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- تحتاج الى مشروع سياسي وق��رارت 
جريئة وإرادة وطنية.. القضية بحاجة الى 
مشروع سياسي من أجل رؤية مستقبلية 

لليمن بشكل عام والجنوب جزء من هذا.
وكذلك القضية بحاجة الى قرارات جريئة، 
فمثاًل نحن بحاجة ال��ى ق��رارات تشمل 

المبعدين واألراضي والمقصيين..
هناك مظالم وحقوق بحاجة الى قرارات 
لتكميم أفواه المزايدين بها.. المطلوب 
بشكل عاجل من فخامة األخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية اتخاذ 
قرارات جريئة ترجع الحقوق الى أصحابها 
من أراضي وموظفين ومبعدين ومقصيين 

ومتقاعدين..
وبهذا يكون قد سد باب الذريعة على 
المزايدين وأدعياء الوصاية، وإذا توصلنا 
ال��ى نظام سياسي قائم على العدالة 
والمساواة نكون بذلك قد حلينا القضية 

الجنوبية من جذورها.
۹  هل هناك من يسعى لعرقلة   
حل القضية الجنوبية سواء من داخل 

الحوار أو خارجه؟
- ربما هناك في الخارج من يريد أال 
تخرج القضية الى حلول، لكن نرى أن 
كل المكونات الجنوبية المشاركة في 
الحوار الوطني لديها حس وطني وتريد 
حل القضية ولكن كل واحد من منظوره 
السياسي والحظنا م��ن خ��الل آرائهم 

وطرحهم أنهم حريصون على حلها.

 ۹  برأيك.. ما النظام السياسي 
لمستقبل  يصلح  ل��ذي  ا للحكم 

اليمن؟
- الحكم الذي يناسب الشارع اليمني سواًء 
في الشمال أو في الجنوب يمكن في إطار 
الوحدة التي تقوم على العدالة والمساواة 
ورد الحقوق الى أهلها وإنصاف المظلومين.
 ۹  مقاطعة قيادات جنوبية بارزة 
وانسحاب البعض عن مؤتمر الحوار.. 

هل سيؤثر على القضية الجنوبية؟
- إذا توافرت اإلرادة القوية من قبل 
ال��م��وج��ودي��ن ف��ال أظ���ن أن���ه سيكون 
للمقاطعين أو المنسحبين أي تأثير، وإذا 
كان هناك تأثير فسيكون تأثيرًا نسبيًا وآنيًا 

وسيتالشى.
واصلوا النضال

 ۹  رس��ال��ت��ك ل��ل��م��واط��ن��ي��ن في 
المحافظات الجنوبية؟

- رسالتي الى اخواني في المحافظات 

الجنوبية وكل من يريد للقضية الجنوبية 
أن تنجح أن يستمروا في نضالهم السلمي 
الذي عهدناه منهم، فقد قدموا بنضالهم 
قد  و عظيمة  ية  ر حضا قيمة  لسلمي  ا
علموا اآلخرين معاني ودالالت النضال 
السلمي وقد استفاد اآلخرون من تجربتهم 

وتحملهم عناء النضال لفترة طويلة.
الفرصة سانحة

 ۹  وماذا تقول لزمالئك المتحاورين؟
- اتركوا الحزبية وراء ظهوركم، فواهلل ما 
وصلنا الى هذا إال بسبب التشتت والفرقة 
والحزبية وتمترس البعض خلف مواقف 

أحزابهم.
الوطن يمر بمرحلة إذا لم نتكاتف ونضع 
وحدة وأمن واستقرار الوطن ومستقبل 
أبنائنا نصب أعيننا فلن نخرج من هذا 
الحوار بنتيجة.. وإذا لم نصل الى حلول 
مرضية للجميع في مختلف مناطق اليمن 
سنظل على هذا المنوال عشرات السنين 

كما كان حاصل في الجنوب سابقًا.
يلبي  بما  القضايا  لم نحسم  وإذا 
تطلعات الشارع فسندخل في صراعات 
مستقبلية من الصعب حينها السيطرة 
والتاريخ  .. فالفرصة سانحة  عليها
يصوب رواته باتجاهنا لتدوين لحظات 
ل��ذي مُنحنا شرف  ا العظيم  المجد 
صناعته وإن ش��اء اهلل سنتوفق في 
مهمتنا بتكاتف الجميع وسنصل الى 

دولة مدنية حديثة.

