حوار

االثنين2014 / 1 / 13 :م
 / 11ربيع أول 1435 /هـ

العدد)1693( :

7
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ــــــوا رإذال ميك نالبيا نالرئاس يضمنها
بعدتصويتأعضاء مؤتمرالحوار
عل ىالبيا نأصبحوثيقةرئيسة
كنتأتمنىأنيأخذبيا ن رئاسة الحوارحقه
منالترويجاإلعالميقبلالتوقيع
توقيعالمؤتمر
الشعبيعلىالوثيقة
إعالنتامالنتهاء
أعمالمؤتمرالحوار

المؤتمرالشعبيأعاداألمورإل ى
نصابهاوإلىالمبادرةالخليجية
البعضاعتقدأن «موفمبيك»
سيحققلهمكاسبسياسية
خارجالمبادرة
الوثيقةبصيغتها
السابقةكانتكارثة
علىاليمن

ــــــــــةللمؤتمرالشعبيلصياغةالبيانالرئاسي
عادية ..ولذلك كان الرئيس حصيفًا قال :اتفضلوا الى بيتي ونوقع هناك وتعالوا
بوسائل االعالم وتحدثوا وسأتحدث أنا وطبعًا االعالم لم ينشر كالمه وهو قال
كالم مهم جدًا وهو :أنني ملتزم لهذا الشعب أن أخرجه من األزمة وأضعه على
الطريق المستقيم.
♢ دكتو رب ندغ رمداد كحض رالتوقي عوكذل كمدا دنبي لباشاولك ن
مدادآخ رلميكنموجودًاوأعن يالقياديينالمعروفينياسرالعواض ي
واحمدالكحالني؟
 األخ احمد الكحالني عرفت أنه كان في محافظة حجة أما األخ ياسر فهو لميحضر الجلسة معنا وأعتقد أنني لم ألح على حضوره الى بيت الرئيس ..ولذلك
هو حصيف عندما قال أنا لم أوقع ..ولم يقل أنا لن أوقع ..هناك فرق بين »لم ولن«
وبينهما يوجد موقف ..الحصافة هذه تعطي فرصة ألن يفكر في التوقيع وياسر
شخصية ذكية ولديه فسحة بين لم ولن لكي يتقدم نحو التوقيع أو يتأخر وهو
حر في هذا ..أما الكحالني فغيابه خارج صنعاء هو الذي منعه من التوقيع ..آخر
كالم بيني وبينه أنه ال مانع من التوقيع.
♢ الشيخياسرلديهرأيخاصبالشكلوهومنطقيويجبأن
يحترم؟
 صحيح نحن طرف رئيسي في مؤتمر الحوار ومكون مهم فيه ونحن نمثلغالبية الرأي العام ،نحن الحزب األكثر عراقة واألكثر تأثيرًا ولكن هذا ال يعطي
بعض اآلخرين أن يعتقدوا بأن ما نريده نحن سيمضي كما هو ،شيء طبيعي أن
يحصل شيء لصالحنا ..فإذا المضمون لصالحنا فتبقى التفاصيل غي رذا تأهمي ة .
♢ أنتقلتإنهلوتمالسيناريوالذيكنتماتفقتمباألمسمع
األحزابعليهوعململحقللوثيقةسيكونأقوى..سؤاليوأنتقياد ي
فيالمؤتمرهلتتفهممنوعاءالمؤتمرالذينلميقعوا؟
 بالنسبة للذين لم يوقعوا ما يثار هو ما طرحه الشيخ ياسر من موقف ،ولهالحق كامل أن يوقع أو ال يوقع بصرف النظر عن مضمون أو شكل الوثيقة التي
تم التوقيع عليها ..لكن هو ال يختلف معنا في المضمون ،هو كان بوده أن يكون
ملحقًا وهذا لم يحصل ،ألنه ليس بالضروري أن الناس يقبلون بكل مقترحاتنا،
صحيح أنهم اتفقوا معنا في المساء ولكن في الصباح لم يصروا على مقترحنا،
وجاءت الرئاسة تقول نحن يا أخوة سنذيع البيان ،نحن صححنا الوضع البد أن
يذاع البيان كما هو ويتم المصادقة عليه من القاعة حينها يمكن للمؤتمر
الشعبي العام أن يوقع.
