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لنعمل جميعًا دون مواربة من أجل إصالح 
منظومة الحكم الرشيد..

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

النائب عبدالعزيز كرو لـ»الميثاق«:

أمام المؤتمر فرصة لحل القضية الجنوبية
 ۹ كيف تقرأ المشهد السياسي اليوم؟

- المشهد عائم تمامًا ومازلت أنظر له كنظرتي 
لأليام االولى لألزمة.. بعين المتشائم.

 ۹ لماذا؟
- ألن من يدَّعون الرغبة للتغيير نحو األفضل 
يمارسون نفس األخطاء وأفظع وأشنع مما كان 

عليه الوضع من سابق..
اليوم الفساد يستشري في مفاصل الدولة.. 
ولم يعد هنالك وجود للحرص على المال العام.. 
وهناك من يصرخ ويسعى جاهدًا لتمزيق الوطن 

وتفتيت وحدته.
رؤية مستقبلية

 ۹ ما الحل إذًا؟
- أن نلتف خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة 
األخ الرئيس عبدربه منصور هادي ونضع رؤية 
واضحة للمستقبل ألن وضعنا الراهن بحاجة 
ماسة الى اإلحساس بمشاكل الوطن واقتراح 

الحلول الناجعة لها.
 ۹ ماذا عن القضية الجنوبية؟

- هناك رؤوس كثيرة تتحدث باسمها وهي 
منهم براء باعتبار أال أحد منهم مخول بالحديث 

بلسان أبناء الجنوب.
 ۹ من المخول إذًا؟

- أبناء المحافظات الجنوبية لديهم وسائلهم 
ولديهم  وقضاياهم  همومهم  عن  للتعبير 

قنواتهم للتحدث وإيصال آرائهم لمن يريدون.
قادرون

 ۹ باعتبارك من قيادات المؤتمر الشعبي 
العام.. ما الدور الذي يمكن أن يلعبه المؤتمر 

لحل القضية الجنوبية؟
- بإمكان المؤتمر الشعبي العام أن يبادر بعقد 
لقاءات داخلية مع قياداته من أبناء المحافظات 
الجنوبية وأن يناقش القضية الجنوبية داخل 
أط��ره التنظيمية.. وأن��ا على ثقة بأن كوادر 
المؤتمر من أبناء المحافظات الجنوبية قادرون 
على تشخيص الوضع وق��راءة المشاكل في 
الجنوب ق��راءة صحيحة واإلسهام في اقتراح 

الحلول المناسبة.
حينها يستطيع المؤتمر من خالل هذه اللقاءات 
وم��ا ستخرج ب��ه م��ن رؤى استعراض الحلول 

المقترحة ووضع رؤية عامة 
وواضحة للقضية الجنوبية 
أم���ام اآلخ��ري��ن الستيعاب 
القضية، ونوعها وم��ا هي 
المقترحات الصحيحة للحلول 
بعيدًا عن أولئك الذين يبنون 
نظريات ليست م��ن صالح 

الوطن.
وعود زائفة

 ۹ ما مدى حضور التيار 
الرافض للحوار والداعي 
ل��ف��ك االرت����ب����اط في 

المحافظات الجنوبية؟
- من لفظهم الشعب في 
وق��ت من األوق���ات ع��ادوا 
في الوقت الراهن ليركبوا 
موجة الشباب تحت سن 

22 عامًا ممن لم يعاصروا الفترة السابقة أي 
قبل تحقيق الوحدة المباركة.. أولئك الشباب 
يدورون في حلقة مفرغة من الوعود بمعيشة 
أفضل ومستقبل آمن ومزدهر واستيعابهم 
في الوظائف فيما لو حصل فك االرتباط.. 
وطبعًا الظروف االقتصادية والبطالة التي 
يعيشها معظم الشباب تجعلهم ينجرون وراء 
هذه الوعود الزائفة والخروج في مسيرات 
وفوضى وهتافات وك��أن ما ي��دور مطلب 

جماعي.

