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الذكرى الـ30 لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

۹ ه���ل ت��ت��ج��س��د ال��ام��رك��زي��ة 
التنظيمية على الواقع؟

- بكل ص��دق وأم��ان��ة أق��ول إن نسبة 
تطبيق الالمركزية التنظيمية على الواقع 
لم تكن عالية وإنما متوسطة لعدد من 

األسباب يمكن إيجاز أهمها في:
- ارتباط تطبيق الالمركزية التنظيمية 
بالالمركزية المالية في كثير من المهام، 
إذ اليمكن أن تمشي بخطى متسارعة 
وفقًا لمبدأ الالمركزية التنظيمية في 
ظل اعتماد المركزية المالية الشديدة 

والمعقدة.
- اعتماد المؤتمر في اختيار قيادات كافة 
تكويناته القاعدية والقيادية على االنتخاب 
الحر المباشر دون اشتراط المؤهل العلمي 
لهذه  والتأهيل  التدريب  وف��ي غياب 
القيادات أوجد تفاوتًا نسبيًا في تطبيق 
الالمركزية التنظيمية على مستوى كل 
تكوين تبعًا لمستوى فهم واستيعاب هذه 

القيادات لمهامها وآلية تنفيذها.
- عدم حرص القيادة العليا للمؤتمر 

وبصورة خاصة األمانة 
العامة على تجسيد مبدأ 
الالمركزية وقيام كل 
تكوين بالمهام المسندة 
له في ظل رقابة ناجحة 
وتقييم دقيق، بل تم 
خ��الل الفترة الماضية 
ت��ع��ط��ي��ل ع�����دد م��ن 
لتنظيمية  ا ت  لتكوينا ا
واستحواذ مجموعة من 
االشخاص قد ال يشكلوا 
تكوينًا تنظيميًا لمهام 
على  ت  ينا لتكو ا تلك 

سبيل المثال.
ينعقد المؤتمر العام 
وه����و أع���ل���ى سلطة 
تنظيمية ويفترض أن 
يناقش عددًا من القضايا 
بها هو  ل��ت��ي يختص  ا

فيطلب من المؤتمر العام تفويض اللجنة 
الدائمة الرئيسية وعند اجتماع اللجنة 
الدائمة الرئيسية يطلب منها أن تفوض 
اللجنة العامة، واللجنة العامة تفوض 
الرئيس ونائبه واألمين العام أو مجموعة 
اشخاص من أعضائها وم��ن خارجها.. 

وهكذا.
أما ما تتطلبه من إصالحات فهو ضرورة 
االعتماد على العمل المؤسسي واضطالع 
كل تكوين بمهامه في ظل رقابة فاعلة 
وتقييم دوري دقيق وحصر كافة األسباب 
التي ح��دت إل��ى ح��د كبير م��ن تطبيق 
الالمركزية التنظيمية ووضع المعالجات 
الكفيلة بتفعيل الالمركزية والدفع بها 

قدمًا.
تقييم السلبيات

۹ على ذكر اإلصاحات التنظيمية 
للمؤتمر.. كيف تنظرون إلى مهام 
المؤتمر العام الثامن القادم بهدف 
تحقيق المزيد م��ن اإلص��اح��ات 
الهيكلية.. وم��ا أب��رز ما يحتاجه 

المؤتمر في الوقت الراهن؟
- المؤتمر العام الثامن القادم سيأتي 
انعقاده في ظل متغيرات عدة أهمها أن 
المؤتمر الشعبي لم يعد الحزب الحاكم 
وإنما شريك في الحكم وكثير من تلك 
المتغيرات تحتم على المؤتمر إج��راء 
تعديالت على بعض وثائقه وأدبياته 

منها على سبيل المثال: تعديل بعض 
مواد ا لنظام الداخلي سواًء تلك المتعلقة 
باإلصالحات الهيكلية للمؤتمر أو غيرها 
وكذا إعادة النظر في البرنامج السياسي 
للمؤتمر أو غيره وكل ذلك يختص المؤتمر 

