
♢ دشن مؤتمر الحوار جلسة 
أعماله الثانية.. كيف تقرأون 

نتائج المرحلة األولى؟
- النتائج في مجملها كانت سطحية 
 الى مس���توى اله���دف العام 

َ
ولم ترق

الذي ُوضع م���ن أجله مؤتم���ر الحوار 
الوطني، وم���ن الواض���ح أن الخالفات 
الموجودة داخل المكونات السياسية 
قد أثرت على التقرير النصفي للجلسة 

العامة الثانية.
♢ م���اذا ع��ن ت��ق��ري��ر فريق 

صعدة.. وما الذي تضمنه؟ 
- تقرير فريق صعدة مازال عند 
الجذور ولم ينتقل بعد الى المرحلة 
الثانية وقد أث���رت الخالفات الحادة 
الموجودة في محافظة صعدة سلبًا 
على مجريات التقرير.. هناك س���بع 
نقاط توافق���ت عليها كل المكونات 
السياس���ية تقريب���ًا ولكنها خطوط 
عام���ة ال ترقى ال���ى مس���توى وضع 
الحل���ول والمعالج���ات ف���ي المرحلة 
ة االحداث  القادمة، ووفقًا آللية قراء
المتعارف عليها اعتق���د أن النتائج 
ال تس���ير بالش���كل المطل���وب ليس 
فقط في قضي���ة صع���دة وإنما في 
كاف���ة الفرق األخرى، وهذه ليس���ت 
نظرة تش���اؤمية بقدر ما هي رؤية 
نقدية لمخرجات الحوار حتى هذه 

اللحظة..
وكما قلت إنه لألسف الشديد- نجد 
بعض االح���زاب تتكئ عل���ى الماضي 
وه���ي غي���ر راغبة ف���ي المض���ي نحو 

المستقبل.. أضف الى ذلك أن عناصر 
هذه المكونات لم تدرك بعد الهدف 
الرئيسي لمؤتمر الحوار وهو االنطالق 
نح���و المس���تقبل لوضع آلي���ات لعدم 
تكرار أخطاء الماض���ي ولكن يبدو أن 
المكونات السياسية مازالت مشدودة 
نحو الماضي ومازالت تصفي حساباتها 

مع بعضه���ا البع���ض، وبعض هذه 
المكونات تتشبث بالسلطة بعيدًا عن 
وضع آليات حقيقية للحكم الرش���يد 
أو الحكومة الناجحة التي يفترض أو 
ينبغي أن تك���ون حكومة قادرة على 
إنهاء الفت���رة االنتقالية والمضي نحو 
االنتخابات البرلمانية والرئاسية في 
المرحلة القادم���ة كل الخالفات التي 
كان���ت موضوعة ف���ي الماض���ي وهي 
المتعلقة بش���كل النظام االنتخابي.. 
االحزاب لم تتط���رق اليها في الوقت 
الراهن وكأنها ال تريد أن تخوض هذه 
النقاش���ات بهدف إطالة مدة الفترة 
االنتقالية من أجل ع���دم الوصول الى 
نهايته���ا والذه���اب نح���و االنتخابات 
وفق آليات صحيحة وسليمة للعملية 

الديمقراطية.

شكل الدولة لم يتحدد بعد
♢ برأيكم هل بدأت الصورة 
تتضح حول شكل الدولة القادمة 
وهل سيكون نظامًا برلمانيًا أم 

رئاسيًا؟
- لألس���ف هن���اك تج���زيء للقضايا، 
وعل���ى ه���ذا األس���اس تأت���ي ال���رؤى 

