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«الميثاق»: حسين حازب لـ

المؤتمر سيكون أكثر حيوية 
ونشاطًا خالل العام الجديد

�  هناك تحديات واجهها المؤتمر 
الشعبي العام خــالل العام المنصرم 
ورحلت الــى العام الجديد ٢٠١٥م 
ومنها تجميد أمواله وفرض عقوبات 
على رئيسه، ومحاولة شــق وحدته 
الداخلية، اضافة الى استمرار سياسة 
االقصاء بحق كــوادره واالعتداء على 
قياداته.. برأيكم هل المؤتمر قادر 

على تجاوزها هذا العام؟
- فــي الــبــدء نهنئ كــل المؤتمريين قيادة 
واعضاء وكافة ابناء الشعب اليمني بمناسبتي 
الــعــام الجديد وذكـــرى مولد الــرســول محمد 
«صلى الله عليه وسلم»، كما نشكركم أنتم 
في صحيفة «الميثاق» على اهتمامكم بقضايا 

الوطن والمؤتمر.
وبالنسبة لــلــرد عــلــى ســؤالــكــم فــأؤكــد بــأن 
المؤتمر الشعبي العام قادر على مواجهة هذه 
التحديات من خالل تماسك قيادته- اللجنة 
العامة - والتزامها بالنظام الداخلي، المؤتمر 
الشعبي العام ال يخاف عليه إّال من الصفقات 
ومن األمور التي تجري خلف الكواليس وخارج 
النظام الداخلي، خصوصًا القضايا المتعلقة 
بالشئون التنظيمية.. كما أننا نخاف عليه من 
التخلي عن مشروعه الوطني الضامن الحقيقي 
لبقاء المؤتمر متماسكًا وقــويــًا والمتمثل 
بالحفاظ على الوحدة والديمقراطية، والتداول 

السلمي للسلطة ونبذ العنف..
وللعلم بأن اعضاء وجماهير وانصار وحلفاء 
المؤتمر مرتبطون بمشروعه الوطني وليس 

بأشخاص.
�  هــل تعتقد أن المؤتمر العام 
التحضير  لــذي يجري  ا االستثنائي 
ــادر على ايــجــاد الحلول  النعقاده ق

الناجعة لهذه التحديات آنفة الذكر؟
- بالتأكيد أن حسن اإلعــداد للمؤتمر العام 
واتــضــاح الــصــورة العــضــاء المؤتمر وتقديم 
تقرير متكامل من قبل الرقابة التنظيمية 
بكل األوجاع واآلالم والمشاكل التي رافقت أداء 
المؤتمر خالل السنوات الماضية وبكل القضايا 
التي صبر عليها المؤتمر وتحملها وتناولها 
بوضوح وشفافية هو ستضمن نجاح المؤتمر 
العام االستثنائي، وبالتأكيد أن نجاحه يعني 
تجاوز كل التحديات التي انعقد من أجلها 

المؤتمر والتغلب عليها.
والبد من التنبيه أن التحديات التي تتحدث 
عنها اليوم ليست بذلك الحجم الذي تروج له 
بعض األبــواق االعالمية.. نحن نعرف أنهم 
حاولوا استهداف المؤتمر بالمال، وباالغراء 
ات وبالترغيب والترهيب، وكان  وبشراء الوالء
كل ذلك فقاعات اعالمية الغير، وبقي المؤتمر 

ثابتًا قويًا متماسكًا.
�  ما الذي كنت تتمناه من المؤتمر 
الشعبي العام خالل العام المنصرم ولم 

يحصل؟
- تكثيف النزوالت الميدانية وااللتقاء بالناس 
واالستماع الى همومهم وتلمس معاناتهم، 

والتخاطب معهم بشفافية ووضوح.
ــذي تتمنى أن يكون عليه  �  ما ال

المؤتمر العام االستثنائي؟
- أن يكون محكمة.. تقدم اليها الرقابة 
التنظيمية تقريرًا بأعمال وأفعال القيادات.. 

