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مـا المطلــوب إلنــجــــــاح الحوار الوطني..؟!
لحسون صالح مصلح لـ»الميثاق« :

نتطلع إلى حكم محلي كامل الصالحيات
 ۹  قراءتكم لمجريات ومستقبل الحوار 
الوطني م��ن خ��ال م��ا تمخضت عنه 

الجلسة العامة؟
الهتمامها  لميثاق«  »ا صحيفة  أشكر   -
بالقضايا الوطنية ونؤكد أننا نعيش حدثًا مهمًا 
يتمثل بمؤتمر الحوار الوطني الذي تمخض 
عن المبادرة الخليجية ويعتبر فرصة تاريخية 
لحل كل مشاكل اليمن بدون تحديد وبطريقة 

سلمية.
لقد بدأنا الحوار بداية ممتازة تبعث على 
التفاؤل وقد استمرت الجلسة االولى ألكثر 
من اسبوعين وتمخض عنها 28 اجتماعًا وتم 
تقييم اعضاء المؤتمر الى تسعة فرق لمناقشة 
المحاور التي اشتمل عليها المؤتمر، وبعد 
االجازة التي تستمر لمدة اسبوع ستبدأ الفرق 
بمناقشة القضايا كل فرقة فيما يخصها في 
اطار الموضوع ومحوره، ونحن متفائلون جدًا 

بما سيقبل عليه الحوار من مناقشات جادة.
 ۹  ه��ل ت��ب��ل��ورت ل��دي��ك��م رؤى من 
خال نقاشات الجلسة العامة األولى 
وأطروحات المتحدثين من اعضاء مؤتمر 

الحوار؟
- الرؤية موجودة منذ البداية وق��د حدد 
النظام الداخلي لمؤتمر الحوار القضايا التي 

سيتم مناقشتها..
الشيء الجميل في الجلسة العامة انها 
افسحت فرصة لالعضاء ليتحدثوا ويعبروا عما 
يجول في خواطرهم واذهانهم وما تجيش 
به نفوسهم من معاناة لما هو على الواقع.. 
واألجمل ان الجميع يتطلعون ليمن جديد بعد 

الحوار..
وطرقوا المواضيع والقضايا بدون تحفظ 
او محاذير وكانت األنفس والقلوب متقاربة 

والجميع يستمع لآلراء ويستوعبها.
وم��ا يلفت االن��ظ��ار في ه��ذا المؤتمر ان 
المشاركين فيه من مختلف شرائح المجتمع 

وليس مقتصرًا على شخصيات بعينها.
 ۹  ه��ل لديكم رؤي��ة لنمط الحكم 

السياسي القادم؟
- م��ا تمخض عنه ال��ح��وار ستقبله كل 
المكونات مادام المشاركون قد اتفقوا عليه.. 
وأنا وكل االعضاء ندرك أن النظام الحالي 
بحاجة الى تطوير أكثر بحيث يقدم للشعب 

خدمات أكثر تطورًا..
وانا شخصيًا أتطلع الى حكم محلي كامل 
الصالحيات أي منح السلطات المحلية مزيدًا 

م���ن ال��ص��الح��ي��ات حتى 
تستطيع ان تعمل وتقدم 
الكثير في مختلف المجاالت 
حل  و لجة  معا نستطيع  و
مشاكل الناس في اطار 
المحليات وه��ذه ستكون 
تجربة عظيمة.. ومن خالل 
عملي مديرًا عامًا لمديريات 
في عدة محافظات واخيرًا 
لع  لضا ا لمحافظة  وكياًل 
ادرك ت��م��ام��ًا ان الحكم 

المحلي كامل الصالحيات سيؤمّن البالد 
وسيعزز االمن واالستقرار واالزده��ار فيها.. 
حكم محلي كامل الصالحيات قائم على 

الالمركزية االدارية..

۹  ما المطلوب من وجهة نظركم   
إلنجاح مؤتمر الحوار الوطني؟

- المطلوب أننا كأعضاء يحب ان نعمل بجدية 
اننا نصنع  ونستشعر 
وأال  ليمن،  ا مستقبل 
يمر هذا الحدث مرورًا 
عابرًا.. يجب ان نجتهد 
ف��ي ط���رح ومناقشة 
القضايا وهموم الناس 
بالشكل الصحيح وعن 
فهم ودراي��ة وفقًا لما 
يحتاجه ال��وط��ن.. وان 
ن��ش��دد ع��ل��ى تنفيذ 
ال��ق��رارات المتمخضة 

عن الحوار أثناء االنعقاد وبعده.
هناك قرارات تصدر أثناء انعقاد المؤتمر 
يجب ان يتضمنها الدستور وتشرعن من قبل 
النواب ويتم متابعة تنفيذها من قبل الحكومة 
سواء قبل االنتخابات النيابية او من خالل 

