخصيات المقترحة 

لديها إلمام بقضايا الفئة التي تمثلها.
- الفئة العمرية للشباب هي ما دون  

ال�40 سنة.

عبرت قيادات شبابية عن رفضها قرار اللجنة الفنية بحصر تمثيل الشباب اليمني في شباب  
ساحات االصالح فقط.

مؤكدين ان اللجنة بذلك تلتف على المبادرة الخليجية وقرارت مجلس األمن وتنقل ساحات المشترك 
من الشوارع الى ساحة مؤتمر الحوار الوطني.

منوهين في استطالع لـ»الميثاق« الى ان شباب اليمن ليسوا من في ساحات االصالح وانما هم 
في كل المحافظات وكل المكونات والفعاليات الوطنية.. فإلى الحصيلة..

كتب: علي الشعباني

تشكيل لجنتين الختيار ممثلي الشباب  من ساحات المشترك
أقرت اللجنة الفنية التحضيرية  

لمؤتمر الحوار تشكيل لجنتين 
من اعضائها  الختيار أسماء المكونات 
ت  لمستقال ا و للمستقلين  ث��ة  ل��ث��ال ا
من ممثلي مكونات الشباب والنساء 
ومنظمات المجتمع المدني في كل من 

المحافظات الشمالية والجنوبية.
حيث تكونت لجنة اختيار المكونات 
الشمالية من  الدكتور احمد شرف الدين 
وصالح الصيادي والدكتور عبدالرشيد 
عبدالحافظ وتوكل كرمان وعبدالقوي 
رشاد وحسام الشرجبي ونادية السقاف .
وتم تشكيل لجنة االختيار لممثلي 
المكونات من المحافظات الجنوبية من  
الدكتور جعفر باصالح وراقية حميدان 
وعلي حسن زك��ي ومحمد البخيت�ي 
وياسر الرعيني وليزا الحس�ني وأمل 

الباشا.

هذا وستباشر اللجنتان مهامها ابتداء 
من اليوم  االثنين لوضع آلية لتذليل 
مهمة الحصول على قوائم الترشيح 
وتسهيل عملية الفرز واالختيار وفقًا 
للمعايير وال��ض��واب��ط المحددة في 
الئحة النظام الداخلي لمؤتمر الحوار 
الوطني>. ومن ثم ستقوم اللجنتان 
بتسليم القوائم الثالث المتفق عليها« 
الى اللجنة الفنية العتمادها بشكل 
نهائي ورفعها الى رئيس الجمهورية 

عبد ربه منصور هادي.
ومن جانب آخر اتفقت اللجنة الفنية على 
ان يتم ارس��ال الخطابات الرسمية من 
اللجنة الفنية والموجهة لقيادات المكونات 
الحزبية والسياسية لمطالبتها بتسمية 
قوائم وفودها مع تسمية المرشحين 
والمرشحات االحتياط لعضوية مؤتمر 

الحوار الوطني الشامل.

الدستور اليمني 
خالل 9 أشهر

أكد الدكتور محمد   
ال��م��خ��الف��ي وزي���ر 
ال��ش��ؤون القانونية ان 
الجهود المبذولة النعقاد 
مؤتمر ال��ح��وار الوطني 
ترمي أس��اس��ًا إل��ى خلق 
التوافق على أسس ومبادئ 

الدستور الجديد.
وق��ال: إنه خالل تسعة 
أشهر تقريبًا سيتم اعداد 

الدستور الجديد وانزاله لالستفتاء الشعبي، 
الفتًا إلى أن الدستور سيوفر ش��روط التحول 

الديمقراطي.

الشريقي: على فنية الحوار 
التراجع عن الخطأ 

الحداد: لن نسمح بأن تسرق 
أحالمنا مرتين

حميد: اللجنة تتعمد إقصاء شباب 
المؤتمر والتحالف

الولي: التفاف واضح على المبادرة 
ومصادرة لحق للشباب

المنحمي: إقصاء الشباب جريمة 
وسنلجأ إلى الشارع

نظرًا ألهمية االطالع على المعايير التي وضعتها اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني  
والتي رفعتها ضمن تقرير الى رئيس الجمهورية.. نجد أنه من الضرورة نشر المعايير..

كما نطرح مقترح اللجنة الفنية الذي تضمن إقصاء شباب اليمن وحصر التمثيل فقط على شباب 
م اللجنة الفنية في قوائم  ما أسماه بالساحات الثورية.. كما تبين المعايير الصالحيات المطلقة لتحكُّ

المتحاورين تحت مزاعم ليس من حقها..
وإلى النص كما جاء ضمن التقرير:

فنية الحوار تحصر 
تمثيل الشباب 

على ساحات 
المشترك فقط

قوائم األحزاب 
ستخضع لموافقة 

اللجنة الفنية


