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الحوار

»الميثاق«: د.محمد صالح قرعة لـ

بقاء الشعـــب اليمنـي موحـــــدًا وتحـــــــت راية واحدة همنا األول
ــن الــحــوار  ♢  بــعــد مــســيــرة طــويــلــة م
والنقاشات والمد والجزر بين المكونات 
والــفــرق هل صــار مصير الــحــوار بيد 16 

عضوًا؟
- ال تتجنى الى هذا الحد عما يحصل في الحوار.. 
فمؤتمر الحوار الوطني لديه نظام داخلي يسير 
عليه.. ومنذ ما قبل الحوار نعلم جميعًا أن القضية 
الجنوبية هي المحور وهي المرتكز فيما يعانيه 
وطننا وينبغي أن تكون هناك حلول لهذه القضية 

التي تعد مفتاحًا لحل بقية القضايا..
فعندما يتفق عقالء ال��وط��ن وال��ذي��ن يهمهم 
مستقبل وأجياله سيدركون أن القضية الجنوبية 
هي المرتكز وهي المفتاح الحقيقي ألن هناك جملة 
كبيرة جدًا من المشاكل والمصاعب تعرض لها 
جنوب الوطن، خاصة بعد حرب 1994م ولم تكن 
هناك معالجات حقيقية، مما أدى الى تراكمها حتى 
انفجر الوضع في الجنوب عام 2007م عن طريق 

الحراك السلمي.
والحل الحقيقي اآلن هو أن يجتمع ذوو ال��رأي 
واالرادة ومن بيدهم القرار لوضع الحلول الحقيقية 
التي يرتضيها أبناء المحافظات الجنوبية باعتبارهم 

جزءًا من الشعب اليمني..
لقد وصل مؤتمر الحوار الى نقطة وجد ممثلي 
الحراك الجنوبي الذي دخلوا باسم الحراك الجنوبي الى 
مؤتمر الحوار، وهم جزء فقط من الحراك السلمي.. 
وهناك عدد آخر من أبناء الجنوب دخلوا الحوار من 
خالل األحزاب أو المنظمات أو المستقلين أو المرأة 

أو الشباب أو قائمة الرئيس.. الخ.
لكن المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية تعطي 
للذين دخلوا باسم الحراك أحقية أن تكون لهم 
 فهذا هو الواقع 

َ
الكلمة األول��ى رضينا أم لم نرض

الذي يجب أن نفهمه.. وما حصل قبل عيد الفطر 
المبارك حينما عرضت الحلول التي تقدمت بها 
مختلف المكونات الى فريق القضية الجنوبية وجد 
األخ��وة ممثلو ال��ح��راك أن ما ق��دم من رؤى حول 
الحلول ال ترضيهم وال ترضي أبناء المحافظات 

الجنوبية.
♢  يعني أن حل القضية الجنوبية بيد 

ممثلي الحراك فقط؟
- هنا ال ب��د م��ن االش���ارة ال��ى أن��ه حتى ل��و اتفق 
الجنوبيون الموجودون والذين يمثلون 50% في 
الحوار بأي حل اذا لم يكن هذا الحل يقترب مما 

يطالب به أبناء الجنوب فليس حاًل مقبواًل.
♢  أنتم أبناء المحافظات الجنوبية ما 
الذي تريدونه بالتحديد من مؤتمر الحوار 

الوطني؟
- نحن نريد من مؤتمر الحوار أن يخرج بحلول 
تكون قابلة للتنفيذ وللتطبيق وليست قفزًا على 
الواقع، ولهذا السبب ما تم التوصل اليه ليس نوعًا 
من االحتكار لكن وجد أن القضية أهم وأكبر من 
الجانب الذاتي وغلبوا المصلحة العامة، وأنا أعتقد 
أن رئاسة مؤتمر الحوار وال��دول الراعية ورئيس 

الجمهورية غلبوا المصلحة الوطنية على باقي 
المسائل فاتخذوا هذه الخطوة، بأن يجتمع ثمانية 
من الحراك الجنوبي خمسة منهم من الحراك وواحد 
ممثل للمؤتمر الشعبي العام وواحد ممثل لالصالح 
وواحد ممثل لالشتراكي، وثمانية من األحزاب هم 