حل جذري
 ۹ تقصد أن ما يحصل من دعوات مجرد 

استغالل لطاقة الشباب وظروفهم؟
- بكل تأكيد، ولو أدركت الحكومة ذلك وعملت على 
حل المشاكل حاًل جذريًا لقطعت الطرق أمام دعاة 
فك االرتباط والنفض الشباب من حولهم، وحينها 

سيجدون أنفسهم منبوذين كما كانوا سابقًا.
 ۹ هل نستطيع القول بأن أصحاب دعوة فك 

االرتباط يمثلون تهديدًا للوحدة؟
- إذا استمر الوضع الحالي كما هو عليه فهم 
يمثلون خوفًا على الوحدة، باعتبار الشباب 
العاطل والمغرر بهم نسبة 
ال يستهان بها وطاقة مفعمة 
بالحيوية ق��ادرة على التمرد 
على كل شيء ما دامت الوعود 
بالمستقبل االفضل مغرية 

لها..
 ۹ أال ت��رى أن ك��ث��ي��رًا من 
المواطنين الشرفاء يلزمون 
الصمت إزاء م��ا ي��ح��دث في 

المحافظات الجنوبية؟
- ال��ظ��روف فرضت عليهم 
ما  على  والصمت  السكوت 

يكرهون..
 ۹ إالمَ ت��ع��زو االخ��ت��الالت 
األمنية الحاصلة في كثير من 

المحافظات الجنوبية؟
- الى المستفيدين من هذه 

االختالالت واالنفالت األمني.
فصائل معقدة

 ۹ التحركات المكثفة للقيادات الجنوبية 
العائدة من ال��خ��ارج.. هل تخدم القضية 

الجنوبية أم تزيد من تعقيداتها؟
- تعددت الفصائل وكل فصيل لديه رؤية 
خاصة تتبع الممول لهذا الفصيل.. وبالتأكيد أن 
هذه الفصائل تزيد من تعقيدات القضية بسبب 
تعدد االط��روح��ات بالنسبة للمشاكل وايضًا 
وضع الحلول لها.. ومن البدهي أن تباين اآلراء 

والتعصب في الطرح يزيد الخالف حتمًا.
إعالم استفزازي

 ۹ تقييمك للدور االعالمي تجاه القضية 
الجنوبية؟

- االع��الم بشكل ع��ام لم يوضح للناس ما 
يدور في البالد بأكملها شمالها وجنوبها شرقها 
وغربها.. االع��الم ينجر وراء االح��زاب ويسعى 
لإلثارة وكأن صوت أنين المواطن ال يعنيه.. 
هناك ممارسات سيئة الى أقصى حد في كثير 
من المناطق والمحافظات أث��رت على حياة 

المواطنين لم يلتفت اليها االعالم.
حقيقًة.. كان االعالم سببًا رئيسًا في تفاقم 
األزمة واليزال يمارس استفزازات مؤثرة على 

الحياة الطبيعية التي يطمح اليها المواطنون.
ليسوا قِلة

 ۹ وكيف تنظر الى حكومة الوفاق ودورها 
في الدفع باتجاه حل األزمة؟

- حقيقًة كنت أتمنى على من خطط للمبادرة 
الخليجية أو من ساهم في وضع آليتها التنفيذية 
أال يكون اختيارهم لرئيس الحكومة وأعضائها 
من قوائم االحزاب.. كنت أتمنى أن يلتزم هؤالء 
باالتفاق على شخصيات وطنية مستقلة- وهم 
ليسوا قِلة- وتمكينهم من إدارة البالد خالل 
المرحلة االنتقالية للمبادرة الخليجية باستقاللية 

تامة وأال يطرح التقاسم الحاصل اليوم.
 ۹ ولِمَ ال تكون من األحزاب؟

- نحن اليوم أمام واقع يقول بأن نصف الحكومة 
القادم من الشارع لم ينسَ أنه أتى بفضل 
ضغوط الساحات فالتزال التصرفات تأتي باتجاه 
محاولة إرضاء هذا النصف لمن فرضوه، والنصف 
اآلخ��ر المتمثل بالمؤتمر وحلفائه يحاول أن 
يتجنب الوصول الى المواجهة مع النصف القادم 
من الشارع المتمثل بالمشترك وشركائه حتى 
ال يقال عنه إنه معرقل للمبادرة الخليجية في 
وضع إعالمي متحيز الى أقصى حد مع الطرف 

