
> مدلوالت ذكرى التأسيس وتزامنها هذا العام مع 
ظروف عصيبة وتحديات جسيمة.. ِبمَ تعلقون؟

- الب��د لنا وبعد م��رور 30 عامًا أن نستحضر كافة 
الظروف واإلرهاصات والتداعيات الخطيرة التي كادت 
تعصف بالبالد قبل ال�24 من اغسطس 1982م.. وجاء 
قيام المؤتمر الشعبي العام في هذا التاريخ الوطني 
والمفصلي ليخرج الوطن من أتون كل ذلك برؤية وطنية 
ثاقبة استلهمت تمامًا واقع شعبنا وحددت بدقة متطلبات 
البناء والتطوير والتحديث التي يحتاج اليها الشعب وفجر 

من أجلها الثورة وأقام النظام الجمهوري.
وكم نحن اليوم- بحاجة وفي ظل استحضارنا للكثير من 
اإلنجازات والتحوالت الكبرى التي حققها المؤتمر وعلى 
مستوى مختلف المجاالت السياسية والفكرية والثقافية 
واالجتماعية وأدواره المهمة في تعزيز المشاركة الشعبية 
الواسعة في عملية الممارسة الديمقراطية والبناء 
والتشييد- أن نقارن بين المعطيات والتحديات التي يمر 
بها الوطن اليوم وبين تلك التي كان يعاني منها الوطن 

قبل 30 عامًا.
ولعل قيام المؤتمر الشعبي العام وانبثاقه من خالل 
عملية حوار وطني شامل أثرته كافة الفعاليات الوطنية 
الفاعلة فيها يؤكد أن المؤتمر الشعبي العام اليوم 
سيربط تاريخه الحافل باإلنجاز في الحوار مع متطلبات 

الحوار اليوم بهدف الخروج من األزمة الراهنة.
 وهذا يعني أن المؤتمر الذي يمتلك رصيدًا هائاًل في 
الممارسة الديمقراطية قادر على ربط الحاضر بكل 

اشراقاته وإنجازاته المشهود لها.
> االحتفاء بالذكرى هل ترونه كافيًا أم أن المؤتمر 

يحتاج الى ما هو أكثر من ذلك؟
- االحتفاء - كما أشرت - هو الوقوف أمام حجم العطاء 
واالنجاز المؤتمري على مختلف الصعد والمجاالت وهو 
وقفة تأمل لقراءة التحديات الراهنة التي تواجه المؤتمر.. 
ورفع وتيرة حماس وتفاعل أعضائه وتهيئتهم لخوض 
غمار مرحلة جديدة تتسم بفاعلية أكبر واستعدادات 
كبرى قادرة على مواجهة التحديات بالصورة التي تنتصر 
لالهداف العظيمة التي حققها المؤتمر ومازال حريصًا 
على تحقيق تطلعات أكبر للشعب والوطن، وهو إصرار 
أملته عليه مسؤوليته الوطنية كتنظيم أدار الوطن في 
أخطر المراحل واستطاع أن يسير به الى بر األمان وأن 
يحقق له تطلعاته في الديمقراطية والتنمية.. الخ من 

