
> يحتفل المؤتمر الشعبي العام  بالذكرى الـ32 لتأسيسه خاصة 
وان تأسيسه جاء في فترة كان الوطن يعاني عقم التعددية وفي 
ظل صراعات مشتعلة في كافة أرجائه.. ما تقيمك لتجربته 

باعتبارك احد مؤسسيه..؟
- ظهور المؤتمر الشعبي العام في عام 1982م كتنظيم سياسي، 
كان نتيجة اتفاق بين كافة القوى السياسية في الساحة اليمنية بمختلف 

ت��وج��ه��ات��ه��ا ل��ت��أس��ي��س تنظيم 
يجمع كل القوى السياسية بحيث  
يستطيع الجميع من خ��ال هذا 
التنظيم ممارسة العمل الوطني، 
وخدمة الوطن وقضاياه، وكذلك 
خ���دم���ة ال����م����واط����ن، وت��ح��ق��ي��ق 

تطلعاته.
أن�����ا ك���ن���ت اح�����د م���ؤس���س���ي ه���ذا 
التنظيم، والكثير- طبعًا- من 
القيادات السياسية اليمنية كانت 
موجودة في اطار هذا التنظيم، 
واستمر الجميع اعضاء فيه حتى 
ع��ام 1990م، عندما اعلن عن 

اعادة تحيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية، والن اتفاقية الوحدة كان 
من اهم وابرز شروط قيامها اتاحة العمل السياسي وإلغاء حظر التعدد 
الحزبي الذي كان موجودًا خال الفترة السابقة في شمال وجنوب اليمن.

وتقييمي لتجربة المؤتمر الشعبي العام- طبعًا- لقد مرت بعدة مراحل.. 
حيث كانت المرحلة االولى هي مرحلة ما قبل الوحدة- منذ تأسيسه حتى 
تحقيق الوحدة- وهذه المرحلة كان العمل في المؤتمر يتم بشكل جماعي 

لكل التوجهات السياسية الموجودة في اطاره..
وأما مرحلة ما بعد الوحدة اليمنية فقد كان للمؤتمر حليف وهو التجمع 
اليمني لإلصاح.. وخال هذه المرحلة - مرحلة تحالف المؤتمر مع التجمع 

اليمني لإلصاح- أصيب البلد بعدة انتكاسات بسبب بعض اآلراء المتطرفة 
التي كان يطرحها التجمع اليمني لإلصاح في حينه حتى اشتعلت حرب 
1994م ضد شريك المؤتمر في تحقيق الوحدة اليمنية الحزب االشتراكي 
ه  اليمني.. وهذا يقودنا الى القول إن المؤتمر عندما يعمل بمفرده نرى أداء

افضل من ادائه عندما كان متحالفا مع التجمع اليمني لإلصاح.
>.. وكيف ترى ادارته لالزمة؟!

- حقيقة المؤتمر الشعبي العام ادار األزمة بشكل جيد ال يمكن ان توصف 
اال بأنها ادارة جيدة وحكيمة، فقد كان باستطاعته ان يتجه اتجاهًا آخر 
غير الخيار السلمي الذي عمل في اطاره رغم انه كان بمقدوره ان يتجه 
نحو العنف واستخدام القوة كونه الحزب االقوى في الساحة والحزب الحاكم 

ولديه المال والسلطة والساح والقاعدة الشعبية العريضة..
 لكنه- وهذه حقيقة تاريخية- تعامل مع )أحداث 11فبراير(- رغم ان 
المئات من الشهداء كانوا قد سقطوا- إال ان المؤتمر رأى ان التوجه نحو 
الخيار السلمي في نقل السلطة ال بد منه من اجل الوطن والحفاظ على 
دماء اليمنيين..هذا الموقف ُيحسب للمؤتمر تاريخيًا، وال يمكن ألحد ان 
يصادره منه او يزايد به عليه، حيث عمل المؤتمر على ايقاف سفك 
الدماء، وبالتالي المؤتمر كحزب يحظى باالحترام بين الناس وفي اوساط 

