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الوالء الوطني مبدأ شريف، ال ينسجم 

بأي حال من األحوال مع التبعيةأيًا كان 
شكلها أو نوعها..

الميثاق الوطني

 د/ محمد عبداهلل املحرابي*

¿ احلوار من حيث هو، ومن حيث ماهيته، هو لغة، لغة 
العقل والفكر واملنطق، لأن اللغة لي�صت مقت�صرة على 

التفاهم النظري فح�صب، بل هي نتاج عقله وفكره ومنطقه 

وهي دعاء الإن�صان، واإهابه وحوا�صه، وعقله وتفكريه 

وذاكراته وثقافته  ووطنه وتعلمه وتعليمه، وحا�صره 

وم�صتقبله.

والتفكري ل يتحقق اإل باللغة، والتعبري ل يت�صكل ال 

باللغة، وال�صماع ل يكون ال باللغة، والنظر باللغة، 

والتذوق والتوا�صل باللغة، واللغة كما يقال عنها: اأحد 

وجهي الفكر، فاإن مل تكن لنا لغة تامة �صحيحة فال يكون 

لنا فكر تام �صحيح.

وعّرفوا اللغة باأنها جمموع الألفاظ والقواعد التي تتعلق 

بو�صيلة التخاطب والتفاهم بني جماعة النا�س، وهي تعرب 

عن واقع الفئة الناطقة بها، ونف�صيتها وعقليتها وطبعها 

ومناخها الجتماعي والتاريخي.

لذا ف��اإن من ت�صريفات احل��وار اأح��ور وحائر وحمتار، 

فاأحور من معانيه العقل، فيقال فالن ما يعي�س باأحور: اأي 

ما يعي�س بعقل وحاورته فما حار جواباً: اأي �صكت ومل 

ينطق، فاإذا كان ال�صعر لغة العاطفة والأحا�صي�س وامل�صاعر 

والنفعالت، فاإن احلوار لغة العقل والفكر والفهم والإدراك، 

لذا فقد عرفوا املحاورة باأنها: مراجعة املنطق والكالم يف 

املخاطبة.. قال عنرتة  عن فر�صه:

ل���و ك����ان ي����دري م���ا امل����ح����اورة ا�صتكى

ول�����ك�����ان ل�����و ع���ل���م ال�����ك�����الم م��ك��ل��م��ي

لذا فاإن احلوار هو لغة العقل، واإذا كان هو لغة العقل، 

فاإنه ل ميكن ان ي�صدر عن العقل ال لغة جزلة وبليغة .. ولغة 

راقية ح�صارية جميلة تليق بالعقل ومكانته يف هذا الن�صان، 

وما ُجعل الن�صان خمريًا ل م�صريًا ال بف�صيلة العقل املميز 

املدرك الواعي.

فاحلوار لغة احلجج والرباهني والأدلة باأ�صلوب جميل 

هادئ ورفق وي�صر وحمبة تتجاوب معها مالمح اجل�صد 

وحركته ابت�صاماً و�صرورًا وفرحاً وبهجة، من دون عنت اأو 

تعنت بل بتوا�صع واإ�صفاء  واإقبال بكل الع�صاء تكلماً اأو 

ا�صتماعاً.

ف��اإذا كتبت نتائج احل��وار �صمي عهدًا اأو ميثاقاً يلزم 

مراعاته، عهدًا يلزم الوفاء به، قال تعاىل: »ول ينق�صون 

امليثاق« »يوفون بالعهد اإن العهد كان عنه م�صوؤوًل«، وقال 

تعاىل: »يا اأيها الذين اآمنوا اأوفوا بالعقود«.