االنجازات الملموسة لدى كل مواطن.
> في غمرة احتفال المؤتمريين بذكرى التأسيس.. هل 
تستذكرون فصواًل مهمة تحرصون على إحاطة الجيل 
الجديد بها والذي يجهل عظمة أدوار المؤتمر الوطنية؟
- المؤتمر الشعبي العام اليوم وبمسيرته الحافلة يعد 
أكبر قوة تنظيمية في الساحة الوطنية وله امتداده 
على مختلف نواحي الجمهورية، وهذا أمر يتطلب من 
قنواته االعالمية واالرشادية إحاطة الوسط المؤتمري 
العريض بكافة الفصول المهمة والرئيسية في تاريخه 
المؤتمري ورصد إنجازاته بحيث يستوعب الماليين من 
أعضاء المؤتمر دالالت ومعاني االحتفال بالذكرى التي 
البد أن يتم من خاللها استلهام المثل والقيم الوطنية 
التي انتصر لها المؤتمر من أجل المصلحة الوطنية العليا 
وسخر من أجلها الكثير من جهده ووقته، االمر الذي مكنه 
من تحقيق االنتقال بأهداف ومبادئ الثورة اليمنية 
»سبتمبر واكتوبر« الى مشروع سياسي وفكري وثقافي 
واقتصادي واجتماعي أخذ المؤتمر على عاتقه خالل 30 
عامًا مسؤولية تجسيد كل ذلك على الواقع بروح وطنية 
عالية متجردة من األنانية وحب الذات وكان في كل محطة 
من محطاته المشرقة عبر مسيرته يحرص على تطوير 
برامجه ونشاطاته وعالقاته.. وهي مناسبة هنا أن أذكر 
الجيل الجديد في الوسط المؤتمري أن يقرأوا باهتمام 
بالغ تلك الحيثيات الوطنية الرائعة التي حرص الزعيم 
والقائد المؤسس علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر- 
على تسطيرها في الميثاق الوطني كمقدمة تاريخية 

جسدت بصدق عظمة تفاعله مع المسؤولية الوطنية 
التي عبرت عن حرصه الشديد على حاضر ومستقبل 
الوطن ومواجهة التداعيات الخطيرة التي كادت قبل 
30 عامًا أن تعصف باليمن إضافة الى حالة االرتهان 
السياسي والفكري التي جعلت بالدنا بؤرة للمتآمرين 
الذين ما انفكوا يخططون ويتآمرون على الشعب اليمني 

واشغاله عن عملية البناء والتطوير.. وهي مناسبة أيضًا 
ندعو المؤتمريين فيها الى الوقوف أمام مختلف محطات 
مسيرة المؤتمر من اللحظة التي بدأ فيها الزعيم علي 
عبداهلل صالح يسير باتجاه ايجاد ميثاق وطني ومرورًا 
بتشكيل لجنة الحوار الوطني وصياغة مشروع الميثاق 
الوطني واالستبيان على مثله ومضامينه ومن ثم إقراره 
من قبل الشعب وانتهاًء بانعقاد المؤتمر العام األول 
.. كل تلك محطات فيها من الزخم الديمقراطي الحي 
والفاعل ما يعكس عظمة المؤتمر وتوجهاته وإنجازاته 
ووسطيته واعتداله.. الخ من المشاهد التي نأمل من 
االعالم المؤتمري أن يواصل شرح أبعادها ومدلوالتها 
حتى يدرك الجيل الجديد ماذا تعني وما األثر البالغ الذي 
حققته هذه المحطات من نجاحات ينعم اليمنيون اليوم 

بثمارها..
ولهذا ليس بالغريب أن نجد المؤتمر وقيادته السياسية 
العليا يحرصون في إطار هذه الذكرى على تكريم أولئك 
الرجال األوائل المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام الذين 
كان لهم أن أسهموا في صناعة سِْفر يمني مؤتمري خالد 

مازالت عطاءاته تتواصل حتى اليوم.
> ما هي من وجهة نظركم أبرز التحديات الماثلة أمام 

المؤتمر الشعبي العام؟
- أشعر بارتياح بالغ أن يولي المؤتمريون هذه األيام 
اهتمامًا غير عادي بجانب التحديات الماثلة، وحقيقة أن 
كل التطورات والتحوالت التي شهدتها الساحة اليمنية وما 
أفرزته من تداعيات ومخاطر باإلضافة الى ولوج مرحلة 