القوى السياسية االخرى.
> كثيرًا ما كانت توجه للمؤتمر االنتقادات من بعض القوى 
السياسية وتصفه، بـ«الالحزب مؤسسي«، ال قدرة له على 
الصمود امام العواصف.. كيف وجدت هذه االنتقادات اثناء 

ازمة 2011م؟
- المؤتمر خال السنوات الثاث الماضية استطاع ان يبقى متماسكًا رغم 
المراهنات من بعض القوى السياسية، بأنه سيفقد كيانه بمجرد ان يفقد 
السلطة ورئاسة الحكومة.. لكن الواقع اثبت عكس وانه حزب مازال قويًا 
ومتماسكًا، وفي الفترة االخيرة نرى ان هذا الحزب عاد لنشاطاته وعمله 
بحيوية غير عادية، وبجدية اكثر مما كان عليه في السابق، وكما قلت اننا 
نتوقع ان  المؤتمر سيظل الحزب االقوى في الساحة اليمنية لفترة ليست 

بالقليلة اذا استمر المؤتمريون بنشاطهم  وبجديتهم، وبتقديمهم 
مصلحة الوطن على مصلحة الحزب ومصلحة األشخاص.. الن االشخاص 
زائلون والوطن باٍق، والحزب هو االداة التي عبرها يستطيع الناس ان 

يقدموا الخدمات للوطن والشعب.
> ما الدور المطلوب من المؤتمر خالل المرحلة المقبلة؟

- انصح المؤتمر بأن يعيد تقييم تجربته السياسية خال كافة المراحل 
الماضية.. بحيث يقيم تجربته خال 
فترة ما قبل الوحدة، عندما كانت 
كل القوى السياسية منضوية فيه 
والممتدة من عام 1982 الى عام 
1990م، ثم مرحلة ما بعد اعادة 
تحقيق الوحدة اليمنية خال فترة 
االتفاقات التي حصلت بين المؤتمر 

واإلصاح.. 
وماذا كانت نتيجة هذا التحالف الذي 
جلب- لاسف- مصائب للبلد والزلنا 
ن��ع��ان��ي منها ح��ت��ى ال���ي���وم.. بحيث 
يقوم المؤتمريون بتقييم أدائهم 
وت��ج��رب��ت��ه��م ال��س��ي��اس��ي��ة تقييمًا 
موضوعيًا وبناًء من خال رؤية نقدية صادقة عن ادائهم السياسي.. كيف 
كان  خال كافة المراحل، وبعد ان انفصل المؤتمر عن التجمع اليمني 

لإلصاح في عام 97م، وحتى)11فبراير(..
 وأعتقد أنهم سيجدون خال هذه الفترات اين تكمن االخطاء التي 
ارتكبت في حق هذا الحزب وفي حق الوطن.. ومن خال تقييم هذه 
المراحل يستطيعون أيضًا تجنب السلبيات ويعملون على تصويبها في 
المستقبل والعمل بطريقة جديدة من اجل ان يظل هذا الحزب قويًا 
وحيويًا ومن اجل مصلحة الوطن، ومن حقهم ايضًا ان يتحالفوا مع قوى 
مدنية ليست لها اطماع ومصالح خاصة وليس لها تاريخ معيب او مشبوه.

االثنين:  25 / 8 / 2014م  
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عدد مكّرس
 بمناسبة الذكرى 

الـ32 لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

> إن شعور أبناء اليمن منذ آالف السنني بأنهم ينتمون 
إىل شعب واحد له كيانه وكرامته وسيادته على 

أرضه كان من أهم عوامل الوحدة اليمنية.