القادم من الشارع.
تشريعيًا.. فقط

 ۹ باعتبارك عضوًا في مجلس النواب.. ما 

موقعكم من المبادرة الخليجية؟
- لألسف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
وضعت اعضاء مجلس ال��ن��واب خ��ارج نطاق 
المبادرة فيما يتعلق بالمشاركة الفعلية في 
تنفيذها ما عدا الجانب التشريعي.. لقد غاب 
عن الكل ممن اقترح أو ساهم أو شارك في وضع 
المبادرة .. ان أعضاء مجلس النواب هم الممثلون 
الحقيقيون للشعب بصورة عامة ولدوائرهم 
االنتخابية بصورة خاصة قبل أن يكونوا ممثلين 

لالحزاب.
 ۹ هل سيكون منكم ممثلون في مؤتمر الحوار 

الوطني؟
- يجب أن يكون أعضاء 
مجلس النواب مشاركين 
أساسيين في مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل باعتبارهم 
ممثلين عن األمة اليمنية 

بشكل عام.
األمان قبل اإليمان

 ۹ أتعتقد أنه آن األوان 
للبدء بالحوار الوطني 

الشامل؟
- ب���رأي���ي ال��ش��خ��ص��ي 
يستحيل االج��م��اع على 
نقاط لوضعها على طاولة 
الحوار في ظل الظروف 
التي نعيشها والتنازعات 
الموجودة على مستوى 

الوطن بأكمله، لكن االنسب اآلن- باعتقادي- 
أن نسعى جميعًا الى استقرار الوضع االمني 
واالقتصادي والسياسي واالجتماعي والثقافي.. 
الخ في عموم محافظات الجمهورية وأن نعزز 
دور المحافظات في اختيار قيادات قادرة على 
إدارة شئونها، وعلى المركز أن يسهل االجراءات 
المالية وفقًا الحتياجات كل محافظة لنعطي 
تلك القيادات فرصة بأن تسهم في استقرار 
لكل  تهدئة  ل��ى  ا نصل  حتى  تها  محافظا

النفوس.

يجب أن نفكر بالحوار بعد أن يكون لدينا 
استقرار كامل في جميع المجاالت ونعرف ما الذي 

تريده البالد من حوارنا..
فال يعقل أن نتحاور ونحن ال نأمن على حياتنا 
كمواطنين، فاألمان قبل االيمان فما بالك 

بالحوار..
 ۹ يعني أن الحوار غير ممكن في ظل 

الظروف الراهنة؟
- إذا توافر االستقرار في مختلف المجاالت 
يمكن طرح الطاولة حينها ستجد اآلراء متقاربة 
والحلول للمشاكل ممكنة.. أما حوار في ظل 
الوضع ال��راه��ن فستكون األف��ك��ار متضاربة 

والحلول مثلها..
خرج ولم يعد؟!

 ۹ االسبوع الماضي ألقى الدكتور ياسين 
سعيد نعمان محاضرة ألمح فيها الى أن 
الحزب االشتراكي هو الممثل للجنوب.. ما 

رأيك؟
- مع احترامي للدكتور ياسين إال أنه يغالط 
نفسه.. ففي عهد ه��ذا الحزب لم يكن أحد 
يستطيع أن يعارض أو يعطي رأيًا مخالفًا للحزب 
االشتراكي، وإذا فعل صار في خبر كان.. ومن 
حق أي أحد أن يحسب كم هي الوجبات التي 
راحت فيها دماء المواطنين في المحافظات 
الجنوبية من 67 - 1990م، وإذا بحثت عن سبب 
استقرار الوضع في المحافظات الجنوبية أيام 
حكم الحزب االشتراكي فستجدها في نظرية 

»خرج ولم يعد«!!
ولهذا يستحيل أن يقبل أبناء المحافظات 
الجنوبية أن يكون الحزب االشتراكي ممثاًل لهم 
تحت أي مسمى، ولوال الوحدة لكان هذا الحزب 
سيواجه نفس المصير الذي واجهه االشتراكيون 
في الدول التي كانت مجاورة لالتحاد السوفييتي.

