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الرئيس والزعيم.. 
والمسئولية التاريخية

ل��ع��ام بمرحلة دقيقة   يمر المؤتمر الشعبي ا
وعصيبة بفعل ماتشهده الساحة الوطنية من 
ت��ط��ورات متالحقة تتطلب منه التفاعل معها بذهنية 
عالية من اليقظة واالدراك والقدرة على التعامل الكامل 
معها لبلورة االهداف والمبادئ التي يؤمن بها ويناضل على 
 للوطن وانتصارًا إلرادته الحرة.

ً
تحقيقها لترسيخها خدمة

تطورات اضحت تتشابك مع مايشهده العالم العربي اليوم 
من تحوالت ومنعطفات كبرى تشكل جميعها تحديات 
اليمكن تجاهلها م��ن قبل ك��ل م��ن يشتغل ف��ي السياسة 
والهم العام واليمكن له بداية السير نحو المستقبل دون 
تناغمه وتفاعله مع ذلك.. تطورات باتت تستبد بالعديد 
من الفعاليات المؤتمرية جراء خوفها من حدوث اي انتكاسة 
لالداء السياسي والتنظيمي للمؤتمر، خاصة مع التسريبات 
التي تثار في العديد من الوسائل االعالمية والتي تعكس 
حالة تشتت في العقل االستراتيجي ال��راس��م للسياسات 
والتوجهات المؤتمرية والتي تشير الى وجود خالفات بين 
رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الشعبي العام، وكالهما 
يمثالن قطبي المؤتمر ورمز قيادته السياسية العليا، حيث 
تعتبر هذه الخالفات- ان صّح كل ماتروجه الوسائل االعالمية 
بمثابة اآلفة الخطيرة التي من شأنها اذا ما استمرت ان تحدث 
تصدعات خطيرة ف��ي ال��وح��دة السياسية والتنظيمية 

للمؤتمر وتعطل حركته 
ال��م��أم��ول��ة ب��ات��ج��اه التعامل 
م��ع التحديات والتطورات 
الراهنة التي تشهدها الساحة 
الوطنية، وتبعده كليًا عن 
دوره ال��ري��ادي ف��ي صناعة 
لمستقبل لليمن وه���و ما  ا
يسعى له مناوئيه الحالمون 

باجتثاثه.
وحقيقة ان الشعور بالقلق 
ال���ش���دي���د داخ������ل ال���وس���ط 
ال��م��ؤت��م��ري ال��ع��ري��ض يعد 
مشروعًا ب��ل ويتطلب منه 
ال��ت��ح��رك ال��ف��اع��ل ب��ات��ج��اه 
رأب ال��ص��دع ل���دى قيادته 
العليا سيما وأن هناك من 

سيعمل على استغالله واستثماره وبما يحقق لهم أمانيهما 
وتطلعاتهما في المزيد من تعثر المؤتمر وشل حركته 
كتنظيم سياسي رائد وكبير، تدرك حتى اللحظة انه مازال 
مؤثر رئيسي في الحياة اليمنية لما يتمتع به من قدرات 
وامكانات تجعله ق��ادرًا على خ��وض غمار بناء المستقبل 
االفضل برؤى وافكار اكثر استنارة وتناغمًا ومواكبة لكل 
المعطيات ال��ج��دي��دة وال��ت��ح��والت المتسارعة ليس على 
المستوى الوطني فحسب وانما على المستوى العربي والدولي.

والريب ان القوى المنزعجة من تأثير المؤتمر الشعبي العام 
يهمها اليوم إيصاله الى طريق مسدود وجره تبعات كارثية 
لن يتحملها إال الوطن الذي يحتاج دومًا الى وسطية واعتدال 
المؤتمر الشعبي العام وكذا اعضائه ومناصريه ومختلف القوى 
التي مازالت تدرك أن استمرار المؤتمر يمثل ضمانة حقيقية 

