إن الديمقراطية المتكاملة فكراً وسلوك ًا هي الضمانة
األساسية لحماية الحريات ولقيام عالقات سوية متطورة
تبني مؤسسات الحكم دستوري ًا.
«امليثاق الوطني»
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عدد مكرس بمناسبة
الذكرى الـ 30لتأسيس
المؤتمر الشعبي العام

المؤتمر وخطوات التحول إلى حزب
< على مدى  30عامًا تلقى المؤتمر الشعبي العام عدداً من االهتزازات التي أدت الى احداث بعض االختالالت في مؤسساته وبرامجه التنظيمية
الهادفة وانعكست على األداء المؤتمري الجماهيري وابرز ذلك احداث االزمة السياسية الجاثمة على الوطن والشعب منذ العام 2011م والتي فرضت
على المؤتمر الشعبي كتنظيم وحزب رائد اعادة النظر في سياسياته وبرامجه وخططه وامتالك زمام المبادرة وهو صاحبها منذ تأسس عام 1982م،
الخراج البالد من دوامة االطماع السياسية والهواجس االنتحارية «المفخخة» والقادمة عبر التغيير وربيع الثورات العربية ..حتى أن الظروف التي دعته وتدعوه
باستمرار الى اعادة النظر في شخوصه وبعض قياداته المتخاذلة وحقيقة ارتباطها وعالقتها به ،التي كانت لبعض الفاسدين والمتسلقين عبارة عن هروب
فاضح كمن يغطي عين الشمس بمنخل ،لكنهم لم يلبثوا اال قلي ًال حتى ظهرت حقيقتهم لتلفظهم بذلك قوى المؤتمر وجماهيره العريضة وشريحته الواسعة
في مزبلة التاريخ كخونة وفاسدين.

كتب بليغ الحطابي

اليوم وهو يحتفي باطفاء شمعته الــ« »30من االنجاز
والريادة التي ال ولن تتوقف بل نجدها اكثر تجدداً وتألقاً
بعد ان حافظ والي��زال على مكاسب الوطن وثوابته
العظيمة وهو ال��دور ال��ذي يعوله مراقبون ومحللون
سياسيون على المؤتمر وقيادته الحكيمة بقيادة الزعيم
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الذي يقف اليوم حامياً
مجدداً مسار المؤتمر ودوره المستقبلي في سياق المرحلة
الوفاقية وقابليتها ونضاله من أجل اع��ادة االستقرار
واوضاع البالد في اطار الشراكة الوطنية الجامعة لبناء
المستقبل..
< يرى عدد من السياسيين والحزبيين ان تحول المؤتمر
الشعبي العام الى حزب سياسي منظم برؤية جديدة
مواكبة للعصر ومنهاج يتكيف مع المتغيرات االقليمية
والدولية وفقاً لتصريحات الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس
المؤتمر سيعطي دفعة اكثر قوة للحزب الن يكون عند
حسن التطلعات واآلمال الملقاة على عاتقه وبالذات بعد
االفرازات الجديدة التي احدثتها االزمة السياسية الممتدة
من العام 2011م.،
ولكن المؤتمر وحلفائه الالعب الوطني فيها والذي اثبت
احقيته في مواصلة مسيرة التطور والعطاء والتنمية
وتعزيز المضي قدمًا في شاكلة وطنية جامعة لبناء
المستقبل وتجاوز آثار وتداعيات االزمة التي ارهقت الوطن
ارضاً وانساناً ويعتقدون بان ذلك في مدعاة من االمر الملح
والسريع ويتطلب اجراء اصالحات جذرية وحثيثة لكافة
مؤسسات الحزب لتجاوز االختالالت التنظيمية وتفعيل
ادواره في مجاالت عمل وفعل تلك المؤسسات التنظيمية
والوطنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.
تجربة المؤتمر الشعبي خالل  30عاماً السياسية وايضاً
الداخلية كانت محط انظار كثير من السياسيين المستقلين
والمتحزبين وايضاً االكاديميين والمتخصصين والمهتمين
فمنهم من ألقى بالالئمة على اتكائه على السلطة او

د.عبدالعزيز الشعيبي:

د .نجيبة مطهر:

يجب أن يتحول
المؤتمر من مظلة
ســياسية إلى
حـزب سياسي

ال يمكن ألحد
أن يتجاهل تفاعل
المؤتمر مع
القضايا الوطنية

بوجود قيادات غير مرغوب فيها وغير مؤهلة
للتعامل مع القضايا الكثيرة التي حملها على عاتقه
الحزب منذ تأسيسه ..ويقول الدكتور عبدالعزيز الشعيبي
ان المؤتمر الشعبي العام تلقى خالل مسيرته التي
وصفها الكثيرون بالوضاءة سواء في الحياة الديمقراطية
والسياسية او في الحكومة بادارته لشئون البالد خالل
 30عقداً من الزمن ،تلقى عدداً من االهتزازات السياسية
واالضطرابات الداخلية سواء السياسية بالنسبة للحزب
او تنمويًا بالنسبة للحكومة التي انتقلت الى االضرار
بمؤسسات الدولة.
ويجدد الدكتور الشعيبي تحول المؤتمر الى حزب من
مظلة سياسية لمختلف اطياف العمل السياسي والفكري
والثقافي وذلك بما يتمتع به من فكر وسطي معتدل،
قفزة نوعية في العمل السياسي وخطوة ذكية عبرت
عن وعي وقراءة موفقة للواقع اليمني والسياسي وما
يتطلبه العمل خالل الفترة الراهنة والمستقبل القريب.

وفي ذات السياق يعتبرها
الدكتور طارق المنصوب استاذ العلوم السياسية شخصت
الواقع المؤتمري كحاجة وطنية وثورية ملحة باتجاه
التغيير المنشود الذي يتبناه المؤتمر منذ تأسيسه في
 24اغسطس 1982م.

تاريخ من الريادة

وتعتبر الدكتورة نجيبة مطهر جامعة تعز بأن االخفاقات
حاجة طبيعية في عمل وريادة كالتي انتهجها المؤتمر وفي
ظل معارضة التريد اال مصالحها ..ولذلك في الضعف وارد
والوهن ايضاً قابل لتصحيح المسار وتقويته وهو ما يجب
على المؤتمر قيادة واعضاء وانصار في المرحلة المقبلة.
وتضيف مطهر اليمكن تجاهل او انكار فضل وتفاعل
المؤتمر الشعبي العام منذ الوهلة االولى لتأسيسه وريادته
للعمل الوطني والسياسي والحزبي والديمقراطي الذي
يضاعف ارصدته اليوم باتجاه تصحيح المسار وتصويب

االعتوار واالعوجاج اينما وطأ ،ذلك يعني انه يعي
القادم جيداً وهو يعد نفسه كاعداد المحارب في المعركة..
غير مستهين بما يحتاجه الوطن من تضافر للجهود وحشد
للطاقات إلعادة بناء مستقبله الوضاء.
إن مسيرة  30عامًا التي حمل لواءها المؤتمر الشعبي
العام اليمكن فهمها على انها والدة لتنظيم سياسي يمني
فقط لتجاوز مرحلة صراع سياسي بعينه.
إذاً فما يحدث اليوم على صعيد هذا التنظيم هو تصويب
حكيم لمنهاج عمل المؤتمر ولمواصلة دوره الوطني
ومسئولياته المتعاظمة ستسفر دون شك عن حقبة
تاريخية فريدة من نوعها..
كما ان انجازاته وعطاءاته الوطنية والتاريخية الذي كان
له االسهام الكبير في صنعها تحو ً
ال ارتبطت باسمه يصعب
بل يستحيل علي مراقب تجاهلها او انكارها بصرف النظر
عن مدى اتفاقه او اختالفه مع سياسات وتوجهات المؤتمر.

وعلى ضوء ذلك ومن منطلقات الواجب المنشود والكبير
الملقاة على عاتقه وقيادته وكل قواه واعضائه والتي
يدركها الجميع ويعولون كثيراً على المؤتمر العام الثامن
وهو محطة انطالق لتصحيح البناء السليم غير القابل
لالعوجاج او للتخاذل وتصحيح المسار والبدء باصالحات
تدحضه كل التقوالت والرهانات الفاشلة التي يدفع بها
البعض هنا او هناك.

