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النائب زيد طه لـ«الميثاق»:

على المؤتمر أن يحسن اختيار ممثليه في الحوار الوطني
أكد النائب البرلماني زيد أحمد طه تفاعل المؤتمر الشعبي العام مع القضية الجنوبية وتحمسه لبلورة الحلول لها مشدداً على أن حسن اختياره لممثليه في الحوار
الوطني المرتقب سيعكس رؤيته الواسعة لبناء يمن جديد يلبي تطلعات الشعب ..كما سيكون لطرحه صدى وقبول داخلي وخارجي.
وشكك النائب طه بنجاح الحوار في حل القضية الجنوبية ،وقال :إن من حق أبناء الجنوب التحرك لتدارس قضيتهم لكن الحراك في المقام األول هو األحق بتمثيلهم في
الحوار لعدة أسباب.
وأوضح أن حكومة الوفاق لم تدخل المبادرة الخليجية من أبوابها ووضعت نفسها موضع الفشل الذريع بدليل حالة االنفالت األمني.
وقضايا أخرى تطرق إليها في الحوار التالي:

حوار/توفيق عثمان الشرعبي

 ۹قراءتك للمشهد السياسي الراهن؟
 الكل يقول بأنه يعمل ويبذل الجهود للخروجبالبلد من األزمة ولكننا نرى العمل على الواقع
بطييء جداً واليطمئن ..الفترة االنتقالية محددة
بسنتين وموضح في المبادرة ما الذي يجب ان
يتم حسب األهمية ولكن لالسف نحن نسير ببطء
والنستثمر الوقت في تجاوز خالفاتنا.
 ۹كأنك متشائم تجاه مستقبل عملية
التسوية؟
 ليس بهذا المفهوم ،نحن نحث الجميع علىالتسريع في الحلول وتفعيل ذلك على الواقع
وثقتنا باهلل ثم برعاة المبادرة والوطنيين والعقالء
في هذا البلد كبيرة جداً إلخراج البلد من أزمتها
واالنتصار للحكمة اليمانية.
 ۹ق��ي��ادات المؤتمر ف��ي المحافظات
الجنوبية ستعقد لقا ًء تشاوريًا بعد غدٍ..
ما الهدف من هذا اللقاء؟
 الوقوف على ما تشهده الساحة من تطوراتخصوصًا ما يتعلق بمؤتمر الحوار أو مايتعلق
بالقضية الجنوبية وطرح وجهة نظرنا بوضوح..
 ۹يعني ان المؤتمر ب��دأ يبلور رؤية
للمساهمة في حل القضية الجنوبية؟
 المؤتمر الشعبي متفاعل مع القضية الجنوبيةومتحمس جداً لبلورتها واقتراح الحلول لها ..بل
ويعد هذه القضية من أولويات أجندته التي يجب
ان يقف عليها قبل دخول الحوار الوطني الشامل.
 ۹وما المطلوب من المؤتمر تجاه مؤتمر
الحوار الوطني؟
 يجب عليه ان يختار ممثليه في الحوار بدقةوتمحيص بحيث تكون مشاركته قوية وتعكس
خبرته وتاريخه ورؤيته الواسعة والشاملة لبناء
يمن جديد يلبي تطلعات الشعب اليمني بمختلف
شرائحه وتكويناته.
وأوكد أن المؤتمر اذا أحسن وأجاد اختيار ممثليه
فسيكون لطرحه صدى وقبول وارتياح داخليًا
وخارجياً باعتباره األقرب فكرياً لمواكبة التطورات
العصرية والتطلعات المدنية.
 ۹تقييمك لتحركات فصائل الحراك
المكثفة خصوصًا بعد ع��ودة قيادات
معارضة من الخارج؟
 من حق أبناء الجنوب ان يتحركوا ويعقدواال��ل��ق��اءات والمؤتمرات
ل����ت����د ا ر س قضيتهم
وت��ح��دي��ده��ا لطرحها
م��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى ط��اول��ة
الحوار..
 ۹ل���ك���ن ك��ل
فصيل يغني على
لياله؟
 ع���ل���ى ال��ف��ص��ائ��لوالمنظمات واالح���زاب
والفعاليات في المحافظات
الجنوبية ان توحد رؤيتها
وتحدد قضيتها وتتكاتف
لحلها في مؤتمر الحوار.
 ۹واذا استمرت
الفصائل على ما هي عليه من اختالفات
في الطرح؟
 ستكون أول من يهدد حل القضية ،بل وستكونسبباً رئيسياً في افشالها وإماتة محتواها.
 ۹برأيك من األحق بتمثيل ابناء الجنوب في
الحوار؟
 ال��ح��راك ف��ي المقام األول وم��ن ث��م بقيةالمنظمات واالحزاب وشرائح المجتمع.

