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»الميثاق«: د.محمد صالح قرعة لـ

بقاء الشعـــب اليمنـي موحـــــدًا وتحـــــــت راية واحدة همنا األول

من الحراك السلمي الجنوبي.. وعليه ينبغي على 
بقية المشاركين من المكونات األخرى »المؤتمر 
وحلفائه والمشترك وشركائه والمنظمات والمرأة 
والشباب والمستقلين وقائمة الرئيس وغيرهم« 
أن يساعدونا على ايجاد حلول تصل الى ما فوق 
الحد األدنى من مطالب أبناء المحافظات الجنوبية، 
وحينما نصل الى مثل هذا بصدق وشفافية وبنية 
صادقة سيكون الشعب اليمني بأكمله خصوصًا 
في المحافظات الجنوبية هو الحكم وسيرضى 

بهذا األمر.
ألن��ه عندما تعطيه حلواًل تحاكي مطالبه 
تكون قد فوت الفرصة على من يريد أن يزايد 

من هذا الباب.
ون��ؤك��د أن���ه اذا تعنت اخ��وت��ن��ا م��ن الجهة 
األخ��رى في األح��زاب تحت صبغة »شمالية« 
وبقية المكونات وظلوا بالعقلية السابقة التي 
دمرت الوحدة فاذًا لن يستطيع الفريق الذي 
يشارك أو الذي خارج مؤتمر الحوار أن يقفز 
على رغبة أب��ن��اء ال��ج��ن��وب.. يجب أن نعترف 
أن هناك رغبة »وح��د أدن��ى وح��د أعلى« فإذا 
وصلنا الى الحد المعقول الذي يرضى به أبناء 
الجنوب فإنهم سيرغمون بقية القيادات سواًء 
أكانت في الداخل أم في الخارج أن تسير في 
هذا المسار.. واذا أحسنا بناء الدولة االتحادية 
بالنظام والقانون والعدل والمساواة فلن تسمع 

لألصوات النشاز أي صدى بعد ذلك.
أما اذا أردنا انتاج دولة مماثلة للتي هي قائمة 
اآلن فهذا أم��ر سيجعل فئة بسيطة ترفع 

الصوت والسقف وسيتبعها ع��دد كبير من 
الناس.. لكن لنحرص من البداية على الخروج 
بقرارات تكون فعاًل قابلة للتنفيذ وفي الحدود 

التي يقبلها الشعب اليمني.
♢  كيف تــقــرأ فــكــرة انــشــاء اقليم 
شرقي وهل هو خطوة في حل القضية 

الجنوبية؟
- هو حلقة في سلسلة، وأنا مع االقليم الشرقي 
ولكن بعد أن تحل القضية الجنوبية أواًل، ألنه 
ال يمكن أن يعود الجنوب دولة شمولية كما 
كان سابقًا.. فحينما يكون هناك اقليم جنوبي 
ستكون هناك واليات داخله ولكل والية حكمها 
الذاتي المستقل ولن تكون هناك شمولية على 
االط��الق، ونفس األم��ر نتمناه في الشمال أي 
عدة واليات لتجاوز الوضع الذي عاشته اليمن 
منذ خمسين عامًا جعل 90% من الشعب 
اليمني خ��ارج اط��ار السلطة والنفوذ والثروة 
واستولت عليها مجموعة متنفذين تمثل 

ال�10% المتبقية.

♢  ما اليمن الذي تريده أنت شخصيًا؟
- نريد يمنًا جديدًا بواليات في كل اقليم وأنا 

شخصيًا مع دولة اتحادية بإقليمين.
♢  هل مؤتمر الحوار يعيش حاليًا 

مرحلة الهروب من االستحقاقات؟
- نحن اآلن في مرحلة االستحقاقات الحقيقية 
وتشكيل لجنة من 16 عضوًا وإيالء القضية 
الجنوبية كل هذا االهتمام ليس هروبًا من 

االستحقاقات أو التخلي عن المسئولية.
♢  المؤتمر الشعبي العام حدد 
موقفه الرافض ألي حوار 
شمالي- جنوبي واعتبر 
ذلــك انحرافًا بمسار 
مؤتمر الحوار ما 

