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بصمــات فرســــان المــــــــؤتمر واضحة في الحوار 
يحيى دويد.. رئيس مكون المؤتمر في فريق المصالحة الوطنية: 

تم إغفال قضية المصالحة الوطنية في التقرير وإدراج موادلم نناقشها

حرصنا على االلتزام بمرجعيات الحوار 
ورفض أي مخرجات تعارضها

ق���������ال ي���ح���ي���ى 
دوي�������د- رئ��ي��س 
م��ك��ون ال��م��ؤت��م��ر 
الشعبي العام في 
فريق المصالحة 
الوطنية والعدالة 
االنتقالية، إن أداء 
لمؤتمر  ا مكوني 
وح����ل����ف����ائ����ه ف��ي 
م��ؤت��م��ر ال���ح���وار 
ال����وط����ن����ي ك����ان 
م���م���ت���ازًا وق����دم 
أعضاء المكون كل 

ما عليهم.. رغ��م وج��ود ع��دد من 
القضايا التي تم تمريرها بطريقة 

مخالفة.
وأكد دويد أن أداء مكون المؤتمر 
الشعبي العام في فريق المصالحة 
الوطنية والعدالة اإلنتقالية، أداء 
ممتاز ومستوعب وح��رص طوال 
الوقت على االل��ت��زام بالمرجعيات 
المنظمة لمؤتمر الحوار الوطني، 
كما أك��د على موقفه الرافض ألي 
مخرجات أو مقررات تخالف هذه 

المرجعيات.
وأوض�����ح ع��ض��و م��ؤت��م��ر ال��ح��وار 
الوطني إلى أن اإلشكالية اآلن فيما 
يتعلق ب��م��ش��روع ت��ق��ري��ر فريق 
المصالحة والعدالة تكمن في المواد 
التي تم إدراج��ه��ا ول��م تكن ضمن 
تقارير مجموعات العمل المصغر 

في الفريق، وكذلك 
ال����م����واد ال���ت���ي تم 
إدراج���ه���ا م��ن قبل 
ب��ع��ض ال��م��ك��ون��ات 
وه���������ي ت���خ���ال���ف 
المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية 

المزمنة.
وأش���ار دوي���د إلى 
بعض ال��م��واد التي 
من شأنها أن تثير 
ن���زع���ات االن��ت��ق��ام 
وال���م���اح���ق���ة ف��ي 
المستقبل وال تؤدي إلى تجاوز آثار 
الصراعات السياسية في الماضي، 
وق���ال: إن واح���دة م��ن اإلش��ك��االت 
التي نواجهها أنه تم إغفال موضوع 
المصالحة الوطنية بشكل كامل في 
التقرير فا يوجد لها أي ذكر في 

أي مادة .
وشدد القيادي المؤتمري يحيى 
دوي���د، على أن م��ات��م إدراج���ه من 
بعض ال��ق��رارات محل االع��ت��راض 
ليست ناشئة عن ضعف أداء مكون 
المؤتمر الشعبي العام، وإنما عن 
النوايا السيئة والمبيتة لدى اآلخرين 
وقفزهم على المعقول والممكن 
وتجاوز كل المرجعيات اعتمادًا 
على المغالبة العددية لمكونات 
جمعتها أه��داف محددة سلفًا في 

مواجهة المؤتمر الشعبي العام.

علي أبو حليقة.. نائب رئيس فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني:

لدى المؤتمر تحفظات عن بعض مخرجات الحكم الرشيد والمصالحة والوثيقة النهائية
قال الدكتور علي أبو حليقة- عضو 
م��ك��ون المؤتمر الشعبي ال��ع��ام في 
ف��ري��ق ب��ن��اء ال��دول��ة بمؤتمر ال��ح��وار 
الوطني، إن مؤتمر ال��ح��وار الوطني 
مثل محطة سياسية مهمة ومائدة 
م��س��ت��دي��رة ال��ت��ف��ت ح��ول��ه��ا معظم 
األح����زاب والتنظيمات السياسية 
ومنظمات المجتمع المدني والمرأة 
والمكونات األخ��رى المهتمة بالشأن 
ال��س��ي��اس��ي ل��ل��وق��وف ح���ول ال��ق��ض��اي��ا 
الخافية المتعلقة بتعزيز بناء الدولة 
وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية 
من خال تسعة فرق كانت قد انبثقت 

