11

متابعات

االثنين 2013 / 3 / 25 :م
الموافق  / 12:جماد أول 1434 /هـ
العدد)1654( :

ــــــن يوقفها المقاطعون
األستاذ سالم الخنبشي لـ«الميثاق»:

إيجاد دولة مدنية كفيل بحل مشاكل اليمن
قال عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل ،سالم أحمد الخنبشي :ان االنفصال ليس هو الحل
للقضية الجنوبية ولن يكون هو الحل المناسب لمشاكل ومعاناة المواطنين في المحافظات
الجنوبية ،ألن ذلك سيفجر الصراعات والحروب االهلية في ارجاء اليمن.
وفي لقاء مع صحيفة «الميثاق» ،اكد االستاذ الخنبشي ان حل القضية الجنوبية وكل مشاكل اليمن
هو عبر الحوار الجاري اليوم والبحث عن رؤى جديدة لشكل الدولة والنظام السياسي الذي من شأنه
الحفاظ على وحدة وامن واستقرار اليمن والحفاظ على هوية االنسان اليمني وتنميتها بعيداً عن
العصبية.

منصور الغدره

خيار االنفصال سيشعل
حرب ًا أهلية في البالد

وحول رؤيته للقضية الجنوبية والحلول
المناسبة لها ،ي��رى الخنبشي ان منشأ
القضية الجنوبية مطالب حقوقية مشروعة
ألبناء المحافظات الجنوبية والشرقية،
ممن ابعدوا من وظائفهم ،وقال» القضية
الجنوبية بدأت اواخر التسعينيات كمطالب
حقوقية إال ان السلطات الرسمية لم تعترف
بهذه المطالب -التي رفعها ممن اقصوا من
ظائفهم -عبر االحتجاجات واالعتصامات
لجمعية المتقاعدين العسكريين».
وأض��اف :انه عندما لم تستجب الجهات
الحكومية في وقت مبكر لتلك المطالب
الحقوقية ولم تعمل على معالجتها ،تم
استغاللها من اكثر من طرف وقوى سياسية
داخ��ل اليمن وخارجه ،واالنحراف بها عن
مسارها الحقوقي الى مسار سياسي من حتى صار ما يسمى اليوم بالحراك الجنوبي ،الحوار ،وأكد ان مشاركة معظم مكونات
خالل ع��ودة وظهور المشاريع السياسية الذي رفعت بعض فصائله سقف المطالب الحراك الجنوبي في الحوار الوطني -وان كان
القديمة التي كانت تطرحها تلك القوى منذ الى فك االرتباط واستعادة دولة الجنوب ..بعضها تطالب بتقرير المصير واستعادة دولة
اربعينيات القرن الماضي ،والترويج لها وسط وقال« :هذه هي القضية الجنوبية المطروحة الجنوب -سيساعد على ايجاد الحل العادل
ابناء المحافظات الجنوبية كمشروع الجنوب اآلن على رأس اولويات القضايا المطروحة للقضية الجنوبية ولكل مشاكل اليمن ،من
العربي واالنفصال وفك االرتباط ...الخ.
خالل التحاور حول تلك االفكار والتصورات
على طاولة مؤتمر الحوار الوطني».
الفتًا الى ان الكيان الذي وجد في بداية وابدى الخنبشي تفاؤله بنجاح مؤتمر الحوار المقدمة الى مؤتمر الحوار والوصول الى
االمر للمطالبة بحقوق المبعدين (جمعية رغم انه ال يزال في بدايته ،معيداً ذلك الى اتفاق يخرج اليمن من االوض��اع القائمة
المتقاعدين) تطور الى كيان سياسي -في ما تطرحه القوى السياسية وكل المكونات ويبقيه موحداً.
المسمى واألهداف والقضايا التي يتبناها -من وجهات نظر بحرية وشفافية في مؤتمر و يتصو ر ا لخنبشي ا ن ا لحل للقضية

يجب الحفاظ على الهوية اليمنية وتنميتها بعيداً عن العصبية
متفائل بنجاح الحوار باتفاق يخرج اليمن من األزمة ويحفظ الوحدة
إعادة كل الموظفين المبعدين إلى أعمالهم بداية لحل القضية الجنوبية