المؤتمر العام هو مرجع الجميع ومن خالله 
سيتم حسم كافة القضايا الداخلية.

�  وماذا لو رفضت بعض القيادات 
«المزوبعة» حضور المؤتمر االستثنائي 

أو االنصياع لمخرجاته؟
- خذها على بالطة، ليس كل من خرج من 
المؤتمر الشعبي العام أو تمرد على نظامه 
الداخلي أو مؤتمراته العامة سيصبح مؤتمرًا 
رقــم «٢» ألن المؤتمر الشعبي الــعــام هو 
التنظيم الوحيد الــذي ال يقبل القسمة على 

اثنين مطلقًا وال يقبل التفريخ بتاتًا.
�  لماذا؟

- ألنه صاحب وثيقة وطنية تم االستفتاء 
عليها شعبيًا فقرة فقرة وكانت هذه الوثيقة 
«الميثاق الوطني» هي خالصة أفكار كل القوى 
الفاعلة اليوم على الساحة الوطنية، وخرجت 
األحــزاب التي كانت منضوية ضمن المؤتمر 
الشعبي العام بعد عام ١٩٩٠م، وبقت الوثيقة 

نهجًا ومنهاجًا للمؤتمر الشعبي العام.
ــا للمؤتمر الــعــام  ــرن �  عــلــى ذك
االستثنائي.. هل تعتقد أن المؤتمر 
الشعبي العام قادر على عقده في ظل 

استمرار تجميد أمواله؟

- المؤتمر الشعبي العام قــادر ونــص على 
عقد مؤتمره العام من خالل االشتراكات أو من 
خالل التبرعات والهبات، وسيتم عقده حتى 
لو شحتنا التكاليف وال أعتقد أن المال سيعيق 

عقد المؤتمر العام.
الــمــؤتــمــريــون ســيــتــبــرعــون وسيتحملون 

نفقاتهم فال تقلق!!
�  في ظل التحديات التي أشرنا إليها 
في السؤال األول كيف سيقوم المؤتمر 
الشعبي العام خالل العام ٢٠١٥م بدور 
المعارضة وهو منشغل بشأنه الخاص؟
- ارتكب المؤتمر الشعبي العام قرارًا كارثيًا 
وخــاطــئــًا عندما فــوض رئــيــس الجمهورية 
بتشكيل الحكومة، فمن الصعب أن تعارض 
وأنت فوضت، هذا تناقض كبير.. ولكن اعتقد 
أن المؤتمر لن يعارض على أساس حزبي وهو 
ة.. ومهما  أقدر من غيره على المعارضة البناء
يكن يظل رأيي وقناعتي بأن المؤتمر الشعبي 
وأنصار الله وقعوا في فخ التفويض وأكلوا 
المقلب الذي طبخه بنعمر مع المشترك وبعض 

المستشارين.
�  برأيك.. لماذا تم طبخ هذا المقلب 
الذي أشرت اليه بعد أن كانت القرعة 

قد وزعت الحقائب بين المكونات؟
- مــن أجــل تمرير عقوبات مجلس األمــن، 
كانوا يدركون أنه من الصعب اقرار عقوبات 

والمؤتمر الشعبي مشارك في الحكومة.
ورغم ذلك أوكد أن المؤتمر الشعبي العام 
لديه من الخبرات ما يجعله يتعامل مع األمر 
الواقع بحنكة واقتدار كون المؤتمر يدرك 
الفرق تمامًا بين المعارضة والعرقلة وهذا أمر 
ربما الحكومة والسلطة ال تدركه.. هم يفهمون 

المعارضة على طريقة المشترك فقط!
�  ما األولويات التي ترى أنت كقيادي 
بــارز أن على المؤتمر الشعبي العام 

القيام بها خالل العام الجديد؟
- المطلوب من المؤتمر كأولويات خالل العام 
الجديد، أن تلتزم القيادات المؤتمرية على كل 
مستوياتها وتكويناتها بمواصلة أعمالها 
التنظيمية وعقد اجتماعاتها في مواعيدها، 

