
 ۹  كيف تقيمون أعمال مؤتمر الحوار واألطروحات 
حول شكل الدولة القادمة؟

- من المبكر الحديث عن شكل الدولة القادمة حيث مازال 
الحوار في بدايته، واستطيع القول إن المؤشرات تبعث على 
التفاؤل واألمل بوجود صوت العقل والحكمة وتقبل كٍل 
منهم اآلخر ومخرجات الحوار مشوار طويل، ومن المؤكد 

أنه لن يتم اال ما سيتفق عليه اليمنيون.
 ۹  ما تعليقكم على قرارات رئيس الجمهورية األخيرة 

حول هيكلة الجيش؟
- القرارات هي استحقاقا مهمًا للمبادرة الخليجية وآليتها 
وكم كانت سعادة كل أسرة وكل طفل بالقرارات التاريخية 
بتحويل مقر الفرقة سابقًا الى حديقة عامة، وما من شك أن 
هناك حرمانًا كبيرًا لساكني صنعاء مدينة كل اليمنيين في 
موضوع المتنزهات وبالذات األسر محدودي الدخل والفقراء 
الذين ال يستطيعون أن يقضوا أوقاتهم في الحدائق مدفوعة 
األجر، والشيء المهم هو البعد االجتماعي في هذا القرار، 
وقد لقي ترحابًا من الجميع، وبإذن اهلل ستكون أمانة العاصمة 
صنعاء والمجلس المحلي على مستوى هذا الحدث، وهذا 
القرار التاريخي، وأما ما يتعلق بالقرارات العسكرية فإنها 

تثبت بأن الجيش اليمني يتحول الى جيش مهني ووطني.
 ۹  متى سيتم  استالم مقر الفرقة سابقًا ومتى سيتم 

تعليق اللوحة الخاصة باسم الحديقة؟
- األخ وزير الدفاع شخصيًا يتابع الموضوع، وأنا على 
تواصل مستمر معه بهذا الشأن، وأكيد هم بحاجة الى بعض 
الوقت وكما هو مرسوم أن يتم االستالم النهائي لمقر الفرقة 

في منتصف شهر مايو.
وبالنسبة للوحة سيتم تعليق لوحة تسمية الحديقة في 

البوابات األربع للفرقة واألماكن الالزمة خالل هذه األيام.

 ۹  تقرير باصرة وهالل بشأن القضية الجنوبية لم 
يتم نشره ما الذي كان يتضمنه ذلك التقرير؟

- التقرير تجاوزته األحداث.. واالستحقاقات اليوم يصنعها 
كل اليمنيين من خالل مؤتمر الحوار الوطني، كما أنه ليس 
تقرير هالل وباصرة فقط، فهناك مجموعة من الزمالء 
عملوا معنا منهم معالي وزير الخدمة المدنية السابق 
االستاذ حمود خالد الصوفي، واالستاذ حسن اللوزي، 
والدكتور محمد أبوبكر المفلحي والشيخ العالمة يحيى 
قحطان، ووكيلي االمن القومي واالمن السياسي وكنا 
مجموعة من الوزراء وقدم التقرير للحكومة، وإذا كان هناك 
ما يمكن ان يستنبط منه أو يأخذ به كدليل مع أنه اليوم لم 
يعد الحديث بين مجموعة من المكلفين، فالحديث اليوم 

بين كل نخب وقيادات المجتمع.

 

۹  هل تقصد أنه لم يعد صالحًا لهذه الفترة؟
- ربما في بعض أجزائه ولكن االحداث تجاوزت ما كان في 

التقرير.
۹  بحكم عملكم في المحافظات الجنوبية كيف   
تقرأون مستقبل الوحدة اليمنية في ظل األوضاع 

الراهنة؟
- ما من شك بأن الجميع يتطلع الى االستقرار واالستقرار 
لن يتحقق اال بما سيتفق عليه  الجميع، الوحدة اليمنية وفي 
مراحل مختلفة،  تثبت بأن اليمن المستقر هو اليمن الموحد.. 
أما عن كيف هي الوحدة وشكل الدولة هذه األمور سيناقشها 

مؤتمر الحوار.
 ۹  من وجهة نظركم هل القضية الجنوبية قضية 

سياسية أم حقوقية؟

- مع بعض وهي سياسية بامتياز.
 ۹  ما هي القضايا المعقدة في مؤتمر الحوار من وجهة 

نظركم؟
- القضية الجنوبية هي بوابة الحل ومفتاح القضايا.

