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ـــــــجلس الشورى:لـ«الميثاق»:

ـــــة وعليه ترتيب وضعه السياسي املستقبلي
مطلوب من املؤتمر العام الثامن الخروج برؤية وموقف حول التعديالت الدستورية وشكل النظام السياسي املقبل
قرارات التصعيد للجنة الدائمة وعدم دفع االشتراكات من االخطاء الفادحة التي يجب على المؤتمر تفاديها
فالمؤتمر الش��عبي الع��ام منذ تأسيس��ه ،كان له خطوات
طيبة -حيث كان يطرح في مؤتمراته شعارات في التنمية
وفي العمل الوحدوي والعمل السياسي واالجتماعي وعلى
مس��توى الخدمات وعل��ى مس��توى الطرق��ات ،من خالل
االستفادة من تجربة التعاونيات الس��ابقة ،وكانت ايضاً-
هذه الشعارات تحقق في الواقع العملي الملموس.
باإلضافة الى الجهود التي بذلت في الحوارات والنقاشات
من اج��ل االع��داد والتحضي��ر لتحقيق الهدف االساس��ي
واالسمى لحلم عامة الشعب اليمني ،والذي تحقق يوم الـ22
من مايو 1990م ،يوم اعالن اعادة تحقيق الوحدة وقيام
الجمهورية اليمنية.
طبعا كان البعض ف��ي حالة من الذهول ف��ي تحقيق هذا
المنجز الوحدوي ،لذلك كانت المؤامرة كبيرة ،ولكن حالة
الذكاء فيها هو اس��تغالل انهي��ار المنظومة االش��تراكية
لتحقيق الوح��دة اليمنية ول��و لم يكن انهي��ار المنظومة
االشتراكية لما تحققت الوحدة.

ازهى فترات المؤتمر

<الفترة من��ذ تأس��يس المؤتمر وحت��ى قيام
الوحدة المباركة ..هل اس��تطاع المؤتمر ادارة
هذه المرحلة بنجاح..؟
 اعتقد انها بالفعل كانت هي ازهى فترات المؤتمر ،اذكرانه في يوم  27نوفمبر  ،1989كنا في اجتماع مع مجلس
الوزراء ،وكان النقاش حول زيارة االخ الرئيس لعدن وتلبية
دعوة االخوة قيادة الش��طر الجنوبي حينها ،للمشاركة في
احتفال ال��ـ 30من نوفمبر -كانت هن��اك آراء عدة البعض
متخوف من الوحدة ..ولكن في االخير انتصر الرأي القائل
يجب تلبية الدعوة وتزور عدن ويجب عليك ان تطرح على
االخوة في الجنوب بما يريدونه بش��أن قضية الوحدة ،إما
الوحدة االندماجية وإما الوحدة الفيدرالية حتى وان كانت
فك��رة الكنفدرالية ،المهم بإال نت��رك للقوى التي تتربص
باليمن شماله وجنوبه ان تتدخل بيننا وكان هذا الموقف
دافعا قويا لالخ الرئيس في التوجه الى عدن والتي كان من
نتائجها الوحدة الفورية -ولهذا اقولها للتاريخ يحسب لألخ
علي سالم البيض انه ايضا الشريك الفعلي واألساسي لعلي
عبداهلل صال��ح ،بل انه هو من طرح الوح��دة االندماجية..
واذكر ان الهيئتين النيابيتين للمؤتمر والحزب االشتراكي
اجتمعنا اوائل عام 1993م في نادي ضباط الشرطة بحضور
الرئيس ونائبه ،وكان وقتها يدور نقاش حاد في الس��احة
السياسية حول التعديالت الدستورية واالنتخابات الرئاسية،
وأنا ش��عرت يومها ان هن��اك قوى من الش��مال والجنوب
تضررت مصالحه��ا بتحقيق الوحدة ،فكان��ت تدفع باتجاه
تعمي��ق الخالفات بين ش��ريكي الوح��دة ،فتكلمت يومها
داخل القاعة وقلت« مع االسف الش��ديد اننا هنا لم نتمثل
للفعل التاريخي العظيم ال��ذي قمنا به ،بما فينا الموقعين
عليه واشرت الى االثنين -الرئيس ونائبه» ..فتحول النقاش
بعد ذلك وابتعدنا عن االتهام��ات لبعضنا وبدأنا نفكر في
الموضوع ،حتى االخوة في كتلة الحزب االشتراكي تفهموا
الطرح واستوعبوا حجم المخاطر.
وأقول ان الش��عب اليمني ،وعلى وج��ه الخصوص اعضاء
الحزبين المحققين للوحدة -االشتراكي والمؤتمر -ما كان
ينبغي لهما ان يتركا االحداث تتالحق بتلك السرعة لتصل
بهما الى حالة االفتراق واالحتراب كما حصل عام 1994م.

