
> قراءتك للمشهد السياسي الراهن خصوصًا 
بعد تشكيل فرق العمل للحوار الوطني؟

- المشهد السياسي يدعو للتفاؤل واالنتظار، 
وفي الوقت نفسه يدعو للحذر والمراقبة 
والمتابعة ألن أسباب التباين والتناقض على 
الصعيد االجتماعي والتاريخي والسياسي 
بالذات ما يتعلق بالقضية الجنوبية التزال 

قائمة بين أطراف أزمة الوحدة..
هذه األسباب في رأيي من أجل إزالتها وإيجاد 
أسباب تاريخية أخ��رى للوصول ال��ى حالة 
مستقرة بين أطراف المعادلة السياسية في 
دولة مشروع الوحدة ينبغي أن يتدخل التاريخ 

في إيجادها وإرادة سياسية حقيقية.

االعتراف بالقضية
> المتعارف عليه سياسيًا أن حل القضايا 
الوطنية الشائكة لن يتم اال بحل القضية 
الجنوبية.. برأيك ما المدخل لحل هذه 

القضية؟
هو  الجنوبية  للقضية  الحقيقي  الحل   -

االعتراف بها كقضية دولة وشعب وهوية..
> من قِبل مَنْ يتم االعتراف؟

- من قبل كل النخب والفعاليات.. ألن القضية 
الجنوبية قضية سياسية بامتياز.. وهي اآلن 
على الطاولة الدولية واالقليمية.. هذه القضية 
أثبتت أنها ليست أزمة سلطة في الجمهورية 
اليمنية وإنما هي أزم��ة وح��دة بين أطراف 

المعادلة السياسية بين الشمال والجنوب.
> اعتقد أن الجميع معترف بها؟

- لم يعترفوا بها كقضية شعب ودولة وهوية 
والي��زال اإلقصاء يمارَس للجنوب كشعب 
وهوية.. الموجود اآلن مجرد اعتراف نسبي 

محدود ال يستوعب القضية.
> م��اذا تقصد بالهوية 

تحديدًا؟
- الجنوب دول��ة.. الجنوب 

شخصية.

الذوبان...!
> لكن هذه الهوية ذابت 

عام 0991م؟
- لم يوجد ذوبان .. يوجد 
إل��غ��اء وإق���ص���اء.. ال��وح��دة 
ف��ي حرب  انتهت  لقائمة  ا
4991م.. وفي رأيي أن هذه 
الحرب مازالت مستمرة وإن 
بتناسب هنا وهناك.. مازالت 
م��وج��ودة تجاه الشخصية 
ه  وتجا لهوية  وا لجنوبية  ا

األرض والثروة في الجنوب.

مغادرة شعارات الماضي
> القضية الجنوبية .. هل هي بحاجة الى 

مشروع سياسي أم الى قرارات جريئة؟
- هي بحاجة الى مشروع سياسي ولكن 
بأبعاده التاريخية والثقافية التي يجب أن 
النمطية  الجنوب والشمال في  تستوعب 
الثقافية والنمطية السياسية والسكانية كٍل 
على حدة.. يجب عدم االعتماد على الشعارات 
البراقة التي كنا نتعاطى معها في الماضي 
والنضال من أجل القومية والوطنية.. يجب 
التعاطي الحقيقي مع الحالة التاريخية ما بين 

الشمال والجنوب.

كيانات غير مندمجة
> هل تبلورت لديكم رؤية للنظام السياسي 

القادم؟
- الحوار الوطني والحالة الثورية والسياسية 
الموجودة في اليمن )شمااًل وجنوبًا( وشمااًل 
تحديدًا أثبتت أن هناك حالة عدم اندماج 
اجتماعي وسياسي بين كيانات اجتماعية 
ومكونات سياسية عدة، هذا الغياب لالندماج 
أو يتوجب  ل��ت��اري��خ��ي يتأتى  السياسي وا
معه االع��ت��راف بكل ه��ذا التعدد التاريخي 
واالجتماعي.. يعني مثاًل كيان اجتماعي موجود 
في تهامة وكيان آخر في مكان آخر.. الخ، هذه 
الكيانات يجب االعتراف بها وبالتالي استيعابها 
في حالة سياسية حقيقية 
تستطيع التعاطي معها..
هذا من جانب الشمال.. أما 
من جانب الجنوب كطرف 
التعاطي معه وفقًا  يجب 

لهذه الحالة.

