
أكد االخ عبدالعزيز كرو عضو مؤتمر الحوار الوطني أن المتحاورين  
يعتبرون الوحدة سقفًا يجب الحوار تحته.

مشيرًا الى ان المؤشرات تتجه نحو دولة المركزية بمعنى الكلمة في اطار 
الوحدة..

وتفاصيل أخرى عن قضايا مهمة نتطرق إليها في اطار الحوار التالي :

جميع المتحاورين يسعون لترسيخ الوحدة
أتمنى من المكونات السياسية أن تتفهم وضع البالد

احلوار الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.. ينتصــــــر للوحــــــدة 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 

احتجاجات
عبدالعزيز كرو لـ»الميثاق«:

المسئولون فشلوا  في اإلبقاء على الوحدة االندماجية

 ۹  نبدأ من العيد الوطني الـ23 لقيام 
الوحدة اليمنية التي تتزامن مع انعقاد 
أعمال مؤتمر الحوار الوطني.. برأيك 

هل سينتصر الحوار للوحدة؟
- شكرًا لصحيفة »الميثاق«.. ونبدأ بتقديم 
أسمى آيــات التهاني للقيادة السياسية 
والتنظيمية ممثلة باألخ عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس 
المؤتمر األمين العام.. واألخ الزعيم علي 
عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
ولجماهير الشعب بهذه المناسبة العظيمة.

ــواء الحوار  وحقيقة أن أج
الوطني حتى اللحظة هذه لم 
تخرج عن الوحدة الوطنية.. 
ماتزال كل المكونات تدعو 
الى السقف العالي للوحدة.. 
االختالف الحاصل هو في 
مكونات هذه الوحدة أي كيف 
تكون.. فالبعض يدعو الى 
دولة من إقليمين.. والبعض 
من خمسة أقاليم وآخرين 
من سبعة أقاليم، وأهم ما 
في األمر أن الكل يتجه الى 
تثبيت وترسيخ الوحدة وهذا 
بــإذن اهلل هو الــذي سيبقى 

وسيتم وسيخلد الى األبد.
القيادة فشلت!!

ـــى أن   ۹  أشــــرت ال
االختالف حول كيفية 

الوحدة القادمة.. هل يعني هذا أن 
االندماجية فشلت كما فشلت الشمولية 

سابقًا؟
- لــم تفشل االندماجية وانــمــا فشلت 
ــاء على الــوحــدة  ــق الــمــمــارســات فــي اإلب
االندماجية ولكن غير هذا المنطق وغير 
المنحى سيكون  القيادات هــذا  تحميل 
أمرًا غير واضح.. ومن خالل منطق الحوار 

الوطني اليزال هناك من يتمسك الوحدة 
االندماجية ولكن بصورة أخرى غير ما هو 

متعارف عليه.
۹  برأيك ما الصيغة التي سيخرج بها   

مؤتمر الحوار للحفاظ على الوحدة؟
- أتوقع أن تكون دولة المركزية بمعنى 
أاّل تكون هناك صالحيات  أي  الكلمة.. 
للمركز على مكونات الدولة.. بل ستكون 
مكونات الدولة أيًا كانت من إقليميين أو 
أكثر فستكون لهذه األقاليم .. استقاللية 
كاملة ماليًا وإداريًا واشراف محلي واالشراف 
العام المركزي فيما يتعلق 

بالدخل السيادي.
العالم حريص!

 ۹  المجتمع الدولي يقف 
الى جانب الوحدة ويتمسك 
بها وبينما هناك يمنيون 
يقفون غير ذلـــك.. عالم 
قفهم  مو فــي  ن  و يستند

برأيك؟
- كل إنسان ذي بصيرة 
سيرى فعاًل من حين بدأت 
األزمة في اليمن والمجتمع 
الدولي حريص كل الحرص 
على أن تبقى اليمن دولة 
واحــدة.. أي إنسان ال يرى 
ــن وراء موقف  ــدف م ــه ال
المجتمع الدولي فهو إنسان 
ال يقرأ الواقع بعمق وال يجيد 

تحليل األمور بالشكل الصحيح.
 ۹  تقييمك للحوار الوطني؟

 - أهم ما في الحوار الوطني أنه استطاع 
جمع المتناقضين والمتنافرين جميعًا تحت 
سقف واحد.. من بداية الحوار كانت السقوف 
كلها عالية.. أما اآلن - الحمد هلل- أصبح 
الجميع متعارفين ومتآلفين وهذا سيقود 
الى االتفاق على رؤية مشتركة لحل القضايا.