المؤتمر يعد القضية الجنوبية من
أولوياته في الحوار
نتوقع أن يحظى طرح المؤتمر في
الحوار بارتياح داخلي وخارجي
الحراك يجب ان يكون ممث ً
ال رئيسي ًا ألبناء الجنوب في الحوار
 ۹لماذا منحت الحراك كل هذه الثقة؟
 الحراك يجب ان يكون الممثل األول للقضيةألنه ناضل وقدم التضحيات وتحمل كثيراً من
أجلها وهو من ابناء الجنوب وأقدميته في نضاله
ألجل حلها تفرض أحقيته باألولوية في التمثيل.
 ۹لكن بعض الحراكيين يطالبون بفك
االرتباط؟
 بهذا التصرف سيفقدون األحقية في التمثيلوسيفقدون وقوفنا الى جانبهم وسيفقدون صلتهم
بالقضية وسينفض الناس من حولهم وسيجدون
أنفسهم وحيدين وبالقضية ..وسيكونون هم
الخاسرين فقط ..وسيتبنى القضية من هو
عقالني في تفكيره وطرحه ووقوفه الى جانب
حقوق المواطنين.
 ۹ما موقف ابناء الجنوب من دعوات فك
االرتباط؟
 غالبية اب��ن��اء الجنوب ض��د ه��ذه ال��دع��وةويرفضونها ولوال هذه الدعوة لتوحدت فصائل
الحراك بشكل كامل.
وللعلم أن دعاة فك االرتباط هم أعداء القضية
الجنوبية ويسعون لتمييعها وضياعها.
 ۹هل ت��رى في ال��ح��وار ح� ً
لا للقضية
الجنوبية؟
 الحوار الفرصة الوحيدة لحل كل القضاياوليس الجنوبية فقط وال أعتقد ان القضية ستحل
بعدها اذا فشل الحوار
في ذلك.
 ۹كأنك تطرح احتما ً
ال
يفشل الحوار في حلها؟
 اليساورني الشكيفشل الحوار في حل
ا ل��ق��ض��ي��ة ا لجنو بية
كون كل ابناء الجنوب
لديهم الرغبة الجامحة
والتاريخية لحل هذه
ا لقضية ا لتي سلبت
ال����ن����اس ح��ق��وق��ه��م
وفاقمت من مشاكلهم.
 ۹لو عدنا الى تمثيل
ابناء الجنوب أال يحق
ألبناء المحافظات الشمالية ان يطرحوا
القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار؟
 القضية الجنوبية بالفعل قضية مشتركة بلقضية وطن ووحدة وهناك قيادات من المحافظات
الشمالية تتحدث عن القضية بال تحفظ وتطرحها
بجرأة وتنتصر لها في كل افعالها وأقوالها اكثر من
بعض القيادات في المحافظات الجنوبية ..نحن
شعب واحد وهذه القضية تمس الجسد اليمني
برمته..

حكومة الوفاق لم
تدخل إلى المبادرة
من أبوابها

االقصاء وبقاء الساحات
تهدد التسوية السياسية

ال يجب أن ينشغل المؤتمر
بالمبادرة على حساب
قضايا المواطنين
نحن شعب واحد والقضية الجنوبية
تمس الجسد اليمني برمته
الداعمون لدعاة فك االرتباط
يسعون لتصفية حساباتهم
في اليمن

والبد ان يكون هناك صوت وموقف قوي ألبناء
المحافظات الشمالية في المساهمة بحل هذه
القضية في مؤتمر الحوار الوطني ،وعلى ابناء
المحافظات الجنوبية ان يحترموا مواقف وآراء
اآلخرين الداعمة لحل القضية ،واليمكن ألحد ان
يستغني عن أخيه خصوصاً في مثل هذه القضايا
الشائكة التي يمتد تاريخها منذ ابجديات الكفاح
الموحد ضد االستعمار واالستبداد.
 ۹كيف يمكن حل القضية الجنوبية من
وجهة نظرك؟
 كما أشرنا عن طريق الحوار وتقديم التنازالتواستيعاب ال���رؤى واألط��روح��ات والمساهمة
الرامية للحل وأخذ كل المقترحات بعين الدراسة
والتمحيص وتقريب الحلول المراعية لكل الرغبات
في اطار الوطن الموحد ،واالبتعاد عن التمترس
وراء المواقف او اجترار الماضي ،وفتح صفحة
جديدة قائمة على المواطنة المتساوية واحترام
اآلراء والمشاعر من كل ولكل ابناء اليمن الواحد.
واليفوتني ان اشير الى ان ابناء الجنوب اذا
وحدوا رؤيتهم وبلوروا القضية بشكل منطقي
ووضعوا الحلول الجذرية لها بعقالنية فسيكون
حل القضية أسهل مما يتوقعه المتحاورون ورعاة
المبادرة الخليجية.
 ۹كيف تنظر لدعم بعض الدول لدعاة
فك االرتباط؟
ً
 هذه مواقف هزيلة وغير مدروسة تاريخيا..وهي ضمن االصطياد في الماء العكر وخلق نوع
من تصفية الحسابات بين تلك الدول وخصومها