صاحب الرقم الصعب

وعلى نحو متصل يرى سياسيون وقادة حزبيون انه
اليمكن تجاهل المؤتمر وقدرته على مقاومة رياح التغيير
الهوجاء حتى وان حصلت اختالالت وتذبذبات لدى البعض
فإنها حسب ارائهم عبارة عن تصفية وعملية تصحيح
دشنت مع حركة التغيير ..لكنهم ي��رون فيه القاسم
المشترك لها وللوطن الذي يعكس المفاهيم الوطنية
حاضراً ومستقب ً
ال ويعبر عن افكارها ويترجم تطلعات
الجماهير وآمالها..
وخالل االزمة التي التزال تخيم على الوطن واهله يصف
الكثيرون موقف المؤتمر بالبارز والمتميز بايثاره وقيادته
اعتبار مصلحة الوطن فوق كل المصالح االنانية الضيقة
وهو ما جعلهم يثقون بانه الرقم الصعب الذي اليمكن
تجاوزه او تهميشه او انهاء وجوده من الحياة العامة كما
يريد ويهدف بعض الشموليين من االقصائيين وغيرهم.
لذا فان الجميع يدرك اهمية عظمة استمرار المؤتمر
بفكره الوسطي ورؤيته المعاصرة الجديدة والمتجددة
باتجاه استئصال التطرف وأزالمه التي برز مؤخراً في اكثر
من ممارسة وشكل.
ل��ذل��ك ي��ع��ول المؤتمريون وقبلهم السياسيون
والمستقلون بمرحلة جديدة وصادقة من التصحيح
والعمل المؤتمري الصامد وفي مواصلة حماية المكتسبات
والثوابت الوطنية.

المؤتمــر الحصـن األقــوى لمواجهة العــواصف
م��ا شهدته اليمن م��ن أزم��ة
لم تكن أعما ً
ال عبثية ومفاجأة،
ب��ل ج��اءت ضمن خطة شاملة
وكاملة للتغيير للمنطقة وإعادة إسقاط
ورس��م الخرائط التي كانت محفوظة
في مراكز االستخبارات والتي شيدتها
مراكز الدراسات الغربية والتي توصف
باالستراتيجية  .فهذه الحملة الثورية
والتغييرية للمنطقة اعتمدت اإلعالم
ووسائل الحرب النفسية ركيزة أساس في
الترويج لنجاحها ومكنها من النجاح سببان
رئيسان -في رأيي -األول تمكن من غلبة
العاطفة والتفكير السطحي ألمتنا الضاربة
األمية في اطنابها ،والسبب الثاني وسائل
إع�لام تقليدية حكومية ال هم لها إال
تقديس الحكام وتمجيدهم والتطبيل لهم
 .هذا الجو اإلعالمي الضعيف والمتفكك
ساعد في انتشار الدعاية اإلعالمية
الموجهة والحرب النفسية وغير األخالقية
التي اجتاحت الوطن العربي وساهمت في
تمزيقه وتشتته وتفريقه .
في اليمن نال المؤتمر الشعبي العام
القسط األكبر من هذه الحملة اإلعالمية

التي عملت بكل الوسائل المشروعة وغير
المشروعة إلسقاطه وخلق الصراع بين
أفراده وك��وادره وأنصاره  ،وقد ارتكزت
هذه الحرب اإلعالمية الموجهة والحرب
النفسية على اآلتي :
 تحميل المؤتمر الشعبي الحاكمتبعة الحقبة الماضية دون التفريق بين
الدولة والحزب مع العلم بأنهم يوقنون
بأن الحزب لم يكن يوما حاكما أو متفردا
بالحكم .
 نشر ال��ك��ذب واإلش��اع��ات وصناعةالتقارير واألخبار الكاذبة لهز المؤتمر من
الداخل .
 الهجوم العسكري المباشر على اللجنةالدائمة واغتيال كثير من القيادات.
 االستهداف اإلعالمي الشخصي لكثيرمن القيادات والكوادر المؤتمرية.
 العمل على حضر الحزب الحاكم أسوةبمصر وبعض دول الربيع العربي.
 خلق ص���راع وخ�ل�اف بين ق��ي��اداتالمؤتمر.
 -استهداف إعالميي المؤتمر وشن

