
♢  ما تقييمك لمؤتمر الحوار الى اآلن؟
- اتمنى ان نكون مشارفين على ختام مؤتمر الحوار، ولكن 
هناك مشكلة  منذ ما قبل انعقاد مؤتمر الحوار، كذلك صناعة 
 ،

ً
ك الجنوب والتحدث باسمه مثال

ّ
البعض وإعطائهم وهم تمل

وفي الجانب اآلخر من يملك الشمال.. هذه مشكلة صنعت 
ربما من السلطة القائمة.

♢  كيف يمكن تجاوزها؟
- هناك مثل يقول: »م��ن عمل السحر هو القادر على 
فسخه«.. بمعنى ان الذي أعطى لهؤالء وهم تملك الوطن 
اليمني بمقدوره  إنهاء هذا الوهم  وإعادة ملكية الوطن الى 
الشعب اليمني وليس الى "فلتان" أو"عالن" من االشخاص 
الذين أفقدتهم االطماع وحب الذات واللهث وراء  مصالحهم 
ولو كان ذلك على حساب مصالح الوطن وشعبه أفقدتهم 
واجب االنتماء للوطن.. لذلك اتمنى ان تظل اليمن ملك 
اليمنيين كلهم وليس ملك فئات معينة وال مستثمرين 

خصوصيين.
ألن ما يجري اآلن هو استثمار في استثمار، وليس له عالقة 
بالقضايا الوطنية التي تعني كل اليمنيين، وعلى سبيل 
المثال في ما يتعلق بموضوع القضية الجنوبية، فهناك 
الكثير ممن اصبحوا تجارًا كبارًا باسم القضية الجنوبية.. 
هناك من هو اليوم تاجر في بريطانيا، وهناك من هو تاجر 

في دبي وغيرهم تحت مسمى القضية الجنوبية.
♢  باعتبارك من أبناء الضالع.. أين دوركم؟

 ألبناء الجنوب 
ً
 للقضية الجنوبية.. نريد حال

ً
- نحن نريد حال

كلهم وال نريد التجارة.   
♢   من هو الساحر الذي بمقدوره فك طالسم سحر 

تمليك االوطان؟
- ال داعي للتسميات.. لكن الكل يدرك أن هناك عملية 
لصناعة قيادات هالمية باسم الحراك، والحراك الموجود في 
الميدان بالمحافظات الجنوبية ال يوجد في فندق موفنبيك 
مشارك في مؤتمر الحوار، فالموجودون هنا  جلهم ان لم 

يكونوا كلهم مفّرخون من احزاب سياسية متعددة.
♢  هل هذا يقلل من شرعيتهم ؟.

- ال أقلل من شرعيتهم وال من شأنهم، ولكن اتمنى عليهم 
ان يقفوا امام القضية الجنوبية والقضايا الحقوقية ألبناء 
المحافظات الجنوبية، وإدراك حقيقة مطالبهم ومعاناتهم، 
فما طرحه والي��زال يطرحه المؤتمر الشعبي وقيادات 
المؤتمر وفي مؤتمر الحوار وخارجه من قضايا حقوقية تخص 
أبناء الجنوب ويطالب بها أبناء الجنوب أكثر مما طرحه من 

جاءوا باسم الجنوب.
♢  اآلن توقف البحث والنقاش في الحلول والمعالجات 
للقضية الجنوبية.. كيف للحوار أن يخرج من دائرة 

االختالفات؟
- باعتقادي اننا خرجنا من أزمة االختالف حول أقاليم الدولة 
اليمنية المقبلة، فهناك من يرى أن تكون االقاليم متداخلة، 
ألن الناس في الشارع الجنوبي متخوفة من القادم، وفقدوا 
الثقة من خالل الممارسات والتصرفات للفترات الماضية.. 
حيث ان تلك التصرفات تعمد البعض من خاللها االساءة 
الى الوحدة اليمنية وتشويه صورتها لدى أبناء المحافظات 
الجنوبية، بل ان حماقات هؤالء قتلت الوحدة في نفوس 
الناس.. طبعًا هم اشخاص معدودون منهم قادة عسكريون، 