للحاضر والمستقبل.
وإزاء ما تقدم فإننا ننظر الى التسريبات المتواصلة عن تفاقم 
خالف الرئيس والزعيم وتأثير ذلك على المؤتمر بمثابة 
جرس انذار يستدعي من القائدين التاريخيين وضع حد لهذه 
الخالفات سواء أكانت كبيرة أم صغيرة من خالل تكريس 
جهديهما باتجاه تفعيل خطط وبرامج الوطن والمؤتمر 
واطالق العنان لقواعده في تنفيذ كافة االهداف والتطلعات 
التي تحفل بها خطة تحركه السياسية والتنظيمية المتسقة 
والمستوعبة لطبيعة التحديات الراهنة وبما يعكس عظمة 
المسئولية الوطنية والتنظيمية التي تتطلب المزيد من 
االهتمام والرعاية لكي يقوم بدوره ومسئولياته على أكمل 

وجه.
واذا ك��ان��ت التصريحات المتوالية ل��ع��دد م��ن القيادات 
المؤتمرية العليا والتي تحاول التخفيف من حدة التسريبات 
االعالمية والحرص على وضعها كتباينات اليخلو منها اي 
نشاط انساني فإن هذه التطمينات غير كافية وعاجزة عن 
تبديد حالة القلق التي تعتري الوسط المؤتمري اليوم، وهو 
ما يستدعي من هذه القيادات وضع الحقيقة امام مختلف 
فعاليات المؤتمر بشفافية باعتبار القضية بالنسبة لهم تعد 
مصيرية واليمكن بأي حال من االحوال السكوت عنها في ظل 
هذه الظروف الصعبة والمعقدة، التي يمر بها الوطن وحتى 
يظل األداء المؤتمري خاٍل من كافة المنغصات خاصة وان 
تأثيرات ذلك باتت تظهر على الواقع المؤتمري وهو ما تؤكده 

حالة شبه الجمود في األداء.
واألكثر خطورة حالة االستقطاب الحزبي الذي يتم اليوم 
من قبل العديد من االح��زاب السياسية في خطوة تعكس 
حرص كل منها السيطرة على الشارع والرأي العام وتحشيد 

المزيد من االعضاء.
ويزيد هذا الحال المؤتمريين إحباطًا مع ما تردده هذه 
االح���زاب من شائعات مفادها أنها تستقطب أع��ض��اًء من 

المؤتمر الشعبي العام بعد ان شعروا بهجر تنظيمهم.
خالصة ان العقل االستراتيجي للمؤتمر ال��ذي استطاع 
السير به منذ تأسيسه عبر العديد من المحطات والتحديات 
الجسيمة التي شهدتها الساحة اليمنية وحتى اليوم الشك انه 
قادر ان يضع المعالجات الناجعة التي من شأنها وضع حد لكل 
االعتوارات التي يعاني منها المؤتمر، وأن قيادته وعلى رأسها 
االخوان عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب األول 
لرئيس المؤتمر- االمين العام والزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام، لن يرضيا ان يتحمال المسئولية 
التنظيمية والتاريخية لحدوث اي كارثة قد تهدد حاضر 
ومستقبل المؤتمر الشعبي العام.. وذلك أملنا الذي مازلنا 

بانتظار التحرك الفاعل لبلورته الى الواقع.

»الميثاق«: حسين حازب لـ

على» اإلخوان« أن يحترموا الشرعية الثورية

♢  مؤتمر الحوار الوطني اصبح في مرحلته 
الثانية.. كيف تقيم مساراته؟

- المسارات الفنية واإلداري���ة لمؤتمر الحوار 
الوطني تسير حتى االن بشكل جيد، أما بالنسبة 
للمسارات السياسية، الله يعلم الى أين تسير والى 

أين ستذهب بنا وبالبالد.
♢  لماذا؟!!