عن مؤتمر الحوار الوطني .
وأش��ار أبو حليقة إلى أن معظم فرق مؤتمر الحوار 
خ��رج��ت ب��ن��ت��ائ��ج م��ه��م��ة ت��رك��زت ح���ول ال��م��وج��ه��ات 
الدستورية والقانونية وتوصيات مختلفة تتعلق بعمل 
المؤسسات المختلفة، مؤكدًا أن أعضاء مكوني المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني كان لهم حضور 
مميز في األداء واإلسهام بإعداد مختلف الرؤى المتعلقة 

ببناء الدولة وغيرها.
وأوض���ح أب��و حليقه أن هناك -حتى 
ال��ل��ح��ظ��ة- ت��ح��ف��ظ��ات ع��ل��ى بعض 
مخرجات فرق العمل وباألخص تلك 
لرشيد  لحكم ا لمتعلقة با يا ا لقضا ا
وال��م��ص��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة وال���ع���دال���ة 
االنتقالية.. وأيضًا النزر اليسير من 
مخرجات فريق بناء الدولة، مبينًا أن 
لدى المؤتمر الشعبي ماحظات حول 
بعض األدب��ي��ات المحورية المتمثلة 
بمقدمة الوثيقة النهائية وما أسمي 
بضمانات تنفيذ مخرجات ال��ح��وار.. 
وأي��ض��ًا م��ا أس��م��ي ب��ال��ب��ي��ان الختامي، 
باإلضافة إلى ماحظات حول بعض البيانات المرتبطة 
بالوثيقة ومنها وضع البيان الصادر عن رئاسة مؤتمر 
الحوار ال��ذي ج��اء ملبيًا لطموحات المؤتمر وحلفائه 
بعد أن قدم المؤتمر اعتراضه على مخرجات اللجنة 
المصغرة لفريق القضية الجنوبية ورب��ط موافقته 
على تلك المخرجات بشروط تتعلق ب� )استمرارية 
الوحدة وتاحم األسرة اليمنية( باعتبارهما خيارين 

استراتيجيين للمؤتمر الشعبي العام .
وأشاد أبو حليقة باالنضباط وااللتزام بالتواجد من قبل 
أعضاء مكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني في مؤتمر الحوار الوطني، والمشاركة الفاعلة في 
النقاشات والمداخات التي وقف أمامها مؤتمر الحوار 
خال ما يقارب من عشر أشهر، وهو ما جعل فريق 

المؤتمر وحلفائه يحظى بتقدير غالبية المكونات.
وعن أداء مكون المؤتمر الشعبي العام في فريق بناء 
الدولة، قال علي أبو حليقة- النائب األول لفريق عمل بناء 
الدولة: إن أداء مكون المؤتمر الشعبي العام في فريق 
بناء الدولة اليقل أهمية عن ممثليه في الفرق األخرى، 
موضحًا أن رؤى المؤتمر الشعبي فيما يتعلق بهوية 
الدولة والنظام السياسي والنظام االنتخابي وما يتعلق 
بالسلطة التشريعية والقضائية واإلدارية.. كانت المرجع 
األساسي في مخرجات هذا الفريق وباعتراف غالبية 

ممثلي المكونات في فريق بناء الدولة. 
وأض���اف: أن ه��ذا ي��دل دالل��ة واضحة على أن ممثلي 
المؤتمر الشعبي العام في هذا الفريق وغيره يتميزون 
بخبرة عالية اكتسبوها خال تجاربهم الطويلة في 

الحكم ولن نجد من يضاهيهم في هذا المجال.

أكدت األستاذة فاطمة الخطري- 
عضو مكون المؤتمر الشعبي العام 
في فريق الحكم الرشيد بمؤتمر 
ال��ح��وار ال��وط��ن��ي- أن أداء مكون 
المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف 
ف��ي ف��ري��ق ال��ح��ك��م ال��رش��ي��د ك��ان 

متميزًا جدًا.
كما تم التعامل مع القضايا بشكل 
إيجابي، وعندما بدأنا النقاشات 
في الفريق كان يوجد الكثير من 
التباينات بين ال��م��ك��ون��ات فيما 
يتعلق بالقضايا المطروحة وكان 
دور المؤتمر واضحًا من مختلف 

القضايا التي تم االستعانة فيها بالفريق المساند 
للمؤتمر.