مفوضون من قياداتهم العليا التي بيدها القرار.
خ���الل ال��ف��ت��رة ال��م��اض��ي��ة دارت ن��ق��اش��ات وراء 
الكواليس وت��م ه��ذا االت��ف��اق فأنا أعتقد أن هذا 
االتفاق سيقربنا من الحل وسيبعدنا عن التزمت 
وعن الرؤية القاصرة.. ومن هذا المنطلق أتمنى 
على األخوة الذين أنيطت بهم هذه المهمة وعلى 
قياداتهم العليا التي ترعى عملهم أن توجههم 

التوجيه الصحيح وتنظر ما هو الحل الذي سيقبل 
به أبناء الجنوب بحيث تكون هذه الحلول مرضية 

وتطفئ اشتعال النيران هنا وهناك.
واذا لم تخرج ب��آراء وق��رارات ترضي الناس في 
الميدان، وفي الشارع س��واًء أك��ان في الجنوب أم 

الشمال، فلن تقبل.
وأن��ت��م كإعالميين حينما تتناولون مثل هذه 
القضايا بهذه الرؤية يجب أن تدعوا الناس الى 
االلتفاف حول القضايا التي ترضي المواطنين في 
صنعاء وفي الحديدة وصعدة وتعز ومأرب وشبوة 
والمهرة وكل المحافظات.... واذا كانت الحلول ال 

ترضي حتى الحد األدنى فلن تقبل من أي أحد.
♢  ما الضمانات أو األســس التي يمكن 
مــن خاللها أن نضمن أال يكون هدفها 
لصالح طرف معين أو أنها ال تخدم القضية 

الجنوبية؟
- أي حل أو أي قرار أو توصية ال ترضي الشعب 
اليمني في الجنوب والشمال لن تلقى قبواًل، والحوار 
كما تعلم شفاف والمهم هو المصداقية في الطرح 

وتناول قضايا الشعب اليمني.
وم��ا يهمنا ه��و أن يظل الشعب اليمني تحت 
راية واح��دة، في دولة اتحادية وهي التي ممكن 
أن تحافظ على اليمن موحدًا وه��ذا هو ما يهم 

المواطن.
أما ذلك الشخص أو االشخاص أو الجهة أو الفريق 
الذي يريد الهيمنة على السلطة وعلى الثروة فقد 

ى هذا العهد.
ّ
ول

وأنا أتمنى أنكم كإعالميين أن توجهوا رسالة لنا 

جميعًا في مؤتمر الحوار الوطني وللشعب اليمني 
كله بأنه أية ق��رارات سيخرج بها الحوار ينبغي 
أن تكون لصالح الوطن ولصالح األجيال وليست 
مقتصرة على حزب معين أو فريق معين أو جهة 
معينة أو قبيلة معينة أو محافظة معينة.. يجب 
أن نفهم أن شعبنا اليمني لن يقبل إاّل ما هو في 
صالحه.. نحن اليوم أمام محك حقيقي.. محك عملي 

يفرز الصفر من الذهب.
♢ ما الشكل المطلوب إلبقاء الوحدة 

برأيك؟
- أنا شخصيًا مع الدولة االتحادية سواًء أكانت من 
اقليمين أم أكثر ألن هذا هو الحد األدنى الذي يمكن 
أن يقبل به أبناء المحافظات الجنوبية، ألن بعد ما 
حصل من ظلم وضيم فيها لم يعد باإلمكان اإلبقاء 

على الشكل الذي كانت عليه الوحدة سابقًا.
وحقيقة أن في االتحاد قوة فلماذا نهرب منه.. 
حتى لو افترضنا اتحادية من اقليمين فإنه ال يهمنا 
هذا األمر وسيقوم ضده أولئك الذين عيونهم على 

الثروة وعلى السلطة.
♢  ما الضامن أن الدولة االتحادية من 
اقليمين، لن تكون خطوة أولى لفك االرتباط 
خصوصًا وستكون هناك فترة انتقالية 
لتأسيس هــذه الــدولــة وبإمكان الطرف 
الذي لم يشارك في الحوار ويريد االنفصال 
ــالل الفترة  افــتــعــال مشكلة جــديــدة خ

االنتقالية؟
- كالم سليم جدًا، وأنا أشرت في بداية الحديث أن 
الذين يشاركون في الحوار ال يمثلون سوى جزء بسيط 

قــال الدكتــور محمد صالح قرعة عضــو مؤتمر الحوار الوطني ان القضيــة الجنوبية تتطلب من وي  
الرأي واالرادة ومن بيدهم القرار وضع حلول حقيقية يرتضيها ابناء المحافظات الجنوبية.
مضيفًا : ان اي حلول التالمس الحد االدنى على االقل من تطلعات ابناء الجنوب ستقابل بالرفض.

