إن الوحدة الوطنية هي القوة التي تواجه بها كل
المخاطر التي تهدد كياننا واستقرارنا وسيادتنا.
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عدد مكرس بمناسبة
الذكرى الـ 30لتأسيس
المؤتمر الشعبي العام

املؤمتر وضرورة فصل العمل
التنظيمي عن التنفيذي

< وإن كان المؤتمر الشعبي العام
بعمره المديد وسنواته الثالثين العامرة
باإلنجازات الوطنية والتاريخية ،خاصة
بالمقارنة مع غيره من االحزاب االخرى
ذات اليمين والوسط واليسار ،والتي
لم تعرف في غالبيتها العمل الحزبي
والسياسي اال م��ع إق���رار التعددية
الحزبية التي تزامنت مع منجز الوحدة
العظيم في الثاني والعشرين من
مايو عام 1990م نقول إن المؤتمر
الشعبي العام وأعضاءه يدركون أن
هذه السنوات الطويلة وبما عمرت من
نجاحات وإنجازات وطنية وتاريخية ،إال
أن هذه المسيرة تحتاج الى التقييم
والمراجعة والتقويم في الكثير من
جوانبها ونواحيها ،خاصة في هذه
المرحلة العصيبة واالستثنائية التي
تمر بها البالد والعملية الديمقراطية
والعمل السياسي بشكل عام ،وللمؤتمر
الشعبي العام على وجه الخصوص ،ذلك
بما تحمله من متغيرات سياسية على
طريق المرحلة االنتقالية وصو ً
ال الى
إجراء االستحقاقات االنتخابية القادمة،
والتي من المفترض أن يواصل المؤتمر
الشعبي العام مسؤولياته السياسية
وال��وط��ن��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة ف��ي قيادة
البالد كحزب كبير ورائ��د في العمل
الديمقراطي وبما يمتلكه من أغلبية
بين جماهير الشعب وضعته دائمًا
في المقدمة على غيره من األح��زاب
والتنظيمات السياسية.
وعطفًا على ذلك وجب على المؤتمر
الشعبي ال��ع��ام ممث ً
ال ف��ي قياداته
أن يدلفوا الى هذه المرحلة بعقلية
م��ت��ق��دة وأذه����ان ص��اف��ي��ة ،وأج��ن��دة
ومشاريع تناسب هذه المرحلة وتواكب
مسيرة العمل السياسي في ظل تلك
المتغيرات ،حتى يخرج المؤتمر أكثر
قوة ومنعة وتماسكاً ،لمواجهة المراحل
القادمة التي تحمل تحديات كبيرة
وعظيمة تختلف بشكل جذري عن كل
التحديات السابقة التي واجهها منذ
تأسيسه في اغسطس 1982م ،ثم ما
تالها مرحلة الوحدة المباركة وانطالق
مسيرة العمل الديمقراطي الحقيقي
في العام 1990م ،وغيرها من المراحل
الكثير من المصاعب والتحديات خاصة
وكونه الحزب الحاكم وصاحب االغلبية
البرلمانية وقائد كل الحكومات ،فض ً
ال
عن قيادته الرئاسية للبالد من خالل
دورتين انتخابيتين ،وضع فيها الشعب
اليمني ثقته كاملة في مرشح المؤتمر
الشعبي العام ،كونه حقيقة جسد آمال
وتطلعات تلك الحشود الكبيرة من أبناء
الشعب اليمني األبي.
وم��ن المهم التأكيد هنا على أن
ا لمؤ تمر يين سيجعلو ن م��ن هذ ه
ال��ذك��رى مرحلة مفصلية لالنطالق
وبقوة الى آفاق أرحب ،ال تضمن فقط
للمؤ تمر ا لحفا ظ على جما هير يته
الكبيرة بل الذهاب الى أبعد من ذلك
بالعمل بجد وإخ�لاص على أن يحوز
المؤتمر الشعبي العام على أكثر مما
يمتلك من جماهير حالياً ،حتى يواصل
مسيرته في قيادة البالد وقيادة العمل

باحتفال المؤتمر الشعبي العام وأعضائه ومنتسبيه بالذكرى الثالثين
إلنشاء حزبهم في الرابع والعشرين من اغسطس العام 1982م ،انما
يحتفلون بتاريخ ومسيرة رائدة وحافلة لتنظيمهم السياسي الذي شكل
االمتداد الواعي والحي للحركة الوطنية المحقق آلمال وتطلعات الشعب
والثورة والوحدة الخالدة.

