
بداية تحدث القيادي في اللقاء المشترك الدكتور محمد 
عبدالملك المتوكل قائاًل: ان المؤتمر الشعبي العام وبحكم موقعه 
اآلن كشريك في حكومة الوفاق الوطني مطلوب منه ان تكون لديه 
قضية يتبناها لصناعة المستقبل لكي يؤكد ان التغيير الذي يقوم 
عليه- بعيدًا عن السنوات الماضية- يتجه اليوم صوب قضية الدولة 

المدنية الحديثة والعادلة والديمقراطية.
واضاف: وبذلك يستطيع المؤتمر ان يؤكد توبته من السلبيات 

التي رافقته خالل الفترة الماضية.
واشار إلى ان تبنّي المؤتمر لقضية المدنية 
والديمقراطية سيمكنه من تحقيق توازن قوي 
لبناء مستقبل اليمن ال��ذي يرنو لبناء الدولة 

المدنية.
وأكد الدكتور المتوكل انه بدون ذلك سيكون 
المؤتمر والوضع بشكل ع��ام في وض��ع سيئ 
وسيكون المؤتمر قد فقد كل مبررات وجوده في 
الساحة، أي ان المؤتمر مطالب بالتجدد أكثر من 

أي وقت مضى.
ون��وه المتوكل الى ان على المؤتمر ان يعد 
نفسه جيدًا ويعد رؤية للدخول في الحوار الوطني 
الشامل بمشروع الدولة المدنية الذي سيشكل 
االساس لمؤتمر الحوار ويجعل اآلخرين يقبلون 
به واليستطيعون رفضه وسيعكس سمعة ومكانة 
طيبة للمؤتمر على مستوى الداخل والخارج بل ان 
الذين تركوا المؤتمر سيعودون اليه ألن معظم 
القوى السياسية الجديدة مستعدون للعودة الى 
المؤتمر والتحالف معه إذا ما تجدد وتبنى تلك 

القضية.
مؤكدًا ان المؤتمر إذا لم يجدد نفسه ويسير 
وفق قضية واضحة فإنه يحكم على نفسه بالموت 
وسيؤثر ذلك على توازن المشهد السياسي ولن 
تستطيع األحزاب والتنظيمات السياسية األخرى 
ان تعمل شيئًا ألنها ستدخل في صراعات داخلية 
وتدخل الوطن معها في الصراعات بشكل عام 
إذا ما غاب المؤتمر الشعبي العام عن المشهد 

السياسي..
المؤتمر اهم األحزاب في الساحة

> من جانبه تحدث نقيب الصحفيين السابق االستاذ عبدالباري 
طاهر قائاًل: المؤتمر الشعبي العام يعد من أهم االحزاب وأكبرها 
في اليمن وهو جزء من العملية والحياة السياسية التي اليمكن ان 

تتحقق دون مشاركة المؤتمر مشاركة فاعلة.
واضاف: ان المؤتمر قد شارك وانفرد بالحكم لفترة زمنية ليست 
قصيرة، وهو بأمس الحاجة الى اعادة وصياغة برنامجه السياسي 
وخطابه االعالمي وتغيير قيادات اوصلته الى الحالة الراهنة 

واليمن بشكل عام.

واشار الى ان كل االحزاب بحاجة الى التجدد والتغيير ولكن 
المؤتمر الشعبي العام كحزب حكم البالد مايزيد عن ربع قرن 
بحاجة الى تغيير قياداته والمجيئ بقيادات شبابية ليست مسئولة 
عما وصلت اليه اليمن اليوم وليست مشاركة في المآسي والحروب 
التي وقعت في البالد، والمؤتمر بحاجة الى ان يجدد موقفه بشكل 

واضح ويختار اما ان يصبح جزءًا من معارضة 
سياسية مع االحزاب االخرى او يكتفي بالمشاركة في السلطة كما 

هو الحال بالنسبة الحزاب اللقاء المشترك.
وقال: إن االحزاب والتنظيمات السياسية بحاجة الى تجديد ولكن 
المؤتمر الشعبي العام والذي سيطرت عليه العقلية العسكرية 

والتي الغت االطار الفكري والسياسي والثقافي والحزبي وحولته 
الى ما يشبه االداة العسكرية بيد السلطة الحاكمة - المؤتمر- 
بحاجة الى التخلص من تلك الفكرة والتحول الى حزب مدني 
حقيقي وفاعل في الحياة السياسية فهو مهيأ اكثر من غيره ألن 

