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في   المؤتمر   الصحفي     للــــــــــــــــــــــــمؤتمر   والتحالف

د. بن دغر: اليمن يحتاج الى تحالف كــــــــــل القوى للحفاظ على الدولة الموحدة

º تحدث في البداية الدكتور احمد عبيد بن دغر األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام نحن وانتم نتابع باهتمام مايجري في 
قاعة مؤتمر الحوار الوطني وبدرجة خاصة في قاعة الفريق المصغر 

المنبثق عن القضية الجنوبية..
اعتقد ان كل أبناء الوطن يراقبون ويتابعون الحوار وبالتأكيد فهم 

يهتمون بمجمل القضايا التي تطرح على طاولته..
في واقع األمر هناك قضايا كثيرة مطروحة على طاولة الحوار واحيل 
إلى القضية الجنوبية قضايا تتعلق بشكل الدولة والسلطة والثروة 
والترتيبات الالحقة بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني أو مايسمى 
بالمرحلة االنتقالية أو المرحلة التأسيسية ونسميها نحن في المؤتمر 

بمرحلة بناء الدولة االتحادية.
في هذا الفريق طرحت جملة من القضايا الكبيرة وذات األهمية 
الخاصة بمرحلة بناء الدولة االتحادية بناء الدولة اليمنية المتحدة 

الموحدة.
نعتقد بأن المكونات التسعة التي جاءت الى الفريق المصغر جاءت 
تحمل معها رؤاها من المؤتمر العام ومن فريق القضية الجنوبية المكون 

من ٤٠ مندوبًا من مختلف المكونات.
والواقع بأنه في فريق القضية الجنوبية االساسي طرحت ١٤ رؤية 
منها تسع رؤى للفرق الرئيسة المكونة للحوار الوطني، وباقي الفرق 
كانت من بعض الشخصيات االجتماعية التي حاولت ان تساهم في حل 

المشكلة في البالد والخروج من االزمة.
بالتأكيد أن هناك قواسم مشتركة قد ظهرت خالل الفترة الماضية 
وهناك قضايا محل خالف كبير الزالــت موجودة وقائمة حتى اآلن، 
األمر بالنسبة لنا ولكم كمثقفين في غاية التعقيد وفي غاية الصعوبة 
ألننا في واقع االمر نعيد صياغة دولة تنهار أمام أعيننا وال نستطيع 
أن نقف مكتوفي االيدي أمام مايجري فيها البد لنا ان نتخذ خطوات 
إيجابية وخطوات عملية توقف هذا االنهيار وتعيد اللحمة إلى وطن 

يكاد يتمزق.
أهم الرؤى تلك التي تناولت شكل الدولة في البالد في اليمن الموحد 
االتحادي وحول هذه المسألة هناك رؤيتان تقريبًا اآلن نحن بصددها، 
األولى رؤية دولة اتحادية بين اقليمين يطرحها االخوة في الحراك 
في مؤتمر شعب الجنوب ويقف إلى جانبهم بعض المكونات األخرى 
تعرفونها، والثانية رؤية أخرى أجمعت عليها بقية القوى بما في ذلك 
الشباب والمرأة وهي دولــة اتحادية من عدة أقاليم، وحــول هاتين 

الرؤيتين يتمحور النقاش.
في واقع األمر لم نصل إلى هاتين الرؤيتين بسهولة، كان االخوة في 
الحراك، قد طرحوا افكارًا رئيسية ثم أفكار فرعية أخرى قالوا في 
االفكار الرئيسية االولى أول ما بدأنا الحوار نحن نريد أن نتحاور كدولتين 
وخارج البالد وأن نتحاور في ظل وضع حيادي، وطبعًا هذا الموقف 
لم يكن مقبوال من أي أحد من قبلنا في المؤتمر وحلفائنا، وفي الحوار 
الوطني ومن قبل المشترك وال من أي طرف كان فتنازلوا عن هذه الرؤى 
وطرحوا مرة أخرى موضوع الدولة االتحادية من اقليمين.. وحاولوا بقدر 
ما يستطيعون ان يعكسوا وجهة نظرهم التي في تقديرهم تعكس 
وجهة نظر الشارع في المحافظات الجنوبية والشرقية.. نحن نعذرهم 
فيما يطرحون وفيما يتقدمون به، نحن نقدر موقفهم ولكننا في نفس 
الوقت ال نستطيع ان نقف إلى جانبهم في هذا الظرف المعقد.. الذهاب 
إلى دولة اتحادية بين شطرين من اقليمين هو في واقع األمر تمهيد 
وخطوة نهائية وأخيرة نحو االنفصال.. ولذلك كان البد من البحث عن 