مجلس النواب القادم.
 ۹  ما الضامن االس��اس��ي لتنفيذ ما 

سيتمخض عنه الحوار؟
- ان ت��س��ت��م��ر رئ��اس��ة 
المؤتمر بالمتابعة خالل 
االن��ع��ق��اد ح��ت��ى انتخاب 
م��ج��ل��س ن�����واب ج��دي��د 
واستمرار المتابعة حتى 
ما تم  المجلس  يشرعن 
ال��خ��روج ب��ه م��ن ال��ح��وار 
ومتابعة الحكومة لتنفيذ 

ذلك..
جرئية

 ۹  برأيكم هل حل 
القضية الجنوبية بحاجة الى مشروع 

سياسي أم الى قرارات جريئة؟
- بالنسبة للقضية الجنوبية فقد دخلت فيها 
السياسة، واالصح بالنسبة لهذه القضية وكل 
قضايا الوطن ان تصدر من اجلها ق��رارات 

جريئة تخص المواطنين وتعالج مشاكلهم 
وهمومهم واعطاء المحافظات حكمًا محليًا 

كامل الصالحيات.
 ۹  غياب القيادات الجنوبية الكبيرة عن 
مؤتمر الحوار الوطني.. هل سيكون له 
تأثير سلبي على مجريات ونتائج الحوار؟
- ال أعتقد ان هناك شخصًا عاقاًل يفوت 
فرصة مؤتمر الحوار الوطني، والقيادات 
المقاطعة اليمكن ان تؤثر على الحوار.. على 
العكس، هم بذلك يسعون لعزل أنفسهم 
وع��زل انصارهم وبالتالي سيكونون أمام 

المساءلة القانونية.
اضيف الى ذلك ان العناصر المشاركة في 
مؤتمر الحوار هي عناصر فاعلة من كل 
المحافظات والقضايا وقادرة على بناء وطن 
حديث تتساوى فيه المواطنة ويُحترم فيه 

القانون ويستقل فيه القضاء..
الجيش لكل الوطن

 ۹  أنت عضو في لجنة الحوار الخاصة 
بهيكلة الجيش واألم��ن وه��ي قضية 
مهمة ومعقدة.. كيف ستتعاملون معها؟

- هناك مهام محددة وخطة توحيد الجيش 
وخطة اعادة الهيكلة وتنفذ من قبل اللجان 

المكلفة بهذه المهمة.
لسنا مطلعين على ما تم تنفيذه في هذا 
الجانب.. وسنعمل على ان يوحد الجيش وتعاد 
هيكلته على أس��اس وطني ومهني حديث 

بعيدًا كل البعد عن الحزبية..
لدينا نقاط وخطة محددة لبناء الجيش على 
أساس وطني ومهني وسنطابق ما تم تنفيذه 
في اعادة الهيكلة مع هذه االسس وايضًا دور 
الجيش في الحياة السياسية وكذلك االمن 

كهيئة مدنية.
فريق العمل سيلتقي باللجان المكلفة بإعادة 
الهيكلة وسنركز على التأكد من ان الجيش 

موحد ويعمل تحت قيادة واحدة..
وسنعمل على ان يشمل الجيش كل الوطن 
وان تكون الهيكلة لصالح الجيش والوطن 

وليس لصالح أشخاص.
 ۹  تكرار محاولة اغتيال اعضاء في 
مؤتمر الحوار.. هل هو راجع لخلل أمني 
أم لقصور في الخطة االمنية لحماية 

مؤتمر الحوار أم ألسباب اخرى؟
- يجب ان نفند االمور ونفصل مابين الثأر 
وعملية االغتياالت.. وبكل تأكيد هناك خلل 
على  ويجب  مني  أ
ال��ج��ه��ات االم��ن��ي��ة 
ليتها  مسئو تحمل 
بشكل ع��ام وت��ام 
والعمل على تأمين 
م��ؤت��م��ر ال���ح���وار 

الوطني.
 ۹  كلمة أخيرة..

- اق����ول ألب��ن��اء 
شعبنا العظيم بأن 
ي��ث��ق��وا ث��ق��ة تامة 
بقيادتهم السياسية وبأعضاء مؤتمر الحوار 
الوطني لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.. وان 
شاء اهلل سنخرج من مؤتمر الحوار الوطني 
بيمن حديث يسوده األم��ن واالستقرار 

واالزدهار.

