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العدد)1693( :

ل ننصـاد قعلـ ىوثائــ قمؤتمـــ رالحــــــــ
♢ لنبدأ بالسؤال لماذا وقع المؤتمر الشعبي العام على ما تسمى
وثيقة بن عمر بعد أن كان معترضًا عليها ..وقد اتصل بي أحد
المواطنين وقال لي هل نقول مبروك وهو السؤال األول الذي أطرحه
على الدكتور أحمد عبيد بن دغر األمين العام المساعد؟
 مبروك ،وأعتقد أن مؤتمر الحوار نجح اليوم ،ولم يبق عليه سوى ساعاتوهي تقليدية في كل األح��وال ..اليوم رسمت خارطة اليمن الجديد ..اليوم
وضعت النقاط على الحروف بما يتعلق بمستقبل البالد وأمنها واستقرارها..
أعتقد اليوم اكتلمت الخارطة السياسية بتوقيع المؤتمر الشعب يالعا موحلفائ ه
واألحزا باألخر ىالت يوقع تمع هكالرشا دوالشا بوالمنظما تالمدنية..وبذل ك
أصبحلديناوثائ قيعتمدعليهابصياغةدستورجدي ديمث لعقدًااجتماعيًا
جديدًا.
ضعليهاالمؤتم رالشعب ي
♢ بتوقيعك مه لأزيل تالعيو بالت ياعتر 
فيالوثيقة؟
 نعم ..هذا أمر مؤكد ..بيان الرئاسة كان بالنسبة لنا ملبيًا لمالحظاتنا التيكانت سببًا في اعتراضنا وكنا قد قدمناها الى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار والى
الرئيس شخصيًا باعتباره نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام وأمينًا عامًا..
كانت لدينا جملة من المالحظات أهمها أن بعض نصوص الوثيقة السابقة التي
تسمى مخرجات فريق القضية الجنوبية ..كانت بعض هذه النصوص تذهب نحو
التشطير ّ أو نحو االنفصال والواقع نحن لم نكتشف أخطر المطبات الموجودة في
الوثيقة إال في وقت الحق يعني باستمرار قراءتها ساعدنا على اكتشاف األخطاء
القانونية ..واستعنا بقانوني عربي كبير وحقيقة كانت اليمن قد استعانت به في
اكثر من مرة ،وهو الدكتور مفيد شهاب باالضافة الى كوادرنا القانونية ومنهم
رجل قانوني آخر وهو موجود في المؤتمر وهو رجل دولة ..كالهما قال بالحرف
الواحد إن هذه الوثيقة بصيغتها الحالية سوف تذهب باليمن الى االنفصال والى
التشرذم وهذه كانت قضية رئيسية بالنسبة لنا ومن واقع هذه المسألة ربما
ونحن نتحدث فيها سياسيًا مع القوى السياسية األخرى ولم يكونوا يقبلون
بطرحنا لكن عندما جاءت االستشارات العربية والدولية تؤكد أن الوثيقة
بصيغتها النهائية سوف تؤدي الى انفصال اليمن أوالىالتشرذموقيامأكثر
مندولةتنبهتكلالقوىالىهذاالموضوعوكذلكهيئةالرئاسةوناقشت
مالحظاتنافيمابع دبجدي ةوه واألم رالذ يترت بعلي هصدو ربيا نهيئ ةرئاس ة
مؤتمرالحوار..
بدون هذه النقاط األربع التي تضمنها بيان الرئاسة وبدون هذا التصحيح كان
يمكن أن نكون في وضع أصعب بعد شهرين عندما نبدأ بتشكيل لجنة دستورية
ألنها ستكون أمام نصوص بشكل أو بآخر تشجع على االنفصال تشجع على قيام
دول أخرى في اليمن.