مخارج مختلفة.. طرحت مخارج أخرى قيل لنا من بعض المكونات.. 
طرح العودة إلى الدولة البسيطة.. إلى حكم محلي واسع الصالحيات، 
طبعًا لن يكون باالمكان التفكير ال بالخيارات االولى وال األخيرة، لهذا 
انحصر الحديث وينحصر حول رؤيتين فقط رؤية دولة اتحادية من 

اقليمين أو دولة اتحادية من خمسة اقاليم.
رؤية دولة اتحادية من خمسة أقاليم وربما أكثر عند الضرورة هذه 

زمالؤنا في الحراك حتى اآلن يصرون على دولة اتحادية من اقليمين 
ونحن في واقع االمر نكاد نتفق جميعا من مختلف القوى على دولة 
اتحادية من خمسة أقاليم.. لماذا خمسة أقاليم.. سؤال يطرح نفسه 

دائمًا..؟؟
نحن نعتقد بأن دولة اتحادية من اقليمين سوف يكون خط االنفصال 
واضح فيها وهي مسألة ال تحتاج الجتهادات كبيرة.. اآلن خطر االنفصال 
قائم في الجنوب ونحن لم نعطهم بعد المطالب التي يتقدمون بها.. على 
سبيل المثال هم يطلبون نصف كل شيء نصف البرلمان نصف الحكومة، 
نصف الجيش نصف االمن، وأنا اقول هذا ليس فيه منطق اوًال ألنه يخل 
بقاعدة العدالة فإذا اختلفت قاعدة العدالة في البلد فإن انتفاضات أخرى 
سوف تأتي، االخوة في المحافظات الجنوبية والشرقية يقولون بأنهم 
يعانون من الظلم وأنا أشعر بأنهم قد تعرضوا للظلم خالل السنوات 
الماضية كثيرًا ولكن هذا الظلم اليجوز أن يترتب عليه ظلم آخر يجب 
أن نصوغ اليوم قواعد دستورية تحافظ على قدر كبير من العالقات 
االجتماعية المتكافئة بين الناس على حقوق مواطنة واحدة على قدر 
من عدالة بين كل مناطق اليمن شماله وجنوبه وشرقه وغربه وأوسطه، 
إن لم نستطع أن نؤسس لهذه القواعد العادلة التي تحقق المساواة 
والمواطنة المتساوية فإن انتفاضات أخرى سوف تداهمنا بمشاكل في 

وقت قريب.. 
من الذي يمكن ان يقول ان المحافظات الشمالية اذا ما ارسيت قواعد 

وهي مناقشة صعبة استمرت حتى االن اكثر من ٢٠ يومًا لم نصل 
بعد إلى نتائج يمكن أن تكون مرضية نتوقع اليوم أن تقدم بعض اآلراء 
الجديدة فيما يتعلق بهذه االفكار، كما نتوقع 
ان تقدم آراء توحد المواقف المختلفة، لكن في 
نهاية المطاف نحن النستطيع أن نتخلى عن 
الوحدة تحت أي مسمى من المسميات، إن لم 
تبق الوحدة فنحن سنعيش في اليمن حالة 
من البؤس الشديد وحالة من عدم االستقرار 
وهناك احتماالت كثيرة لتفككك الدولة، وأنتم 
تعرفون اآلن األوضاع التي تعيشها البالد، هناك 
مناطق تكاد تكون خارج السيطرة شماًال أو 
جنوبًا ، ومناطق تقع تحت سيطرة االرهاب..
ومناطق أخرى منفلتة ليس لها سلطة .. في 
جميع األحوال نحن مطالبون جميعًا مثقفين 
ونخب وكل الفاعلين في الساحة الوطنية بأن 
نتحد حول رؤيــة وطنية تحافظ على اليمن 
الموحد .. كيف ستكون هذه الرؤية، في تقديرنا الشخصي في المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه نعتقد بأن دولة اتحادية من خمسة اقاليم سوف 
تحفظ لليمن وحدته وسوف تعيد تنظيم عالقاته الداخلية وسوف 

تعيد بناء دولته التي- لالسف الشديد- تعرضت لمخاطر شديدة.