ً
قلياله ليمك نأ نتعيدوااتفا قالبارح ةوتكو ن
♢ ل وكا نمد دالوق ت 
الصورةأوسع؟
-أحيانًااللحظاتالتاريخيةالتعوض،هيلحظةتاريخيةبدأفيهاتوافق
وطنيعام،بتقديريالشخصيأناقتناصهذهاللحظةالتاريخيةمنقبل
المؤتمرالشعبيالعامكانضرور ة.
♢ لكننحنأهدرناثالثةأشهرولميكنالسيفعلىرؤسناكينوق ع
اليومبهذهالسرعة؟
 أهدرنا تسعة أشهر وطرحت القضايا الرئيسية في األيام األخيرة ،وكانبودي لو أن بيان الرئاسة يأخذ من الترويج االعالمي للوصول الى الناس على األقل
ترويج لمدة أربعة وعشرين ساعة ولو كنا وقعنا بعد يوم سيكون المضمون
أفضل ..بيان رئاسي مهم جدًا يضع حدًا لكل األقاويل التيقيلتبالسابقحول
الصراعاتوالخالفاتبخصوصهذاالموضو ع.
وموافقة شبه كاملة من قبل اعضاء مؤتمر الحوار وليس برفع األيدي وإنما
بالوقوف من شأن تأكيد مساندتهم للبيان الذي أصبح وثيقة رئيسة أنا أقول
إنها الوثيقة العاشرة األكثر أهمية بين جميع وثائق مؤتمر الحوار.
♢ ه لتستطي عأ نتقو للقواع دوكواد رالمؤتم رأطمئنوانح ننفخ ر
بماأنجزنا هاليو مبهذاالتوقيع..المؤتم ريج بأ نيفخ ربماحق قأ مأننا
كنانتمنىشيئًاأفضلولكنلميتحقق؟
-أقولألهلنافيالجنوبوفيالشمالاطمئنوا،فلنيصاغفيالدستورأية
نصوصمنشأنهااإلضراربأهلناهناكأوبأهلناهنا.
وما يطمئن الشعب اليمني يطمئن المؤتمر الشعبي العام وقواعده ..نحن
جزء من هذا الشعب مصالحه مصالحنا ..نحن ليس عندنا مصالح خاصة في هذا
الموضوع وموقفنا هو موقف عامة الناس وقلقنا هو قلق الناس وخوفنا هو خوف
الناس ..فإذا الناس أطمأنوا وأنا أقول يجب أن يطمئنوا فالبلدخرجتاليوم
منأزمتها..مؤتمرالحوارالوطنيوضعناآخرلمساتهوسنضعفيالساعات
القادمةاللمسةاألخير ة.
♢ يعنيلميعدهناكاشكالياتأخرىقدتفاجئنا؟
 االشكاالت سوف تأتي كلما تقدمنا نحو بناء الدستور الجديد سوف تظهرأمامنا بعض العقد وبذلك دائمًا األحزاب والقوى السياسية تبعث الى لجنة
الدستور أفضل ما لديها ،الدستور هو الذي سيحدد مسار المستقبل وليس
كل وثائق مؤتمر الحوار فقد أصبحت أكثر من  500صفحة..