يلعب دورًا مهمًا في العملية السياسية.
وثائق المؤتمر هي األفضل

> من جانبه قال يحيى الشامي- عضو المكتب السياسي للحزب 
االشتراكي: لقد ساهمت مع آخرين عند تأسيس المؤتمر الشعبي 
العام، ووثائقه التي صدرت في المرحلة األولى كانت هي األفضل 
ألنها كانت معنية بالديمقراطية وكنت آمل وبشكل شخصي ان 
حكومة  المؤتمر السابقة ستستفيد من تلك الوثائق وتعمل على 

ترجمتها على أرض الواقع.
وأضاف يحيى الشامي: ان الفرصة ما تزال أمام المؤتمر الشعبي 
العام حتى يستعيد وهجه وينضبط للوثائق االساسية التي صدرت 
عنه عند تأسيسه لكي يتمكن من تطوير أدائه ودوره في توطيد 
الحياة الديمقراطية بعيدًا عن االقصاء والتهميش الذي يؤخذ على 
المؤتمر خالل الفترة الماضية وقام بإقصاء شركاء آخرين في 
الحياة السياسية حتى اولئك الذين كان لهم دور في الدفاع عن 
الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر وكذلك من كانوا شركاء في صنع 

الوحدة اليمنية.
داعيًا المؤتمر الى إزاحة العناصر التي استغلت هذا التنظيم 
وجعلته مطية لتحقيق مكاسب شخصية وعليه ان يطور اداءه لما 

فيه خدمة الحياة الديمقراطية والسياسية في اليمن.
من جانبه أكد حسن زيد- االمين العام لحزب الحق- ان محاولة 
تغييب او اقصاء المؤتمر الشعبي العام عن الساحة ستؤدي الى 
خلل في التوازن السياسي واض��رار بالتسوية 

والعملية السياسية.
التفاف المؤتمر خلف قيادته  وق���ال: ان 
السياسية والرئيس عبدربه منصور هادي 
سيعزز من امكانات نجاح الحوار الوطني الن األخ 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بحسب 
المبادرة وآليتها التنفيذية يمثل حجر الزاوية في 
العملية السياسية وقد تعزز موقفه اكثر بالقرار 
الذي بموجبه نشأت اللجنة الفنية للحوار الن 
القرار منح رئيس الجمهورية مرجعية مطلقة 
للحوار الوطني، ولذلك البد من التفاف كل 
القوى السياسية الفاعلة خلفه وعلى رأسها 

المؤتمر الشعبي العام.
واض��اف االمين العام لحزب الحق: ارجو ان 
يستمر المؤتمر الشعبي العام في اداء دوره 
السياسي كشريك في قيادة الشعب اليمني الى 
المستقبل االفضل، وهذا ما نتمناه ونتوقعه 

وسنعمل من أجله. 
وعن اهم السلبيات التى رافقت اداء المؤتمر 
الشعبي العام خالل الفترة الماضية قال حسن 
زيد: ان أهم سلبية في نظري مايشاع حقًا او 
باطاًل عن وج��ود فتور في العالقة بين األخ 
عبدربه منصور ه��ادي رئيس الجمهورية، 
والزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، الن مجرد االشاعة مع عدم 
وجود الشفافية تتسبب في شلل نسبي في اداء 
المؤتمر الشعبي العام، كما أن أهم سلبية في 
نظري هي أن المؤتمر كان واليزال حزب سلطة، 
وبالتالي فالكثير ممن انتموا اليه اليؤمنون- بالضرورة- بأهدافه 
ولم ينتموا بقصد المشاركة في صنع القرار، بل في تلقي اوامر 
علهم يرتقون في الوظيفة العامة او ينتفعون من عالقتهم 

بقياداته.