ــــواطنين عن يوميات الحوار
عظيمة يجب أن تتحملوها بأمانة
وصدق وإخالص ،وينبغي عليكم
أيها المتحاورون التعاطي مع كافة
القضايا بمسؤولية عالية وبأمانة،
والعمل على تجنيب اليمن المزيد
م��ن ال��ص��راع��ات واالن��ق��س��ام��ات
وال��ح��رص على وح��دت��ه وأمنه
واس��ت��ق��راره وصياغة مستقبله
المنشود..
ً
متمنية أن يخرج الحوار برؤى
لوطن أفضل تتوافر فيه
تؤسس
ٍ
العدالة وال��م��س��اواة ،يكون فيه
القانون فوق الجميع..

الحوار وحده

أما نبيل محمد امين الحزمي
فعبر ع��ن قلقه م��ن ال��ح��وار
الذي يعلق عليه الشعب آماله
وتطلعاته ..وتساءل :م��اذا لو
اصر كل طرف على رأيه وتصلب
ف��ي م��وق��ف��ه وك��ي��ف سيكون
الحوار لعدد كبير من الناس
جمعتهم متنا قضا ت كثير ة ،
وه���ل سيتغلب ح��ب ال��وط��ن
واالح��س��اس بالمسئولية على
تلك االختالفات ،ومع هذا يرى
أن الحوار وحده هو الخيار الناجع
الذي يعول عليه الشعب اآلمال
إلخراج البالد من بؤرة االحتقان
والتوتر إذا استشعر المتحاورون

صالح احلماطي :جناح احلوار مرهون بوقف االنفالت اإلعالمي
وطي صفحة املاضي
حازم غامن  :على املتحاورين إشاعة التسامح ّ

نبيل العقبي :لن نسمح ألصحاب املشاريع الصغيرة بتمزيق اليمن
ا لمسئو لية ا لجسيمة ا لتي
تحملوها..

اإلعالم ..مهنية وموضوعية؟!

أما المواطن صالح الحماطي فقد
حمل اإلعالم مسؤولية أي اخفاق
للحوار ..وق��ال :إن نجاح الحوار
مرهون بمدى تعاطي وسائل
اإلعالم المختلفة مع هذا الحدث
التاريخي ..وعلى وسائل اإلعالم
أن تستشعر المسؤولية الوطنية
واألخالقية والدينية في التعامل

مع أهم وأخطر قضية سيتغير
م��ن خاللها وج��ه ال��ب��ل��د ،وهي
عملية الحوار الوطني الشامل
الذي سيؤسس لنظام حكم جديد
يشارك فيه أبناء اليمن ،ولهذا
البد على وسائل اإلعالم أن تلتزم
المهنية والموضوعية وأن تغطي
مؤتمر الحوار بشفافية بعيداً عن
المناكفات والمكايدات السياسية..
إلى ذلك ينظر التربوي نبيل

المساواة بين أعضاء الحوار
أح��د المشاركين
في مؤتمر الحوار
الوطني طالب هيئة
رئ��اس��ة المؤتمر
بضرورة المساواة
بين اعضاء الحوار
ال��م��ت��واج��دي��ن في
القاعة قائ ً
ال« :ناس
ت��أت��ي ع��ل��ى متن
ال��ب��اص��ات ون���اس
بمرافقين مدججين
بمختلف االسلحة».

فرصة تاريخية

العقبي إل��ى المستقبل وإل��ى
أعمال مؤتمر الحوار بتفاؤل ويرى
أن الجميع سيقف مع المصلحة
العامة للوطن ،والقليل فقط
هم من يلهثون وراء المشاريع
ا لصغير ة ا لتي تهد د و تمز ق
الوطن..
وق��ال :الشعب اليمني صاحب
خبرة تاريخية طويلة ويعرف أن
لغة العنف وقوة السالح ال تنفع
وال يستطيع ط��رف أن يحكم
بالقوة  ،وي��درك��ون أن الحوار
الشامل المتكافئ هو الطريق
األم��ث��ل لحل مشاكل الوطن
ورس��م مالمح الدولة المدنية
الحديثة التي ناضل اليمنيون
من أجلها منذ أربعينيات القرن
الماضي..
وأضاف :مؤتمر الحوار الوطني
يمثل فرصة تاريخية يعول عليها
الجميع اآلم���ال إلخ���راج اليمن
من ازماته وحل جميع القضايا
وتأسيس الدولة المدنية الحديثة.
داع��ي� ًا إل��ى ض��رورة استشعار
المشاركين في مؤتمر الحوار
مسؤوليتهم الوطنية والعمل
على تبني مشروع بناء الدولة
المدنية الحديثة التي ينشدها
جميع أبناء الوطن.