حرب سياسية

< مرحل��ة ما بع��د الوحدة اين اخف��ق المؤتمر
وأين نجح وما ال��ذي يفترض به ان يفعله لكي
ال يصل الى الحالة القائمة اليوم ؟.
 سبق وان قلت انه كان يوجد هناك قوى من كال االطرافغير مقتنعة بالوح��دة اليمنية بنوع م��ن االنانية والنظرة
الحياتية والمعيشية والمصالح الشخصية ،رغم انني اشعر
بان المدير في دولة الوحدة صار افضل من الوزير في دولة
االنفصال او التشطير ،وهذا ما قاله االخ علي سالم البيض
في احدى محاضراته قبل الوح��دة الخواننا اعضاء الجبهة
الوطنية في عدن ،ان المنصب في دولة الوحدة مهما كان
فهو اسمى وارفع ،لذلك ش��عر البعض انه كان في منصب
الوزير مث ً
ال في دولة التشطير ثم تراجع منصبه الى المدير
العام في دولة الوحدة.
وهؤالء شعروا بالغبن وأنهم تضرروا من الوحدة فشكلوا
قوة تدفع ض��د اس��تمراريتها ..رغم ان اليم��ن بوحدتها
استطيع القول انها اصبحت دولة فتية لها مكانة كبيرة في
المنطقة وتشكل بموقعها ومخزونها البشري واالستراتيجي
شيئاً مهماً في المنطقة ..لذلك اقول ان الفترة التي اعقبت
الوحدة ازعجت بعض الق��وى الدولية واإلقليمية ،فعملت
على ايجاد حالة من حالة االنقس��ام واالختالف التي حدثت
بين شريكي الوحدة ،كما انها كانت قد بذلت جهداً كبيراً
في منع التوقيع على اتفاقية الوحدة في عام 1989م.
وهذه القوى هي التي اوصلت الش��ريكين الى حالة الحرب
الت��ي حدثت في ع��ام 1994م ،ث��م كان يفت��رض بنا ان
نكون في المؤتمر الشعبي العام ان نحتوي بعضنا البعض
ونس��توعب اخواننا في الحزب االشتراكي بحيث نعيد تلك
الش��راكة التي كانت قائمة معه ،لك��ن ما حدث هو عكس
ذلك وه��و حالة التباعد بي��ن قيادة المؤتم��ر وبين قيادة
الحزب االشتراكي ،والحرب التي حدثت عام 94م لم تكن
في حقيقة االمر بين شمال وجنوب ،وإنما هي حرب سياسية

بين قوى سياسية موجودة على الساحة اليمنية من شمالها
الى جنوبها الى شرقها ،وأبطالها هم من مختلف المناطق
اليمنية وليس من منطقة جغرافية بعينها.