وأن يكون العمل المؤسسي هو سيد الموقف.
على المؤتمر أن يبحث عــن أمـــوال وعلى 
اعضائه وكوادره أن يلتزموا بدفع االشتراكات 
كــمــا أن عــلــى الــمــؤتــمــريــيــن أن يستوعبوا 
الــضــربــات.. وأال يتعاملوا معها بالفعل ورد 

الفعل المباشر.
عالوة على ذلك عليه أن يوصل رسالته الى 
المعنيين باألمر في الداخل والخارج وأن يكون 
له رسالة إعالمية واضحة وعالقات متميزة مع 
اآلخرين وبالذات من لهم تأثير على العملية 

السياسية في اليمن.
�  هل تتوقع أن يظهر من يشغل 
المؤتمر عن مهامه وأولوياته بتحديات 

وعراقيل جديدة؟
- بكل تأكيد أن المتآمرين على المؤتمر 
وا بالفشل، ولكن اعتقد  لن يكفوا مهما بــاء
أنهم سيكونون أقل تأثيرًا بعد أن تكشفت 
حقيقتهم وافتضحت نواياهم ومخططاتهم، 
ـــرة المشاركة في  ــمــا وســع المؤتمر دائ

َّ
وكــل

ما قزم المتآمرين وفضح 
َّ
العمل المؤتمري كل

مخططاتهم وأربك تحركاتهم.

«الميثاق»: د.عادل الشجاع لـ

المؤتمر اليزال مرتبكًا 
وسيتجاوز التحديات

�  هناك تحديات أمام المؤتمر الشعبي العام مرحلة من 
العام الماضي الى العام الجديد تتمثل في تجميد أمواله وفرض 
عقوبات على رئيسه، ومحاولة شقه الى مؤتمرين «شمالي 
وجنوبي»، اضافة الى ممارسات اقصائية لكوادره من الوظائف 
العامة وحمالت تحريضية ضد قياداته.. برأيك هل سيستطيع 
المؤتمر الشعبي تجاوز هذه التحديات خالل العام الجديد 

٢٠١٥م؟
- نعم.. المؤتمر الشعبي العام يمتلك الكثير من القدرات سواًء 
البشرية أو في بنيته التحتية وهو اذا ما وضع لنفسه استراتيجية محددة 
المعالم يستطيع فعًال أن يتجاوز كل هذه الضربات التي وجهت اليه 
وقد تجاوز من قبل الكثير من الحصار الذي فرض عليه على مستوى 

الداخل والمستويين االقليمي والدولي، لكن 
المؤتمر الشعبي العام حتى هــذه اللحظة 
اليزال مرتبكا لم يقدم خطة واضحة المعالم 
لتحركه المستقبلي ولم يقف على فترة زمنية 
محددة يستطيع من خاللها الوصول لعقد 

مؤتمره العام االستثنائي.
اعتقد أن المؤتمر الشعبي العام يمتلك 
كثيرًا من االمكانات والمقومات.. فرجاالت 
الدولة كلها داخل المؤتمر الشعبي العام وال 
يستطيع أحــد أن يبني دولــة أو يدير دولة 
مالم يكن مع المؤتمر الشعبي العام، وأعتقد 
أىضــًا  أنه وبعد أن أصبحت جماعة الحوثي 
مصنفة كجماعة ارهابية، وكذلك جماعة 
االخــــوان المسلمين ايــضــًا مصنفة جماعة 
ارهابية لدى المجتمعين االقليمي والدولي 
وبالتالي لم يبق إّال المؤتمر الشعبي العام وهو 
لم يستفد من هذه المجريات ولم يتحرك 
في هذا االطــار ولكنني أعتقد أنه يستطيع 
أن يخرج من هذه الكبوات اذا ما استطاع أن 
يتحرك على المستويين االقليمي والدولي، 
ألنــه على المستوى المحلي الداخلي هناك 
الكثير مــن الــرضــا الشعبي تــجــاه المؤتمر 
الشعبي العام. ولهذا يحتاج فقط الى تغيير 
الصورة الذهنية الى ارتسمت حوله لدى الدول 