هذا اعتقد أنه سبب رئيسي لالمتناع عن التوقيع ،وأعطيك على سبيل المثال
بعض الغموض اآلخر في الوثيقة ،عندما يتحدثون عن الشعب هم ال يقولون
الشعب اليمني في الوثيقة ،هم يقولون شعب باليمن ،والشعب في اليمن تحتمل
كل شيء ،كل تفسير ..فأنت ال تعرف من هو هذا الشعب ،لهذا السبب قلنا لألخوة
الذين أعدوا الوثيقة نحن ال نستطيع التوقيع فهذه العبارة بالذات لو ربطت
مع حق التمكين السياسي الذي يعني حق تقرير المصير وهو موجود في الميثاق
الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفي مادته األولى مباشرة ربط حق تقرير
المصير بالتمكين السياسي والتمكين السياسي في المواثيق الدولية هو تقرير
المصير وعندما تربط حق الشعب في اليمن هذا يعني أنه بإمكان أية مجموعة
أن تفكر في االستقالل باالنفصال وأعتقد أن ذلك كان سببًا رئيسيًا أيضًا لرفض
الوثيقة وهناك أسباب كثيرة ومتعددة في واقع األمر..
الوثيقةتجاهل تالمبادرةالخليجيةالتيتعتبرسقفناالمشتركالذ ينجتمع
تحتهفيموفبي ك.
♢ بيانالرئاسةهلأزالكلهذهالعيوب؟
-أزالالجزءاألكبرمنهادفعةواحدة،بصراحة،وضمنًاأزالماتبقىمنهذه
ب.
العيو 
ً ♢ أيشالتيأزالهاصراحة؟
 أوال استبعد أية محاولة أو تفكير باالنفصال أوتشكيل قيادات سياسيةمتعددة ..هذه نقطة رئيسية ،وثانيًا أعادنا الى األصل وهو أن المبادرة
الخليجية مثلت سقفنا المشترك ومرجعيتنا التي اعتمدنا عليها ً
سواء في
المجيئ الى »موفمبيك« أو ما قبل ذلك إجراءات االنتخابات الرئاسية أو فيما
بعد ذلك فيما يتعلق بصياغة دستور جديد وإجراء استفتاء ثم قانون انتخابات
ثم انتخابات ثم برلمان ورئيس جديد ،هذه األمور كان البيان قد أزالها ..كما
أزالت نقاط البيان األربع كل ما يمكن أن يسبب لغطًا ..وهي نقاط مكثفة في واقع
األمر ال ندعي بأنها تخصنا في المؤتمر الشعبي وإنما تخص كل القوى الوطنية
التي امتنعت عن التوقيع ،وقدمت المالحظات بشكل أو بآخر ..وتم تلخيص
المالحظات في هذه النقاط األربع التي تضمنها البيان ..وقد أزالت هذه النقاط
كل مخاوف لدينا نحن في المؤتمر الشعبي وأظنها أزالت جميع المخاوف لدى
شعبنا،لدىأهلنافياليمنشمالهوجنوبهوشرق هوغربه..أزالتكلخوفوقل ق
طالذ يأثي رحو لالقضي ةالجنوبي ةبأ ن
عل ىمستقب لالقضي ةالجنوبية،حت ىاللغ 
المؤتمريترددفيالتوقيعألسبابخاصةب ه.
ونحن باستمرار قلنا إننا مع حل عادل للقضية الجنوبية في جميع وثائقنا
ودافعنا عن هذه الفكرة ،وذهبنا الى أبعد مدى يمكن أن يتحقق فيما يتعلق
بإزالة المظالم في المحافظات الجنوبية ..لكن لما امتنعنا عن التوقيع ،قيل هكذا
بأن المؤتمر الشعبي العام يحافظ على مصالحه الخاصة ويحافظ على حقوله أو
يحافظ على مقاوالته وهذا كان كالمًا غير منطقي وال مسئول ..نحن بحثنا في
الدواعي واألسس التي تحقق االستقرار في اليمن وال تؤسس لمظالم جديدة ألنه
يمكن ببساطة أن تذهب بعض النصوص الى شيء من هذا ..واذا أردنا أن نذهب
الى ً بعيد ًففي الواقع النصوصالتيورد تفيبعضمايتعلقبالقضيةالجنوبية
حالعاداليرضيأهلنافيالمحافظاتالجنوبيةواليثيرأهلنافيالمحافظات

الشماليةهذهالنصوصاعتقدأنهقدتمازالتها.
