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¿ علي عبداهللا صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 

ومخرج النفط والغاز ومحقق المنجزات االنمائية 
العمالقة وفي مقدمتها إعادة 

بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية 

وبناء الهياكل األساسية، وأنه 
رقم يفوق كل المعادالت 
وسيظل رقماً في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية

«الميثاق» تنشر رؤية المؤتمر لجذور القضية الجنوبية

كلمة 
رؤية المؤتمر للقضية الجنوبية

تجسيد للمسئولية الوطنية
قدم المؤتمر الشعبي العام رؤية موضوعية عميقة لجذور القضية 
الجنوبية استطاع من خاللها ان ينطلق من األسباب والعوامل التي 
أدت إليها بشكل متالزم مع قضية الصراعات واالحتراب الداخلي 
الذي ساد اليمن كله، مقدماً في هذا المنحى تشخيصاً مبنياً على 
الوقائع واألحداث ومساراتها التي ترجع- كما أشارت هذه الرؤية- 
إلى ستينيات القرن الماضي، مروراً بالصراعات والحروب والتصفيات 
والمالحقات واالعتقاالت التي سادت اليمن كله بعد اتخاذ الدولة 
الشطرية مالمحها بعد انقالب ٥ نوفمبر ١٩٦٧م في الشمال ونيل 
االستقالل في ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م في الجنوب والتي سبقها صراع 
دامٍ بين الطرفين الرئيسيين للكفاح المسلح ونعني هنا الجبهة 
القومية وجبهة التحرير.. وتناولت رؤية المؤتمر الصراع الذي 
جرى في ذات الفترة في الشمال داخل الصف الجمهوري لينتج عن 
ذلك نزوح من الجنوب إلى الشمال ونزوح من الشمال إلى الجنوب 
نتيجة تداعيات تلك الصراعات.. وبتعاط محايد يتواصل التحليل 
الموضوعي لجذور بروز القضية الجنوبية بتداخالتها المتبادلة مع ما 
كان يجري في الشمال وما أنتجته من حروبٍ على مستوى كل شطر 
وما بين الدولتين الشطريتين، مستنتجةً في هذا السياق حقيقة أنه 
ال يمكن فصل القضية الجنوبية عن القضية اليمنية ككل.. ولمزيد 
من الحقائق نستعرض الورقة بصورة تحليلية نقدية لمجريات 

األحداث في شطري اليمن في سبعينيات القرن الماضي.. 
حيث أشارت إلى النهايات التراجيديا التي تعرض لها ثالثة رؤوساء 

يمنيين في سبعينيات القرن الماضي، وكل تلك الدماء أدت إلى 
تفجير حرب ٧٩م بين الشطرين ويتواصل هذا الصراع ليبلغ الذروة 
في الشطر الجنوبي بأحداث ١٣ يناير ١٩٨٦م المؤسفة داخل قيادة 
الحزب االشتراكي، وما نجم عنها من حمامات دم وتصفيات ببطاقة 
الهوية نتج عنها االستيالء على السلطة من قبل الطرف المنتصر 

ونزوح عشرات اآلالف إلى الشطر الشمالي حينها.
وتخلص الرؤية للوضع الناشئ بعد أحداث ١٣ يناير إلى حقيقة أن 
الوحدة- ناهيك عن كونها حلماً تاريخياً وهدفاً استراتيجياً لثورتي 
سبتمبر وأكتوبر ونضاالت الحركة الوطنية اليمنية- كانت بالنسبة 
للشعب اليمني كله بعد كل تلك الصراعات والحروب وما نجم عنها 
من مآسٍ وويالت هي من سيضع حداً لنزيف الدم اليمني وللحروب 

التي أهلكت الحرث والنسل..
وأبان المؤتمر الشعبي العام في رؤيته صحة وإمكانية تحقيق هذه 
الغاية لو أن القوى السياسية استوعبت عظمة هذا المنجز وعملت 
بنوايا صادقة وحريصة على أن تكون الوحدة هي المحطة النهائية 

لذلك الماضي المترع بمرارات العنف والثأر واالنتقام.. 
ونوهت الرؤية إلى تعاطي بعض القوى السياسية القبلية الدينية 
الرافضة للوحدة ولدستورها منطلقة من منطق القوة التي تعتبر 
ان الشمال األصل والجنوب الفرع، وبالتالي الوحدة التي تريدها 
ال تكون عبر حوار سياسي سلمي ألن المسألة بالنسبة لها عودة 
الفرع إلى األصل كضم وإلحاق، هذا فيما اشترط فريق السلطة 
في الجنوب آنذاك خروج علي ناصر وعدم إشراك من خرجوا معه 
من السياسيين والعسكريين عقب احداث يناير ١٩٨٦م في سلطة 
دولة الوحدة، مع أنهم كانوا ضحايا لصراع يفترض أن يعالج عبر 
تصالح وتسامح حقيقي حتى تبنى دولة الوحدة على أسس طي 
كل صفحات الماضي، ولكن هذا لم يحصل وكان بداية لصراع جديد 

