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»الميثاق«: الدكتور يحيى الشعيبي لـ

هناك حوار غير معلن لحل القضية الجنوبية

♢  هل من الممكن أن تطلعوا القارئ الكريم على ما تم إنجازه 
في فريق بناء الدولة؟

- بالنسبة لفريق بناء الدولة فقد استكمل جزءًا كبيرًا من مهامه ولم 
 اال جزئية واحدة وهي شكل الدولة والنظام اإلداري وهما مرتبطان 

َ
يتبق

مع بعض، وعندما يضع فريق القضية الجنوبية رؤاهم خصوصًا مكون 
الحراك، ألن مكون الحراك في فريق بناء الدولة يرفض أن يقدم رؤيته عن 
الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، وهذا هو الذي أخرنا.. لكن اآلن بعد 
ان قدم الحراك وبقية المكونات السياسية- بداية هذا االسبوع- رؤيتهم 
للحلول للقضية الجنوبية، سيبدأ فريق القضية الجنوبية بمناقشة ودراسة 
هذه الرؤى واستخالص ما توصل اليه من حلول وضمانات حول القضية 
الجنوبية وسيوافي فريق الجنوبية فريق بناء الدولة بهذا الحل، والذي بناء 
عليه سنبدأ داخل فريق بناء الدولة بمناقشة شكل الدولة اليمنية المقبلة.. 
أي نحن اآلن بانتظار ما سيتوصل إليه فريق الجنوبية من استخالص لتلك 
الرؤى والوصول الى حل للقضية الجنوبية مجمع عليه الكل، لنبدأ نحن 
مناقشة شكل الدولة والنظام اإلداري ونتوقع أن نحسم هذا األمر خالل 

هذا االسبوع.
♢  يعني أنكم ستكملون شكل بناء الدولة وجميع مهامكم في 

الفريق؟
- سيبقى عندنا قضية واحدة في هوية الدولة وهي الدين االسالمي 
والشريعة االسالمية التي هي مصدر أو جميع التشريعات.. وقد أعادتها 

لجنة التوفيق للتصويت مرة أخرى على أساس %75.
وس��ي��ب��ق��ى ع��ن��دن��ا م���ادة 
واحدة فيها إشكالية وهي 
اس��م ال��دول��ة وقلنا إذا تم 
التوافق على شكل الدولة 
إنها تكون دول��ة بسيطة 
ف��ت��س��م��ى ال��ج��م��ه��وري��ة 
اليمنية وإذا أصبحت دولة 
مركبة فيدرالية اتحادية 
تسمى الجمهورية اليمنية 
االت��ح��ادي��ة.. وه��ذا ق��د تم 
التوافق عليه وفيه قرار.. 
وع��ن��دم��ا نستكمل ه��ذه 
ال��ج��زئ��ي��ات ي��ك��ون فريق 
بناء الدولة قد أنهى مهامه 
ك��ام��ل��ة ول���ن يتبقى س��وى 
الجوانب الفنية والتفاصيل 
واللجان تشتغل اآلن في 
هذه التفصيالت، ونتوقع 
أن تكون -الخميس القادم- 
الفرق كافة قد قدمت كل 

رؤاها بحيث تتفرغ اللجان المتخصصة لجمع كل القرارات والتوصيات 
ومن ثم تحولها الى أسس دستورية يستفاد منها فيما بعد.

♢  هل تتوقع أن فريقي القضية الجنوبية وقضية صعدة 
سيستكملون مهامهم في 2013/8/3 م كما أعلن أن هذا هو 

موعد أخير لتسليم التقارير النهائية قبل بدء الجلسة العامة؟
- أتوقع أن كل الفرق تستكمل ماعدا القضية الجنوبية واحتمال 
صعدة نتيجة للتأخير ، حتى لو جاءت الجلسة القادمة سيفرد وقت لتلك 
اتها قبل   الفرق لتشتغل على ما تبقى لها من عمل بحيث تكمل إجراء

اتنا كاملة.   2013/9/18م كي نكون قد اكملنا إجراء
♢  هل أنتم جاهزون في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه لتقديم 