وأضافت: أن اعضاء مكون المؤتمر في الفريق 
ش��ارك��وا بجدية ف��ي ال��ن��زول الميداني وإع��داد 
األسئلة والتقارير وبحث السلبيات في أداء عدد 
من المؤسسات ك��وزارت��ي الخارجية، والنفط، 
والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وغيرها 
من المؤسسات"، وأسهموا في رف��ع توصيات 
إلى هيئة مكافحة الفساد والخارجية بخصوص 
بعض االخ��ت��االت، حيث ك��ان الفريق يجتمع 
بهم ويزّودهم بالماحظات ونتناقش حولها في 

الجلسات العامة والختامية.
وأوض��ح��ت فاطمة ال��خ��ط��ري أن أداء أعضاء 
مكون المؤتمر الشعبي كان ايجابيًا كون غالبية 
أعضائه من أصحاب الخبرة ولهم تجربة في إدارة 
ق في الكثير من 

ّ
الدولة، مشيرة إلى أن المكون ُوف

القضايا بخصوص ما يرسم للمستقبل أو بالنسبة 

لمخرجات الحوار.. وأنه لم يتخذ أي 
قرار إال بعد المداولة والمشاورة.

وأش����ارت إل���ى اع��ت��راض مكون 
المؤتمر الشعبي على مسألتي إلغاء 
الحصانة وفرض العزل السياسي 
اللتين ح��اول��ت ب��ع��ض األط���راف 
تمريرهما ف��ي تقرير الفريق.. 
وتعليق مكون المؤتمر لمشاركته 
في الجلسات لمدة »3« أسابيع، 
وأض��اف��ت: فيما يتعلق بالتقرير 
النهائي اعترض مكون المؤتمر 
على الشروط التي تتعلق بترشيح 
رئ���ي���س ال��ج��م��ه��وري��ة ورؤس�����اء 
األحزاب وتم اقرار تلك المادة رغم رفض مكوني 
المؤتمر الشعبي والتحالف وعدد من المكونات 
منها المرأة.. بحجة أن النظام الداخلي ينص على 

أن االعتراض يجب أن يأتي من مكونين.
مؤكدة أن مكون المؤتمر الشعبي جدد اعتراضه 
على هذه المادة في الجلسة الختامية لمؤتمر 
الحوار.. كون النصوص ال��واردة تحمل شروطًا 
تعسفية وتستهدف اشخاصًا بعينهم، كما 
أعترض المؤتمر الشعبي على طريقة عرض 
التقرير النهائي ك��ون المفترض أن ُيعرض 
كمشروع تقرير.. ولكن لألسف اللجنة المكلفة 

لم تراٍع مثل هذه األولويات.
وقالت الخطري: إن اعضاء المؤتمر الشعبي العام 
يناقشون بشكل مستفيض كل ما يتعلق ببناء 
الوطن ومستقبله.. مشيرة إلى أن االجتماعات 
ما زالت مستمرة إلعطاء وجهات النظر حيال 

القضايا المختلفة.

فاطمة الخطري.. عضو مكون المؤتمر في فريق الحكم الرشيد :

اعترضنا على شروط ترشيح رئيس الجمهورية والتدخل في شئون األحزاب
مكون المؤتمر معترض على إلغاء الحصانة وفرض العزل السياسي

عبدالملك المعلمي.. فريق التنمية المستدامة:

فهد دهشوش.. فريق بناء األمن والجيش :

الهم التنموي دفعنا لترك االنتماءات الحزبية والعمل من أجل اليمن

أسقطنا الكثير من األطروحات التي تضر بالجيش واألمن.. وحرمانهم من التصويت مخالف للدستور

ق��ال د.عبدالملك سليمان المعلمي- عضو مكون المؤتمر 
الشعبي العام في فريق التنمية المستديمة بمؤتمر الحوار 
الوطني: إن اختيار أعضاء المؤتمر الشعبي وحلفائه في فريق 
التنمية المستديمة تم بعناية.. وإن غالبيتهم من األشخاص 
الذين مارسوا أدوارًا قيادية في الدولة خال الفترة الماضية سواء 

في مجال االقتصاد أو التعليم أو غيرها من المجاالت.
مشيرًا إلى أن الفريق قام بتوزيع اعماله إلى مجموعة فرق 
تتعلق بالتعليم والصحة والتنمية الثقافية واالقتصادية وغيرها 
من القضايا التي تتعلق بالتنمية المستدامة، وبالتالي توزع أعضاء 

المؤتمر الشعبي العام على هذه المجموعات.
مؤكدًا أن مشاركة مكون المؤتمر الشعبي والتحالف كانت 
فاعلة، كون عدد كبير منهم من أساتذة جامعات وال��وزراء 
السابقين ممن لهم الخبرة في ادارة الدولة، كما تم السماع إلى 
عدد من الميسرين والتجارب واالطاع على الكثير من المؤلفات 

على هذا الموضوع .
وقال المعلمي: إن جميع المكونات في فريق عمل التنمية 
المستدامة توافقوا على وضع رؤية تخدم بناء اليمن الجديد 