فرطنا بالشريك الحقيقي

< هل تعتق��د ان خط��أ المؤتمر ف��ي ذلك هو
الطم��ع ف��ي الكعك��ة بالتخلص من الش��ريك
المقاسم واستبداله بآخر اقل قسمة وهو حزب
اإلصالح..؟
 ال نس��تطيع ان نظل��م المؤتم��ر كتنظيم وإنم��ا كأفرادممكن انهم ارتكبوا خطأ في اس��تبدال الشريك الحقيقي
ببعض االجراءات غي��ر المناس��بة ..الن المؤتمر هو واحة
لكل المواطنين ومن مختلف االنتماءات السياسية ،ولهذا
فالميثاق الوطني كرؤية فكرية سياسية وعقدية تشكل فيها
حالة من االعتدال والوسطية ،بحيث كان يمكن ان يكون
هو الجامع لكل هذه القوى السياسية في الساحة الوطنية..
لكن مع االسف البعض لهم مصالح معينة.
صحيح ان حالة التش��كيك باآلخر التي اصيب��ت بها قيادة
المؤتمر ،وكذلك قيادة االش��تراكي ،هي من ساعدت في
تدهور العالقة والتقارب بين المؤتمر وشريكه في الوحدة-
الحزب االش��تراكي -وهذه االراء طرحت ونوقشت من قبل
الكثير من الخيرين من قيادة المؤتمر.
< هل يعني ان المؤتمر عمل بش��كل صحيح
لخمس عشرة سنة فقط..؟
 اللجنة الدائمة خالل فترة الـ15سنة والتي تبدأ من عام1995 -82م ،اتبع��ت افضل السياس��ات داخل المؤتمر
الشعبي العام ،حيث كان هناك نقاش��ات وحوارات وشكل
اعضاء اللجنة الدائمة كله��م لجاناً متخصصة ومجموعات
عمل فنية نوعية ..ولم يتأث��ر المؤتمر إال بعد هذه الفترة،
عندما غير في النمط السياس��ي وفي التفكير واإلحس��اس
وفي عملية االستئثار باألنانية التــــي اثرت على اداء فعالية
المؤتمر الشعبي العام كتنظيم رائد.

نقد التجربة

< ما اسباب ومبررات هذا التغير لدى المؤتمر..؟
 ابتعاده عن مناقشة القضايا الرئيسية ،حيث بدأت تضيقالدوائر في المؤتمر الش��عبي العام ،وب��دأت كذلك تتغير
الهيكلية بطريقة فجة وحالة من التوس��ع غير المدروسة،
رغم انه من حق اي عضو في المؤتمر ان يكون شيئاً مهماً
في التنظيم ..لكن ليس بالضرورة انك تفتح الباب في هذا
المجال على مصراعيه ،الى درجة ان��ه اصبح اعضاء اللجنة
الدائمة اكثر من الف عضو وهذا رقم كبير جداً ،فهذا التوسع
في الهيكلة للمؤتمر والتصعيد الدائم الى عضوية اللجنة
الدائمة دخلت قوى عالقاته��ا االتصالية ببعضها البعض
غير موجودة وأيضا عدم توفير التأمين الحتياجات مقرات
فروع المؤتمر ف��ي المحافظات والمديريات ،باإلضافة الى