♢ طيبلديناوثيقةتسمىوثيقةبنعمرالتيوقعتمعليها؟
-نحننسميهاوثيقةالحلولللقضيةالجنوبيةوأنتماالعالميونتحبون
تسميتهابوثيقةبنعمر..
♢ هليمكنأنتقولبشكلجازماليمكنلوثيقةبنعمرأنتمر
دونبيانالرئاسة؟
-بالتأكي د.
♢ ماهيقوةبيانالرئاسة؟
-إن همث لاجماعًاوطنيًااليو موأصب حوثيق ةمهم ةم نوثائ قمؤتم رالحوا رالت ي
لميعدبإمكانأحدأنيتجاوزهاأويطعنفيها..هيمرجعيةلجميعالوثائق
وليستفقطلوثيقةالقضيةالجنوبي ة.
واللجنة الدستورية سوف تعود لهذا البيان ونقاطه ،وكل ما ورد في وثائق
فرق مؤتمر الحوار من رؤى للبعض والتي تندرج ضمن المناكفة السياسية أو
من باب تحقيق مصالح خاصة أو حزبية أو تحقيق مكاسب سياسية جديدة..
هذا البيان قطع الطريق على كل محاولة من شأنها اإلضرار بمستقبل البالد
وبعالقاته الطيبة بين أبناء شعب واحد ووطن واحد ..أتصور أن البيان وثيقة
تاريخية ،ولهذا السبب نحن وجميع القوى األخرى اعتقد أنهم اليوم يشعرون
بأن األمور قد وضعت في نصابها ونحن نسير وفق هذا المسار.
♢ لوافترضناأناللجنةالعامةكانتتقفخلفكوأنتتوقععلى
الوثيقةهلشعرتبأنهميصفقونلكأميقولونباعدوامنطريقنا؟
 أنا مثلت المؤتمر الشعبي ومثلت سياسته واعتقد أنني مثلت الرغبة العامةللشعب اليمني فيما يتعلق باالعتراض وبالتوقيع ..فيما يتعلق باالعتراض،
قلت األسباب التي أدت الى أن المؤتمر الشعبي يحجم وقد التزمت بسياسة حزبي
بصرف النظر عن أي شيء آخر.
أنا من المحافظات الجنوبية ولو تحققت بعض النصوص التي تعجب بعض
القوى وبعض األط��راف في المحافظات الجنوبية لو أقبلها لن يلومني أحد

أكد الدكتور احمد بن دغر األمين العام المساعد بأن توقيع المؤتمر الشعبي العام على وثيقة حل القضية الجنوبية حسم انتهاء
أعمال الحوار ،ووضع حدًا لكافة المشاريع الصغيرة وضمن لليمنيين دولة اتحادية موحدة تتساوى فيها المواطنة..
وقال بن دغر في حوار مع قناة «اليمن اليوم» :إن البيان الصادر عن هيئة رئاس��ة الحوار وضع النقاط على الحروف بما يتعلق بمس��تقبل
البالد ووحدتها وأمنها واستقرارها ،ورسم خارطة اليمن الجديد..
وأض��اف :لقد أصبح البيان الرئاس��ي ال��ذي صوت عليه مؤتمر الحوار باإلجماع الوثيقة العاش��رة من وثائق مؤتمر الحوار ،والتي س��تكون
المرجعية لكل الوثائق األخرى ،وكذلك عند صياغة الدستور.
الفتًا الى أن المؤتمر الشعبي العام لن يصادق على التقرير النهائية ألعمال مؤتمر الحوار ما لم يكن البيان الوثيقة الرئيسية ضمن الوثائق
التي ستعرض في الجلسة الختامية.