مشــيرًا الى ان لجنة الــ16 انتجتها نقاشــات جرت وراء الكواليس، وهي خطوة مهمة ستقرب الجميع من 
الحل وستبعدهم من التزمت والرؤية المخاصمة.

واكــد ان مايهــم الشــعب اليمني هو ان يظل تحــت راية واحدة وهذا لن يتأتى إال فــي دولة اتحادية النه 
اليمكن اعادة انتاج الدولة القائمة واليمكن للجنوب ان يعود دولة شمولية.

الجوار التالي يحتوي على تفاصيل لقضايا مهمة.:

❝ أي قرارات سيخرج بها الحوار ينبغي أن تكون 
لصالح الوطن واألجيال وليست لصالح حزب أو قبيلة

❝ ال يمكن أن 
يعود الجنوب 
دولة شمولية

❝ المطلوب حلول 
قابلة للتنفيذ وليس 

قفزًا على الواقع

أبو غانم :فريق الحكم الرشيد 
لم يناقش التمديد

أك�������د ع��ض��و  
فريق الحكم 
ال��رش��ي��د ف��ي مؤتمر 
الحوار الوطني األستاذ 
م��ح��م��د ع��ب��دال��ل��ه أب��و 
غانم أن البيان الذي 
ن��ش��ر ب��إس��م ال��ف��ري��ق 
الخميس ال يعبر عن 
وج��ه��ة نظر الفريق 
إط���الق���ا وإن���م���ا يعبر 
ع���ن رأي شخصين 
فقط في الفريق هما 

عبدالغني الشميري وعبدالمجيد القباطي.
»الميثاق«: إن الفريق لم يناقش  وقال في تصريح ل�
موضوع التمديد، ول��م يتخذ ق��رارًا ح��ول أي مبادرة 
مقدمة لمؤتمر الحوار كما لم يتم إق��رار أي ق��رار أو 

توصية خالل هذا األسبوع .
متمنيا في الوقت نفسه عدم زج الفريق في قضايا 

ليست من اختصاصاته.

ابناء االقليم الشرقي 
ينتخبون لجنة لمتابعة 

الجوانب الخدمية لإلقليم

عقد أعضاء مؤتمر ال��ح��وار الوطني من  
ابناء المحافظات )المهرة، حضرموت، 
شبوة، ارخبيل سقطري( والموقعين على بيان 
المطالبة باعالن االقليم الشرقي والبالغ عددهم 
)53( عضوًا، عقدوا اجتماعًا في فندق موفنبيك، 
جرى فيه مناقشة مختلف القضايا والمستجدات 

في الساحة..
وفي االجتماع تم انتخاب لجنة متابعة مكونه 
من )13( شخصًا اوكلت اليهم مهمة متابعة 
تنفيذ ما ورد في البيان الصادر عنهم يوم 27 
أغسطس الماضي.. والموقعين عليه، وتقديم 
خطة عمل تتضمن مختلف الجوانب الخدمية 

لإلقليم الشرقي..
ه��ذا وتنشر " الميثاق" اسماء لجنة المتابعة 

المنتخبين وهم:
1- سالم أحمد الخنبشي

2- الشيخ عوض محمد الوزير
3- محمد سالم عكوش

4- د. عبدالعزيز بن حبتور
5- د. متعب بازياد

6- اللواء/ حيدر الهبيلي
7- الشيخ/ أحمد سيف المصعبي

8- د. عبدالله لملس الخليفي
9- سميح نصيب
10- فهد سليم 

11- سمراء حسين المنهالي
12- القاضي أحمد عطيه
13- محمد علي بن طالب

المؤتمر واالصالح واالشتراكي ممثلون في »ثمانيــــــــــــــــــة« الجنوب و»ثمانية« الشمال