واإذا جتاوزت املحاورة حدود العقل واملنطق واحلجج 

والرباهني فاإنها تتعدى م�صماها اىل م�صمى اآخر وهو ما ي�صمى 

عند الفال�صفة واملناطقة بالغدر، وهو نق�س العهد والإخالل 

بال�صيء وتركه، اأو اللجاج: وهو التمادي يف العناد يف تعاطي 

الفعل، اأو املعاندة: وهي املنازعة يف م�صاألة علمية مع عدم 

العلم من كالمه وكالم �صاحبه، اأو املغالطة: والتي هي قيا�س 

فا�صد، اإما من جهة ال�صورة، واإما من جهة املادة، واإما من 

جهة املعنى، اأو الإرجاف: وهو اإيقاع الرجفة بالفعل، اأو 

بالقول  وقد قيل: الأراجيف مالقيح الفنت، اأو اجلدال الذي 

هو: التخا�صم مبا ي�صغل عن ظهور احلق وو�صوح ال�صواب.

لكن اإذا �صادت لغة احل��وار وما ي�صمى بلغة الت�صامح 

والتفهم والتفكر ولغة احلث والتوا�صع والن�صاف، فاإنه 

حينئذ تكون اللغة لغة علم وعلماء ولغة فكر ومفكرين 

ولغة اأهل احلل والعقد، تكون حينها مفهومة وا�صحة، لغة 

ف�صيحة وبليغة، وقد قيل: الن�صان باأ�صغريه قلبه ول�صانه، 

وقد قيل: اإين لأكره اأن يكون مقدار ل�صاين فا�صاًل على مقدار 

علمي، كما اأكره اأن يكون مقدار علمي فا�صاًل على مقدار 

عقلي، وقد قيل:

عقل الرجل مدفون حتت ل�صانه

وكذلك قيل: 

ل�����ص��ان ال��ف��ت��ى ن�����ص��ف ون�����ص��ف ف����وؤاده

ف��ل��م ي��ب��ق ال ����ص���ورة ال��ل��ح��م وال����دم

وذكر اهلل من نعمه على نبيه داوود عليه ال�صالم »واآتيناه 

احلكمة وف�صل اخلطاب«، قال العلماء فجمع له باحلكمة 

الرباعة يف العقل، والرجاحة يف احللم، والت�صاع يف العلم، 

وال�صواب يف احلكم وجمع له بف�صل اخلطاب تف�صيل 

املجمل، وتلخي�س امللتب�س، والب�صر باحلز يف مو�صع احلز 

واحل�صم يف مو�صع احل�صم.

وقد قيل:

�����ص����ائ����ل ب����ن����ا خ�����اب�����ر اأ����ص���م���ائ���ن���ا

وال���ع���ل���م ق����د ُي���ل���ق���ى ل�����دى ال�����ص��ائ��ل

اإن�������ا اإذا م����ال����ت دواع���������ي ال���ه���وى

واأن�������������ص������ت ال���������ص����ام����ع ل���ل���ق���ائ���ل

واع�����ت�����ل�����ج ال�����ن�����ا������س األ����ب����اب����ه����م

ن���ق�������ص���ي ب����ح����ك����م ع����������ادل ف���ا����ص���ل

ل جت�����ع�����ل ال�����ب�����اط�����ل ح������ق������اً ول

ت������ر�������سَ دون احل��������ق ب���ال���ب���اط���ل

ح�����الم�����ن�����ا اأ ت���������ص����ف����ه  ن  اأ ن������ك������ره 

ف���ن���خ���م���ل ال������ده������ر م������ع اخل����ام����ل

فاإذا كانت املحاورة واحلوار لغة العقل والعلم والدليل 

والربهان فما اأجمل اأن ت�صود هذه اللغة بني اأبناء الدين 

ال��واح��د وال��وط��ن ال��واح��د والثقافة ال��واح��دة والتاريخ 

الواحد.. وهذه اللغة اإذا مل يفهمها اأهلها فكيف ميكن اأن 

نخاطب بها الآخرين كيف وتكون لغتنا لغة حوار الأمم 

وحوار الن�صانية وحوار احل�صارات وحوار الأديان، فاإذا 

عجزت لغتنا عن اإفهامنا ف�صتكون اأعجز عن اإفهام الآخر  واإذا 

مل متد اجل�صور الأ�صرية داخل املجتمع الواحد فتكون اأعجز 

عن مد اجل�صور مع الديان واحل�صارات وحينها ُيقال عنا: 

»فاقد ال�صيء ل يعطيه« واملثل ال�صعبي يقول: »الذي ما 

ينفع اأمه كيف ينفع خالته«؟!!

