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أحمـــــد الزهيـــري لـ»الميثاق«:

الحفاظ على الوحدة سيجنب 
الوطن ويالت الفوضى

محمد علي عناش

> تهل علينا الذكرى الثانية والعشرون لتحقيق 
الوحدة اليمنية المباركة، واليمن تعيش أزمة هوجاء 
وخطيرة على جميع المستويات، باتت تهدد األمن 
واالستقرار وتزعزع السكينة العامة وتستهدف وحدة الشعب 
اليمني وسلمه االجتماعي بفعل نشر وتكريس ثقافة الكراهية 
واالحقاد والقطيعة والتوجهات المريضة المعلبة في مشاريع 
صغيرة مأزومة، والتي تعمل على تشطير النفوس وتجزيئها 

قبل تشطير الجغرافيا.
تهل هذه الذكرى الغالية علينا، وأيدينا على قلوبنا خوفًا 
وجزعًا من الحال الذي صرنا إليه والوضع المضطرب والمخيف 

الذي نعيشه.
فلنجعل من إحيائنا لهذه الذكرى واحتفالنا بعظمتها ودالالتها 

العميقة في نفوسنا إحياًء لقيم المحبة والتسامح والوئام 
والتماسك االجتماعي، وإعالًء وتعزيزًا لقيم االنتماء والتوحد 
والحوار الوطني الجاد والمسؤول، وعنوانًا صادقًا وحقيقيًا ليمن 

جديد وعهد جديد.
إن اليمنيين صبيحة الثاني والعشرين من مايو المجيد سنة 
1990م أذهلوا العالم بتوحدهم في وقت تتجزأ فيه شعوب 
وجمهوريات وتنهار مشاريع كبرى، فخطوا بذلك في جبين 
الشمس أقوى وأهم قرار في تاريخهم، مجسدين بهذا الحدث 

أن الحكمة يمانية.
فتحقيق الوحدة اليمنية المباركة لم يكن حدثًا عفويًا أو 
غير واٍع فرضته الظروف والتداعيات االقليمية والدولية، وإنما 
كان حدثًا وطنيًا عظيمًا، وخيارًا يمنيًا مذهاًل، جسد بعظمته 
عدالة القضية وصدق االنتماء وحقيقتها التاريخية والوجودية 
ماضيًا وحاضرًا ومستقباًل، وتجسيدًا أيضًا إلرادة الشعب 

وطموحاته في الحرية والديمقراطية وبناء دولة المؤسسات 
والنظام والقانون، كما أن إعادة تحقيق الوحدة لم يكن حدثًا 
طارئًا بال أسس وبال امتداد في التاريخ، بل كان نتاجًا ووفاًء 
لنضاالت الحركة الوطنية اليمنية الصادقة والمخلصة، التي 
جعلت من هدف الوحدة والديمقراطية هدفًا ثابتًا وأصياًل في 
أهدافها وبرامجها وثقافتها السياسية والوطنية، كما أنها وفاء 
وانتصار ألهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين 
وتأكيد على واحدية الثورة وواحدية المصير وواحدية 
االهداف والطموحات والغايات، وعليه فإن دعوات االنفصال 
وفك االرتباط هي انكسار في النفوس وتراجع في االحالم 
والطموحات الكبيرة والعظيمة، هي تعبير عن وعي مأزوم 
وثقافة ضيقة مازالت مترسبة في الوعي الباطن، والدوافع 
المتسترة والمخفية لدى البعض من ذوي التوجهات والمشاريع 
الصغيرة والقروية، عملت بعض القوى السياسية وإعالمها 
غير المنضبط بوعي وغير وعي في النفخ فيها وبعثها الى 

العلن كقضايا وخيارات سياسية 
وجماهيرية.

كما أن هذه الدعوات خيانة 
للوطن الواحد والشعب الواحد، 
وخ��ي��ان��ة ل��ث��ورت��ي سبتمبر 
واكتوبر وأهدافهما الخالدة، 

وجحود ونكران مقيت للثوار وشهداء 
ال��ث��ورة ورج���االت الحركة الوطنية 
اليمنية، وال يمكن أن تكون المشاريع 
الصغيرة القائمة على أساس جغرافية 

المكان قضية عادلة، مهما كانت االسباب 
والعوامل واالخطاء، ألن القضية الوطنية 

العادلة واحدة غير مجزأة تتمثل في الحرية 
والديمقراطية وبناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق 

المساواة والعدل االجتماعي.