تعليقك؟
- ه�������ذا ك����الم 
ل���إع���الم.. ولكن 
اآلن م���ا خ��رج��وا 

م���ف���اوض���ات ن��دي��ة ب������ه ه��و 
ح��ول قضية مركزية تهمنا جميعًا.. وال��ذي 
يهرب من التسمية فهو يتقاطع مع جمهوره 

الذي في الشارع.
نحن انتقلنا من الحوار الى المفاوضات الندية 
ثمانية من الجنوب وثمانية من الشمال وهم من 
كل األطراف والقوى.. وهؤالء هم ممثلون لمن 
بيدهم القرار وأحزابهم أعطتهم الصالحية.

♢  أنت قلت إنها مفاوضات ندية فهل 
ستكون قراراتهم تعلو على قرارات 

مؤتمر الحوار؟
- ال.. قراراتهم ستصب باتجاه الهدف الذي 
ينشده مؤتمر الحوار.. هم يقربون وجهات 
النظر ليصلوا الى صيغة ستناقش بعدها في 
فريق القضية الجنوبية ث��م سيرفع فريق 
القضية ما سيتم الخروج به الى الجلسة الختامية 

لمؤتمر الحوار.
وأنا أؤكد بأن تشكيل لجنة ال�16 كانت خطوة 
ذك��ي��ة م��ن قبل القائمين على األم���ر إلنجاح 
مسئولياتهم.. وحقيقة كانت الخطوة نقلة 
مهمة وموضوعية وعلى األحزاب أن يدعموا 
ه��ذا النوع من المفاوضات ليصلوا ال��ى حلول 
يعرفوا أنها ستكون مقبولة لدى الشارع في 

المحافظات الجنوبية.
♢  أال ترى بأنكم الى اآلن وأنتم على 
مشارف الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار 

ومازلتم تعولون على حسن النوايا؟
- نحن ال نتوقع أن يكون هناك مكون أتى الى 
الحوار وهو سيئ النوايا، واذا حصل هذا فنحن 

لن نصل معه الى أي حل.
وسيئ النية سيعرفه الشعب اليمني ولن 
يقبل منه أي كالم أو رؤي��ة وسينكشف أمره 

وسيلفظه شعبنا اليمني.

❝ اعادة انتاج 
الدولة القائمة اآلن 

مستحيل

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

متفائل 
بمخرجات 

الحوار الوطني

»الميثاق«: محمد علي ياسر لـ

نحن مع أي قرار يخرج 
اليمن من األزمة

»16« عضوًا  ♢  أال ترى أنه بعد تشكيل لجنة الـ
 

ُ
لم يعد لبقية األعضاء أية فاعلية.. فهل عمل

مؤتمر الحوار انحصر على هذه اللجنة؟
- هذا الكالم غير صحيح، مؤتمر الحوار الوطني مستمر 
»16« عضوًا هي باتفاق كل  بقوامه الكامل، ولجنة ال���
المكونات، ومن وجهة نظري أن لجنة ال���16 ال تعتبر 

ح���وارًا بين طرفين وإن��م��ا بين 
م��ك��ون��ات، وه���ي ف���ي األس���اس 
ك��ان��ت مكونة م��ن 40 عضوًا، 
وتم تصغيرها الى 8 مقابل 8، 
وعملها ل��ن يخرج ع��ن مؤتمر 
ال��ح��وار وال��ه��دف ال��م��رج��و من 

الحوار.
♢  الذي عرفنا في البدء 
أن هذه اللجنة مصغرة من 
فريق القضية الجنوبية 
ــكــن اتــضــح أن هناك  ول
اعــضــاًء فيها ليسوا من 

الفريق؟
- الذي فهمناه أنه تم االتفاق 
ع��ل��ى ل��ج��ن��ة ال�����16 بالتناصف 
ب��ي��ن ال��م��ح��اف��ظ��ات ال��ج��ن��وب��ي��ة 
والمحافظات الشمالية، واذا كان 