جديدة من مسيرة المؤتمر تمثل جميعها تحديات كبيرة 
تتطلب من جميع أعضاء المؤتمر االستعداد الكبير لها 
والتعامل معها بروح عالية كما عهدهم وطنهم في أكثر 
من مرحلة حساسة كان لهم أن استطاعوا غير مرة تجاوز 
التحديات والسير نحو المستقبل في ظل حكمة الزعيم 
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، وأعتقد 
أن التحديات الراهنة تتمثل في العمل على المشاركة 
الفاعلة من أجل إخراج الوطن من أتون األزمة الراهنة 
من خالل التفاعل مع عملية الحوار الوطني الشامل.. 
فالمؤتمر الذي قام وانبثق من خالل عملية حوارية شاملة 
قادر على ان يحقق دورًا رئىسيًا ورياديًا في إنجاح عملية 
الحوار برؤية ثاقبة تستوعب الحاضر والمستقبل، وذلك 
ليس بالغريب عليه فهو التنظيم الذي طالما عمل جاهدًا 
على تطوير بناء الدولة اليمنية الحديثة وكان له أن أحدث 
نقالت نوعية على الصعد الدستورية والقانونية وقدم 
االنموذج االمثل الذي اختصر الوقت والمسافات نحو 
بلوغ مستقبل زاخر لليمن ودولته الحديثة، وها هو اليوم 
سيناضل مع كل القوى الخيرة من أجل بلوغ رؤية وطنية 
شاملة من يكون المستفيد منها الشعب من خالل وجود 
نظام سياسي يتفق مع روح العصر ويعزز من المشاركة 
الشعبية في كل مفاصله كنظام ديمقراطي يمثل تتويجًا 
لنضاالت المؤتمر على مستوى تطوير الدولة اليمنية 
الحديثة، كما أن هناك تحديات عدة تتطلب من المؤتمر 
التعاطي معها تتمثل في رؤيته السياسية الشاملة لكافة 
الجوانب واالصعدة الحياتية في اليمن، وهو اليوم يعكف 
على إعداد هذه الرؤية والتي سيمثل إنجازها إضافة 
جديدة ونوعية الى أدبياته السياسية والتنظيمية.. رؤية 
تمكن كل تكويناته من العمل على بلورتها الى الواقع 
في ظل أسس وقواعد راسخة وقوية، وأنا على ثقة أن 
المؤتمريين سيتمكنون في ظل وثائقهم السياسية 
التنظيمية الجديدة والتي سيتعاملون من خاللها مع 
التحديات الراهنة والمستقبلية من تحقيق تحول مهم 
ونوعي في الحياة السياسية وتحقيق أعلى درجات 
االنسجام والتواؤم بين مختلف القوى بما يهيئ المزيد 
من المناخات المواتية لليمن الجديد الخارج بحكمة أبنائه 

وقواه من عنق زجاجة األزمة وتأثيراتها.
> هذا يدعونا الى الحديث عن اإلصالحات التي يحتاج 
اليها المؤتمر على صعيد بنائه التنظيمي خاصة وأن 
هناك دعوات عدة لتحقيق هذا االصالح.. ما تعليقكم؟

- إن تطوير أساليب ووسائل وطرق وعمل المؤتمر 
الشعبي العام ال يمكن اال من خالل رؤية شاملة لكافة 
جوانب العملية التنظيمية للمؤتمر.. وهذا يجعل من 
عملية االصالحات الهيكلية وعلى صعيد األنظمة واللوائح 
المختلفة عملية ضرورية حيث ستمثل القاعدة القوية 

التي سينطلق من خاللها العمل المؤتمري المستقبلي 
وهناك تطلعات إلحداث إصالحات هيكلية مهمة تهدف 
الى تحقيق انطالقة وثابة جديدة تكتسب نفس الزخم 

الكبير الذي اتسمت به المرحلة األولى للمؤتمر.
> ما طبيعة هذه اإلصالحات بوضوح ودقة أكبر؟