رؤيتكم عن شكل الدولة؟
- ننتظر المعالجات التي ستتم في القضية الجنوبية، وبعدها كل مكون 
سياسي سيضع رؤيته لشكل الدولة.. مثاًل المؤتمر الشعبي العام أقرت 
لجنته العامة الرؤية النهائية لشكل الدولة، وأمس األول- السبت- قدمنا 
رؤيتنا عن الحلول والضمانات للقضية الجنوبية ونحن جاهزون اآلن لتقديم 
رؤانا في موضوع شكل الدولة وكذلك الضمانات والمعالجات.. أي عندنا 
اآلن شكل الدولة والمعالجات والضمانات سنقدمها وكل فريق سيقدم 

رؤيته بنفس الطريقة.
♢  هل رؤية المؤتمر هي نفسها التي قدمها لبناء الدولة؟

- رؤية المؤتمر الشعبي هي نفس الرؤية التي قدمها لبناء الدولة وتتكلم 
عن دول��ة اتحادية من عدة أقاليم بنظام إداري ال مركزي، باإلضافة 
الى تعديل بسيط بأن تكون محافظة عدن إقليمًا وعاصمة اقتصادية 
وشتوية على اعتبار ان الجمهوري���ة اليمنية دولة اتحادي���ة، غير قابلة 
للتجزئة نظامها جمهوري ديمقراطي، تتك��ون من إقليم مدينة ع����دن 
االقتص��������ادي وع��دد من األقاليم تديرها حكومات محلية وتتكون 

األقاليم من عدد من المحافظات والمديريات.
امرأة ورجالن

♢  ماذا عن الكوتا للمرأة؟
- أجمعنا على تخصيص 30% للمرأة في الهيئات المنتخبة.

♢  هل هناك من رفض هذا المقترح؟
- مكون االصالح.

♢  يعني سيتم تفريغ دوائر للمرأة؟
- ستكون القائمة النسبية وكل حزب يضع مع كل رجلين ام��رأة في 

قائمته.
♢  هل أجمعتم على القائمة النسبية كنظام انتخابي؟

 - ال��ى اآلن 97% مجمعون على القائمة النسبية س��واء أك��ان على 
المستوى االقليمي الوطني أو على المستوى المحلي أي حتى لو كانت 

االنتخابات على مستوى االقاليم.
♢  ما المكونات التي اعترضت على المادة الخاصة بدين الدولة؟
- كل تنظيم أو حزب يحق له تقديم رؤيته وال يحق له االعتراض على 
رؤية اآلخر، وعندما تجتمع كل الرؤى وكل المكونات على رؤية واحدة 
يجب أن نحترمها، وكل المكونات ما عدا االصالح والرشاد طرحوا دستور 
الوحدة الذي حدد أن تكون الشريعة االسالمية هي المصدر الرئيسي 
للتشريعات، ألن هناك بعض التشريعات أو القوانين مثل قانون المرور 
ليس من الشريعة في شيء ولن يؤثر على الشريعة، ومثله الكثير من 

االتفاقيات.
نحن طرحنا أن أي قانون أو شيء يتضارب مع الشريعة االسالمية سنكون 

ضده بكل تأكيد ولن نقبل به.
♢  هــل ستضعون حـــدًا لــدعــاوى 

التكفير في الدستور الجديد؟
- في كل االحوال لن نسكت عن التكفيريين، 
ومواقف المكونات واضحة تجاه هذه الفتاوى 
ه���ا، وق��د كانت هيئة رئاسة  وم��ن يقف وراء
المؤتمر واضحة في بيانها تجاه فتاوى تكفير 
أعضاء مؤتمر الحوار في فريق بناء الدولة، كما 
أننا سنحرك القضية بعد عيد الفطر المبارك 
أي عندما تنتهي إجازة القضاة وسنقدم القضايا 

الى المحاكم..
♢  هــل توافقتم على نــص يجرم 

التكفير؟
- ن��ع��م ه��ن��اك ن��ص ص��ري��ح ي��ج��ّرم وي��ح��رم 
التكفير، وبكل تأكيد أن مؤتمر الحوار سيضع 
حدًا لهذه الممارسة التي تحرض وتهدد حياة 