عبدالفتاح األزهري

وسطية
المؤتمر أهم
ما يميزه وعليه
الحفاظ عليها
السياسي ومواصلة برنامجه االقتصادي
والتنموي واالجتماعي والديمقراطي
 ،مع العلم يقينًا أن ذلك الهدف لن
يتحقق باألمنيات والركون على الرصيد
الجماهيري السابق ،ولكن بالتخطيط
والعمل المخلص الجاد ،الذي يجب أن
يبدأ أو ً
ال من المؤتمر العام القادم تحت
راية الشفافية والوضوح والنقد االيجابي
البناء ،الذي من شأنه أن يبصرنا بكل
أخطائنا وسلبياتنا السابقة ،حتى يمكن
تالفيها وتجاوزها لمصلحة التنظيم
ولضمان الدخول الى المراحل القادمة
بعقليات متقدة ومتجددة وروح تمتلك
زم��ام ال��م��ب��ادرة والتقييم االيجابي
المنشود.
وإذا ما أردنا المحافظة على مؤتمر
شعبي ك��ح��زب رائ���د وجماهيرية
طاغية وجب علينا ايضًا أن نبث دماء
وروح جديدة في جسده وذلك بالدفع
بقيادات جديدة وشابة تمتلك التأهيل
واالمكانيات ال�لازم��ة لمشاركة من
سبقهم من قيادات لمواصلة المسيرة
الظافرة بقوة دفع أكبر عنوانها مؤتمر

شعبي يتجدد ويتطور قادر على العمل
والمبادرة بعيداً عن اإلنجرار وراء ردات
الفعل ألعمال اآلخرين ،ألن المؤتمر
الشعبي العام هو القائد وعلى غيره
من األح��زاب السياسية االنقياد وراءه
في مسيرته وركبه الميمون.
وبالضرورة عند الحديث عن أهمية
ضخ دماء جديدة لقيادة العمل وبث روح
التجديد في جسد المؤتمر ،ال بد لنا أن
نتحدث عن القيادات التاريخية ،وقيادات
الصف االول حالياً ،بإخالص إال أن الزمن
غير الزمن والمرحلة غير المراحل،
وبالتالي وبكل روح رياضية  -فإن
العديد منهم وجب عليهم أن يترجلوا
ويفسحوا المجال لغيرهم ،مع كامل
االحترام والتقدير والوفاء والعرفان لهم
ولتاريخهم المؤتمري المشرف.
وفي هذا الجانب ايضًا على المؤتمر
ت��ج��اوز سلبيات ال��م��راح��ل السابقة
وتصحيح كل االخطاء التي رافقتها،
وفي مقدمتها االقرار وبشكل صارم،
أن يكون القيادي خاصة في قمة الهرم
«االمانة العامة» متفرغًا تفرغًا كام ً
ال
للعمل التنظيمي حتى يستطيع أن يقدم
كل جهده ووقته للتنظيم ،وأن نبعد
وبشكل قاطع عن وجود قيادي مشغول
عن العمل الحزبي والتنظيمي بوزارة
أو مؤسسة أو عضوية مجلس نواب أو
شورى ،حيث علمتنا التجربة أن ذلك
غير مجد وليس في مصلحة الموقعين
معاً.
كما أن على المؤتمر أن يقف بكل
صراحة ووضوح وجدية أمام «النظام
الداخلي» واللوائح المنظمة للعمل
والتي تمثل الدستور والقوانين الداخلية