- استطيع القول انه سيتم إجراء عملية مراجعة شاملة 

لكل ما هو قائم حاليًا وسيتم اصالح وتحديث كل ما 
يتطلبه ذلك ويحتاج اليه العمل المؤتمري القادم.. 
وعملية الوقوف أمام مختلف القضايا المؤتمرية التي 
تحتاج الى إصالحات تتطلب هي األخرى مشاركة فاعلة 
من مختلف منظومة العمل التنظيمي بحيث يتم بمهنية 
وعلمية التحديد الدقيق لكافة جوانب الضعف التي تشوب 
العمل المؤتمري وتحدد بالتالي المعالجات الناجعة له.. 
وهذا أمر بات يمثل همًا مؤتمريًا لدى القيادة والقواعد 
كما أن عملية االصالحات الهيكلية والتنظيمية تعد داخل 
المؤتمر عملية معروفة وليست بالغريبة، فالمؤتمرات 
العامة للمؤتمر الشعبي وعبر انعقاد دوراتها االعتيادية 
واالستثنائية وقفت غير مرة أمام العديد من جوانب 
االصالحات والتي أمكن تحقيقها على الواقع وتعبر عنها 
النظم واللوائح المؤتمرية الراهنة، وتعد متطورة للغاية 
لو قسناها على مستوى ما يعمل به من نظم ولوائح لدى 

االحزاب والتنظيمات االخرى.
> هل هذا يعني أن المؤتمر العام الثامن والذي سيعقد 
في الفترة القادمة سيكون محطة لعملية االصالحات؟

- بكل تأكيد المؤتمر العام الثامن سيقف أمام عملية 
االصالحات الهيكلية وغيرها كما سيقف أمام العديد من 
الوثائق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والمؤتمرية 
المتصلة بتنشيط وتفعيل العمل المؤتمري الداخلي وكل 
ذلك يعني أن هذا المؤتمر سيؤسس لمرحلة جديدة يضع 
المؤتمريون مداميكها القوية من خالل وثائقهم التي 
سيقدمونها اليه إلشباعها وإقرارها، واستطيع القول 

إنها أي هذه الوثائق ستكون وثائق القرن القادم بالنسبة 
للمؤتمر وحجم االهداف والتطلعات الكبيرة التي يرغب 

في تحقيقها مستقباًل.
> هذا بالنسبة لألنظمة واللوائح، ماذا بالنسبة للميثاق 
الوطني أيديولوجية المؤتمر العظيمة هل يتطلب إجراء 

عملية مراجعة له؟
- كافة أدبيات ونظم المؤتمر سيتم مراجعتها بمهنية 
المتغيرات  يتفق مع طبيعة  وبما  علمية وسياسية 
والتحوالت الجارية.. والميثاق الوطني الذي نعتز به جميعًا 
بل ونفتخر لكونه خالصة فكر يمني خالص البد له من 
إجراء تعديالت على مستوى العديد من أبوابه ونصوصه 
بما يتفق مع التحول الراهن، سواء أكان ذلك على صعيد 
رؤيته لإلدارة وبناء الدولة المركزية والالمركزية وكذا 
على صعيد التنمية والعدل االجتماعي أو في مجال الدفاع 
الوطني والسياسة الخارجية.. الخ من الموضوعات التي 
عالجها الميثاق منذ إقراره وحتى اليوم وتطوير الميثاق 
الوطني يعني تطوير وتحديث مستوى التفكير لدى 
المؤتمريين وإدارتهم ويعني قدرة المؤتمر على السير 
نحو المستقبل بأفق أرحب وفهم أعمق لمختلف القضايا 

الحياتية للوطن والشعب.
> بالمناسبة كيف تقيمون المشهد المؤتمري الراهن؟

- المشهد المؤتمري الراهن يعيش في وضع استعدادات 
لخوض مرحلة جديدة الجميع يعبر عن رغبته لولوجها 
كما أرى أن هذا المشهد كما تشوبه جوانب سلبية يتمتع 
ايضًا بجوانب إيجابية عظيمة، ولعل االصطفاف الكبير 
للمؤتمريين في مواجهة التحدي الراهن الذي يستهدف 
الوطن واستهدف تنظيمهم بل وسعى إلى اجتثاث كوادره 
ومحو إنجازات المؤتمر، مثَّل اشراقة مهمة وكان هذا 
االصطفاف وسيظل عنوانًا عظيمًا النتصار المؤتمريين 