 ۹  هل هذا التآلف سينعكس على الواقع؟
- بالتأكيد، فاإلنسان اليمني همه من هذا 
كله أن يتمتع بالعدل والمواطنة المتساوية 

واألمن واالستقرار وتكافؤ الفرص.
 ۹  سقوف القضية الجنوبية قبل البدء  
بالحوار الوطني هل التزال هي ذاتها بعد 

أن قطعتم شوطًا مهمًا من الحوار؟
- تمسك فريق الحراك الجنوبي بالبقاء 
بالحوار رغم انشقاق أحمد الصريمة عن 
الحوار.. هذا دليل على أن هناك رغبة في 

إنجاح الحوار.
إرجاع الحقوق

 ۹  وأنــت مــن أبناء 
المحافظات الجنوبية 
ــل  ــح بــــرأيــــك مــــا ال
المناسب والــجــذري 

للقضية الجنوبية؟
- أهــم مــا فــي القضية 
الجنوبية وقضايا الوطن 
عمومًا هو أن نرجع الحقوق 
نقيم كل  وأن  ألصحابها 
أوضـــاع وأخــطــاء الماضي 
وإيجاد عدالة للكل ومن ثم 
ننتقل الى المصالح الوطنية 
لنا  لتي تضمن  ا الشاملة 
يم  لكر ا لــعــيــش  ا جميعًا 

كأخوة.
 ۹  قــراءتــك للرؤى 
المقدمة من المكونات 

بخصوص القضية الجنوبية؟
- كل يغني على لياله.. كٌل يهدف الى 
تحقيق مكسب سياسي فمنهم من يغازل 
ومنهم من يزايد ومنهم من يتهرب ومنهم 
من يرمي الى الغد.. وأتمنى من المكونات 
السياسية أن تتفهم وضع البالد، وجميعنا 
يدرك أن الرؤى تعبر عن القوى التي قدمتها 
لكن أرجــو أال يتشبث كل مكون بالرؤية 

التي يمثلها.. يجب  الجهة  المقدمة من 
أن نخرج برؤية شاملة من هذه الرؤى بما 
يناسب البالد لنضمن من خاللها العيش 

الكريم لكل أبناء الوطن.
 ۹  هل أنت تفائل بالحوار الوطني؟

- متفائل.. متفائل.. متفائل وأكثر مما 
تتصور.

 ۹  ما الدولة التي تتفاءل بها؟
- أتــفــاءل بدولة موحدة يتساوى فيها 

الجميع.
تغليب مصلحة الوطن

 ۹  الرسائل التي توجهها 
ــاء الــشــعــب خصوصًا  ــن ألب
الجنوبية  المحافظات  في 
بمناسبة الذكرى الـ23 لقيام 

الوحدة؟
- أتمنى أن نــدرك جميعًا 
بها  يمر  لــتــي  ا المصاعب 
الوطن وأن نتجاوز المصائب 
التي تخلفها أعمال الفوضى 
والتخريب.. وأن نغلب مصالح 
الوطن على كل المصالح 
االخــرى الذاتية والحزبية.. 
وأن نــتــمــســك بــوحــدتــنــا 
ونحافظ على أمن واستقرار 
وطننا وأن نتكاتف لنخرج 
بيمن جديد حديث مدني 

تحت إطار الوحدة المباركة.
 ۹  ورسالتك لزمالئك في 

مؤتمر الحوار؟
- أن يكونوا على قلب رجل واحد إلخراج 
الوطن من خالل الحوار الى الطريق السليم.

 ۹  كلمة أخيرة؟
- شكرًا لكم في صحيفة »الميثاق« وأتمنى 
لكم دوام التوفيق وأهنئكم بحلول ذكرى 
23 لقيام الجمهورية  ـــ العيد الوطني ال

اليمنية.