قال ال�صاعر:

ي���ق���رب ال�������راأي اأق�����وام�����اً وان ب��ع��دوا

ك���م���ا ت���ف���رق خ���ل���ف ال���������راأي اخ���وان���ا

واإىل امللتقى۹

*ع�ضو جلنة احلوار

الحوار
 لغة العقل

قيادات حزبية لـ»امليثاق«:

املؤتمر قائد التحوالت 
العمالقة يف الوطن

¿ أشاد أمناء عموم عدد من األحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية 
بالدور الوطني المتميز الذي قام به المؤتمر الشعبي العام في إرساء قواعد 
الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وقالوا: إن المؤتمر 
هو الحزب الرائد الذي عملت األحزاب والتنظيمات السياسية تحت مظلته قبل قيام 
الوحدة وتمكن من جمع الشتات وتوحيد اإلمكانات لبناء الوطن اليمني، وأكدوا أن 
المؤتمر بقيادة مؤسسه فخامة االخ علي عبداهلل صالح تمكن من تحقيق أعظم 
اإلنجازات للوطن وفي المقدمة إعادة تحقيق الوحدة اليمنية بطريقة سلمية 
وما رافقها من إنجازات سياسية واقتصادية وثقافية عمالقة وأكدوا أن المؤتمر 
الشعبي العام حزب الوسطية واالعتدال الذي جنب البالد كثيرًا من الويالت 

والمشاكل منذ تأسيسه وحتى اليوم.

النصريي: لوال املؤتمر ملا عم السالم ربوع الوطن 
البكري: مازال يتصدر قائمة األحزاب والتنظيمات برؤيته الوطنية

أبو الفتوح: املؤتمر نشأ من رحم الحوار
  صائل: حقن الدماء ووحد الجهود وحقق الوحدة

اأبو الفتوحالن�صريي �صائلالبكري

إحتفاء بالذكرى الـ28 لتأسيسه 
املؤتمر ودوره يف تنمية املجتمع املدني  يف ندوة موسعة بالعاصمة صنعاء

 حيث �صي�صارك يف تقدمي اأوراق الندوة نخبة من 

املوؤ�ص�صني والقيادات املوؤمترية البارزة وهم الدكتور 

اأحمد ال�صبحي الذي �صيقدم ورقة حتت عنوان »املجتمع 

املدين يف فكر واأدبيات املوؤمتر ال�صعبي العام« وال�صتاذ حمود 

حممد عباد وزير ال�صباب والريا�صة والذي �صيقدم ورقة حتت 

عنوان »الدور التاريخي للموؤمتر ال�صعبي العام يف تاأ�صي�س 

وتطوير املجتمع املدين«، والورقة الثالثة للدكتور اأحمد عبيد 

بن دغر الأمني العام امل�صاعد للموؤمتر، حيث �صيتحدث فيها عن 

»احلقوق واحلريات املدنية وتعزيزها يف املمار�صة«، اأما الورقة 

الرابعة ف�صوف يقدمها ال�صتاذ عبداهلل اأحمد غامن وذلك حول 

»التطورات ال�صيا�صية والدميقراطية يف ظل التعددية ال�صيا�صية 

واحلزبية« وال��ورق��ة اخلام�صة �صيقدمها ال�صتاذ الدكتور 

عبداحلكيم ال�صرجبي - ا�صتاذ علم الجتماع بجامعة �صنعاء 

وحتت عنوان »جهود حكومات املوؤمتر يف تنمية املجتمع« والورقة 

ال�صاد�صة يقدمها ال�صتاذ طه ح�صني الهمداين رئي�س دائرة 

املنظمات اجلماهريية ع�صو الأمانة العامة للموؤمتر 

ال�صعبي العام وورقته حتت عنوان »عالقة املوؤمتر 

مبوؤ�ص�صات املجتمع املدين مع روؤية م�صتقبلية«.

