
فرق احلوار تقــــــــــــــــــــــــدم تقاريــرهـا النهائيـــة الحوار الوطني الشامل الجاري بين مختلف مكونات القوى السياسية  
واالجتماعية تحمل قضايا ومشاريع تطرح على طاولة الحوار بحاجة 
الى مناقشة جادة وعرضها على المجتمع اليمني خاصة وان كافة فرق العمل 
شارفت على اقرار خطط عملها المكتبي والميداني لاللتقاء بالمجتمع 

المحلي واالستماع الى قضايا وآراء المواطنين.
»الميثاق« تترجم رؤى اعضاء مؤتمر الحوار بكافة أطيافهم السياسية وتنقلها للرأي 

العام فإلى الحصيلة التالية :

توفيق الشرعبي- منصور الغدرة 

أخبار الحوار
د. اإلرياني: ينبغي التخلص من 

االحالة من الدستور القادم

قال نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني  
الدكتور عبدالكريم اإلري��ان��ي أم��ام 
مجموعة الحكم الرشيد إن مخرجات الفريق البد 
لها من التركيز على توصيات تساهم في ازالة 
أية تناقضات في الدستور الحالي والقوانين 
النافذة، مشيرًا الى أن الدستور الحالي يحتوي 
على 60 مادة تتضمن في كثير منها عبارة »كما 
يبينه القانون«، معتبرًا هذه االحالة الى القانون 
واحدة من أوجه الخلل الذي ينبغي تجاوزه في 
الدستور القادم، مؤكدًا أن مسألة االحالة الى 
القانون ال يصح أن يحدث إاّل للضرورة القصوى.

د. لملس: لجنة التوفيق تبدأ 
استعراض تقارير الفرق

قال مقرر هيئة رئاسة مؤتمر الحوار  
الدكتور عبداهلل لملس بأن لجنة التوفيق 
ستبدأ باستعراض التقارير المرفوعة من فرق 
الحوار التسع والتوافق عليها وتقديمها الى 
الجلسة العامة، مشيرًا الى أن هذه العملية 
تهدف الى معالجة التداخالت المحتمة في مواد 
ونصوص تقارير الفرق، وأولوية بقاء المواد 
ستكون لصالح الفرق المعنية بمناقشة مضمون 
هذه المواد تبعًا للقضية التي يختص بها الفريق، 
وستعيد لجنة التوفيق التقارير الى الفرق لإلطالع 
على ما جرى وطرح المالحظات فيه قبل تقديم 

التقرير للجلسة العامة.

أمين عام الحوار يلتقي الكتاب 
والصحفيين في عدن

التقى األمين العام للحوار الوطني  
الدكتور احمد ب��ن مبارك  الشامل 
األسبوع الماضي بعدد من الكتاب والصحافيين 
واالعالميين ومراسلي الصحف في مدينة 
عدن، وجرى في اللقاء اطالعهم على عمل 
الفرق االربع التي زارت عدن بهدف اطالعهم 
على أهم القضايا والمشكالت والهموم التي 
تعاني منها محافظات ع��دن، أبين، لحج، 

الضالع في كافة القطاعات.

االثنين : 3 / 6 / 2013م 
 الموافق :24 / رجب / 1434هـ 

العدد: )1664( الحوار10

أبو حليقة لـ»الميثاق«:

قطعنا خطوات كبيرة في قضايا بناء الدولة
 ۹  باعتبارك رجل دستور وقانون.. 
ما تقييمك لمجريات الحوار الوطني؟

- أرج��و من صحيفة »الميثاق« التي 
عرفناها وارتبطنا بها منذ عقدين ونيف 
أن تظل في أوس��اط الجماهير تتلمس 
آراءهم وهمومهم.. وأن تكون صحيفة كل 

اليمنيين وليس المؤتمر الشعبي  فقط..
وبالنسبة لمؤتمر الحوار الوطني فأعتبره 
فرصة تاريخية وأول تجربة من هذا النوع 
في تاريخ اليمن الحديث.. ألنه يأتي في 
ظل ظ��روف سياسية مصطنعة ونقول 
سامح اهلل من اصطنعها والبالد تنهار 
قطعة قطعة.. والوضع األمني في خلل 
كبير.. والوضع االقتصادي يوشك على 

االنهيار.. واالجتماعي يتشرذم.
ليس أمام اليمنيين من فرصة لتدارك 
الوضع اال مؤتمر الحوار الوطني.. وعلى 
تستظل  أن  السياسي  لعمل  ا فصائل 
تحت راية هذا المؤتمر، سواًء االحزاب أو 
المنظمات المدنية أو شرائح المجتمع كافة.
مؤتمر الحوار يضم نخبة متميزة من كل 
شرائح المجتمع ولكننا ال نريد لهذه النخبة 
أن ينطبق عليها المثل »تمخض الجبل 
فولد فأرًا«.. مؤتمر الحوار فرصة لاللتئام 
ولتبادل اآلراء.. فرصة لوضع حلول لهذا 
البلد الذي كادت أن تنهشه كل الوحوش 

من الداخل والخارج.
 ۹  م��اذا عن المقاطعين للحوار.. 

