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المفكر أحمد الصوفي لـ»الميثاق«:

األزمة أخذت من المؤتمر نصف السلطــــــــة واكسبته نفسه

سفراء واهمون
۹ هل أفعال سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية تنطبق 
مع أقوالهم خاصة فيما يتعلق بحرص المجتمع الدولي على 

بقاء المؤتمر الشعبي العام كقوة سياسية فاعلة في الساحة؟
- ذلك قول فارغ يراد به باطل، فهؤالء يتكلمون على المؤتمر الغنيمة.. 
فأنا سمعت عددًا من السفراء وعلى رأسهم »ميكافيليه« االيطالي سفير 
االتحاد األوروبي، فهو شاب نزق جدًا يظن أنه سيحقق أفضل أمجاده في 
التاريخ السياسي بإحداث إنقالب على السلطة الشرعية في اليمن وفي 
بلد ديمقراطي ويصور الزعيم علي عبداهلل صالح والنظام السياسي 
اليمني بأنه نظام دكتاتوري وهو ايضًا يساهم في تمويل عدد من 
المنظمات المشبوهة، وعندما يتحدث عن المؤتمر وكأنه يتحدث عن 
شقة مفروشة يريد استئجارها لشخص ما.. هذا الذي يتحدث عن المؤتمر 
حسب حاجته هو وبحسب حاجة استكمال االنقالب التاريخي على النظام 
السياسي الشرعي الديمقراطي والشخاص محددين هذا كالم هو من 

باب إزكاء الثناء على كيان سيموت بعد قليل.
هؤالء يريدون أن يميتوا المؤتمر عن طريق تأجيره لكن نحن نعتقد أن 
المؤتمر حاجة تاريخية، فالسياق التاريخي والسياسي لتأسيسه لم يزل 
بعد.. نحن بحاجة الى توحيد الشعب اليمني نحو أهداف استراتيجية 
تستكمل بناء الوحدة الوطنية تطور آلية العمل الديمقراطي وتحاول أن 

تندمج بالعصر ومثل هذه المهمات ال تخطر في بالهم.
المؤتمر وحلفاؤه

۹ هل استفاد المؤتمر من تحالفه مع أكثر من 14 حزبًا 
سياسيًا بقدر ما استفاد المشترك من مكوناته السياسية في 

لعب األدوار؟
- المؤتمر حزب ليبرالي معتدل لكن إدارة الحلفاء وتحفيز ملكاتهم 
مازالت قاصرة، ونحن حتى اآلن لم نستطع أن نحرك ربع طاقة المؤتمر 
وال حتى أعشار من طاقته ونوظفها التوظيف الصحيح، وبالتالي كان عدد 
الحلفاء مع المؤتمر وبحكم الثقة الزائدة المفرطة والمرضية بالنفس 

واكتفائنا ببعض بؤر إدارة اآللية للمؤتمر 
في المحافظات والمناطق، والمؤتمر يكاد 
يصنع حلفاء فقط لكي يقول لديه حلفاء.. 
على الرغم أن لديهم طاقات ونحن متأكدون 
انهم متحالفون معنا برامجيًا وال يحتاجون الى 
مواردنا ويفترض أن نتعشم فيهم الحياة أين 
ما كانت المحصلة فهي عافية للوطن، لكن 
المؤتمر مسؤول مسؤولية كبرى بأنه ال يحسن 

إدارة حلفائه.
تحالفات جديدة

۹ هل ستشهد تحالفات جديدة بين 
المؤتمر والقوى السياسية الجديدة 

خالل الفترة القادمة؟
- االفق التاريخي مفتوح وأتوقع في األمد 
القريب وخالل األربعة الشهور القادمة أن 
تكون هناك متغيرات عميقة في خارطة القوى 

السياسية وتحالفاتها.
۹ أين يقف المؤتمر من القضية 

الجنوبية وقضية صعدة؟
- أواًل الجنوب ليس قضية وإنما معضلة 
تاريخية نحن أفقنا عليها واكتشفنا ما نقرأه 

