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د.القربي يعدد عوامل نجاح الحكومة ويحذر من التردد في اتخاذ القرار
حذر الدكتور أبو بكر القربي - وزير الخارجية السابق- من خطورة )التردد في  

اتخاذ القرار وغياب فريق لبلورته( وانعدام استراتيجية وطنية لبناء الدولة .
وقال رئيس دائرة العالقات الخارجية بالمؤتمر: إن )تسارع األحداث يتطلب سرعة 
تشكيل الحكومة وانقاذ اليمن قبل قيام بعض األطراف باستغالل ضعف الدولة وغياب 

الحكومة لخلق واقع جديد ال يمكن مواجهته(.
د القربي عوامل نجاح  وفي تغريدات له على موقع التواصل االجتماعي )تويتر( عدَّ

الحكومة القادمة قائاًل: )نجاح الحكومة سيعتمد على حسن اختيار أعضائها 
وتهدئة االعالم ونقائه ومنح الحكومة حرية كاملة لتنفذ برنامجها دون تدخل 

من اصحاب المصالح والنفوذ(.
وأضاف: )نحمد الله على توافق المستشارين و تسمية رئيس الوزراء وعليهم 

اآلن تسهيل مهمته في تشكيل الحكومة ووقوف األط��راف معه لضمان 
نجاحه في مهمته الصعبة(.

إن جمع القيادي الحزبي بين العمل التنظيمي والعمل 
التنفيذي بالدولة قد تسبب في إيجاد كثير من االشكاليات 
والصعوبات سواًء داخل المؤتمر الشعبي نفسه أو على أداء 

المسؤول ذاته عند تحمله مهامًا رسمية في الدولة..
وهناك تجارب تؤكد أن من أهم ركائز اإلصالح السياسي 
ترسيخ مبدأ الفصل بين المسؤوليات والمهام في الحزب 
والحكومة، كركائز أساسية بهدف بناء دولة المؤسسات 

ودولة النظام والقانون..
ولعل التجارب الديمقراطية الغربية تبين لنا اهمية 
الفصل بين العمل الحزبي والعمل الحكومي، فمعظم 
األحزاب الغربية تجسد مبدأ الفصل بين العمل الحزبي 
والعمل الحكومي بأرقى الصور، ففي أوروبا وأمريكا نجد 
أن الحزب الفائز في االنتخابات الرئاسية أو البرلمانية 
يلزم قياداته بتقديم استقاالتهم كشرط لتولي رئاسة 
الحكومة أو رئ��اس��ة الجمهورية، ون��ج��د أن مرشحيه 
يعلنون استقاالتهم من أحزابهم فورًا ويتفرغون للعمل 
الحكومي بشكل كامل.. إن الفصل بين العمل الحزبي 
والعمل الحكومي قرار شجاع ونتطلع أن يتحول في حياة 

المؤتمر الى واقع يطبق دون لف أو دوران.
إن المصلحة الوطنية والتنظيمية تتطلب إجراء كهذا 
حتى يتمكن القيادي المؤتمري من التركيز على النجاح 
في مهمة وطنية واحدة والتفرغ لها.. أما أن يعمل في 
الحزب وفي الدولة في آن واحد فهذا ينعكس سلبًا على 
األداء في الجانبين، ومن يعتقد أن مثل هذا التوجه ال 
يخدم المؤتمر الشعبي العام، فهو ال ي��رى ما تعانيه 
فروعه في المحافظات والمديريات والجامعات من 

أوضاع ال تسر أحدًا.
واذا استمر المؤتمر على هذه الحال ومحاولة تفصيله 
على مقاسات اشخاص أو ال الرضاء هذا وذاك فسيتحول 
المؤتمر الى جامد ومنفر وال يعبر عن تطلعات شعب.. 
وبالتأكيد سيخسر ان لم تكن النتيجة خروجه من الحياة 