االستقرار.. أواًل
 ۹ هناك من يطالب بفك االرتباط وهناك 
من يريد وحدة اندماجية وآخرون فيدرالية 
والبعض اتحادية وغيرهم كنفدرالية.. من 

وجهة نظرك ما الخيار االقوى مما سبق؟
- وّفر استقرارًا في مختلف مجاالت الحياة في 
عموم أنحاء الوطن وبعد ذلك ابحث عن الخيارات 
االقوى أو المناسبة وستجد أن 
اليمنيين لهم رأي واحد ال غير 
ناضلوا وقدموا من أجله قوافل 

من الشهداء!!
التي تراها  الحلول  ۹ م��ا   
مناسبة لحل القضية الجنوبية 
وال��ت��ي يجب أن تُ��ط��رح في 

مؤتمر الحوار الوطني؟
- حل القضايا والمشاكل 
حاًل جذريًا .. تكافؤ الفرص.. 
معيشة كريمة.. مواطنة 
متساوية.. استقرار االوضاع 
.. حينها ستجد المواطنين 
متماسكين وملتقين حول 
وطن واحد كما هم ملتقون 

حول رب واحد..
يمن جديد

 ۹ كلمة أخيرة؟
- أشكر صحيفة »الميثاق« على اهتمامها 
بقضايا الوطن الكبير والغالي على نفوسنا.. 
وأتمنى من كل االط��راف السياسية والقوى 
الوطنية استشعار المسؤولية تجاه الوطن 
الموحد وأن نتكاتف ونعمل بروح الفريق الواحد 
في سبيل استقرار وطننا ومكافحة كل الظواهر 
السلبية من أي طرف كان، وأؤكد أنه إذا تم ذلك 
فإننا خالل سنة سنجد يمنًا جديدًا يمد يد العون 

لآلخرين، ال يمد يده طلبًا للعون..

دعا النائب البرلماني عبدالعزيز كرو حكومة الوفاق الوطني الى االنتباه لمشاكل الشباب وابعادهم عن جهات  
لفضها الشعب وتستغلهم في أعمال العنف والفوضى.

وحذر كرو من ان استمرار الوضع على  ما هو عليه يهدد الوطن ووحدته، الفتًا الى ان الظروف فرضت على الشرفاء التزام 
الصمت على ما يكرهون.. وطالب النائب البرلماني في حواره مع »الميثاق« بمشاركة جميع أعضاء مجلس النواب في الحوار 

الوطني المرتقب باعتبارهم ممثلي االمة اليمنية بشكل عام.
وقال ان الحوار غير ممكن في الوقت الحالي وفيما يخص الدكتور ياسين سعيد نعمان فإنه يغالط نفسه..

لقاء/ توفيق الشرعبيالى التفاصيل :