العام بإصدار القرارات حولها.
أم��ا أب���رز م��ا يحتاجه 
ال��م��ؤت��م��ر ف��ي ال��وق��ت 
الراهن من إصالحات، 
تقييم  ن  أ ع��ت��ق��د  ف��ا
المرحلة السابقة وحصر 
ب��ه��ا  س��ب��ا أ و تها  سلبيا
ووض�����ع ال��م��ع��ال��ج��ات 
لتجاوزها وتجاوز آثارها 
استراتيجية   وإع����داد 
للمؤتمر للمرحلة الحالية 
وال��ق��ادم��ة ف��ي مختلف 
 ، تنظيميًا ن��ب  ا ل��ج��و ا
.. الخ  سياسيًا، إعالميًا
وفقًا لمتطلبات المرحلة 
وت��ت��ن��اس��ب م���ع وض��ع 
المؤتمر باعتباره شريكًا 
في الحكم وليس حاكمًا 
منفردًا.. والعمل حاليًا 
جاٍر في إعداد كل ذلك- 
أيضًا- االستعداد التام لمؤتمر الحوار 
الوطني من خالل إعداد رؤى المؤتمر حول 
كافة القضايا المعروضة عليه، والعمل جاٍر 
في إعداد تلك الرؤى حاليًا والدفع باتجاه 
نجاح هذا المؤتمر الذي يعول عليه كافة 
أبناء الشعب للخروج بالوطن إلى بر األمان، 
وأن يكون دور المؤتمر الشعبي العام في 
هذا المؤتمر دورًا فاعاًل باعتبار أن المؤتمر 
الشعبي العام كان المؤسس الحقيقي 
للديمقراطية ورائ��د النهضة التنموية 

وصانع الكثير من المنجزات العمالقة.
وك���م���ا أن ه��ن��اك 
ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ه��ام 
التي ال يسعفنا الوقت 
لسردها ال ك��ي أنتهز 
ه��ذه الفرصة ألطمن 
قيادات وأعضاء المؤتمر 
بمختلف التكوينات أن 
األيام القادمة ستشهد 
نشاطًا متميزًا وسينكسر 
ذلك الجمود الذي عاشته 
بعض التكوينات خالل 

الفترة الماضية.
قصور أداء هيئات 

المؤتمر
تقييمكم  ما   ۹
ال��ه��ي��ئ��ات  ألداء 

الوزارية، النيابية، الشوروية؟
- تقييمنا ألداء الهيئات ال��وزاري��ة، 
الشورية، النيابية خالل الفترة الماضية 
كان جيد جدًا رغم ظهور بعض القصور 
والناتج  عن عدم تفعيل اللوائح المنظمة 
ألعمالها وغياب العالقة فيما بينها من 

جهة وفيما بينها واألمانة 
العامة من جهة أخ��رى، 
ولذلك فالضرورة تقتضي 
إلى جانب تفعيل لوائح 
د  ي��ج��ا وا لهيئات  ا تلك 
فيما  تنسيقية  ع��الق��ة 
بينهم وجود جهاز إداري 
تنظيمي داخ��ل األمانة 
العامة لتنظيم ومتابعة 
لتنسيق  ا جانب  تفعيل 
وال���ع���م���ل ال��م��ش��ت��رك 
والتواصل التنظيمي بين 
هذه الهيئات، خاصة وان 
هذه الهيئات هي من أهم 
التكوينات نظرًا لطبيعة 

نشاطها.
المطلوب  م��ا   ۹
ع���م���ل���ه ل��ج��ع��ل 
البرنامج السياسي 

للمؤتمر أكثر قدرة على التفاعل مع 
التحديات القادمة؟

- سبق أن ذكرت في إجابتي على أحد 
األسئلة السابقة أنه يجب علينا أن نعمل 
على مراجعة البرنامج السياسي الحالي 
للمؤتمر وإع���ادة صياغته وفقًا لواقع 
اليوم والمعطيات الجديدة فالمؤتمر لم 
يعد حزبًا حاكمًا منفردًا، وإنما شريك في 
الحكم، واألزمة التي مرت بها البالد العام 
الماضي وما أفرزته والمبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيية المزمنة جاءت بقضايا 
عدة يفترض أن يكون 
رأي المؤتمر واضحًا 
فيها.. وعمومًا هناك 
لجنة كلفت بمراجعة 
ال��ب��رن��ام��ج وإع����ادة 