وقضايا أخرى مهمة تحدث عنها الدكتور بن دغر في الحوار « ..الميثاق» تنشر أهم ماجاء فيه:

أعدهاللنشر :توفيقعثمانالشرعبي

ننح وإقليمين
بباليم 
دأ نيذه 
يأح 
اليستطي عأ 
وقعناعلىالوثيقةبعدأنضمنابقاء
اليمنموحدًاوفيالطريقالصحيح

الدستورسيتضم نموادًاتجر م
االنفصالأوالدعوةإليه

الرئيسشكللجنةمنأعضاءاللجنةالعامــــــــــــــــــــ
وسيقول هذا جنوبي مثله مثل الجنوبيين اآلخرين ..لكنني أشعر بأن اليمن
اليوم عليه أن يسمو فوق كل هذه المناطق الصغيرة الضيقة التي وضعنا فيها
بالتفكير المناطقي أو
منذ األزمة حتى اآلن ،ال يمكن وال يجوز لنا أن نستمر ّ
التفكير السياسي الضيق وال يمكننا في نهاية المطاف إال أن ننتمي الى هذا
الشعب العظيم ،الشعب اليمني بكل قواه وبكل تياراته أينما وجد ..لهذا السبب
عندما امتنعت كنت أمثل المؤتمر الشعبي العام وكنت أعرف بأن اللجنة العامة
وقواعد المؤتمر الشعبي وهيئاته وزعاماته المختلفة أنها تقف الى جانبي ،حتى
الرئيس وهو النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام أنا أعتقد أنه كان متفهمًا
لهذا اإلحجام عن التوقيع ..وهو نائب رئيس المؤتمر وأمين عام المؤتمر  -وقد
أبلغتهقبلالتوقيعبربعساعةأننيالاستطيعأنأوقععلىهذهالوثيقة،اذا
ماقدمتهابمقترحكالمتعلقبشكلالدول ة.
اليوم األول عندما جاء الرئيس جاء ولديه مقترح واحد أنا أريد أن أاتفق معكم
لكي أخرج البالد من أزمتها حول الدولة الذي أعاق االتفاق الى اآلن ثالثة أشهر
اضافية هو شكل الدولة ..وشكل الدولة ارتبط بالقضية الجنوبية خلونا نخرج
من هذه المسألة نريد أن نتفق على شكل الدولة من ستة أقاليم ،قلنا له طالما
هذا مقترحك وترى أن فيه مصلحة وطنية أنت رجل مخول ،أنت أمين ومؤتمن
في اليمن ،نحن معك لكن احذر أخي الرئيس أن تقدم
مقترحك مع الوثيقة ألن فيها مطبات وأخطاء كثيرة
وفيها بنود ال نستطيع أن نتفق معها ..اآلخرون
قالوا له من شان تمر الوثيقة البد أن تدخل مقترحك
الى الوثيقة ،فقدم الرئيس الوثيقة بحسن نية وقلت
لألخ الرئيس أمام وسائل االعالم أنا ال استطيع أبدًا
أن أوقع على هذه الوثيقة قبل أن يطلب التوقيع..
أرجو أن تقوم بعملية استبعاد لمقترحك عن هذه
الوثيقة..
مقترحك هو جزء من تفاقات وطنية ..معظم القوى
الوطنية تتفق حول شكل الدولة االتحادية من عدة
أقاليم ،لكن الوثيقة فيها مطبات كثيرة تتعلق
باالستقالل ..بالحرية ..حتى تتعلق بأهم نقطتين
رئيستين :الثروة والسلطة.
وهذاهوالموقفالذيحصلتلكاللحظةفيما
ض.