من دول أخرى.
 ۹ولماذا التصفيات في بالدنا بالذات؟
 ألن الجو مهيأ اآلن لنمو المشاريع الصغيرة،والوضع المنفلت سياسيًا وأمنيًا شجع على هذه
التصفيات..
 ۹هل للبرلمانيين من أبناء المحافظات
الجنوبية دور في بلورة القضية الجنوبية؟
 دورن��ا وموقفنا سيتضح من خ�لال اللقاءالتشاوري لقيادات المؤتمر الذي سينعقد الحقاً.
 ۹تقييمك ألداء الحكومة؟
 حكومة الوفاق مثل الذي ينفخ في رماد اويصرخ في واد ..وهي من وضعت نفسها موضع
اإلخفاق رغم ما تُـبذل من جهود ..حكومة الوفاق
دخلت الى المبادرة من الطاقة وليس من الباب
وبالتالي ظلت تراوح مكانها ولم تقدم للمواطن
شيئاً محموداً.
 ۹من يقول هذا الكالم تتهمه الحكومة
بالتجني عليها؟
 با أخي لو وقفت الحكومة على الجانب االمنيفستجد نفسها في وضع حرج وستدرك انها فشلت
فش ً
ال ذريعًا فاالنفالت االمني بحد ذاته يعكس
قصور األداء.
 ۹هناك من يرجع فشل الحكومة الى
اتباعها ألحزابها؟
 من حق الحكومة ان تتبع احزابها فهي قادمةمنهم وم���ن حقها ان
تستعين بهم في مهامها
ولكن ن��زو ً
ال عند بنود
المبادرة الخليجية وليس
الرغبات الحزبية.
 ۹ب����ر أ ي����ك
م��ا ال����ذي يهدد
ال����ت����س����وي����ة
السياسية؟
 اإلق����ص����اء وب��ق��اءالساحات..
 ۹تقييمك لدور
رع���اة ال��م��ب��ادرة
الخليجية؟
 مقصرون في مراقبةتغاض عن مفتعلي الخروقات
التنفيذ وهناك
ٍ
والعراقيل وع��دم انصاف او االش��ادة بالطرف
الممتثل للتنفيذ.
 ۹كيف تقيم دور المؤتمر بالنسبة
لتنفيذ المبادرة؟
 ستكون شهادتي مجروحة إذا قلتها.. ۹تقييمك لدور االعالم منذ التوقيع على
المبادرة وحتى اليوم؟

الراعون للمبادرة
مقصرون في مراقبة
تنفيذها

لسنا جاهزين للحوار في
ظل االنفالت األمني

األحزاب بين المناكفات والرؤية االقتصادية
لقد انشغلت االحزاب والقوى السياسية اليمنية كثيراً بالمناكفات والمماحكات
والصراعات السياسية ،ولم نسمع يوما ان تلك االحزاب قدمت رؤية اقتصادية
وتنموية تعمل على النهوض بالواقع االقتصادي والتنموي المتردي والمزري الذي تعيشه
بالدنا وبما من شأنه اخراج البالد ومواطنيها من االزمة الخانقة التي تعيشها ،وكل مالديهم
في جعبتهم وكل مايدور بعقولهم من تفكير اليتعدى المكايدات والمناكفات والمماحكات
والصراعات وليس اكثر من ذلك وياليت ان تلك المماحكات والمناكفات السياسية التي
يمارسونها تخدم الوطن والمواطن بشيء او تقدم له مصلحة او منفعة ما او تعمل على
حلحلة المشاكل والقضايا العالقة التي طال أمدها ،اذ ان تلك المماحكات والمناكفات
السياسية التي تصدر من قادة االح��زاب والقوى السياسية اليمنية وعلى اقل وصف
تعتبرممارسات وتصرفات صبيانية وغير مسئولة ما كان ينبغي لها ان تصدر من قادة
احزاب سياسية لها باع طويل في العمل السياسي والحزبي..
لست هنا في مقالتي هذه اتجنى على حزب بذاته او رئيس حزب بعينه ،كما اني هنا
لست بصدد تبرئة اي حزب من االحزاب اليمنية ..انا هنا اخاطبهم جميعا النهم وبدون
استثناء شركاء في تلك الممارسات والتصرفات الخاطئة وغير المسئولة والتي اضرت باليمن
واليمنيين -ارضا وانسانا وجميعهم يتحملون المسئولية بال استثناء..
الشعب اليمني ّ
مل وضاق وكره تلك المهاترات والمماحكات والمكايدات السياسية ولم
يعد يطيقها اطالقا كونها التسمن والتغني من جوع ،كما انها أي المناكفات والمكايدات
السياسية العالقة لها بتحسين مستوى دخل الفرد اليمني او بتحسين معيشة المواطن