على المتحاورين التوفيق بين 
الرؤى وصوت الشارع

القضية تحتاج إلى احتواء كل أبناء 
الجنوب على مرّ الصراعات

قاسم الكسادي عضو مؤتـــــــــــــــمر الحوار لـ»الميثاق«:

الــرؤى لـم ترتــِق إلـى مستـــــــــوى القضية الجنوبية

نظام الحكم القادم يجب أن 
يكون في إطار الوحدة

التمترس وراء الحزبية أوصل 
اليمن إلى األزمة ويهدد الحوار

حازب:على األحزاب معالجة األخطاء وعدم 
التهرب من تحمل المسؤولية

أّكد حسين محمد حازب عضو اللجنة العامة للمؤتمر وعضو مؤتمر الحوار 
أن أعضاء في الحكومة ال يزالون يعملون ألحزابهم، ولو كانت الحكومة تعمل 
وفق النظام والقانون ونصوص المبادرة الخليجية لكانت قد أزالت كثيرًا من 

المشاكل التي ال نزال نعاني منها حتى اليوم.
واعتبر حازب في حديث لجريدة »المدينة« السعودية أن ترأس األخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية اجتماع الحكومة األسبوع الماضي »رسالة 
موجهة للقوى المشكلة للحكومة بأنها إذا ما ظلت تراوح ستكون معرقلة 

للتسوية السياسية ويجب إعالن ذلك للرأي العام«.
أما بالنسبة لوزراء المؤتمر المشاركين في الحكومة فقال حازب إنه ليس 
للمؤتمر سيطرة عليهم فالمسيطر عليهم رئيس الحكومة ولو كان للتنظيم 
دور عليهم لما حصلت كثير من اإلقصاءات لكوادر المؤتمر من الوظيفة 
العامة، ولم يحصل في يوم من األيام أن وجّهت اللجنة العامة للحزب 

أعضاءها في الحكومة.
من جهة ثانية أوضح حازب أن كل القوى تهربوا من قول الحقيقة فيما 
يتعلق  بالقضية الجنوبية، والكل أخطأ وأصاب والكل عليه أن يتحمل 

المسئولية في معالجات هذه األخطاء لكي نصل إلى حلول لها.
وأّكد أن األحزاب والتنظيمات السياسية والمكونات األخرى في مؤتمر 
الحوار ال زالت تتمترس وراء قضايا معينة والزالت أيضًا »تشخصن« بعض 
القضايا وتستهدف شخصيات بعينها، رغم أن األخطاء التي حصلت سواء في 
عام 1967 أو ما بعدها حصلت خالل حكومات سابقة إاّل أن تلك األخطاء ال 
تزال موجودة إلى اليوم، ومن يقول أنها بدأت بعد عام 1994 فقد جانب 

الصواب.
واستطرد »لكن ما يهمني في الموضوع أننا ال نظلم الوحدة اليمنية 
ونحملها مسئولية تلك األخطاء التي ارتكبت، أنا لست مع أي طرف يقول إن 
ما حصل سببه الوحدة، ولكن ما حصل كانت جذوره سابقة للوحدة، والدليل 
على ذلك صدور جملة من القوانين والقرارات عن مجلس الرئاسة عشية 
يوم الوحدة عام 1990 تعالج قضايا ومشاكل تعود لفترة سابقة إلعالن 
قيام الجمهورية اليمنية معظمها لم تنفذ إلى اليوم، وبالتالي هي جزء من 

أسباب جذور القضية الجنوبية محل البحث«.
وأوضح عضو اللجنة العامة حسين حازب أنه »بعد عام 94 حدثت أخطاء 
فادحة ال تقل عن السابقة، اشترك فيها الجميع، وكان يجب عليهم أن 

يعترفوا بذلك، وإذا حاول أي طرف سياسي تبرئة نفسه وألصق تهمة 
ارتكابها وتحميلها لطرف بعينه، عليه أال ينسى أن هناك ائتالفات 

حكومية تمت بعد الوحدة- ائتالف قبل 94 وثالثة ائتالفات 
حكومية بعد هذا التاريخ، ما يؤكد أن الكل اشتركوا في هذه 

األخطاء الماثلة اليوم والكل اشتركوا في الصواب، وبالتالي فال يستطيع 
أحد أن يدين طرفًا بمفرده. ومن وجهة نظري أن الكل مطالبون بإيجاد 

الحلول للقضية الجنوبية«.
وفي معرض رده على سؤال حول هوية وشكل الدولة القادمة قال حسين 
حازب »أنا مع إعطاء الصالحيات الكاملة لألقاليم أو المحافظات في إدارة 
نفسها بنفسها. وأما من يتحدثون عن دولة اتحادية فهم ال يريدون الوصول 
إلى حلول فعلية وناجعة.. أميل إلى ما جاء في رؤية الحزب االشتراكي اليمني 
الذي اقترح في رؤيته أن يتم العمل بالنظام االتحادي بعد خمس سنوات 

من االستفتاء على الدستور الجديد«.
وحول قضية صعدة أوضح حسين حازب أن المؤتمر الشعبي العام قدم 