يتعلقبالرف 
أما ما يتعلق بالتوقيع :وقعت وأن��ا أع��رف بأن
زعامات المؤتمر الشعبي واللجنة العامة للمؤتمر
وقواعدة وحتى أكون دقيقًا غالبيتهم موافقون على
أنني أوقع وأعطوني تفويض -أي اللجنة العامة -بعد
أن طلبت مني بأن أناضل حول قضايا معينة قضايا
تخص اليمن وال تخص المؤتمر الشعبي ،وقضايا المؤتمر هي قضايا الوطن ،نحن
نتكلم في هذا بوضوح ،وعندما شعرت أن المطالب التي كنت أطرحها والشروط
التي طرحتها اللجنة العامة أمام هذه الوثيقة قد أقتربنا منها ،وليس بالضرورة
أننا حصلنا على كل شيء ،وكما قلت لك :لغة نحن حصلنا على الجزء األكبر أما
مضمونا فنحن تقريبًا حصلنا على جزء مهم جدًا ..ولذلك وقعت وكان بعض
اعضاء اللجنة العامة موجودين وكان الرئيس وهو نائب رئيس المؤتمر-األمين
العام موجودًا ..وشيء طبيعي أننا نكون اليوم مسرورين ،لكن اعتقد أن الفرحة
الكبرى كانت لليمن ألنها خرجت بهذا التوقيع من األزمة بشكل دولةجلسنا
أشهر،ثالثةفيفريقالـ16وقبلهأشهرفيالفريقالموس ع.
♢ نحن الحظنا األطراف التي وقعت على الوثيقة سابقًا أثناء التوقيع
كانت األجواء مكتئبة والحظنا توقيعكم مع بقية األطراف وكانت األجواء
فرائحية يتخللها التصفيق ..أنت شخصيًا كيف كانت نفسيتك أثناء
التوقيع السابق وأثناء توقيعكم ..خصوصًا وقد نقل عنك قولك للرئيس
أثناءالتوقيعالسابق:لنأوقعولوضحيتبمستقبلي..هلكنتتشعر
أنخلفكالكثيرمنالقياداتوأنتتوق عمؤخرًا؟
 يجب أن نعترف عبدربه منصور قائد عظيم وهو تحمل مسئولية كبيرة،ونحن خاطبناه من موقعه هذا ،حتى أننا لم نخاطبه فقط من موقعه كنائب رئيس
المؤتمر  -األمين العام ..قلنا له :هذه مالحظاتنا ،هذه مالحظات مفيد شهاب
وهو مرجعية قومية عربية مشهود لها ،وهذه مالحظات أخرى اضافية ..اذا
وجدت فيها ما يكفي ،البد أن تستجيب للمراجعة واليجوز االصرار على التوقيع
على الوثيقة كما هي  ،يجب أن يكون هناك تصحيح أو ملحق أو أي شيء كمخرج
من هذا الموضوع ..ولذلك األجواء اليوم غير األجواء أمس ،أجواء اليوم تتعلق
بالمضامين وال تتعلق بالشكل ..وأناأعتقدأنالجميعسيدركونأنناأقدمنا
علىعملعظي م.
♢ ربماوصفيوصللكيعنيفيالتوقيعاألولكنازعالنينواآلن
فرحين؟
 نعم في التوقيع األول كنا زعالنين وقد قلت للرئيس بصراحه أنا ال استطيعأن أوقع على هذا ..ومن باب المزاح في ذلك الوقت ،أي لما وقع الدكتور اإلرياني

بالنيابة عننا في حالة غضب قال :أنا وقعت وأنتم أفصلوني من اللجنة العامة ..وأنا
قلت للرئيس أنا العكس :لن أوقع حت ىلوفصلتونيمناللجنةالعام ة.
♢ المؤتمرفيمالحظاتهيتحدثعنبلدوعنمستقبلبلدوعن
أجيال هفأحر زنقاطًاعد ةف يالمضمون..ربماهنا كمشكل ةف يالشكل..
