
نبيلة الزبير تدعو وسائل 
اإلعالم إلى تحري الدقة

> دعت نبيلة الزبير رئيسة فريق 
ص��ع��دة وس��ائ��ل اإلع���ام ال��ى تحري 
الدقة والمسؤولية عند تغطية أخبار 
قضية صعدة نظرًا ألهمية وحساسية 
القضية، واستغربت قيام بعض وسائل 
اإلعام اجتزاء بعض الكام أو التقارير 
الصادرة عن الفريق مما قد يؤدي الى 
خلط األوراق بين المكونات السياسية 

الموجودة في الفريق.

أوض��ح الدكتور يحيى الشعيبي - عضو 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل - أن 
مسار الوحدة اليمنية ال يمكن تصحيحه 
إالَّ بإعادة تصحيح األوض��اع من حيث 
الشراكة الحقيقية.. وقال الدكتور يحيى 

الشعيبي: إنه من أجل تحقيق ذلك يجب 
معالجة قضايا التأميم واألراضي، ومعالجة 

أوض���اع أف���راد ال��ق��وات المسلحة 
واألم��ن، ومعالجة قضايا 

الجمعيات السكنية، وخلق 
للشباب،  عمل  ف��رص 
وبناء دولة يمنية حديثة 

من خال دول��ة اتحادية وحكومات محلية، 
وتبنّي نظام إداري ال مركزي من خال 
إنشاء أقاليم، ونظام حكم برلماني، ونظام 
انتخابي بالقائمة النسبية، وتبنّي نظام 
الغرفتين التشريعيتين واستقال مالي 

وإداري وقضائي للسلطة القضائية.
مؤكدًا أنه ال يمكن إنجاز هذه العملية 
الصعبة إالَّ ب��ال��ح��وار؛ كونه 
ال��س��ب��ي��ل ال��وح��ي��د 
واألمثل للوصول إلى 
تحقيق وإن��ج��از هذه 

القضايا.

احلــــــــــــــــوار الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.. يطرق القضايا الصعبة
من جعبة الفرق

األمن والجيش

 ۹  ناقش فريقها موضوع إعداد التقارير 
الخاصة بالنزول الميداني ونتائج زيارات 
اللجان المنبثقة عن الفريق للجهات ا 
لمستهدفة لكل مجموعة بأمانة العاصمة 
ومحافظة حضرموت، ومخرجات تلك 
الزيارات، تمهيدًا إلع��داد تقرير شامل 

ورفعه الى رئاسة الفريق.

الحقوق والحريات

 ۹  استمع فريقها لمجموعة من ضحايا 
النزوح في صعدة الذين طلبوا من أعضاء 
الحوار الوطني وباألخص فريق الحقوق 
والحريات تبني قضاياهم واالنتهاكات 

التي تمارس ضدهم.

العدالة االنتقالية

 ۹  ناقش فريقها عددًا من الماحظات 
المتعلقة ب��م��ش��روع ق��ان��ون العدالة 
االنتقالية والمصالحة الوطنية، وتم إباغ 
األعضاء بأن تقدم مكوناتهم المنضوية 
ضمن الفريق رؤاها حول مشروع العدالة 
االنتقالية والمصلحة الوطنية لمناقشة 
الموضوع باستفاضة وبما يسهم في وضع 
المحددات التي تعالج جوانب الخاف في 

مشروع القانون الحالي.

الحكم الرشيد

 ۹  استمعت مجموعة من أعضاء فريقها 
لشرح مفصل من الدكتور محمد عوض 
بن همام ونائبه ومساعديه حول عمل 
البنك المركزي والسياسات النقدية، كما 
التقى مجموعة أخرى من الفريق برئيس 
مجلس القضاء األعلى الدكتور علي سالم 

ناصر.
 أطلعهم خال اللقاء على معايير اختيار 
أعضاء مجلس القضاء، مؤكدًا بأن إخضاع 
األم��ر لانتخابات ليس جيدًا بالنسبة 
للقضاء باعتبار أن األمر حينها لن يخلو من 
الحسابات الحزبية والوالءات التي ستفقد 

القضاء استقاليته.

القضية الجنوبية

 ۹  استمع فريقها لرؤى المكونات حول 
محتوى القضية الجنوبية

فريق صعدة

 ۹  استمع فريقها ال��ى عرض 
لتقرير النزول الميداني لفريق 
العدالة االنتقالية حول أوضاع 
ال��ن��ازح��ي��ن ف��ي منطقة حرض 
بمحافظة حجة، حيث استعرض 
التقرير الذي قدمته بحرية شمشير 
م��ن ف��ري��ق ال��ع��دال��ة االنتقالية 
األوضاع التي يعاني منها النازحون 
والظروف التي أدت الى الحالة التي 
وصلوا اليها، وقدمت توصيات 
تقضي بمعالجة أوضاعهم واآلثار 

التي ترتبت على ذلك.