الحاسم هو 
الشعب

> ب��رأي��ك ه��ل غ��ي��اب أب��رز 
القيادات الجنوبية عن مؤتمر 
الحوار الوطني سيؤثر عليه 

سلبًا؟
الجنوبيين هو  - نضال 
الحاضر.. وال مانع أن تكون 
القيادات حاضرة ولكنها 
ليست هي الحاسمة.. الحاسم للقضية هو 
شعب الجنوب.. هذا الشعب الذي يناضل اآلن 
من الساحات وفي الميادين وم��ازال يقاوم 
كل أسباب الحالة القائمة التي هي موجودة 
حتى اليوم ول��م يتم تغييرها ال بقرارات 
رئاسية وال بقرارات أخرى.. ال يوجد حتى اآلن 
إجراءات لمعالجة أسباب القضية الجنوبية.. 
بحيث يستطيع الحراك أن يتعاطى مع الحوار 
الوطني من جانب أو يتعاطى مع أي إجراءات 
أخرى.. نحن مع إجراءات حقيقية فاعلة تالمس 
األرض.. نحن لسنا ضد ف��الن أوع��الن من 
الناس أو رئيس سابق أو رئيس حالي.. نحن 
مع إجراءات حقيقية تستطيع أن تتناول حاجات 

الجماهير مباشرة.
> من خالل البدايات والمؤشرات للحوار.. 
هل أنت مرتاح لمشاركتك في الحوار أم أنك 

ستندم على اتخاذ مثل هذا الموقف؟
- نحن أتينا الى الحوار إيمانًا منا بأنه وسيلة 
إيجابية مثلى للتعاطي وحل كافة المشكالت 
هذا من جانب، ومن جانب آخر المشاركة 
محاولة منّا لتقديم القضية الجنوبية تقديمًا 
حقيقيًا.. تقديمًا إنسانيًا وسياسيًا وتاريخيًا 
ويكون صوتنا مسموعًا ونكون أكثر فرحة 
وارتياحًا عندما يتم التعاطي من قبل كافة 
األطراف الموجودة في هذا المؤتمر مع القضية 
الجنوبية بكافة أبعادها السياسية والتاريخية.

هناك ندية
تفاعاًل وتعاطيًا من قبل  > هل وجدتم 
المكونات الموجودة في الحوار مع القضية 

الجنوبية؟
- المؤتمر بأكمله يتعاطى مع القضية، 
وإج��راءات المؤتمر ونظامه الداخلي عكس 
هذا التعاطي في بنوده ونصوصه بأن هناك 
طرفين- شمالي وجنوبي- وهناك ندية بينهما 
بالتناسب في القوام العددي للمؤتمر، وهذه 
حالة تكاد تكون عادلة في تعاطيها مع مطالب 
الحراك الجنوبي السلمي.. لكن ال يوجد تعاطٍ 
حقيقي حتى اآلن بين بعض النخب ألسباب 
القضية الجنوبية وحقيقة أزم��ة الوحدة.. 
مازالت بعض النخب تعتقد أن األزم��ة هي 
أزمة سلطة وتريد إبهات قضية الجنوب من 

أنها قضية دولة وشعب وهوية.
االلغاء

> هناك من يقول إن القضية الجنوبية بدأت 
منذ رحيل آخر جندي بريطاني.. فمن أين 
تبدأ القضية الجنوبية من وجهة نظركم 

أنتم في الحراك؟
- القضية الجنوبية قضية مشروع وحدة 
منهارة قضت عليها الحرب وكل ممارسات 
التنكيل واالقصاء واإللغاء التي سادت الجنوب 

الى وقت قريب.
> يعني أن القضية أزمة وحدة فقط؟

- نعم..
> ولم تكن من قبل أزمة جنوبية - جنوبية؟

- ال توجد قضية جنوبية - جنوبية.

تعزيز الثقة
> لماذا يصر غالبية أعضاء مؤتمر الحوار 

الوطني على تفعيل النقاط العشرين؟
- ألنها عبارة عن ممهدات لتعزيز الثقة بين 

الشمال والجنوب.

> وهل أنت من المطالبين بها؟
-نعم.