في الكتب باليمن الموحد ولم نكن نكتشف خصائصه وعيوبه ومشاكله 
.. اكتشفنا بعد الوحدة أننا أمام معضلة ومشكلة تاريخية من بعدين 
األول أننا جميعًا قد وجدنا أنفسنا في أوضاع تاريخية معينة ولدينا 
مشكلة اقتصادية نحن لم نكن علماء لندرس كيف نتوحد ونحل مشاكلنا 
االقتصادية وحتى لو كنا ظللنا منفصلين كنا سنظل نتناحر على الموارد 
المحدودة في هذا النطاق االقليمي، ثانيًا- لقد ورثنا امتيازات وهمية 
خالل السنوات الماضية وهي المظلة االقتصادية ومظلة وظيفية 
وتعليمية كانت توفرها دول أخرى من المعسكر االشتراكي.. هؤالء فقدوا 
هذا األمر ولكن لم يخلقوا معها، وبالتالي كان علينا بدل من أن نؤمن هذه 
المظلة ونخلق حالة من االسترخاء والتكاسل، فنحن دفعنا باالستثمارات 
والموارد المتوافرة في طبيعة الشمال وتطوره التاريخي القائم على 
اإلنتاج الى أن وصل األمر الى تكثيف االستثمار في المناطق الجنوبية.. 
هذه االستثمارات كانت غريبة على الجنوب والتحفز الخطير الذي نتج بعد 
ذلك إضافة إلى استغالل المكان دون مراعاة البشر وهو من أخطر مسائل 
التحول السياسي الذي تبع الوحدة كان يفترض أن نوقف كل شيء الى 
أن ننعش الجنوب ويصل الى مستوى الشمال أي نخلق ملكات لألفراد 
وتدريب ومستوى من الغطاء السياسي والصحي والتعليمي والوظيفي 
يتوافق مع نفس المستوى الذي كان في الشمال على اعتبار أن الشمال 
كان يتسق األفق العام مع الرأسمالية القائمة على أن الفرد يجب أن ينتج 
وليس الدولة التي ترعى االفراد.. إذًا نحن إزاء مشكلة تطور الجنوب 

ونقص معرفتنا بهذا التطور.
أما في صعدة وأنا طبعًا ال أعبر عن وجهة نظر المؤتمر ولكن وجهة 
نظر داخ��ل المؤتمر، فقضية صعدة هي صناعة غير عادية وهي 
المذهبية، فالزيدية والشافعة تعايشوا عبر التاريخ، وبإمكان حل كل 

االحتياجات العقائدية دون الحاجة لرفع البندقية، وأما صناعة زعامات 
فباإلمكان صناعة زعامات من أي مكان آخر وليس بالضرورة من بيت 
الحوثي.. المهم في األمر أننا ال نعادي آل البيت وال الحوثيين وال ينبغي 
آلل الحوثيين أو آل البيت أن يقولوا أنهم فوق الشعب.. فهذا شيء مخٍز 

ومعيب للدين االسالمي وآلل البيت..
۹ هل سيتحاور المؤتمر مع مدبري جريمة النهدين؟

- أظن أن جريمة النهدين جريمة قد اندرجت في إطار قرار دولي 
في مجلس االمن وفي دائرة القضاء وصنفت في إطار مشروع االبادة 
الجماعية وهي جريمة تتجاوز حقوق األفراد الذين كانوا عرضة ألن 
يكونوا ضحية، وبالتالي أظن حتى لو تحاوروا سيتحاور اشخاص دون 