صياغته.
۹ دور المؤتمر في 
انجاح ال��ح��وار.. هل 
يتطلب خطة شاملة؟

ح  نجا أن  اعتقد   -
مؤتمر الحوار الوطني 
كل  لية  مسئو ه��و 
االط��ي��اف السياسية 
وك����ل ال��وط��ن��ي��ي��ن 
ال���ش���رف���اء ول��ي��س 
تمر  لمؤ ا لية  مسئو

فحسب وه��ذه المسئولية تتطلب من 
الجميع )كافة المشاركين في المؤتمر( 
أواًل وغير المشاركين فيه ثانيًا السعي 
إلنجاح المؤتمر بأي ثمن ألن الثمن الذي 
سندفعه إذا فشل مؤتمر الحوار- ال سمح 
اهلل- سندفعه جميعًا وسيكون ثمنًا غاليًا 
قد نفقد فيه وحدتنا وت��راق فيه الدماء 
ويدخل الوطن بذلك مربعًا خطيرًا جدًا.. 
وألن مؤتمر الحوار ونجاحه مسذولية 
خطة  يتطلب  ح  لنجا ا ف��ذل��ك  لجميع  ا
شاملة منا جميعًا وهذه الخطة يجب أن 
تتضمن في أولوياتها التعامل تحت سقف 
الجمهورية والوحدة- التعامل بعقالنية مع 
القضايا المنظورة أمام الموتمر- عدم إلغاء 
اآلخر- توعية الجميع بأهمية نجاح مؤتمر 
الحوار مهما قدمت من تنازالت من طرف 
أو اطراف، ال لشيء ولكن مؤتمر الحوار 
الوطني من وجهة نظري هو الشمعة 
األخيرة التي يعلق عليها كافة أبناء الشعب 
بمختلف انتماءاتهم الوصول إلى يمن آمن 
مستقر، صحيح أن مسئولية المؤتمر في 
نجاح هذا المؤتمر كبيرة باعتباره التنظيم 
الرائد واألكثر فاعلية في الساحة وأن 
مسئوليته أكبر في نجاح المؤتمر لكنها 
ال تلغي نهائىًا مسئولية كافة أطياف 
العمل السياسي في الساحة عن نجاحه 

ومسئولية كل يمني وطني شريف.
االرياني وانشطة المؤتمر

۹ المشكات التي تعيق المؤتمر 
الشعبي العام؟

- ال أعتقد أن هناك مشاكل بامكانها أن 
تعيق مسيرة المؤتمر.. صحيح أن هناك 
بعض االشكاليات البسيطة داخل المؤتمر 
تتعلق بأهمية وض��رورة تجسيد العمل 
المؤسسي داخل األمانة العامة إاّل أنها في 
طريقها إلى الحل وعجلة 
سير األمانة بدأت تمشي 
بصورة جيدة بتكليف 
ال��دك��ت��ور عبدالكريم 
اإلرياني لتسيير أعمالها 
وستشهد األمانة العامة 
وكافة التكوينات خالل 
الفترة القادمة انشطة 

غير عادية.
أما المشكلة الرئىسة 
لمؤتمر  ا تعيق  ل��ت��ي  ا
هي عدم تجسيد مبدأ 
التوافق من قبل أحزاب 
المشترك وشركائه في 
تنفيذ المبادرة الخليجية 
وآليتها المزمنة والتلكؤ 
واالنتقاء في تنفيذها 
وم��م��ارس��ة اإلق��ص��اء 
المنظم لكوادر المؤتمر وهذا ال يعيق 
الوطن  المؤتمر وحسب وإن��م��ا يعيق 

عمومًا..
۹ أبدى المؤتمريون خال األزمة 
أروع ص��ور الوحدة واالصطفاف 
في مواجهة كافة المخططات التي 
استهدفت اليمن والمؤتمر.. إالم 
ترجعون هذا االصطفاف.. وكيف 
يمثل أرض��ي��ة ق��وي��ة لمستقبل 

المؤتمر؟
- إن وحدة واصطفاف أعضاء المؤتمر 
التي  المخططات  في مواجهة كافة 
لتي  ا و تمر  لمؤ ا و ليمن  ا فت  ستهد ا
ال ش��ك أذه��ل��ت الجميع ف��ي الداخل 
والخارج وخصوصًا من كان يعتقد أن 
بوسعه اجتثاث المؤتمر في أيام، ذلك 
االصطفاف ما هو إال ترجمة حقيقية لقوة 
وتماسك المؤتمر وللقيم المبدئية التي 
يؤمن المؤتمريون بها، فالمؤتمر كان 
ومازال يدعو للحوار وقام على أسس 
ديمقراطية والتي كانت وستظل أساس 
نهجه الوطني، وأؤكد أن المؤتمر اليوم 
أكثر تمامسكًا وصالبة من أي يوم مضى 
ويبشرنا هذا التماسك بمستقبل واعد 
وأفضل للمؤتمر وللقيم التي يؤمن بها 
)الوحدة، الديمقراطية، الحوار، األمن 
واالستقرار، التنمية، عدم إلغاء اآلخر، 

رفض التطرف واإلرهاب(.