المواطنين.
تداعيات الفتاوى

♢  أين تكمن خطورة هذه الفتاوى، 
ولماذا ال تتحاورون مع مصادرها؟

- يجب أن نناقش هذا الموضوع بعقالنية، 
يجب أال ي��ك��ون رد الفعل على م��ا يطرح، 
مشكلتنا ليس في الرأي الشخصي الذي يطرح 
وإنما في التداعيات وعلى سبيل المثال اغتيال 
جار الله عمر كان نتيجة لفتوى، هناك تهور 
يودي بحياة مواطنين على خلفيات فتاوى.. 
نحن يمكن أن نتحاور حوارًا فكريًا في هذه 
القضايا الموجودة ونتفق على أشياء كثيرة 
ج��دًا، لكن عندما تكون تداعياتها مع ناس 
أساسًا ال يفهمون التحاور فهذه إشكالية 
كبيرة ج��دًا.. ممكن لهؤالء الذين يفتون أن 
يأتوا إلينا لطرح وجهة نظرهم ونحن سنسمع 

لهم، بداًل من أن يطرحوها على منابر المساجد وفي االنترنت ويحرضون 
بها المتهورين ضد أعضاء فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني 

أو غيرهم.
وكما أشرت كان بإمكان الزنداني أو الحزمي أو غيرهما أن يحضروا الى 
مؤتمر الحوار الوطني ويناقشون وجهة نظرهم معنا بكل أريحية كما فعل 
بامخرمة أحد ممثليهم في مؤتمر الحوار وطرح وجهة نظره وسمعنا له، 
وقلنا هذا رأيه الشخصي ومن حقه طرحه بكل شفافية ولسنا ضد أي رأي، 

حمد عقباه.
ُ
نحن نحذر من تداعيات الفتاوى التي قد تصل الى ما ال ت

توافقية
♢  ما تقييمك لنتائج المرحلة االولى من الحوار، وهل حققتم في 

المؤتمر الشعبي العام االهداف الوطنية المرجوة؟
- اعتقد أن المؤتمر الشعبي العام كان تواجده التوافقي داخل فرق 
الحوار كبيرًا جدًا ودوره اكثر من رائع وإن شاء الله عند نهاية المطاف 
ستجدون أن كل الرؤى التي قدمها المؤتمر الشعبي العام حازت على 
التوافق من جميع المكونات السياسية المختلفة.. وحقيقة أن المؤتمر 
الشعبي العام قدم رؤى متقدمة تقبلها اآلخر ألنها ناتجة عن دراسة 

معمقة ويتطلبها الواقع ومستقبل اليمن.
♢  ترحيل بعض القضايا..أال يؤثر على مجريات الحوار؟

- مثل ماذا؟
♢  القضية الجنوبية؟

- هذه القضية محورية وصعبة جدًا، وممثلو الحراك لديهم تخوفات 
من الشارع ولهذا هم يعملون بجد بحيث تكون المخرجات ملبية ومقبولة 
للشارع، ومهما كانت رؤاه��م ذات سقف مرتفع، فما لم نتوافق عليه 
سنعود به للجنة التوفيق، وإذا لم يتم البت فيه سيعود مرة أخرى ليرفع 
لرئيس الجمهورية ليجلس مع المكونات.. ويتخذ بشأنه حاًل مرضيًا لكل 
المكونات ويحقق مطالب الشعب اليمني ويستجيب للمصلحة الوطنية.. 
مؤتمر الحوار وجد أساسًا ليكون هناك حلول 
في النهاية ألية قضية وما سيتوافق عليه 

الكل سيكون نتيجة من نتائج الحوار.
أما بالنسبة لرفع الحراك السقف في رؤاه 
من أجل جماهيرهم فقط، وعندما نتوافق 
على شيء يكون قد عمل ما عليه أمام أنصاره، 
ولكن يجب عليه أن يرضخ في األخير للتوافق 
الذي يتم داخل المؤتمر باعتباره فريقًا ضمن 

تسعة فرق.
حوارات جانبية

♢  هل نستطيع القول بأن هناك حوارًا غير 
معلن بخصوص القضية الجنوبية؟

- أكيد.. هناك ح��وارات جانبية وتوافقات 
ونقاشات، وبعض األحيان يطرحون بعض 
اآلراء وهم يدركون أن هذا السقف عاٍل وكيف 
ينزلون عنه ولكن ه��ذه األم��ور تحتاج الى 
وقت.. وخالل الشهر القادم ستحسم الكثير 
من القضايا الشائكة وإن شاء الله سنخرج بما 

يلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني.
المعني بتشكيل لجنة صياغة  ♢  مــن 

الدستور؟
- رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة، لكن نحن سنعد 
المعايير واآلل��ي��ة الختيارهم وسنقدمها 

للرئيس وسيتم االعالن عنها.
♢  من تقصد بنحن؟
- فريق بناء الدولة.

