
 ۹  كيف تقيمون سير أعمال مؤتمر الحوار 
الوطني؟

- هناك مؤتمر حوار ومشاركون فيه يفتقدون الى 
حضور كامل لهيئة الرئاسة التي ال يجب أن تعمل 
على أس��اس حزبي وإنما كهيئة رئاسة لمؤتمر 
حوار وطني، حيث نالحظ أن معظم هيئة الرئاسة 
متغيبون وهذا أدى الى كثير من التراخي واإلرباك 

في مؤتمر الحوار.
 ۹  ما تقييمكم لرؤى األح��زاب المقدمة لمؤتمر 
الحوار بشأن جذور القضايا وبالذات قضية صعدة 

والقضية الجنوبية؟
- مازالوا في مرحلة جس النبض وتحسس المواقع 

ولم يصلوا بعد الى الموضوع المهم.
 ۹  هناك طرح يتحدث عن عدم اعتراف رؤى 
األحزاب بالمشاكل الموجودة، وهذا يؤثر على 

النتائج.
- سواء تضمنت الرؤى اعترافًا بالقضايا أو أنكرتها 

سيأتي االعتراف على أرض الواقع.
۹  شهد محور القضية الجنوبية انسحاب   
رئيس الفريق وتم انتخاب شخص آخر بدياًل 

عنه .. هل سيكون لهذا تأثير على الحوار؟
- ال لن يؤثر على الحوار، ألن القضية الجنوبية 
أكبر بكثير من أن يؤثر فيها شخص أو آخر ..هناك 
ح��راك في الجنوب وعلى أعضاء مؤتمر الحوار 
أن يعترفوا بما يحدث في الشارع الجنوبي، وأن 
يستوعبوا ويتفهموا تطلعات أبناء المحافظات 
الجنوبية ويحاولوا قدر اإلمكان أن يعبروا عن رؤى 
وتطلعات أبناء الجنوب وال نحملهم كل المسؤولية 

ألنها أكبر من ذلك بكثير.

المرحلة تقتضي التعامل مع الواقع
 ۹  نالحظ وج��ود اختالف كبير في ال��رؤى 
المقدمة عن تاريخ جذور القضية الجنوبية 
طرح يتحدث عن عام 67م وآخر يقول من 86 
وثالث يطالب تحديد جذور القضية من عام 
94م باعتقادكم هل سيؤثر هذا التناقض على 

القضية الجنوبية؟
- بكل تأكيد لن يؤثر اال إذا حاول كل طرف أن يبرئ 
نفسه مما حدث ويرمي باللوم على اآلخر ، وفي كل 
االحوال رؤى األحزاب عن جذور القضية هو دور تكتيكي 
وحتى اآلن لم يتم التعامل مع جوهر القضية الجنوبية.
 ۹  قدمت بعض األح��زاب السياسية رؤيتها 
عن هوية الدولة من وجهة نظركم أي االحزاب 

قدمت رؤية واضحة لبناء الدولة؟

- هناك شبه إج��م��اع على المالمح 
الحزب  للدولة باستثناء  األس��اس��ي��ة 
الناصري مازالوا بعيدين جدًا عن الجو 
السياسي العام..قدموا ورقتهم وكان 
الزمن توقف عند عام 1990م وال 
يعرفون شيئًا عن األحداث التي 
تلت عام 90م واستطيع القول 
إن الحزب الناصري يعاني من 

شلل حزبي.
 ۹  هل هناك همزة وصل بين 
ما يحدث في الشارع وما يدور 

في فرق الحوار الوطني؟
- هناك شيء من االرتباط.

 ۹  هناك خالف في الحكومة 
ح���ول ت��ق��اس��م ال��ب��ع��ث��ات 
الدبلوماسية ويدور الحديث 
عن أربعين سفارة برأيكم 
هل ستؤثر هذه المحاصصة 

على العمل الدبلوماسي؟
- بالتأكيد سيكون له تأثير، 
ولكن طبيعة المرحلة تقتضي التعامل مع الواقع.. 
نحن في مرحلة وفاق والوفاق يعني المحاصصة 
والتقاسم وكل طرف يحصل على حصته من الكعكة 
ويفترض بكل حزب أن يقدّم أفضل ما لديه، ولكن 
لألسف هذا لم نشهده من أطراف العمل السياسي 

نجد غالبًا أن الترشيحات ال تكون لألفضل.
 ۹  - في 22مايو 1990م احتفل اليمانيون 
بقيام ال��وح��دة اليمنية وف��ي مايو 2013م 
يستقبل شعبنا الذكرى 23 للوحدة بالتزامن 
مع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي يناقش 
أزمة الوحدة ويضعها أمام خيارات صعبة.. ما 

تعليقكم على هذين المشهدين؟
- األمر يعود بشكل أساسي الى فشلنا كيمنيين 
في بناء الدولة الحديثة منذ اإلمام أحمد الذي قام 
بتوحيد سياسة اليمن في الشمال.. بعد ذلك الحزب 
االشتراكي اليمني قام بنفس القصة عمل على 
توحيد الجنوب، بعد ذلك عمل علي عبداهلل صالح 
على توحيد الشمال مع الجنوب، وفكرة التوحيد هي 
الخطأ الذي كنا نقع فيه، واألصل أن تبدأ العملية 
باتحاد.. بمعنى أن يكون هناك خيارات سياسية 
تأتي اليها االطراف مع االحتفاظ بكياناتها وهويتها 
وتلتقي في اتحاد وليس كما حدث وحدة أنتجت هذه 
التداعيات التي نعانيها اليوم والقضية ليست وحدة 

وإنما فشل دولة.
۹  ما رسالتكم للمشاركين في مؤتمر الحوار   

الوطني؟
- كلهم أعقل وأكثر خبرة مني وال يحتاجون إلى 

رسالة أو نصيحة.