رؤيته عن جذور قضية صعدة وما جرى فيها، على 
أس��اس ما قالته الدولة من خ��الل إعالمها 

ومؤسساتها في األيام األولى للمواجهة 
مع الحوثيين عام 2004 وبينت أن هناك 

تمردًا وأنها قامت بواجبها في مواجهته.
وقال: إن »حزب االصالح وأحزاب اللقاء 
المشترك التي كانت حينها في المعارضة 
جزء من حرب صعدة وجزء من المشكلة 
وجزء من عدم وجود الحل بدليل أن كل 
حزب تعامل معها بما يخدم اجنداته 
السياسية، وإذا كانت الدولة أخطأت في 
الحرب األولى فلماذا لم يكن لهم موقف 
في بقية الحروب الخمسة، بل كانت لهم 
تكتيكات سياسية، وكيفوا الحرب لصالح 

أجندتهم السياسية.. واثبتت 
احداث عام 2011م هذه 

الحقيقة.

وزراء المؤتمر يخضعون لسيطرة رئيس الحكومة

لقطات

 ۹  تواصل فرق الحوار الوطني التسع أعمالها 
بوتيرة عالية وفي ظل اهتمام كبير على وضع 
أسس واضحة والتي ستقوم الفرق على ضوئها 
بإنجاز مهامها حسب خططها المرسومة.. 
واألروع ه��و ات��ب��اع االس��ل��وب العلمي ال��ذي 
يالحظ في جميع الفرق من االعداد والتنظيم 
المحكمين لنشاطاتها األمر الذي سيهيئ اجواء 

اكثر مواتية النجاز المهام على أكمل وجه.
  ¿  ¿  ¿

 ۹  سيمثل النزول الميداني لفرق الحوار او 
كما وصف األمين العام لمؤتمر الحوار بسفراء 
المؤتمر الى المحافظات فرصة ثمينة لمالمسة 
القضايا المطروحة واستشراف اآلراء والتصورات 
حولها يما يساعد المتحاورين على فهم تلك 
القضايا التي يتدارسونها وجمع المعلومات 

الالزمة بشأنها..
  ¿  ¿  ¿

 ۹  البحث في ثنايا مختلف القضايا من قبل 
الفرق يعبر عن رغبة جامحة للمتحاورين 
في االستغالل االمثل لالجواء الديمقراطية 
والعلمية والتنظيمية التي تسود الحوار.. وهى 
رغبة يعكسها المتحاورون بعدم اقتناعهم بما 
وصل اليهم من رؤى وتصورات حزبية.. وهذا 
يضاعف من مسئوليات المتحاورين الوطنية 
لوضع معالجات ناجعة تكون محل إش��ادة 

الشعب صاحب المصلحة االولى من الحوار..
  ¿  ¿  ¿

 ۹  اثراء القضايا المطروحة لم يعد مسألة 
مقتصرة على قاعات الحوارات والفرق بل 
تجاوزها الى خارج الحوار من خالل اللقاءات 
مع مختلف الفعاليات التي طالما تكرس المزيد 
من المناقشات وتقريب وجهات النظر.. وتبني 

المعالجات إزاء القضايا المطروحة..
  ¿  ¿  ¿

 ۹  البعض في فريق العدالة االنتقالية يشكون 
مما أسموه بحالة عدم االحترام والتقدير بين 
اعضاء الفريق.. مطالبين زمالءهم بضرورة 
التقيد الكامل بمثل وقيم الحوار والطرح 
الموضوعي البعيد عن التمترس واألساليب 
العنترية باعتبارها التعبر عن جوهر الحوار 

الذي يلتف الجميع حوله..
  ¿  ¿  ¿

 ۹  الوقفات االحتجاجية تعكس حرص الكثير 
على ايصال رسالتهم من خاللها خاصة وهناك 
من يعتقد انه سيخسر البعد الشعبي في حالة 
عدم مشاركته وتختلف الرسائل من مكون إلى 
آخر وهو مايعبر عن وجود تأثير واضح لبيئة 

خارج الحوار على داخله..
  ¿  ¿  ¿

 ۹  يبدو ان التدخين كعادة يمارسها معظم 
المشاركين في مؤتمر الحوار قد جعلت الشرفة 
المجاورة لقاعات الحوار تشهد حضورًا فاعاًل.. 
فأغلبية المدخنين يقضون اوق��ات ليست 
بالقصيرة في هذة الشرفة كما تحولت الى 
مكان لنقاشات مستفيضة بين المتحاورين..
لكن البعض يرى ان ذلك اهدار للوقت الذي 

تحتاجه القاعات للمزيد من النقاشات..
  ¿  ¿  ¿

 ۹  العقلية الشمولية لبعض األحزاب والتي 
دخلت من خاللها مؤتمر الحوار تواجه حاالت 
مد وجزر وعدم قدرة على السيطرة على اداء 
االعضاء التابعين لهذا الحزب او ذاك كالتقيد 
الكامل برؤية االحزاب ..ويرجع البعض مرد ذلك 
الى حالة العلمية التي ينتهجها الحوار وهو ما 
يجعل من المتحاورين يفضلون االطاللة على 
كافة المعلومات والتعامل معها بصورة منطقية 

من خالل اعمال العقل والمنطق..