هناك من خارج فريق القضية الجنوبية فهذا ال يعني 
أن��ه ح��وار بين طرفين ألن ما سيتم االتفاق عليه في 
هذه اللجنة البد أن يعرض على فريق القضية الجنوبية 
وما سيتم االتفاق عليه في القضية الجنوبية سيعرض 
على كل مكونات مؤتمر الحوار الوطني للتوافق عليه.. 
فالمسألة ليست تصويت وليست ندية.. االتفاق هو الذي 
سيسري على كل ما سيخرج عن الفرق واللجان المصغرة.
♢  أال ُيعد تشكيل هذه اللجنة من 8 مقابل 8، 
مخالفة صريحة وواضحة للنظام األساسي لمؤتمر 

الحوار؟
- أية مخالفة للنظام تصبح نقطة نظام وأية قرارات 
تخرج عن هذه اللجان ال تكون ملزمة لمؤتمر الحوار 
الوطني في أي حال من االحوال.. وما عرفناه نحن أن هذه 

كلت بناًء على اتفاق المكونات.
ُ

اللجنة ش
- لو افترضنا أن هذه اللجنة توافق على الفيدرالية من 

اقليمين.. فما سيكون موقفكم إزاء ذلك؟
- بكل صراحة أنا شخصيًا مع أي ق��رار يخرج باليمن 
من المشاكل واألزمات ولكن اذا كان هذا القرار بالتوافق 

ويرضي جميع األطراف، ألن أي قرار سيتخذ ويوجد من 
يرفضه سيظل حبرًا على ورق.

♢  اذا كنت مع ما سيتم االتفاق عليه.. فلماذا 
عت على انشاء االقليم الشرقي في ظل وجود 

ّ
وق

من يرفض هذا التوجه ويعتبره خلخلة للقضية 
الجنوبية؟

- فعاًل كنت أح��د الموقعين 
على انشاء االقليم الشرقي كجزء 
من الحل ولكن اذا كان التسرع 
في اتخاذ هذه الخطوة سيخلق 
المماحكة بين الجنوبين بعضهم 

البعض فأنا بريئ من هذا.
وللعلم نحن في المهرة عندنا 
خ��ي��ار آخ���ر ه��و اق��ل��ي��م المهرة 
وسقطرى وهذه هي رؤيتنا من 
قبل أن نفكر باالقليم الشرقي 
وقد طرحنا هذا المقترح سابقًا 
بحكم أن ال��م��ه��رة وسقطرى 
اقليم منذ أكثر من ستمائة سنة.
ــودة السلطان بن  ♢  هــل ع
عفرير كــانــت مــن أجــل هذا 
التوجه إلنشاء اقليم المهرة 

وسقطرى؟
- السلطان بن عفرير شاركنا الرأي وهو جزء من هذا 
المكون وهو يعتبر رمزًا من رموز المهرة وسقطرى كما 

يحظى باحترام وشعبية كبيرة.
وحقيقة نحن ال نريد أن نعود الى رواسب الماضي والى 

خالفات الجنوبيين فيما بينهم البين.
♢  أال ترى أن هناك من يفعل من نفسه وصيًا 
على أبناء المحافظات الجنوبية ويتحدث وكأنة هو 

المفوض والممثل عنهم؟
- أنا ال أتحدث إاّل عن أبناء اقليم المهرة وسقطرى 
وأؤكد أن أي مخرجات ال تلبي طموحاتهم فهي بالنسبة 

لنا تحصيل حاصل ونرفضها رفضًا قاطعًا.
♢  ومن أعطاك الحق أن تتحدث عن أبناء هذه 

المحافظة؟
- رؤيتنا الموحدة حول انشاء اقليم المهرة وسقطرى 
أعطت كل واحدة من أبناء االقليم أن ينتصر لهذه الفكرة 
ويسعى لتحقيقها والتعبير عنها ورفض كل قرار أو 

نتيجة ال تؤدي الى تلبية هذا الطموح.

أكــد االخ محمــد علي ياســر ان لجنــة الــ16 شــكلت باتفاق لحل  
المكونات وانها ليست ندية.