فائز بن عمرو
الحروب غير األخالقية واللفظية عليهم .
 خلق كيانات وهمية وإعالن انها انشقتمن المؤتمر .
كثير هي مظاهر الحرب اإلعالمية
التي شوهت المؤتمر أو حاولت تصفيته
وتفريخ أحزاب اسمية وشكلية باسمه،
ولكن اثبت الحزب بأنه حزب متماسك

صاحب بنية تنظيمية متماسكة وشجع
على هذا النجاح النشأة التوافقية للحزب
 ،الديمقراطية داخل الحزب وان كانت
بشكل عشوائي بمعنى ان المؤتمر اعتاد
سماع والقبول بالرأي اآلخ��ر  ،واألهم
التسامح الفكري واألخالقي مع المخالف
عكس األحزاب األيديولوجية والشمولية
والفاشية والتي ال تقبل إال برأيها وتفرضها
دينا ومنهجا ومن خالفه يساق للجحيم في
الدنيا واآلخرة ..يواجه المؤتمر الشعبي
العام بعد تجاوزه الفترة الصعبة والحرجة
من تاريخه وتاريخ األزمة اليمنية وهو
يطفي الشمعة الثالثين من تاريخه
الحافل والمتسامح والوطني مصاعب
حقيقية ،وال��واق��ع والمتغير الداخلي
واإلقليمي والدولي يفرض على المؤتمر
اتخاذ إجراءات ثورية وحقيقية لمواكبة
المرحلة القادمة والمتسمة بسرعة التغيير
والتكيف مع الواقع الداخلي والخارجي ،
ويمكن حصرها في اآلتي :
* تغيير البنية الداخلية للتنظيم وتوزيع
السلطات مع المحافظات والفروع  ،فاليمن
تتجه نحو الفيدرالية  ،وهذا يتطلب توسيع

القرار والمشاركة فيه .
* إعادة هيكلة المؤتمر واالعتماد على
الوحدات التنظيمية الكبيرة والواقعية
 ،فاالعتماد على الجماعات التنظيمية
ث��م المجموعات ث��م المراكز كأصغر
وحدة تنظيمية كان قاصرا ؛ ألن كثير اً
من الوحدات وهمية ولم تكن موجودة
 ،كما ان المجموعات وغيرها تستعمل
في التنظيمات السرية وغير العلنية .
فاألفضل االعتماد على المراكز االنتخابية
أو الجغرافية كأصغر وحدة تنظيمية ،هكذا
إلى ان نصل إلى الفروع .
* إسقاط الربط بين العمل التنظيمي
والعمل اإلداري والسياسي  ،ففروع
الجامعة والهيئة التنفيذية يجب ان تلغى
وتزال .
* تعد عملية االتصال الركيزة األساس
لعمل األحزاب ويفضل ان يكون التنظيم
يتكون من مستويين قيادات مركزية
وفروع توزع السلطات بين القيادة والفروع
 ،وأي تنظيم وس��ط بين المستويين
سيضعف الحزب ويعمل على تشتت عملية
االتصال والتواصل .

* تفعيل المراكز البحثية والتثقيفية ،
فاألحزاب السياسية تتكون من مدخالت
ومخرجات وهي عملية متكاملة فأعضاء
الحزب يتم استقطابهم وتثقيفهم وصقل
مهاراتهم لمواجهة العمل السياسي .
* االعتماد على المؤسسية ورفض
العمل ال��ف��ردي  ،فاأللفاظ مثل الرمز
والقائد ونحوها مصطلحا أو سلوكا أو
ممارسة سيضعف التنظيم ويجعله يجتر
أخطاء الماضي.
* إع��ادة الهيكلة اإلعالمية للمؤتمر
ورسم أهداف إعالمية واضحة تتواكب مع
المرحلة القادمة.
* االعتماد على الكيف وترك الكم  ،يمثل
أعضاء المؤتمر بالجمهورية أكثر من
مليوني عضو ومناصر  ،وهذا عدد كبير
ومبالغ فيه  ،ال يمكن التعامل معه حزبياً
وتنشئته ثقافيا وسياسيا.
* القبول باالختالف والتغاير والتمايز
داخل الحزب مما يسمى بالديمقراطية
داخل الحزب  ،فاالختالف وتباين األقوال
تعتبر قوة للحزب وليس ضعفا كما يظن
البعض .