امليثاق الوطني

»الميثاق«: سلطان السامعي ل�

المؤتمر سيظل األقوى في الساحة اليمنية
أدعو المؤتمر الى تقييم أدائه وتجربته السياسية

أّكد عضو مجلس النّواب عضو المكتب السياســي للحزب االشــتراكي اليمني الشــيخ ســلطان الســامعي أن المؤتمر الشــعبي العام 
خالل الســنوات الماضية اســتطاع أن يبقى متماســكًا رغم المراهنات من بعض القوى السياسية على أن هذا الحزب الكبير سيفقد 
كيانه بمجرد أن يفقد الســلطة. وقال الســامعي في حديث مع »الميثاق«: إن الواقع أثبت عكس ذلك وأن المؤتمر حزب ما زال قويًا 

ومتماسكًا. كما أنه عاد لنشاطاته وعمله بحيوية غير عادية وبجدية أكثر مما كان عليه في السابق.
وقال  أن المؤتمر سيظل  األقوى في الساحة اليمنية  إذا استمر المؤتمريون بنشاطهم وجديتهم وبتقديمهم مصلحة الوطن على 
مصلحة األشــخاص أو الحزب، ألن األشــخاص زائلون والوطن باٍق، والحزب هو األداة التي عبرها يستطيع الناس أن يقدموا الخدمات 

لهذا الوطن والشعب.
ولفت إلى أن المؤتمر أدار األزمة السياسية التي عصفت بالبالد مطلع العام 2011م بعقالنية وحكمة..

اًء من خــالل رؤية نقدية صادقة عن 
ّ
ودعــا الســامعي المؤتمريين إلــى تقييم أدائهم وتجربتهم السياســية تقييمًا موضوعيًا وبن

أدائهم السياسي.. والى نص اللقاء:
لقاء /منصور الغدرة

تشارك المؤتمر الشعبي السلطة مع الحزب االشتراكي، ومع 
هذا الحزب، وحزب اإلصاح، وانفرد عام 1997، إلى أواخر 
عام 2011، رغم أن انفراده لم يكن خالصًا، إذ كانت أحزاب 
وق��وى أخ��رى تشاركه، وتحكم من خاله، فالمشهور عن 
المؤتمر أنه يتبع سياسة إشراك اآلخرين في إدارة شئون 
السلطة، إلى جانب ميزته في تجنب سياسة اإلقصاء.. وفي 
الوقت ال��ذي كان فيه المؤتمر الشعبي يتبنى في برامجه 
االنتخابية )الرئاسية والنيابية والمحلية( برامج لإلصاحات 
السياسية واالقتصادية واإلداري��ة والمالية، وتطوير البناء 
المؤسسي للدولة، ويقدم مبادرات مبتكرة في هذه المجاالت، 

واضطلع بدور
 ت���اري���خ���ي ف��ي 
الحياة اليمنية، 
ف���إن���ه ف���ي ذات 
الوقت لم يلتفت 
ك��ث��ي��رًا ألهمية 
ت��ط��وي��ر أدائ����ه 
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي، 
وك����ان����ت رغ��ب��ة 
ال��ت��ط��وي��ر ه��ذه 
ت������رح������ل م�����رة 
ب����ع����د م��������رة.. 
وق����د ق��ل��ن��ا: لم 
يلتفت "كثيرًا"، 
ل����إلن����ص����اف، إذ 
ك�����ان�����ت ه���ن���اك 
ج��ه��ود ف��ي ه��ذا 
ال��ج��ان��ب بذلتها 

ق���ي���ادة ال���ح���زب، 
ينبغي أن ال تنكر، وهي التي حافظت على تماسكه وحيويته، 
رغم الزلزال الكبير الذي تعرض له، أثناء األزمة السياسية، 
وبعدها، والذي طحطح منه ما طحطح.. منذ ثاث سنوات 
ونحن نقول إن وق��ت ه��ذا التطوير قد ح��ان، ومناقشات 
المؤتمريين تعكس ه��ذه الرغبة، وقياديو الحزب وفي 
مقدمتهم رئيسه الزعيم علي عبد الله صالح مقتنعون بذلك، 
لكن يبقى األهم، وهو العمل.. فهذه مهمة ينبغي أن تنجز 
قبل المؤتمر العام الثامن، ولكي تكون عملية التطوير فعالة، 
ينبغي أن يسبقها تقييم شامل لماضيه وحاضره، لمعرفة 
عوامل القوة والضعف وأسبابها، وتقييم أداء القيادات وأداء 
مؤسسات وفروع المؤتمر، والبرامج واألنظمة، وإدارة الموارد 
البشرية والمادية والمجاالت األخرى الثقافية واإلعامية.. 
ويكون في مقدمة أهداف هذا التقييم الوصول إلى معرفة 
ما يجب اإلبقاء عليه، واالستمرار فيه وتطويره، وما يجب 
استحداثه، وما يجب التخلص منه.. إن عملية التقييم هذه 
ضرورية، ويجب أن يقوم بها أي حزب بين وقت وآخر، لكي 