- ال ارى في األفق حتى اآلن نوعًا من التفاهم او 
التقارب بين كل القوى السياسية بما في ذلك القوى 
الرئيسية في الحوار.. حيث مازلنا نسمع منها تلك 
االلفاظ والمصطلحات التي كانت تطلقها قبل بدء 
مؤتمر الحوار.. وكنت اعتقد ان الحوار سيكفينا 
شر هذه االشكاليات.. لكن صراحة الى اآلن ال أدري 
ما ال��ذي يعيق مؤتمر ال��ح��وار، خاصة منذ ان تم 
تشكيل لجنة التوفيق التي ال ن��دري م��اذا تعمل، 
وأنا مع االسف اطلق عليها بالفرقة العاشرة  فرق 
العمل التسعة تشتغل في الظاهر ام��ام الناس، 
بينما الفرقة العاشرة هي لجنة التوفيق وسفراء 
الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والتسوية 

السياسية.
لكن م��ا نؤمله ب��أن يتوصلوا ال��ى ح��ل��ول طيبة 
ويستحضروا ما قيل في الجلسة العامة الثانية 
لمؤتمر الحوار من مالحظات مهمة قدمها اعضاء 
مؤتمر الحوار خاصة فيما يتعلق بالوحدة اليمنية 
وشكل الدولة، وفيما يتعلق بالقضايا الرئيسية 

للحوار..
حقيقة انا استغرب على البعض كيف يعطون 
ألنفسهم الحق بالحديث خ��ارج اط��ار المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.. صحيح 
ان الفضاء مفتوح ألي شخص ب��أن يقول ما لديه 
في ال��ح��وار.. لكن يسمح له بالخروج عن السقف 
الذي حددته المبادرة الخليجية السيما ما يتعلق 
في الوحدة اليمنية هذا شيء غير جيد.. فكلمة 
او لفظ االنفصال ال اقبلها وتثير لدّي االشمئزاز، 

وأنا أقول: ان الوحدة يجب 
الحفاظ عليها والتمسك 
بها، لكن في نفس الوقت 
ي��ج��ب اص�����الح االخ���ط���اء  
التي ارتكبت خالل عهد 
ال��وح��دة، وأم���ا اذا ظللنا 
نحمل الوحدة المسئولية، 
ف��ه��ذا ه��و الخطأ ب��ذات��ه، 
واس��ت��غ��رب م��ن سكوت 
اآلخرين على هذا الكالم 
بحق وحدة هي ملك عامة 

اليمنيين.
♢  .. لكن يبدو 
ــدة بدت  ــوح ان ال
ــن خــال  ــرًا م ــؤخ م

تصريحات قــيــادات جنوبية انها واقــع 
ومطلب للجميع، وبقي الحديث عن اطار 
شكل الدولة الحاضن لها والذي ما يزال غير 

موجود؟
- شكل الدولة الذي يضمن أن تظل اليمن بلدًا 
مستقرًا وأمنا لن يوجد، ما لم نصحح االخطاء اواًل 
ثم نبحث بعد ذلك عن تلك الدولة التي يرنو إليها 

الشعب اليمني.
♢  لماذا..؟!

- ألن��ن��ا ن��ح��ن ك��ق��وى ون��خ��ب سياسية تجاهلنا 
الغريم الحقيقي للوحدة واإلشكالية التي حصلت 
للوحدة اليمنية ونحاول اليوم ان نجعل  الوحدة 
هي الغريم، وهذا أوقعنا في الخطأ.. واطروحات 
الفيدرالية واألقاليم وغيرها.. كلها انظمة وأشكال 
سياسية تؤدي الى التقسيم. بينما االخطاء الفادحة 
كانت موجودة من فترة سابقة حتى قبل يوم قيام 
الوحدة اليمنية في ال�22 من مايو عام1990م.. 
الوحدة عملت على إعادة الحقوق ألهلها وإعادة 
ال��رؤس��اء والسياسيين المشردين م��ن المنافي، 
والوحدة جمعت بين المتقاتلين في احداث يناير 
1986م، لذلك اكرر وأقول ان الوحدة لم ترتكب 
األخ��ط��اء، وإنما ارتكبها ابناؤها العاقون بحقها، 
وعلى المتحاورين ان يتكاشفوا ويتصارحوا ويقولوا 
لألبيض ابيض ولألسود أسود، ولمن أخطأ اخطأت، 
ولمن اصاب أصبت.. وعلى الساسة والمتحاورين ان 
يعترفوا بأخطائهم حتى نصل الى نتيجة وحلول 

لإلشكاليات التي نعانيها اآلن.. الن الكل أخطأ.