على كل ما أحيط بوطنهم وتنظيمهم من مؤامرات.
> هناك من يرى أن استمرار الجوانب السلبية في العمل 
المؤتمري يعود الى غياب العمل الرقابي.. ما تعليقكم؟

- العمل الرقابي مستمر في القيام بواجبه ومسؤولياته 
التنظيمية على خير وجه، وهيئة الرقابة تقوم بتقييم 
كافة مفاصل العمل المؤتمري وتقدم تقاريرها المبنية 
على قراءة مختلف المشكالت وتقوم بمساعدة العديد من 
الفعاليات المؤتمرية على إيجاد المعالجات لها أواًل بأول.. 
واستمرار الجوانب السلبية ال يعود الى الهيئة بقدر ما 

يعود على القيادات التنفيذية.
> لكن أليس من حق الهيئة ايقاف أية ممارسات قد 

تسيئ للعمل المؤتمري؟
- نعم الكثير من الوقفات المهمة التي هدفت الى 
معالجة االختالالت وإعادة األمور الى نصابها وفقًا لألسس 
والقواعد اللوائحية.. ولكن ما يجدر أن نشير اليه أن العمل 
التنظيمي عمل متكامل يتطلب من الجميع القيام 
بتنفيذه كل فيما يخصه، أي أن يتم بحلقات متداخلة إذا 

فقدت إحداها تأثر مختلف النشاط.
> وماذا عن دور الهيئة فيما يتعلق بالتفتيش المالي؟

- دور الهيئة يقوم وفق األسس والقواعد المحددة ويتم 
على مستوى كافة جوانب العملية المالية.

> هناك أيضًا قصور في الوعي الرقابي في الوسط 
المؤتمري ويعود الى غياب الدور التوعوي؟

- هذا يتطلب االمكانات الالزمة التي تمكن الهيئة من 
القيام بعملية توعوية من خالل المحاضرات واالصدارات 
التنظيمية.. الخ من وسائل التواصل.. ولدينا طموح كبير 
في رفع مستوى العمل الرقابي سواء أكان على مستوى 
الهيئة وكوادرها بفروع المحافظات أو على مستوى 

الوسط المؤتمري عمومًا.
> كلمة أخيرة.

- أتمنى لتنظيمنا الرائد وهو يسير اليوم نحو المستقبل 
كل نجاح وتألق وأن يسجل رصيدًا جديدًا ىضاف الى 

رصيده العظيم في العمل الوطني والحزبي.

 البد أن يمتلك االنسان- كفرد وكمجتمع - الحقوق الكاملة 
التي تمكنه من ممارسة جميع الحريات الشخصية والعامة

»امليثاق الوطني«

االثنين : 3 / 9 / 2012م 
 الموافق :16 / شوال / 1433هـ 

العدد: )1625( عدد مكرس بمناسبة 6
الذكرى الـ30 لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

3 عقود من مسيرة المؤتمر حفلت بعظمة االنجاز والعطاء
نجيب العجي لـ»الميثاق«:

االعتوارات التي تشوب األداء المؤتمري وتأثير ذلك على صعيد مختلف جوانب 
العملية التنظيمية باإلضافة إلى حاجة المؤتمر الشعبي العام من االصالحات 
المؤسسية والرؤية للمشهد المؤتمري على المستويين اآلني والمستقبلي باالضافة 
إلى مدلوالت االحتفاء بمرور ثالثة عقود  على تأسيس المؤتمر كانت جميعها 
موضوعات هذا الحوار الذي أجرته »الميثاق« مع الدكتور نجيب العجي عضو اللجنة 
العامة رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفيش المالي للمؤتمر الشعبي العام.. فإلى 