♢ نحنً لمسنا أو شممنا رائحة التمييز بين المواطنين في وثيقة بن
عمر مثال أولوية الوظائف ألبناء المحافظات الجنوبية .ولهذا وحتى
ال ُيصطاد في الماء العكر كان من الضروري أن تحل مشاكل ضحايا

الصراعات وغيرها ..ما تعليقك بهذا الصدد؟
 ما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية وبالسلطة في المرحلة االنتقالية كان رأيالمؤتمر يا أخوة طالما نحن سنعد دستور ،دعونا نضع قواعد دائمة تستقر
عليها الحياة السياسية ونخلص من متابعنا التي تتكرر باستمرار بين كل
لحظة وأخرى وبين كل دورة وأخرى ..اذا لم نضع اآلن قواعد دستورية دائمة
سنوات سندخل في أزمة جديدة ..لذا كان رأينا في المؤتمر
فبعد خمس أو أربع ً
الشعبي العام أن نجد حال الشكالية السلطة وعالقة الشمال بالجنوب والشرق
بالغرب في اليمن ،هناك اشكالية بما يتعلق بهذا الموضوع وكانت وجهة نظرنا
أن هناك أمرًا ما يجب أن يحسب حسابه عندما وقعنا اتفاقية 1990م ،اتفاقية
الوحدة ،لكن اآلن يمكن حسابه وهو معيار السكان ومعيار المساحة ،هذا أخذ
به في بعض البلدان االتحادية وكانت هذا المعيار سيوصلنا الى نسبة تقريبية
 ٪40و ٪60هذه النسبة هي مريحة ألهلنا في المحافظات الجنوبيةوالشرقية
سلقاعد ةثابت ة
طأنهاتؤس 
ومريحة ألهلناف يالمحافظا تالشمالي ةلسب ببسي 
التهضمفيهاحقوقالجنوبوالتهضمفيهاحقوقالشما ل.
األخوةاآلخرونأصرواعلىأنتكونهناكنسبة50٪بـ٪50فيالسلطة
بوفيالحكومة،وفيهيئاتأخرىوأنتكونأولويةللمحافظا ت
فيمجلسالنوا 
الجنوبي ة.
قلناهذهالعباراتستتسببببعضاالشكاليات
فيالمحافظاتالشمالية،أهلناهناكلن ًيقبلوا
بهذاالتمييز..نريدأننوجدألنفسناحلوالعادلة
للقضيةالجنوبي ة.
لكن العدل ال يجوز أن يؤسس ظلمًا على اآلخرين
ولهذا رفضنا وقدمنا هذا المقترح الذي تحدثنا عنه
قبل قليل ولكن لألسف الشديد حتى اآلن لم يحسم
وبيان الرئاسة سيفرض على اللجنة الدستورية أن
تختار أكثر القواعد الدستورية عدالة.
ال يمكن للجنة الدستورية أب��دًا أن تضع في
الدستور أية نصوص من شأنها التمييز بين أهلنا
في الجنوب وأهلنا في الشمال وهذه المسألة لم يعد
باإلمكان العودة الى نصوص الوثيقة التي تقدم بها
بن عمر ًوكان يراد بها في واقع األمر حل مشكلة
وهي فعال خلقت مشكلة ..للمرأة األولى منذ توقيع
هذه االتفاقية التوقيع األول الذي لم نشارك فيه
تالحظ هناك حال انقسام جنوبي شمالي قبلها لم
يكن هنا انقسام ،كان هناك آراء الناس يتداولونها،
وك��ان هناك تفهم ،وأن��ا دائمًا خطابت أهلنا في
المحافظات الشمالية أن يتحملوا في هذا الظرف
الجنوبية،
المحافظة
في
السياسية
بعض النزوات التي تصدر عن بعض االطراف
ً
وخاصة الذين يدعون الستعادة الدولة أو الى فك االرتباط ويمارسون أعماال من
شأنها اإلضرار بأمن واستقرار أهلهم وبالطبع أمن واستقرار اليمن ..قلت إن على
أبناء المحافظات الشمالية أن يكونوا أكثر صبرًا وقد كانوا ،ولكنهذهالوثيقة
كادتتقسمالناس،بتوقيعهااألولوليسف يتصحيحهااألخيرالذيأزالأية
س.