الدولة نحن نرى لها قاعدة رئيسية في واقع األمر هي رؤيتنا في المؤتمر 
الشعبي العام هي رؤية بعض المكونات األخرى وتقف اآلن الى جانب 

هذه الرؤية قوى رئيسية في الساحة الوطنية ..
ــا أقــول لكم ان البالد في مرحلة جديدة  وأن
فيجب ان تعيش على قاعدة التحالف في الحفاظ 
على دولة موحدة واتحادية في اليمن ويجب 
على الجميع اآلن قبل فوات األوان ان يتحدوا 
على هذه المواقف وأن يتركوا بعض القضايا 

ذات الخصوصية..
على أي حال نحن نتفق اآلن مع اخوتنا في حزبي 
االصالح والناصري.. والشباب والمرأة ومنظمات 
المجتمع المدني حول هذا الموقف.. نرى بأن 
الحديث عن دولة بسيطة غير ممكن والقبول 
بفكرة حق تقرير المصير والحوار خارج البلد 
والحوار في دولــة حيادية والحوار بندية هي 
مسائل غير مقبولة، كما أن الحوار حول دولة 

اتحادية بين اقليمين هو ايضًا غير مقبول..
واضاف الدكتور بن دغر: في واقع األمر نحن في اللجنة المصغرة 
المنبثقة عن القضية الجنوبية محصورون في إطار هذه المناقشة، 

لن نتخلى عن 
الوحدة تحت 

اي مسمى

األخذ   بمقترح  
 االقليمين   يعتبر  
 خطوة   نهائية  
 وأخيرة   نحو  

 االنفصال

المصالحة   الوطنية  
 والعدالة   االنتقالية  
 لن   تكونا   قضائية  
 أو   سياسية   وإنما  

 أخالقية

ـــور احــمــد  ـــت ـــدك عـــقـــد ال
عبيدبن دغر األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام والدكتور قاسم سالم رئيس 
الــتــحــالــف الــوطــنــي الديمقراطي 
واالستاذ عبده الجندي عضو اللجنة 
العامة مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا 
أمس بصنعاء لعرض وجهة نظر 
المؤتمر الشعبي العام والتحالف 
الوطني الديمقراطي   إزاء   التطورات  

 الراهنة   على   الساحة   الوطنية .. 
فالى نص المؤتمر الصحفي:

وتحدث االخ قاسم سالم -رئيس المجلس األعلى  
للتحالف الوطني الديمقراطي : 

أنا ملتزم بماقاله الدكتور بن دغر وملتزم ايضًا بموقف استراتيجي 
للحليف المؤتمر الشعبي لنا كأحزاب تحالف.. لكن اريد ان اقول لكم 
قضية اساسية، بالنسبة لي أنا شخصيا انا اطالب بوحدة أمة عربية، 
وهذا ال يعني ان نتعامل مع الواقع في اطار الممكن رغم انني مقتنع 
قناعة كاملة بأن اليمن ليست التي نتحدث عنها اآلن اليمن أكبر من 
التقسيمات والتفاصيل الصغيرة التي نعيشها اآلن.. أنا مع الدولة 
االتحادية وكنت اتمنى ان تكون الدولة االتحادية، اصدق تعبيرًا عن 
واقع يمني في نطاق التأريخ والثقافة والحضارة وفي نطاق طموح 
الحاضر والمستقبل، اذًا الدولة االتحادية التي ينبغي ان ينص عليها 
الدستور اليمني تتكون من عدة أقاليم قد تكون خمسة قد تكون 
سبعة، قد تكون اثنين قد تكون ثالثة وانا أرفض االثنين وقد تكون 
عشرة وقد تكون ٢١ هذا الكالم ينبغي ان نفهمه كوطنيين نؤمن 
بوحدة االرض واالنسان وعندما أقول سأظل اناضل من أجل الوحدة 
اليمنية بكل أبعادها التاريخية واالنسانية واالقتصادية واالجتماعية 
وهذا اليمنع ان نختلف مع فالن او عالن من الناس، فهذا شيء طبيعي 

ومن االختالف تتحقق الوحدة ايضًا.
إذن ماتفضل به بن دغــر كــان تقريبًا جامعًا وشامًال لكن أريد 
ان أقــول شيئًا اساسيًا ان المحافظات الجنوبية والتي اضطررنا 
ان نعطيها صفة القضية الجنوبية هي بأمس الحاجة للمعالجات 
االساسية اقتصاديًا اجتماعيًا تربويًا اداريا ثقافيًا، هذه المعالجات 
عندما نتعامل معها ينبغي ان نتعامل معها في اطار تلبية لطموح 
المواطنين في المحافظات التي تضررت او تأذت في مرحلة معينة 
وهذا ينبغي ان نعرفه جميعًا كمواطنين يمنيين ان الوحدة ظلمت 
أكثر مما ظلم المواطن الوحدة ظلمت نتيجة خطأ بشر تحملوا 
مسئولية معينة في اطار معين وفي مكان معين واألخطاء التي 
ارتكبت ال احملها على االطالق الوحدة، بل احملها الذين اخطأوا.. 