هلكانيمكنأ ننخرجهذهالمضامينبشكلأفضل؟
 نعم كان باإلمكان ،كنت بعدما أذاعت الرئاسة بيانها قد تواصلت مع بعضالمكونات ،وهذه المكونات رئيسية وقادتها معروفين فقلت لهم يا اخوة من
األنسب لنا جميعًا أن نضع ملحقًا لهذه الوثيقة ،ونأتي الصباح الى فريق القضية
الجنوبية نثبت هذا الملحق كجزء من الوثيقة ثم نوقع عليها ونوقع على الملحق،
ثم تذهب الوثيقة الى قاعة االجتماع للمصادقة النهائية وكنا قد اتفقنا جميعًا
بأن هذا هو مخرج أفضل ،وطريقة للحصول على وثيقة تمنع أية محاولة لالساءة
لليمن .ولكن في الصباح تغيرت اآلراء عن المساء ربما حصل تشاور ولكن في
جميع األحوال لم نحصل على ما كنا قد فكرنا فيه في المساء ،وعندما حضرت
كانت هناك اجواء مختلفة وكان البعض حتى يرى أن يقرأ فقط بيان الرئاسة دون
التصويت عليه دون اعتباره وثيقة من مؤتمر الحوار الوطني ونحن مطلوب منا
أن نوقع ،وأنا قلت :أيضًا لن نوقع ..واللحظة كانت
عصيبة ،لن أوقع اذا قرأ البيان فقط ،اذا لم يقرأ
البيان ويتم التأكيد على أنه جزء من وثائق مؤتمر
الحوار الوطني ،واذا لم تقم القاعة بالموافقة عليه،
فلن أوقع مطلقًا على هذه الوثيقة ،والرئيس يفهم
هذه المسألة وحتى الناس العاديين يفهمونها :أنه
اذا صدر بالغ صحفي عن موضوع ،فال يمثل أي شيء
وال يمكن االعتماد عليه كوثيقة يعتد بها عند
اعداد الدستور بدرجة رئيسية ،لهذا كان إصرارنا
على أن تعرض ،ويمكن أنك الحظته عندما طلعت
الى المنصة ألذكر الرئاسة على ضرورة التصويت
على المقترح وكانت رئاسة االجتماع في غاية
المسئولية وطلبوا التصويت وأن يقف الحاضرون
ووقفواجميعًاباستناءواحدأواثنينسمعتأن
عندهمابعضالمالحظاتالشكليةوهيتتعلق
بصراعاتالماضي،اليزالالناسيعيشوناألزمة
فيداخلهموليسفيالوثائ ق.
♢ بع دالعم لبمالحظا تالمؤتم رالشعب يالعا م
ه للمس تقناع ةلد ىاآلخري نأن هيج بأ التتجاو ز
المؤتمرالشعبيكمكونرئيسأمشممترئحة
تكتيك؟
 لقد سبق وثيقة البيان وثيقة أخرى كان الزمالءالذين وقعوا سابقًا على وثيقة مخرجات القضية الجنوبية قد وقعوا عليها
واعتقد أن عددهم  12أو  13يشملون االصالح ،الناصري ،ومن الحراك وغيرهم..
قالوا عندما وقعنا سابقًا كنا نفهم بأن هذه الوثيقة ال يجوز لها أن تؤدي الى
تقسيم اليمن أو تمزيقه أو االساءة الى مكوناته أو الذهاب به الى مراحل خطرة،
يعني هم انفسهم أرادوا أن يقولوا للشعب اليمني أننا وقعنا وكان في اعتقادنا
هو لهذه األسباب المذكورة ومن خالل مناقشتي معهم في الصباح وفي المساء
أنهم جادون بما يتعلق بالحاجة الى التوقيععلىملحقمشتر ك.
اليومصوتمؤتمرالحواركلهلصالحالبيانوأصبحالبيانهوالوثيقةالعام ًة
مستقبال.

األكث رأهمية..الوثيق ةالت يسو فتمن عاليم نم ناالنزال قنح والمخاط ر
♢ ذكرتأنهذاالبيانسيكونمهمعندصياغةالدستور..هل
يعنيهذاأنهسيكونضمنتقريرالقضيةالجنوبيةعندالتصويت
عليهفيالجلسةالختاميةلمؤتم رالحوار؟
-االشكاليةأنجميعالبياناتقدتمتالموافقةعليهاوهذاالبيانيصحح
البياناتالت يقدتمالتوقي ععليها..وسوفيقرأالبيا نفيالجلس ةالعامةكجزء
منالوثيق ة.
♢ فيتقري رالقضيةالجنوبية؟
-واذالميقرأسنقرأهنحنبالنيابةعنهمنذكرالكلبأنهذهوثيقةرئيسي ة .