التي يقوم عليها هيكله التنظيمي،
حيث تحتاج وبشكل أكيد وواجب الى
إعادة تقييم وإعادة نظر في الكثير من
بنوده وجوانبه ،التي تنظم العالقات
وتحدد المهام والصالحيات والحقوق
والواجبات ،وأن يتم بحثها ومراجعتها
ب��ج��د وم��س��ؤول��ي��ة لتحديد م��واط��ن
الضعف والوهن فيها ،وضرورة تعديلها
وت��ج��اوزه��ا م��ن أج��ل تطوير العمل
الحزبي االيجابي بعيد اً عن نصوص
وبنود التداخل وعدم الفاعلية وغياب
ال��وض��وح ،وف��ي مقدمتها غياب هذا
«النظام الداخلي» واللوائح نفسها عن
التطبيق الفعلي الصارم والملزم لجميع
االعضاء بمختلف مواقعهم ،وليس
على حساب «االرتجال» واالجتهادات
الشخصية الضيقة التي تضعف وتضر
بالعمل الحزبي السياسي المنظم اكثر
مما تفيده وتقويه.
ويظل من األهم واألدع��ى للمؤتمر
الشعبي العام قيادة وقواعد أن يحافظ
على أهم وأكبر سماته والتي الزمته
خالل تاريخه الممتد ثالثين عاماً ،والتي
ظل فيها هذا التنظيم ملتزمًا بنهج
الوسطية ..الوسطية الحقة دون تلفيق
أو تنميق أو تلميع ،والتي نستدل عليها
ببساطة من خالل مواقفه من مختلف
القضايا الوطنية االستراتيجية ،والتي
تقف تجاربه شاهدة على الوسطية
بين التطرف العلماني وتطرف دعاة
ا ل��د و ل��ة ا لد ينية و تسييس ا لد ين
وأسلمة السياسة ،وفي الفكر وسط
بين التطرفين الليبرالي والديني،
حيث يوازن بين الدين والدنيا والدين
والسياسة والعقل والنقل والتحرر
والمحافظة ..وبانفتاحه على اآلخر..
على الشعوب والثقافات والحضارات
االنسانية ..مع الحفاظ على الهوية
الوطنية ..وض��د التطرف واالره��اب
والعنف والتشدد ..ومع ثقافة التسامح
وااليمان باآلخر دون شطط أو تهور أو
مداراة.
وف��ي األخ��ي��ر لسنا بحاجة لتذكير
المؤتمريين «قيادة وقواعد» بأهمية
التجديد والتطوير في هذه المرحلة،
فالجميع ينشد تلك الغاية ويسعى
لها ،لكنها لن تأتي اال بعمل مخلص
وجاد نمتلك معه الكثير من االدوات
والوسائل الالزمة لتحقيق ذلك الهدف،
وفي مقدمتها أن يعمل الجميع تحت
شعار كبير وعريض عنوانه «الحفاظ
على الوسطية وال��ق��رب م��ن الناس
واحتياجاتهم أكثر مما هو عليه اآلن»،
وحينها فإن الثقة الكاملة ستتملكنا
دون شك على قدرتنا على التجديد
والتطوير ..وكيف ال ومؤتمرنا يمتلك
ما ال يمتلكه غيره من رصيد جماهيري
كبير وزاخر بعناصره الكفؤة والمؤهلة
القادرة على التطوير والتجديد والدخول
الى الساحة السياسية في المراحل
القادمة بمؤتمر شعبي عام يناسب
اسمه وتاريخه السياسي الرائد وملبي
لتطلعات وآمال جماهيره العريضة على
وجه الخصوص وجماهير الشعب اليمني
األبي على وجه العموم.