السياسية اليمنية.
ل: لماذا الرئيس األمريكي أوباما..  ويمكننا أن نتساء
أو الفرنسي.. أو رئيس الوزراء البريطاني.. أو غيرهم ال 
يجمعون بين العمل الحزبي والرسمي في دولهم.. رغم 

أنهم فازوا عبر أحزابهم.
 اإلصالح الحزبي في الصين

وحول فصل مسؤوليات الحزب والحكومة في الصين 
يسرد القيادي في حركة فتح دياب اللوح- تلك التجربة 
بقوله: لفت انتباهي وأنا أتصفح كتابات ومؤلفات الزعيم 
الصيني "دن��غ شياو بينغ" مهندس سياسة اإلص��الح 
واالنفتاح، مسألة فصل مسؤوليات الحزب الشيوعي 
الصيني عن مسؤوليات الحكومة الصينية، وج��اء هذا 
التوجه الجديد في 1986م في سياق أعمال اللجنة 

المركزية للحزب الشيوعي الصيني..
وأض��اف: ج��اءت هذه الدعوة من الزعيم )دن��غ شياو 
بينغ(، تحت عنوان: ممارسة اإلصالح السياسي، وإصالح 
البنية االقتصادية، والبنية السياسية في الصين، من 
منطلق أنه إذا لم يتم إجراء هذه اإلصالحات، فإنه لن يتم 
إحراز التقدم االقتصادي المطلوب، أو حتى المحافظة 
على المكاسب التي تحققت في المجال االقتصادي منذ 
انطالقة مسيرة وثورة اإلصالح واالنفتاح، لذلك جاءت 

الدعوة لفصل مسؤوليات الحزب عن الحكومة  كضرورة، 
ألن التداخل التنظيمي في المسؤوليات بين الحزب 
والحكومة يعتبر من أكبر العقبات أمام تحقيق اإلصالح 

االقتصادي، والسياسي.
موضحًا أن دع��وة الزعيم الصيني لفصل مسؤوليات 
الحزب عن الحكومة وضع لها محددات أساسية لتحقيق 
هذه الغاية، وإنجاز إصالح البنية السياسية في الصين 

ومن ذلك:
- فصل مسؤوليات الحزب عن الحكومة، وتحديد كيف 
يمارس الحزب دوره القيادي بأشد الفعالية، وهذا هو 

المفتاح لإلصالح السياسي واالقتصادي.

- نقل بعض سلطات الهيئات المركزية إل��ى الهيئات 
المحلية لتصحيح ال��ع��الق��ات بين الجهتين، وف��ي نفس 
الوقت تعمل الهيئات المحلية على نقل بعض سلطاتها إلى 

المستويات األدنى.
- تبسيط الهيكل اإلداري، وهذا مرتبط بنقل السلطات، 

وزيادة الفعالية، وتوضيح مضمون اإلصالح السياسي..
وشدد الزعيم الصيني "دنغ شياو بينغ" على وضع مسألة 
فصل مسؤوليات الحزب عن الحكومة، على رأس أولويات 
خطة المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني، من أجل 
ضمان بناء مؤسسات الحزب،  ومؤسسات الدولة على 
قواعد واضحة ومتينة، تدفع بقوة مسألة نموَّ القوى 

المنتجة , والدفع بقوة تجاه إصالح البنية السياسية، 
لغرض القضاء على البيروقراطية، وحل مشكلة العالقة 
بين حكم القانون وحكم الفرد، وتسوية العالقات بين 

الحزب والحكومة.
تجارب عربية

هذه اإلشكالية التنظيمية قد وقعت بها غالبية إن لم 
يكن جميع حركات التحرر الوطني واألحزاب والتنظيمات 
السياسية التي قادت ثورات شعوبها ووصلت إلى الحكم 
واإلمساك بزمام إدارة شؤون البالد، لكن في الغالب فإن 
هذه األحزاب التي تتحول إلى أحزاب حاكمة، تغرق في 
 اهتمامها إلدارة شؤون البالد 

