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الدولة االتحادية تبدأ من اإلقليم الشرقي
تتواص��ل الح��وارات بي��ن الش��خصيات السياس��ية واالجتماعي��ة ف��ي العدي��د من
المحافظات حول تكيل اإلقليم في اطار الدولة االتحادية اليمنية ..وذلك عقب توقيع
أبناء محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأرخبيل سقطرى على وثقة اعالن االقليم
الش��رقي االس��بوع الماضي في مقر مؤتمر الحوار الوطني ،والذي��ن مثلوا مختلف ألوان الطيف
السياسي في مؤتمر الحوار.
وقد كان لذلك الحوار وما خرج به أبناء تلك المحافظات من نتائج صدى واس��ع في الس��احة
الوطنية وبين مختلف المكونات الساسية ،حيث إنه مثل أول ترجمة عملية لألهداف المتوخاة
من مؤتمر الحوار الوطني.
وبه��ذا الخص��وص عقد اعض��اء مجلس��ي النواب والش��ورى من أبن��اء محافظ��ات المحويت
وريم��ة وحجة والحديدة ومعهم ممثلو المحافظات في مؤتمر الحوار وبحضور الش��خصيات
االجتماعية في تلك المحافظات لقاءات عدة كرست لمناقشة إعالن اقليم تهامة.
وعل��ى نف��س الصعيد يجري حوار غير معلن بين أبناء المحافظ��ات يتركز حول التوصل الى
اتفاق الشهار إقليم من تلك المحافظات في خطوة تمثل استباقًا لمخرجات الحوار.
مراقبون سياسيون أوضحوا لـ «الميثاق» أن هناك توجهًا الحوار ،بالعاصمة صنعاء" ،على تحديد شكل الدولة اليمنية
إلنشاء دولة اتحادة مكونة من أربعة أقاليم بما فيها عدن ،القادمة على اساس دولة اتحادية متعددة االقاليم يكون
وسيبت مؤتمر ال��ح��وار ب��أي ب��دائ��ل أخ��رى متعلقة بعدد لكل اقليم سلطات منتخبة تتولى إدارته وتنميته بما يحقق
االمن واالستقرار".
األقاليم..
هذا وكان « »51عضوًا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل من وطالب أعضاء مؤتمر الحوار -من أبناء المناطق الشرقية-
أبناء المناطق الشرقية ،الثالثاء أعلنوا عن تطلعهم لتشكيل (في بيان صادر عنهم) بأن يكون لهذا اإلقليم شخصيته
إقليم "شرقي" يضم محافظات المهرة وحضرموت وشبوة االعتبارية وسلطاته المنتخبه التي تتولى إدارة شئونه
وتنمية م��وارده بما يحقق تطلعات أبنائه في حياة حرة
وأرخبيل سقطرى.
وأك��دوا في مؤتمر صحفي عقد في مقر انعقاد مؤتمر وك��ري��م��ة وأم���ن وس�ل�ام والمحافظة على خصوصيتهم
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وترابطهم االجتماعي.
مؤكدين أن هذا اإلقليم سيكون بما يمثله من بعد اقتصادي
تنموي وموروث ثقافي زاخر بقيم السالم والتسامح ،سيكون
خطوة عملية على طريق بناء الدولة اليمنية في شكلها
ومضمونها الجديد وعامل استقرار لليمن والمنطقة.
"الميثاق" تنشر اسماء الـ  52الموقعين على بيان إعالن
"اإلقليم الشرقي" من ممثلي "حضرموت  -شبوة -المهرة
 أرخبيل سقطرى" ،في مؤتمر الحوار الوطني ويمثلونمختلف المكونات واطياف العمل السياسي ،وهم :
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الشيخ /أحمد صالح سيف المصعبي
عبدالحميد مرزوق
د .عبدالله سالم لملس
الشيخ عوض محمد بن الوزير
علي أحمد بن شبأ
ماجدة طالب الكثيري
عوض جميل العوبثاني
د.أحمد عبدالكريم سيف المصعبي
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بن دغر  :تشكيل االقليم الشرقي نظرة مستقبلية ليمن موحد
عكوش  :االقليم الشرقي أول
مخرجات الحوار

ق��ال الدكتور احمد عبيد بن
دغ��ر -االم �ي��ن ال�ع��ام المساعد
للمؤتمر الشعبي ا ل�ع��ام عضو
مؤتمر الحوار الوطني:
«ان االقليم الشرقي يعتبر
نظرة مستقبلية ليمن موحد
ودول��ة مدنية وموقف تضامني
م��ن االق�ل�ي��م ال��ى ج��ان��ب ال��دول��ة
االتحادية التي نأمل نشوءها في
المستقبل».

قال عضو مؤتمر الحوار الوطني محمد سالم عكوش« :ان االقليم الشرقي
الذي تم االعالن عنه في مؤتمر صحفي يعتبر أول مخرجات الحوار في اطار
شكل الدولة االتحادية ليمن موحد ودولة مدنية إلى جانب االقاليم االخرى
التي نأمل نشوءها في المستقبل..
واضاف  :نرفض قيام دولة اتحادية من اقليمين شمالي وجنوبي ألن صيغة
كهذه هي االنفصال بعينه».

