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حـوار القضايـــــــــا الساخنة..!
محسن النقيب عضو مؤتمر الحوار لـ»الميثاق«:

الجيش الموحد ضامن لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

 ۹  نبدأ معك من ال��ق��رارات االخ��ي��رة لرئيس 
الجمهورية بشأن هيكلة الجيش كيف تقرأ هذه 

القرارات..؟
- في البدء نحن متفائلون بالحوار الوطني ومصدر 
تفاؤلنا تلك القرارات الشجاعة التي اصدرها فخامة 
االخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد 
األعلى للقوات المسلحة باستكمال اعادة هيكلة الجيش 
وهذه القرارات ستعطي دفعة للحوار وستزيل الشكوك 

والمالبسات.
 ۹  ما االجراءات التي اعددتموها للبدء بمناقشة 

قضية صعدة التي أنت عضو في فريقها؟
- نواصل اجتماعاتنا منذ السبت ونناقش المسائل 
التطبيقية بحيث نصل خالل فترة وجيزة العداد خطة 
مكتبية وترافقها خطة للنزول الميداني الى محافظة 
صعدة لالطالع على م��اي��دور على االرض وااللتقاء 
بالشخصيات والمواطنين ومالمسة القضية على الواقع 

لمعرفة حجم االض��رار 
وم����اذا ي��ري��د ال��ن��اس.. 
وبعدها سنرفع تقريرنا 
الى هيئة الرئاسة ونحن 
متفائلون بتكاتف وتعاون 
الجميع للخروج بحلول 

جذرية للقضية.
 ۹  هل حسمتم 
أم������ر رئ���اس���ة 

الفريق؟
- ان شاء اهلل، وقد بدأنا 
بالمرحلة الثانية المتمثلة 

بإعداد الخطط.
 ۹  هل تشكيل 
ال��ف��رق ك��ان عند 
يا  القضا مستوى 

أم انه خضع للرغبات الشخصية؟
- اعتقد ان كل اعضاء مؤتمر الحوار يحملون قضية 
الوطن العامة، وقد شكلت الفرق بدقة وهي قادرة  على 

تحمل المسئولية بكفاءة واقتدار.
 ۹  أنت من أبناء الجنوب وضمن فريق صعدة.. 

هل ستساهم في معالجة القضيتين؟
- للقضية الجنوبية فريق خاص بها وهو جدير بإيجاد 
حلول جذرية لها، وقضية صعدة لها فريقها وانا ضمنهم 
سنبذل جهودنا لالستماع لكل اطراف القضية وتقديم 
الحلول والرفع بها الى رئاسة المؤتمر لمناقشتها واضافة 

او حذف ما سيتم التوافق عليه.
 ۹  هل لديك رؤية شخصية لحل القضية الجنوبية 

او للنظام السياسي المناسب لليمن؟
- شخصيًا أنا مع دولة اتحادية بأقاليم متعددة.

 ۹  كيف يمكن حل القضايا المعقدة كالقضية 
الجنوبية وصعدة؟

- بعض القضايا بحاجة الى مشروع سياسي يتبعه 
قرارات رئاسية جريئة.

 ۹  انسحاب أو تغيب أو مقاطعة بعض القيادات 
لمؤتمر الحوار هل ستؤثر على أعمال المتحاورين؟
- باب الحوار مفتوح لكل من اراد المشاركة.. والمؤتمر 
اتخذ قرارًا في جلسته االخيرة وترك الباب مفتوحًا لكل من 
يريد ان يشارك في المؤتمر وتم تشكيل لجنة للتواصل 
مع القيادات في الداخل او في الخارج ومنتظرين تقريرها 

بخصوص ما توصلت اليه معهم.
 ۹  هل سنسمع مستقباًل من البعض انه تم 

اقصاؤه من المشاركة في الحوار؟
- اليوجد شخص واحد تم اقصاؤه من المشاركة.. وهناك 
قيادات الي��زال جمال بن عمر يتواصل معها القناعها 

بالمشاركة.
 ۹  هناك اكثر من نظام حكم مطروح لليمن.. أال 
ترى أن بعضها سيؤدي الى تمزيق الوطن اذا ما تم 

التوافق عليه؟
- نحن النريد ان نستبق األمور، ولكن أؤكد أن اليمن 
ستبقى موحدة ولن يكون هناك سوى اصالحات ولكنها 

جريئة وفي اطار الوحدة.
 ۹  تقييمك لمدى تفاعل المكونات المتحاورة مع 

القضايا المطروحة؟
- التفاعل ممتاز ويكاد الكل يجمع على القضية العامة 
قضية اليمن ومهما كانت األراء مختلفة فهناك هدف عام 

لدى الجميع.
 ۹  هل سيفضي الحوار الى تحالفات جديدة او 

احياء تكتالت قديمة؟
- ال أتوقع ذلك وقد يكون هناك توافقات في بعض اآلراء.
۹  في ظل مطالبة بعض االعضاء بتطبيق   
النقاط العشرين.. من المسئول عن البت في هذه 

المطالب؟
- الموضوع مطروح أمام رئيس الجمهورية.