يطور
 بنيته المؤسسية، وأفكاره، وسياساته، ودستوره الداخلي، 
ولوائحه، إذا أراد أن يحتفظ بمكانته السياسية، فما بالك 
عندما يكون طموحه الوصول إلى المكانة األولى..على سبيل 
المثال، يعتبر النظام الداخلي ألي حزب، دستوره، وعلى 
أساسه يقوم هيكله التنظيمي وتنشأ مؤسساته العاملة، 
وتنظم العاقات، وتحدد المهام والصاحيات، والحقوق 
وال��واج��ب��ات.. خضع النظام الداخلي للمؤتمر لتعديات 
متكررة، ومع ذلك، يتضمن عيوبًا كثيرة، منها أنها أوجدت 
هيكًا متضخمًا عالي الكلفة، وال يشترط على القيادات التفرغ 
للعمل التنظيمي والسياسي، هذا على سبيل المثال.. وهذه 

تحيتي للمؤتمريين، عند مدخل العام الثالث والثاثين.

 استطاع المؤتمر 
أن يظل متماسكًا 
رغم المراهنات بأنه 
سيفقد كيانه بمجرد 
أن يفقد السلطة 
ورئاسة الدولة

  المؤتمر أدار 
األزمة بحكمة 
وعقــــالنية.. 
واإلصــــالح وراء 
ما تعـــــرض له

 الوطن من انتكاسات

فيصل الصوفي

تحية العام
 الثالث والثالثين

> نفتخر في المؤتمر الشعبي العام ونحن نحتفل بالذكرى 
الثانية والثاثين لتأسيسه 24 اغسطس 1982م من كافة 
مكونات فئات الشعب ليكون بمثابة مياد مرحلة جديدة 
في العمل السياسي في اليمن في وقت كانت اغلب الحركات 
السياسية ان��ذاك تعمل بشكل سري، ليعمل المؤتمر بكل 
فاعلية في اثراء العملية الديمقراطية طوال هذه السنوات 
رغ��م كل المصاعب وال��م��ؤام��رات التي حيكت ض��ده إاّل أنه 
استطاع امتصاصها، ويكفينا انه الحزب الوحيد الذي وقف 
عصيًا امام موجة ما سمي بالربيع العربي 2011م.. وقف 
شامخًا، بل وخرج أقوى مما كان وأكثر شعبية وصمودًا.. ألجل 

هذا وأكثر حق لنا ان نفتخر..

حزب متنوع
المؤتمر الشعبي ومنذ تاسيسه هو الحزب ال��ذي تتشكل 

قيادته وقواعده من مختلف المحافظات ولم يكن يومًا يضع 
معايير النتمائه على اساس ايديولوجي او مناطقي او فئوي 
واالمثلة عديدة فمثًا اعضاء اللجنة العامة تجد الشيخ يحيى 
الراعي من محافظة ذمار والدكتور احمد عبيد بن دغر من 
حضرموت وتجد الدكتور يحيى الشعيبي من الضالع والشيخ 
سلطان البركاني من تعز واالستاذ عبدالله غانم من عدن 
والشيخ ياسر العواضي من البيضاء  والبقية كذلك.. انهم مزيج 
رائع من مختلف مساحات الوطن فا انحياز لمناطقية ما، او 

ايديولوجية.. لهذا هو حزب الوطن بامتياز.