الخنبشي  :الموقعون ملتزمون
بمخرجات الحوار الوطني
قال سالم الخنبشي -عضو مؤتمر الحوار الوطني« :ان الموقعين على
وثيقة انشاء االقليم الشرقي ملتزمون بكل مخرجات مؤتمر الحوار
الوطني في جلساته السابقة والحالية وخاصة ما تم اق��راره بتحديد
 %50من هيئات الدولة والجيش ألبناء محافظات الجنوب.

التوفيق تقترح وضع برنامج زمني لما تبقى من أعمال الحوار األصبحي :مؤتمر الحوار سيرسم
معالم الدولة المدنية
أقرت لجنة توفيق اآلراء بمؤتمر الحوار
الوطني الشامل في اجتماعها الخميس
الماضي برئاسة الدكتور عبدالكريم
اإلرياني  -نائب رئيس مؤتمر الحوار -تشكيل
لجنة مصغرة من بين أعضائها لوضع آلية تواصل
مع الحكومة لضمان تنفيذ المصفوفة المقرة
من الحكومة بشأن االج��راءات التنفيذية للنقاط
العشرين المقترحة من اللجنة الفنية لإلعداد
والتحضير لمؤتمر الحوار ،والنقاط اإلحدى عشرة

التي أقرها فريق القضية الجنوبية ،باإلضافة إلى
متابعة تنفيذ كل مخرجات مؤتمر الحوار.
ً
وتضم اللجنة في عضويتها كال من الدكتور
صالح باصرة والدكتور عبدالله لملس والدكتور
أحمد عوض بن مبارك وحسام الشرجبي.
ووقفت لجنة التوفيق خالل االجتماع أمام جملة
من الموضوعات المدرجة في ج��دول أعمالها
ومنها متابعة التقدم في خطط فرق العمل .

وأق��رت في ه��ذا الصدد رف��ع مقترح ال��ى هيئة
رئاسة المؤتمر لوضع برنامج مزمن لما تبقى من
فترة انعقاد مؤتمر الحوار سواء في فرق العمل أو
في الجلسة العامة األخيرة.
كما وقفت اللجنة أمام النقاط المرفوعة إليها
من فريق عمل بناء الدولة والخاصة بهوية الدولة
ونظام الحكم ،وأق��رت في ه��ذا السياق تأجيل
حسم ه��ذه المواضيع إل��ى ما بعد االت�ف��اق على
شكل الدولة.

بناء الجيش يناقش االعتراضات على تقرير الفريق

استمع فريق أسس بناء الجيش واألمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل،
في االجتماع الذي عقده األربعاء الماضي ،إلى اسباب اعتراض عدد من أعضاء
مجموعة الجيش على بعض مواد تقرير المجموعة الذي تضمن عشر مواد
دستورية و  51مادة قانونية ،وتم االعتراض على « »6مواد دستورية و
 18مادة قانونية.
وقدم المعترضون مداخالتهم وآراءهم وأسباب اعتراضهم على العديد من

المواد الدستورية والقانونية المتعلقة بمختلف القوات العسكرية والمؤسسة
االقتصادية والمجلس االعلى للجيش وأوض��اع منتسبي القوات المسلحة
المعيشية والصحية واستقاللية الجيش وغيرها ،باإلضافة إلى نظام القبول
في األكاديميات والكليات والمعاهد والمدارس العسكرية واألمنية ،وتفعيل
نظام التقاعد وإسناد المناصب القيادية وفقًا لمعايير الوالء الوطني والكفاءة
واألقدمية.

قال الدكتور أحمد االصبحي -نائب
رئ �ي��س ف��ري��ق ال�ح�ك��م ال��رش�ي��د  -إن
"مؤتمر الحوار الوطني الشامل قطع
شوطًا كبيرًا في رسم معالم الدولة اليمنية
المدنية الحديثة" ..معربًا عن أمله أن تكون
المخرجات التي سينجزها المؤتمر تحقق
ما يحلم به أبناء الشعب اليمني في بناء دولة
ديمقراطية مدنية تكفل لهم كافة الحقوق
وخاصة الحرية والعدالة والكرامة والمواطنة
المتساوية".
وعن تقييمه ألداء فريق الحكم الرشيد خالل
الفترة السابقة ،قال الدكتور االصبحي" :الفريق
استطاع بالحوار البناء والمسؤول أن يخرج برؤى تتجنب
األخطاء السابقة فيما يتعلق بمكافحة الفساد".
وأضاف الدكتور االصبحي :إن "األخطاء المتعلقة بالفساد
تعتبر تراكمية سادت خالل فترات طويلة".

وأوضح أن الفريق بعد نزوله الميداني
إل��ى م��ؤس�س��ات ال��دول��ة واط�لاع��ه عن
كثب على البيئة القانونية والتشريعية
التي ّ
تسيرها" ،عمل على صياغة مواد
قانونية تحاصر بيئة الفساد".
وح ��ول أداء ال�ف��ري��ق ق��ال األص�ب�ح��ي:
"يعتبر الفريق أكثر تجانسًا وتوافقًا
في اتخاذ القرارات ،وأحسب أن أداءه هو
األفضل" ،الفتًا إلى أن مخرجات الفريق
تحظى بقبول على مستوى المجتمع وتم
اإلشادة بها".
وأشار إلى أن الفريق استطاع في الفترة
االخيرة "-بما أحاطها من المالبسات والتشاورات الجانبية"
العمل على تجويد مخرجاته وإضافة مواد لم تضمن فيالمخرجات التي تم التوصل إليها خالل الفترة السابقة.