اليمني ،كما انها التبني المدراس والالمستشفيات ولن تعمل على تخفيض االسعار او
تسهم في التخفيف من مشكلة البطالة ،والتعمل على لم شمل اليمنيين ،بل تفرقهم
والتبني بل تدمر ،وهاهي تلك المماحكات قد وصل خطرها الى مستوى شرخ النسيج
االجتماعي اليمني ،وقد خسر الوطن والمواطن الكثير والكثير جراء تلك المماحكات ،وهذا
ماشهدناه بالفعل فتلك المماحكات كانت سببا في اهدار الدم اليمني واقتتال اليمنيين في
ما بينهم فهنالك اطفال يُتموا ونساء رملت ومنازل دمرت وأسر تشردت ،وكل هذا بسبب
تلك المماحكات السياسية الغبية والتي قضت على شعب بأسره ودمرت بلداً بأكمله وحتى
الوحدة اليمنية لم تسلم فهاهي اليوم تعيش موتاً سريرياً نتيجة جلطة حصلت لها من
تلك المماحكات الغبية التي يمارسها قادة االحزاب السياسية
كم اتمنى ومثلي الكثيرون من ابناء اليمن ان تتجه االحزاب والقوى السياسية اليمنية الى
التنافس في تقديم البرامج والرؤى التي تنهض بالواقع االقتصادي واالجتماعي والتنموي
كما هو حاصل لدى االحزاب والقوى السياسية في جميع دول العالم عندما تهتم بشعبها
وتقدم الرؤى والبرامج التي تخدم شعبها وتعمل جاهده وبما من شأنه تطوير البلد واسعاد
المواطن وراحته ،لذلك ارجو من االحزاب والقوى السياسية اليمنية ان تسلك ذلك المسلك
الرائع وان تعمل بنفس الوتيرة ،كما اتمنى ان تدرك االحزاب والقوى السياسية اليمنية
ان هناك ماهو اهم من المماحكات والصراعات والخالفات الحزبية والسياسية وهو ان
النسبة الغالبية من ابناء الشعب اليمني تحت خط الفقر يعانون من العوز والجوع واغلب
الشعب اليمني يشحتون في دول الخليج «هلل يامحسنين»!! وان التعليم بمختلف مراحله