ومنهم مسؤولون..
هؤالء عكسوا صورة الوحدة اليمنية، وجعلوا منها مظلة 

لتحقيق مصالحهم، واعتبروها مشروعًا استثماريًا يجنون 
من ورائه االرباح واألموال غير المشروعة على حساب تدمير 
الوحدة في نفوس الناس، ليصل الحال الى إيجاد  شرخ في 
وحدة النسيج االجتماعي  بين المواطنين في المحافظات 
الجنوبية، حيث نجد ان هناك تباغضًا وفرقة بينهم في 

المجتمع الجنوبي.
 وللخروج من ه��ذه االشكالية الب��د من إيجاد الحلول 
والضمانات للقضية الجنوبية، وهذه الحلول تتمحور في 
شكل الدولة اليمنية المقبلة، فالبحث والنقاش يدور عما 
هي الصيغة المالئمة لشكل الدولة.. لذلك يتطلب االمر 
اآلن التوصل الى حل بهذا الخصوص، فتجد بعض الرؤى 
واالطروحات المقدمة الى مؤتمر الحوار من قبل المكونات 
بعضها تتحدث عن اقليمين وأخرى تتحدث عن ثالثة اقاليم 
وثالثة عن خمسة اقاليم كحد أعلى.. وبعض االطروحات 
وضعت اقليمًا داخل اقليم الجنوب نفسه، وثالثة اقاليم 
داخل اقليم الشمال، ومثل هذه المقترحات وغيرها يجب 
التوافق حولها وتجاوز أزمة الخالف القائمة.. كما أن هناك 

من يطرح ضرورة التداخل بين االقاليم في الشمال والجنوب، 
لكسر حاجز التشطير، وبين من يرفض هذا التداخل.

ومن وجهة نظري ان تعدد االقاليم وتوزيع اليمن الى 
اقاليم متعددة قد يؤدي  الى تشتت اليمن ويدمر وحدة 

النسيج االجتماعي اليمني بسبب تشتت وحدة الجغرافيا.
♢  وما الحل االمثل؟

 نستبق االح���داث، وألن��ن��ي واح��د م��ن أبناء 
ّ
- علينا أال

المحافظات الجنوبية فالبد على المتحاورين التفكير بعمق 
ودراسة للقرار في هذا الشأن، بحيث يكون هذا الحل يلبي 
 طموحات وآمال أبناء المحافظات الجنوبية، وليس 

ً
فعال

طموحات ورغبات النخب السياسية والمتحاورين انفسهم.
♢  م��ا ال��ذي يلبي طموحات أب��ن��اء المحافظات 

الجنوبية؟

- تباينت االطروحات المتعلقة بشكل الدولة وأقاليمها، 
فالبعض يرى ان تكون الدولة من إقليمين- شمالي وجنوبي- 
ويقابل هذا الطرح انتقادات على اعتبار أنه طرح شطري 
يلغي ال��وح��دة اليمنية، ويناقض مرجعيات التسوية 

السياسية المؤكدة على وحدة واستقرار وأمن اليمن..
 لكن هذا غير صحيح ان أمر االقليمين يلغي الوحدة اذا 
ا ووضعنا لها معايير وضوابط تحكمها وتحافظ 

ّ
ما تمعن

على الوحدة اليمنية، فالبد ان نركز بدرجة رئيسية على 
العامل االقتصادي ونقف بجدية أمام الثروات االقتصادية 
التي تمتلكها وعملية توزيعها التوزيع العادل على السكان، 
وبقية القضايا أمر حلها واالتفاق عليها مقدور عليه.. ألن 
معاناة الناس في اليمن عمومًا- سواء في الشمال أو في 
الجنوب- متعلقة بالحياة المعيشية واالقتصادية وليس 