الحصيلة..
التقاه/ يحيى علي نوري

المؤتمر انبثق من حوار وطني وثقافته تجعله عاماًل فاعاًل إلنجاح الحوار

التحديات الماثلة أمام المؤتمر 
تمثل متطلبات ضرورية لخوض 

غمار مرحلة جديدة

يحتاج المؤتمر اليوم إلى 
استراتيجية شاملة تعبر عن 
رؤيته السياسية والتنظيمية

الدور المطلوب من المؤتمر في المرحلة القادمة

ولعل الولوج للمرحلة القادمة يتطلب من المؤتمر وقيادته إعادة 
تقييم للمرحلة السابقة بكل سلبياتها وإخفاقاتها من اجل تشخيص 
مكامن الخلل التي أوصلت المؤتمر إلى ما وصل إليه وكان ذلك بسبب 
عدم انتهاج المؤتمر لمبدأ الشفافية وال تطبيق مبدأ الثواب والعقاب 
مع أعضائه وقياداته ولم يقم بمحاسبة بعض قياداته السابقة التي 
فسدت وأفسدت وأكلت األخضر واليابس ثم تحمل المؤتمر وزر كل 
ذلك.. وإعادة التقييم للمرحلة السابقة سيجعل المؤتمر يؤسس بنيانه 
الجديد على أساس صلب مقاوم لكل الصدمات وسيمكنه ذلك من 
االنطالق للمستقبل بخطى ثابتة وفق رؤى مدروسة مما يحتم عليه 

التعامل بمسئولية مع كوادره التنظيمية من مختلف 
التكوينات القاعدية والقيادية والعمل على أساس حزب سياسي ال 
تجمع شعبي ومظلة لمختلف التيارات.. كما إن إعادة هيكلة المؤتمر 
الشعبي العام وفق أسلوب علمي مدروس سيعمل على رفد المؤتمر 
بدماء شابة جديدة متسمة بالتحديث والتطوير تعمل على التكامل 
مع خبرات المؤسسين من اجل بث روح النشاط والحيوية في أوساط 
المؤتمر فالتجديد والتغيير سمة من سمات العصر وعلينا في المؤتمر 
مواكبة ذلك إن أردنا أن ننتقل بالمؤتمر إلى حزب سياسي برامجي 
متجدد ومواكب لكل المتغيرات.. وبالنسبة لبعض القيادات القديمة 

التي أدت واجبها خالل الفترة الماضية ولم تجد 
لها مكانًا خالل الهيكلة الجديدة فإن المؤمل 
من المؤتمر تبني إنشاء هيئة شوروية ضمن 
تكويناته يكون قوامها كل تلك القيادات 
السابقة التي تمثل الشخصيات االجتماعية 

والقبلية والقيادات التنفيذية.
ولعل من راجح القول أن المؤتمر اآلن أفضل 
حااًل كثيرًا من السابق فاألزمة التي عصفت 
بالوطن لم تضعف المؤتمر بل على العكس من 
ذلك فقد خرج المؤتمر وهو أكثر قوة وصالبة 
خصوصًا بعد تساقط الفاسدين والمفسدين 
وهروبهم لألمام فتلك العناصر كانت تمثل 
نتوءات بل تشوهات في جسم المؤتمر والحمد 
هلل فقد أزيل معظمها خالل األزمة فالمؤتمر 
اآلن يستطيع السير بخطى ثابتة نحو البناء 
التنظيمي على أس��اس حزبي نظرًا لكل ما 
يتمتع به من كفاءات وق��درات لم تستنهض 
حتى اآلن وقد حان استنهاضها فعلى المؤتمر 
الشعبي العام االستفادة من كل األخطاء السابقة 
وتجاوز آثارها حتى تأتي أي استحقاقات انتخابية قادمة مثل 2014م 
وهو بكامل جاهزيته كي يثبت للجميع أنه حزب األغلبية وانه الحزب 
الذي تعول عليه الجماهير بعملية البناء والتنمية واالنتقال بالبلد إلى 
األفضل، حيث انه يملك ارثًا تاريخيًا وحضاريًا ويملك مخزونًا جماهيريًا 
كبيرًا ولو استغل الطاقات التي يمتلكها وأعاد تنظيمها وتفعيلها فلن 
يقف امامه في االنتخابات القادمة ال حزب اإلصالح وال أحزاب المشترك.. 
ويكفينا فخرًا أن نقول ان المؤتمر هو الحزب اليمني الوحيد الذي ولد 
شرعيًا من رحم األرض اليمنية الطاهرة وليس مثل بقية األحزاب 