جزئي���ة، بمعن���ى أن كل مح���ور م���ن 
هذه المحاور ال يستطيع أن يبت في 
شكل الدولة وال في بنيتها وال بشكل 
النظام القادم ألن���ه ينتظر مخرجات 
القضية الجنوبي���ة، ولذلك ربطت كل 
المح���اور بالقضي���ة الجنوبي���ة، وعلى 
هذا األس���اس ال توج���د رؤية واضحة 
لش���كل الدولة القادمة، وكما تابعتم 
النقاش ال���ذي دار حول تقرير فريق 
الحكم الرشيد، فقد كان هناك ضبابية 
في التقري���ر الذي وض���ع وكان هناك 
تداخل، فكثير من المداخالت ذهبت 
الى أن تقرير الحكم الرشيد قد تدخل 
في صالحيات المحاور األخرى، وهذا 
غير صحي���ح ولكنهم يظن���ون ذلك 
ألنه���م ينظرون بش���كل جزئي لهذه 
القضايا مع العلم بأن الحكم الرش���يد 
اطلقه الصندوق الدولي عام 1992م 
بهدف معالج���ة اختالالت الحكومات 
وفس���ادها، وبالتالي هو يحدد ش���كل 
الحكوم���ة ويح���دد الدس���تور ال���ذي 
ينبغي أن تك���ون عليه هذه الحكومة 
وينظر في ماهيات المجتمع المدني 
واالحزاب السياس���ية وكذل���ك المرأة 
ودورها في التنمية والقانون والفصل 
بين الس���لطات الث���الث م���ع ذلك لن 
يس���تطيع هذا التقرير ان يقف على 
هذه المحددات مما جعل بقية الفرق 
االخرى تعتقد أن الحكم الرشيد أخذ 
صالحيات بعض الف���رق األخرى، لذا 
أقول إن ش���كل الدولة لم يتحدد بعد 

 لهذه الرؤية الجزئية.
ً
نتيجة

الحــوار الوطنــــــــي.. بدايــــة الحصـــــاد
أخبار

العدد: - )1666(  االثنين : 17 / 5 / 2013م  - الموافق :8 / شعبان / 1434هـ 11

»الميثاق«: الدكتور/ عادل الشجاع ل�

الحوارمكونات سياسية تتعمدإطالة مدة الفترة االنتقالية
انتقد الدكتور عادل الشجاع عضو فريق صعدة نتائج  

المرحلة األولى لجلسات الحوار الوطني معتبرًا أن النتائج لم 
تكن عند المستوى المطلوب ليس فقط في قضية صعدة وإنما في 

كافة الفرق.. وأوضح الشجاع أن هذا القصور سبب اتكاء بعض االحزاب 
على الماضي وعدم رغبتها في المضي نحو المستقبل .. أضف الى ذلك 

أن عناصر مكونات الحوار مازالت مشدودة الى الماضي، ولم تدرك بعد 
الهدف الرئيسي لمؤتمر الحوار وهو االنطالق نحو المستقبل لوضع 

آليات لعدم تكرار أخطاء الماضي.. الى التفاصيل..

❞ نتائج المرحلة األولى سطحية 
والنتائج ال تسير بالشكل المطلوب

❞ كل المحاور ربطت 
بالقضية الجنوبية وال 
يستطيع أي محور البت 
في شكل الدولة القادمة

❞ بعض األحزاب 
تتكئ على الماضي 

وغير راغبة في الذهاب 
نحو المستقبل

»الميثاق«: أبو لحوم ل�

حزب اإلصالح يعرقل الحوار 
بصورة مباشرة

اتهم عبود ش���ريان عضو  
مؤتم���ر الح���وار الوطن���ي 
الش���امل ح���زب االص���الح بعرقل���ة 
الح���وار وتنصل���ه عن مس���ؤولياته 
والتزامات���ه تجاه تنفي���ذ المبادرة 
الخليجي���ة وآلياته���ا التنفيذي���ة 

المزمنة.
 وقال ش���ريان: إن حزب االصالح 
وصل الى السلطة بعد نضال طويل 
لذا نجده متمس���كًا به���ا ويمارس 