ه��ذا و�صتقدم الأوراق يومي الأرب��ع��اء 

واخل��م��ي�����س، ففي 

اليوم الأول �صيتم فيه الفتتاح وكلمتي الرتحيب وكلمة المني العام 

راعي الندوة وبعد ذلك تقدم ثالث اأوراق ويف يوم اخلمي�س تقدم ثالث 

اأوراق على جل�صتني.

ويف هذه ال�صياق اأك��د ال�صتاذ طه ح�صني الهمداين رئي�س دائرة 

املنظمات اجلماهريية باأن هذه الندوة تاأتي يف اإطار اإبراز دور ودعم 

ورعاية املوؤمتر ال�صعبي العام لكافة املنظمات والفعاليات املدنية منذ 

تاأ�صي�صه وحتى اليوم، حيث عمل - كما قال الهمداين - على تعزيز دور 

هذه املنظمات والنقابات واإ�صراكها يف كافة اجلوانب ال�صيا�صية 

والجتماعية والثقافية والتنموية، وكذا يف جانب احلريات 

وغريها من اجلوانب البداعية.

يف 

ت�صريح ل�»امليثاق« تهدف هذه الندوة بدرجةرئي�صة اىل التوعية بدور 

املوؤمتر ال�صعبي العام يف تطوير منظمات املجتمع املدين واإبراز عالقته 

بتلك املنظمات يف ظل التعددية ال�صيا�صية واحلزبية.

م�صريًا اىل اأنها تهدف اي�صاً اىل حتقيق الحتفاء بالذكرى ال�28 

لتاأ�صي�س املوؤمتر ال�صعبي العام وتزامناً مع الذكرى ال���32 لتويل 

فخامة الخ الرئي�س علي عبداهلل �صالح مقاليد احلكم وكذا تفعيل 

خطة ن�شاط الدائرة، اأي دائرة املنظمات اجلماهريية بامل�ؤمتر للعام 

2010 - 2011م.

 واأ�صاف: كما تهدف الندوة يف ذات الوقت اىل ترجمة توجيهات 

الخ رئي�س اجلمهورية رئي�س امل��وؤمت��ر وك���ذا الم��ني 

العام وذل��ك يف تفعيل ن�شاط االمانة العامة ودوائرها 

املتخ�ص�صة اىل جانب اإب��راز اإجن��ازات املوؤمتر ودوره يف تر�صيخ 

وتطوير املجتمع املدين اليمني وموؤ�ص�صاته خالل م�صريته الن�صالية 

والدميقراطية واإبراز دور املجتمع املدين من خالل فكر املوؤمتر واأدبياته 

ومن خالل م�صريته ال�صيا�صية والربامج التنفيذية حلكوماته. وقال 

الهمداين: كما اأن هناك اأهدافاً اأخرى للندوة قد ل يت�صع املجال لذكرها 

ومنها ت�صليط ال�صوء على  عالقة املوؤمتر ال�صعبي العام مبنظمات 

املجتمع املدين يف ظل التعددية احلزبية وال�صيا�صية ومواكبة اأجواء 

احلوار الوطني وتهيئة املجتمع املدين لدور ايجابي و�صراكة فاعلة 

يف احلوار.

 خمتتماً ت�صريحه بتمنياته لأعمال الندوة بالتوفيق والنجاح وكذا 

مل�صرية املوؤمتر ال�صعبي العام املزيد من الإجنازات والتطورات على 

كافة امل�صتويات مبا يتواكب واأهدافه الوطنية ور�صالته ال�صامية، كونه 

مظلة ال�صرفاء الوطنيني منذ تاأ�صي�صه وحتى اليوم.

هذا و�صوف يراأ�س اجلل�صات كل من ال�صتاذ �صادق اأمني اأبورا�س 

نائب رئي�س ال��وزراء الأمني العام امل�صاعد للموؤمتر ال�صعبي العام 

واجلل�صة الثانية ال�صتاذ الدكتور اأحمد عبيد بن دغر الأمني العام 

امل�صاعد للموؤمتر ال�صعبي العام واجلل�صة الثالثة الدكتورة اأمة الرزاق 

حّمد وزير ال�صوؤون الجتماعية والعمل الأمني العام امل�صاعد للموؤمتر 

ال�صعبي العام، و�صوف حتت�صن فعاليات الندوة قاعة املركز الثقايف 

بالعا�صمة �صنعاء.۹

¿ إحتفاء بالذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام وتحت رعاية المناضل 
عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب االول االمين العام للمؤتمر تبدأ مساء 
بعد غدٍ االربعاء بالعاصمة صنعاء أعمال الندوة التي ينظمها القطاع التنظيمي »دائرة 
المنظمات الجماهيرية« باألمانة العامة للمؤتمر تحت عنوان »المؤتمر الشعبي العام ودوره 