أكد األخ لحسون صالح مصلح عضو مؤتمر الحوار الوطني أنه يتطلع الى حكم  
محلي كامل الصالحيات في المحافظات حتى يتم معالجة أوضاع وهموم 
المواطنين.. وقال: إن القضايا العالقة والشائكة وخصوصًا القضية الجنوبية بحاجة الى 

قرارات جريئة تخص المواطنين..
مشيرًا الى أن فريق بناء الجيش واألمن سيعيد هيكلة الجيش وفقًا مصالح الوطن 
والجيش وليس لصالح أشخاص.. منبهًا الى أن المقاطعين للحوار سيضعون أنفسهم 

تحت المساءلة القانونية..
وتطرق لحسون صالح مصلح الى قضايا مهمة في الحوار التالي:

حوار/توفيق عثمان

ُطرحت القضايا من قبل 
المتحاورين بدون تحفظ

المشاركون في الحوار يمثلون 
مختلف شرائح المجتمع

نشدد على تنفيذ قرارات 
الحوار أثناء االنعقاد وبعده

حل القضية الجنوبية 
بحاجة إلى قرارات جريئة 

تخص المواطنين
المتحاورون يتطلعون 

لبناء يمن جديد
مقاطعو الحوار يعزلون أنفسهم وستطالهم المساءلة القانونية

سنلتقي باللجان المكلفة بإعادة 
هيكلة الجيش واألمن

نحرص على أن تكون الهيكلة لصالح 
الوطن والجيش وليس لصالح أشخاص

هناك خلل أمني واضح ويجب 
تأمين مؤتمر الحوار

سيخرج مؤتمر الحوار بيمن حديث 
يسوده األمن واالستقرار واالزدهار

ق��ال عضو الحوار 
ال����وط����ن����ي ع��ن 
لشعبي  ا تمر  لمؤ ا
ال���ع���ام وح��ل��ف��ائ��ه 
علي ابو حليقة ان 
المقاطعين للحوار 
سيظلون في مربع 
ضيق وبعيدين عن 
ابناء الشعب اليمني 

كافة.
وأوضح أبو حليقة ان كان بامكان هؤالء 
المقاطعين للحوار ان يأتوا ويعبروا عن 
آرائهم وأفكارهم وتصوراتهم دون قيدًا 
أوشرط، بداًل من المقاطعة والتحريض 

على أعمال الحوار.
مشيرا ال��ى ان اضافة اسماء جديدة 
للحوار يعد أنقالبًا على مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل ال��ذي يتابعه العالم 
اجمع ، وان هذه الخطوة التي يسعى 
اليها البعض داخ��ل ال��ح��وار لم ترتق 
إلى الموافقة من غالبية المشاركين 
،الن اللجنة الفنية للحوار حددت العدد 

المطلوب بإجمالي المشاركين.
وحسبما نشره موقع)الثورة نت( السبت 
قثد وصف ابو حليقة البيانات التي تصدر 
من بعض المكونات »غير قانونية » 
طالما لم تصل الى النسبة المحددة من 

اجمالي أعضاء المؤتمر الوطني للحوار.

أبوحليقه:بإمكان 
المقاطعين للحوار المشاركة 

بداًل من التحريض

الصلوي يدعو المقاطعين إلى 
المشاركة في صناعة تاريخ اليمن

> ق��ال األخ 
عثمان محمد 
ال���ص���ل���وي- 
عضو مؤتمر 
ال������ح������وار 
ال���وط���ن���ي: 
م  م�����ا أ ن  إ
ين  ر و لمتحا ا
م�����ه�����ام�����ًا 
ص��ع��ب��ة الب��د 
أن ي��وط��ن��وا 

أن���ف���س���ه���م 
للقيام بها على أكمل وجه.. مشيرًا 
ال��ى أن المتحاورين ق��د أف��رغ��وا 
عن  ونفسوا  لعاطفية  ا لشحنات  ا
نفوسهم في الجلسة العامة التي 
استمرت اسبوعين وشابها بعض 
القصور كعدم االستماع آلراء بعض 
األعضاء من قبل رئاسة المؤتمر أو 
عدم استيعاب قضايا ذوي اإلعاقة 
والوقوف عليها بمسؤولية.. وكذلك 
تكرار بعض القضايا من قبل األعضاء 

حد الملل.
وشدد الصلوي على الفرق التسعة 
أن تأخذ األمور بمسؤولية وتضع 
الخطط الدقيقة وال��رؤى العميقة 
والنزول الميداني لمالمسة هموم 
الناس عن كثب وااللتقاء بأصحاب 
الشأن في كل قضية واستيعاب 
الواقع بتفاصيله للخروج بحلول 
ناجعة وإنهاء معاناة الشعب وأزمات 

الوطن المتشعبة..
واس��ت��ط��رد ق��ائ��اًل: المطلوب 
من المتحاورين إلنجاح الحوار 
أن يدركوا أن التاريخ ال يرحم 
وأن الفشل سيقضي على آمال 
لبًا  مطا  . . ليمنيين ا ت  تطلعا و
رئاسة المؤتمر باتخاذ القرارات 
واإلج���راءات بحق المتغيبين أو 
المشاركة في  المنسحبين من 

الحوار.
 ودع��ا الصلوي المقاطعين الى 
تحكيم العقل وتدارك صناعة تاريخ 
اليمن الجديد، فمازال باب الحوار 

مفتوحًا لهم.