  ¿  ¿  ¿
۹  التحالفات الحزبية قبل الحوار وقبل   
اندالع االزمة تشهد في قاعات الحوار تباينات 
حادة في الطرح للقضايا وهو مايعني ان ثمة 
تحالفات قادمة لن تتشكل بعيدا عن المقاربات 

والتوافقات في االراء والمواقف..
  ¿  ¿  ¿

 ۹  اشاد عضو الحوار احمد عبادي المعكر بما 
تم تحقيقه من تقارب وجداني واخوي دافئ بين 
المتحاورين من مختلف المشارب مشيرا الى ان 
التالقي المستمر بين االعضاء داخل وخارج 
قاعات الحوار قد خلق توافقًا وتفاهمًا وعالقات 
طيبة ودافئة.. الكل عبر من خاللها عن كل ما 
يحمله في عقله وقلبه وضميره من مشاعر 
وطنية فياضة.. مؤكد ان الحوار سيستفيد من 

هذا التالقي األخوي الصادق بصورة كبيرة..
  ¿  ¿  ¿

 ۹  يعتبر كثيرون ان ماوصل الى االمانة العامة 
لمؤتمر الحوار من اراء وتصورات واوراق عمل 
تمثل مخزونًا معلوماتيًا البد من االستفادة منه 
في القيام بعملية تشخيص كامل للمشكالت 
وفق اسلوب علمي.. وتتزايد حاجة اعضاء 
مؤتمر الحوار لهذه المعلومات بعد ان اخفقت 
رؤى بعض االحزاب والتنظيمات السياسية في 
تقديم التشخيص الدقيق للمشكالت ووقوعها 
أسيرة الرؤى الحزبية الضيقة والناتجة عن 

العقلية الشمولية لها..
  ¿  ¿  ¿

۹  المناقشات المستفيضة والتي تجعل   
البعض من المتحاورين يحرصون على عرض 
قدراتهم الفكرية والثقافية ..تجعل مما يقدمه 
من رؤى طويلة ومتشعبة مبعثًا للملل وهو ما 
تستدعي إلى تقديم أفكار في اطار تصورات 
عملية ناجعة تستلهم المواضيع بدقة دون 
تشعب في االراء وماينتج عن ذلك من تشتت 

في الذهن والمعلومة..
  ¿  ¿  ¿

 ۹  بعض المتحاورين أرجعوا اسباب القضية 
الجنوبية الى مرحلة مابعد قيام دولة الوحدة 
وتحميل الوحدة كل التبعات بمثابة تصفية 
حقيقية للقضية الجنوبية ..ومحاولة واضحة 
الستفزاز ابنا ء المحافظات الجنوبية والشرقية 
الحريصين على ايجاد معالجات ناجعة لهذا 
الملف الذي يستدعى من الجميع االعتراف 
بأخفاقاته ومشاركته في تشكل المزيد من 
االسباب التي جعلت القضية الجنوبية تتفاقم 

نتيجة الممارسات غير المسؤولة من قبلهم..
  ¿  ¿  ¿

۹  المشكالت الخدمية التي يعاني منها   
المواطنون في الجمهورية تجد من يحاول 
مناقشتها داخل مؤتمر الحوار ليس من باب 
كونها قضايا لها ارتباط بقضايا الحوار ولكن 
بهدف الزام الجهات المعنية بمعالجتها االمر 
الذي جعل هناك عملية خلط بين دور البرلمان 
والحكومة من جهة وبين دور مؤتمر الحوار.. 
وهو ماينبغي لألمانة العامة وضع معالجة لذلك 
بما يكفل انشغال المتحاورين بمعالجة القضايا 

المطروحة امامهم..

 ۹  اقتراح احد الشخصيات بمعالجة القضايا 
في اط��ار العدالة االنتقالية بضرورة البدء 
في ذلك منذ االحتالل العثماني اث��ار حالة 
من التفاعالت التي عكست جميعها ضرورة 
التعاطي مع هذه القضية بموضوعية وواقعية 
ودون شطط ..الواقع اليمني في امس الحاجة 
الى معالجات عملية تتم بأنسيابية بالغة حتى 

يتم إغالق كل ملفات األزمة.

كتب/ يحيى نوري