 البد أن يمتلك االنسان- كفرد وكمجتمع - الحقوق الكاملة 
التي تمكنه من ممارسة جميع الحريات الشخصية والعامة

»امليثاق الوطني«

االثنين : 3 / 9 / 2012م 
 الموافق :16 / شوال / 1433هـ 

العدد: )1625( عدد مكرس بمناسبة 5
الذكرى الـ30 لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

إقصاء المؤتمر سيخل بالتسوية السياسية
قيادات سياسية وحزبية لـ »الميثاق« تؤكد :

عبدالباري طاهر: المؤتمر يعد من أهم األحزاب في الساحة

حسن زيد: أهم سلبية في المؤتمر هي فتور العالقة بين »هادي« و»صالح«

يحيى الشامي: على المؤتمر أن يطور أداءه ويستعيد وهجه ويكف عن إقصاء شركائه

المتوكل: إذا لم يتجدد المؤتمر سيخل بتوازن المشهد السياسي

3عقود من الريادة وتحديات ال بد من مواجهتها

وقاد هذا التنظيم الرائد التحوالت في اليمن سياسيًا واقتصاديًا 
وفكريًا متوجًا تلك التحوالت  بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية 
- حلم كل الجماهير- وأحد أهم أه��داف ثورة سبتمبر 62م 
وأكتوبر 1963م واقتران الوحدة بالتعددية السياسية والحزبية 
والرأي اآلخر ليشترك الجميع في حكم اليمن وتنميته من خالل 
الديمقراطية والتسابق على تقديم األفضل لخدمة هذا الوطن 

والشعب.
وكان المؤتمر بعد تحقيق الوحدة اليمنية صاحب االنجازات 
الكبيرة  باعتباره التنظيم الذي نال ثقة الشعب الذي فوضه 
في ثالث انتخابات برلمانية ورئاسية ومجالس محلية مشتركًا 
ومؤتلفًا مع القوى األخرى في أكثر من فترة وحكومة حقق خاللها 
الكثير من االنجازات على كل المستويات.. وكون الحديث عن 
االنجازات التي حققها هذا التنظيم وقيادته الرائدة بزعامة 
المشير /علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وفي 
فترة العقود الثالثة الماضية ليس ما قصدته من هذا الموضوع 
فهي ماثلة للعيان وموجودة أينما يممت بصرك وال ينكرها إال 
جاحد حتى لو صاحبها أخطاء وقصور ومثالب - لكنها ماثلة للعيان، 

ويأتي على رأسها:

- تحقيق ال��وح��دة اليمنية - 
والديمقراطية والتعددية والتنمية االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية في كل المجاالت األخرى..
- الحفاظ على الوطن من االنزالق في المهالك والتشرذم من 
خالل قبول المؤتمر وقيادته التنازل عن حق مشروع ودستوري 
و تفويض شعبي في إدارة البالد إلى 2014م بقبول المؤتمر 
وقيادته  بالمبادرة الخليجية وآليتها بل وصياغتها وتنفيذ ذلك 
مقدمين مصلحة الوطن على مصلحة التنظيم واألشخاص 
واالمتيازات.. انجازات لو تحدثت عنها لما اتسع المجال لذكرها 
ولكني أريد الحديث  في هذه المناسبة عن التحديات التي يواجهها 
المؤتمر الشعبي العام وتفرض عليه التعاطي معها بمسئولية  
وفقًا للتغيير الحاصل والتحوالت التي حدثت عام 2011م ومازالت 
تجر نفسها إلى اليوم ألن المالحظ لدى الكثيرين عدم وجود أي 
تحول في أداء المؤتمر وآلياته وقراراته وتوجهاته وفقًا لما هو 
مطلوب منه وما تقتضيه المتغيرات التي حصلت وكوني انتميت 
للمؤتمر كتنظيم وفكر ولم أنتِم إليه لغرض خاص وال ألجل زيد 
أو عمرو وألن الحزبية شر ال بد منه ألجل ذلك فليسمح لي اإلخوة 
في قيادة المؤتمر الشعبي العام أن  أكون واضحًا وقاسيًا إذا جاز 

التعبير فالمؤتمر كيان ينتمي إليه الغالبية العظمى 
من أبناء الشعب وقاد تحوالت كبيرة ويمثل فكرًا 
وسطيًا بين القوى ذات الرؤى المتشددة في السياسة 
والدين وغير ذلك.. ولذلك فال يصح أن يظل يراوح 
في مكانه وال يرتب أموره وأولوياته وانتظام قياداته 
وهيئاته  فالتحديات الواجب على المؤتمر وقيادته 
في المقدمة أن يواجهوها ويتعاملوا معها، من وجهة 

نظري هي التحديات التالية :
التحدي األول:

أن يحشد المؤتمر كل إمكاناته وقواه ابتداء من 
رئيس المؤتمر الزعيم علي عبداهلل صالح إلى 
آخر جماعة تنظيمية لدعم الشرعية الدستورية 
والشعبية التي تقود اليمن برئاسة المشير عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية - األمين العام 
للمؤتمر الشعبي العام.. وتسخير كل اإلمكانات 
اإلعالمية والسياسية والتنظيمية للمؤتمر لدعم 
رئيس الجمهورية وقراراته ودعم تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها المزمنة والقرارات ذات الصلة 
ومتابعة تنفيذ ذلك من كل موقع يوجد فيه مؤتمري 
أو إمكانية مؤتمرية، وأن يكون المؤتمر وقياداته عونًا لرئيس 
الجمهورية كون ذلك هو الطريق الذي اختاره المؤتمر وقيادته 
وكونه معنيًا قبل غيره بذلك، لتضيف قيادة المؤتمر إنجازًا 
تاريخيًا آخر يضاف إلى إنجازات المؤتمر وقيادته وهو التفاعل 
مع المتغيرات والقبول بها - وبتبادل المواقع والمهام والشراكة 
مع الغير - وتقديم الوطن ومصالحه على مصالح الحزب، وهذا 
ما تقوم به قيادة التنظيم حتى اآلن، لكنني أقصد أن يتم ذلك 
على أساس عمل مؤسسي وجماعي وآليات منتظمة من اعلى 
الهرم القيادي مرورًا بكل التكوينات القيادية إلى أدنى تكوين  
وليس على أساس متناثر وفردي يتجاوز الهيئات القيادية والنظام 

الداخلي .
التحدي الثاني :

اقتناع قيادة المؤتمر )رئيس المؤتمر - األمين العام رئيس 
الجمهورية -األمناء المساعدون( بان الطريقة التي كان يدار بها 
المؤتمر قبل 2011م لم تعد صالحة وال مجدية إلدارة المؤتمر 
في الحاضر والمستقبل وانه من الضرورة تغيير تلك العادة 

واآللية..

وهذا يعتمد أواًل وأخيرًا على رئيس المؤتمر واألمين العام، 
وقناعتهم بضرورة تغيير تلك اآللية والطريقة التي كانت احد 
عوامل القصور والتعثر هنا أو هناك ومازالت تلك الطريقة تتحمل 
سبب اإلرباك الذي يعيشه المؤتمر والتي قد تتسبب إذا استمرت 
في تشظي المؤتمر وانقسامه ال سمح اهلل أو ظهور خالفات ال 

مبرر لها..
 التحدي الثالث:

على المؤتمر الشعبي العام إن يقر من خالل قيادته التنظيمية 
)اللجنة العامة( رؤية للمستقبل في اآلجل والعاجل تتحدد فيها 
رؤيته للمستقبل في كل القضايا التي تهم الوطن والتي أصبحت 
محل الحوار والنقاش بين إطراف العملية السياسية وتنص عليها 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والقرارات الدولية 
ذات الصلة، والعالم كله على المستويين االقليمي والدولي يراقب 
ويتابع ما تم انجازه وفي مقدمة ذلك قضية الجنوب - وصعده - 
وقضية نظام الحكم ورؤيته للحوار الوطني وكيف يجب أن يسير 
وآلياته ومواضيعه وأن يقدم رؤيته لمعالجة مشكلة التعليم - 
المياه - محو األمية - البطالة.. وغيرها من القضايا التي لم أجد 
أو أالحظ أن المؤتمر وقيادته وضعوا رؤية متفقًا عليها وواضحة 
لمواجهة هذه القضايا.. والتعامل مع هذه األمور مازال من باب 
)ما بدا بدينا عليه( وهذا ال يليق بالمؤتمر وال بقيادته ولم يعد 

مقبواًل من المنتسبين إليه .
التحدي الرابع:

 من أهم التحديات الماثلة أمام المؤتمر وقيادته تتمثل بضرورة 
تحوله إلى حزب في قراراته وبرامجه وإدارته اليومية والتنظيمية 
وأن يلتزم الجميع بالنظام الداخلي واللوائح وفي المقدمة القيادة 
العليا وأن تكون فيه القرارات جماعية ومسؤولية التنفيذ فردية 
على كل المستويات واألطر  وان يكون للرقابة التنظيمية دورها 

في سير عمل التنظيم .
 التحدي الخامس:

االستفادة  من تجارب المؤتمر السابقة ونجاحاته وإخفاقاته في 
كل مناحي العمل فمن ال يستفيد من تجاربه وتجارب اآلخرين 
سلبًا وإيجابًا يظل عمله ناقصًا ويشوبه القصور واألخطاء إن لم 
يقم بإصالح االختالالت التنظيمية على مستوى األمانة العامة  
والمحافظات والجامعات بعيدًا عن المجاملة  والمحاباة ووفقًا 
لدراسة محايدة ومسئولة لكل حالة وق��رارات تتخذها اللجنة 

العامة .