عملي���ات اإلقص���اء ويعم���ل عل���ى 
عرقل���ة الح���وار بصورة مباش���رة 
وغير مباشرة، كما أنه حريص على 
عدم إجراء االنتخابات في موعدها 
المحدد.. وأثب���ت عدم جديته في 

الحوار.
وأض���اف: رغ���م القص���ور الكبير 
الذي ش���هدته المرحلة األولى من 
الح���وار في مختلف الجوانب س���واًء 
م���ن ناحي���ة اإلع���داد والتنظيم أو 
المواقف السياسية لبعض االحزاب 
التي أثبتت عدم جديتها في الحوار 
وسجلت تراجعًا كبيرًا في مواقفها 
وتنصل���ت ع���ن مس���ؤوليتها 
م���ع ذلك نس���تطيع الق���ول إن 
المرحلة االولى للحوار حققت 
ش���يئًا من النجاح ف���ي طريق 
حل أزمات البالد، فقد عملت 
جميع الفرق من أجل الوصول 
الى نصوص دستورية جديدة.
وتط���رق ال���ى ع���دٍد م���ن 
التوصيات التي تضمنها تقرير 
فري���ق اس���تقاللية الهيئ���ات 
وخصوص���ًا الواجب���ات الزكوية 

واالفتاء.
عد بالتوافق 

ُ
وأوضح أن التقرير أ

من قبل جميع األعضاء الذين عبروا 
عن حرصهم عل���ى أن تكون هذه 
الهيئات مستقلة وبعيدًا عن 
التدخالت السياس���ية 
والوصاي���ة الحزبية 
م  تق���د بحي���ث 
خدماتها لجميع 
طني���ن  ا لمو ا
وتراع���ي مصالح 

الشعب.

)290( عضوا بمؤتمر الحوار يوقعون وثيقة 
دعم تمثيل النساء بنسبة ال تقل عن ) %30(

بل���غ ع���دد الموقعي���ن عل���ى عريض���ة  
المناص���رة الت���ي ينفذه���ا ائت���الف معا 
إلشراك المرأة سياس���يا " أمل" تحت عنوان "معا 
لمستقبل اليمن 30% كحد أدنى لتمثيل النساء" 
مائتين و تسعين عضوا وعضوة في مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل يمثلون مختلف التيارات السياسية 

و المكونات المشاركة في المؤتمر.
ات  وكان فريق المناص���رة بائتالف " أمل" عقد لقاء
االسبوع الماضي مع عدد من رؤساء الفرق في مؤتمر 
الحوار بغية حشد التأييد إليجاد نصوص تشريعية 
دستورية وقانونية في مخرجات مؤتمر الحوار تكفل 
تمكين النساء وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية 
وتواجدها في مواقع صنع القرار وضمان وصولها إلى 

مقاعد البرلمان بنسبة ال تقل عن %30 .

وتس���تهدف الحمل���ة تعريف أعض���اء المؤتمر 
بأهداف الحملة، وتعزيز معارفه بأهمية التمكين 
السياسي للمرأة وتعزيز مشاركتها، من خالل عقد 
ات وتوزيع بروش���ورات وورق���ة مرجعية  اللق���اء
تتناول توضي���ح وإحصائيات ح���ول القضايا التي 
يعمل االئتالف عليها كالصحة و التعليم وإشراك 

المرأة سياسيا.
الجدير بالذك���ر أن برنامج حملة المناصرة الذي 
بدأ االسبوع الماضي وس���يتمر إلى نهاية األسبوع 
الجاري يتضمن ن���زول عضوات فري���ق االئتالف 
المكون من ممثالت لتس���عة أحزاب سياسية إلى 
مختلف األحزاب السياسية والنقابات واالتحادات 
بهدف مناصرة النساء للوصول لمواقع اتخاذ القرار 

فيها.