في تنمية المجتمع المدني«،

عارف الشرجبي

 عبدالكريم املدي

۹ بداية يقول اأمني عام حزب اجلبهة الدميقراطية 
نا�صر الن�صريي: لقد متكن املوؤمتر ال�صعبي العام 

من حتقيق جملة من الإجن��ازات الكبرية خالل فرتة 

حكمه التي بداأت يف 24 اغ�صط�س 1982م وحتى اليوم.. 

واأ���ص��اف: ه��ذه الإجن���ازات �صملت خمتلف جوانب 

احلياة ل�صيما يف املجال ال�صيا�صي والقت�صادي 

اللذين �صهدا نقالت نوعية كبرية، ففي عهد املوؤمتر 

تنف�صت الحزاب والتنظيمات ال�صيا�صية يف ال�صاحة 

الوطنية ال�صعداء ومتكنت من التعبري عن اأفكارها 

وتوجهاتها واإن كان يف اإطار املوؤمتر ال�صعبي الذي 

�صم تلك الأحزاب كحزب �صيا�صي رائد بعد عهود من 

القهر والتهمي�س وتكميم الفواه قبل تاأ�صي�س املوؤمتر، 

وقال: على الرغم من اأن الد�صتور كان يحرم احلزبية 

يف تلك الفرتة وكذلك ن�صو�س امليثاق الوطني الدليل 

النظري للموؤمتر ال اأن الحزاب كانت متار�س ن�صاطها 

بكل حرية يف التعبري عن الراأي من خالل املوؤمتر الذي 

�صكل �صاحة رحبة لتعدد الآراء والتوجهات.

واأك��د الن�صريي ان املوؤمتر بقيادة موؤ�ص�صه علي 

عبداهلل �صالح قد لعب دورًا رئي�صياً يف ا�صتقالل القرار 

ال�صيا�صي اليمني يف �صمال الوطن قبل الوحدة بعد 

ان كان القرار مرهوناً بقناعات وتوجهات ورغبات 

خارجية وهو الأمر الذي لعب دورًا مهماً يف حتقيق 

ال��وح��دة اليمنية رغ��م معار�صة بع�س الط��راف 

اخلارجية يف تلك املرحلة احل�صا�صة.

ولو مل يكن القرار اليمني م�صتقاًل ملا حتققت الوحدة 

وملا عم الوئام وال�صالم يف ربوع الوطن وهذا يح�صب 

للزعيم اليمني فخامة الخ علي عبداهلل �صالح الذي 

وحد الإرادة اليمنية.. ولفت اىل اأن يف عهد املوؤمتر 

حتقق المن وال�صتقرار والدميقراطية والتعددية 

ال�صيا�صية وتر�صخ مبداأ التداول ال�صلمي لل�صلطة 

ناهيك عما حتقق للوطن من اإجن���ازات اقت�صادية 

عمالقة وتطورات ل ح�صر لها يف اجلانب الجتماعي 

والثقايف وغريها من املجالت وكذلك حتقيق التوازن يف 

ال�صيا�صة اخلارجية بني ال�صرق والغرب، ولذا فاملوؤمتر 

هو ال�صمانة مل�صرية الوحدة والثورة والدميقراطية.