بالحالة السياسية والطبيعة الجغرافية للبلد.
أنا كمواطن، ما يهمني هو ان تكون حقوقي مضمونًا 
الحصول عليها ومكفولة بقوانين ولوائح منظمة وعادلة، وال 
يهمني التسمية االدارية والسياسية لإلطار الجغرافي الذي 
أعيش فيه وأنتمي إليه- سواء أكنت محافظة او اكون اقليمًا 
او مديرية او اكون قرية او غير ذلك من هذه التسميات.. 
ألن الصراع هو صراع اقتصادي واالزمة التي تعيشها اليمن 

أسبابها اقتصادية. 
♢  مؤتمر ال��ح��وار اآلن شبه متعثر.. من يضع 

العراقيل أمامه؟
- ال��ذي��ن يضعون العراقيل أم��ام ال��ح��وار ه��م )شلة( 
المتاجرين باسم القضية الجنوبية و)شلة( المستثمرين 
آلبار النفط وأراضي الجنوب والشمال، فهؤالء هم الذين كانوا 
رافضين للوحدة اليمنية قبل ان تتحقق في يوم ال�22من 
مايو1990م، فالذين رفضوا الوحدة في عهد المرحوم 
الرئيس الحمدي والذين رفضوها في عهد الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح،  هم من يعرقل مجريات الحوار الوطني 
وال يريدون له الوصول الى حلول للمعضالت اليمنية، باعتبار 
ان هذه الحلول ستكون ملبية لطموحات وتطلعات الشعب 
اليمني، وعلى  حساب مصالح هذه الشلة من المتاجرين باسم 

الجنوب والمستثمرين باسم الوحدة.  
♢  ما الضمانات بأن تكون الحلول التي يتوصل اليها 

الحوار متوافقة مع مرجعيات التسوية السياسية؟.
 إعطاء كل ذي حق حقه، لذلك علينا 

ً
-  الضمانات هي أوال

جميعًا ان نتجنب الحلول القائمة على العاطفة، والبد من 
الوقوف بجدية امام قضايا المواطن اليمني، فالتركيز على 
الجانب االقتصادي وثروات البلد، فالحاصل اآلن ان الكل يفكر 

بمصلحته وحده وال يفكر بمصلحة الشعب اليمني، فنجد 
اآلن كل مكون من المكونات ونخب الحوار يفصل جغرافية 
اليمن واألقاليم وفق مزاجه وعلى مقاسه، و تمزيق اليمن 

وجغرافيته من أجل مصالحه الخاصة. 
♢  ما االشكالية الحقيقية التي يواجهها الحراك 

الجنوبي المشارك في الحوار؟  
- ال��ح��راك- لألسف الشديد- اصبح أش��الء متناثرة، 
فالموجودون في مؤتمر الحوار ظهروا بأنهم عبارة عن 
 لقضية وطنية، 

ً
جماعات وليس مكونًا سياسيًا حامال

بينما الحراكيون الموجودون في المحافظات الجنوبية 
لم يتواجدوا في الحوار، فقد مزقهم ما يسمى بقيادات 
الخارج- المستثمرين الكبار الذين نهبوا ممتلكات وثروات 
الجنوب وهربوا بها الستثمارها لحساباتهم في الخارج.. 
وأتمنى على أبناء المحافظات الجنوبية أن يبتعدوا عن هؤالء  
المتاجرين بأسمائهم والمستثمرين لقضاياهم وعلى 
حساب مصالحهم، ألنهم لن يحلوا القضية بل انهم يتلذذون 

باستمرار معاناتهم.