اعتبارهم ضحية ومجرمًا.
۹ ما الذي تريده إيران وقطر من اليمن.. وهل نجحتا في 

تحقيق أهدافها؟
- أظن أن إيران ال تحتاج الكثير من اليمن باعتبارها عمقًا تحاول أن 
تحافظ عليه.. ايران ترتبط باليمن باستراتيجية وجود عمرها 6000 
عام، فاليمن لديه خصوصية مهمة مع ايران، وبالتالي إيران ال تريد أن 
تكون اليمن دولة معادية لها، وإذا قرأنا المشهد السياسي اآلن سنجد أن 
كل دول منطقة الخليج اصطفت اصطفافًا واضحًا مع أمريكا رغبة في 
تأديب إيران وهي تعتقد أنها إذا ما بذلت أي جهد مع اليمن فهو جهد 
مدروس وتحمي نفسها حتى ال تستعدي هذا الكيان، ولكن يبدو أن اليمن 
ليس لديه هوية سياسية فيما يتعلق بالصراع الدولي وال تستطيع أن 
تقول هذا الجار يجب أن أحافظ عليه واتبع معه سياسات حتى إذا لم تكن 
عدائية يجب أن تحافظ على نوع من أنواع السالم والطمأنينة حتى ال 
تتحول إيران إلى نقطة خطر على اليمن، اعتقد أن هناك خلاًل في قراءة 
الموقف االيراني والدور االيراني في تاريخ اليمن وقراءة أي دور ألية قوة 
إقليمية ودولية في تاريخ اليمن.. نحن في المؤتمر نقرأ االمور بما يمكن 

تسميته بأحزمة أمان استراتيجية.
بالنسبة لقطر فهي تريد أن تكون دولة عظمى في وقت ال مساحتها 
وال شعبها وال ملكاتها يجعلها تتطاول على 6000 عام من التاريخ 
اليمني .. قطر دولة طارئة بحكم الغاز والدوالر وحكم موقعها ودورها 
في االستراتيجية االمريكية.. ليس بعمقها الجغرافي وال بعمقها الدولي 
وال بتأثيرها.. قطر تاجر يريد شراء عقارات ويعتبر اليمن عبارة عن أرض 

يمكن شراؤها.
فشل وزراء المؤتمر

۹ الكثير يتهم الحكومة بالفشل .. ما تعليقكم؟ وما سبب 
فشلها؟

- نحن في المؤتمر الشعبي العام وبسوء اختياره لممثليه في الحكومة 
مسؤول مسؤولية رئيسة، أما الذين اتى بهم المشترك فهذا شأنهم نحن 
ال نتكلم عنهم وكيف يختارون ونترك عيوبهم لهم، أما نحن فنعتقد أننا 
قدمنا أشخاصًا بال قسمات، بال مالمح حتى الخبرات السابقة لعشرات 
السنوات من الحكومة لم نلمسها .. الشيء المهم أنهم لم يمتلكوا 
برنامجًا يقدمونه باسم المؤتمر، وبالتالي نحن أمام ما يمكن تسميته 
بالمؤتمريين بال هوية مؤتمرية داخل الحكومة وهم يقررون نيابة عن 
المؤتمر، وايضًا يتخذون سياسات ال يعودون فيها الى المؤتمر وبالتالي 

نحن نتكلم عن مؤتمريين مجازًا..
أما سبب فشل الحكومة فهو لعدة أمور أولها أنها تتبع قراءتين للمبادرة 
الخليجية طرف يظن أنه منتصر ويجب أن يبني سياساته على تحطيم 
ما تبقى من المؤتمر وطرف آخر يعتقد أنه مكون في وفاق طني وهو 
بدون سياسات وفاقية، وبالتالي اجتمع الضدان الذي يظن أنه منتصر 
ويريد أن يملي اتجاهات معينة واآلخر يتواطأ معه بشكل ما سواء بعدم 
رسم سياسات أو أن اآلخ��ر ال��ذي ال يريد رسم 
سياسات وفاقية في االعالم والسياسة وغيرها.. 
هذا الطرف يتواَطأ مع الطرف اآلخر في أن يجعله 
يغلب نبرته االنتصارية، ولذلك هؤالء عبارة عن 
أداة لمرحلة يعدون لتفجير األوضاع أكثر مما أنهم 

يعدون لحل مشاكل أو تنفيذ المبادرة الخليجية.
۹ هل المؤتمر راٍض عن أداء وزرائه؟

- أظن أنه ال أحد راٍض عن أداء وزراء المؤتمر 
والحكومة بشكل عام..