احلوار الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.. ينتصــــــر للوحــــــدة
من جعبة الفرق

علي سيف حسن لـ»الميثاق«:

الوحدة االندماجية انتجت التداعيات 
التــي نعانيهــا اليــوم

قال الشيخ علي سيف حسن عضو مؤتمر الحوار ان الرؤى المقدمة  
من المكونات التزال تجس النبض ولم تصل بعد الى الموضوع 

المهم..
مشيرًا الى أن هناك شبه اجماع على المالمح االساسية للدولة القادمة.

كما تطرق في الحوار التالي الى هذه التفاصيل:

اليمنيون فشلوا في بناء 
الدولة منذ األربعينيات

شبه إجماع على 
المالمح األساسية 

للدولة الجديدة

القضية الجنوبية أكبر من 
أن يؤثر عليها أشخاص

محاصصة البعثات سيؤثر على العمل الدبلوماسي
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وحدة وأمن واستقرار اليمن مطلبٌ 
عبدربه منصور هاديوطنيٌ وإقليميٌ ودولي

رئيس الجمهورية
النائب األول لرئيس المؤتمر- األمين العام

عدد مكرس بمناسبة العيد 
الوطني  الـ)23( 

بناء الدولة

استمع فريقها لجميع الرؤى المقدمة 
من المكونات السياسية حول السلطة 
التشريعية ونفذت مجموعات من الفريق 
نزوالت ميدانية الى خيمة الحوار بحديقة 
السبعين والى جامعة صنعاء.. كما  استمع 
الفريق الى محاضرات لخبراء دوليين 
ومحليين تتناول الدولة المدنية والدستور 

ومعرفة الحقوق والحريات.

العدالة االنتقالية

نظم فريقها زي��ارة الى وزارة حقوق 
اإلنسان والى الجهاز المركزي للرقابة 
والمحاسبة والى هيئة مكافحة الفساد، 
كما زارت مجموعة من الفريق سجناء 
األمن السياسي، وقد ناقشت النزوالت 
ع��ددًا من القضايا ذات البعد الوطني 

والحقوقي.

قضية صعدة

حسم فريقها ال��ج��دل بشأن رئاسة 
فريق صعدة، كما استمع الى ملخص من 
الفريق المصغر عن المشاركة المجتمعية 
بشأن القضية .. كما اتفق الفريق على 
البدء باستالم رؤى المكونات عن محتوى 

القضية.

الحكم الرشيد

نفذت مجموعات فريقها نزواًل ميدانيًا 
الى مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب 
ووزارة المالية والهيئة العليا للرقابة 
على المناقصات والمزايدات والمؤسسة 
االقتصادية ووزارة التخطيط ووزارة 

االشغال العامة والطرق..
ناقشت مع كل الجهات قضايا تتعلق 
بمشاكل وسير األداء فيها، كما عقدت 
مجموعة من الفريق اجتماعًا مع رؤساء 

الكتل السياسية في مجلس النواب.

الحقوق والحريات

نفذت مجموعات من فريقها نزوالت 
ميدانية الى وزارة الشؤون االجتماعية 
وص��ن��دوق رع��اي��ة وتأهيل المعاقين 
والسجن المركزي بصنعاء والى الخدمة 
المدنية وجمعية األم��ان للمكفوفين 
والمتحف ال��ح��رب��ي.. وك��ذل��ك االلتقاء 

بالطائفة اليهودية.

التنمية المستدامة

ته  عا بمجمو ي��ق��ه��ا  ف��ر ر  ا ز
المصغرة الصندوق االجتماعي 
للتنمية ووزارة الصحة وصندوق 
ال��رع��اي��ة االجتماعية ووزارة 
ستمع  ا كما   ، لي لعا ا لتعليم  ا
الفريق الى محاضرة من الدكتورة 
أم��ة ال���رزاق حُمد استعرضت 
فيها المعوقات والتحديات التي 
تواجه وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل.

بناء الجيش واألمن

نفذ فريقها من خالل مجموعاته 
المصغرة نزوالت ميدانية التقت 
رة  وزا ف��ي  خاللها مسؤولين 
الداخلية.. كما ناقش فريقها 
نتائج الزيارات الميدانية لكل من 
وزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة 
هيئة األرك��ان العامة والتوجيه 
السياسي،  المعنوي واألم���ن 
لتلك  لمخرجات  ا واستخالص 

الزيارة.