االستاذ أحمد الزهيري عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة التنظيمية  
وضع النقاط على الحروف وهو يستعرض بمسئولية عالية  العديد من 
المشكالت التي تشوب أداء العملية التنظيمية للمؤتمر.. لم يتردد من االعتراف 
بوجود العديد من  القيادات التي تقوم بتعطيل أعمال الفروع، باإلضافة الى غياب 

الكادر المؤهل.
وتحدث بصراحة متناهية عن غياب الالمركزية والشفافية  الحاجة الماسة 
للمؤتمر الى وجود استراتيجية تنظيمية وسياسية وإعالمية تحدد مالمح عمله 

الراهن والمستقبلي لضمان عدم جموده وتقوقعه وإلى نص اللقاء..

المؤتمر صانع 
المنجزات الخالدة 
وعليه إنجاح الحوار 
الوطني

هناك لجنة تقوم 
بمراجعة البرنامج 

السياسي 
للمؤتمر 

غياب الكادر 
المؤهل والتدريب 
وراء وجود قيادات 

ضعيفة

يحتاج المؤتمر 
الستراتيجية تنظيمية 

وسياسية وإعالمية
قريبًا.. سينكسر 

جمود بعض 
التكوينات وعلى 
المؤتمريين ان 

يطمئنوا

تماسك المؤتمريين 
خالل األزمة يُبشّر 

بمستقبل واعد لليمن
االتكالية 

وعدم الشعور 
بالمسؤولية 

التنظيمية تهدد 
المؤتمر بالجمود

مجموعة أشخاص عطلوا عددًا من التكوينات التنظيمية للمؤتمر
األمانة العامة ال تحرص على تطبيق الالمركزية

لقاء: يحيى علي نوري

أحمد الزهيري في حوار مع »الميثاق«:

المركزية تعيق تطبيق الالمركزية التنظيمية
المؤتمر.. مسيرة ثالثين عامًا 

من العطاء الوطني
ظ��روف صعبة وأوق��ات عصيبة عاشتها   

اليمن بعد اغتيال ثالثة من رؤسائها وصار 
كرسي الرئاسة يسمى »كرسي الموت«.. وأصبحت 
البالد تعاني من فراغ سياسي وخالفات طاحنة 
وتحديات جسيمة كادت أن تطيح بها.. فقيض 
اهلل لليمن المقدم علي عبداهلل صالح الذي انتخبه 
مجلس الشعب التأسيسي رئيسا للجمهورية في 
السابع عشر من يوليو 1978م.. ليواجه تلك 
التحديات بشجاعة والتي كان من أهمها ما ذكره 
الزعيم في افتتاحيته للميثاق، مستشعرًا خطورة 
ترك الساحة خالية من فكر وطني مما يشكل ثغرة 
تتسرب منها أفكار اآلخرين برمتها على ما في ذلك 
من مخاطر.. وانحياز البعض لهذا الفكر الدخيل 
أو ذاك، بل أن ينتهي التأثر الفكري ببعضهم إلى 
حد أفضى إلى التبعية لجهات دولية، والتخلي عن 
والئهم الوطني لليمن أرضًا وشعبًا.. ولهذا تجسدت 
حكمة الزعيم بالدعوة إلى صياغة ميثاق وطني 
وتشكيل لجنة حوار وطنية تضم نخبة من أبناء 
الوطن من مختلف اطياف العمل السياسي وضعت 
ذلك العقد والعهد والميثاق الذي أقره الشعب في 
أول استبيان واستفتاء شعبي من نوعه في تاريخ 
المواثيق والعهود الوطنية التي صيغت لتنظيم 
سياسي في العالم. هكذا ب��دأت رحلة التميز 
للمؤتمر الشعبي العام الذي كان همه األول وحدة 
الصف الوطني ومن ثم التركيز على تطبيق 
األسس التي جاءت في أبواب ميثاقه الوطني وفي 
مقدمتها رفض أي نظرية في الحكم تتعارض 