۹ ما ال��ذي يدفع رئيس حكومة الوفاق الى 
التصعيد ضد المؤتمر عند أي موقف سياسي؟

- شعوره بأنه طارئ وأنه اقتحم المشهد الكبير 
وأن الزمن الذي سيبقى في إطار هذه المعادلة 
بات وجيزًا ولذلك عليه أن يصعد ليطيل من فترة 

بقائه.
واختياره لرئاسة الحكومة كان ضمن صفقة أو 
حزمة سياسية على أساس أن يأخذوا هم رئيس 
الوزراء وليس من حقنا في المؤتمر أن ندقق في 
ذلك االخ رئيس الجمهورية هو من رعى مثل 
تلك التسوية، فجميع الوزراء تم اختيارهم على 
ذوق طرف واحد فيما بينهم .. وزراء المؤتمر 
الذين تم اختيارهم على ذوق رئيس الجمهورية، 
فالمؤتمر حتى اآلن لم يختر وزيرًا واحدًا من هؤالء الوزراء واختارهم 

رئيس الجمهورية وهو من وافق على الحكومة ورئيسها.
۹ هناك من يتهم المؤتمر بعرقلة قرارات رئيس الجمهورية 

ما تعليقكم على ذلك؟
- من يطرح قضية إفشال أو عرقلة هم يبالغون في اختيار الكلمة، 
فرئيس الجمهورية تم اختياره من الزعيم علي عبداهلل صالح أثناء 
ما كان رئيسًا بأن يكون البديل وتم االتفاق عليه حتى من الواليات 
المتحدة االمريكية والمجتمع الدولي الذي دعا اليمنيين للتصويت له 
ودعمه، ولذلك المجتمع الدولي والداخل والخارج معه وهو ليس بحاجة 
الى استئذان المؤتمر عند إصدار القرارات فهو ال يعود الى المؤتمر في 
قراراته.. األمر الثاني انه اليزال نائبًا لرئيس المؤتمر واألمين العام 
للمؤتمر وهو صاحب قرار في المؤتمر والغريب أنهم يتحدثون عن 
إفشال القرارات.. فكل السلطات بيده من سيفشله؟ حتى الجن وإبليس 
ال يستطيعون إفشال قراراته إال إذا كانت االطراف الدولية ال تشعر 
براحتها في اليمن ألنها اآلن قد تمددت على مستوى البر والبحر والجو، 
والقرار اليمني أصبح مرتهنًا بيد السفراء.. وهم يرون أن تلك القرارات 
لن تريحهم ولن تمكنهم من الوجود بطريقة أكبر، فذلك موضوع ثاني.. 
أكررها إبليس ال يستطيع أن يفشل قرارات رئيس الجمهورية ألن وراءه 
المؤتمر والسفراء والمجتمع الدولي والتأييد الداخلي والخارجي، فما الذي 
تبقى، فاليمن لم تشهد رجاًل قادرًا على قول: »أنا أريد شيئًا« وتتحقق له 
كل االمنيات مثل االخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. فهذه 
النعمة لم يتمتع بها الزعيم علي عبداهلل صالح، فقد كان يداري ويتشاور 
مع كل االطراف، أما عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية فقراراته 

أصبحت دولية ولم تعد يمنية.