المؤتمر عصي على المؤامرات
بفضل السياسة الحكيمة التي إنطلق منها المؤتمر الشعبي 
العام منذ تأسيسه وكذلك حنكة وتضحيات المؤسس الزعيم 
علي عبدالله صالح وال ننسى تماسك اعضائه وقواعده  كلها 
 لابقاء على وحدته وتماسكه  ط��وال تاريخه 

ً
اسباب جلية

السياسي فقد واج���ه الموتمر منذ تأسيسه العديد من 
المؤامرات ولعل ابرزها ما يسمى بموجه الربيع العربي والتي 
اغرقت شعوب المنطقة دمارًا وتم فيها حل كافة االحزاب 
الحاكمة في تلك البلدان، لكن المؤتمر الشعبي العام كان هو 
االستثناء الشامخ وواجه تلك المؤامرة الدولية بحنكة وتضحية 
الزعيم وكذا صبر قياداته واعضائه فخرج من تلك االزمة اكثر 

تماسكا وأكثر شعبية وسيظل كذلك.

استحقاقات المرحلة 
يعيش الوطن حاليًا الكثير من االزمات التي كانت نتاجًا كارثيًا 
لمؤامرة اخوان اليمن 2011 م.. وفي مختلف الجوانب، فمن 
محاولة االخوان الزج بالبلد في حرب اهلية، مرورًا بمحاولتهم 
ايضًا اغراق البلد بحرب مذهبية، وحتى االحتقان السياسي 
الحاصل اآلن داخ��ل اح��زاب اللقاء المشترك كانوا هم سببًا 
كبيرًا فيه جراء ادارتهم »الشوفينية« للقرارات داخل اللقاء 

المشترك. 
فيما استطاع المؤتمر الوقوف على الحياد ولم ينحاز لطرف 
ض��د آخ��ر رغ��م محاولة البعض ايقاعه ف��ي ف��خ المصادمة 
والمواجهة لكنه اعلنها صراحة انه ينحاز اواًل واخيرًا للوطن 

عموما . 
< ومع ذلك بمقدور المؤتمر الشعبي العام خال هذه المرحلة 
ان يبادر بالتخاطب مع كافة المكونات السياسية والحركات 
الشعبية بما فيها الحوثيين والحراك بوثيقة التصالح التي 
اعلنها االسبوع الفائت ويدعو للرد عليها وتحديد موعد زمني 
لدراستها من قبل الجميع ومن ثم التوافق عليها  ويكون 
الضامن لتنفيذها هم رعاة المبادرة الخليجية ليواصل المؤتمر 

دوره الريادي الخراج البلد من األزمة.
اشكاالت البنية التنظيمية

< بعيدًا عن االجواء االحتفالية  والكلمات الرنانة  واالمتداح 

سية  لسيا ا بة  للتجر
للمؤتمر، فهذا نتركه 

ل��ل��ت��اري��خ.. فواجبنا يحتم 
علينا ان ن��ت��ح��دث بكل 
واق��ع��ي��ة وم��وض��وع��ي��ة 

ع��������ن ب���ع���ض 
االشكاليات 
ال�����������ت�����������ي 
ت���ن���ع���ك���س 

على بنية عمل 
المؤتمر :

انعقاد المؤتمر - ت����أخ����ر م��وع��د 
تكون ازمة 2011 م ال��ع��ام ال��ث��ام��ن وق��د 

وما ترتب عليها من احتقانات حاصلة حتى اآلن 
سببًا مهمًا، لكنه يدعونا للقول بضرورة االلتزام 

بالمواعيد الزمنية المحددة لكافة االستحقاقات 
التنظيمية.

للجان  - يجب وض��ع معايير معينة لعضوية ا
التنظيمية بكافة مسمياتها الهرمية بدءًا من 
االمانة العامة ومرورًا باللجنة الدائمة الرئيسة 

ووصواًل للجماعات في المراكز االنتخابية.

المؤتمر واستحقاقات المرحلة

مراد راجح شلي