اال يبتعد عن رئيس الجمهورية االخ عبدربه منصور هادي،
الذي هو ايضا من قياداته البارزة وعلى المؤتمر ان يحشد
كل امكانيت��ه ال��ى جانب رئي��س الجمهورية ،ألن��ه اذا ما
ابتعد المؤتمر عن التوجه��ات العامة للدولة وفقا للقواعد
القانونية واالتفاقات الموقعة -سواء المبادرة الخليجية او
اليتها التنفيذية -سيعود على ذاته باإلضرار واالنتكاسات.
وبالتالي من خالل عملية التقييم التي يفترض ان تناقش
في اجتم��اع اللجنة الدائمة وليس المؤتم��ر العام الثامن،
ان يضع برامج عمل سياس��ية جديدة يح��دد فيه العالقات
التنظيمية وسلوك االعضاء ،وكيف ان العضو يلتزم بالفكر
الميثاقي ال بما سيحصل عليه من مغانم او مكاسب وظيفية
وأشياء مادية..
وما اقصده هنا هو»:هل يس��تطيع المؤتم��ر في المرحلة
المقبلة ان يخلق قناعة فكرية وتنظيمية لدى عضو المؤتمر
بعيدا عن المصالح ،وهل هذه المصالح التي يتحصل عليها
العضو من الحزب متكافئة مع جميع االعضاء ووفق االسس
وأدبيات التنظيم ؟» ..هذه النقطة االولى.
وأم��ا النقطة الثاني��ة التي يج��ب على المؤتم��ر ان يعمل
عليها في المرحلة القادمة ،هو النظام الدستوري الجديد،
فعلى المؤتمر ان يخرج من مؤتم��ره المقبل بورقة عمل
خاصة بالتعديالت الدس��تورية يحدد فيها موقفه ورؤيته
من االطروحات والرؤى التي تطرحها القوى السياسية في
الساحة الوطنية اآلن.
< ح��ول ه��ذه االطروح��ات ،فالمؤتم��ر حت��ى
االن موقف��ه متخبط ،تارة يرف��ض الفيدرالية
ويعتبره��ا ارتداداً ع��ن الوحدة وت��ارة يوافقها
بتحمس ..لماذا هذا..؟!.
 وهذه لألسف هي الكارثة لدى المؤتمر انه ليس لديه رؤيةواضحة بما يريده ..وتناقشت مع كثير من االخوان بما فيهم
القوى المعارضة للمؤتمر والمس��تقلين ،ان وجود الدولة
ايا كانت هذه الدولة -وفقا للقواعد الدستورية والقانونية
وميثاق االمم المتحدة -ان الدولة تتكون من اربعة اركان-
ارض وش��عب وحكومة منظمة لمؤسس��اتها التش��ريعية
والقانونية واالعتراف بالشخصية االعتبارية.
نحن اليوم في الس��احة اليمنية يجب علين��ا ان نعترف ان
االرض واإلنسان ال نقاش حولها ،ويجب علينا بعد ان نحدد
المبادئ الدستورية واالقتصادية والثقافية ،وبالتالي على
ضوء هذه المبادئ ابدأ في تحديد ش��كل االداة السياسية
التي س��وف توصلني الى تحقيق هذه االه��داف من خالل
البناء المؤسس��ي للدولة ..وماذا أريد -هل انتخابات على
اساس القائمة النسبية ام الفردية ام انتخابات بهما معاً..
هل يكون النظ��ام برلمانياً ام رئاس��ياً ام مختلطاً ..ام غير
ذلك ..وهل ف��ي حال توصلنا ف��ي حواراتنا ال��ى دولة غير
بس��يطة كالفيدرالية ،هل سيكون التش��ريع واحد ،ام ان
هناك تش��ريعات متعددة ،وهل الحكومات ستكون واحدة

وإال ما وصلن��ا الى هذه الحال��ة التي نعيش��ها اليوم ..وال
يمكن ألي ح��زب او ش��خص ان يصحح اخطائ��ه ويتجاوز
واقع��ه إال اذا اعترف انه رس��ب في االمتح��ان الذي خضع
له ،لذل��ك نحن نق��ول ان المؤتمر اخفق ف��ي ادارة االزمة
في الس��نوات األخيرة ،لذا كيف لي ان اعيد ترتيب اوراقي
واضع رؤى للتعامل مع قضايا المس��تقبل بحيث اضع الحد
االعلى والح��د االدنى في الح��وار مع االخر بحي��ث ال أفاجأ
بطرح قضايا كانت غائبة عن نقشاتي داخل المؤتمر وهي
من اخطر القضايا على اإلطالق ،ألنه فعال ان وحدة اليمن
يجب علينا ان تكون هي األس��اس التي ال يج��وز تجاوزها،
وليس هناك مانع من االستماع الى االخرين الذين يطرحون
الفيدرالية والكونفدرالية ،ولكن يجب ان تكون في االساس
هي الوحدة ضمن بناء مؤسسي قانوني وتشريعي صحيح
يحقق اهداف أساس��ية :اوال حماية حقوق المواطن ،وثانيا
العدال��ة االجتماعية في توزيع الث��روة على مختلف مناطق
اليمن مع اخذ باألولوية للمناطق التي تكون اكثر احتياجا
للمش��اريع والخدمات ،وثالثا الحرص على فض المنازعات
بين المواطنين لدى القضاء،باعتباره من اهم االسس لبناء
الدولة.