رئاسة مؤتمر الحوار تمنع االحتجاجات 
وقراءة البيانات في قاعة المؤتمر

بازرعة: هدفنا تمكين المجتمع 
من تقرير مستقبله

ممثلو »انصار الله« يعلقون 
اعتصامهم في مؤتمر الحوار

قررت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني منع أي وقفات احتجاجية  
ة أي بيانات أو وقفات في داخل قاعة المؤتمر. أو قراء

وحسب تعميم للرئاسة وزعته األسبوع الماضي فإنه يسمح بتنظيم الوقفات 
االحتجاجية خارج قاعة المؤتمر بعد الس���اعة الواحدة والنصف ظهرا وذلك 

بعد التنسيق مع هيئة الرئاسة.
وقالت هيئة الرئاسة : إن مؤتمر الحوار جاء لنقل اليمن إلى المستقبل اآلمن 
وبناء الدولة اليمنية الحديثة ذات المواطنة المتساوية والعدالة، وأن على كل 
المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن يستحضروا هذا الهدف السامي 
ويستشعروا المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وطموحات وآمال الشعب 

اليمني المرتبطة بنجاح هذا المؤتمر.
مضيفة إننا نعي أن المؤتمر ال يعيش بمعزل عن الواقع المحيط به من أحداث 
ووقائع وأنه من الالئق أن يقف المؤتمر أمامها بالشكل المناسب والمتناسب مع 

أهمية الحدث وعالقته بالمتحاورين سواء أكانوا مكونات أو أفراد.
لكن ألجل تحقي���ق أهداف المؤتمر يجب أن تركز جهود الجميع في برنامج 
المؤتمر ومخرجات فرق العمل التي س���تصب في دستور جديد يحدد شكل 

الدولة القادمة ويفي بتطلعات الشعب اليمني لغد أفضل.

أوضح األخ أحمد بازرعة رئيس فريق التنمية الشاملة والمستديمة أن   
الهدف العام للفريق من التقرير المقدم للجلسة الثانية لمؤتمر الحوار 
الوطن���ي- يتمثل ف���ي تمكين أفراد المجتم���ع اليمني من تقرير مس���تقبلهم 
بالش���كل الذي يحقق تطلعاتهم، في حين تش���مل األه���داف الخاصة تكوين 
قاعدة معرفية مش���تركة ألعضاء الفريق حول قضايا التنمية المس���تديمة، 
وتقييم أول���ي لواقع التنمية بحس���ب القضايا المحددة للفريق، واس���تخالص 
النتائج ووض���ع المقترحات والتوصي���ات واتخاذ القرارات ف���ي قضايا التنمية 
المستديمة والتي يجب أن يتضمنها دستور اليمن الجديد، إلى جانب اقتراح 
السياسات والتعديالت القانونية لمعالجة االختالالت الحالية في محاور التنمية 

المستديمة وذلك لتحقيق االستقرار.
ه���ذا وقد تضم���ن التقرير الذي تم مناقش���ته باس���تفاضة من قب���ل ممثلي 
المكونات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني- مشاريع القرارات التي حددها 

فريق التنمية المستديمة في عدد من المحاور.

علق ممثل���و أنصار الله ف���ي مؤتمر الح���وار اعتصامهم بع���د أن تم   
االستجابة لمطالبهم من قبل الجهات الحكومية وفي مقدمتها اطالق 
مجموعة من الس���جناء الذين كانوا محتجزين في جهاز األمن القومي وكذلك 
توجيهات رئاس���ية بمعالجة الجرحى على نفقة الدولة وارسال من تستدعي 

حالته إلى خارج البالد.. باإلضافة إلى اعتبار ضحايا تلك األحداث شهداء..
وكان ممثلو أنصار الله أعلنوا اعتصامًا مفتوحًا أثناء جلس���ات مؤتمر الحوار 
إذا لم يتم محاكمة المتس���ببين بمقتل 13 ش���خصًا وجرح 100 آخرين من 

خالل تظاهرة أمام مقر األمن القومي بصنعاء.