وهل اليزال التواصل معهم قائمًا؟
- أدعو الذين قاطعوا هذا المؤتمر أن يلفوا 
الركب الوطني واالنتماء للوطن من خالل 
مؤتمر الحوار.. مقاطعتهم للحوار مقاطعة 
لليمن، وتنبئ بأن هناك أجندة خارجية 
تدفع بهم الى الولوج في مشاكل يمنية 

قد ال تُحمد عقباها.
ل��ح��وار  ا ۹  توقعاتك لمستقبل   
الوطني في ظل التناقضات الماثلة 

على الساحة؟
- المؤتمر اآلن يقف أمام قضايا إجرائية 
ومعلومات معرفية، لم نتوصل الى  وضع 
حلول أو مواقف ح��ول القضايا العالقة 
أو القضايا التي ممكن أن نخرج بها ألننا 
يجب في الفرصة القادمة اي بعد الجلسة 

العامة أن نقف حول 
الخالفية  يا  القضا
المحورية.. قضية 

قضية..
 ۹  م��ا ال��ذي 
ي����ف����ت����رض 
القيام به في 
مؤتمر الحوار 
ليسهل إنجاز 

المهمة؟
- أرى أن نبت في 

القضايا المتفق عليها، والقضايا الخالفية 
ال نضعها في المقدمة ألنها قد تشتت 
رؤى المتحاورين ولذا نضعها في األخير 
ونناقشها حتى نتفق عليها وإذا لم نتفق 
نرفع القضايا الى المرجعية أي الى رئيس 
الجمهورية للبت فيها، بمعنى أن هناك 

ضمانات.
 ۹  هناك من اليزال متمسكًا برؤيته 
وال يريد أن يغادرها الى فضائكم 
الجمعي في مؤتمر الحوار.. برأيك 

كيف سيتم التعامل مع هؤالء؟
- بالنسبة ألص��ح��اب ال���رؤى اآلح��ادي��ة 

أدعوهم الى االنضمام لألغلبية حين تتفق 
حول نقطة معينة، س��واء على مستوى 
الفرق أو على مستوى المؤتمر.. وال يجب أن 
يتمترسوا وراء مواقفهم ورؤاهم اآلحادية.
 ۹  باعتبارك النائب األول لرئيس 
فريق قضية بناء الدولة .. أين وصلتم 

في عمل فريقكم؟
- نحن خطونا خطوات جيدة، قد انتهينا 
من التقرير النهائي ومن مصفوفة اآلراء 
التي طرحت حول 
قضايا بناء الدولة 
- ش��ك��ل ال��دول��ة، 
ه���وي���ة ال���دول���ة، 
ش���ك���ل ال��ن��ظ��ام 
السياسي، النظام 
االنتخابي.. النظام 
اإلداري.. السلطة 
التشريعية.. هذه 
ال��ق��ض��اي��ا ن��ك��اد 
 %70 على  نجمع 
حولها وهذه خطوة 

متقدمة جدًا.
ل��ح��وار  ا ۹  توقعاتك لمستقبل   

الوطني؟
ل  ء نتفا سنظل  و ن  ئلو متفا نحن   -
وسنناضل من أجل تحقيق هذا التفاؤل 
وأننا سنخرج بنتائج إيجابية وإن كانت 
هناك أصوات نشاز إال أنها في النهاية لن 

تؤثر على المسار الوطني بشكل عام.
۹  هل أنتم مرتبطون بالشارع   
المكونات  اكتفيتم بما قدمته  أم 

السياسية إليكم من رؤى؟

- نحن نمثل الشارع وننطلق منه وإن 
كنا ممثلين عن حزب عريق هو المؤتمر 
الشعبي العام إال أن هذا ال يعني أن ال 
عالقة لنا بالشارع.. وإن شاء اهلل نكون عند 
حسن ظن المواطنين ونخرج من مؤتمر 
الحوار بما يعيد لليمن أمنها واستقرارها، 
ألن اليمن حقيقة تعيش اليوم في »حيص 
بيص« مأزق خطير يتطلب من الجميع 
التكاتف وترك المكايدات وااللتئام كفريق 