اللجان افضل من الدوائر

< ما هي اولويات قضايا المؤتمر اليوم..؟
على المؤتمر ان يعيد نظرته في هيكلته أساس��ا وإعادةنشاطه الى سيرته األولى ،بحيث ان اللجنة الدائمة تتوزع
الى لج��ان متخصصة تح��ل محل قطاع��ات ودوائر االمانة
العامة ،ويكتفي في االمانة العامة بقطاع للشؤون المالية
وآخر رقابي ،ويكتفى باألمين العام يساعده فريق سكرتارية
في ادارة االمانة العامة يدرس التقارير المرفوعة من اللجان
الدائمة ،بدال عن التضخم الكبي��ر لدوائر االمانة العامة..
ومع احترامي لالخوة االمناء العامون ورؤس��اء الدوائر في
االمانة العامة فهم ال يعرف��ون ما الذي يجري في القواعد،
وعلى المستوى المجتمعي الن دور اي حزب هو خلق عالقات
وح��راك مجتمعي مع مختلف ش��رائح المجتم��ع والنقابات
والمنظم��ات الجماهيرية لضم��ان الحص��ول على صوت
الناخب في االنتخابات المستقبلية..
ان يعاد النش��اط الكلي للمؤتمر بحيث يضع برنامج عمل
جديد ،ويج��ب ان يعاد ق��راءة الميثاق الوطن��ي على كافة
تكوينات��ه ،ألن��ه ال يزال صال��ح لليوم وللغد مع تش��ذيب
ليس في الميثاق وإنما في الخط��وات التنفيذية والبرامج
السياسية..
الن في الحقيق��ة اثبتت التجرب��ة ان الدوائر أماتت العمل
التنظيمي داخل المؤتمر الش��عبي العام ،والدوائر هي في
االساس عملها اداري اكثر منها تنظيمي ،بينما اللجان تخلق
فكر وتعمق المفهوم الفكري الذي تستنبطه من الخطوط
الرئيسية للميثاق الوطني ..كما ان هذه اللجان تعمل على
ربط اعضاء اللجنة الدائمة بالتنظيم ،كما انها ستكون لها

أتمنى من اللجنة الدائمة انتخاب ممثلي
المؤتمــر فـي الحوار الوطني

التمثيل الجغرافي داخل اللجنة العامة صورة من صور المناطقية المقيتة

يتوجب على المؤتمر خلق قناعة لدى العضو بعيداً عن المصالح والمكاسب
عدم التزام االعضاء بدفع االش��تراكات إلثب��ات انتمائهم
الى الحزب ..كل هذا ش��كل انه ليس هناك حزب او تنظيم
سياس��ي وما هو موجود فقط هو حش��د موسمي وعملية
تعبوية معتمدة عل��ى ان المؤتمر في الس��لطة ،وبالتالي
تس��خير امكانة الس��لطة لصالح المؤتمر وهذا هو الخطأ
الفادح الذي وقعت فيها قيادة المؤتمر.