> ما الذي تمثله هذه المناسبة العظيمة لكل اليمنيين؟
- في البداية أود ان أؤكد ان مظاهر االحتفاء بالذكرى 
ال��22 من مايو اليوم الوطني العظيم- الذي تحقق فيه 
حلم اليمنيين في الوحدة- قد فرضت نفسها بالرغم من 

األوضاع العصيبة التي يعيشها وطننا وشعبنا.
وحقيقًة ان هذه الذكرى وما تمثله من أهمية بالغة 
لكل اليمنيين يعبرون من خاللها عن آمالهم وتطلعاتهم 
وحرصهم على انجازهم الوحدوي والعمل على كل ما 
من شأنه تجنيب وطنهم مزالق الوقوع في أتون الصراع 
والتطاحن.. ذلك ان ال��22 من مايو يوم للتسامح والمحبة 
والتكافل والتعاون والتوحد لبناء اليمن الجديد الديمقراطي 

الموحد المتجرد تمامًا من كل منغصات الماضي.
> ولكن هذه المنغصات مازالت ماثلة تؤرق اليمنيين؟

- هذا صحيح ولنجعل من ذكرى ال��22 من مايو يومًا 
لمراجعة مسيرتنا بدرجة عالية من المسئولية الوطنية 
وبعيدًا عن التخندق، ولنجعل من الحوار المسئول محطة 
انطالقتنا الوثابة نحو المستقبل الذي ننشده لوطننا 

وأجيالنا.
الحوار.. قيمة دينية ووطنية

> على ذكركم للحوار المسئول.. فقد بدأت عجلته تتحرك 
باتجاه المستقبل.. ِبمَ تعلقون على هذا الحدث؟

- البد ان نشير هنا الى الجهود االيجابية الفاعلة التي 
يبذلها فخامة االخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر االمين العام- باتجاه بلورة 
الحوار كأبرز اهداف ومضامين المبادرة الخليجية وآليتها 
المزمنة وهي خطوة في االتجاه الصحيح والذي يرى فيه 
شعبنا ومعه كل العالم حدثًا مهمًا من شأنه ان يحدث 
تطورات إيجابية على صعيد الحياة السياسية اليمنية بل 

وعلى مستوى مختلف الجوانب الحياتية عمومًا.
والحوار الذي بدأت هذه االيام عجلته تدور، تنشغل به 
احاسيس ومشاعر كل اليمنيين الصادقين الحريصين 
على التعامل مع الحوار كقيمة دينية ووطنية وانسانية 
وديمقراطية البد ان يحدث ما يحدثه من تفاعالت مهمة 
تؤكد للعالم أجمع ان اليمنيين- الذين قرروا في ال��22 من 
مايو 1990م قيام دولتهم الموحدة القائمة على االسس 
والقواعد الديمقراطية- قادرون على اعالء قيمة الحوار 
وجعله اتجاهًا استراتيجيًا ال غِنَى عنه في التوجه الراهن 
نحو بناء اليمن الجديد الموحد.. الذي البد ان تحدد مالمحه 
نتائج الحوار بصورة علمية وبرؤية ثاقبة تستوعب تمامًا 
المعطيات والتحوالت والمتغيرات التي تشهدها الساحة 
اليمنية وبكل ما تحفل به اليوم من تحديات كبيرة مثلت 
تهديدًا واضحًا وصريحًا للحاضر والمستقبل اليمني، جعلت 
اليمنيين يقفون امام مفترق طرق إما السير في طريق 

تعزيز مسار وحدتهم اليمنية.. وإم��ا طريق الضياع 
والصراع والتطاحن والعودة الى ال��وراء ونسف كافة 

انجازاتهم وتحولهم- السمح اهلل- الى كيانات مجزأة 
تزيد من معاناتهم وآالمهم ونزف دمائهم وإهدار امكاناتهم 
المالية والبشرية لصالح اطراف ومآرب شيطانية التخدم 
سوى أعداء اليمن المتربصين دائمًا بوحدته وبكل اشراقة 
يعيشها اليمن من شأنها ان تعيده الى مساره التاريخي 

العظيم ومجده الحضاري التليد.
روح جماعية

> في نظركم ما أبرز المعوقات الراهنة التي تقف أمام الحوار؟
- هناك معوقات عدة تقف أمام الحوار كهدف استراتيجي، 
لكنها ومهما كانت اسبابها وبواعثها حزبية او مذهبية او 

مناطقية او علمانية او.. الخ من العوائق فلن تعيق ارادة 
اليمنيين في بلوغ حوار مسئول وذلك من خالل االرادة 
الصادقة المتجردة تمامًا من كافة المصالح الحزبية 

واالنانية، والمنتصرة للمصلحة الوطنية العليا.
وحقيقة ان المطلوب حاليًا من مختلف القوى والفعاليات  
الوطنية هو االستشعار بروح المسئولية الوطنية والعمل 
بروح الفريق الواحد وتهيئة األجواء النطالق حوار حضاري 
يعبر عن عظمة ايماننا بالديمقراطية باعتبار الحوار هو 
االداة الفاعلة التي تحققت من خالل الوحدة اليمنية في 
ال��22 من مايو وهي بالتالي االداة الفاعلة الوحيدة لتطوير 
وتحديث مؤسسات الدولة اليمنية ومدها بكل العوامل التي 
تمكنها من مواكبة التطورات العالمية في اطار من الدولة 

المدنية المؤمنة بخيارات وتطلعات شعبها.
> ولكن البعض ذهب الى وضع االشتراطات قبل الحوار.. 

