
ي��ق��ول ال��دك��ت��ور احمد 
عوض بن مبارك أمين عام 
مؤتمر الحوارالوطني: إن 
القضية الجنوبية مطروحة 
الحقوقية  أبعادها  بكل 
وال��س��ي��اس��ي��ة، وفصائل 
الحراك استكملت وأعلنت 
ر  ل��ح��وا ا على  موافقتها 
وال��دع��وة موجهه لكافة 
الفئات بما فيها فصائل 
تطالب باستعادة الدولة 
وفك االرتباط هي أيضا 
مدعوة للحضور وتقديم 
دون  ر  ا للحو مشروعها 

سقف.
أم��ا ال��دك��ت��ورة خديجة 
ال��م��اوري عضو مؤتمر 
الحوار الوطني فقالت: 
ب��ال��ف��ع��ل ل��ق��د اصبحت 
القضية الجنوبية قضية 
وطن، ولعله من المؤسف 
وي��ح��ز ف��ي النفس أننا 
وصلنا إلي هذا المستوى 
..ألن��ه ك��ان من المؤمل 
من الوحدة هو العدالة 
وال��م��س��اواة والتنمية 
والبناء ..ولكن علينا اليوم 
ضر  لحا با نتشبث  ن  ا
وم����غ����ادرة ال��م��اض��ي 
وم��اس��ي��ه وت��داع��ي��ات��ه 
أي��ًا ك��ان��ت.. ون��أم��ل من 
مخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني أن تكون مبنية 
على أسس متينة وقوية 
وأن ال تخضع إالُّ لإلرادة 
عن  ًا  بعيد لمجتمعية  ا
أرادة النخب السياسية 
ب��ح��ي��ث ن��ت��خ��ل��ص من 
االس���ت���ق���واء بمختلف 
إش��ك��ال��ه بما ف��ي ذلك 
استقواء األكثرية على 
األق��ل��ي��ة أو االس��ت��ق��واء 

بالقبيلة أو بالدولة أو بأي شكل مرفوض، .

مكانه كبيرة
أما االخ عمد عبدالفتاح اسماعيل وكيل 
أمانة العاصمة فيقول: إن القضية الجنوبية 
تحتل مكانة كبيرة في أجندة الحوار الوطني 
والمشاركين سيخرجون إن شاء اهلل بحل 
عادل للقضية الجنوبية بما يرضي أبناء 

المحافظات الجنوبية وال بد أن تشارك جميع 
فصائل الحراك الجنوبي لكي يكون هناك 

إجماع على غياب الدولة.
وبدوره يقول االستاذ سعيد الجناحي: إن 
غياب الدولة جعل المواطن يلجأ إلى االحتماء 
بالقبيلة وباالشكال االخرى، بينما كان يجب 
أن تحميه وتحمي حقوقه دولة مركزية قوية 

تساوي بين الجميع..
 وأضاف: بأن الحراك الجنوبي جاء نتيجة 

وضع غير سوي وغير طبيعي وتفاقم األمر 
حتى وصلنا إلى ما نحن عليه واعترفنا فيما 
بعد بقضية الجنوب وأهميه إيجاد دولة 
النظام والقانون ..وفي حقيقة األمر األحزاب 
التي حكمت قبل الوحدة وال زالت هي أحزاب 
غير مؤسسية وبالتالي هي غير قادرة على 
بناء دولة مدنية حديثة.. ضف إلى ذلك أن 
قضية الديمقراطية يجب أن تراجع باستمرار 
ول��م يحصل اهتمام بتصحيح األوض��اع 
الناجمة عن االنتقال من النظام الشطري 

إل��ى نظام الوحدة ألن 
يولد ظروفًا  االنتقال 

جديدة يجب معالجتها.
ويختتم االستاذ سعيد 
الجناحي حديثه قائاًل: 
نعقد أم��ااًل كبيرة على 
مؤتمر الحوار الوطني 
ال���ذي ي��ج��ب أن يقيم 
الوضع ويشخصه كما 
هو وم��ن ثم معالجته 

معالجة شاملة.