> لنفس األسباب؟
- لتعزيز الثقة بين الطرفين وأيضًا ألن 
فيها نوعًا من الفحص واالختبار لمصداقية 
التركيب الفوقي المجتمعي في نظام صنعاء 
للدولة وللسلطة وللحكومة، وكل المؤسسات 
فيها حبس حقيقي لإلرادة االقليمية والدولية 
واإلرادة المحلية والوطنية تجاه ما يجري في 
الجنوب من أسرى ومعتقلين.. يا أخي جرحى 
الثورة الشبابية يتم عالجهم في اسطنبول أو 
في األردن أو في المملكة العربية السعودية 
وفي ألمانيا وحتى اآلن لم يتم تسفير حتى 

جريح واحد من الحراك .. حتى 
اآلن الي��زال جرحى الجنوب 
بعضهم م��ق��ع��دي��ن ف��وق 
األسرّة.. إذًا اين هي الندية 
التي نبحث عنها.. أين هي 
العدالة االجتماعية.. العدالة 
مغيبة منذ عام 4991م.. 
الحرب بكل أبعادها مازالت 
قائمة ت��ج��اه ال��ج��ن��وب مع 

األسف.

تعارك اإلرادة
> هل تتوقع أن تتعارك 
اإلرادات في مؤتمر الحوار 
الوطني بخصوص هذه 

القضية؟
- التصادم شيء طبيعي 

بين الشمال والجنوب.. ألن حالة الوعي 
الموجودة مع األسف حتى في بعض النخب 
الموجودة في الشمال هي الحالة التاريخية 
الموجودة في الجنوب وكذلك حالة الوعي 
الموجودة في الجنوب هي حالة تاريخية 
موجودة في الشمال.. هناك عالقات اجتماعية 
مختلفة في الشمال وعالقات اجتماعية أخرى 
موجودة في الجنوب هي التي تنتج حالة 
الوعي والتعاطي مع كل القضايا والمفاهيم 

السياسية والتاريخية.

التعالي خطر..!
> هل هناك خطر يهدد مستقبل القضية 

الجنوبية في الحوار الوطني؟
- برأيي أن الخطر الوحيد بالنسبة للقضية 
الجنوبية هو االستمرار في التعالي غير 

الناضج وغير الواقعي، واالستمرار في تقديم 
أطروحات ال تستوعب وال تتعاطى مع الواقعية 

السياسية والواقعية التاريخية.
التباين

> هناك رؤى متباينة حول القضية بين 
قيادات جنوبية وفصائل حراكية؟

- ال يوجد تباين في الرؤى.. وااللتزام الراهن 
اآلن هو التزام ل��والء وطني.. والء للهوية 
التاريخية، ومهما يكن الجنوبيون منضوين 
في أحزاب، فهم يعتبرون االحزاب اآلن عبارة 
عن مكمالت وصيغًا سياسية مكملة لتحقيق 
هوية وطنية.. األحزاب القائمة ليست صيغًا 
تعبيرية عن القضية الجنوبية.. األح��زاب 
القائمة التزال في منظومة الحاكم، النظام 
السياسي، فمثاًل الحزب االشتراكي في وثائقه 
ال يتكلم عن الهوية الوطنية الجنوبية ولكن 
في أطروحاته األخيرة هو يتكلم عن الهوية 
الوطنية الجنوبية وهكذا.. فاألحزاب ماتزال 
مرتبطة بالنظام السياسي ومنظومة الحاكم 
القائم.. لكن حركة الجماهير، حركة الشعب 
هي التعبير والصيغة الحقيقية لهذا المشروع 

أو ذاك..
الشعب في الجنوب

> الدكتور بن دغر جنوبي وذكر في افتتاحية 
أن  لماضي  ا لعدد  ا لميثاق«  »ا صحيفة 
الفيدرالية بين شطرين تعتبر غير صالحة 
للبالد وال للوضع االجتماعي وأورد مبررات 
كثيرة لحل القضية الجنوبية في إطار الوطن 

المحدد؟
- كل واح��د له رأي��ه وم��س��ؤول عن ذلك 
الرأي.. ولكن الحالة الموجودة على األرض 
حالة  واضحة جدًا.. الشعب في الجنوب لديه 
مطالب  وتطلعات حقيقية.. هذه المطالب 
جاءت نتيجة ممارسات وسلوكيات واضحة 
منذ 49م أدت هذه الممارسة الى حالة وعي 