مع عقيدتنا وشريعتنا 
االسالمية واالل��ت��زام 
بالعمل الديمقراطي 
ف��ي اإلط����ار ال���ذي ال 
ي��ت��ج��اوزه��ا.. ويأتي 
بعد ذلك التركيز على 
بناء االنسان والوطن 
كوحدة متكاملة للبناء 
والتنمية ترتكز على 
ال��والء الوطني كمبدأ 
ال ينسجم مع اي من 
و  أ لتبعية  ا أش��ك��ال 
ن��ط��الق��ًا  ا لتعصب  ا
م��ن أه���داف ال��ث��ورة 
ط  لخطو ا و ليمنية  ا
العريضة التي رسمها 

الميثاق في مجاالت االدارة والتنمية االقتصادية 
والتربية والثقافة والدفاع واألم��ن والسياسة 
الخارجية المتزنة.. دارت عجلة التنمية وعمل 
المؤتمر الشعبي العام على تحقيق العدالة والبناء 
واالستقرار االجتماعي، وبتظافر جهود المخلصين 
وبمشاركة مجتمعية فريدة وإرادة سياسية صادقة 
تحققت العديد من االنجازات فشقت الطرقات 
وانتشرت المدارس والمستشفيات وحكم الشعب 
نفسه بنفسه من خالل انتخابات المجالس المحليه 
)التعاونيات( ومجلس الشورى وتم استخراج النفط 
واعادة بناء سد مأرب وغيرها من االنجازات التي 
توجت بإعادة تحقيق الوحدة في مايو العظيم.. 
وبعد إق��رار التعددية السياسية التفت غالبية 
جماهير الشعب حول المؤتمر وأعلنت تمسكها 
بنهج الميثاق الوطني وجسدت ذلك بمنح ثقتها 
له في كافة االنتخابات البرلمانية )93،97، 
2003( والرئاسية )99، 2006( والمحلية )2001، 

.)2006
لقد عمل المؤتمر في ظل وج��وده على رأس 
السلطة على توسيع المشاركة الشعبية وترسيخ 
الممارسة الديمقراطية وحل مشكلة الحدود 
وتعزيز العالقات مع دول الجوار والتوسع في 

المشاريع التنموية والخدمية.
ووقف المؤتمر وقيادته وشركاء العمل السياسي 
وأبناء الشعب أمام التحديات التى واجهت الوطن 
ووحدته ابتداًء بأزمة الخليج ومرورًا باالستفتاء على 
الدستور وأزمة الوفاق السياسي واالنتخابات النيابية 
والحرب واالنفصال 1994م ومشكلة جزيرة حنيش 
وانتهاء باألزمة السياسية التي مر بها الوطن العام 
المنصرم والتي جاءت في إطار مؤامرة فشلت من 
العصف بكيان المؤتمر الشعبي العام كما حصل لبعض 
التنظيمات السياسية في بعض البلدان العربية التي 
طالتها مؤامرة مايسمى بالربيع العربي، وكان للمؤتمر 
وقيادته الفضل الكبير بعد المولى عز وجل في ابعاد 
شبح الحرب والصراع بين أبناء الوطن بما قدمه من 
تنازالت واصراره على تسليم السلطة عبر صندوق 
االنتخابات، كما صاغ المؤتمر بنود المبادرة الخليجية 
وآليتها لتكون خارطة الطريق للخروج من هذه األزمة 
وهاهو اليوم يتجه الى الحوار الوطني ويدعو اليه 
بثقة نابعة من تجربته الوطنية التي جاء منها المؤتمر 
وميثاقه.. وكل هذه الحقائق تجعل المؤتمر أكثر قوة 
وجماهيرية لدى السواد األعظم من أبناء الشعب 
ليمثل بحق صمام أمان للوطن وحيثما وجدت مصلحة 
الوطن يوجد المؤتمر الشعبي العام.. حزب الوسطية 
واالعتدال.. فلنمِض قدمًا متحدين ومتعاونين نحو 

مستقبل زاهر مضيء.

د/ فؤاد حسن عبدالرزاق