ّ
تفاصيل الحكم, وتولي ُجل

والعباد وتترك أحزابها تواجه االنهيار.. 
ونظرًا لغياب الفصل بين عمل الحزب وعمل الدولة، 
فإن ذلك يكون على حساب البنية التنظيمية للحزب، 

والذي يبدأ دوره باالنحسار والتراجع.
حركة فتح 

واجهت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، هذه 
االشكالية، فقد تماهت إلى درجة الذوبان في السلطة، 
وبات الناس يحملونها أخطاء السلطة، وجرت عملية 
انتقال واسعة لخيرة كوادر حركة "فتح"، إلى مؤسسات 
وأجهزة السلطة، لكن كان لذلك تداعيات خطيرة على 
البنية التنظيمية والسياسية والمجتمعية لحركة فتح 
والتي ب��دأت تتأثر سلبًا في مراحل متقدمة من عمر 
السلطة بسبب انعكاس أخطاء السلطة عليها شكاًل 

ومضمونًا..
 لذلك كان عليها  أن تعيد بناء نفسها ومؤسساتها 
من جديد، فوضعت قواعد أساسية أهمها الفصل بين 
المسؤوليات األمنية والعسكرية والمهام التنظيمية في 
الحركة، وعقدت مؤتمراتها بدون مشاركة أبنائها من 
العسكريين والعاملين في األجهزة األمنية، والذين لم 
يتقبلوا هذا اإلجراء برغم التزامهم به )تم إعادة تشكيل 
وتفعيل المكتب الحركي العسكري للتغلب على هذه 

اإلشكالية(..
ونخلص من كل ذلك ان الجمع بين المسؤوليات في 
الحركة السياسية من جهة، والحكومة من جهة أخرى, 
س��وف يكون على حساب واح��دة على األخ��رى، أو على 
حساب كليهما معًا، باإلضافة إل��ى تكريس الهيمنة 
الفردية واالستفراد بالسلطات، وخلق تداعيات خطيرة 

على مستقبل المؤسسة في الحزب والحكومة معًا.

المؤتمر والتوجه للفصل بين العمل الحزبي والعمل الرسمي

في البلدان الديمقراطية 
يستقيل الرؤساء ورؤساء 
الحكومات من الحزب 
ويتفرغون للعمل الرسمي

> القرار الذي اتخذته اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف الوطني في اجتماع األسبوع  
الماضي بشأن تشكيل لجان للفصل بين العمل الحزبي والعمل الرسمي والعمل التنفيذي، 
جاء اس��تجابة لمطالب قيادات وأعضاء المؤتمر الش��عبي العام التي ظلت منذ س��نوات تدعو إلى 
ضرورة تحرير المؤتمر الش��عبي العام من األساليب والممارسات المتبعة في األحزاب الشمولية 
وض��رورة أن يبادر لتبني اصالحات سياس��ية تعزز من الممارس��ات الديمقراطي��ة هذا التحول 
الحض��اري والديمقراط��ي في الحياة السياس��ية اليمنية كضرورة ملحة تفرضه��ا التحوالت التي 

تشهدها البالد أو التجارب الحزبية في الدول الديمقراطية..

ت���س���ل���م ال���رئ���ي���س  
ع��ب��درب��ه م��ن��ص��ور 
هادي رئيس الجمهورية أمس 
ب��دار الرئاسة أوراق اعتماد 
ال��س��ف��ي��ر م��ح��م��د س��ع��ي��د آل 
جابر بمناسبة تعيينه سفيرًا 
ومفوضًا فوق العادة للمملكة 
العربية السعودية لدى اليمن.
وع��ق��ب إج�����راء ال��م��راس��ي��م 
ال��م��ع��ت��ادة للسفير آل جابر 
ال��ت��ق��ى ب��ه ال��رئ��ي��س ون��اق��ش 
معه العالقات الثنائية بين 
ال��ب��ل��دي��ن ال��ش��ق��ي��ق��ي��ن على 
مختلف الصعد وكذا القضايا 
والمستجدات على الساحة 