♢  .. لكن هذا يتوجب على المؤتمر ان 
يعترف ويعتذر عن اخطائه؟

- ليس هناك مشكلة لدى المؤتمر ان يعترف 
بأخطائه.. على المؤتمر الشعبي  والحزب االشتراكي 
اليمني الموقعين على الوحدة االعتراف بأخطائهما 
المرتكبة منذ عام 90-1994م، وعليهما االثنين 
ومعهما حزب اإلصالح والجناح المنهزم في حرب 
86م، االعتراف بأخطائهم التي ارتكبوها منذ عام 
94م وحتى اليوم- سواء تلك االخطاء المرتكبة 
في مصادرة حقوق ونهب االراض��ي والعقارات، 
أو ف��ي م��وض��وع تسريح 
لعسكريين  لموظفين ا ا
والمدنيين من الوظيفة 
ال��ع��ام��ة.. ه��ؤالء ك��ان��وا وما 
زالوا موجودين وهم الذين 
أخطأوا، وبالتالي عليهم ان 
يعترفوا بهذه األخطاء، 
وان ي���ض���ع���وا ض���واب���ط 
دستورية وقانونية لمنع 
تكرارها عندها سيصل 
الجميع الى نتيجة سليمة.

أم���ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��وح��دة، 
فاليمن على م��ر التاريخ 
ل���م ي���ع���رف االس���ت���ق���رار 
إال ب��ت��ح��ق��ي��ق ش��رط��ي��ن 
اساسيين هما ال��وح��دة والشراكة الحقيقية في 
السلطة والثروة، وأنا اضيف شرطا ثالثًا عليهما 
وه��و: دول��ة قوية، فال يمكن ان يحكم اليمن إال 
بوجود دول��ة قوية. وأم��ا ما يتعلق بشكل الدولة 
وال��رؤى المطروحة، انا شخصيًا لدّي موقف وأنت 
تعرف ان لي تحفظات من رؤية المؤتمر الشعبي 

الخاصة بشكل وبناء الدولة.
♢  تتحدث عن عدم االلتزام بنصوص 
المبادرة الخليجية- ممكن توضح لنا أكثر 

حول ذلك؟
ع عليها طرفان 

ّ
- المبادرة الخليجية وآليتها وق

سياسيان، هما المؤتمر وح��ل��ف��اؤه والمشترك 
وش��رك��اؤه.. لكن ال��ذي حصل على ارض الواقع ما 
بعد تاريخ 21 فبراير2012م أن المؤتمر الشعبي 
العام  يمثل في حكومة الوفاق كمؤسسة تنظيمية 

وسياسية وغير ممثل في الجيش وال في االمن.
 لاشكاليات في المؤتمر 

ً
♢  ألم تجدوا حلوال

الشعبي؟
- هناك الف حل وليس حاًل واحدًا.. لكن لم يسمعنا 
احد، فلم نجد آذانًا صائغة، ومازال البعض يعيش 
بعقلية عام2010 و2009م، رغم أنه قد حصل 
تغيير في اشياء كثيرة، لكن العقلية فيما يتعلق 
بأمور تسيير عمل المؤتمر الشعبي العام، ظلت 

كما هي باآللية واإلدارة القديمتين..
الحكومة   فــي  المؤتمر  ♢  هــل ممثلو 
مقصرون وهل لألطراف االخرى عاقة بذلك؟

- ممثلو المؤتمر في الحكومة ليسوا مقصرين، بل 

انهم من اكفأ الكوادر الوطنية.. لكنهم  لم يجدوا 
احدًا من قيادة المؤتمر يتحدثون له ويطرحون 
عليه همومهم، وال��خ��ل��ل هنا ي��ع��ود ال��ى غياب 
التنظيم، وانا اضمن على وزراء المؤتمر بأن يقوموا 
بدورهم على اكمل وج��ه اذا ما تلقوا توجيهات 

واضحة وغير ملتبسة من قيادات المؤتمر.
♢  لماذا يتهم المؤتمر اطرافًا في التسوية 
وبالذات حزب االصاح بإقصاء كوادره من 

الوظيفة؟  
- ليست تهمة فقط، وإنما قد اصبحت حقيقة 

دام��غ��ة وم��ش��اه��دة على 
ارض الواقع.