يؤخذ على 
المبادرة 
الخليجية 

وضعها البرلمان 
خارج نطاقها

يجب أن يكون 
البرلمانيون 
مشاركين 

أساسيين في 
مؤتمر الحوار

المشهد السياسي اليزال مخيفًا 
وأدعياء التغيير أكثر فسادًا
من لفظهم الشعب عادوا 

للمطالبة بفك االرتباط
هناك ظروف فرضت على المناضلين 

السكوت على ما يكرهون

تباين اآلراء والتعصب في الطرح 
يزيد الخالف احتدامًا

كل فصيل من الحراك يعمل 
وفقًا لرؤية الممول
تمنيتُ أن تكون حكومة
 الوفاق مستقلة

وزراء المشترك لم ينسوا الساحات ووزراء المؤتمر يتجنبون المواجهة

المؤتمر والقضية الجنوبية )1 - 2(
بدايًة يحدوني أمل في أال يصر أخوتي  أبناء المحافظات الجنوبية في الوطن 
الموحد على االعتقاد الذي غرسته في أذهانهم قوى وأطراف سياسية فقدت 
مصالحها في الحكم بعد أحداث 7 يوليو 1994م تساندها في الخفاء  قوى في 
»المشترك« وقوى قبلية وعسكرية كانت في النظام وتفرد بعضها بمصادر 
القرار فيه حاليًا والتي  فرضت وجودها بأساليب وحيل سياسية وعسكرية من 
بينها الضغوطات التي كانت تمارسها على المؤتمر الشعبي العام وزعيمه رئيس 

الجمهورية السابق علي عبداهلل صالح- حفظه اهلل- رئيس المؤتمر حاليًا..
وأعني بذلك االعتقاد تحميل المؤتمر الشعبي وزعيمه وقيادته  وحدهم  
مسئولية هضم حقوقهم ومطالبهم المشروعة في العدالة االجتماعية وحقهم 
في ثروات وخيرات أرضهم وحقهم في الحكم المحلي واسع الصالحيات ولو تحت 
مظلة شكل جديد من أشكال الفيدرالية.. فقد كان المؤتمر الشعبي العام بزعيمه 
وقيادته العليا ، وتحديدًا منذ عودة الزعيم من قمة الدول الثماني العظمى 
في أبريل 2004م ، يدرك تمامًا أن عليه البحث عن قواعد جديدة لبناء الدولة 
المدنية الحديثة القائمة على دولة المؤسسات والقانون والمشاركة الواسعة 
في الحكم تحت شكٍل مناسب من أشكال الفيدرالية التي تنشأ بالتدريج وصواًل 
لحكم األقاليم النوعي الذي ال يختلف عن تجربة الفيدرالية الناجحة في بعض 

البلدان مثل الواليات المتحدة األمريكية والهند وغيرهما ..
 وذلك من منطلق رؤية المؤتمر الشعبي العام لجدوى التدرج السياسي والقانوني في مسألة 
وطنية مصيرية كهذه في وطن تتعاوره مؤامرات قوى الثورة المضادة وقوى النفوذ القبلي 
والعسكري )أمراء الحروب(  المنضوية تحت عباءة النظام ، وتتناوشه مكايدات األحزاب السياسية 
المعارضة وأبرزها حزب اإلصالح الذي أحكم سيطرته على شركائه ، ناهيكم عن قوى الخارج 
المتربصة بوحدته ومن يدعمها من األنظمة السياسية في الخارج ،بل وقوى انتهازية داخل 

المؤتمر الشعبي العام سقطت أقنعتها أثناء أزمة العام الماضي فغادرته عندما 
سنحت لها الفرصة ،وبعد أن استنفدت مصلحتها الذاتية من المؤتمر.

وللتدليل على ما سقناه آنفًا ، نقول إن المؤتمر الشعبي العام سعى أوال إلى إصدار 
قانون السلطة المحلية عام 2001م على الرغم من معارضة من أشرنا إليهم آنفًا 
لهذا القانون ، وفي العام 2003م ضمن نجاح انتخابات » المجالس المحلية »كخطوة 
على طريق التهيئة لوضع مقومات تجربة الحكم واسع الصالحيات ، وصواًل إلى 
اآللية التي تعبد طريق الفيدرالية القادمة.. وبعد عودة األخ الزعيم من قمة الثماني 
العظمى 2004م دعا إلى حوار وطني شامل كان يهدف من ورائه إلى طرح وثيقة 
اإلصالح السياسي الذي يراد من ورائه إشراك جميع األحزاب السياسية ومنظمات 
المجتمع المدني في اليمن في مناقشة مشروع الحكم واسع الصالحيات، وقد بادر 
األخ الدكتور عبدالكريم األرياني أمين عام المؤتمر الشعبي-آنذاك- إلى التمهيد 
لمشروع اإلصالح السياسي فنظم منتداه »جسور الثقافة« ندوة حول هذا المشروع 
في مطلع مايو من ذلك العام، والتي تعد أول بادرة تطرح مشروع اإلصالح السياسي 
في اليمن ، إال أن المفارقة العجيبة أنه لم يمر شهر على هذا الطرح الذي لم يرق 
للقوى النافذة وأمراء الحرب حتى اندلعت الحرب األولى في »صعده » في 18 يونيو 
2004م يقودها علي محسن األحمر وما تمخض عن ذلك اإلعالن من مكايدة 