♢ هذهنقطةجوهرية،سيقرأضم نالقضيةالجنوبية؟
 أعتقد أنه سيكون كالتالي :ستقرأ كوثيقة مستقلة تم المصادقة عليهاً
بناء على اقتراح من الرئاسة ،وليس بناء على فريق القضية الجنوبية ..ألن هذا
الفريق لم يناقش بيان الرئاسة فالبيان جاء من الرئاسة مباشرة الى القاعة والبيان
سيصحح تقرير القضية الجنوبية مخرجاتها.
♢ نحناليوماتفقناعلى..أمتوافقناعلى؟
-توافقناعلى..
♢ هلستكونكارثةعندمااليقرأتقريرالقضيةالجنوبيةمع
بيا نالرئاسة؟
 ليس بالضرورة ،ولو كنت مكان االخوة في الرئاسة سأقرأ البيان مباشرة بعدالتقرير ألذكر الناس بمضمونه ،وبإمكان القاعة أن تطلب ذلك ..رغم أنه ال حاجة

بعض الذينحولالرئيسكانوا
اليريدونحضورهالتوقيعأو
التغطيةاإلعالمية
اعتمدالمؤتمرعلىكوادره
القانونيةمعاالستعانة
بخبيرقانونيعربيفي
قراء ةالوثيقة

لقراءته من جديد ألنه أصبح وثيقة ملزمة ورئيسية.
يعنيبإمكانناقراء ةالتقريرمستقلوقراء ةالبيانمستقلأوقراءتهمامعًا..
وأعتق دأن هسيقرأم عجميعالوثائ قوسيكو نالمصححلجميعالوثائق..
نحن عندنا تسع وثائق اآلن في مؤتمر الحوار والبيان أصبح الوثيقة العاشرة،
هو سيكون مرجعية عند إعداد
بل هو الذي سيصحح الوثائق كلها وبالتالي ً
الدستور ..ولن تكون المخرجات كما هي ،أوال ألن المخرجات قد أقرت قبل
الشائكة بمايتعلقبشك لالدولة
صدور هذا البيان وثانيًا ألن القضية الرئيسة
ّ
والعالقاتبينمكوناتالمجتمعاليمنيلمتحسمإالاليوم،هذاهوالسببان
البيانسيكونالوثيقةالعاشرةواألكثرأهميةمنبي نوثائقمؤتمرالحوا ر.
♢ هلتستطيعأ نتؤكدلنااآلنأن ه التستطي عأيةقوةأنتتجاوز
بيانهيئةرئاسةالحوار؟
 أعتقد أنه اذا أخذنا في االعتبار أن لدينا شعبًا يتمسك بوحدته وحقه فيالبقاء واالستقرار وحقه في النمو والتطور وبأن يصيغ مستقبله بنفسه دون
تدخل اآلخرين هنا ال تستطيع أية قوى مهما كانت أن تتجاوز هذا البيان الذي
اتفقنا عليه.
ويتكتكعلينا
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ويريدتمشيةالموضوعوفينهايةالمطافلنتكونإالوثيقةبن
عمر؟
 لكن توقيعنا كان هو الحسم وإحجامنا أعاد األمور الى نصابها وبدون المؤتمرلم يكن أحد قادر أن يستمر ،ألننا نمثل نصف القوى السياسية التي وقعت على
المبادرة الخليجية ،ونحن على أقل تقدير نمثل الرأي العام الغالب في المجتمع
نمثل المصالح الكبرى وكذلك اآلخرين بما يتعلقبهذاالنقط ة.
لكن في نهاية المطاف ال يستطيع أحد يتجاوز المؤتمر الشعبي العام أو يقلل
من شأنه ..لم يحصل هذا ولن يحصل ..هم يحاولون بكل الوسائل حتى الحركات
الصغيرة التي شفناها في األمانة العامة للحوار وغيرها وكلها محاوالت إما إلرضاء
اآلخرين أو ألنهم ال يستطيعون أن يتفهموا حتى اآلن أنهم لن يستطيعوا
التقدم نحو المستقبل دون المؤتمر الشعبي العام ..المؤتمر هو قاطرة التطور
السياسي في اليمن وهو المحرك الرئيسي إلحداث التقدم للدولة المدنية
الحديثة ،للمستقبل األفضل ،لالستقرار.