فهل يمثل هذا عائقًا أمام الحوار؟
- حقيقة نرقب ونرصد من يوم آلخر انبراء البعض الى 

دخ��ول الحوار.. اعالن شروط مسبقة قبل 
ونحن نقول الحوار 

الي��ح��ت��اج ال��ى 
اش���ت���راط���ات 

مسبقة 
وانما الى 
ت  ا د ا ر ا
وقناعات 

مسبقة 
هميته  بأ

وق��ي��م��ت��ه 
لليمن ارض��ًا 

وش��ع��ب��ًا.. وال��ح��وار 
اذا ما اجتمع كل اليمنيين فإن 

بإمكانهم طرح كل ما في نفوسهم 
من تصورات ورؤى لبناء اليمن الجديد.

وان يشارك الجميع في كل ذلك واثرائه بالمناقشات 
المسئولة والمستوعبة تمامًا روح المصلحة الوطنية العليا..
وأت��س��اءل هنا أل��م تنص المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية على اهمية الحوار وجعله من ابرز مضامينها 
وهو ما يعني ان المبادرة قد وضعت حدًا لكافة التجاذبات 
والتداعيات الخطيرة التي شهدتها الساحة اليمنية خالل 
العام الماضي، واصبحت تمثل ارضية قوية وصلبة تتطلب 
من اليمنيين الجلوس حول طاولة الحوار والمشاركة الفاعلة 
في وضع االطار العام له ولمختلف القضايا التي ستقف 
أمامها وفي اطار جداول زمنية وحتى يخرج الحوار بالنتائج 
المرضية منه ليتسنى لليمنيين بلورة ذلك وفقًا للمبادرة 
وآليتها وبما يعزز من مشاركة مختلف القوى اليمنية في 
رسم مالمح الحاضر والمستقبل لليمن الجديد األكثر بناًء 
وديمقراطية، واالكثر تناغمًا مع المستقبل واالكثر قدرة 
على التعامل مع مجمل التحديات بروح وطنية تستند الى 

تاريخ شعبنا وموروثه العظيم.
كما هي مناسبة الن نؤكد هنا ان السير نحو بلورة 
المبادرة الخليجية يمثل مخرجًا وحيدًا غير قابل للتسويف 
والمماطلة.. ذلك ان افعااًل كهذه خارج اطار المبادرة التمثل 
سوى استفراز لمشاعر الشعب وتعرض مصالحه العليا 

للخطر.
> هل لكم ان تعطونا فكرة عن رؤيــة المؤتمر 

الشعبي العام للحوار الوطني؟
العام- كما يعلم كل  - المؤتمر الشعبي 
اليمنيين- ق��ام كتنظيم سياسي على 
اساس الحوار الوطني المسئول والذي 
اسفر في بداية ثمانينيات القرن الماضي 
عن قيامه كتنظيم سياسي يمني خالص 
يؤمن بالحوار.. كما أنه يمتلك رصيدًا مهمًا 
من الحوارات التي ادارها في اكثر من محطة 

وانتصر من خاللها للمصلحة العامة.
واليوم المؤتمر الشعبي العام سيواصل انجازاته 
الديمقراطية الحوارية بروح عالية وبتفاعل وحماس 
كبيرين.. حيث تستكمل جميع اللجان التي شكلها 
ب��ه��دف صياغة رؤي���ة للحوار 
الوطني وهي رؤي��ة لن تنتصر 
وتقدم  الوطنية  للمصلحة  إال 
التشخيص  الموضوعي والواقعي 
منها  ني  تعا لتي  ا ت  للمشكال
الساحة اليمنية، وعلى مستوى 
مختلف ال��ج��وان��ب واالص��ع��دة 
التي تتوخى المعالجات الناجعة 
الكفيلة بوضع ح��د لكل هذه 
المشكالت وبالصورة التي تعبر 
عن واقع وموقع اليمن ومتطلبات 

نهوضه الحضاري ادارة وارادة.
> وماذا عن القضية الجنوبية والحوثية؟

- كما قلت لك رؤية المؤتمر تنظر بواقعية وموضوعية 

الى مختلف قضايا الشعب.. وهاتان القضيتان شأنهما شأن 
مختلف القضايا ستوليهما رؤية المؤتمر االهتمام البالغ.. 
وان شاء اهلل وخالل االيام القادمة سنقوم بعرض رؤية 
المؤتمر الشاملة لعملية الحوار وأوكد ان هذه الرؤية ستكون 
االكثر عمقًا في دراسة المشكالت اليمنية واستخالص 
المعالجات الناجعة لها وبأسلوب علمي متجرد من المزايدة 

السياسية او محاوالت االنجرار وراء خدمة 
االجندة والمصالح الحزبية الضيقة.