 ۹  لماذا لم تقر إذًا؟
-الرئيس شكل لجانًا لحصر االراضي وللمبعدين وربما 

يريد ان يخرج النقاط دفعة، دفعة.
 ۹  هل تتوقع ان تسعى بعض القوى التقليدية 

لعرقلة الحوار؟

- ال أعتقد ذلك الن اعضاء مؤتمر الحوار من كافة شرائح 
الشعب ومن كل المكونات السياسية والمنظمات المدنية، 
والن الشعب اليمني قد حسم أمره نحو دولة مدنية حديثة 
باالضافة الى االرادة الدولية المساندة لذلك.. ولن تسمح 

االرادة المحلية والدولية الشخاص بان يعرقلوا الحوار.
 ۹  هل تتوقع بأن تسعى االرستقراطية المشيخية 
للتحكم بالنظام السياسي القادم كما فعلت منذ 

خمسين عامًا؟
- أتوقع ان تكون هناك انفراجة تامة لليمنيين، 
والمشيخة مشاركة معنا في الحوار، وانا ال أدعو الى انهاء 
المشيخة في اليمن وانما الى تفعيل القانون على الجميع 
وارساء دولة العدالة والقضاء المستقل الذي يساوي بين 

المواطنين واليفرق بين كبير وصغير.. شيخ أو مواطن.
 ۹  تمسكك ببقاء المشائخ.. هل هو نابع من 

كونك أحد أبناء المشائخ الجنوبيين؟
- خالص نحن قد تمدَّنا من زمان.

 ۹  أال تخشى ان يعمق 
الحوار بعض الخالفات؟

- ال أع��ت��ق��د ذل��ك 
واليمكن ان يحصل.. 
ل��ديَّ تفاؤل كبير بأن 
الحوار سينجح بامتياز 
وس��ت��ك��ون مخرجاته 
لناس،  ا لكل  مرضية 
م���ن ك���ان ي��ت��وق��ع ان 
االخ عبدربه  ي��ص��در 
منصور ه��ادي رئيس 
الجمهورية تلك القرارات 
يخية  ر لتا ا و عة  لشجا ا
لتي  ا تيجية  ا ستر ال ا و
لمواطنين  ا ن��ت  ط��م��أ
بتوحيد الجيش وولدت 
لدى المتحاورين ثقة بنجاح مؤتمرهم وضمان تنفيذ 

مخرجاته.
 ۹  يعني ان الجيش سيضمن تنفيذ مخرجات 

الحوار؟
- قبل القرارات كان هناك خلل واضح في الجيش وهذا 
الخلل كان يهدد مستقبل الحوار، ولكن بعد توحيده بتلك 
القرارات لم يعد هناك ما يخشاه الناس بهذا الخصوص، 
وعندما تكون هناك دولة مدنية حديثة يتساوى فيها 
الجميع ستتالشى القضايا تمامًا وستزول االحتقانات 
وسيندمج الكل مع المدنية الحديثة وسيضمن كل ذي 
حٍق حقه، فإيجاد الدولة المدنية وتوحيد الجيش ضامن 

أساسي إلنجاح الحوار.
 ۹  كلمة أخيرة..

- اشكر صحيفة »الميثاق« الهتمامها بالقضايا الوطنية 
واتمنى من كل اليمنيين ان يتابعوا مجريات الحوار 

ويراقبوا كل تفاصيله ويدفعوا باتجاه انجاحه.

أنا مع دولة 
اتحادية بأقاليم 
متعددة

الحوار سيخرج بحلول 
جذرية للقضايا في اطار 
الوطن الموحد

القلق على الحوار 
من الساعين 

الفشاله

لست مع انهاء 
المشيخة من 

اليمن

أبدى عضو مؤتمر الحوار الوطني االخ محسن النقيب تفاؤله بالحوار الخراج  
اليمن من أزمته..

وقال في حوار مع »الميثاق« ان الحوار سيخرج بحلول جذرية لمختلف القضايا في 
اطار الوطن الموحد..

تفاصيل لقضايا أخرى في الحوار التالي :

نعد خطة للنزول 
الميداني إلى صعدة 
واالستماع إلى المواطنين

بعض القضايا بحاجة 
الى مشروع سياسي 
يتبعه قرارات جريئة

د/ دغيش:  لجان ميدانية تعمل على معالجة عدد من قضايا النقاط العشرين
الدكتور عبدالباري دغيش-   

رئيس فريق القضايا ذات 
البعد الوطني والمصالحة الوطنية 
والعدالة االنتقالية- لخَّص رؤية 
فريق عمل المصالحة الوطنية قائاًل 
: رؤية وغاية جميع اعضاء الفريق 
الخروج بتشريعات دستورية تالمس 
ه��ذه العناوين العريضة لفريق 
العمل والوصول الى استراتيجية 

لمعالجة القضايا المتعددة.