فيما يتعلق بالتقسيم الموجود باألمة هو ليس تقسيمًا يمنيًا وال 
عربيًا هو تقسيم اجنبي.. الحرب العالمية االولى والثانية فرضت 
علينا واقع نحن اآلن نعاني ونتمزق منه وعليه ال نجاريه وال نقبل به، 
يكون طموحنا ان نصحح ولكن في إطار الطموح وفي إطار رفض 

الواقع الذي فرض علينا .
أتمنى أن يكون فهمنا لمفهوم الدولة االتحادية التي اسميها 
الجمهورية اليمنية المتحدة ألن الدستور يحدد كم اقليم والقوانين 
النافذة تحدد المعايير التي تتكون منها االقاليم، واعتقد انه في 
الثروة واالدارة بوضوح كامل أننا نحن دولة اتحادية بإرادتنا وليس 
بإرادة الخارج وبإرادة شعب اليمن الذي سيستفتي على الدستور 
ولهذا حددها في الثالث المراحل المرحلة بعد مخرجات الحوار 
مباشرة.. كيف نتعامل معها.. هل نتعامل معها مباشرة وفق 
سياق المصالحة والعدالة االنتقالية أم نتعامل معها بمرحلة تعديل 

للدخول نفسها..؟! وهي الدستور وبعد الدستور تأتي مرحلة اساسية 
هي التي ينبغي ان نعرفها معرفة صحيحة انها مرحلة المصالحة 
الوطنية والعدالة االنتقالية التي تتشكل لها هيئة عليا وليس لجان 
هيئة عليا تحسم كافة القضايا التي عانينا منها اربعين سنة وليس 
فقط من ٢٠١١م.. المواطن عانى منذ ٤٨ سنة، لكن اقول عانى 
من بعد االستقالل مباشرة من بعد ثورة سبتمبر وبعدها امتدادًا 

إلى ٢٠١١م . 
المصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية لن تكون قضائية ولن تكون 
على لسان قضاة سياسيين او مسيسين وانما ستكون هيئة عليا 
مستقلة استقالًال كامًال بمعنى استقالل الضمير والقيم االخالقية 
التي يؤمن بها واالنتماء، يكون انتماء اللجنة العليا للوطن فقط وليس 
ألي حزب سياسي.. والعالم يعرف انه ال يمكن ان تكون هيئة عليا 
تمثل المصالحة الوطنية والعدالة.. والتنتمي ألي طرف كان إال 

للشعب والقانون والمعايير التي تحدد فيها معالجة القضايا ..
 هذه طبعًا المرحلة تأتي مباشرة بعد الدستور وتشكيل الحكومة 
التي ستأتي نتيجة االستفتاء وتشكيل الحكومة الجديدة وتشكيل 
الهيئات الدستورية، النواب، الشورى، مجالس محلية، ستكون هناك 
في االقاليم حكومات محلية أشبه بالبرلمان واشبة بالشورى بشكل 
تنفيذي مجالس تنفيذية، هذه المرحلة التي ينبغي ان نفكر فيها 
لألمام.. قبل ان نضيع اآلن في الحديث عن قضايا ليس لها مجاًال إال 
للمماحكات فيما يتعلق بالحصانة والعزل السياسي كل هذه فلسفات 
تضيع وتقودنا إلى متاهات وستخرجنا من ضمير الشعب ومن ضمير 

القضية ومن الواقع الذي نسعى إليه وستعيدنا إلى المربع األول..
إذن بعد االستفتاء الشعب اليمني سيكون هو األساس وإرادته هي 
االساس وليست ارادة االحزاب.. صحيح الديمقراطية تقول ارادة 
االحــزاب، لكن ارادة االحــزاب تستمدها من الشعب ألنه االغلبية 
العظمى والكاسحة التي تكون الشورى المستقبلية وترفع العلم 

إلى األمام.

د. قاسم سالم :  
ينبغي تشكيل لجنة عليا مستقلة للمصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية

نرفض االتحادية من 
اقليمين وسأناضل من أجل 

الوحدة اليمنية

العــزل السياسي 
سيقودالبالد الى متاهات 