المؤتمر خالصة قراءة 
للممكن في التاريخ 

وليس للممكن في الرغبة
اليزال النفعيون 

واالنتهازيون 
يتسربون إلى 
جسد المؤتمر

المؤتمر ال يريد الدماء 
لكي ينتصر

غول الفوضى العارمة 
تفرض على المؤتمر 

أن يتجدد

المؤتمر لم يعد بحاجة إلى استعارة 
قيادات من أحزاب أخرى

منذ تأسيسه كان المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم الذي تفرد برامجيًا بين كل األحزاب اليمنية التي  
كان لكٍل منها أيديولوجيته الخاصة التي يستقيها من حزبه األم، فالناصريون مثاًل كانوا يسيرون على 
نهج جمال عبدالناصر والبعثيون كذلك ومثلهم فعل االخوان المسلمون الذين كانوا يقتدون بفكر اإلمام حسن 
البناء والتنظيم العالمي لالخوان إال المؤتمر فقد ولد وطنيًا، حيث ضم كافة التيارات السياسية وذلك من منظور 
وطني خالص لمؤسس التنظيم الزعيم علي عبداهلل صالح الذي استشرف آفاق المستقبل عند تأسيسه لهذا 
التنظيم، وعندما نقول بأن المؤتمر الشعبي العام هو الحزب المتفرد برامجيًا فإننا نعني ذلك جيدًا ألن االحزاب 

اليمنية الموجودة على الساحة اغلبها تنتمي لمرجعيات إال المؤتمر فإن مرجعيته كانت اليمن.

التوجه  أن  المعلوم  وم��ن 
لألحزاب العالمية هي البرامج 
التي يقدمونها للناخبين مما 
يفقد األح��زاب األيديولوجية 
صالحيتها ألنها في األصل 
إما أحزابًا شمولية ديكتاتورية 
ال تقبل ب��اآلخ��ر أو أح��زاب��ًا 
أيديولوجية تعتقد أنها تمتلك 
الحقيقة كاملة، والحقيقة أو 
المطلقات ال يمتلكها أي إنسان 
مهما كانت ق��درات��ه.. فاهلل 
سبحانه هو الحقيقة كاملة وما 
سواه موضوع بشر قابٌل لألخذ 
والرد ما عدا ما جاء على لسان 
أنبياء اهلل عليهم أفضل الصالة 

والتسليم.
وب��ن��اء على م��ا سبق فإننا 
نعتقد بأنه قد حان الوقت بأن 
يتحول المؤتمر الشعبي العام 
الى حزب حقيقي بامتياز وليس 
مظلة للتيارات االخرى كما كان 

سائدًا فيما قبل.
أقول لقيادات المؤتمر بأننا 
أشخاص  ل��ى  ا بحاجة  لسنا 
آخرين نقوم ب�»استالفهم« 
من االح��زاب األخ��رى، ولكننا 
بحاجة الى أشخاص مؤهلين 
لمتطلبات  وم��س��ت��وع��ب��ي��ن 
المرحلة القادمة.. قادرين على 
االنتقال بالمؤتمر من مظلة 

وح��اض��ن ل��ألح��زاب الى 
حزب حقيقي وذاك ما 

أعلنه الزعيم علي 
ع��ب��داهلل صالح 
رئيس المؤتمر 
لعام  ا الشعبي 

ال�����ذي ق��ال 
بأنه قد حان 

ال����وق����ت 
ب��أن تعاد 

هيكلة 
تمر  لمؤ ا
لشعبي  ا

ال����ع����ام 
لكي يتحول 

ال����ى ح��زب 
س��ي��اس��ي، 
وه���ذا هو 

مطلبنا 

كأعضاء في المؤتمر الشعبي 
العام خاصة بأن الوطن العربي 
يشهد في المرحلة الراهنة 
ج��داًل واس��ع��ًا ح��ول مشكالت 
الواقع العربي والمخاطر التي 
تعترضه.. وما يحاك ضد هذه 
األمة من مؤامرات يشترك فيها 

القريب قبل البعيد.
وعودٌ على بدء ولكي ندلل 
بأن المؤتمر الشعبي العام 
ولد بالفعل برامجيًا ولضيق 
المساحة سنورد هنا ما جاء 
في توصيات المؤتمر العام 
السابع الذي عقد في عدن في 
الفترة من 15- 17 ديسمبر 
2005م حيث تم التأكيد على 
أن أهم األهداف والثوابت التي 
يؤمن بها المؤتمر الشعبي 
العام ويسعى الى تحقيقها 
ة  لحيا ا ف��ي  سيخها  تر و

السياسية هي: 
- النهج الديمقراطي 
ومبدأ الحوار 
ك���خ���ي���ار 
وط���ن���ي 
جعة  ر ال 