♢  .. وأين هو نصفكم 
في الحكومة؟

- النصف اآلخ��ر خائف  
من أن يتخذ أي اج��راء او 
ق���رار دون ال��رج��وع الى 

قيادته.
تــك  ــا قــراء ♢  م
للمشهد السياسي 
ــــا يـــجـــري في  وم
ــع  ــي ــرب ـــدان ال ـــل ب
العربي، وخاصة في 
جمهورية مصر.. 
هل يمكن ان يؤثر 

ذلك على مجريات التسوية في اليمن؟
- ص��ورة المشهد السياسي في بلدان ما يسمى 
بثورات الربيع العربي، تظهر لنا ص��ورة واحدة 
ونتيجة واح��دة مفادها ان من وص��ل ال��ى الحكم 
والسلطة عبر ما يسمى بهذه الثورات، عليه ان 
يجسد الشراكة مع اآلخرين وأال يتحول الى ظالم 
وديكتاتور اكثر من الحاكم الذي كان يشتكي منه.. 
انت تقول انك مظلوم وكنت تشكو من الظلم الذي 
كان يمارس عليك، لكنك اليوم تمارس الظلم بأبشع 
ات  صوره وبشكل اكبر وافظع، وتمارس االقصاء
والتعسفات واإلب��ع��اد من الوظيفة العامة بحق 
الكل بما في ذلك بحق زمالئك الذي كانوا معك في 
الثورة.. هذا امر مرفوض، وال يمكن القبول به من 

أي طرف.. 
وأقول إن الذي يحصل اآلن في مصر وبلدان ثورات 
الربيع العربي يعيد االم��ور الى نصابها واألوض��اع 
الى طريقها الصحيح، الن الذين وصلوا الى السلطة 
زادوا في الديكتاتورية وإلغاء اآلخر، وهو ما لم يكن 
مقبواًل ل��دى الشعوب والحشود التي رفضت في 
السابق من كانوا اقوى منهم وأكثر مااًل وسيطرة، 
وها هي الحشود الشعبية تخرج اليوم مرة اخرى الى 
الشوارع والميادين إلسقاط الديكتاتوريين الجدد.
♢  هل هذا يعني فشل جماعة االخــوان 

المسلمين في ادارة شؤون الحكم؟
- جماعة االخ���وان المسلمين ك��ان عليهم ان 
يستوعبوا تشخيص االستاذ محمد حسنين هيكل 
عندما ق��ال" ان جماعة االخ���وان المسلمين في 

جميع الدول اصحاب فكر عقائدي وخطب وليسوا 
اصحاب سياسة ونظام"، ألنهم خلقوا وتربوا وتأهلوا 
على هذا المنهج، وفي نفس الوقت لديهم قناعة 
وثقافة مترسخة انهم على صواب وغيرهم على 
خطأ.. وبالتالي وقعوا في اخطاء فادحة خالل فترة 
عام فقط  من حكمهم لمصر ليكشفوا حقيقة 
نواياهم تجاه المجتمعات والشعوب.. ومرسي 
في كل خطاباته وآخرها الخطاب الذي ألقاه بعد 
مرور 24 ساعة من المهلة التي منحه اياها الجيش 
المصري، ظهر وكأنه يخطب داخل جماعة االخوان 
والى اعضاء الجماعة، أي انه 
بدا وكأنه رئيس للجماعة 
ول��ي��س ل��ك��ل اب��ن��اء شعب 