شذى تنتقد إقصاء المرأة
من الرئاسة
شذى الحرازي طالبت
بالكف ع��ن ال��م��زاي��دة
في الخطابات ..وقالت
ل��ل��م��زاي��دي��ن ب��اس��م
الشباب« :ك��ان األول��ى
ب��ك��م إت��اح��ة ال��م��ج��ال
لشبابكم» ..وانتقدت
خلو منصة هيئة رئاسة
م��ؤت��م��ر م��ن ممثلين
للشباب والمرأة .

الجنوبية ي��ب��دأ م��ن اع���ادة الموظفين
العسكريين والمدنيين من ابناء المحافظات
الجنوبية والشرقية الى اعمالهم وتسوية
اوضاعهم الوظيفية والمالية والبدء في ازالة
المظالم وإعادة كافة الحقوق المنهوبة الى
أصحابها.
وط��ال��ب عضو مؤتمر ال��ح��وار الوطني
ب��ض��رورة تنفيذ النقاط العشرين التي
اقرتها اللجنة الفنية للحوار ،والمتمثلة في
اعادة ممن ابعدوا بعد حرب صيف 94م من
وظائفهم ومعالجة كل المطالب الحقوقية..
مؤكداً أن حل القضية الجنوبية وكل مشاكل
اليمن يتوقف على ايجاد الدولة المدنية
الحديثة التي يسودها مبدأ النظام والقانون
والعدالة والمواطنة المتساوية لكافة ابناء
اليمن ،جنوبه وشماله ..وغربه وشرقه..
مشيراً الى ان نظام المركزية االدارية للدولة
فشل ،والتشطير فشل ،أي ان الحل لمشاكلنا
السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية
والثقافية ومختلف التحديات والمخاطر التي
تحدق باليمن وتؤرق المواطن اليمني ،هو
عدم وجود دولة النظام والقانون والمواطنة
المتساوية.
وقال« :علينا ان نتحاور إليجاد شكل جديد
للنظام السياسي وللدولة ال��ق��ادرة على
استغالل الثروات الطبيعية التي تمتلكها
وتوظيفها التوظيف الصحيح في خدمة
التنمية ،وتوفير االمن واالستقرار للوطن
والرفاهية والحرية والعيش الكريم ألبنائه».
وأضاف« :البد ان نبحث في مؤتمر الحوار
عن شكل جديد للدولة والنظام السياسي في
اليمن وإال فان المشاكل والتحديات الموجودة
االن سوف ت��زداد تعقيدا يصعب حلها في
المستقبل».
وعن شكل الدولة الذي يراه يناسب اليمن
ويحفظ وحدته وأمنه واستقرار ،قال االستاذ
سالم الخنبشي« :أتصور ان نظام الحكم
السياسي الذي يناسب اليمن ويبعده عن
شبح االنقسامات والتشظي هو النظام
الفيدرالي -أي دولة فيدرالية اتحادية متعدد
االقاليم -وهذا ما اتوقع ان يتم مناقشته
وإق���راره من قبل اعضاء مؤتمر الحوار
الوطني».
وأيد سالم الخنبشي -الذي انتخب محافظاً
لحضرموت في مايو العام 2008م وحتى
منتصف العام 2011م -مطالبة ابناء
ارخبيل سقطرى االستقاللية االداري���ة
والمالية لألرخبيل وع��دم بقاء تبعيته
االدارية لمحافظة حضرموت او غيرها ،معيداً
اسباب هذا التأييد للكثافة السكانية التي
تتجاوز الـ 100ألف نسمة تقطن االرخبيل
المكون من عدة جزر ابرزها جزر( األخوين،
درسه ،سمحة ،كعال فرعون ،صيال،عبد
الكوري) ،وكذا لمساحته الكبيرة التي تتوزع
اداريًا في مديريتي(حديبو ،قلنسية وعبد
الكوري) ،باإلضافة الى األهمية الطبيعية
واالستراتيجية التي يتمتع بها ارخبيل
سقطرى..
وق���ال :ان��ه خ�لال فترة عمله محافظًا
لحضرموت حاول االهتمام باألرخبيل وتوفير
بعض الخدمات الحكومية واالهتمام بتوفير
البنى التحتية من خالل انشاء فروع لبعض
المرافق الحكومية الضرورية والمدارس
والمراكز والوحدات الصحية وشق الطرقات
داخل وبين مدن وقرى االرخبيل ،غير ان هذا
لم يكن كافياً لتغطية احتياجات االرخبيل من
الخدمات.
وأض��اف :انا مع المطالب في ايجاد كيان
اداري مستقل ماليًا إلدارة شؤون ارخبيل
سقطرى ،كمحافظة مث ً
ال او شكل آخر في
حال خرج مؤتمر الحوار الوطني بشكل جديد
للدولة والنظام السياسي في البلد.