األخرى التي استمدت ايديولوجياتها من مرجعيات مستوردة من الخارج.
إن المؤتمر يواجه اليوم الكثير من التحديات واالستحقاقات ولعل أهمها 
ترسيخ ثقافة االنضباط الحزبي بين أعضائه لجميع التكوينات القاعدية 
والقيادية استعدادًا الستحقاقات قادمة ومنها االستحقاقات التنظيمية 
المتمثلة بانتخاب قيادة لألمانة العامة من المؤتمريين المتفرغين 
للعمل التنظيمي.. كما ان على المؤتمر والمؤتمريين أن يعوا أن القادم 
يختلف كليًا عن السابق ففي الماضي كان المؤتمر حزبًا حاكمًا أما اآلن 
فقد أصبح بالمعارضة وهذا يتطلب الكثير من العمل التنظيمي في 
المرحلة القادمة وبشكل مستمر ال االكتفاء باألعمال الموسمية او 
بالمناسبات فقط فالمرحلة تتطلب  العمل المؤسسي الممنهج المتسم 
بالحيوية والنشاط وتفعيل آلية التواصل واالتصال من اجل إعادة ترتيب 
صفوف المؤتمريين على مستوى المديريات والمحافظات، وان ال يكون 

المؤتمري مثل الطالب المهمل الذي ال يذاكر إال ليلة االمتحان.
يجب أن تكون االحتفالية بمناسبة الذكرى الثالثين لتأسيس المؤتمر 
الشعبي العام تدشينًا للتوجه التطويري والتجديدي للمؤتمر على كافة 
األصعدة والمستويات واإلعالن بأنه قد آن األوان للمؤتمر التحول إلى 
حزب سياسي برامجي حقيقي وليس مظلة أو حاضنة للتيارات األخرى.. 
وعلى المؤتمر الولوج للمرحلة القادمة بروح جديدة هدفها االنتقال 
بالوطن نحو التغيير الحقيقي المنشود ال التغيير المزيف الذي قادته 
بعض القوى الظالمية والرجعية والقبلية.. ويجب التوجه نحو العمل 
المؤسسي المدروس بداًل عن العمل الفردي.. والعمل على تبني سياسة 
إعالمية مواكبة لمتطلبات المرحلة المتسمة بسرعة التغيير فالمؤتمر 
هو الحزب القادر على قيادة مسيرة التغيير والبناء التي يتطلع إليها 
السواد األعظم من أبناء الشعب اليمني بعيدًا عن الشعارات الزائفة 

واألهداف المضللة.
٭ نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الطالب

د. حسان سعد عبدالمغني ٭

يحتفل المؤتمريون في 24 أغسطس من كل عام بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي 
العام ويصادف 24 أغسطس 2012م الذكرى الثالثين لتأسيسه والتي تمثل محطة 
مهمة بل فاصلة من محطات مسيرة المؤتمر، حيث تأتي هذه الذكرى بعد االحداث 
التي عصفت بالوطن وبالمؤتمر الشعبي العام وإذا كان المؤتمر قد فقد توازنه عند الصدمة 
األولى فإنه سرعان ما استطاع النهوض والثبات أمام كل المؤامرات والدسائس التي حيكت 
من الداخل والخارج فاثبت للجميع أنه رقم صعب وال يمكن ألحزاب المشترك او لغيرها تجاوزه 
في المرحلة الراهنة او القادمة.. ولعل من أهم أسباب ثبات المؤتمر ارتباطه بجذوره الوطنية 
والجماهيرية فلوال صمود المؤتمر والمؤتمريين وصالبتهم خالل األزمة لدخل البلد برمته 
في نفق مظلم أو في أتون حرب أهلية ال يعلم نهايتها إال اهلل سبحانه وتعالى ولكن اللطف 

اإللهي وحكمة وحنكة قيادة المؤتمر استطاعت تجنيب البالد ويالت الحرب والتمزق .