محاولةيمكنأنتؤسسلقواعددستوريةتسببهذاالتمييزبينالنا 
قلت يا أخوة طالما نحن سنذهب الى المستقبل فعلينا أن نذهب ونحن واثقون
من أن القواعد التي سنضعها ستكون مقبولة ً في الشمال وفي الجنوب وليس
في الجنوب فقط ..أنا من الجنوب واذا أنا مثال سأكون منحازًا الى منطقتي..
الى محافظتي ،النص الذي طرح  ٪50بـ ٪50هو يرحني لكنه في الحقيقة ال
يريح أهلنا في الشمال ،كيف نتصور ذلك ،هذا ال يجوز ..أنا أخطاب العقل في
المحافظات الجنوبية أكثر مما أخاطب العقل في المحافظات الشمالية ..كيف
يتصورون أن  ٪25من السكان يجب أن يحصلوا على ً ٪50من مجلس النواب..
عادال.
هذا التفكير ال يبدو لي منطقي وال معقول وليس 
♢ هلكانهدفبنعمرفيهذهالنقطةبالذاتنوعمنالفتنة؟
-الأريدأنأقولنوعمنالفتنة،بنعمروبمساعدةخبرائهالذينالنعرف
حتىاسمائهمالىاآلن،هذاالنصكانسيعملكارثةفياليمنوكانسيؤدي
ب.
الىاالنفصال..وأحدثحتىتؤترداخلاألحزا 
♢ ماذابمايتعلقباألممالمتحدة؟
 نحن قلنا ومازلناً ،نحن مع دور مميز لألمم المتحدة ،ومساعد ،وداعم ،لكنالى مرحلة معينة مثال الى أن ننتهي من إعداد وبناء المؤسسات االتحادية يعني
أن نعد الدستور وأن نستفتي عليه وأن نبدأ على طول بترتيب بيتنا الكبير
بصيغتها السابقة تريد استمرار
اليمن ،لكن أن يستمر هذا الدور ..الوثيقة ً
لهذا الدور واستمرار لمهام األمين العام ممثال في مبعوثه لألمم المتحدة ،قد
يكون بن عمر وقد ال يكون بن عمر ..لكن نحن نعتقد بأن هذا شكل من اشكال
الوصاية ..كان مطلوبًا من اليمنيين أن يوافقوا عليه حتى أنه استخدمت كلمة
»نطلب من األمين العامأنتستمرمساعيه..الخ«حتىل ميغلفواهذاالموضوع
بعبارةأكثرلطفًا..لذلكنحنرفضناهذاالشكلمنالوصايةالدائمةعلينا.
والشيءالثانيهماستبدعوادوردولالخليجال��دولالراعيةللمبادرة

الخليجيةوالتياستبعدتفيهذهالوثيقةوأرادوامندولالخليجفقطأن
تقدمالمساعداتاالقتصادي ة.
♢ همفيالنصاألوللميشيرواال ىالمبادرة؟
-أبدًا..همعدلوابطريقةأيضًالمتكنمريحةبالنسبةلنا،باختصارهم
أشارواالىالمبادرةولميسندواالوثيقةكلهاالىمضامينها.
♢ كانطرحًاخبيث؟
 سأفترض حسن نية ،لكنني رفضت هذا الطرح ورفضه زميلي احمد الكحالنيواعتقد أطرافًا أخرى رفضته في فريق الـ 16ولذلك كان يجب تصحيحه في
البيان الرئاسي وتالحظ أن بيان النقطة األولى في البيان هي العودة الى المبادرة
الخليجية على اعتبار أنها القاسم المشترك فيما بينناهذام نناحية،وم نناحي ة
أخرىه ياتفاقالضرورةوهواالتفاقالذيحققالتواز ن.