الهيكلة ضرورة

ولهذا في تقديري ان��ه البد من اعادة النظ��ر في هيكلية
المؤتمر ،والبد من نق��د التجربة الماضي��ة بكل اخالص
من خالل ورقة تحليلية نقدية لاليجابيات واإلخفاقات التي
حدثت خالل الفت��رة الماضية ..ونحن به��ذا ال نلوم احداً
بعينه ،رغ��م انه مع االس��ف ان البعض م��ن االخوة داخل
المؤتمر ال يناقشون ويبدون المالحظات في اداء وسياسات
الحزب ،من اجل تجاوز السلبيات التي واجهتها البلد ،خشية
من المؤتمريين المقربين من رئيس المؤتمر.
اليوم يجب علينا في المؤتمر الش��عبي العام ان نعترف ان
السياسة اشبه بفريق لعبة كرة القدم ،فالفريق الذي يهزم
اول ما يفكر القيام به هو تغيير جهازه الفني وتغيير خططه
الفنية وأس��لوب طريقة لعبه وتغيير قواع��د اللعبة بحيث
تمكنه من النهوض من جديد.
فاليوم المؤتمر ليس حاكما ،فيجب عليه ان يهيئ نفس��ه
علي اساس انه حزب معارض منافس ..وهنا على المؤتمر

ام متعددة ..هل ستضمن لي كمواطن الحقوق والواجبات
بعدالة متساوية ..هذه االس��ئلة وغيرها يجب ان نفهمها
بأنه البد ان ندرسها ونناقشها على وجه السرعة..؟!!.
< أليس االجدر بالمؤتمر العام الثامن مناقشة
وإقرار هذه القضايا..؟.
 بالطبع يفت��رض على االخ��وة المؤتمريين مناقش��تهاوالبد ان يكون هناك ورقة تقييمية نقدية تحدد االخفاقات
وااليجابي��ات وتحدد مالمح عم��ل المس��تقبل وتوجهات
المؤتمر ،والبد ان تعقد اللجنة الخاصة باعداد هذه الورقة
النقدية التحليلية اجتماعاً لتقيم تجربة المؤتمر وإخفاقاته
خالل الفترة الماضية ،وان يعيدوا النظر في وضع التنظيم
وهيكل��ة هيئات��ه ،ألنه كلما توس��عت هيئاته ت��اه الناس
وأه��درت الجه��ود وأدت الى فق��دان وانقط��اع االتصال
والتواص��ل بين القي��ادة والقواعد ،بل هذا التوس��ع افقد
جدية النقاشات والحوارات لمختلف القضايا خالل مؤتمرات
واجتماعات التنظيم..
وأنا مع اجتم��اع اللجن��ة الدائمة اوال ،قب��ل مؤتمر الحوار
الوطني النتخاب من بين اعضائها اللجان الخاصة للمحاور
السياسية والدستورية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
والتي ستحدد رؤى المؤتمر الشعبي العام لمختلف القضايا
الوطنية المطروحة على مؤتمر الحوار..
ويجب عل��ى المؤتمر ان يعترف انه اخف��ق في ادارة االزمة

برامج واجتماعات أس��بوعية ،او على االقل نصف شهرية،
باإلضافة الى ان ذلك سيمكنها من رصد وإحصاء النشاط
اليومي للعضو ..وبالتالي الب��د ان تعاد الهيكلة على هذا
النمط.
وبالنسبة للجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام ..انا ضد
التمثيل الجغرافي داخل اللجنة العامة للمؤتمر ،النها صورة
من صور المناطقية المقيتة.
ويجب علينا ان نأخذ االصلح واألكفأ حتى وان كانوا جميع
اعضاء اللجنة العامة من منطقة او قرية واحدة ،واهم شيء
ان يكونوا جاءوا ووف��ق انتخابات حقيقي��ة وفعلية وليس
انتخابات صورية» انتخابات الدهفة» ..والبد على المؤتمر
من االن وصاعدا ان يكون لديه مبادرات ورؤى حول مختلف
القضايا الوطنية وال ينتظر الى ان تطرح من طرف اخر او من
قبل الحكومة ،فيضطر هو الى المكابرة ومعارضتها ألنها
طرحت من غيره وليس للتصحيح والنقد البناء..
واألمر الثالث في موضوع الهيكلة ،ليس بالضرورة ان يكون
هناك امناء عامون كثر ،الن اللجان الدائمة هي
في االساس ستقوم بعمل هذه القطاعات ،ويجب ان يقتصر
على امين عام واحد الن اللجان المشكلة من اعضاء اللجنة
الدائمة هي التي س��تقوم بعمل تلك القطاع��ات واألمناء
العامين ،كما انه ليس هناك حاجة الى ش��يء اسمه نائب
رئيس لمؤتم��ر ال اول وال ثاني وال ثال��ث ،هو فقط رئيس