ومشروع سياسي آخر.
قرارات جريئة

> تعليقك على القرارات التي أصدرها رئيس 
الجمهورية مؤخرًا بخصوص هيكلة الجيش 
وهل ستخدم هذه القرارات حل القضية 

الجنوبية؟
- القرارات - حقيقة- جريئة وشجاعة ونأمل 
أنها ال تالمس االشخاص ولكنها تالمس 
العالقات القائمة ما بين المكونات االجتماعية 
 . لنخبوية. وا والسياسية 
ن��أم��ل أال ت��ك��ون ق���رارات 
في هذه الفئة.. ينبغي أن 
تتجاوز القرارات الى فئات 
أخ����رى.. ال���ى مستويات 
أدن���ى وأع��ل��ى حتى نجد 
حالة واضحة من التداول 
لعملية  ا م��ن  لحقيقي  ا
السياسية أو الثقافية أو 

العسكرية أو االقتصادية.

ضمانات الحوار
> ما الضمانات التي تحول 
مخرجات  مؤتمر الحوار الى 

واقع ملموس؟
- نحتاج الى إرادة وطنية 
حقيقية وأيضًا إرادة إقليمية ودولية ألن 
الواقع التاريخي في اليمن اليزال يفتقد الى 
كثير من الظروف لتنفيذ أو ضمانات لتحقيق 
مخرجات الحوار.. لهذا يجب أن يتدخل الدور 
االقليمي والدولي لتنفيذ هذه المخرجات.. 
هناك مشاريع سياسية سابقة ومن ضمنها 
وثيقة العهد واالتفاق لم تنفذ، مع األسف 
ال��م��وروث االجتماعي والتاريخي الموجود 
والذاتية والسلطة هيمنت على كل االتفاقات 

السياسية.
الحوار بحاجة الى أن تتوفر كل اإلرادات 
حتى نصل فعاًل إلى تنفيذ حقيقي لكل 

مخرجاته.
> كلمة أخيرة؟

- أسأل اهلل التوفيق للجميع ولكل موضوعات 
وقضايا ومحاور مؤتمر الحوار الوطني.

د. خالد بامدهف عضو مؤتمر الحوار لـ»الميثاق«:

ال توجد معالجات حقيقية ألسباب القضية الجنوبية
قال عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الدكتور خالد بامدهف: ان المشهد السياسي الراهن في البلد يدعو للتفاؤل واالنتظار وفي نفس الوقت يدعو للحذر.. 

مؤكدا ان مؤتمر الحوار وسيلة ايجابية مثلى للتعاطي وحل كافة المشكالت. 
ووصف بامدهف قرارات الرئيس هادي االخيرة المتعلقة بتقسيم مسرح العمليات العسكرية للجمهورية اليمنية جرئية وشجاعة.

وقال« في الحقيقة القرارات جرئية وشجاعة ونامل  انها ال تالمس االشخاص والنخب ولكنها تالمس العالقات القائمة بين المكونات االجتماعية، وينبغي ان تتجاوز 
الى مستويات اخرى«.

صحيفة »الميثاق« وإيمانا منها بالرأي والرأي االخر تفتح صفحاتها ألعضاء مؤتمر الحوار في عرض وطرح ارائهم لمناقشتها بغض النظر عن مدى االتفاق او االختالف 
مع هذه اآلراء، تستضيف القيادي البارز في الحراك الجنوبي السلمي، خالد بامدهف، في حوار صريح وشفاف اكد فيه ان الحل الحقيقي للقضية الجنوبية هو االعتراف بها 

من قبل النخب والفعاليات، ألنها- حسب تعبيره- قضية سياسية بامتياز، وقال »القضية الجنوبية اثبتت أنها ليست ازمة سلطة في الجمهورية اليمنية«.. 
وتناول الحوار مع القيادي الحراكي بامدهف، قضايا كثيرة.. فالى نصه:-

 

قرارات رئيس الجمهورية شجاعة ونأمل 
أن تتجاوز إلى مستويات أخرى

القضية الجنوبية ليست أزمة سلطة وإنما أزمة وحدة
الحزب االشتراكي بدأ يتكلم عن الهوية الجنوبية في أطروحاته
الحراك ليس ضد رئيس سابق أو حالي ومطلبنا إجراءات تعالج قضايا الناس