تحذير..
يقول االس��ت��اذ حسن 
زيد امين عام حزب الحق: 
القضية الجنوبية تختلف 
اآلن ع��ن م��ا كانت عليه 
فالغبن واالستياء الشديد 
ل��م يعد مثلما ك��ان الن 
قيادات الدولة معظمها 
م��ن ال��ج��ن��وب وم��ع ذلك 
هناك قضايا عالقة مثل 
قضية المسرحين لم تسو 
وقضايا أخرى عديدة ولكن 
المؤمل أن يحل مؤتمر 

الحوار تلك القضايا ..
وال��ش��ئ االخ��ر يجب أن 
يكون مؤتمر الحوارحذرا 
التدخل  او  التهديد  من 
االقليمي . ول��ذل��ك إذا 
استوعبنا هذه المخاطر 
جهتها  ا مو ستطعنا  ا و
لمسئولية  ا واستشعرنا 
تجاه بالدنا سوف ينجح 
مؤتمر الحوار الذي البد أن 
يوجد المساواة والعدالة 
فعندما ال��م��واط��ن من 
المهرة إلى صعدة يلمس 
أن فرصته ف��ي العيش 
والحياة والعمل موجودة 
وق���ادر أن يعيش سوف 

يتمسك بالوحدة.
أما االستاذ عبداهلل الناخبي أمين عام 
الحراك الجنوبي فيقول: اآلن كل السياسيين 
واألحزاب بدأت تطرح بشكل إيجابي ملف 
القضية الجنوبية.. ونريد العقل الجمعي 
لليمنيين ان يعمل لبناء الدولة ونثق ان 
مؤتمر الحوار الوطني قادر على حل جميع 
القضايا وعلى كل الجنوبيين عدم تفويت 

فرصة الحوار.

بناء الدولة المدنية يبدأ من الجنوب
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لم تكن القضية الجنوبية وليدة اللحظة.. بل هي تراكمات لقضايا مطلبيه و حقوقية وسياسية ومظالم 
تعود جذورها إلى عام 67م.. وكانت قد توالت المواقف واألحداث تجاه هذه القضية التي تعد أهم 
القضايا البارزة اليوم على الساحة والتي تعد معالجتها بمثابة البداية االولى الصحيحة لمستقبل أبناء 

اليمن قاطبة..
ولذا نجد ان هناك اجماعًا حول إجراء تغيير في نظام ومعالجة كل القضايا المشروعة ووضع دستور جديد 
وغيرها لمعالجة هذه القضية وغيرها..  وحول حل القضية الجنوبية استطلعت »الميثاق« آراء عدد من 

المشاركين في مؤتمر الحوار وخرجت بالحصيلة التالية:
استطالع: بليغ الحطابي  

قنبلة..
شظاياها »جلكسي«
أ. خالد صالح القمادي

> عندما يختلف الجرح تتعدد األسباب
أما إذا كان السبب واحد، والساحة ذاتها، واألزمة األزمة فإن 

الجرح واحد.
وإذا كان المسلم به واحدية الجرح..

فمن أين جاء جرحى الخمسة نجوم؟!
وجرحى الدرجة األولى؟!

وما بال جرحى الدرجة العاشرة إال..؟!
ناهيك عن جرحى بال درجة أصاًل.

ربما لم يختاروا امتحان القبول، أو انهم لم يحققوا درجة الرضا والقبول 
والوالء، أو لم يحصلوا على تزكية من.. أو لم يستكملوا وثائق الوالء 

المطلوبة »وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم«!!
كنت أتمنى أن يكون التصنيف للجرحى على حسب نوع الجرح، وحجم 

اإلصابة ال على نوع المجروح، وحجم القرابة واالنتماء.
تصنيفات بعضها من بعض ال يعلم تأويلها اال الراسخون في »العلم«..

ما أنزل اهلل بها من سلطان، وال ترضاها دساتير الحياة وقوانين الوفاء 
وال مفعلة من شرائع الغاب وصل الوفاء بهم لمن على شاكلتهم أن 

يطوروا أخيرًا برنامجًا مفاده..
.. )جاري تحويل الجرحى الشهداء، وآمنوا بتناسخ الجرحى كعادتهم .. 

وتستمر الحكاية، فأين الوقوف على مسافةٍ واحدةٍ من الجرحى؟!
وهل هؤالء هم دعاة وأصحاب العدالة »االنتقامية«؟!

وكيف سيحققون المساواة والعدالة االجتماعية؟
وهل سيقفون على مسافةٍ واحدةٍ من الشعب إذا.. ال قدّر اهلل؟!