 التحدي السادس:
وضع سياسة إعالمية للمؤتمر واضحة وثابتة يلتزم الجميع بها 
وعدم تركها لالجتهادات الفردية أو الشللية والمحسوبية أو للفعل 
ورد الفعل أو تسخيرها لتصفية حسابات هنا أو هناك، سياسة 
تتناسب وحجم المؤتمر ومكانته ودوره وريادته ومع المتغيرات 
السياسية واإلعالمية والفضاء المفتوح ودور اإلعالم الخطير 

بمهنية واقتدار .
سياسة تحصن كوادر المؤتمر وأنصاره وقوى الشعب الصادقة 
معه واستطيع القول إن الجميع مازال فريسة سهلة لإلعالم 

المعادي المضلل وغير الوطني في بعض جوانبه.
 التحدي السابع:

 البحث عن موارد واستثمارات تحفظ للمؤتمر بقاءه وقدرته على 
الفعل التنظيمي والسياسي واإلعالمي بما يتناسب مع حجم 
المؤتمر ومكانته لدى جماهير الشعب وأن تدار موارده وإمكاناته 
بصورة رشيدة ومنظمة ومن خالل اآلليات التي تضمن أن يذهب 

كل شيء في طريقه وموقعه .
وتفعيل الرقابة التنظيمية المصاحبة والالحقة لجمع الموارد 

وإنفاقها.
فاالعتماد على الدعم الحكومي أو الهبات والتبرعات أو بيع 
األصول ال يمكن أن يكون هو الحل األمثل لمستقبل المؤتمر 

ومكانته .
والضرورة تقتضي أن تطلع قيادة المؤتمر )اللجنة العامة - األمانة 
العامة( وبشفافية على الوضع المالي للمؤتمر اآلن وتقييم األمر 

وصواًل إلى قرار بمواجهة هذا التحدي الكبير والمهم .
 ذلك ما رأيت اإلسهام به ونحن نحتفل بالذكرى الثالثين لقيام 
هذا التنظيم الرائد.. آماًل أن يفهم الجميع أن حبي للمؤتمر 
وقيادته والقيادة السياسية  هو الدافع لذلك.. وأن من احبك 

أصدقك ..
في األخير التهنئة الحارة والمخلصة لقيادتنا السياسية بزعامة 
المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ولقيادتنا 
التنظيمية برئاسة الزعيم المشير علي عبداهلل صالح رئيس 

المؤتمر الشعبي العام بهذه الذكرى العطرة .
والرحمة والخلود لشهيد المحراب والوطن األستاذ المناضل/ 

عبدالعزيز عبدالغني 
ولكل شهدا الوطن ..

عضو اللجنة العامة

 يعيش الوطن في هذه األيام الذكرى الثالثين لتأسيس 
المؤتمر الشعبي العام وانطالقته في 24 أغسطس 

1982م.
في خطوة جريئة ومتقدمة حينها في العمل السياسي العلني 
بعد أن كان يعمل تحت الطاولة ومحرمًا في الشمال ومجرمًا في 
الجنوب.. ومن خالل هذا التنظيم الرائد استمع الناس لبعضهم 
وشاركوا في األمر بصور مختلفة وبدأ الناس يتدربون ويتعلمون 
طرق العمل السياسي والحوار واالستماع لآلخر بغض النظر عن 

القبول من عدمه من هذا لذاك أو العكس.

 30 بمناسبة الذكرى الـ
لتأسيس المؤتمر الشعبي 
القيادات  العام كانت لبعض 
الحزبية في اللقاء المشترك آراء 
عبروا عنها بهذه المناسبة.. 
»الميثاق« تنشرها بدون تدخل..

استطالع/ علي الشعباني

حسين علي حازب #