واشاد دغيش بالقرارات الجمهورية 
االخيرة المكملة لهيكلة الجيش 
المتحاورين  وق��ال بأنها حفزت 
لمواجهة التحديات وترجمة جديدة 
للتغيير السلمي االيجابي وأسدلت 
الستار على فترة زمنية سابقة 
باالضافة ال��ى كونها خطوة في 
طريق تنفيذ النقاط العشرين التي 
تمثل معظمها محط نقاش مؤتمر 
ال��ح��وار الوطني الشامل، ويجب 

الخوض فيها ومنها مايجري حاليًا 
تنفيذها مثل مشكلة االراض��ي 
حيث تم تكليف لجان والتقت بكثير 
من المتضررين واصحاب المظالم 
مدنيين وعسكريين، وهناك لجان 
في الميدان تعمل على تنفيذ عدد 
من القضايا تحت مسمى النقاط 
العشرين وبعض ه��ذه القضايا 
تتطلب معالجتها وقتًا واليمكن ذلك 

بمجرد اصدار قرار.

دور    وع������ن 
وم��ه��ام لجنة 
بناء الدولة في مؤتمر 
ال���ح���وار ال��وط��ن��ي 
الشامل قال الشيخ 
كهالن اب��وش��وارب : 
مازلنا في طور إعداد 
خطة عمل تتضمن 
ق��ض��اي��ا ال��م��ح��ور 
المتعلق ببناء الدولة 
وال����ذي م��ن خالله 
سيتم توزيع فريق 
العمل الى مجموعات 
ف���رق س��ي��ن��اط بها 
النزول الميداني الى 
مختلف المحافظات 
لالستماع الى قضايا 
ال��م��واط��ن��ي��ن وك��ذا 
االلتقاء بالمؤسسات 
القانونية والخبراء 
من  ليتم  لدوليين  ا
ذلك كله استخالص 
ع��ن��اوي��ن رئيسية 
لتكوين محاور في 
اط���اره���ا سيصاغ 
ال��دس��ت��ور اليمني 
الجديد بعد ان يتم 
عرضه على مؤتمر 
ال����ح����وار ب��ح��س��ب 
ال��ب��رن��ام��ج الزمني 
للجلسة  ل��م��ع��د  ا
ال��خ��اص��ة ب���إق���رار 
العريضة  الخطوط 
ل��ل��دس��ت��ور ولجنة 

الصياغة.
وع����ّل����ق ال��ش��ي��خ 
البيان  كهالن على 
الختامي الصادر عن 
رئاسة مؤتمر الحوار 
ف��ي خ��ت��ام الجلسة 
له  بقو حية  فتتا ال ا
: ان��ه بيان لم يكن 
متضمنًا في جدول 
أعمال المؤتمر ولم 
يقر من قبل االعضاء 
ال��م��ش��ارك��ي��ن، وقد 
حُ��ش��ر ف��ي��ه بعض 
منها  ل��ب  ل��م��ط��ا ا
مطالب عادلة وأخرى 
ال��م��راد منها اث��ارة 
مؤتمر  الشغب في 

الحوار.
ويرى الشيخ كهالن 
ان القضية الجنوبية 
تعقيدًا  األكثر  هي 
الحوار  ف��ي مؤتمر 
الوطني يليها قضية 
ص��ع��دة، آم����اًل من 
كين  ر لمشا ا جميع 
ف��ي ال��ح��وار تحري 
المصداقية وتغليب 
مصلحة الوطن على 
المصالح الشخصية 

والحزبية.
قية  مصدا ًا  معتبر
المشاركين العامل 
ال���رئ���ي���س ل��ن��ج��اح 

مؤتمر الحوار.

وصف احمد المعكر عضو فريق بناء الجيش   
واألمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
قرارات رئيس الجمهورية االخيرة المكملة لهيكلة 
الجيش بالقرارات الشجاعة، وقال انها انجزت 
50% من عمل فريق بناء الجيش واالمن ومهدت 

لالنتقال الى الدولة اليمنية الحديثة.
وق��ال المعكر : هناك سوء فهم لدى بعض 
المشاركين في فريق بناء الجيش واالمن حول 
مهام فريق العمل إذ يعتقد البعض ان مهام 
اللجنة تأسيس جيش جديد وهذا خطأ فادح 
فالجيش موجود ول��وال اهلل وثم جهود االمن 

والجيش لما بدأ مؤتمر الحوار أعماله.
موضحًا طبيعة مهام فريق بناء الجيش واالمن 
بقوله : ان دوره يقتصر في وضع اسس بناء 
جيش وطني تتضمن توصيات بعدم تجنيد صغار 
السن لما يترتب عليها من ضرر كبير على االمن 

وانتهاك لحقوق الطفولة.
واضاف : لدينا برنامج عمل يتضمن االلتقاء 

بقيادة وزارة الدفاع وكذا لجنة الهيكلة.

أحمد المعكر:

 قرارات الرئيس انجزت 50% من 
عمل فريق بناء الجيش واألمن

كهالن أبوشوارب: 
نجاح مؤتمر الحوار مرهون 

بمصداقية المشاركين