حل القضية 
الجنوبية يحتاج إلى 

مشروع سياسي

المشهد السياسي 
يدعو للتفاؤل 

الحذر

مخرجات الحوار 
يتطلب تنفيذها  

جهودًا محلية ودولية

الحوار وسيلة 
إيجابية للتعاطي مع 

حل المشكالت
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> عدن »الميثاق« - ياسر شمسان

> عقد فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 
)27( بمديرية الشيخ عثمان محافظة عدن 
األربعاء الماضي اجتماعه الدوري والذي ضم 

قيادات المؤتمر بالمديرية ورؤساء المراكز.
ُكرّس لمناقشة سير أعمل وأداء فرع المؤتمر 
التنظيمي خالل  بالمديرية وخطة نشاطه 
المرحلة القادمة من العام 2013م باإلضافة الى 
مناقشة قضايا الخدمات المقدمة للمواطنين 
في المديرية وأهمها مشكلة االنقطاع المتكرر 
للكهرباء وانقطاع المياه عن بعض مناطق 

المديرية.
وفي بداية االجتماع رحب االخ محمد حسين 

الحميقاني رئيس فرع المؤتمر بالمديرية 
باألخوة مسؤولي ال��دوائ��ر ورؤس��اء المراكز 
التنظيمية في الفرع.. داعيًا الجميع الى المزيد 
من التماسك والتالحم وبذل المزيد من العطاء 

لتطوير األداء السياسي والتنظيمي.
 ووقف المجتمعون أمام قضايا الخدمات في 
المديرية وأكدوا على ضرورة وضع المعالجات 
السريعة لها السيما خالل فصل الصيف القادم، 
وأوصى االجتماع بأهمية تفاعل أعضائه مع 
القضايا المهمة والمصيرية التي تشهدها بالدنا 
وأهمها الحوار الوطني المؤمل منه الخروج 
بالوطن الى بر األمان ووضع المعالجات المناسبة 
لمجمل القضايا الوطنية وفي مقدمتها صيانة 

وحدة الوطن وتقدمه الشامل.

البيضاء /محمد المشخر

دان��ت قيادة وقواعد وانصار المؤتمر 
الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني 
بمحافظة البيضاء االعتداء اإلرهابي الذي 
تعرض له منزل محافظ المحافظة اللواء الركن 
الظاهري احمد الشدادي بصواريخ ال�« آر بي 
جي« محدثُا اضرارًا مادية بليغة في المنزل 
دون ان يوقع اي ضحايا بشرية، وللمرة الثانية 

على التوالي.
وحذر البيان الصادر عن المؤتمر الشعبي العام 
واحزاب التحالف الوطني بمحافظة البيضاء 

من محاوالت بعض األط��راف جر المحافظة 
ألتون أزمات تهدد السلم  االجتماعي، داعيًا 
كل األطراف السياسية والقوى االجتماعية إلى 
التصدي لتلك المخططات والتحلي بالمسئولية 
الوطنية في ظل الظروف العصيبة التي تمر 
بها  البالد للحيلولة دون تمرير تلك المخططات 
عبر تحصين الجبهة الداخلية باالصطفاف 
خلف الجهود التي تُبذل إلنجاح مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل ونبذ العنف بكل أشكاله 

وصوره.
لجهات  ا لعام  ا الشعبي  لمؤتمر  ا وحمَّل 
االمنية مسئولية االن��ف��الت األم��ن��ي ال��ذي 

تشهده عاصمة المحافظة ومديريات رداع.. 
داعيًا إلى كشف مالبسات الجريمة التي وقعت 
وضبط الجناة الذين نفذوها وتقديمهم ومن 
يقف خلفهم للعدالة ، كما دعا الى الكشف عن 
نتائج التحقيقات في جرائم العنف واالرهاب 
والتي وقعت خالل  الفترة الماضية في مناطق 
متفرقة في المحافظة.. مؤكدًا وقوفه الى 
بالمحافظة  المحلية  السلطة  جانب قيادة 

لمواجهة تلك االعمال االرهابية واالجرامية.
صادر عن قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة البيضاء بتاريخ 2013/4/13م.. 

واهلل الموفق ،،

المؤتمر والتحالف يدينون االعتداء اإلرهابي 
على منزل محافظ البيضاء

مؤتمر الشيخ عثمان يطالب بمعالجة 
مشاكل المواطنين الخدمية