♢  هــل بــدأتــم بــإعــداد هــذه المعايير 
واآللية؟

- نعم وه��ن��اك لجنة تعمل على ه��ذا وإن 
شاء الله ستنتهي من مهامها خالل اليومين 

القادمين.
♢  هل المؤتمر الشعبي جاهز برؤيته لحل قضية صعدة؟

- قدمنا رؤيتنا حول القضية الجنوبية، أما قضية صعدة فالنزال نعد 
الرؤية التي لم تكتمل بعد.

♢  إذًا قضية صعدة ستتأخر كثيرًا عن موعد االنتهاء؟
- هم فعاًل تأخروا عند جذور القضية واآلن سيعملون المحتوى مع 

المعالجات مع الضمانات في نفس الوقت.

َمدٌّ مدني
♢  أنت رئيس ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في مؤتمر 
الحوار الوطني هل أنت راٍض عن مستوى تنسيقكم مع بقية 

المكونات األخرى؟
- راضون وبنسبة جيد، ومن خالل التصويت نشعر أن هناك توجهًا عامًا 
لدى كتلة كبيرة جدًا نحو بناء دولة مدنية حديثة.. نحو ال مركزية.. نحو 
دولة اتحادية.. وهناك توجه آخر وهو متخوف جدًا من هذا المد المدني 

داخل الدولة.
الحكومة هي المسئولة

♢  ما موقفكم في المؤتمر الشعبي من تنفيذ النقاط اإلحدى 
والثالثين؟

فت بها الحكومة من قبل األخ عبدربه منصور هادي 
ّ
ل
ُ
- هذه النقاط ك

-رئيس الجمهورية، ونحن في المؤتمر الشعبي مع التنفيذ والحكومة 
هي المسئولة ورئيس لجنة التنفيذ هو من المؤتمر الشعبي العام وعضو 
فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الدكتور أبوبكر القربي.. نحن نحث 
على السرعة في التنفيذ ألن المماطلة تأثر على مجريات الحوار الوطني 

وتمثل لنا مشكلة كبيرة.
♢  كنت عضوًا في حكومة الوفاق، ومن خالل خبرتك هل تتوقع 

أن الحكومة قادرة على تنفيذ هذه النقاط المنوطة بها؟
- كان أحد أسباب استقالتي من الحكومة عدم تطرقها لهذه القضايا 
ووض��ع المعالجات قبل 
ان��ع��ق��اد مؤتمر ال��ح��وار 

الوطني.
♢  بـــصـــراحـــة هل 
حكومة الوفاق قــادرة 

على تنفيذ النقاط؟
- ل�����ن ت����ق����در ع��ل��ى 
تنفيذها، ما لم تدرسها 
وتناقشها وتضع الحلول 
وت��ح��دد برنامجًا زمنيًا 
وبرنامجًا تنفيذيًا لها.. 
واذا ق��ام��ت ب��ك��ل ه��ذا 
م��م��ك��ن أن ت��ن��ج��ح في 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا.. أم���ا ه��ك��ذا 
وف��ورًا فالمسألة صعبة 
ألن ه���ن���اك ال���ت���زام���ات 

كبيرة جدًا.
♢  كيف تقرأ الزيارة 
ة  لقصير ا و جئة  لمفا ا
لألخ رئيس الجمهورية 

الى دولة قطر؟
- هي زيارة تهنئة.. وقطر أبدت دعمها لليمن وأمنها واستقرارها 

ووحدتها.
.. والعيب فيهم!!

♢  هل ما يحدث في جمهورية مصر الشقيقة سيؤثر على 
مجريات المشهد السياسي في بالدنا خصوصًا في بقاء تكتل 

المشترك على ما هو عليه؟
- هناك اصطفاف كبير هنا في مؤتمر الحوار الوطني، وبالمقابل هناك 

اصطفاف لحزبي االصالح والرشاد..
ونحن نفضل أن يظل تكتل اللقاء المشترك ولو مرحليًا حتى ننهي 
موضوع الحوار وندخل فيما بعد في تنفيذ اآللية.. وأي تفكك اآلن لهذا 
التكتل سيسبب لنا إشكالية.. نريدهم أن يبقوا كما هم كتلة الى أن 
ات الحوارية ألن التوقيعات التي تمت على المبادرة  نستكمل اإلج��راء
الخليجية كانت من قبل كتل وأسماء محددة، لكن بعد الدستور الجديد 