الشقيقة والصديقة.
ــى المؤتمر العام  �  بــاشــارتــك ال
االستثنائي.. هل تعتقد أن المؤتمر 
الشعبي العام قادر على عقده في ظل 

تجميد أمواله؟
- بالتأكيد، وال أعتقد أنه يحتاج أمواًال كثيرة لعقد مثل هذا المؤتمر، 
اضافة الى ذلك اذا أخذنا االشتراكات الشهرية التي يفترض على المؤتمر 
تفعيلها وباعتقادي أن حزبًا مثل المؤتمر يمتلك أكثر من ٤ ماليين 
عضو يستطيع من خالل االشتراكات الشهرية عقد مؤتمر عام كهذا.
�  خروج المؤتمر الشعبي العام الى المعارضة قرار مهم، 
باعتقادك.. هل المؤتمر قادر على تفعيل دوره كمعارض في 

ظل مثل تلك التحديات التي أشرنا إليها سابقًا؟
- بالتأكيد فدور المعارضة هو دور نقدي والمؤتمر الشعبي العام على 
لسان رئيسه الزعيم علي عبدالله صالح حينما وقع على اتفاقية المبادرة 
الخليجية كان واضحًا بأنه سيلجأ الى المعارضة لتعليم األحزاب السياسية 
كيفية المعارضة الحققية بعيدًا عن المناكفات السياسية وبعيدًا عن 

تعطيل المشاريع االيجابية للسلطة.
باعتقادي أن أحسن ما تم اتخاذه من قبل المؤتمر الشعبي العام من 
قرارات هو خروجه الى المعارضة، وعليه اآلن أن يرتب البيت الداخلي 
ويضع لنفسه مشروعًا واضح المعالم للفترة القادمة، وهو بالتأكيد 
قادر على قيادة دفة المعارضة بما يخدم وبما يقوم توجهات العمل 

السياسي داخل البلد.
�  باعتبارك أحد قيادات المؤتمر الشعبي العام.. ما المطلوب 
من المؤتمر القيام به كأولويات من وجهة نظرك في العام 

الجديد؟
- المطلوب من المؤتمر الشعبي اآلن -مثلما قلت سابقًا- أن يعيد 
ترتيب البيت الداخلي وأن يحدد العناصر القيادية التي تستطيع أن 
تقود المرحلة القادمة وتكون ساندًا للقيادات السابقة، خاصة ما يتعلق 
برؤساء الدوائر والقطاعات ورؤساء الفروع، هناك الكثير من رؤساء 
الفروع خالل الفترة الماضية - بالرغم من تمسكهم بالمؤتمر الشعبي 
العام واعتزازهم بهذاالحزب- إّال أنهم لم يقدموا شيئًا في الجانب 
التنظيمي.. وهنا البد من اعادة النظر في الجانب التنظيمي وتفعيله 
وكذلك تفعيل القطاع السياسي واالعالمي 
 كهذا 

ٌّ
ومنظمات المجتمع المدني.. وتفعيل

باعتقادي أنه لن يجعل المؤتمر الشعبي العام 
في المعارضة طويًال.. ألنه يمتلك من الكوادر 
المؤهلة رجاالت قادرين على ادارة دولة، فقط 
يحتاج المؤتمر الى أن يضع لنفسه مشروعًا 
واضـــح المعالم وأن يــدفــع بــرؤســاء الــدوائــر 
ورؤساء الفروع ورؤساء القطاعات ألن يقدموا 
خططهم للمرحلة القادمة وأن يفعلوا العمل 
وأن تترك الفرصة للقيادات الشابة التي لديها 

رؤى طاقة خالقة قادرة على ادارة المرحلة.
�  هذه يا دكتور أولويات على المستوى 
التنظيمي.. فهل هناك أولويات على المستوى 