 االع�لام مشكلة بحد ذاته وسبب للمشاكلالحاصلة وعامل رئيسي على التحريض والقدح
والتجريح والنفخ في أوار الفتنة ..إع�لام كل
االطراف ليس متزنًا ولم يبادر يخلق جو جديد..
ولم يسعَ لتهيئة المناخات للحوار.
اعالمنا لم يصل الى المستوى الذي يُـحترم فيه
على ادائه!!
 ۹هل اليمنيون جاهزون للحوار وهل
االجواء مهيأة لذلك؟
 في ظل االنفالت االمني الحاصل ال أعتقد ..فاذالم تكن هناك خطوات وخطط سريعة وعملية في
مختلف الجوانب وكل ما يضمن قيام مؤتمر الحوار
فال أظن اننا جاهزون للحوار ،فإذا لم يستطع
صاحب عدن الوصول الى صنعاء او العكس فعن
أي حوار نتحدث.
على الحكومة ان تتخذ اجراءات حاسمة وحازمة
لفرض هيبة الدولة ومد سيطرتها الى كل االماكن
والمناطق ليتمكن المتحاورون من االصغاء
لبعضهم البعض او التواصل مع بعضهم البعض
وسط أمن واستقرار وطمأنينة.
 ۹ما الذي يتطلبه المؤتمر الشعبي العام
ليقوم بدوره على أكمل وجه في المرحلة
الراهنة؟
 المؤتمر بحاجة الى عقد مؤتمره العام الثامنليقيم اداءه في السابق ويخطط للحاضر ويستعد
للمستقبل ..المؤتمر بحاجة ماسة الى ضخ دماء
جديدة الى الصفوف االولى في هيكله التنظيمي..
يجب ان يتخلى المؤتمر عن شعوره بأنه مازال في
السلطة وان يتبنى قضايا المواطنين ويقف الى
جانب كوادره وتكويناته وحلفائه.
يجب ان يدرك المؤتمر اهمية وقوف الناس الى
جانبه وصمودهم معه ويعمل على ابقاء زخمه من
خالل مراجعة سياساته وبرامجه.
المؤتمر الي��زال يتعامل مع الواقع بعقلية ما
قبل 2011م ..المؤتمر اليزال جامداً ،ولذا يجب
ان يفعل من ادائه وينشط من فعالياته وينزل
الى الميدان والينشغل بالمبادرة عن قضايا
المواطنين وال بالمناكفة عن النشاط الميداني.
الشعب يعول عليه الكثير في قيادة مشروع
الدولة المدنية ويعول عليه في المساهمة في
تنشيط الحياة العامة.
أعتقد ان كل يوم يمر والمؤتمر في وضعه
الراهن يأتي على حساب تاريخه العريق ويفقد
هيبته وشعبيته.
هناك قيادات مؤتمرية الى اآلن لم تستشعر
االعباء والتحديات التي تواجه المؤتمر ،وبالتالي
البد من انعقاد مؤتمره العام الثامن لنبدأ تسطير
تاريخاً ناصعاً لهذا التنظيم الرائد.
 ۹كلمة أخيرة..
 ارف���ع م��ن خاللكمأس��م��ى آي���ات التهاني
لجماهير الشعب وقيادتنا
السياسية والتنظيمية
ممثلة ب���االخ عبدربه
منصور ه��ادي -رئيس
الجمهورية ،واالخ الزعيم
ع��ل��ي ع��ب��داهلل ص��ال��ح-
رئيس المؤتمر الشعبي
العام -بمناسبة األعياد
الدينية والوطنية.
وأتمنى على اليمنيين
جميعًا ان يستشعروا
مسئولية انقاذ وطنهم
م���ن خ��ل�ا ل ا لتهيئة
الجادة للحوار الوطني
وت��رك المناكفات والصراعات واالختالفات
جانباً وتغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على
مكاسب الثورة والوحدة والعمل من أجل اقامة
دولة مدنية حديثة يتساوى فيها الجميع ويفعل
القانون على الجميع ويقف الجميع صفًا واحداً
في وجه كل المظاهر السلبية والدعوات الهزيلة
واألفكار المتطرفة التي كادت ان تعصف بوطننا
وتجتث أمننا ووحدتنا.
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فاشل ومتخلف ويعاني من تدهور شديد جداً فالكتب المدرسية وحتى يومنا هذا لم تصرف
وليست بمتناول الطالب والقطاع الصحي يعاني من اشكاليات عديدة ادت بدورها الى ان
جميع االمراض التي تم اكتشافها والتي لم تكتشف بعد موجودة في بالدنا كما انه اليوجد
امن وغالبا مانشهد انفجارات النابيب النفط والمولدات الكهربائية كما ان عجلة التنمية
موقفة والتوجد تنمية البتة ،لذلك فالبناء والسباك والحداد والمبلط ليس لديه قوت يومه
هو واطفاله والتوجد استثمارات لذلك ارتفعت مؤشرات نسبة البطالة وقضت البطالة على
جميع الشباب وقد اتجه بعضهم الى العمل مع تنظيم القاعده والبعض اآلخر مازال يفكر
باالمر والتوجد عدالة لذلك القوي هو صاحب الحق والضعيف ليس له اي حق
الواقع اليمني تحيط به اشكاليات وقضايا عالقة من فوقه ومن تحته وعن يمنيه وعن
شماله ومن شرقه الى غربه وقد الاكون مبالغا او متجني على الواقع اليمني اذا قلت ان
اليمن فاشلة في شتى المجاالت وفي جميع القطاعات واليوجد هناك من يسير نحو االتجاه
الصحيح وهو مايستدعي من جميع االحزاب والقوى السياسية اليمنية ان تكون عند قدر
المسئولية وان تترك المماحكات والخالفات السياسية جانبا وتنشغل بإيجاد رؤى وبرامج
اقتصادية تعمل على اخراج اليمن من الحالة المزرية والصعبة التي يعيشها وتعمل على
النهوض بالواقع االقتصادي والتنموي واالجتماعي واصالح حياة الناس واحوالهم
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