السلطة  للجنة  رئيسًا  باعتباركم   <
المحلية بالبرلمان.. ماذا عن انتخابات 

المجالس المحلية للمقاعد الشاغرة؟
لعليا  ا للجنة  ا ن  إ علمي  حسب   -
لالنتخابات العامة واالستفتاء تعمل 
هذه االيام على تحديد كافة المقاعد 
الشاغرة للمجالس المحلية بالمديريات 
والمحافظات وع��ق��ب ذل��ك ستجرى 
االنتخابات لملء كافة المقاعد الشاغرة.

> وماذا عن انتخابات المحافظين؟
- انتخابات المحافظين بالضرورة ستجري بعد قيام اللجنة 

العليا بملء المقاعد الشاغرة للمجالس المحلية مباشرة.
> يتردد انه سيتم اقتسام مناصب المحافظين.. ما تعليقكم؟

- انتخابات المحافظين محكومة بقانون السلطة المحلية 
وهو واضح في نصوصه ، وال أعتقد أن هناك مجااًل للتقاسم 
بل المجال مفتوح للتنافس في انتخابات ديمقراطية 

وشفافة.

> على الصعيد التنظيمي.. كيف تنظرون لخطة المؤتمر 
الشعبي العام؟

- خطة المؤتمر الشعبي العام السياسية والتنظيمية 
حافلة بالمناشط والفعاليات.. فعلى الصعيد التنظيمي 
هناك جهود تبذل لمراجعة بيانات مدخالت التكوينات 
القاعدية والوسطية واجراء عملية تصحيح ومراجعة لكل 
ذلك وبما يتفق مع اهداف الخطة الراهنة. 
وقريبًا ستعقد اللجنة الدائمة الرئيسية 
دورتها االعتيادية خالل األيام القادمة على 

طريق المؤتمر العام الثامن.
كما ستقوم القيادات المؤتمرية العليا  
بتدشين برامج حافلة للنزول الميداني 
بهدف الوقوف امام مختلف جوانب العملية 
لجات  لمعا ا ووض��ع  للمؤتمر  لتنظيمية  ا
للمشكالت التي تعتور النشاط التنظيمي 
وتكفل انطالقته الوثابة.وهي مناسبة هنا 
ألرفع تهاني الحارة للمشير عبد ربه منصور 
ه��ادي- رئيس الجمهورية النائب األول 
لرئيس المؤتمر األمين العام - وللزعيم علي عبداهلل صالح 
- رئيس المؤتمر الشعبي العام واعبر عن خالص تقديري 
ومشاعري لمختلف اعضاء الوسط التنظيمي للمؤتمر وان 
أبارك له ولكل شعبنا بالعيد ال��22 للوحدة المباركة.. كما ان 
الثقة عالية لدينا بأن يواصل المؤتمريون بارادتهم القوية 
االنتصار لوطنهم وتنظيمهم ويعملون على تحقيق كل ما 
من شأنه ان يعزز من مسيرة الوطن ودور تنظيمهم الرائد  

في االنتصار له..

> أوضح االخ االستاذ احمد الزهيري - عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام رئيس الدائرة التنظيمية بأنه ينبغي 
على كل اليمنيين أن يجعلوا من يوم الــ22 لتحقيق الوحدة 
اليمنية يومًا لمراجعة المسيرة بدرجة عالية من المسئولية الوطنية 

وبعيدًا عن التخندق.
وقال الزهيري في حوار مع صحيفة »الميثاق« بأنه مهما كانت 

من معوقات أمام الحوار الوطني سواء أكانت حزبية أم مذهبية أم 
مناطقية فإنها لن تعيق إرادة اليمنيين في بلوغ حوار جاد ومسئول.

مشيدًا بالجهود التي يبذلها الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر باتجاه بلورة الحوار كأبرز 

أهداف ومضامين المبادرة الخليجية.. فإلى نص الحوار :

لقاء : يحيى نوري

مهما كانت العراقيل أمام الحوار الوطني
 فلن تعيق إرادة اليمنيين

الحوار 
اليخضع 

الشتراطات 
مسبقة

المؤتمر سيواصل إنجازاته الديمقراطية