أتوقع أن 
تكون الدولة 

القادمة 
المركزية 

المجتمع الدولي 
حريص على بقاء 

اليمن موحدًا

الحوار جمع 
المتناقضين 

تحت سقف واحد

فريق الحراك 
سينتصر 
للوحدة
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عدد مكرس بمناسبة العيد 
علي عبداهلل صالحالوطني  الـ)23( 

رئيس المؤتمر الشعبي العام

ال خوف على الوحدة فهي محمية 
بإرادة اهلل.. وكل أبناء الوطن.

 ۹  نفذ عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل يتقدمهم أكاديميون وناشطون وقفة 
احتجاجية طالبوا خاللها باعتماد نظام االنتخاب في 

شغل وظائف المؤسسات االكاديمية.

 ۹  نظم عدد كبير من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل وقفة احتجاجية ضد حالة االنفالت األمني 
وأعمال العنف واالغتياالت التي تشهدها بعض 
المحافظات الجنوبية، وكان آخر ضحاياها استشهاد 
ثالثة طيارين وأحد جنود األمن السياسي بمحافظة 

لحج نهاية االسبوع الماضي.

 ۹  دان أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل بشدة 
حادث إطالق النار الذي استهدف طائرة مروحية أثناء 
مرورها فوق مدينة رداع وعلى متنها أعضاء من 

مؤتمر الحوار.

۹  يواصل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الوقفة 
االحتجاجية على مقتل الشابين خالد محمد الخطيب وحسن 
جعفر أمان على يد مسلحين تابعين للقيادي في التجمع اليمني 
لإلصالحوعضو مؤتمر الحوار عن حزب اإلصالح وصهر اللواء علي 

محسن الشيخ علي عبدربه العواضي.
وخالل الوقفة االحتجاحية على مقتل الشابين الخطيب وأمان، 
رفع أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الفتات 
وشعارات تستهجن هذه الجريمة النكراء وتطالب بسرعة إلقاء 
القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل 

والرادع .
وشــدد أعضاء وعــضــوات المؤتمر، أن لغة الــحــوار والعنف 
التجتمعان، وأنه ال أحد فوق القانون والنظام، األمر الذي يحتم 
على أجهزة الدولة أن تتعامل مع جميع المواطنين بنفس 
المستوى، وإنفاذ القانون والعدالة وبما يصون الدماء البريئة 

ويحفظ حقوق وكرامة جميع المواطنين.
فيما نفذت وقفتان احتجاجيتان أخريان للتنديد باغتيال العقيد 
عبد اهلل الرباكي في حضرموت، واستنكار أعمال العنف والقتل 

التي تشهدها بعض مناطق محافظة صعدة.
إلى ذلك استنكر أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني في 
وقفتهم االحتجاجية أحداث العنف التي تشهدها بعض مناطق 

محافظة صعدة.
ورفع المحتجون شعارات طالبوا فيها بوقف أعمال القتل وفك 

الحصار عن آل عياش وإغاثتهم بالغذاء والدواء.

القضاء يبرئ )المؤتمر نت( من 
تهمة سب الوزيرة حورية مشهور

برأ القضاء »المؤتمر نت« من التهم الموجهة إليه في  
القضية المرفوعة من وزيرة حقوق اإلنسان حورية 

مشهور.
االبتدائية  والمطبوعات  الصحافة  ـــدرت محكمة  وأص
المتخصصة في جلستها المنعقدة االحد الماضي برئاسة 
رئيس المحكمة القاضي منصور 
شايع حسن الفقيه حكمًا قضى 
ببراءة الزميل عبدالملك الفهيدي 
رئيس تحرير »المؤتمر نت« من 
التهم الموجهة إليه في القضية 
المرفوعة ضده من وزيرة حقوق 
اإلنــســان حــوريــة مشهور على 
خلفية نشر الموقع لخبر بعنوان 
)حكومة باسندوة تهدد نشطاء 
حقوق اإلنسان(. وقضى منطوق 
الحكم ببراءة الزميل عبدالملك 
الفهيدي وإعادة أوراق القضية إلى 
النيابة العامة. هذا وقد اعتبر الزميل عبدالملك الفهيدي رئيس 
تحرير المؤتمرنت الحكم انتصارًا لحرية الرأي والتعبير وحق 
الصحافة في ممارسة دورها المهني في التعاطي مع مختلف 

القضايا التي تهم الرأي العام والشأن الوطني.
مؤكدًا أن المؤتمرنت وهيئة تحريره سيواصلون أداء رسالتهم 
المهنية وفقًا لما يفرضه عليهم الواجب المهني والوطني وبما 
يعزز من دور الصحافة في تنوير الرأي العام واطالعه بمختلف 
المستجدات باعتبار ذلك حقًا أصياًل كفله دستور الجمهورية 

اليمنية والقوانين النافذة . 