 ۹  كانت اللجنة العسكرية قد أقرت في وقت سابق 
رفع المخيمات اال أنه وحتى اليوم مازال المواطنون في 

حي الجامعة يشكون..
لماذا لم يتم إزال��ة االعتصامات سيما وأن الجميع 

مشاركون في مؤتمر الحوار الوطني؟
- عقدت الكتل البرلمانية في أمانة العاصمة والكتل 
الشوروية اجتماعًا مع المجلس المحلي ورفعوا نداًء عاجاًل 
لكل من يقف وراء هذه المخيمات هذا النداء يحمل آهات 
ومعاناة السكان وما خلفته االعتصامات من تضرر نفسي 
وصحي واقتصادي.. وأنا هنا وعبر صحيفة »الميثاق« آمل 
وأرجو من المسؤولين عن مخيمات التحرير ومخيمات الجامعة 
وأقول لهم بأنه حان الوقت لرفع هذه المعاناة عن الناس 
وأهداف التغيير تتوالى واالستحقاقات أمام حكومة الوفاق 
جسيمة، والبد من تهيئة األجواء لتنفيذ برنامج الحكومة 
وبرنامج الحوار، وأنا على يقين بأن كل النخب السياسية 
التي تتفاعل مع هذا الموضوع ستسمع لهذه المعانة 
وهذه اآلهات.. واالخوة في اللجنة العسكرية يتابعون هذا 

الموضوع باهتمام بالغ.
۹  هل نبعث رسالة تطمئن سكان حي الجامعة   

والتحرير بأن معاناتهم ستنتهي قريبًا؟
- الموضوع سياسي ويتطلب نوع من استشعار النخب 
السياسية المسؤولية تجاه هذا الموضوع وليس أمر تنفيذي 

يمكن أن ينفذ بقرار؟
 ۹  بالنسبة للقضية الجنوبية وقضية صعدة هل هي 

بحاجة الى قرارات سياسية؟
- تهيئة األجواء للقضية الجنوبية وقضية صعدة تحتاج الى 

مسارات متعددة.
 ۹  ما هي رسالتكم للمشاركين في مؤتمر الحوار؟

- ثالثون مليون يمني يترقبون ما سينتج عن أعمالكم 
وأوصي نفسي وجميع المشاركين أن نستحضر مستقبل 
أوالدنا وأننا جميعًا أمام مسؤولية تاريخية.. نسأل اهلل أن 
يعيننا لنتخذ القرارات السليمة التي تلبي آمال وطموحات 
الشعب اليمني، ويجب أال نقع تحت ضغط المعاناة.. بل يجب 
أن نرسم اليمن الجديد بعيدًا عن النكهة السياسية وضغط 

المعاناة.

حوار يمني بمعـــــاييـر دوليـة..!

شرف القليصي:

على المتحاورين التجرد من المصالح الذاتية والحزبية
قال الشيخ شرف القليصي عضو الحوار الوطني إن مهام    

فريق استقاللية الهيئات والقضايا الخاصة تركز حول 
استقاللية األوقاف واالرشاد، االعالم، الخدمة المدنية، 
األجهزة الرقابية، وقضايا خاصة مثل قضايا البيئة 
والقات والثأر وغيرها من القضايا، وفريق العمل 
الذي نعمل فيه يعول عليه أشياء كثيرة أهمها تعزيز 
استقاللية هذه الهيئات لتؤدي مهامها على أكمل 

وجه.