الوطنية والخطوات الجارية 
لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة 

الوطنية.
وج���دد السفير السعودي 
م��وق��ف ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال��س��ع��ودي��ة ال���داع���م لليمن 
لمواجهة التحديات المختلفة 
واستكمال كافة استحقاقات 
المرحلة االنتقالية وتنفيذ 
ال��م��ب��ادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
وكذا التنفيذ الكامل والدقيق 
الت���ف���اق ال��س��ل��م وال��ش��راك��ة 

الوطنية. 

يحيى عبداهلل دويد

أ  س��������������و أ  <
م���ان���س���م���ع���ه ف��ي 
غ��ي��اب ال��م��ش��روع 
ال���وط���ن���ي ان كل 
شخص ينتمي ألي 
طرف من اطراف 
االزم����ة اليختتم 
حديثه إال بتأكيد استعداده للتضحية 

حتى آخر قطرة من دمه.
.........................

أروى عثمان

> ه��ذا ال��خ��راب 
ال��������ذي ن��ع��ي��ش��ه 
ال��ي��وم.. الفوضى، 
ال�������ال دول���������ة ل��ن 
يقبل ب��ه معظم 
ل��ذي��ن  ليمنيين ا ا
ي����ري����دون عيش 
ح��ي��اة ان��س��ان��ي��ة ك��ري��م��ة.. الم��ف��ر من 
اجتماعنا اليوم أو غدًا على طاولة الحوار 

ألن قوة الحياة اقوى من قوة الموت..
.........................

حسن الوريث

> الوطن بحاجة 
إل��ى جميع ابنائه 
ليسهموا في بنائه 
ول��ن يتم ذل��ك إال 
من خالل التعيين 
ف�����ي ال����وظ����ائ����ف 
ال��ح��ك��وم��ي��ة وف��ق 
م��ع��اي��ي��ر واس���س 
علمية سليمة تضمن ان ي��ص��ل كل 
مواطن الى حقه ومكانته التي يستحقها 

لخدمة بالدنا..
.........................

آحمد غراب

> اخ����ت����الف 
ال������رأي الي��ف��س��د 
ل���ل���ود ق��ض��ي��ة.. 
ل��ي��م��ن  إالَّ ف����ي ا
يفسد الف قضية 

وقضية..

علي سيف حسن
ل�����ل�����ون  ا  <
النهائي للنظام 
السياسي القادم 
ل��ن يشبه ل��ون 
أي من االطراف 
ال��م��ت��ن��اف��س��ة.. 
ن  سيكو لكنه 
اقرب الى لون الطرف األكثر لياقة 
ة وفعالية في التكيف  واالكثر كفاء
مع المتغيرات واالكثر مهارة في 

ادارة التحالفات..
.........................

عبداهلل فرحان
> المؤتمر الشعبي حزب وطني 
كبير لذلك يجب ان ال ينجر لردود 
االف��ع��ال واالن��ف��ع��االت.. المؤتمر 
م��س��ت��ه��دف ك��ون��ه األك��ث��ر ات��زان��ًا 

ووطنية وبراجماتية.
.........................

اياد ابو شقرا
> اه��ل��ن��ا في 
اليمن اكتشفوا 
ل����ل����ت����و ك�����ذب 
ش��ع��ار »ح��وث��ي 
اي����ران« الموت 
ألمريكا الموت 
الس����رائ����ي����ل.. 
اللبنانيون اكتشفوا ه��ذه الحقيقة 

منذ زمن ثم تالهم السوريون.