ال إجابة هنا مطلقًا على تساؤالتٍ كهذه إاّل.. )ضاع الوفاء.. يا حبايبنا(
وإذا ما النيران صديقة كانت أو غيرها ال تفرق بين أحدٍ أيًا كان ومخالب 
الشظايا ال تنشب في جسد ما.. بالبطاقة والهوية فكيف بهم يفرقون 
بين جريحين لقنبلة واحدة؟ ويميزون بين سين وصاد، وأي مسوغ للعالج 

بالبطاقة؟!
كل هذا وغيره ضاعف من جراح غير المشمولين بالرحمة 

وأضاف لقلوب أولئك جرحًا إضافيًا أشد وأنكى.
 ولعل فيما قاله الشاعر.. ولحنّه غيره ما يالمس انصاف المشاعر، إذ 
لم تعد اآليات واألحاديث تجدي مع البعض منهم أو تحرك ساكنًا، قال 

الشاعر... »جرح القلوب غاٍل«!!
ألم يتذكروا ما قام به جرحى الصحابة عندما آثر كل واحدٍ اآلخر برشفة 

الماء حتى قضوا جميعًا..؟!
سبحان مغيّر األحوال..

هذا مع شركائهم في أحالمهم، ورفاقهم في ساحاتهم ومن لهم 
الفضل في إيصالهم الى سدة ال�حكم.. فكيف هو الحال إذًا مع الجرحى 
غيرهم ممن لم يتفقوا وآراءه��م،.. وواجهوا موجتهم بالفكر، والرأي 

البنّاء.
في سلميّة خالصة محضة لوجه اهلل ثم الوطن.

وماذا عن...؟
ولماذا لم...؟

وماذا عن حماة الوطن الذين يقع على كاهلهم حماية الوطن وحماية 
الناس الجميع؟!،

أسئلة متعددة إجابتها واحدة يجسدها لسان حالهم 
ال ثائرٌ إالي أما أنت مندسٌ

تحاول جاهدًا أن تسقط الفوضى
وأبذل كل طاقاتي إلسقاط النظام

ولسان آخر:
قتالنا في الجنة، وقتالكم في النار...

ولسان حال البعض أيضًا:
إذا ابنكم ضرب ابننا يا دولتاه

وإذا ابننا ضرب ابنكم جهال عيسدّوا
تناقضٌ.. ما لنا إال السكوت له

ونستجير بموالنا من النار
وأخيرًا لسان حال الحال بعد تثبيت اإلجابة على جميع التساؤالت 

المطروحة.
حصاك شظاياها

مُخصبٌة
وقنبلتي 

شظاياها »جلكسي«

زيـــد: 
هناك مخاطر 
على الحوار 

ويجب انصاف 
المسرحين

الناخبي: هناك طرح ايجابي ويجب أن ال نفوت الفرصة
خديجة: االستقـواء باألكثريـة مرفـوض

عمد عبدالفتاح: يجب تحقيق اجماع من الحراك لحل القضية الجنوبية
بن مبـارك: القـضيـة مطـروحـة بـكـل أبـعـادهـا

الجناحي: 
يجب تشخيص 

المشاكل 
ووضع حلول 

شاملة

ألف مبروك
أجمل التهاني والتبريكات 

القلبية نزفها لألخ/
احمد علي الشعيري

بمناسبة عقد القران ودخوله 
القفص الذهبي.. فألف مبروك..

المهنئون:
كافة قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام بمديرية الرجم محافظة 

المحويت
عنهم األستاذ/

عبداهلل صالح العرابي
رئيس فرع المؤتمر بالمديرية

أجمل التهاني والتبريكات نزفها لالخ/
فاروق طه العواضي

بمناسبة ارتزاقه مولوده 
البكر الذي أسماه 

»عمر«
جعله اهلل قرة عين لوالديه 

وأنبته نباتًا حسنًا..
المهنئون :

غالب عبده العواضي
حميد الحظاء

رمزي غالب العواضي
امين علي قطران

أفراح آل شرف الدين
احتفل الشيخ 

شرف الدين الحاج علي شرف الدين 
وسط األهل واالصدقاء بزفاف نجله الشاب 

»فاروق«
وبهذه المناسبة نزف أجمل التهاني والتبريكات للعريس.. 

متمنين له حياة زوجية سعيدة 
وألف ألف مبروك..

المهنئون :
عبدالغني شرف الدين -محمد الحاج شرف الدين

اسماعيل زياد - درهم حسن الشامي
عبدالعزيز عبدالغني شرف الدين

عبدالناصر شرف الدين - ابو الغيث الغيثي 
محمد أنعم

وجميع األهل واالصدقاء
في مديرية بعدان قرية الحجر

سياسيون لـ»الميثاق«