مشيرًا الى أن الحوار الوطني هو أمل الشعب اليمني للخروج بالوطن 
من هذه المرحلة العاصفة واالنطالق به الى مستقبل رحب وأوسع 
مع بناء وتأسيس الدولة المدنية الحديثة وإيجاد الحلول الناجعة 
والصحيحة للقضايا العالقة وأهمها حل القضية الجنوبية وقضية 
صعدة وأيضًا الخروج برؤية موحدة حول وضع دستور جديد للبالد 
يكفل التمتع بالحرية والعدالة والمساواة وإقامة الدولة المدنية 

الحديثة.
وبخصوص تعليقه على قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعادة 

توحيد الجيش قال الشيخ القليصي: القرارات جاءت متأخرة وكنا 
متوقعين صدورها في أي وقت وفي أي لحظة ولكن أن يأتي متأخرًا 
خير من أال يأتي، وكل قرارات الرئيس تصب في مصلحة الوطن.. 

وقرارات توحيد الجيش من مستلزمات بناء المؤسسة العسكرية..
ودعا الشيخ القليصي أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بأن يضعوا 
مصلحة الوطن نصب أعينهم وأن يتجرد الجميع من المصالح 
الشخصية والحزبية وأن يكون همنا األول واألخير وطننا وكيف نخرجه 

الى بر األمان.

د. مهدي عبدالسالم عضـــــــــــــــــــــــــو مؤتمر الحوار:

الفيدراليـــة نظـــــــــــــام مناسب لليمن

۹  قال الدكتور مهدي عبدالسالم   
عضو مؤتمر ال��ح��وار ال��وط��ن��ي: إن 
نظام الفيدرالية مناسب لليمن ألن 
المركزية فشلت وال نستطيع االنتقال 
من المركزية الى الالمركزية إال عبر 
الفيدرالية، وقد تكون فيدرالية اتحادية 
وبعدة أقاليم والهدف هو اإلنتقال الى 
الالمركزية، ألنه خالل العشرين السنة 
الماضية من الوحدة عانى الشعب بشكل 

عام مشاكل كثيرة خاصة حول الوصول 
الى معالجة القضايا الفردية، والتي 
أصبحت  معقدة جدًا الرتباطها بالمركز.

وأض��اف ولهذا نرى بأن الحل الناجع 
هي الفيدرالية شريطة أن تعتمد على 
العدالة االجتماعية والمواطنة المتساوية 

وتكفل الحقوق والحريات للمواطنين.
وأشار الدكتور مهدي الى أن صياغة 
ومبنية  دقيقة  ستكون  ل��دس��ت��ور  ا
على دراس��ات معمقة وتجارب ناجحة 
وستحافظ على الوحدة اليمنية في 
اإلطار المتفق عليه.. وبكل تأكيد أن 
الدستور الجديد لن يسمح للفيدرالية 
في ح��ال تم االت��ف��اق عليها أن تقود 
الى االنفصال، الفيدرالية ستكون حاًل 
جذريًا وليس مؤقتًا، طبعًا الفيدرالية 
بعدة أقاليم وليس إقليمين أو فيدرالية 
اتحادية، وهناك خيارات أخرى، والمهم 
أن االنفصال بعيد عن هذه الخيارات، 

البد أن يحفظ 
الدستور الجديد 
لليمن وحدته

قال الدكتور مهدي عبدالسالم عضو مؤتمر الحوار الوطني: إن نظام الفيدرالية مناسب  
لليمن ألن المركزية فشلت وال نستطيع االنتقال من المركزية الى الالمركزية اال عبر 
الفيدرالية، وقد تكون فيدرالية اتحادية وبعدة أقاليم والهدف هو االنتقال الى الالمركزية، ألنه 
خالل العشرين السنة الماضية من الوحدة عانى الشعب بشكل عام مشاكل كثيرة خاصة حول 
الوصول الى معالجة االمور الفردية، وأصبحت إجراءات المعامالت الفردية معقدة جدًا الرتباطها 
بالمركز، وأضاف ولهذا نرى بأن الحل الناجع هي الفيدرالية شريطة أن تعتمد على العدالة 

االجتماعية والمواطنة المتساوية وتكفل الحقوق والحريات للمواطنين.