وقــال ان ايــة قرارات او توصيات ســتخرج بها لجنة الــ8+8 ســتصب 
فــي الهدف المرجو من مؤتمر الحوار وســيتم رفعها الــى فريق القضية 

الجنوبية ومنه الى الجلسة الختامية للتوافق عليها.
واضــاف : نحن مع أي قرار يخرج اليمن من المشــاكل واالزمات ويتوافق 

عليه جميع المكونات في مؤتمر الحوار..
ولفــت الــى ان فكرة انشــاء االقليم الشــرقي جاءت كجــزء من الحل 
للقضيــة الجنوبية واذا كانت ســتخلق مماحكات بين الجنوبيين فال 

تعنينا حتى وان كنا من الموقعين عليها..
تفاصيل أخرى في سياق اللقاء التالي :

اذا كان االقليم الشرقي 
سيخلق مماحكات بين 

الجنوبيين فأنا بريئ منه

أي مخرجات ال تلبي 
طموحات أبناء المهرة 

مرفوضة

وقعنا على االقليم الشرقي كجزء من الحل

ممثلو المؤتمر وحلفائه بفريق صعدة يعلقون مشاركتهم في الحوار

علق مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه مشاركتهم  
في لجنة الحلول والمعالجات في فريق صعدة اليوم..

وقال الشيخ حسين حازب رئيس ممثلي المؤتمر وحلفائه 
في الفريق إن التعليق كان ألسباب منها انحراف مؤتمر الحوار 

الوطني عن نظامه الداخلي وعن التوافق الذي قام عليه..
باإلضافة الى القرار الجمهوري رقم )187( الخاص بالشهداء 
والجرحى وال��ذي تعارض مع المنطق ومع المبادرة وآليتها 
التنفيذية ومع ما اقترحه فريق صعدة والمتمثل بإصدار قرار 

جمهوري بإنشاء صندوق موحد لرعاية اسر الشهداء وجرحى 
الثورة الشبابية والحراك السلمي وحرب 94م وحروب صعدة 
والقضية التهامية ومن كل اإلطراق من المواطنين والقوات 
المسلحة واألم��ن ممن شاركوا في تلك االح��داث بحيث يتم 

التعامل مع الجميع بمعايير موحدة
وأضاف الشيخ حازب : كان يفترض على ممثلي كل القوى وفي 
مقدمتهم المؤتمر وحلفاؤه أن يعلقوا مشاركتهم في أعمال 

مؤتمر الحوار احترامًا لقسمهم.

ممثلو الحراك السبئي يطالبون باالعتراف 
بقضيتهم وادراجها في مخرجات الحوار

التقى الدكتور عبدالله لملس وبعض أعضاء مؤتمر الحوار مع ممثلين عن  
قيادة المجلس األعلى للحراك السبئي وفي اللقاء الذي ناقش الهموم والمشاكل 
التي يعاني منها أبناء مأرب قدم ممثلو الحراك السبئي رسالة تضمنت مطالب الحراك 
موجهة لألخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، يأتي على رئيس تلك المطالب 
االعتراف بالقضية المأربية المقدمة الى مؤتمر الحوار ومناقشتها لقضية أساسية 

وإدراجها ضمن مخرجات الحوار الوطني.

لقاء/ منصور الغدرة

الراعي يدعو مؤتمر الحوار لتلــبية تطلــــــــــعات الشعب والحفاظ على الوحدة
التي تجسد إرادة الشعب وتعبر عن جميع تطلعاته وهي 

الهيئة المنتخبة التي تمثل المجتمع بكل أطيافه .
الفتًا إلى أن مسئولية البرلمان بالدرجة األولى منح الحكومة 
ها إلى جانب  الثقة وإقرار برنامجها العام ومراقبة مستوى أداء

مسائل التشريع والرقابة األخرى.
ودعا الجميع إلى االطالع على الوثائق المتعلقة بالتجربة 
البرلمانية والديمقراطية في بلدنا والبلدان األخرى ، لكي 

يستفيد المهتمين بالشأن البرلماني والديمقراطي من 
الدروس والعبر في هذا المضمار.

وشدد رئيس مجلس النواب على كافة أعضاء اللجان الدائمة 
في المجلس إلى انجاز ما لديها من أعمال تشريعية ورقابية 
ات  بشكل ج��دي وف��ي وق��ت قياسي وبما يجسد اإلج���راء
الواردة في قانون الالئحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس 

وتكويناته .