من حق كل واحد أن يرى ما يراه.
♢  وهل تتوقع أنه سيؤثر على سياسة بعض األطراف تجاه 

اآلخر خصوصًا سياسة حزب االصالح وممارساته االقصائية؟
- ما يحدث في مصر سيكون له تأثير كبير جدًا خصوصًا من ناحية 
القوة السلطوية الموجودة مع االصالح، عليهم اآلن أن يفكروا بعقالنية.. 
فما حدث في مصر أعطى رسالة واضحة أن أي ممارسات متغطرسة 
واقصائية ستنعكس سلبًا على من يقوم بها.. وأم��ام االص��الح فرصة 
لمراجعة سياسته على الواقع وأن يترك ممارساته االقصائية في الوظيفة 
ة والنزاهة وعلى معايير ونظم  العامة وأن يعتمد في تعييناته على الكفاء

الخدمة المدنية، وهذا ما يجب أن تقوم به حكومة الوفاق.
هم كانوا يقولون إنهم ثاروا ضد الظلم واالقصاء والتهميش رغم أنهم 
هم من كان يعرقل توجهاتنا لتطوير القضايا ويؤخروننا في كل خطواتنا 
نا.. وها هم اليوم يمارسون ما زعموا أنهم  التحديثية عندما كانوا شركاء
ثاروا ضده، وهذه السياسة ستعجل بنهاية سلطويتهم اذا لم يستوعبوا 

الدرس الذي تم في جمهورية مصر الشقيقة.

نفضل بقاء تكتل المشترك على ما هو عليه
صوتنا على »الكوتا« النسائية واإلصالح اليزال يرفض
97% من المتحاورين مجمعون على القائمة النسبية
هناك قوانين ليست من الشريعة في شيء ولن تؤثر عليها

❞ لسنا قلقين 
من الفتاوى ولكن 

تداعياتها مخيفة

❞ أطراف تتخوف من المد 
المدني داخل الدولة لذلك 

تعمل بقوة على كبحه

شكل الدولة سيتحدد بعد استخالص رؤى المكونات عن الحلول للقضية الجنوبية

ما يحدث في مصر سيؤثر بشكل 
كبير على حزب اإلصالح في اليمن

انتهينا من إعداد معايير وآلية 
اختيار لجنة صياغة الدستور

محافظة عدن ستكون إقليمًا 
وعاصمة اقتصادية شتوية

❞

 من الفتاوى
ً
على الزنداني والحزمي وغيرهم طرح وجهات نظرهم على مؤتمر الحوار بدال

❞ أي قانون يتضارب 
مع الشريعة 

االسالمية سنقف 
ضده ولن نقبل به

❞ التكفيريون 
سيحالون الى القضاء 
لوضع حٍد لفتاواهم

❞  راضون عما 
حققه المؤتمر 

الشعبي في مؤتمر 
الحوار

❞  الشهر القادم 
سيحسم الكثير من 

القضايا الشائكة

ي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه  
ّ

قال الدكتور يحيى الشعيبي رئيس ممثل
في مؤتمر الحوار الوطني الشامل إن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني لن يسكتوا 
عن التكفيريين، وأن مواقف المكّونات واضحة تجاه فتاوى التكفير ومن يقف وراءها.

كانت  الحوار  مؤتمر  رئاسة  هيئة  أن  "الميثاق"  مع  حديث  في  الشعيبي  وأوضح 
واضحة في بيانها تجاه فتاوى تكفير أعضاء مؤتمر الحوار في فريق بناء الدولة، كما 
القضاة،  المبارك عندما تنتهي إجازة  الفطر  القضية بعد عيد  الفريق سيحّرك  أن 

حيث سيقّدم القضايا إلى المحاكم.
وأّكد الشعيبي على أنه تم التوافق على وجود نص دستوري صريح يجّرم ويحّرم 
التكفير، وأن مؤتمر الحوار سيضع حدًا لهذه الممارسة التي تحّرض وتهّدد حياة 

المواطنين.
فإلى نص الحوار..

 حاوار/ توفيق الشرعبي - منصور الغدرة