♢  .. ما الذي تنصح به الحراك للخروج من هذه 
االشكالية؟

 توحيد الصف الجنوبي من ناحية وتوحيد الصف 
ً
- أوال

اليمني من ناحية اخرى.
♢  .. لكن هذا ربما يحتاج تحقيقه الى  قرون، فما 

الحل اآلني؟
- إن شاء الله خالل هذا االسبوع سيكون هناك حلول.. انا 
اتحفظ على بعض المعلومات التي لدَي عن انفراج قريب في 
الحوار، ولكن ال اريد ان استبق االحداث وندفع باآلخرين 
الذين ال يريدون لليمن الخروج من الحالة التي يعيشها إلى- 
ان يصطادوا في الماء العكر ويجهضوا بوادر هذه الحلول 

والقرارات التي ستخرج من داخل أروقة مؤتمر الحوار.
♢  هل هناك مؤشرات لحلول القضية الجنوبية؟

- نعم هناك مؤشرات بالفعل، واطمئنكم بان األمور خرجت 
من عنق الزجاجة، والشعب عرف أن ه��ؤالء تجار باسمه 
وبقضيته، وبالتالي لو خرجنا من هذا المكان دون ان تحل 
قضية الجنوب وقضية صعدة، فابشر بثورة شعبية عارمة 

من أقصى اليمن الى أقصاه تكتسح االخضر واليابس.
♢  انت أحد اعضاء فريق أسس بناء الجيش واالمن.. 
كيف تقرأ عملية التصفية واالغتياالت  للقيادات 

العسكرية واألمنية؟
 - عمليات االغتياالت الجارية ضد القيادات العسكرية 
واألمنية، ومن خالل مالحظاتي، ان هناك بالفعل عملية 
تصفية للضباط والقيادات العسكرية واالمنية الفاعلة، 
باعتباري عضوًا في فريق الجيش واألمن في مؤتمر الحوار 
فالمتهمون أمامنا في جرائم اغتياالت هؤالء الضباط هي 
القيادات العسكرية الموجودة على رأس قيادة هؤالء 

الضباط الذين يتم اغتيالهم  دون ان تحرك ساكنًا.
♢  ما مصلحة هذه القيادات في تصفية ضباطها؟

- ربما من أجل استثمار قضاياهم والمتاجرة بدمائهم 
 ان 

ً
والحفاظ على بقائها في مركز القرار العسكري، فضال

هناك من يتعمد تدمير القوات المسلحة واألم��ن، على 
أساس أنها من  النظام السابق ويعملون على تصفيتها 
وتدميرها، وبالتالي هؤالء يجب محاكمتهم  ألنهم  هم أعداء 
الشعب والوطن وأعداء أبناء القوات المسلحة واألمن وهم من 
يمارسون جرائم االغتياالت بحق ضباط المؤسسة الدفاعية 

واألمنية.
♢  هناك حديث يدور بأن الطالب المقبولين في 
الكليات العسكرية مؤخرًا تم بناء على أساس االنتماء 
الحزبي ولصالح طرف سياسي معين.. كيف ترون ذلك 

بمؤتمر الحوار؟
- كنا نأمل من قيادة وزارة الدفاع انها قد استوعبت 
الدرس من اشكالية االنشقاقات التي حدثت في المؤسسة 
العسكرية واالمنية خالل ازمة عام 2011م، نتيجة غياب 
البناء المؤسسي الوطني لها، وتعمل على تجاوز االختالالت 
والفساد  والبدء بإعادة بناء الجيش واألمن على أسس وطنية 
ومهنية وبعيدًا عن االنتماء السياسي والحزبي وال��والء 
المناطقي والجهوي واألسري.. لكن لألسف فلقد تم القبول 
في الكليات العسكرية هذه المرة وفق انتماء  سياسي وحزبي 

صرف، لصالح حزب االصالح.
وقد تأكد لي ذلك من خالل ما عايشته -على سبيل المثال 
ال الحصر- بمحافظة الضالع تجد أن أسماء المقبولين في 
الكليات العسكرية من قرى محددة بعينها وانتمائها 
الحزبي، فالقرى التي يتواجد فيها حزب اإلص��الح، حظي 
طالبها الحزبيون بالقبول في الكليات العسكرية. بينما 
هناك طالب تنطبق عليهم الشروط المعلنة للقبول ونسب 
درجاتهم في الشهادة الثانوية عالية ومن القرية نفسها التي 
ينتمي لها طالب حزب االصالح لم يتم قبولهم عندما تقدموا 
للتنافس.. كما أن هناك بعض المناطق لم يقبل من أبنائهم 
وال طالب واحد، وأخرى كان المقبولون منها ثالثة أو أربعة 
طالب وقرى وصل القبول فيها الى خمسة طالب..هذا  يعني 
أن االنتماء الحزبي والسياسي كان له النسبة االكبر واألعلى في 
القبول بالكليات وبقية النسبة من المقبولين كانت من حظ 