أعضاء الحوار: اختطاف عبدون وصمة عار في جبين القضاء والعدالة وسيادة القانون

نظم عدد من اعضاء مؤتمر الحوار الوطني،  
أم��س األول، وقفة احتجاجية للمطالبة 
بإطالق س��راح رئيس نيابة محافظة حضرموت 
القاضي سالم يسلم عبدون الذي تعرض لالختطاف 

من عناصر خارجة عن النظام والقانون مؤخرًا.
ورف���ع ال��م��ش��ارك��ون ف��ي ال��وق��ف��ة الف��ت��ات تندد 
وتستهجن عملية االختطاف التي تعرض لها 

القاضي عبدون .

واعتبر المشاركون في الوقفة اختطاف رئيس 
نيابة محافظة حضرموت وصمة عار في جبين 
ال��ق��ض��اء وال��ع��دال��ة وس��ي��ادة ال��ق��ان��ون خ��اص��ة وأن 
الخاطفين معروفون والجهة التي يوجد بها القاضي 
المختطف معروفة لدى الجهات األمنية ومع ذلك 

لم تحرك ساكنا .
واك����دوا ب���ان اخ��ت��ط��اف ال��ق��اض��ي س��ال��م ع��ب��دون 
اختطاف للقانون ليس في حضرموت فقط بل في 

اليمن بأكمله.. معبرين عن رفضهم لكل محاوالت 
المساومة والحلول القبلية والعرفية التي تمارس 

في هذه القضية بالذات.
وناشدوا الدولة بسرعة التدخل إلنقاذ القانون 
وإط���الق س���راح ال��ق��اض��ي ع��ب��دون وحمايته ورد 
االعتبار له ولسلطة الدولة ومحاسبة الجناة ووضع 
حد لالنفالت األمني الذي تعيشه حضرموت على 

وجه الخصوص وبقية المحافظات بشكل عام.

أمين عام الحوار: التمديد سيجعلنا 
نعمل بدون ضوابط

أك��د أمين ع��ام مؤتمر ال��ح��وار الوطني  
الدكتور أحمد ع��وض بن مبارك على 
ضرورة االستفادة من الوقت الستكمال اعمال 

فرق مؤتمر الحوار الوطني.
وقال : لسنا في منحة من الوقت أننا نمدد ونعمل 
بدون ضوابط، هناك مترتبات كثيرة جدًا على أي 
تأخير يتم في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

الشامل.
وأض���اف: ال��وق��ت ليس ف��ي صالحنا، وم��ج��رد ما 
تستكمل التقارير وتكون جاهزة سيتم البدء 
بالتوافق حولها وإحالتها إلى لجنة التوفيق حتى 
تضمن في التقرير النهائي، وإذا كان هناك نقاط 
لم يتوافق عليها بشكل نهائي تحال إلى لجنة 

التوفيق..

حاوره/ توفيق الشرعبي

الراعي يدعو مؤتمر الحوار لتلــبية تطلــــــــــعات الشعب والحفاظ على الوحدة
شدد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي على أيدي  

أعضاء مكونات مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى الخروج 
بنتائج تلبي رغبات وطموحات كل أبناء اليمن وفي مقدمتها الحفاظ 
على الوحدة اليمنية وترسيخ دعائم األمن و االستقرار ودعم 
جهود فخامة األخ الرئيس عبد رب��ه منصور ه��ادي رئيس 
الجمهورية الرامية لمواصلة تنفيذ بنود المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية وقيادة سفينة الوطن إلى بر األمان .

وأشار رئيس مجلس النواب في كلمته التي ألقاها في االحتفال 
الذي أقيم األحد بقاعة الفعاليات البرلمانية بمناسبة اليوم العالمي 
للديمقراطية الى أن بالدنا شهدت ممارسة الشورى والديمقراطية 

منذ عصور مضت وتعاقب تشكيل المؤسسات البرلمانية فيه ..
مستشهدًا باآلية القرآنية )32( من سورة النمل التي جاء فيها ))يا 
 أمرًا حتى تشهدون (( 

ً
أيها المالء أفتوني في أمري ما كنت قاطعة

.. مبينًا أن مجلس النواب يعتبر المؤسسة المركزية للديمقراطية 