الذينيريدونأنيصنعواألنفسهممكاسبجديدةفي »موفمبيك«ال
يستطيعونأنيفعلوا..بعضالقوىيعتقدونهكذاأنموفمبيكيمكنأن
يحق قلهممكاسبسياسية..هذاغيرممك نخار جنطاقالمبادرةالخليجي ة.
♢ البيا نلجمالكثيرمنالنوايا؟
 أعاد األمور الى نصابها ،أعادها الى المبادرةالدستور لطرف ضد
الخليجية وبالتالي لن يكون
ً
طرف آخر وال يمكن أن يكون إال عادال وإن لم يكن
ً
عادال فهو ليس دستورًا ،والبد أن يكون مرضي
عليه مستفتى عليه من قبل الشعب.
لو أننا خرجنا بدستور على موجب هذه الوثيقة
كيف نتصور أن ي��ص��وت  ٪75م��ن السكان
افتراض
الجنوب على
لصالحه ،أق��ول ألهلنا في ّ
ً
أننا اعطيناكم امتيازات وغضنا النظر وكنا مثال
منحازين ومتعطافين معاكم ..وأحرمنا األخوة
في المحافظات الشمالية من امتيازات أخرى كيف
تتصورون االستفتاء غدًا على الدستور  ٪75من
السكان لن يقبلوا وبالتالي سيسقط الدستور،
وسيكون هناك خطورة شديدة على البالد وعلى
الدولة في المستقبل وقد تنهار الدولة ،ولذا كان
يجب أن نختار بعناية قواعد ترضي كما قلنا أهلنا
في المحافظات الجنوبية والشرقية وأيضًا ترضي
أهلنا فيالمحافظاتالشمالية..التوازنوالعدل
كا نهوالطريقة الوحيد ةللحصو لعلىرضا
الناس..أ يرضاالشعباليمنيكل ه.
♢ قلتإنناردمناالهوةاألكبرفيبيانهيئة
رئاسةالحوارالوطنيماذافيقادماأليامبعد
انتهاءمؤتم رالحوار؟
 اآلن اجراءات عادية وستقدم الوثائق كاملة وسوف يقدم البيان ليصحح كلاخطائها ،وسيتم المصادقة على البيان وعلى الوثائق ،طبعًا نحن في المؤتمر
الشعبي العام اذا لم يقدم البيان من األمانة العامة كجزء من الوثائق فلن نصوت
على الوثائق ..بمعنى اذا لم يقدم البيان كوثيقة رئيسية من وثائق الموتمر
فلن نصادق على الوثيقة النهائية ..هذا يكون واضحًا للجميع ألنه ال يمكن
أن تكون هناك وثيقة رئيسية تصدر عن مؤتمر الحوار ثم تغيب في الجلسة
الختامية في التقرير الرئيس هذا ليس فيه منطق هذا من ناحية ..الناحية
األخرى اإلجراء الثاني بعد المصادقة على التقرير النهائي هو رفع الجلسة
والبدء فورًا بتشكيل لجنة دستورية ..لكن قبل كل هذا أتوقع خالل اليومين
القادمين أن يقدم الرئيس مقترحًا باللجنة التي عليها أن تحسم موضوع
االقاليم بين إقليمين أو ستة أو ما بينهما ،وهذه قضية معقدة وشائكة
ونسأل الله أن يعينه على االختيار الصائب ،واعتقد وإن كان سيزعل مني
الرئيس أو أي أحد  -ال يستطيع أي رئيس جمهورية وال أي أحد في اليمن أن
يذهب نحو اقليمين ..ال يستطيع أي أحد أبدًا ..ألن ذلك خطوة أخيرة نحو
االنفصال وال يمكن أن يجرؤ أحد اطالقًا على أن يقدم مشروع دولة اتحادية
تؤد يالىاالنفصال.
♢ أنتتر ىأنهامناقليمينيعنيانفصال؟
 بالتأكيد ..االقيلمان ستكون هو الخطوة األخيرة فقط ..وأقول هناك خطرحقيقي على الدولة االتحادية اذا ذهبنا الى اقليمين وهناك أيضًا أخطارًا من
االقاليم الستة اذا لم تكن الدولة المركزية قوية وأن تحصل على مصادر القوة
من داخل المجتمع وأن تحصل على دستور أعلى من جميع القوانين المحلية وأن
تحصل على امكانات أكبر من مجموع االقاليم  ،الجيش سيكون بيد السلطة
االتحادية والقضاء المركزي سيكون بيدها أيضًا ومعظم الثروات ستذهب الى
المركز لسبب بسيط ألن المركز يتحمل مسئولية الحفاظ على الدولة.
♢ يعن يأ نهناكخطورةفياالقاليمأيضًا؟
 بعض الناس يخافون من موضوع االقاليم بأنها ستمزق اليمن الى ستة دول..لكن اتساءل أيهما أخطر على اليمن ..أن يكون باقليمين فينحاز أغلبية الناس

البعضكانوا
يريدونتأجيل
التوقيعحتى
عودةبنعمر
اليستطيعأحدتجاوز
المؤتمرالشعبيأ و
التقليلمنشأنه

في هذا االقليم أو ذلك للدعوة لالنفصال وتكون لديهم االمكانات ليحققوه
ألنهم قوة ..أم االقاليم الصغيرة حتى لو جنحت ..وعلىفكرةنحنمنشروطن ا
ستحريماالنفصالأوالدعوةل ه.
الرئيسي ةأ نيتضمنالدستورتجريمولي 
♢ المؤتم رذهبالى ًاالقاليم؟
 المؤتمر الشعبي ذهب فعال الى االقاليم ،وال أثق أن أحدًا سيوف يذهب نحواقليمين ..أظن ربما هي وجهة نظر األخوة في االشتراكي لكنها ليست بالضرورة
هي الصواب ..واشعر فيها حدة أما تأتوا معنا إما مافيش..
♢ انتقياديكبيرف يالمؤتمرالشعبيالعام،ف ينهاي ةالمطافهل
ستنحازالىمؤتمريت كأمال ىحضرميتك؟
-اذابرزتالمصلحةالكبرىوالمصلحةالصغرىفأناأنحارالىالكبرىوأعتقد
أننيأمثلهناحضرموتخيرتمثيل..أناأنحازالىهويتيالكبرىهويةاليمن
تدائمًافيوحدةواستقرارالوط ن.
ومصلحةحضرمو 
♢ الفيصلفيالنهايةمنيقولأنامعهذاالحلباعتبارههوالحل
أوهواألق لخطرًا؟
 الرئيس قال مرة أنا مع خمسة أقاليم ومرة أخرى قال أنا مع ستة أقاليمالمؤتمر الشعبي يتبنى ستة أقاليم ومعظم القوى السياسية تتبنى األقاليم..
إذًا هو شبه اجماع وطني لسبب بسيط ألنه الذي كان مطروحًا أمامنا ..في
بداية المناقشات كان أسوأ من هذا ،نحن نتكلم على اقليمين وكأنه لم تكن
هنا اطروحات أخطر من هذا وهي استعادة الدولة ولو تذكرتم الخطاب األول
للحراك في الجلسة العامة األولى لمؤتمر الحوار كان يدعو الستعادة الدولة
والى فك االرتباط وكان األخوة الجنوبيون يصفقون بحرارة لمثل هذا الطرح..
طبعًا نحن استعبدنا هذا الخيار كلية ..لكن في المقابل نحن استبعدنا الدولة
البسيطة لسبب بسيط أيضًا ألنها سببت لنا كل هذه المتاعب ولم تستطع
أن تستوعب كل التناقضات التي انفجرت في المجتمع دفعة واحدة من عام
1990م الى اآلن لم تستطع الحفاظ على الدولة وال على مصالح المواطنين أو
على أمنهم واستقرارهم لذلك استبعدنا في مناقشات فريق القضية الجنوبية
فكرة استعادة الدولة وفكرة البقاء في اطار الدولة البسيطة وبقي معنا خياران:
االقليمان أو الستة ،يمكن كان هناك بعض الخيارات تستحق االهتمام طرحت،
لكن المناقشة كانت تتركز حول االقليمين والستة ،أنا أزعم أنه ال أحد يستطي ع
أنيذه بنح واالقليمي ن.
ضم نالرئيس؟
♢ ماتفسيركالشتراطاالشتراكيسحبالتفوي 
 النص يخول الرئيس على النحو التالي ..يشكل رئيس الجمهورية لجنةبرئاسته بتفويض من القاعة العامة لتحديد شكل الدولة القادمة ،شكل الدولة
االتحادية ،ولديه فيها ثالثة خيارات خيار الستة االقاليم وخيار االقليمين
والخيار الثالث ما بينهما ..االشتراكي معترض على »تشكل اللجنة« ،معنى أنه
فيه أحد بيشكلها ..أما يشكل الرئيس يشكلها بمعرفته وبإرادته ويتحمل
مسئوليته وما ينتجع عنها وحده وبعد هذا عليه أن يقدم هذا القرار ليصبح
نافذًا وأن يقول للشعب والله أنا بهذه اللجنة التي شكلتها من كوادر وطنية ومن
كافآت عالية وشخصيات معروفة ومشهود لها برجاحة العقل والمنطق ،بعد
هذا سيكون قرار هذه اللجنة برئاسة الرئيس قرارًا نهائيًا ..وحينها سيعلن
الرئيس شكل الدولة وليس بالضرورة أن ترضينا في المؤتمر الشعبي العام أو
ترضي األخوة في االشتراكي ..وأنا أزعم أنه ال يستطيع أن يذهب الى دولة من
اقليمين ألن هسيقر راالنفصالمسبقًا.
♢ هناكاستياءداخلمؤتمرالحوارمنصالحياتلجنةالتوفيق..
هلتؤيدذلك؟
 نحن في المؤتمر الشعبي العام الطرف األكبر في الحياة السياسية والمهمشفي لجنة التوفيق ..ولكن هذه االخطاء قد حصلت واكتفينا نحن بتدخالت
الرئيس عبدربه منصور هادي ،لسبب بسيط فلو لم يكن عبدربه منصور هادي
نائب أول لرئس المؤتمر الشعبي العام  -األمين العام بصراحة سيكون لنا موقف
آخر ..بس ألن الرئيس هو النائب األول واألمين العام ورئيس لجنة التوفيق كنا
نلجأ إليه عندما تحصل بعض االخطاء ومنها هذه االخطاء الكبيرة التي كادت
أن تحصل في فريق القضية الجنوبية وكادت أن تؤدي الى كوارث كبيرة.
♢ يعنيل نيكنهناكدورللجنةالتوفيقبع دمؤتمرالحوار؟
-هودوربسيطلهاوفقًاللنظامالداخليوه ودورمحدودومؤقتوسينتهي
بمجر داالتفاقعل ىتشكيللجن ةدستوري ة.
♢ هلسيكونصوتهاعاليًافيتشكي لاللجنة؟
-ال..التستطي عوسوفتنتقلالسلطةالىالرئيسوالىاللجنةالدستوري ة.
♢ لماذالمنرالدكتوراإلريان ياثناءالتوقيع؟
-أسأل ه.
♢ قناعاتالمؤتم رالشعب يحسمتالوثيق ةوليسالوقت؟
-بع دالبيا نالرئاس يالذ يأصب حوثيق ةرئيسية،ولول ميك نهنا كبيانًاالستم ر
رفضناحتىهذهاللحظ ة.