اصحاب الوساطة وبائعي الذمم ومن المتاجرين بالضمائر.
هناك بعض القيادات في وزارة الدفاع- لألسف الشديد- 
استغلت وج��وده��ا ف��ي ه��ذا الموقع لتمرير مصالحها 
وظلم اآلخرين، والشيء المؤسف أن من هذه القيادات من 
المحسوبين على المحافظات الجنوبية.. لكن أقول لهؤالء 
ابشروا بأن اهلهم وذويهم في المحافظات الجنوبية، وعلى 
سبيل المثال في محافظة الضالع سيكونون لهم بالمرصاد 

ولن يقبلوا أن يكون هؤالء محسوبين على الضالع. 
والحديث عن هيكلة الجيش واالمن، لم نسمع بالهيكلة 
بالمرة وكل ما سمعنا به فقط هو صرفيات عن الهيكلة وما 
سمعناه عن الهيكلة سمعنا انها غيرت تسميات فقط ، 

.
ً
فغيرت اسم شرطة النجدة الى الجسور والطرق  مثال
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قلـق محلـي ودولـي مـــن عــــــــــــرقلة جهود إنجاح الحوار

حازب ينفي االتفاق على تقرير صعدة ويؤكد التمسك بالنظام الداخلي
نفى الشيخ حسين حازب رئيس مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون التحالف في  

فريق صعدة أن تكون لجنة الحلول والضمانات بالفريق أقرت االثنين موعدًا نهائيًا 
لالنتهاء من أعمال اللجنة والتوقيع ورفع التقرير النهائي للتصويت النهائي عليه بعد ذلك..

»الميثاق«: استغرب من تصريح رئيس فريق صعدة األخت نبيلة الزبير  وقال في تصريح لـ
بهذا الخصوص وال أدري من هي اللجنة التي أقرت االثنين موعدًا نهائيًا حيث وممثل أنصار 
الله كان مشغواًل بمؤتمر صحفي، وممثل االصالح غائب وممثل حزب الرشاد معلق العمل 

في اللجنة.
باإلضافة الى عدم حسمنا للقضايا المختلف عليها في التقرير.. بسبب االرباك الذي حصل 

للفريق جراء التدخالت التي تقوم بها لجنة التوفيق فيما يتعلق بتقرير صعدة وبصورة مخالفة 
للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار ونصوص المبادرة وآليتها. وأضاف: زد على ذلك أننا لم نتوافق 
على صيغة التقرير حتى اآلن كي نحدد موعدًا للتوقيع عليه ورفعه للفريق.. واستغرب الشيخ 
حسين حازب من تركيز ولجنة التوفيق على تقرير فريق صعدة وإنجاز أعماله في الوقت الذي 

هناك فرق أخرى لم تركز عليها لجنة التوفيق كما هو الحاصل مع فريق صعدة.
مشيرًا الى أن تقرير صعدة يحتل المرتبة الثانية بعد القضية الجنوبية في جدول أعمال 

مؤتمر مؤتمر الحوار وفقًا للنظام الداخلي.
 واستطرد حازب قائاًل: إن مكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني متمسكون 

بموقفها تجاه المالحظات على التقرير وعدم القفز على النظام الداخلي لمؤتمر الحوار 
ات أو اآلليات. ونصوص المبادرة الخليجية وآليتها سواًء في المواضيع أو في االجراء

 مختتمًا تصريحه بالقول: إذا كانت رئيسة الفريق ولجنة التوفيق يريدون كلفتة التقرير 
حسب مزاجهم فهذه حالة ليست  غريبة أو جديدة على مؤتمر الحوار الوطني ولكن 

في النهاية لن يصح اال الصحيح وبموافقة كل المكونات، مع العلم أن نبيلة الزبير 
ليست رئيسة لجنة الحلول والضمانات المصغرة، وإنما هي رئيسة الفريق 

الكبير الذي كلفنا بالمهمة وبالتالي ليست المخولة بالحديث عن عمل 
اللجنة اال ما كان متفقًا عليه وأرسل اليها كرئيسة فريق.