مصر العريق.
وم���ا ج���رى وي���ج���ري في 
م��ص��ر ق��د ي��ح��دث ف��ي أي 
م��ك��ان آخ���ر، اذا م��ا انتهج 
ك��ل م��ن يصل ال��ى الحكم 
س��ي��اس��ة االل���غ���اء  ل��آخ��ر 
وم��ارس التفرد بالسلطة 

لوحده.
♢  هل يمكن ان يحدث 

في اليمن؟
-  نحن ف��ي اليمن نمر 
بمرحلة انتقالية، واإلخوان 
لم يصلوا بعد  الى الحكم، فضاًل عن انهم في اليمن 
ليسوا كإخوان مصر.. حيث ان ما عملوه بمؤسسات 
ال��دول��ة  ف��ي مصر ش��يء مرعب ومخيف، فمصر 
دولة مؤسسات واهم مؤسسة فيها هي السلطة 
القضائية، والنظام االخواني في مصر  حاول تدمير 
وإل��غ��اء ه��ذه المؤسسة التي تعتبر المالذ اآلمن 
للمواطن والشعب المصري، بينما عندنا في اليمن 
التوجد مثل هذه المؤسسة وحل محلها ثور الهجر 
والبندق، فالبندق ينفع وال��ث��ور ينفع والجنبية 
تنفع والهجر ينفع في حل المشاكل والنزاعات 
بين الناس.. لكن ال ينفع ذلك في مصر إال القضاء 
والقانون، والرئيس المخلوع محمد مرسي، تجرأ على 
الله والقضاء  والقانون، فضاًل عن الحالة المعيشية 

للمواطن في مصر.
♢  لكن مرسي متمسك بما يقول انها 

شرعية الصندوق؟
- كل الرؤساء الذين سبقوه كان لهم ايضًا شرعية 
فالرئيس السابق محمد حسني مبارك كانت له 
شرعية انتخب ب��االق��ت��راع الحر والمباشر عبر 
الصندوق، والرئيس السابق علي عبدالله صالح كانت 
له كذلك شرعية وانتخب في انتخابات مباشرة 
وح��رة عبر الصندوق.. لكن قالوا لهما- حينها- 
المرحلة هي مرحلة شرعية الشارع أو الشرعية 
الثورية، وليس شرعية الصندوق، لذلك نقول 
لالخوان اآلن أنتم أمام شرعية الشعب وشرعية 
الشارع، وعليكم ان تشربوا من نفس الكأس الذي 

استقيتموه لآخرين.

الذين جاءت بهم ثورة 
الربيع أشد دكتاتورية

❞
ثورة مصر أعادت 

االعتبار للشعوب العربية

تكرار ثورات مصر  في اليمن 
ممكن اذا استمر االقصاء واإللغاء

❞
مرسي تجرأ على القضاء 

والشعب والقانون

أوضح األخ حسين حازب عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عضو مؤتمر الحوار أن على اإلخوان أن  
يحترموا الشرعية الثورية.

وقال في حوار أجرته معه »الميثاق« إن الوحدة أعادت الحقوق ألهلها وأنه ال يمكن التفريط بها مع الحرص على 
معالجة االخطاء.. مضيفًا بأنه يجب على المؤتمر واالصاح واالشتراكي االعتراف بأخطائهم.

وأشار حازب بأن الذين جاءت بهم ثورات الربيع العربي أكثر ديكتاتورية وأن تكرار ثوراة مصر في اليمن ممكن 
اذا استمر اإلقصاء واإللغاء.. فإلى نص الحوار:

الوحدة أعادت الحقوق ألهلها 
والمشردين إلى ديارهم

لن نفرط بالوحدة ونحرص على معالجة األخطاء

يجب على المؤتمر واإلصاح واالشتراكي 
االعتراف بأخطائهم

 بالوحدة والشراكة في السلطة والثروة
ّ
اليمن لن تستقر إال

وزراء المؤتمر من خيرة الكفاءات الوطنية

اإلصاح يمارس اإلقصاء بطريقة فجة

يحيى علي نوري

حوار: منصور الغدرة