للحزب وأمين عام وتس��اعده اللجان الدائمة المتخصصة
تنتخب رؤسائها من بينها ..وبهذه الطريقة نستطيع القول
إننا أعدنا هيكلة المؤتمر على اسس سليمة ومثالية.
والنقطة االخرى بالنسبة للمؤتمر هي العالقات التنظيمية
المتعلقة باالتصال والتواصل الدائم مع القواعد مهما كانت
حجم وثقل هذه القاعدة ..والتقيي��م الموضوعي للتحرك
وسط المجتمع والقضايا التي تهم افراد المجتمع ورفعها
الى اللجان الدائمة واألمانة العام��ة التخاذ حياله الموقف
المعالج لها..
< باعتقادك متى س��يتحول المؤتمر الى حزب
سياسي..؟.
عندما يتحول عمل ونش��اط اعضائه لخدمة االنتماء اليهوليس للمصلحة ويقوم بتبني السياسات التي تعالج قضايا
الناس بشكل صحيح ومس��ئول ،في مختلف مجاالت الحياة
العامة -س��واء في قط��اع التعليم الع��ام والتعليم الديني
والمهن��ي والفني وقطاع اإلس��كان وبناء الم��دن وتوفير
الخدمات االساس��ية للمواطنين ،وال تكن مجرد ش��عارات
موسمية.