التنمية المستدامة

 ۹  نظمت بعض اللجان المنبثقة 
من فريقها نزوالت ميدانية الى 
ل��ى  وا والتعليم  التربية  وزارة 
المتحف الوطني لاطاع على 
رؤية وزارة التربية حول سياسة 
العمل وكذا المعوقات والتعرف 
على التحديات.. وكذا االطاع على 
أوضاع المتحف الوطني والتعرف 
ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات وال��ص��ع��وب��ات 

الموجودة.

بناء الدولة

العدل  ۹  زار فريقها وزارة   
ومجلس القضاء األعلى وذلك في 
إطار النزول الميداني لفرق مؤتمر 
الحوار.. كما استعرض فريق بناء 
الدولة رؤى االح��زاب والمكونات 
لسلطة  ا يخص  لما  سية  لسيا ا
التشريعية وكذلك الرؤى المتعلقة 

بالسلطة القضائية.

استقاللية الهيئات

 ۹  اس��ت��ض��اف ف��ري��ق عملها 
الدكتورة شفيقة سعيد رئيس 
لتي  وا ة  للمرأ لوطنية  ا للجنة  ا
طنية  لو ا للجنة  ا ع��ن  ثت  تحد

وأسباب تشكيلها.
كما زارت إح��دى المجموعات 
المنبثقة عن الفريق المؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية.
كما استعرض فريق استقالية 
الهيئات مجموعة التقارير المقدمة 
م��ن ف��رق العمل بشأن النزول 

الميداني.

الشيخ عبداهلل مجيديـــــــــــــــــــــــــــــع لـ»الميثاق«:

اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي أقــــــــــــرت رؤية بناء الدولة بأغلبية مطلقة

االحزاب ليس لديها ماتقول سوى تكرار 
نفسها وترديد خطابات سمعناها كثيرًا.. 
همهم في األول واالخير هو الزعيم علي 
عبداهلل صالح والمؤتمر الشعبي العام.. 
خصوصًا  عندما يرون المؤتمر الشعبي 
اكثر تماسكًا ودعمًا للتسوية السياسية 
وللمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومشاركته بفاعلية كبيرة في مؤتمر 
الحوار والسعي الجاد النجاحه.. كلما وقف 
المشترك أمام هذا زاد هوسه وعبر عنه 
ببيانات وتصرفات استفزازية.. والتصعيد 
االخ��ي��ر للمشترك وراء مايحدث في 
البرلمان بخصوص بعض القوانين التي 
يسعى المشترك أو طرف فيه لتمرير احد 
مشاريعه التآمرية بعيدًا عن االتفاقات 

وعن بنود المبادرة.

مزايدات
۹  هناك من يسعى لتشويه رؤية   
المؤتمر الشعبي العام المقدمة الى 
فريق بناء الدولة زاعمًا انها تخون 
الوحدة ولم تقرها اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي.. وانت أحد اعضاء اللجنة العامة 
وعضو في مؤتمر الحوار عن المؤتمر.. 

ما تعليقك على مثل هذا الطرح؟
- اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 

أق��رت ال���رؤىة باألغلبية المطلقة.. وال 
تصدقوا مثل هذه االقاويل والمزايدات.. 
واعضاء اللجنة العامة ليسوا اطفااًل والهم 
داخ��ل جيوب أح��د.. اللجنة العامة قيادة 
سياسية فحصت الرؤية ودرستها بعمق  
وراجعتها أكثر من مرة وفي النهاية أقرتها 

باألغلبية المطلقة.
 ۹  هل أنت متفائل بالحوار الوطني؟

- بكل تأكيد والبد من الخروج بنتائج 
ايجابية.

 ۹  على أي أساس تبني هذا التفاؤل؟
- على أساس انه اليوجد طريق للحوار إال 

النجاح.
 ۹  ما ردك على من يقول ان االقاليم 

خطوة أولى لانفصال؟
- اذا كانت فيدرالية بإقليمين فقد تكون 

كذلك، أما اعادة تقسيم اداري جديد من 
الناحية االداري��ة وليس السياسية فهذه 
ال��رؤىة ناتجة عن حرص على اال تنتهي 
وح��دة الوطن، المسألة كلها هي مسألة 
حفاظ على الوحدة ويتم البحث عن الشكل 
األفضل واالضمن للعدالة والتوازن في 

السلطة والثروة مستقبًا.
الضرب بيد من حديد

 ۹  م��ا ال���ذي ي��ح��دث ف��ي محافظة 
مأرب باعتبارك من أهم الشخصيات 

االجتماعية فيها؟
- في مأرب هناك الَظَلمَة وقليلو الخير 
يستغلون المخربين ويدعمونهم للقيام 
بأعمال التخريب، وهذا اليحدث من أبناء 
مأرب كلهم،  هي مجموعة في صرواح وفي 
عبيدة، وابناء مأرب ضدهم.. ونطالب من 
بيده السلطة ان يضرب بيد من حديد.. انتم 
في االعام التركزوا إال على مأرب فقط، 
فها هي منطقة نهم على مشارف أمانة 
العاصمة ويحصل فيها من أعمال التخريب 
للكهرباء أشد ما يحصل في مأرب والندري 

لماذا يتجاهل االعام ذلك..
 ۹  هناك من يقول بأن حكومة الوفاق 
خصوصًا الوزراء المعنيين بما يحدث 
في مأرب متواطئون مع المخربين.. 