باعتبار أن التنمية هي مطلب كل أبناء الشعب، 
مشيرًا إلى حدوث توافق كبير جدًا داخل الفريق 
رغم التباينات السياسية بين المكونات.. لكن 
ات  الهم التنموي جعل الجميع يترك االنتماء
السياسية بعيدًا وعملوا على تحقيق التنمية 

في اليمن الجديد .
موضحًا أن التقرير النهائي لفريق التنمية 
المستدامة تركز على ثاثة محاور رئيسية.. 
تناول األول الموجهات الدستورية والقضايا 
الرئيسية التي يجب أن يتضمنها الدستور 
ف��ي م��ج��ال التنمية واالق��ت��ص��اد والتعليم 
والحفاظ على الموروث الثقافي وغيرها من 
القضايا مثل الحفاظ على البيئة خاصة عند 

إنشاء مشاريع تنموية مهمة فيجب أن تراعي االهتمام 
باألجيال القادمة وعدم خلق إشكاالت بيئية، كما تناول 
المحور الثاني منظومة التشريعات التي يجب أن تتناول 
الجوانب االقتصادية والتنموية وغيرها من القضايا التي 

يجب أن تشملها التشريعات المتصلة بهذا 
الجانب..

فيما تناول المحور الثالث الخطط وال��رؤى 
التي قدمها الفريق للحكومات القادمة.. وما هي 
األولويات التي يمكن تنفيذها بشكل مرحلي، 
ألنه اليمكن تنفيذ كل ما توصل إليه مؤتمر 
الحوار الوطني دفعة واحدة وإنما بشكل متدرج 

.
وأكد المعلمي-في ختام تصريحه- أن مكون 
المؤتمر استطاع اعضاؤه نسج عاقات حميمة 
مع باقي المكونات األخ��رى وعمل الجميع من 
أجل المصلحة العليا للوطن، وأض��اف: لقد كان 
مؤتمر الحوار بالنسبة لي تجربة رائعة استفدت 
منها الكثير رغم أني حاصل على الماجستير وعدد من الدورات 
في االدارة واالقتصاد، لكننا استفدنا الكثير من مؤتمر الحوار 
واقتربنا اكثر من مشاكل اليمن وعرفنا كيف يفكر الناس.. 

وكانت تجربة جيدة جدًا. 

أكد الشيخ فهد دهشوش- عضو مكون المؤتمر 
الشعبي العام في فريق بناء األمن والجيش بمؤتمر 
الحوار الوطني- أن أداء أعضاء مكون المؤتمر الشعبي 
في مؤتمر الحوار الوطني مثل صمام األمان لليمن.

وأوض��ح الشيخ دهشوش أن��ه ل��وال وج��ود أعضاء 
المؤتمر الشعبي لكان مؤتمر ال��ح��وار ق��د اتخذ 
اتجاهات سلبية قد تؤثر على الوطن، حيث حاول 
المؤتمر أن يسقط الكثير من االط��روح��ات التي 
قدمها بعض األعضاء والتي كانت ستضر بهاتين 

المؤسستين.
وقال دهشوش: إن أداء مكون المؤتمر في الفريق 

كان مجمًا جيدًا.. وإْن لم تكن بعض األشياء كما 
نطمح، مدلًا على ذلك بمسألة حرمان ابناء القوات 
المسلحة واألمن من التصويت في االنتخابات.. والتي 
أقر المكون إسقاطها إال أن التصويت داخل الفريق 

أخذ منحى آخر. 
مشيرًا إلى أنه ورغم أن األمانة العامة لم تلتِق مع 
مكون المؤتمر وأحزاب التحالف في فريق بناء األمن 
والجيش.. إال أننا حاولنا تافى الكثير من األشياء 

ونجحنا في بعضها .
مؤكدًا أن نجاحات حققها مكون المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه في التقرير النهائي للفريق، ومنها 

اعتبار الجيش واألم��ن قوة حامية غير حاكمة، 
مشيرًا إل��ى أن تلك المخرجات ستنتقل نوعيًا 
بالجيش إل��ى تحسين أدائ��ه المهني والتدريبي 
والقتالي وتمكينهم من أداء دوره��م في حماية 
ال��ش��رع��ي��ة ال��دس��ت��وري��ة وض��ب��ط وح��ف��ظ األم��ن 

واالستقرار.
وأض���اف: ك��ان لمكون المؤتمر الشعبي العام 
ف��ي ف��ري��ق ب��ن��اء الجيش واألم���ن دور واض���ح في 
تلك المخرجات.. مع باقي المكونات في الفريق 
من الشباب والنساء والمنظمات وكل المكونات 

الوطنية.