استقاللية الهيئات

قامت مجموعات من فريقها 
بزيارات لوزارات األوقاف واالرشاد 
والخدمة المدنية وحقوق اإلنسان 
والى اللجنة العليا لالنتخابات 
والهيئة العليا لمكافحة الفساد 
وال��م��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة ل��إذاع��ة 
والتلفزيون، تم خالل اللقاءات 
مناقشة قضايا ذات صلة بعمل 

الفريق.

القضية الجنوبية

استمع فريقها لمحاضرة قدمها 
الدكتور سعد الدين بن طالب 
عن الفساد السياسي والمالي 

واإلداري.
كما استمع الفريق الى شرح 
من الدكتور عبدالقادر قحطان 
عن أداء وأدوار وواجبات أفراد 

وضباط األمن.
دة  بسعا لفريق  ا لتقى  ا كما 
السفير األردني سليمان الغويري.

في أحدث فضائحهم

أبواق اإلصالح تتطاول على ياسر العواضي
في فضيحة من العيار الثقيل  

أقحمت أبواق »االخوان« اسم 
الشيخ ياسر العواضي عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر في جريمة اغتيال 
الشابين حسن أمان وخالد الخطيب، 
وذرفت عليهما دموع التماسيح وتباكت 
على الحادث ووصفت الجريمة بأبشع 
األوص���اف.. وما هي إاّل ساعات حتى 
سقطت أوراق التوت لتكتشف الحقيقة 
التي صعقت آالت الكذب واالفتراء 
االخواني ليتأكد أن من قاموا بالجريمة 
النكراء في وسط العاصمة هم مرافقو 

قيادي في حزب االصالح..
وم��ا بين الكذب والحقيقة ساعات 
إاّل، ولكنها كشفت عن حجم  ليس 
الكذب واالستعداد لبيع الذمم وكيل 
االتهامات لآلخرين وهي سمة خاصة 
لحزب اإلصالح، وكانت مفاجأة كبيرة 
أخرست أولئك الكاذبين والدجالين 
المحترفين ال��ذي��ن م��ارس��وا الكذب 

باسم الدين وفي بيوت اهلل 
دون وازع من ضمير، فما 
بالك عندما يتعلق األمر 
بشخصية مؤتمرية معروفة 

النزاهة والتواضع..
فرحة لم تتم لهؤالء الذين 

م��ارس��وا ل��س��اع��ات هواية 
الرقص على الدماء وتباكوا 

على الضحايا وفجأة 
خ��رس��ت األل��س��ن��ة 
وص���������ارت ش��ل��ة 
ال��ك��ذب تبحث عن 
م��ب��ررات لشيخها 
االخواني، لتبدأ من 

جديد محاولة الكذب وتصوير األمور 
بعكسها.. وهكذا يستمر »االخوان« في 

دجلهم وكذبهم الذي ال ينتهي..
وك��ان القيادي المؤتمري االستاذ 
ياسر العواضي، قد عبر عن اسفه 
مان  أ جعفر  حسن  لشابين  ا لمقتل 

وخالد الخطيب واإلس��اءة التي 
بعض  قبل  م��ن  تستهدفه 
المواقع االلكترونية واالبواق 
المحسوبة على ما يسمى 
ب��ح��زب ال��ت��ج��م��ع اليمني 
ل��إص��الح وال��ت��ي اقحمت 
اس��م��ه بتعمد ف��ي ح��ادث��ة 
حسن  بين  لشا ا مقتل 
جعفر أمان وخالد 
الخطيب من ابناء 
محافظة عدن في 
ش��ارع الخمسين 
بالعاصمة صنعاء 
الخميس الماضي، 
في اطالق نار من قبل مسلحين يتبعون 
قيادي في حزب االصالح وليس لألستاذ 
ياسر العواضي اية صلة باألمر ال من 

قريب او بعيد.
ونفى ياسر العواضي اي��ة عالقة 
له بالحادث.. وعبر عن اسفه لمقتل 

الشابين، مستنكرًا إقحام اسمه عبر 
القول إن المسلحين المتهمين بالقتل 
تابعون له، وقال بيان صادر عن مكتبه: 
»نحن نؤكد أن االستاذ ياسر العواضي 
ليس له أية عالقة ال من قريب وال من 

بعيد بالجناة«.
وأعرب عن ادانته لهذا الحادث األليم 
الذي يهتز له ضمير كل إنسان كما دان 
صمت االجهزة االمنية وتقاعسها عن 
اداء مهامها ونطالبها بضبط الجناة 
لينالوا جزاءهم العادل الن القانون 

يجب ان يكون فوق الجميع.
واتهم العواضي أط��راف��ًا سياسية 
بمحاولة االس��اءة له لحسابات حزبية 
وسياسية رخيصة واستغرب انجرار 
بعض وسائل االعالم للترويج لمثل 
ه��ذه االك��اذي��ب وال��زي��ف وخصوصًا 
بعض المواقع االلكترونية التي تزعم 
استقالليتها وهي تعمل لحساب أطراف 

سياسية حاقدة تتعمد الكذب دائمًا.