۹ اإىل ذلك اعترب اأمني عام احلزب القومي الجتماعي 
عبدالعزيز البكري تاأ�صي�س املوؤمتر ال�صعبي العام بداية 

الثمانينات اللبنة الرئي�صية الوىل للتوجه الدميقراطي 

يف بالدنا قبل الوحدة من خالل جلنة احلوار الوطني 

التي �صكلها الخ املنا�صل علي عبداهلل �صالح للخروج 

بروؤية وطنية ت�صهم يف معاجلة امل�صاكل التي كانت 

عالقة قبل جميئه للحكم، فكانت الوثيقة الوطنية 

املتمثلة بامليثاق الوطني هي ح�صيلة ذلك احلوار اجلاد 

وامل�صوؤول.. واأ�صاف: هذه الوثيقة »امليثاق الوطني« 

هي النظرية ال�صيا�صية والدليل العملي للموؤمتر ال�صعبي 

مبن فيه من اأح��زاب وتنظيمات �صيا�صية يف ال�صاحة 

والتي مار�صت حقها ال�صيا�صي والدميقراطي حتت 

مظلة املوؤمتر ال�صعبي العام بكل حرية و�صفافية بعد ان 

كانت متوارية عن امل�صهد ال�صيا�صي و حتت الطاولة.. 

ففي اإطار املوؤمتر ال�صعبي العام عملت الحزاب كفريق 

عمل واحد رغم التوجهات املختلفة »ا�صالمي، قومي، 

ا�صرتاكي، الخ« وا�صتطاع اجلميع باحلوار والقبول 

بالآخر خدمة البلد بكل �صدق واإخال�س وهذا يوؤكد ان 

امليثاق الوطني دليل املوؤمتر النظري قد اأف�صح املجال 

للجميع فا�صتطاع املوؤمتر بقيادة موؤ�ص�صه علي عبداهلل 

�صالح حتقيق الوحدة كاأهم منجز تاريخي حتقق لليمن 

يف التاريخ احلديث، ولفت البكري اىل اأن وجود املوؤمتر 

كان بداية حتول حقيقي نحو الدميقراطية والتعددية 

وحرية الراأي، واأكد اأن املوؤمتر مازال يت�صدر قائمة 

الأحزاب والتنظيمات ال�صيا�صية يف ال�صاحة ي�صم يف 

طياته العديد من ال�صرائح الجتماعية من خمتلف 

اأنحاء اليمن منوهاً اىل اأن املوؤمتر حزب وطني و�صطي 

معتدل ولي�س حزباً فئوياً اأو �صاللياً اأو مناطقياً، اأو 

مذهبياً وه��ذا جعل املوؤمتر يحظى بتاأييد كل اأبناء 

ال�صعب من تاأ�صي�صه حتى اليوم ح�صب ما اأفرزته 

النتخابات الربملانية والرئا�صية واملحلية التي جرت 

منذ حتقيق الوحدة وحتى 2006م.

وختم البكري قائاًل: نحن يف احلزب القومي الجتماعي 

ل يعيبنا اأن يظل املوؤمتر ال�صعبي العام يف �صدارة 

الح���زاب والتنظيمات املوؤمنة ب��احل��وار كو�صيلة 

وللقبول بالآخر و�صوًل اىل بناء مين م�صتقر ومزدهر.

۹من جانبه قال اأمني عام حزب التحرير ال�صعبي 
الوحدوي اأحمد اأبو الفتوح: لقد كانت م�صرية املوؤمتر 

ال�صعبي العام حافلة باملنجزات العمالقة على 

خمتلف ال�صعد ال�صيا�صية والدميقراطية والثقافية 

والجتماعية والقت�صادية، فمنذ  تاأ�صي�س املوؤمتر يف 

24 اغ�صط�س 1982م، وم�صريته م�صتمرة يف البناء 

وال�صالح والتنمية م�صتوعباً كل املتغريات الوطنية 

والقليمية والدولية ومل يكن منكفئاً على ذاته بل قراأ 

الواقع وتعاطى معه بكل �صفافية  ومنطقية، لفتاً 

اىل اأن املوؤمتر ن�صاأ من رحم احل��وار الوطني بني 

خمتلف الحزاب والتنظيمات ال�صيا�صية الذي �صبق 

اإن�صاوؤه، فكان املوؤمتر حزباً و�صطياً معتدًل يف اأفكاره 

وبرناجمه ال�صيا�صي املتمثل بامليثاق الوطني دليله 

النظري الذي اأجمعت عليه كل الأحزاب والتنظيمات 

ال�صيا�صية يف ال�صاحة الوطنية على اختالف توجهاتها 

ال�صيا�صية.