اشراقة فجر
نبيهة أحمد محضور
إن الرابع والعشرين من اغسطس يمثل ذكرى
خالدة في نفوس اليمنيين ،هذا التاريخ يعتبر
نقطة تحول في حياة المجتمع اليمني الذي كان يرزح
تحت وطأة الظلم واالستبداد ،والذي عاش سنوات
طويلة بعد الثورة المجيدة وهو يعاني من التخبط
وعدم االستقرار ومن الصراعات الحزبية المتشددة
التي تحمل أفكاراً متطرفة سوا ًء في شمال اليمن
أو جنوبه..
وفي تلك الظروف المضطربة تم تأسيس حزب
المؤتمر الشعبي العام على يد فخامة األخ علي
عبداهلل صالح -حفظه اهلل ورع��اه -والذي امتطى
صهوة الحكم في وقت تنصل الجميع عن تحمل
مسؤولية البالد آنذاك ،ليضع بذلك حجر األساس
لبناء مجتمع يمني سوي ،من خالل حزب المؤتمر
الشعبي العام الذي يتسم بالوسطية واالعتدال
ويضم جميع فئات المجتمع بعيد اً عن التطرف
والتشدد ..هذا الحزب الذي أوجد التوازن في أوساط
المجتمع اليمني ،كيف ال؟ وهو يحمل أفكار هذا القائد
العظيم الذي يتسم بالحكمة ورحابة األفق وتطلعاته
المشرقة نحو مستقبل أفضل للوطن..
هذا القائد الحكيم الذي يحمل بداخله حبًا كبيراً
لهذا الوطن ّ
قل أن يوجد له نظير ،والذي من أجله
قدم التنازالت تلو التنازالت من أجل أمنه واستقراره
ووحدة أبناء شعبه ،داعيًا ومؤكداً على أن اسلوب
الحوار هو األمثل لتجاوز كل األزم��ات والصعاب
حتى في أحلك الظروف ،فكان ومازال حزب المؤتمر
الشعبي العام الحزب الذي يمتلك قاعدة جماهيرية
كبيرة وعضوية غالبية أبناء الشعب اليمني،
فاستطاع أن يكون الحزب الحاكم ال��ذي استأثر
بنصيب األسد في البرلمان بغالبية أعضائه..
وان المشوار الطويل الذي يمتد ألكثر من ثالثين
عاماً منذ تأسيس الحزب إلى اآلن يعكس مدى نجاح
سياسته ووضوح أهدافه ورؤيته الرامية إلى االرتقاء
بالوطن وخلق المساواة بين أبناء الشعب اليمني،
والمشاركة السياسية بطرق ديمقراطية دون تطرف
أو انحياز ألفكار معينة تتبع أجندة ذات مصلحة خاصة
وان المواقف واألزمات التي تمر بها اليمن وخاصة،
الوضع الراهن وفي ظل هذه التصعيدات الخطيرة
التي تسعى إلى هدم بنيان الوطن وتجزئة أوصاله
والقضاء على منجزات ومؤسسات الدولة ،أثبتت اثباتاً
قاطعًا مدى الثبات والحكمة التي يتسم بها أعضاء
وأنصار المؤتمر الشعبي العام ووالءهم الحقيقي لهذا
الوطن ومسارعتهم للتضحية والبذل من أجله ومن
أجل المبادئ العظيمة.
لذلك نوجه لرئاسة وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي
العام المخلصين ولغيرهم من أبناء اليمن الذين
اثبتوا وفائهم لهذا الوطن -تحية إجالل وإكبار ،لكم
أيها الصامدون األوفياء ،ومزيد من الثبات واليقظة
لما يحاك ضد وطننا الغالي.
وندعو جميع فئات المجتمع والمؤسسات الحكومية
والمدنية ،إلى االصطفاف الوطني حتى نستطيع
تجاوز هذه المحنة وهذا الظرف القاسي الذي تمر
به بالدنا الحبيبة ،وتقاسم المسؤولية من أجل دفع
النشاط الخدمي وتجاوز كل التحديات.
ومن هنا ..نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
للزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي
العام لسالمته أو ً
ال ولذكرى الرابع والعشرين من
أغسطس الذي كان وم��ازال الفجر المشرق لهذا
الوطن.