عمل واحد من أجل 
لتصحيح  ل��ي��م��ن  ا
الوضع ال��ذي نجم 
ع��ن ه���ذه األزم���ة 

الخطيرة.
 ۹  لو انتقلنا 
ب��������ك إل�����ى 
مجلس النواب 
ب���اع���ت���ب���ارك 
رئيس اللجنة 
ال��دس��ت��وري��ة 
وال��ق��ان��ون��ي��ة 

فيه .. هل مقاطعة كتلة اإلصالح 
لجلسات البرلمان قانونية ولها ما 

يبررها؟
- إن مقاطعة جلسات مجلس النواب من 
قبل بعض الكتل غير مبررة دستوريًا 
وقانونيًا، بمعنى أن الخالف كان حول 
انتخابات رؤساء للجامعات وهذا ال نص 

فيه وال قانون.
كان يفترض على األخ��وة المقاطعين 
لجلسات البرلمان أن يطالبوا أواًل بتعديل 
القانون الذي ينص على التعيين وليس 

االنتخابات لرؤساء الجامعات حتى نحول 
الفكرة من التعيين الى االنتخابات ومن ثم 
يحتشدون ويقاطعون ولكن ليس مقاطعة 
أبدية، ألن العرف البرلماني يجيز المقاطعة 
ولكن ليس بمعنى أن أحول المقاطعة الى 

هدف ومكايدة.
 ۹  ما الذي تريد هذه القوى من وراء 

عملها هذا؟
- هناك محاوالت جادة وسعي حثيث من 
بعض القوى السياسية لهدم المؤسسات 
والتركيز ه��ذه االي��ام بصورة أساسية 
حول البرلمان ومجلس الشورى.. بمعنى 
للمؤسسات  مبيتًا  فًا  استهدا أن هناك 
الدستورية وإفشالها أواًل ثم السيطرة عليها 

ثانيًا.
 ۹  من المسؤول أمام الشعب وأمام 
مؤتمر الحوار الوطني وأم��ام رعاة 
المبادرة الخليجية عما يحدث اليوم 
في اليمن من انفالت عام وخصوصًا 

في الجانب األمني؟
- االنفالت األمني مسؤولية الحكومة ولو 
كان يجري هذا األمر يجري في أي بلد من 
بلدان العالم المتقدم وفيه حكومة تعي 
مسؤوليتها وتحترم نفسها، فإنها ستقدم 

استقالتها تمامًا وبأسرع وقت.
۹  ه��ن��اك توجيهات م��ن رئيس   
الجمهورية للحكومة للرد الفوري 
والحازم ضد المخربين.. برأيك لماذا 
التوجيهات  تلك  الحكومة  تنفذ  ال 

وتضع حدًا لمعاناة المواطنين؟
- هناك انفصال سياسي بين الحكومة 
ورئيس الجمهورية وأؤك��د أن الرئيس 
عبدربه منصور هادي يشتغل في الميدان 
بمفرده.. وقد سمعت كولسة تؤكد أن 
الرئيس هادي يعتزم تغييرًا في الحكومة 
وهذا من حقه وهو يمثل السيادة الوطنية.. 
وأن��ا ممن ال يؤمن بالمحاصصة على 
االطالق وأتمنى أن يختار كفاءات تساعده 

وتعينه على الخروج بالوطن من أزمته.
ونؤكد لفخامته أننا في المؤتمر الشعبي 
العام معه، ومثلما أعطيناه أصواتنا في كل 
المناطق على مستوى الجمهورية سنظل 
الى جانبه ومعنا كل الشرفاء والمخلصين 
م��ن أب��ن��اء وطننا 

الحبيب.
۹  م��ا المطلوب   
من الحكومة تجاه 
م���ا ي��ح��ص��ل من 
ان���ف���الت ف���ي كل 
المجاالت المتصلة 
م��ب��اش��رة ب��ح��ي��اة 
وأم���ن واس��ت��ق��رار 

المواطنين؟
من  لمطلوب  ا  -
الحكومة أن تسمي االشياء بمسمياتها 
تجاه ما يحصل من انفالت أمني واجتماعي 
واقتصادي وسياسي.. على الحكومة ان 
تحدد باالسم من يقوم باألعمال التخريبية 
ومن يقف وراءها إذا كان لديها دليل على 
ما تقول، وأال تظل ترمي التهم جزافًا.. 
ال��رأي العام يحتاج الى توضيح بالدليل 
من الحكومة ليعرف من هو خصمه وعدوه 
الذي يمارس عليه عقابًا جماعيًا ويستهدف 
مصالحه وخدماته االساسية، أما أن تظل 
الحكومة تلقي فشلها على اآلخرين.. فهذه 

مسألة أخرى ال تزيد األمور إال سوءًا.