الوطني؟
- على المؤتمر الشعبي الــعــام أن يقف الى 
جانب الــوحــدة الوطنية ولكن عليه أيضًا أن 
يقدم مشروعًا في هذا الجانب وال يكون خطابًا 
ممجوجًا في الهواء وإنما عليه أن يقدم مشروعًا 
مدروسًا، ألننا أمام فترة سيكون فيها االستفتاء 
على الدستور وربما تكون هناك الكثير من 
المواد الدستورية غير الصالحة والمتعارضة مع 
الوحدة اليمنية، وبالتالي على المؤتمر الشعبي 
ة تخدم  العام أن يعكف على تقديم دراسة وقراء
الوطن وتخدم المجتمع اليمني وتخدم األمن 

واالستقرار وكذلك السلم االجتماعي.
�  هل تتوقع أن تظهر تحديات جديدة 
أمــام المؤتمر في العام الجديد تعرقله أو 

تشغله عن أولوياته؟
- نحن أمام تحديات جسيمة بدأت بعض مالمحها تظهر على السطح 
ومنها التطرف واإلرهاب والصراع والتفجيرات التي الشك أنها ستزداد 
في المرحلة القادمة وبالتالي تحدي التطرف واإلرهــاب في اعتقادي 
سيتحمل نتائجه المؤتمر الشعبي العام بوصفه حزبًا وسطيًا يؤمن 
بالسلم باالجتماعي، ألن األطراف األخرى هي أطراف ضالعة في التطرف 
وكذلك ضالعة في التواطؤ مع اإلرهاب.. هناك صراع داخل القوى التي 
ترفع شعار الدين وهذه القوى لن تتصالح مع بعضها البعض بل نحن 
نرى بأن هناك ضخًا للكراهية وضخًا للعنف وما جرى في مأرب  باألمس 
حينما استولت عناصر متطرفة على أسلحة ثقيلة لكتيبة من الحرس 
الجمهوري متخصصة في مكافحة اإلرهــاب واستولوا على أسلحتها 
الثقيلة باعتقادي أن هناك من يهيئ السقاط األسلحة الثقيلة بأيدي 
هذه الجماعات هنا وهناك حتى يخلق معركة دامية في المرحلة القادمة 
بما يجعل األوضاع غير مستقرة وهذه بالتأكيد ستعكس نفسها على 
المؤتمر الشعبي العام بوصفه حزبًا يحمل المشروع الوطني وهو أيضًا 

حزب وسطي يدعو للسالم والى المصالحة الوطنية.
وهذه باعتقادي من التحديات غير المنظورة ولكن على المؤتمر 

الشعبي العام أن يتنبه لها من اآلن..

تميــزا بالطرح الجريــئ وبالرؤى الواضحة.. ينتقدا المؤتمر بغــرض الحث والتطوير وليس لمجرد النقد والظهور.. لكل منهما أســلوبه  
ولغتــه ورؤيتــه وطرحه، ال يتغيبا عن اجتماعات اللجنــة العامة ولهذا يجد المتابع لما يقوالنه أو يكتبانه أو يغردان به عمقًا وشــموًال 

وواقعية.. ثقافتهما التنظيمية الخالقة واستشعارهما للمسئولية دفعت بهما ليكونا ضمن القيادة العليا للمؤتمر..
ومما الشك فيه أن لديهما في مطلع العام الجديد ما يقوالنه عن المؤتمر الشعبي العام وأولوياته والتحديات الماثلة أمامه في المرحلة القادمة..
إنهما االســتاذ حســين حازب عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة التربوية باألمانة العامة للمؤتمر، والدكتور عادل الشــجاع عضو اللجنة العامة 

للمؤتمر..
«الميثــاق» طرحــت عليهما بضعة اســئلة وكان لكل منهما رأيه وطرحه الــذي ال يخلو من الفائدة للقــارئ واألهمية للمؤتمر، في 

المساحة التالية:

يجب أن يكون المؤتمر 
العام االستثنائي محكمة 

لحسم كل القضايا

نخاف على المؤتمر من 
الصفقات والتحركات خارج 

نظامه الداخلي

المشروع الوطني للمؤتمر 
جمع حوله الكثير من 

االعضاء واالنصار والحلفاء 
والمتعاطفين

تجميد أموال المؤتمر 
لن يعيق انعقاد 

مؤتمره العام

ارتكب المؤتمر خطأ 
كارثيًا بتفويضه الرئيس 

تشكيل الحكومة

ل المؤتمر اشتراكاته الشهرية لعقد مؤتمره العام بسهولة لو فعَّ
المؤتمر لم يستغل تصنيف المجتمع الدولي لجماعتي «الحوثي واالخوان» كمنظمتين إرهابيتين

 حاورهما/ توفيق عثمان الشرعبي

أفضل قرار للمؤتمر في 
العام المنصرم خروجه 

الى المعارضة

ترتيب البيت الداخلي 
وتحديد العناصر القيادية 
أهم أولويات المرحلة القادمة

على المؤتمر أن يعكف على دراسة معمقة 
لمسودة الدستور تخدم أمن واستقرار 

ووحده الوطن وسلمه االجتماعي

تفعيل قطاعات ودوائر 
ًوفروع المؤتمر لن يجعله في 

المعارضة طويال

مؤتمر مأرب يدين قتل أفراد الكتيبة العسكرية بمأرب ويطالب بالتحقيق في الجريمة
دانت قيادة وقواعد وانصار وحلفاء المؤتمر الشعبي  

العام بمحافظة مأرب ما تعرضت له الخميس الماضي 
إحدى الكتائب التابعة للقوات المسلحة القادمة من محافظة 
شبوة باتجاه العاصمة صنعاء حيث نصب كمين مسلح من قبل 
المسلحين الموالين للتجمع اليمني لالصالح بمنطقة نخالء 
والسحيل، وبعد مواجهات مع أفراد الكتيبة تمكن المسلحون 
من االستيالء على كامل المعدات العسكرية والعتاد وقتل 
وأسر العديد من افراد الكتيبة، عقب ذلك توسعت المواجهات 
لالستيالء على نقطة بالقرب من المنطقة المشار اليها تابعة 

ألفراد الشرطة العسكرية من قبل مسلحي االصالح..
وأكد مؤتمر مأرب في بيان أن ما حدث دليل على ضعف 
قياد السلطة المحلية والعسكرية الذي يشجع على مواصلة منهج التدمير والتسبب 
في تفتيت المؤسسة الوطنية واخالء المجال بشكل كامل لعناصر اإلرهاب والمليشيات المسلحة 
لتنفيذ أهدافها وخططها والقضاء على أي مالمح وتواجد لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

وأضاف: أن عملية انتقال الكتيبة العسكرية في ظل هذه األوضاع 
ودون وجود أدنى اهتمام أو ترتيب أمني يضمن سالمة وصولها الى 
وجهتها وعدم ارســال التعزيزات الالزمة خالل حصار الكتيبة 
العسكرية قبل االستيالء عليها من قبل المسلحين التابعين لحزب 
االصــالح برغم التواجد القريب والكثيف للعديد من وحدات 
وألوية الجيش بالقرب من المنطقة األمر الذي يدفع التساؤل 
عن المؤمرات والمواجهات التي تحضر لها المنطقة في ظل 
اجواء مشحونة ومتوترة لن تجلب للمحافظة وابنائها سوى وابل 

ودمارًا يؤثر سلبًا على المصالح الوطنية بشكل عام.
ات الالزمة  وأكد مؤتمر مأرب على ضرورة اتخاذ االجراء
وتشكيل لجنة تحقيق فيما حصل ألفراد ومعدات الكتيبة 

ومحاسبة المعنيين والعمل لما من شأنه تفادي وتدهور األوضــاع األمنية 
والعسكرية وانجرار عناصر التخريب الى جر المنطقة الى مواجهات لم تحسب نتائجها 

مسبقًا.