احمد عبادي  المعكر  ل�"الميثاق":

المعرقلون »شلة« المتاجرين باسم القضية الجنوبية والنفط واألراضي
أكد عضو مؤتمر الحوار الوطني أحمد عبادي المعكر أن األيام السبعة المقبلة ستشهد اعالن مؤتمر الحوار حلواًل وقرارات  

تتعلق بالقضية الجنوبية وغيرها من القضايا المطروحة..
وقال المعكر في حديثه مع »الميثاق« أتحفظ على بعض المعلومات التي لديَّ عن انفراج قريب في الحوار لكي النستبق االحداث، 

ونعطي الفرصة لمن اليريدون لليمن الخروج من الحالة التي يعيشها ان يصطادوا في الماء العكر.
واضاف : هناك مؤش��رات بالفعل مطمئنة لكنه اس��تدرك بالقول : ابش��ر بثورة شعبية عارمة من اقصى اليمن الى أقصاه تكتسح 

االخضر واليابس.. الى التفاصيل :

❝ القبول بالكليات العسكرية 
تم على أساس توفر شرط 

االنتماء لحزب اإلصالح

ر من ثورة شعبية 
ّ
❝ نحذ

عارمة تسقط الجميع في 
حال فشل الحوار

قوى تعمل على تدمير مؤسسة الجيش واألمن

هناك أشخاص  يعيشون حالة وهم تملك أجزاء من اليمن 

نتهم قيادات عسكرية بتصفية الضباط الفاعلين

أكد األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن  
راشد الزياني، أن الوساطة الخليجية كان لها دور حاسم في إطفاء نار الفتنة في 
اليمن من خالل المبادرة الخليجية التي كانت بمثابة طوق نجاة حال دون دخول اليمن في 
حرب أهلية، وفتح األبواب للحل السياسي الذي مهد الطريق لنقل السلطة وبدء مؤتمر 

الحوار الوطني الشامل .
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الخليجي االستراتيجي األسبوع الماضي.

الزياني: المبادرة حالت دون دخول 
اليمن في حرب أهلية

وفاء الدعيس: حرمان العسكريين من المشاركة في االنتخابات انتهاك لحقوقهم
التزال الجهود المكثفة تبذل من قبل لجنة التوفيق والمبعوث   

األممي لحلحلة الجمود الذي تصلبت فيه أعمال مؤتمر الحوار 
رغم االستمرار في انعقاد الجلسة الثالثة العلنية لمناقشة التقارير 

التي تم استكمالها كالحقوق والحريات والقضايا الخاصة.
وأكد عدد من اعضاء مؤتمر الحوار الوطني أنه لم ولن يتم استكمال 
أي تقرير من تقارير فرق القضية الجنوبية، وصعدة وبناء الجيش 
والحكم الرشيد والعدالة االنتقالية وبناء الدولة إاّل بعد األخذ بكافة 
الملحوظات التي طرحها فريق المؤتمر الشعبي وحلفائه على التقارير 

خصوصًا وأن بعض الفرق تجاوزت مهامها واخترقت النظام الداخلي 
لمؤتمر الحوار الوطني وكذلك نصوص المبادرة الخليجية وقراري 

مجلس األمن.
مؤكدين تمسكهم بموقفهم المبدئي حتى يتم استبعاد القضايا التي 
تمس بالوحدة وتخالف نصوص المبادرة وآليتها وقراري مجلس األمن..
مشددين على ضرورة أن تفضي الحلول الى الحفاظ على وحدة وأمن 

واستقرار اليمن..
قضايا أخرى مهمة في المساحة التالية:


