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برئاسة البـــركاني .. اللقاء التشـاوري لمحــــــــــــــــافظــتي حضرموت والمهرة وسقطرى:          

                   مطالب بإعـادة هيكلة المـــــــــــــؤتمر وتهيــئة أجــواء الحــوار الوطني

بسم اهلل الرحمن الرحيم
في البدء اسمحوا لي باسم السلطة المحلية 
بمحافظة حضرموت أن أرحب بالضيوف الكرام 
وبالحاضرين جميعًا الذين يشاركون في فعاليات 
هذا اللقاء التشاوري الذي يجمع أعضاء اللجنة 
الدائمة الرئيسية والمحلية ورؤس��اء وأعضاء 
فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظتي المهرة 
وحضرموت الساحل والوادي والصحراء وأرخبيل 
سقطرى وجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا 
, هذا اللقاء الذي يأتي في إطار اجتماعات المؤتمر 
الشعبي العام وإسهاماته في معالجة الكثير من 
القضايا واإلشكاليات والمشكالت العالقة .. إننا 
نقف اليوم لنجتمع على جملة من القضايا ومن 
أبرزها القضية الجنوبية، تلك القضية التي كانت 
من بين أبرز المبررات لنشوء األزمة السياسية 
التي شهدها الوطن منذ مطلع عام 2011م 
وحتى نهايته والتي كادت أن تودي بالوطن إلى 
حافة حرب أهلية كارثية مدمرة من الصعوبة 
بمكان تقدير نتائجها لوال موقف الخيرين من 
أبناء هذا الوطن بمختلف ميولهم وانتماءاتهم 
السياسية والتنظيمية والفكرية إلى جانب 
الموقف األخوي لدول مجلس التعاون الخليجي 
وكذلك مواقف األصدقاء التي لعبت دورًا رئيسًا 
ومحوريًا في تجاوز وطننا وشعبنا لهذه المحنة .

ايها األخوة .. ايتها األخوات
إننا اليوم نقف أمام تحديات كبيرة ومشكالت 
ومعوقات جمة وأمر معالجتها مرهون بمدى 
إخالصنا وتفاعلنا وتفهمنا وإدارتنا العقالنية 
لحوار يمني شامل ينضوي تحت لوائه الجميع 
دون استثناء وأن نعمل بروح الفريق الواحد إلزالة 
أية عراقيل أو عوائق يمكن أن تحول دون تحقيق 
ما نريده لحل مشكالتنا وتجاوز آثارها ومسبباتها 
أفرزتها ظروف  والتي  السلبية  وتداعياتها 
األزمة السياسية التي أثرت بشكل مباشر على 
مختلف مناحي الحياة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية واختل دور األجهزة األمنية وضعف 
مستوى أدائها، األمر الذي أدى إلى بروز الكثير 
من الظواهر السيئة التي لم يتعود عليها مواطنو 
محافظتنا والوطن عمومًا، فقضايا التقطع 
والنهب للممتلكات العامة والخاصة على حد سواء 
وتوفر األجواء والمناخات المناسبة لتسلل تلك 
الفئات الضالة الشريرة واستباحة دماء المسلمين 
من أبناء المحافظة والوطن عسكريين وأمنيين 

ومدنيين..
ايها األخوة .. ايتها األخوات

الحاضرون جميعًا.
ومما الشك فيه أن ظروف الحياة العامة في 
بالدنا وتعقيداتها كفيلة بأن تضعنا جميعًا أمام 
مسؤولياتنا التاريخية في الوقوف أمام متطلبات 
المرحلة وما يمليه علينا انتماؤنا للوطن والشعب 
وأن نتجرد من المصالح واألنانية الضيقة ونتجه 
صوب التنمية واالحتياجات الملحة التي يمكن 
أن تساهم وبشكل جذري في إخراجنا من هذه 
األزمة والمحنة .. ونحن في محافظة حضرموت 
ومن خالل هذا اللقاء التشاوري ال��ذي يجمع 
قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظتي المهرة 
وحضرموت الساحل والوادي وأرخبيل سقطرى- 
نأمل بأن تحظى كافة القضايا المطروحة في هذا 
اللقاء بالنقاشات والحوارات الجادة والمسؤولة 
ووضع المعالجات واالقتراحات التي يمكن أن 
تجمع عليها كافة الفعاليات الوطنية والسياسية 
ونرتضي بها جميعًا كخيار أفضل يساعدنا على 
وضع حد لكافة مشكالتنا وصعوباتنا ويحدد 
مستقبلنا المنشود الذي نطمح إليه والميل 
نحو قراءة ثاقبة لواقع حالنا ومعالجة اختالالته 
وان نرسم اهدافه ونسلك السبل والطرق التي 
يمكن أن تقودنا إلى تحقيقها ودون أية معوقات 
أوعراقيل كما أننا على ثقة بأن الجميع سيكونون 
على قدر كبير من المسؤولية في توحيد صفهم 
وكلمتهم وسيحافظون على كل ما من شأنه أن 

نعيش في وطن آمن ومستقر.
نتمنى لهذا اللقاء التشاوري التوفيق والنجاح

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

حضرموت - محمد أنعم - جميل الجعدبي
> أكد اللقاء التشاوري لقيادات ورؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظتي حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى وجامعة العلوم- والذي 
عقد برئاسة الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد، وبحضور 
محمد حسين العيدروس عضو اللجنة العامة، ومحمد علي خودم عضو 
اللجنة العامة رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بمحافظة المهرة، وخالد 
الديني رئيس الهيئة التنفيذية بمحافظة حضرموت عضو اللجنة 
الدائمة، وعوض حاتم رئيس فرع المؤتمر بمحافظة حضرموت عضو 
اللجنة الدائمة ورئيس فرع المؤتمر بجامعة حضرموت- على تحديد 
فترة 15 يومًا لتقديم آرائهم ومساهماتهم تجاه قضايا الحوار الوطني 

الشامل.
وشغل مستقبل الدولة المدنية  وشكل النظام السياسي حيزًا كبيرًا 

في نقاشات المشاركين في اللقاء التشاوري المنعقد الخميس بمدينة 
المكال بمشاركة أكثر من 500 قيادي وقيادية من قيادات فروع المؤتمر 

الشعبي العام .
واعتبر المشاركون في اللقاء التشاوري القضية الجنوبية لبّ�ًا ومحورًا 

أساسيًا للحوار الوطني القادم ومرتكزًا لحل القضايا الوطنية األخرى.
وعبروا عن تقديرهم العالي للمسئولية التاريخية التي يضطلع بها 
رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي - النائب األول لرئيس 
المؤتمر األمين العام- في هذا الظرف الدقيق من المرحلة االنتقالية..
ورفعوا رسالة تحية ووفاء للزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 

الشعبي العام،  مثمنين دوره التاريخي في كافة المراحل.
وثمن المشاركون مضامين كلمة رئيس الجمهورية المشير عبدربه 
منصور هادي النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام من مضامين 

مهمة حول قضايا الحوار الوطني ومستقبل اليمن المنشود.

وأق��روا منح أعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام بالمديريات 
والمحافظات دورًا كبيرًا ومشاركة واسعة في القضايا المحورية للحوار 
الوطني .وطالب المشاركون حكومة الوفاق الوطني بالتعجيل في 
حل القضايا األمنية وتهيئة األجواء الالزمة للحوار الوطني وفقًا لبنود 

المبادرة الخليجية .
وعلى الصعيد التنظيمي أكد المشاركون في اللقاء التشاوري رفضهم 
كافة أنواع الممارسات غير القانونية ومن ذلك إقصاء كوادر المؤتمر 

الشعبي العام من الوظيفة العامة .
كما طالبوا بإعادة هيكلة المؤتمر الشعبي العام على أسس تنظيمية 
وحزبية تواكب المعطيات السياسية والمتغيرات على الواقع اليمني، 
مطالبين كذلك بإشراك المرأة في اللجان التحضيرية للحوار بما يليق 

بمكانتها ودورها في المجتمع.
هذا وكان الشيخ سلطان البركاني القى كلمة رئيس الجمهورية النائب 

األول لرئيس المؤتمر األمين العام الموجهة للقاءات التشاورية.

رئيس مؤتمر حضرموت : الدولة المدنية الحديثة
 مشروع مؤتمري والوحدة يتم التجني عليها

قال عوض عبداهلل حاتم -رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة حضرموت- إنهم في المؤتمر الشعبي 
العام مع القضية الجنوبية مؤكدًا أن الوحدة قيمة دينية 
وقيمة سياسية وقيمة أخالقية وليس لها صلة ببعض 
المشاريع المطروحة على الساحة السياسية في اليمن، 

مشيرًا إلى أن الوحدة يتم التجني عليها ،
داعيًا قيادات ورؤساء وأعضاء فروع المؤتمر الشعبي 
العام في محافظتي حضرموت والمهرة وجزيرة سقطرى 
إلى إجراء تقييم حقيقي وواقعي عند مناقشتهم لمختلف 

القضايا الوطنية وذلك استنادًا لتحليل منطقي .
جاء ذلك خالل افتتاحه فعاليات اللقاء التشاوري لقيادات 
فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظتي حضرموت 
والمهرة وجزيرة سقطرى المنعقد  الخميس بمدينة 
المكال برئاسة األمين العام المساعد للمؤتمر الشيخ 
سلطان البركاني وحضور عدد من اعضاء اللجنة العامة 
ومسئولي المؤتمر.وأوضح رئيس مؤتمر حضرموت أن 
اللقاء التشاوري يأتي تنفيذًا لمخرجات فعالية االحتفال 
بالذكرى ال�30 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام والذي 
جرى فيه التأكيد على جملة من القضايا في إطار معالجة 
األزمة السياسية وخطوات تنفيذ المبادرة الخليجية 

والتحضير للحوار الوطني المرتقب.
وأكد حاتم أن المؤتمر الشعبي العام كان السباق 
إلرساء مداميك الدولة المدنية الحديثة وظل متبنيًا 

لمفاهيم هذه القضية منذ فجر الوحدة وخالل المحطات 
االنتخابية والبرامج السياسية للمؤتمر، قائاًل: »المؤتمر 
هو صاحب مشروع الدولة المدنية الحديثة المتطورة 

واآلمنة والمستقرة.
ولفت القيادي المؤتمري إلى محاوالت تهدف إلى جر 
المؤتمر إلى الخلف، مستعرضًا حجم التضحيات التي 
قدمتها قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر في كل 
المنعطفات.. وقال: »ومازالوا حتى هذه اللحظة فهناك 

تهديد، وهناك وعيد.. وهناك مشاريع أخرى«.
مشيرًا إلى أن المؤتمر الشعبي العام وضع مصلحة 
الوطن فوق كل اعتبار كخطوط حمراء ال يجب تخطيها 
انطالقًا من منهجية المؤتمر القائمة على الوسطية 

واالعتدال والضرر وال ضرار.
معبّرًا عن أسفه لمخرجات ما يسمى بالربيع العربي 
والذي وصفه بالكارثة على كثير من الشعوب والبلدان 
العربية، مشيرًا إلى ظهور مشاريع هنا وهناك بعضها 
مستوعبة وأخ��رى تقليدية باإلضافة إل��ى مشاريع 
حقيقية، مشددًا على أهمية التمعن فيها وطرحها من 
أجل االنتقال للمرحلة القادمة.وشدد حاتم على وجوب 
إسهام المشاركين في اللقاء التشاوري في نقاشات 
القضايا التنظيمية والسياسية، داعيًا في نفس الوقت 
قيادات ورؤساء فروع المؤتمر في محافظتي حضرموت 
والمهرة وجزيرة سقطرى إلى قراءة الواقع بعقالنية وأن 
تكون القضايا المطروحة نابعة عن تقييم حقيقي للواقع 

بسلبياته وايجابياته.
وأضاف متسائاًل: »ماهي القضايا السياسية التي ينبغي 
أن نطرحها؟ وماهي القضايا الحقوقية التي ينبغي أن 
نعالجها؟ وهي أيضًا بسبب المركزية الحادة وبسبب 
بعض المؤسسات وغياب القانون في كثير من األحيان.. 
متمنيًا للمشاركين في اللقاء التشاوري التوفيق والنجاح 

في مهامهم.

الزعيم يتابع لقاء حضرموت 
والمهرة أواًل بأول

أجرى الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام اتصااًل هاتفيًا 
لقيادات المؤتمر في حضرموت والمهرة وسقطرى المشاركين في اللقاء 
التشاوري الذي عقد بمدينة المكال صباح الخميس، نقل خالله تحياته لجميع 
المشاركين وعبرهم لجميع أعضاء وأنصار المؤتمر وحلفائه في حضرموت 

والمهرة وأرخبيل سقطرى.
مشيدًا بمواقفهم الوطنية والتنظيمية خالل األزمة. وتجسيدهم أروع صور 
الوفاء للوطن والثوابت الوطنية، وتمنى للقاء النجاح والخروج بقرارات تخدم 

الوطن وتدفع بالجهود المبذولة إلخراج الوطن من األزمة.
هذا وقد عبّر المشاركون في اللقاء التشاوري لقيادات المؤتمر عن سعادتهم 
باتصال الزعيم علي عبداهلل صالح، مثمّنين الدور الوطني العظيم الذي لعبه 
لتجنيب اليمن  حروبًا أهلية وتقديمه التنازالت والمبادرات والحلول السلمية 

إلخراج الوطن من األزمة والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

محافظ حضرموت يدعو إلى التجرد من المصالح
 األنانية واالتجـــاه نحــــو التنمية

دعا خالد الديني محافظ حضرموت رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة حضرموت  
إلى التجرد من المصالح واألنانية الضيقة واالتجاه صوب التنمية واالحتياجات إلخراج اليمن من األزمة. 

وفي كلمته التي ألقاها أمام اللقاء التشاوري لقيادات ورؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظتي 
حضرموت والمهرة وجزيرة سقطرى رهن المحافظ الديني تجاوز التحديات ومعالجة المعوقات والمشاكل 
التي أفرزتها األزمة السياسية في اليمن بمدى اإلخالص والتفاعل واإلدارة العقالنية لحوار يمني شامل 
ينضوي تحت لوائه الجميع دون استثناء، داعياًَ إلى العمل بروح الفريق الواحد إلزالة أية عراقيل يمكن أن 
تحول دون تحقيق الحلول للمشاكل وتجاوز آثارها السلبية ومسبباتها وتداعياتها . »الميثاق« تنشر نص 

كلمة محافظ حضرموت 

الخنبشي: الفيدرالية هي المخرج لليمن ومن ليس ضدنا فهو معنا
> قال عضو الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة حضرموت سالم الخنبشي إن الحقائق 
التاريخية أثبتت- وبما ال يدع مجااًل للشك- أن 
الدولة المركزية شمااًل وجنوبًا قبل الوحدة والدولة 
المركزية بعدها قد فشلتا في حل كثير من قضايا 
الناس.. مشددًا في هذا الصدد على ضرورة تشكل 
وتخّلق نمط جديد لشكل الدولة في المستقبل 
تختلف عما كانت عليه.وفي كلمة له خالل اللقاء 
التشاوري لفروع المؤتمر بمحافظات »حضرموت، 
المهرة، سقطرى« استعرض الخنبشي عددًا من 
أشكال أنظمة الحكم ومميزاتها متصورًا أن النظام 
الذي يجمع بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني 

هو النموذج االفضل لليمن.
وانتقد القيادي المؤتمري عقد اللقاء التشاوري في وقت متأخر، وقال إنه 
كان يمكن أن يعقد قبل شهرين أو ثالثة حتى يتاح للناس النقاش بشكل 
واسع وتتاح لهم عقد لقاءات على مستوى المديريات مع كل التكوينات 
المؤتمرية، لكنه مع ذلك اعتبر اللقاء محطة مهمة تؤكد قدرة المؤتمر على 
امتالك رؤية واضحة ومحددة بكل القضايا المطروحة أمام مؤتمر الحوار 
الوطني.مشددًا على أهمية تقديم هذه الرؤية في شكل وثائق مستوعبة لكل 
اآلراء والمقترحات واللحظات التي تطرح في مختلف التكوينات المؤتمرية 
على مستوى المحافظات والمديريات، واقترح عضو مجلس الشورى أن تشكل 
االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام فريقًا موسعًا، يُقسم هذا الفريق الى 
لجان متخصصة، مهمة كل لجنة إعداد وثيقة تتناول محورًا من المحاور 
المطروحة على طاولة مؤتمر الحوار وذلك خالل فترة زمنية قصيرة كون 
اللجنة الفنية على وشك االنتهاء من مهامها ومؤتمر الحوار الوطني أصبح 

على مقربة منا.

من ليس ضدنا فهو معنا
وحث الخنبشي المشاركين في اللقاء التشاوري على ضرورة قراءة الخارطة 
السياسية في اليمن ق��راءة واقعية وموضوعية لكل القوى السياسية 
واالجتماعية ومعرفة قدراتها وتأثيرها.. مشيرًا الى أهمية دخول المؤتمر 
الحوار ومعه جبهة عريضة ليس فقط من أحزاب التحالف والمؤتمر ولكن مع 
كثير من القوى السياسية التي تشارك المؤتمر رؤاه، ويرى الخنبشي انه على 

المؤتمر توسيع هذه الجبهة لما من شأنه تشكيل 
عامل مهم لبناء وجهات نظر ورؤى المؤتمر 
الشعبي العام على قاعدة »من ليس ضدنا فهو 
معنا« وليس العكس..ودعا المؤتمريين إلى عدم 
استهجان أو استصغار أو احتقار اآلراء والمقترحات 
التي تطرح من قبل اآلخرين من مختلف التيارات 
بما في ذلك الحراك الجنوبي والحوثيون.. وحثهم 
على التعامل مع كل اآلراء بروح من العقالنية 
والقلب المفتوح بعيدًا عن المكابرة وعلى قاعدة 
»رأيي مصيب ويحتمل درجة من الخطأ ورأيك 
مخطئ لكنه يحتمل درجة من الصواب«.. وحول 
القضية الجنوبية وحلولها أكد االستاذ سالم 
الخنبشي أن القضية الجنوبية باتت اليوم ذات 
طابع سياسي بامتياز ولم تعد قضية مطلبية أو حقوقية مرتبطة بفالن أو 
عالن .. مشيرًا الى تبني الكثير من القوى السياسية وقوى المجتمع لهذه 
القضية وفي المقدمة أشكال الحراك الموجودة في البالد.واستعرض القيادي 
المؤتمري عددًا من المشاريع المتداولة لحل القضية الجنوبية كمشروع 
فك االرتباط والعودة الى ما قبل 22مايو عام 1990م، ومشروع قيام دولة 
فيدرالية من شطرين يليه استفتاء بعد خمس سنوات.. مشيرًا الى مشروع 
البقاء على الدولة المركزية مع إدخال بعض التحسينات بما في ذلك حكم 

محلي واسع الصالحيات ومشروع إقامة دولة فيدرالية متعددة االقاليم.

وفيما لفت الخنبشي الى وجود قوى سياسية واجتماعية تقف وراء هذه 
المشاريع شدد في هذا الصدد على ضرورة أن يكون للمؤتمر الشعبي العام 
رؤية واضحة في هذه المسألة بدون مواربة وان ال نستحي ونقول ما هو 
الشكل االفضل..وشدد الخنبشي على ان تكون الوثيقة التي يقدمها المؤتمر 

للحوار وثيقة مبنية على أسس واضحة ومقنعة لآلخرين.. 
وقال: وأنا اتصور أن الشكل االمثل لحل القضية الجنوبية وحل األزمة في 
اليمن هو إقامة دولة فيدرالية متعددة االقاليم.. مشيرًا الى أهمية تبني 
هذا المشروع وإجراء عمل سياسي مكثف لشرح وجهة النظر هذه باعتبارها 

المخرج األمثل من األزمة والقادرة على أن تُخرج اليمن الى بر االمان.
وحظيت رؤية سالم الخنبشي بإجماع المشاركين في النقاش وسط تباين 

حول مكونات وتسمية األقاليم.

ناصر بلبحيث: كوتا لحضرموت 
والمهــرة في البرلمـــان

> شدد القيادي بفرع المؤتمرالشعبي 
ناصر  بمحافظة حضرموت  ل��ع��ام  ا
بلبحيث على ضرورة اعتذار المؤتمر 
الشعبي العام عن حرب صيف 94م، 
معتبرًا االعتذار بمثابة رد اعتبار ألبناء 
المحافظات الجنوبية بشكل عام، ورأى 
أن يأتي االعتذار كمبادرة من المؤتمر 
تُرفع لرئيس الجمهورية وعلى رئيس 
الجمهورية بعد ذلك التشاور مع بقية 
االح���زاب السياسية ح��ول موضوع 

االعتذار عن حرب صيف 94م.
كما ط��ال��ب ب��إع��ادة المؤسسات 
العامة والخاصة التي تعرضت للنهب 
الى أبناء الجنوب وإع��ادة كل الذين 
سرحوا من وظائفهم عقب حرب 94م. 
وفي نقاش ساخن وشفاف أثناء اللقاء 
التشاوري لقيادات ورؤساء فروع مؤتمر 
»حضرموت، المهرة، سقطرى« طالب 
وكيل  بلبحيث  لمؤتمري  ا لقيادي  ا
المحافظ المساعد لشؤون مديريات 
ال��س��اح��ل، ط��ال��ب بتخصيص كوتا 
لمحافظتي حضرموت والمهرة في 

السلطة التشريعية )مجلس النواب(.
وقال: إنهم في المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة حضرموت يرون أن الفيدرالية 
هي االساس والمخرج لليمن وفي ظل 
وجود أقاليم في اليمن سواء أكان من 
اقليمين أو خمسة، فهذه قضية تعود 

للقيادة في المؤتمر الشعبي العام.