الشعيبي: رؤية المؤتمر 
وحلفائه حول النظام اإلداري 
متقدمة على كثير من الرؤى

قال الدكتور يحيي محمد الشعيبي  
رئيس فريق المؤتمر وحلفائه في 
مؤتمر الحوار الوطني : إن المؤتمر الشعبي 
العام وحلفاءه كانوا متقدمين بشكل كبير 
في رؤيتهم على كثير من الرؤى الخاصة 
بالنظام اإلداري التي قدمت إلى 

مؤتمر الحوار الوطني.
ــد الشعيبي على أن  وأك
أفكار المؤتمر وحلفاؤه 
كانت متطورة سواء 
في موضوع هوية 
الــدولــة أو شكل 
الدولة أو نظام 
الحكم المحلي 
م  لـــنـــظـــا ا و  أ

االنتخابي.
وأضاف عضو مؤتمر 
الحوار : إن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ركزوا في رؤيتهم على 
أن تكون هناك دولة اتحادية تتكون من عدد من األقاليم وأن 
تكون هناك حكومات محلية. وقال: إن المؤتمر يصبو إلى أن تكون 

هناك دولة مدنية حديثة ديمقراطية ال مركزية.

الزهيري: الرؤية تعالج االشكاالت 
السابقة وتحفظ وحدة اليمن

وصف األستاذ احمد  
الزهيري عضو 
مؤتمر الــحــوار الوطني 
ــة المؤتمر الشعبي  رؤي
الــعــام وحــلــفــائــه حــول 
النظام اإلداري المقدمة 
إلى فريق بناء الدولة في 
مؤتمر الــحــوار الوطني 
الشامل بالرؤية الرائعة 

والمتميزة جدا 
ن  ا و صا  خصو
اإلشكالية التي 
عــانــيــنــا منها 
كثيرا في اليمن 
خالل السنوات 
ـــة  ـــي ـــاض ـــم ال
كــانــت تتمثل 

بالمركزية الشديدة.
وارجع الزهيري المركزية إلى عدم 
تطبيق نصوص قانون السلطة المحلية 
الذي قال انه يعتبر من أرقى القوانين 
على مستوى كثير من دول العالم 
لما فيه من الصالحيات الواسعة على 
مستوى الوحدات اإلدارية كمحافظات 
أو مديريات وإعطائه هذه الوحدات حق 
إعداد الموازنة والبرنامج االستثماري 

وإعـــداد الخطط والبرامج 
ــذا تنفيذها ،مــردفــًا:  وك
أن هناك صالحيات  أي 
واسعة في هذا القانون 
العملي  التطبيق  أن  إال 
لم يكن في مستوى هذه 

النصوص على اإلطالق.
ــال الــزهــيــري: لــو كنا  وق
50% من  طبقنا حتى 
ــوص هــذا  ــص ن
الــــقــــانــــون 
تـــطـــبـــيـــقـــا 
حـــقـــيـــقـــيـــا 
ماوصلنا إلى 
ما وصلنا إليه.
وبخصوص 
رؤية المؤتمر 
وحلفائه لبناء دوله اتحاديه المركزية، 
ــا إلــى عــدد من األقاليم  تقسم إداري
تديرها حكومات محلية قال الزهيري: 
إن تلك الرؤية تعتبر من وجهه نظرنا 
في المؤتمر أهون الضررين في مقابل 
االرتباط  العديدة بفك  المطالبات 
وتقرير المصير، وتابع الزهيري :«نحن 
في المؤتمر انطلقنا بهذه الرؤية حرصا 

وحفاظا على الوحدة اليمنية«.