انتهى بحرب صيف ٩٤م بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
لقد تناول المؤتمر الشعبي العام الفترة التاريخية لجذور المشكلة 
بنظرة نقدية لألخطاء التي أدت إلى بروز تعقيدات في هذه القضية 
لكن دون أن يفصلها عن األخطاء الكبرى التي حصلت على مستوى 
اليمن كله، وارتباط ذلك بقضية صعدة وارتباطها بظهور الحراك 
الجنوبي عام ٢٠٠٧م، لينتهي بتأثر اليمن بما يسمى بالربيع 
العربي الذي ظهرت قرونه في أحداث ٢٠١١م والتي انتهت بتسوية 
سياسية محورها الرئيسي الحوار الوطني الشامل، وتكون الخالصة 
أنه ال يمكن حل القضية الجنوبية بمعزل عن حل القضايا التي 

يواجهها الوطن..
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قضايا شائكة.. على طريق الحل
د. عدنان الجفري لـ«الميثاق»: د. محمد صالح قرعة لـ«الميثاق»:

الدولة المركزية
 فشلت
المخرج الوحيد لليمن دولة إتحـادية

نعمل على إيجاد دستور يحقق 
آمال وتطلعات اليمنيين

ال نستطيع في الوقت الراهن مواجهة القبيلة

د. معين عبدالملك لـ«الميثاق»:

نواجه وقتاً  زمنياً  
حرجاً  إلنجاز مطالب 

ومهـام جسيمـة

الجذور ناتجة عن الصراعات في الشمال والجنوب
فهم جذور القضية الجنوبية سيضع نهاية لالنتقام 
والكراهية ويفتح آفاقاً رحبة للتسامح والتصالح

يوم الديمقراطية
27 ابريل

الرؤية تؤكد على إعالء قيم وممارسات الحق والعدل والمساواة
القضية اليمنية الكبرى هي أمن واستقرار ووحدة 

الوطن والقضية الجنوبية جزء ال يتجزأ منها

رئيس المؤتمر يزور عدداً من المناطق الزراعية في ضواحي صنعاء
قام الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام أمس، بزيارة 
عدد من المناطق الزراعية في محيط 
العاصمة صنعاء، بما في ذلك مديرية 

سنحان.
المؤتمر الشعبي،  ــأ رئــيــس  وهــن
الــمــزارعــيــن، بهطول األمــطــار التي 
تبشر بموسم زراعي وافر، في مختلف 
المحاصيل الموسمية، شاكراً المولى 
سبحانه وتعالى، على نعمه وخيراته، 
حاثاً المزارعين على مزيد من االهتمام 
بأراضيهم، واستغالل موسم األمطار في 

رعاية األرض وخيراتها.
رافقه في زيارته، الشيخ يحيى الراعي، 
رئيس مجلس الــنــواب األمين العام 

المساعد للمؤتمر الشعبي العام.
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نبيلة الزبير لـ«الميثاق»:
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األمانة العامة تعزي حسن عبدالرزاق في استشهاد رئيس االستخبارات بحضرموت

أبو حليقة: البرلمان يناقش السبت 
مرشحي مكافحة الفساد

< اعربت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
عن عظيم التعازي وأصدق المواساة لألخ/

حسن عبدالرزاق- رئيس فرع المؤتمر بمحافظة 
ذمار

وجميع أفراد األسرة باستشهاد العميد/
ــيــس شعبة  احــمــد محمد عــبــدالــرزاق رئ
االستخبارات العسكرية بمحافظة حضرموت إثر 

اعتداء غاشم من قبل عناصر إرهابية اثناء عودته 
من أداء عمله إلى منزله أمس األول..

سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته مع 
الشهداء والصديقين وان يلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان..
«إنا هللا وإنا إليه راجعون»

توقع الدكتور علي أبوحليقة رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب 
ان يبدأ المجلس السبت المقبل مناقشة قائمة المرشحين لعضوية 

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المحالة من مجلس الشورى.
ووصف ابو حليقة مهمة المجلس في اختيار قائمة ١١ مرشحاً 

بالصعبة..
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