ليزا تطالب باالعتذار
عن فتوى 94م
ط����ال����ب����ت ع��ض��و
م���ؤت���م���ر ال����ح����وار
الوطني ليزا حيدرة
ب���ض���رورة االع��ت��ذار
عن فتوى تكفير أبناء
المحافظات الجنوبية
ع������ا م 1 9 9 4م ،
وأيدها بذلك اغلبية
المشاركين في مؤتمر
الحوار.

ياسين يضبط البركاني
متلبسًا بحديث جانبي

في أول مؤشرات نجاح مؤتمر الحوار الوطني
في كسر الحواجز النفسية بين أطراف األزمة
..مازح أمين عام الحزب االشتراكي ونائب
رئيس مؤتمر الحوار الدكتور ياسين سعيد
نعمان -والذي رأس جلسة االربعاء ،الشيخ
سلطان البركاني االمين العام المساعد
للمؤتمر ،بعد ضبطه متلبساً بحديث جانبي
مسج ً
ال موقفاً دعابياً حينما خاطب البركاني
قائ ً
ال( :اسكت يا سلطان وإال سأحيلك إلى لجنة
االنضباط)..
اسم البركاني تردد كثيراً على لسان نعمان
في شكل دعابات مرغوبة  ،تعكس مابين
الرجلين من مودة وعالقات شخصية واتصاالت
دائمة.

اآلنسي ..وموكب
نخيط لحزب منكسر

رفض عبدالوهاب اآلنسي -أمين عام
التجمع اليمني لإلصالح رئيس الجلسة
العامة لمؤتمر الحوار الوطني -السبت ،إيقاف
سيارته للتفتيش من قبل االجهزة االمنية
المكلفة بحماية أمن المؤتمر ،متجاوزاً ثالث
نقاط أمنية إلى مقر المؤتمر المنعقد بفندق
موفنبيك.
وأثارت قضية انتهاك اآلنسي لالنظمة
والضوابط استياء اعضاء مؤتمر الحوار
خصوصاً وقد تعمَّد تجاوز النقاط األمنية
الثالث وإدخال سيارته ومسلحين مرافقين
إلى باحة الفندق في تحدٍّ واضح وعجرفة
واستفزاز يعكس روحاً منكسرة وانهزاماً
داخلياً..

الخيواني :على النهابة
إعادة أراضي الجنوبيين
ع��ض��و م��ؤت��م��ر
الحوار عبدالكريم
الخيواني طالب
م�����ن وص���ف���ه���م
بـ»قوائم ناهبي
األراضي» بالتنازل
ع����ن األراض�������ي
ال���ت���ي ت��ه��ب��وه��ا
ف��ي ا لمحا فظا ت
الجنوبية وتسليمها
ألصحابها

انتصار تدعو اآلنسي
للمساواة في الوقت
في نقطة نظام على هيئة
رئ��اس��ة ال��م��ؤت��م��ر ورف��ض �اً
للمحاباة في ال��وق��ت ..فقد
اتهمت عضو مؤتمر الحوار
ان��ت��ص��ار ال��ق��اض��ي رئيس
الجلسة عبدالوهاب اآلنسي
باضطهاد المرأة في احتساب
الوقت المخصص للمداخالت
خالفًا لما يمنحه لمداخالت
الرجال.