واأكد اأبو الفتوح ان الوطن قبل اإن�صاء املوؤمتر كان 

يعاين من امل�صكالت ال�صيا�صية والختاللت المنية 

واالنق�شامات بني الق�ى ال�شيا�شية لكن عندما انخرط 

اجلميع يف اإطار املوؤمتر توحدت الكلمة وجتمع ال�صتات 

و�صمدت اجل��راح وعم الم��ن وال�صتقرار و�صادت 

ال�صكينة  يف ربوع الوطن وعمل اجلميع كل من موقعه 

يف بناء الوطن حتت مظلة املوؤمتر ال�صعبي العام .. 

م�صريًا اىل اأن املوؤمتر وحد اجلهود وكان من ثمار ذلك 

اأن تفرغت القيادة ال�صيا�صية ممثلة بالخ علي عبداهلل 

�صالح ومعه ال�صرفاء من حتقيق الوحدة اليمنية حلم 

الأجيال عرب الع�صور.

وقال اأمني عام حزب التحرير ال�صعبي الوحدوي: اإن 

املوؤمتر ظل هو الرائد يف ال�صاحة بعد الوحدة اليمنية 

فلم يتخَل يوماً عن احلوار وتعميق النهج الدميقراطي 

الذي ن�صاأ مع ن�صاأة املوؤمتر والذي كان له اأثر كبري يف 

حتقيق ال�صتقرار ال�صيا�صي والرخاء القت�صادي  ول 

اأبالغ اإذا قلت ان املوؤمتر هو �صاحب البذرة الطيبة 

التي انتجت ثمرًا يانعاً عنوانه التعددية والدميقراطية 

والراأي والراأي الآخر والتداول ال�صلمي لل�صلطة كخيار 

ل رجعة عنه، و نوه ابو الفتوح اىل اأن املوؤمتر بقيادته 

احلكيمة املجربة مازال ق��ادرًا على جتاوز الأخطار 

والتحديات مهما بدت ع�صية.

۹ وبدوره يرى �صالح عبداهلل �صائل اأمني عام حزب 
جبهة التحرير اأن املوؤمتر ال�صعبي العام هو الذي اأر�صى 

قيم احلوار والقبول بالآخر وهو الذي جمع الكلمة 

والإرادة اليمنية، وقال: مازلت اأتذكر تلك الدماء التي 

كانت ت�صفك بني اأبناء الوطن الواحد ب�صبب تعنت 

البع�س واإ�صرارهم على فر�س راأيه بالقوة واإلغاء 

الآخر ولكن املوؤمتر ال�صعبي العام وقيادته احلكيمة 

عمل كل ما بو�صعه حلقن الدماء، وفعاًل جنح يف ذلك 

وانتهت اأول ف�صول ذلك امل�صل�صل الدامي الذي مازالت 

اآثاره باقية يف النفو�س حتى اليوم يف املناطق الو�صطى 

ومناطق الطراف بني �صطري الوطن قبل الوحدة، 

فكان ل�صوت العقل واحلكمة من قبل املوؤمتر وموؤ�ص�صه 

الخ علي عبداهلل �صالح الف�صل يف طي تلك ال�صفحة 

ال�صوداء وتبدل النزاع واخلالف بلغة احلوار والإخاء 

واملحبة والوئام وانتهت تلك املعاناة واىل الأبد.. ولفت 

�صائل اىل اأن املوؤمتر هو احلزب الأكرث رحابة وقبوًل 

بالآخر، ول��ول و�صطية برناجمه ال�صيا�صي امليثاق 

الوطني ملا عادت القيادات ال�صيا�صية التاريخية للوطن 

بعد عقود من النفي و التهجري الق�صري من قبل الأنظمة  

التي �صبقت جمي فخامة الرئي�س علي عبداهلل �صالح 

ون�صاأة املوؤمتر ال�صعبي العام.۹