عنه.
 -

ال��م��ش��ارك��ة 
ال��ش��ع��ب��ي��ة 
لعملية  ا ف��ي 
طية  ا يمقر لد ا
واح��ت��رام حقوق 

االنسان.
- التداول السلمي 

للسلطة.
- دع��م ورع��اي��ة 
م�����ؤس�����س�����ات 
ني  لمد ا لمجتمع  ا
وتفعيل دوره��ا لما 
أهمية  من  تشكله 
النهج  ف��ي ترسيخ 

الديمقراطي.
ت  قا عال يز  تعز  -
جميع  م��ع  لمؤتمر  ا
القوى السياسية 
في الساحة 
طنية  لو ا

وتفعيل آل��ي��ات ال��ت��واص��ل 
م��ع االح����زاب والتنظيمات 

السياسية.
إذًا ذلك هو دي��دن المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام ف��ي نظرته 
ل��ألح��زاب وال��ق��وى االخ���رى 
المدني  المجتمع  ومنظمات 
الذي أكد على أهمية دورها 

في الحياة السياسية.
وألن المؤتمر الشعبي العام 
ليس حزبًا منفصاًل عن عالمه 
وإقليمه وأم��ت��ه فقد حرص 
على التواصل بفرض تفعيل 
عالقاته باالحزاب الشقيقة 
والصديقة من خالل حضور 
الندوات والمؤتمرات االقليمية 

والدولية.
المجال االقتصادي

ف��ي ال��م��ج��ال االق��ت��ص��ادي 
عمل المؤتمر على مواصلة 
النشاط االقتصادي المبرمج 
وال��ه��ادف ال��ى تكوين قاعدة 
معلوماتية ومعرفية باألوضاع 
االقتصادية واالس��ه��ام من 
خالل الندوات وحلقات النقاش 
وال���دراس���ات النوعية التي 
أعدها متخصصون في تقديم 
الموضوعية  لنظر  ا وجهات 
حيال األوض���اع االقتصادية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة، وق��د ترجم 
المؤتمر الشعبي العام ما سبق 
عمليًا حين قام بتشكيل عدة 
حكومات حيث حرص على خلق 
وضع اقتصادي مستقر، حيث 
استطاعت حكومات المؤتمر 
الشعبي العام خالل الفترة من 
عام 1997م وحتى 2005م 
المحافظة على مستوى متميز 
م��ن االس��ت��ق��رار االقتصادي 
تمثل في كبح جماح التضخم 
في مستويات تراوحت ما بين 
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إض��اف��ة ال��ى أن االقتصاد 
الوطني طوال فترة حكومات 
المؤتمر الشعبي العام حقق 
ن��س��ب ن��م��و ت���راوح���ت بين 
يزيد عن  وبما   %5.5 2% و
معدالت النمو التي تحققت 
خالل نفس الفترة في كثير 
المجاورة رغم  البلدان  من 
المتغيرات المحلية واالقليمية 
والدولية التي حدثت خالل 
تلك الفترات وأهمها حوادث 
االره��اب وما رافقها من آثار 
د  االقتصا ء  دا أ على  سلبية 
الوطني في القطاعات ذات 
الكثافة العمالية مثل قطاعات: 
»السياحة، االسماك، الصناعة، 

والتعدين«.
باإلضافة الى موجة الجفاف 
التي رافقت تلك الفترة مما 
تسبب في تدني معدالت نمو 

قطاع الزراعة.
وفي عهد حكومات المؤتمر 
اي���ض���ًا ارت��ف��ع��ت ال��ق��درة 
االئتمانية لالقتصاد الوطني 
ب��ش��ك��ل م��ل��م��وس نتيجة 
انخفاض المديونية الخارجية 
المحلي  الناتج  كنسبة من 
االجمالي من 85% في أوائل 
عام 97م الى حوالى 40% في 

عام 2005م.

حان الوقت بأن 
يتحول المؤتمر 

إلى حزب 
سياسي وليس 
مظلة للتيارات

أحمد الرمعي