أمين العاصمة  لـ»الميثاق«:

حل القضية الجنوبية بوابة العبور ليمن مستقر

االثنين : 22 / 4 / 2013م 
 الموافق :10 / جماد ثاني / 1434هـ 

العدد: )1658( الحوار10

قضية صعدة 
تحتاج

 لمسارات 
متعددة

أكد عضو مؤتمر الحوار الوطني أمين العاصمة االستاذ عبدالقادر علي هالل أن وزارة الدفاع   
ستستلم مقر الفرقة أولى مدرع سابقًا منتصف شهر مايو القادم.. وقال ان عملية االستالم 
تحتاج الى بعض الوقت.. موضحًا أنه سيتم قريبًا تعليق لوحة تسمية الحديقة في األبواب األربعة 

واألماكن الالزمة.
ووجه أمين العاصمة نداًء عاجاًل عبر صحيفة »الميثاق« الى كل من يقف وراء مخيمات حي الجامعة 
ومخيمات التحرير بأن يستشعروا المسؤولية تجاه اخوانهم السكان في تلك األحياء، فقد لحقت بهم 

أضرار نفسية وصحية واقتصادية من بقاء المخيمات.
مؤكدًا أنه قد حان الوقت لرفع هذه المعاناة عن المتضررين .. جاء ذلك في اللقاء الذي أجرته 

»الميثاق« معه الى التفاصيل..

وزارة الدفاع ستستلم 
مقر الفرقة منتصف 
شهر مايو القادم

السعادة غمرت كل 
المواطنين 
بقرار إنشاء 
حديقة 
مارس

الحوار الوطني الشامل الجاري بين مختلف مكونات القوى السياسية واالجتماعية تحمل قضايا ومشاريع تطرح على طاولة الحوار بحاجة الى مناقشة جادة وعرضها  
على المجتمع اليمني خاصة وان كافة فرق العمل شارفت على اقرار خطط عملها المكتبي والميداني لاللتقاء بالمجتمع المحلي واالستماع الى قضايا وآراء المواطنين.

»الميثاق« تترجم رؤى اعضاء مؤتمر الحوار بكافة أطيافهم السياسية وتنقلها للرأي العام فإلى الحصيلة التالية :

توفيق الشرعبي- فيصل الحزمي

مؤتمر الحوار يستفسر الصريمة عن موقفه المفاجئ
ناقش فريق القضية الجنوبية -السبت- غياب رئيسه الشيخ أحمد بن فريد الصريمة 

عن مؤتمر الحوار الوطني.
وزكى اجتماع الفريق الذي عقد برئاسة بلقيس اللهبي -النائب األول لرئيس فريق 
القضية الجنوبية- مقترح عضو الفريق محمد علي أحمد بتأجيل مناقشة غياب الصريمة 
الى أن يعود الوفد الذي شُكل برئاسة محمد علي الشدادي عضو مؤتمر الحوار من 
العاصمة العمانية مسقط والذي توجه لالستفسار عن الموقف المفاجئ للشيخ بن 
صريمة نائب رئيس المؤتمر الحوار رئيس فريق القضية الجنوبية وتعليق مشاركته 

في مؤتمر الحوار.

الزبير: هناك أطراف تسعى إلفشال الحوار
اتهمت األخ��ت نبيلة الزبير -رئيس 
فريق قضية صعدة في مؤتمر الحوار 
الوطني- أط��راف��ًا لم تسمها بالسعي 
الى إفشال الحوار الوطني عبر تصعيد 
األوضاع األمنية في صعدة وضرب األبراج 
الكهربائية وخطوط النقل في مأرب ونهم 
وافتعال الخروقات األمنية في عدد من 

المحافظات.
وقالت الزبير في تصريحات صحفية: 
إن هناك قوى تجد مصالحها في استمرار 

حالة الفوضى واالنفالت األمني.
م��ؤك��دة أن ال��ح��وار الوطني سيفكك 
لى  ا ليمنيين  با وسينتقل  لصعوبات  ا

مشارف غدٍ مشرق وأفضل.