أكد الدكتور علي أبو حليقة النائب األول لرئيس فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني  
أن هناك اتفاقًا كبيرًا يصل الى ما نسبته أكثر من )%70( حول قضايا بناء الدولة بين ممثلي 

المكونات المتحاورة في فريق بناء الدولة.
وقال: إن هذا االتفاق مؤشر جيد للخروج بنتائج إيجابية لبناء دولة مدنية حديثة ينشدها كل اليمنيين 
المحبين لوطنهم. ودعا أبو حليقة أصحاب الرؤى األحادية بأال يتمترسوا وراء مواقفهم ورؤاهم وأن يلتحقوا 

باألغلبية في أية قضية من القضايا..
مشيرًا الى أن الحوار فرصة تاريخية لحل كل القضايا العالقة وإخراج اليمن من أزمته.

 وتطرق النائب األول لرئيس فريق بناء الدولة الى قضايا أخرى جديرة بالقراءة في الحوار التالي:

على الحكومة أن توقف األعمال التخريبية 
وال ترمي فشلها باتهام اآلخرين

مقاطعو الحوار يرتهنون 
ألجندة خارجية

رئيس الجمهورية يعمل 
في الميدان بمفرده

أصحاب الرؤى 
األحادية عليهم 

االنضمام إلى 
األغلبية

متفقون حول قضايا بناء 
الدولة بنسبة 70 %

هناك انفصال سياسي بين 
الحكومة ورئيس الجمهورية

اليمن في مأزق خطير يتطلب 
التكاتف وترك المكايدات
هناك محاوالت لتعطيل 
المؤسسات الدستورية

حواجز أمام تعليم 
أروى عثمان: تحتاج إلى 4500 مدرسة

تيار في الحوار  يبارك »زواج الصغيرات« !
كشفت رئيس فريق  

ال��ح��ق��وق وال��ح��ري��ات 
بمؤتمر الحوار الوطني أروى 
عبده عثمان عن وجود تيار 
في مؤتمر ال��ح��وار يرفض 
الحديث عن زواج الصغيرات 
بل ويباركه, قائلة » هناك 
تيار في مؤتمر الحوار يرفض 
الحديث حول زواج الصغيرات 
وهذا التيار الكل يعرفه ويعرف 

موقفه من هذه القضية ».
واس��ت��ش��ه��دت في 
تصريح صحفي 
ج  زوا ل������ى  إ
ال��ص��غ��ي��رات 

بقصة طفلة تزوجت وعمرها تسع سنوات 
من شخص يزيدها بأكثر من 40 عاما 
وعندما حضرت إلى مؤتمر الحوار كانت 
مدمرة نفسيا وأبكت القاعة كلها رجاال 
ونساء عندما روت قصتها, التي تقشعر 

منها االبدان ».
وق��ال��ت » زواج ال��ص��غ��ي��رات منتشر 
بشكل كبير وخاصة في محافظتي حجة 
والحديدة نتيجة الفقر الشديد فكلما كان 
هناك فقر شديد كان هناك زواج صغيرات 
بنسبة كبيرة », وطالبت بتجريم زواج 
الصغيرات واتخاذ العقوبات الرادعة لمنع 
هذه الجرائم التي ال تقل عن جرائم 
الحرب, باعتبار أن هذا مستقبل أطفال 

اليمن وبناته.

وتحدثت أروى عثمان عن جملة من 
القضايا التي أّث��رت كثيرا في أعضاء 
الفريق وتفاعلهم معها بعد زي��ارات 
ميدانية ولقائهم بعدد من أصحاب تلك 
القضايا ومن ذلك السجناء والسجينات 
في السجن المركزي بصنعاء معتبرة أن 
الحقوق في هذا السجن وغيره مهدورة, 
مشيرة ال��ى  إح��دى الفتيات التي تم 
سجنها بتهمة أخالقية زعمًا أنها كانت 
مع الشخص الذي التقته في مكان عام, 
وسجن إحدى اإلفريقيات ألنها سرقت 
هاتفا, وهناك مئات القضايا التي يدخل 
الشخص السجن وينتهي عمره فيه, وهو 
ما يعني أن السجون اليمنية تدار بقانون 

الغاب«.