المؤتمراليحتاجالىالحدي ًثكثيرًاعنهفالوقائعتتكلمعننفسها.
♢ دعنانضحكقليال..أنتتعرفمصدرفرحياليومبالتوقيعهو
أنجمالبنعمرغيرموجود؟
 أعتقد أن التدخل الذي يزيد عن حده ينقلب ضده ..التدخل الزائد فيالتفاصيل ومحاولة فرض مصطلحات معينة ،أفكار معينة ،رؤى معينة على
اليمنيين لم تقابل باالرتياح ،مجرد ما تحرر اليمنيون من هذه العقد كلها
بسرعة اتفقوا ،هذا من ناحية ومن ناحية ثانية البعض ربما كان يفك ربأ نيؤج ل
التوقي عحتىيأت يبنعم ر.
أريد أن أوضح السبب لماذا هذا اللبس ولم يفهموا الناس أهمية التوقيع اليوم
وما معنى الرفض ..والسبب بسيط ،هو أن البيان أقر اليوم وبعد ساعة رحنا
نوقع ..كنت أتمنى لو أننا تأخرنا يومًا عن التوقيع ألن البيان سوف يأخذ مداه
وسيدرك الناس أن المصالح الكبرى للشعب اليمنيق دتأمنتوقدتمتضمينها
الوثيقةالرئيسي ة.
♢ قلتإنكمذهبتمللتوقيعبعدساعةمنإقرارالبيان،لماذالم
طاللجنةالعام ةللمؤتمرفرص ةللتشاور؟
تع 
 اللجنة العامة عقدت على هذه القضية وتداولتها في اجتماعات كثيرةكان آخرها مرتان مع األمين العام للمؤتمر الشعبي العام ،لكن االجتماع األخير
مع رئيس الجمهورية ،النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام كان اجتماعًا
حاسمًا فالمؤتمر لم يقدم مقترحاته فقط كما شرحت لك ولكنه قد مالحظاته
والرأي القانوني العربي المقنع والرأي الدولي الى حد اقتربنا منه لكن األساس
في الموضوع كان هو رأي مفيد شهاب ،حينها الرئيس أدرك أن هناك أشياء
تستحق التعديل وحينها قال :طيب أعطوني ملخصًا لهذه األفكار وشكل
لجنة وحدد رئاستها وحدد أعضاءها من بينأعضاءاللجن ةالعام ةلمتعل نهذه
اللجنة،اشتملتعلىاألمناءالعامينالمساعدينوبعضاعضاءاللجنةالعامة
والدكتورقاسمسالم..
واللجنة درست على مدى  48ساعة الوثيقة ،مرة أخرى وأعدنا دراسة الرأي
القانوني العربي والدولي وتمحصنا في الموضوع ووجدنا أننا نستطيع أن نقدم
هذه األفكار التي جاءت في بيان رئاسة الحوار ..الرئيس يمكن أضاف إليه بعض
الحاجات واستبعد بعض الحاجات غير ذات أهمية كبيرة ،لكن في واقع األمر
تضمن البيان أفكار طرحها المؤتمر الشعبي ،وقد ذهب الرئيس الى هيئة رئاسة
للحوار وقال :أنا احتاج الى هذه األفكار اليصال اليمن الى المستقبل تسمحوا لي
بالقيادة واخراج اليمن الى بر األمان.
♢ كانمطروحًاأنالرئيسهومنيقرأالبيان؟
 كنت أتمنى ولو فعل هذا لكان لذلك أثر كبير على المواطنين ،،الذين بحولهربما لم يشيروا عليه بهذا ،حتى لم يكونوا يريدوا أن نوقع اليوم أمامه ولم
يكونوا يريدوا تصويرًا لهذا التوقيع ظنًا منهم أنهم أمام أمر عادي ،ومسألة