متفائلون بالحوار

< كيف ترى حوار اليوم؟
انا متفائل ج��دا ..لكن يجب قبل الخوض ف��ي الحوار إزالة
المظالم وإعادة الحقوق للناس الذي��ن تعرضوا للمظالم
خالل الفترة الماضية ،ألنه بدال من أن نخس��ر الشعب كله
ونخسر الوحدة الوطنية فلنخسر عشرة او خمسين او مائة
شخص ..ويتم على ضوء ذلك اعادة النظر بما تم ابعادهم
من وظائفهم في مختلف القطاعات الذين مازالوا في سن
الخدمة وتعويض من تجاوزوا سني الخدمة تعويضا عادال،
وبذلك تعويض م��ن حرموا من الحقوق الوظفية بس��بب
هذه االبعادات الجائرة ،س��واء كانوا في السلك العسكري
او المدني.
ويجب التفكير ف��ي بناء الدولة على اس��اس االحتياجات ال
على اساس التقاسم والتحاصص وكأننا نعيد الكرة والخطأ
الذي وقعنا في��ه من جديد ،في عملي��ة االحالل ،فهذا من
المؤتمر ابعده وهذا م��ن حزب االصالح اعين��ه وهذا من
االش��تراكي اضحك عليه ،بل يجب علينا ان نجعل القواعد
القانوني��ة والمؤهالت والتميز معايير اساس��ية في عملية
التعيين بالوظيف��ة العامة وبناء دولة النظ��ام والقانون..
ولماذا ال اضع قانوناً خاصاً باراضي الدولة احدد فيه شروط
االنتف��اع والتأجير ،حتى ال تظل االراضي س��ائبة للناهبين
والطامعين .كم��ا انه يج��ب ان يكون هناك ش��فافية في
التعامالت المالية واالقتصادية واالبتعاد عن سياسة الباب
المخلوع في السياس��ة االقتصادي��ة ،والتي ال ت��زال تتبع
التخطيط التأشيري في عملها في القطاعات االقتصادية..
كما انه من الضروري ان تكون لدينا سياس��ة مالية تحقق
االه��داف المرجوة منه��ا وك��ذا اهمية اس��تقاللية البنك
المركزي باعتباره بنك البنوك ،بحيث يمارس عمله ونشاطه
باس��تقاللية في االش��راف على القطاع المصرفي ومراقبة
الكتلة النقدية في السوق بعيدا عن هيمنة الحكومة.
< هل يمكن مقارنة ما يجري اليوم من حوارات
على الساحة الوطنية بتلك الحوارات التي كنتم
تجرونها في تلك الفترة..؟
ان الحالة اليمنية في تل��ك المرحلة المهمة من المرحلةالتاريخية لليم��ن الحديث ،كان المجتم��ع اليمني والقوى
السياسية في تلك الفترة من الحوار الوطني ،اكثر استجابة
للمشاركة مع بعضها البعض في بناء اليمن ،اكثر استجابة
للحوار ،اكثر استجابة للعمل الخير نحو الوطن ووحدته وأمنه
وإس��تقراره ،ولم تتأثر بالتجاذبات السياسية واالنتماءات
الضيقة ،كما هو حاص��ل اليوم ،فاليوم الحال��ة اليمنية ال
تسر العدو قبل الصديق.
< كنتم في الس��ابق تدي��رون الحوار للوصول
الى الوحدة واليوم يج��رى الحوار للوصول الى
االنفصال..؟
ه��ذا ه��و المؤس��ف والمح��زن ان كب��ار المناضلي��نوالمس��اهمين في الوحدة اليوم هم في حالة التراجع عن
الوحدة اليمنية والوطنية ،مبتعدين عن الجانب التاريخي
الذي يجب ان نس��تلهمه جميعا ،ففي الماضي كان الواحد
منا يس��تحي ان يقول انه ليس بيمني وكأنه ارتكب جرماً،
بينما اليوم يقولها بافتخار وتبجح وكأنه اتى شيء عظيم..
فال حبذا ان نستلهم تاريخنا التليد ونتمثل القيم االخالقية
الرفيعة وال ننس��ى بان اليم��ن ركن في الكعب��ة «الركن
اليماني» وفي السماء س��هيل اليماني ،وفي القرآن «بلدة
طبية ورب غفور» ولنا ايضا مث��ل عظيم في القران الكريم
لقول الملكة بلقيس:
« يا ايها الم�لأ افتوني في امري ما كن��ت قاطعة امراً حتى
تشهدون» ..اليس هذا تأكيداً لمبدأ الشورى والحوار.
وأقول مع االسف اليوم هناك حالة من حالة النزق ،ونحتاج
الى حالة م��ن حالة الحي��اء وأزمة الضمي��ر الوطني وحالة
االرتهان للغير بأجندة غي��ر وطنية ..لذلك اقول ان االرض
واإلنس��ان ال قبول للمناقش��ة حول وحدتهم��ا ويبقى ان
نتناقش حول ش��كل الدولة وكيفية ادارتها والتش��ريعات
التي نحتكم لها.
يجي��ب ان نكون متفائلين ويجب ان ندخ��ل الحوار بعقول
متفتحة وقل��وب صافية وطهر وطن��ي وان نجعل من هذا
الحوار وس��يلة لالنتقال الى مرحلة جديدة والى بناء دولة
عصرية يسودها العدل والمساواة والنظام والقانون ..طبعا
قد يكون هناك بعض النتوءات والفكر المتطرف لدى بعض
المتحاورين ..لكن من خالل الخطوات السابقة ،وهي إزالة
المظالم وإعادة الحقوق الى اصحابها وإنصاف المظلومين
هي التي س��تعمل على اذابة هذه المواقف المتطرفة اثناء
جلسات الحوار.