ماتعليقك..؟
- اذا استمرت الحكومة في مواقفها تجاه 
ما يحدث للكهرباء وانابيب النفط ولم تقم 
بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له 
نفسه المساس بالمصالح العامة والخاصة 
واق��اق السكينة العامة وزعزعة االمن 
واالستقرار فهي أي الحكومة متواطئة فعًا.

 ۹  كلمة أخيرة..
- ادعو زمائي في مؤتمر الحوار الوطني 
الى االستمرار في نشاطهم والتفاني في 
المهمة الموكلة اليهم بكل اخاص وتقارب 

وتآلف من أجل بناء المستقبل.
كما ادع��و ابناء محافظة م��أرب إلى ان 
ينكروا من بينهم المخربين والمجرمين 
الذين يتعدون على مصالح الوطن، وعليهم 

ان ينبذوهم من أوساطهم.

 يؤخذ على مؤتمر الحوار أنه 
يشغل نفسه أحيانًا بمهام غيره

 المجتمع متفاعل مع الحوار بشكل ممتاز

 بعض االحتجاجات في مؤتمر الحوار
 يراد منها إلهاء المتحاورين فقط

رؤى المؤتمر الشعبي تنبثق من حرصه الشديد علــــــــــــى أال تنتهي الوحدة
الحكومة متواطئة 
مع المخربين إذا 

ظلت تتفرج

االثنين : 27 / 5 / 2013م 
 الموافق :17 / رجب / 1434هـ 

العدد: )1663( الحوار11

ميرفت مجلي: تكتل في الحوار لمنع 
التفاف األحزاب على حقوق المرأة 

كشفت عضو مؤتمر الحوار د. ميرفت مجلي عن 
مبادرة تعدها الى مؤتمر الحوار تتلخص بتوقيع 
عضوات المؤتمر على وثيقة تمكن المرأة من صنع 
القرار وإنشاء تكتل يلزم كافة النساء من كافة 
األحزاب والمكونات بحق المرأة وعدم االلتفاف عليها 

والتاعب بها من قبل األحزاب.
وقالت وفقًا لصحيفة »14 أكتوبر«: إن 

الرؤى التي ناقشها الفريق حتى 
اآلن ان تكون وزارة الصحة 
هيئة مستقلة ال تخضع لحزب 
وال تخضع للحكومة فأخذنا 
في  نية  يطا لبر ا بة  لتجر ا

مجال الصحة، ونتمنى ان 
تطبق وتكون الصحة 

بعيدة عن الصراعات 
الحزبية والدولة 

أي�������ًا ك���ان 
شكلها. 

أمل الباشا تستنكر تكفير 
القيادات النسائية

استنكرت االستاذة 
أمل الباشا- عضو 
م��ؤت��م��ر ال���ح���وار 
الوطني- استغال 
الدين لتحقيق مآرب 
شخصية وم��راك��ز 
م��ن قبل  سياسية 
البعض م��ن خال 
ل��ق��ي��ادات  ا تكفير 
النسائية ومهاجمتها 
بتفسير النصوص 
التشريعية في غير 
موضعها وما ينتج 
ع��ن��ه م���ن هضم 
ربة  ومحا لحقوق  ا
تواجد المرأة على 
الساحة السياسية.. 
وطالبت في الندوة 
لخاصة  ا لنقاشية  ا
ب��ح��ق��وق ال���م���رأة 
اليمنية في الدستور 

الجديد- التي اقيمت 
الخميس- بالمساواة 
في الحقوق العامة 
والخاصة بين الرجال 
والنساء على الوجه 
األدق لتعزيز حقوق 
النساء وأنه البد من 
سسة  مؤ تشكيل 
وطنية لضمان هذه 
الحقوق واألدوات 
يتحقق من  ل��ت��ي  ا
خالها قانون العدالة 
والمساواة في العمل 
وف��ي اط��ار االس��رة 
لتمييز  ا عن  بعيدًا 
والعادات والتقاليد 
المغلوطة.. جاء ذلك 
قشتها  منا ل  خ���ا
ورقة تاريخ حقوق 
المرأة اليمنية في 

الدستاتير اليمنية.

الشعيبي: تصحيح األوضاع بالحوار والشراكة الحقيقية