وهيرسالةلألمانةالعامةفيالحوارلنيقبل
♢ كماقلتسابقًا ّ
المؤتمرالشعب يالعامإالبوجودالبيان؟
-اذالميكنضمنوثائقمؤتمرالحوارالرئيسيةهذاالبيان ًفبالتأكيدلن
طوياللتصحيحها
نصاد قعل ىوثائ قالمؤتمر..كي فنصاد قعليهاوق دناضلنا 
فيهذاالبيا ن.
لن نستطيع حتى أن نخطاب الشعب ًاليمني اذا صدرت وثائق مؤتمر الحوار
بدون هذا البيان ،وال أحد يستطيع أصال أن يبعدها عن وثائق المؤتمر ألنها
وثيقة رئيسية ومهمة وهي سبقت كل الوثائق اآلن  -تأخرت وسبقت.
♢ بعدهذاالتوقيعهلنحنذاهبو نالىختا ممؤتمرالحوار؟
 لم يبق معنا سوى أن يشكل الرئيس لجنة برئاسته ويأخذ بها تفويضمن الجلسة الختامية وبصراحة هذه مناسبة كبيرة ونحن نخرج من أزمة كبيرة
ونحن نختتم فعالية كبرى لم تشهدها اليمن من قبل حتى لم تشهدها المنطقة
العربية وهي نادرة على المستوى العالمي ،لذلك فتجربتنا تستح قجلس ةختامي ة
تلي قبها.
♢ رسالةتوجههاللشع باليمنيبمناسب ةالتوقيع؟
 نحن وقعنا ألننا قد ضمنا أن اليمن سيبقى دولة موحدة اتحادية ..سنتفقعلى شكل هذه االتحادية فيها دولة اتحادية متماسكة قوية السلطة العليا
فيها ..قوية المركز ..دولة اتحادية يتشارك الناس في ادارتها ..إدارة السلطة
والثروة فيها ..دولته تقوم على أسس عادلة ،على أسس من العدالة والحرية..
دولة سوف نفتخر نحن واألجيال الالحقة بأننا قد وضعناها في الطريق الصحيح،
ألننا خالل الفترات الماضية كانت في الحقيقة كل النظم شمولية ً
سواء أكان في
الشمال أو في الجنوب وحتى في المنطقة العربية ..نحن نصوغ تجربة مختلفة
في الوطن العربي ،هم دائمًا يقولون أن التطور يأتي من الحلقة األضعف ،فاذا
اعتبروا اليمن هو الحلقة األضعف فنحن قد صنعنا تجربة جديدة في الوطن
صنعناها ألنفسننا وصنعناها للعرب بشكل عام ،وأعتقد أنها ستكون
العربي،
ً
مثاال يدرس ُويدرس ويستفاد منه في تجربة اآلخرين.
♢ تجربةبدونجمالبنعمر؟
-كانيمنيًاخالصًا.
ثبنعم رنوج هل هالتحية؟
♢ كانتتجرب ةمريرةمعالمبعو 
 نتمنى له الشفاء ،وهو على المستوى الشخصي شخص طيب وثقافته عالية،ولكن هو انحاز في لحظات معينة ضدنا في المؤتمر الشعبي العام لم يكن منصفًا
معنا وقد قلنا له :أنت لست منصفًا معنا أنت ظلمتنا كثيرًا ونحن في الحقيقة ال
نستحق هذا الظلم ألننا ً نمثل وجهة نظر مهمة في المجتمعاليمن ي.
جزيالعلىتلبيةالدعوةوالحضورالىالقناةفيهذااليوم
♢ شكرًا 
المشهود..؟
-تحيات يلك مف يقنا ة »اليم ناليوم«الت يبدأ تبداي ةمتواضع ةونستطي عاآل ن
أننقولإنهامنالقنواتالمهمةفياليمنونأملأنتكونمنالقنواتالمهمة
فيالوط نالعرب ي.