سياسية من قبل حزب اإلصالح وشركائه، فتأجل هذا المشروع إلى مايو العام الذي تاله .
وفي 25 مايو 2005م اندلعت الفتنة الثانية في »صعدة« لتؤجل بدورها مشروع الحوار الوطني 
حول اإلصالح السياسي، وبعد هذا التاريخ بخمسة أشهر وتحديدًا في  أكتوبر2005م، دفعت قوى 
الخارج السياسية المعارضة ،التي ادعت الوصاية على الجنوب ،باألخ عبداهلل الحكيمي القيادي 
السياسي القديم المقيم في » القاهرة » بمصر العربية ، إلى طرح مشروعه االستفزازي الهادف 
إلى استباق مشروع اإلصالح السياسي الذي كما قلنا جاء ليمهد الطريق أمام الفيدرالية التي تنطلق 

من أسس سياسية ودستورية سليمة، فما كان منه إال أن أعلن في صحيفة »البيان« اإلماراتية 
في ذات التاريخ عن مطالبته ومن معه بقيام ) دولة فيدرالية تسمى في القانون الدستوري ب�« 
الدولة االتحادية »، طالب على أساسها ، بتفكيك الوحدة الوطنية إلى أربعة أقاليم ، ومن ثم قيام 

دولة فيدرالية(.
 � راجع صحيفة »البيان » عدد يوم 15 / 10 / 2005م..

هذا االستفزاز المقصود أثار موجة من االستغراب في أوساط الجماهير والقيادة السياسية 
صاحبها ترحيب إعالمي مقصود من قبل إعالم »المشترك« والصحف المقاولة معه والتابعة له، 
األمر الذي دفع باألخ الزعيم علي عبداهلل صالح بوصفه الرئيس حينذاك إلى إطالق صرخة رفٍض 
لهذا المشروع االرتجالي الذي لم يحن وقت نضوجه بعد ، قالها مساء الخميس 2005/10/20م 
في أمسية رمضانية بمدينة المكال: )عضوا على وحدتكم الوطنية بالنواجذ... ال تلتفتوا إلى 
هراء الصحافة غير المسئولة(.. وقد لمست وشاهدت بأم عيني حالة  من الدهشة والغضب 
واالستنكار التي تبدت واضحة على وجوه الحشد الكبير من الحاضرين الوافدين من عموم مديريات 
حضرموت عند تأكدهم من دعوة »الحكيمي » المدفوعة والمغرضة ، أعقبتها هتافات  من قبلهم 
مؤيدةٍ لصرخة األخ الرئيس وقت ذاك بمن فيهم قيادات فروع »المشترك« بحضرموت واألحزاب 

المعارضة األخرى..
وفي ديسمبر من ذات العام بدأ الحوار المفتوح الذي دعا إليه األخ الزعيم رئيس المؤتمر في 
أعقاب الدورة األولى للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام، رسميًا وسط مواقف مماطلة 
من قبل »المشترك« ومحاولة تحييد طرح مشروع اإلصالح السياسي والتركيز على إصالح 
اآللية االنتخابية هروبًا مما سيتضمنه هذا المشروع من التمهيد آللية الرافع السياسي لحل 
القضية الجنوبية،  إال أن األخ الزعيم ضمن برنامجه االنتخابي لالنتخابات الرئاسية التي جرت 
عام 2006م،رؤية المؤتمر الشعبي العام لوضع الحلول الناجعة للقضية الجنوبية والتوجه نحو 

التمهيد لوضع الرافع السياسي للتجربة القادمة..

علي عمر الصيعري  