قيادي في الحراك يكشف إفشال مخطط »تركي - 
قطري« لتسليم عدن إلى »القاعدة«

قال القيادي في الحراك حسين زيد   
بن يحيى : »للمرة األولى تقام فعالية 
للحراك ولم يحدث فيها قتال او اختالفات 
بين قوى الحراك.. وذلك بعد طرد محافظ 
عدن القيادي في حزب »االص��الح« وحيد 
رشيد الى تركيا، كما ان قوات األمن والجيش 

حمت المشاركين في هذه المليونية«.
وك��ش��ف ب��ن يحيى ف��ي ت��ص��ري��ح نشرته 
صحيفة »السياسة« الكويتية انه تم افشال 
مخطط »تركي - قطري« الستخدام عناصر 
االخوان في اليمن »االصالح« الحداث بلبلة 
في فعالية الحراك تمهيدًا السقاط مدينة 
ع��دن ف��ي ي��د عناصر »تنظيم القاعدة« 

التابعة لحزب االصالح.

السعودية تجدد موقفها الداعم 
لليمن لمواجهة التحديات

حازب يفضح أكاذيب الوعظ الفاضي لإلخواني شوقي القاضي 
رد الشيخ حسين حازب عضو اللجنة العامة على خزعبالت  

القيادي اإلخواني المتشدد التي نشرها في صفحته وخرج 
يوعظ وينصح المؤتمر ويحذر وينذر.. وقد جاء في رد الشيخ حسين 

حازب:
أين كانت مواعظ ونصائح األخ البرلماني االستاذ الصديق/ شوقي 
القاضي في 2011م؟ يوم كانت تستحل المليشيات في كل مكان دماء 

أفراد الجيش واألمن في معسكراتها وفي الطرقات وفي كل مكان.
أين كنت يوم كانت تنهب مؤسسات الدولة وتدمر ويصف شوقي 

وامثاله ناهبيها بأنهم ثوار؟
أين كنت يوم تم تشجيع الضباط والجنود على التظاهر والتمرد في 

»بدعه« لم يحصل لها مثيل في تاريخ الجيوش؟
أين كنت يوم تم تمزيق ألوية الحرس الجمهوري في 

مارب ورداع وصنعاء وغيرها؟
ربما أخي شوقي يحصل خطأ من اآلتي 

ومع ذلك أقول: ربما.
لكن صدقني اليعدل خطأكم 
اي خطأ على انفسكم 
وعلى الغير في 
التاريخ، ألن 

الحجة عليكم كبيره فأنتم تدعون أو تقولون انكم حملة ودعاة الكتاب 
والسنة.. فال داعي للعويل وللتهويل..

اس بهذا الشكل تفتح مدنها بهذا الشكل الحضاري الغير مسبوق..  مادام النَّ
ال اعتقاالت وال نهب وال قتال.

الناس ذاقت المر والمرارة من تصرفاتكم وخطابكم الذي يخالف ماكانت 
الناس تشاهد وتسمع.. كالم في واٍد وتصرفات في واٍد آخر.. لهذا:

فالالزم عليكم احترام إرادة الناس.. هذه هي )الثورة( الحقيقية، التي 
حفظت وصانت كل ما وقع تحت يدها مما تبقى بعد ربيعكم الدامي الذي 

أتى على كل جميل .
إنكم والله احوج الناس بالنصيحة التي تحاول توجيهها لآلخرين .

وبعد ذلك على افتراض صحة توقعاتك التي أشك فيها -هل تريدنا أن 
نبقى متمسكين بمن سامنا سوء العذاب؟

نُتم سمحتم حتى لرئيس الدولة ان ينفذ قرارات جمهورية غنيتم 
ُ
وهل ك

لها حتى كشف لنا يوم 2014/9/21م بأنكم لم تنفذوا شيئًا منها.
لقد كان ماحصل عقوبة إلهية ألخطائكم التي لم تراِع في الوطن والشركاء 

والرئيس إاًل وال ذمة.
اجعلوا مما حصل لكم عبرة لتراجعوا وتنصحوا انفسكم اواًل.

واتركوا الباقي تشلهم الجن ال ورور..!! جوزيتم عن الجميع خيرًا.


