
الهيئة البرملانية توجه رسائل للمؤمتر في عيد ميالده الثالثني

 الديمقراطية هي خيارنا الوطني الذي لن نتراجع عنه مهما كانت الظروف وفي ظل الديمقراطية 
والتعددية السياسية والحزبية فليتنافس المتنافسون من خالل البرامج وصناديق االقتراع.

املؤتمر الشعبي العام

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

العدد: )1625( عدد مكرس بمناسبة 11
الذكرى الـ30 لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

الهيئة البرلمانية للمؤتمر تعدُّ االكثر ارتباطًا بالمواطنين واحتكاكًا بالمؤتمريين وهذا يجعلها مدركة لمتطلبات  
المرحلة وما يجب ان يكون عليه المؤتمر الشعبي العام لمواجهة تلك المتطلبات..

»الميثاق« وقفت مع عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية وخرجت بالتالي:

> تمنى النائب ناصر باجيل ان يخرج المؤتمريون 
من احتفالهم بالذكرى الثالثين لتأسيس المؤتمر 
بتاريخ محدد النعقاد المؤتمر العام الثامن خالل 

االشهر المتبقية من العام الجاري..
وقال: المؤتمر بحاجة ماسة لهذا المؤتمر العام 
لترتيب أوضاعه وأوراقه والوقوف على االيجابيات 

والسلبيات والمناقشة المستفيضة لما يمكن القيام 
به من أولويات سواًء على الصعيد التنظيمي أو 

السياسي.
وأضاف باجيل: هناك من يصطاد في الماء العكر 
ويسيئ لتنظيمنا الرائد بل ويسعى لتدمير كل ما 
حققه المؤتمر خالل ثالثة عقود وتشويه تاريخه 

الناصع..
مشيرًا إلى أن المستقبل بحاجة إلى أكثر حيوية 
كون المرحلة مصيرية للمؤتمر إما أن يكون أو ال 
يكون، وهذه مسئوليتنا جميعًا وال داعي أن يبقى 
الوضع المؤتمري يدور بين أشخاص محدودين 

ومعدودين!

العجي: سيظل 
المؤتمر يحمل هموم 

الوطن قواًل وعماًل
> قال النائب سنان العجي: إن المؤتمر 
الشعبي العام وّطن نفسه على حب وطنه 
وأب��ن��اء شعبه وأنه 
ق��د شغل ك���وادره 
وق���ي���ادات���ه ببناء 
وطنهم والنهوض 
ب��ه دون اخ���الل أو 
ارتزاق كما استطاع 
ان يطور من فكره 
ًء  بنا نفسه  ويبني 
حديثًا يتواكب مع 
حجم اليمن الكبير 
لعظيمة  ا نته  ومكا
بين الشعوب وفتح صدره وقلبه لكل من أراد 
المشاركة في بناء الوطن والحفاظ على أمنه 
واستقراره ووحدته فلم يحتكر سلطة ولم 
يداهن الخارج على حساب السيادة الوطنية..
مضيفًا: إن ما انجزه المؤتمر خالل ثالثة 
عقود بقيادة الزعيم علي عبداهلل صالح 
سواًء على المستوى الوطني أو المستوى 
محليًا  لمجاالت  ا مختلف  في  لتنظيمي  ا
وخارجيًا يعد مصدر فخر واعتزاز لكل شريف 

في هذا الوطن العظيم.
وأشار العجي إلى أنه ومن هذا المنطلق جاز 
للمؤتمر اعضاء وقيادات ان يحتفلوا بعد هذا 
الجهد وان يقيموا المرحلة بكل تفاصيلها 
سلبًا وايجابًا وان يضعوا الرؤية الوطنية 
للمستقبل بعيدًا عن المزايدات والمناكفات.. 
منوهًا إلى أن المؤتمر يسعى إليصال رسالة 
واضحة للداخل والخارج مفادها »نحن هنا 
وسنظل كما عهدنا الجميع نحمل هموم 

اليمن قواًل وعماًل«.

الرضي: االحتفاظ 
بحب الناس أهم 

تحدٍ يواجه المؤتمر
> أكد النائب محمد شلي الرضي أن بقاء 
المؤتمر قريبًا من قلوب المواطنين يعد اكبر 
تحدٍ يواجهه المؤتمر 
في هذه المرحلة وهذا 
يتطلب إع��ادة النظر 
في سياسة وبرامج 
المؤتمر وتطويرها 
بما يعزز حب الناس 

لتنظيمهم..
م��ش��ي��رًا إل����ى أن 
الحفاظ على التفاف 
ال��م��واط��ن��ي��ن ح��ول 
ال��م��ؤت��م��ر غ��اي��ة في 
االهمية ويتطلب العمل الجاد ومضاعفة 
الجهود والتواصل ومالمسة الهموم والنجاح 
في المهام الوطنية والتنفيذية للقيادات 

المؤتمرية.
وقال النائب الرضي: المطلوب اليوم من 
المؤتمر أن يتجنب األخطاء ويحسن األداء 
للحفاظ على األعضاء.. وأن يتم إزالة الصورة 
السيئة التي رسمها بعض المؤتمريين 
المتهورين في ذاكرة الجماهير عن المؤتمر.
مضيفًا: المواطن يجد نفسه مع المؤتمر 
والدليل أنه وقف معه في احلك واصعب 
الظروف التي واجهها التنظيم منذ تأسيسه 
واليزال المواطن يقف إلى جانب المؤتمر 
ولكنه ينتظر أش��ي��اء كثيرة م��ن اهمها 

االهتمام بقضاياه ومالمسة همومه.
داعيًا إلى أن تكون الذكرى الثالثين لميالد 
المؤتمر فرصة لبداية خالية من األخطاء 

والالمباالة.

ناصر باجيل: نريد من االحتفال تحديد موعد النعقاد المؤتمر الثامن

بن ماضي: المؤتمر ال يحتمل تكرار األخطاء

الحبيشي: المؤتمر بحاجة إلى تفعيل دوره

> أرجع النائب مبخوت بن ماضي 
ما يواجه المؤتمر من تحديات إلى 
االخطاء التي كان المؤتمر يقع فيها 
وهو اآلن يدفع ثمنها بصبر ويتعامل 

معمها بحكمة..
وق���ال: ب��إم��ك��ان المؤتمر أن 
يتجاوز كل اخطائه وما نتج عنها 
من تحديات وأزمات وذلك بعدم 

تكرارها أو الوقوع فيها..
مشيرًا إلى أن األزمة السياسية التي 
عصفت بالبالد ودفع المؤتمر ثمنها 

كبيرًا قد أزالت عنه كثيرًا من الرواسب والشوائب 

وفتحت عينيه على كثير مما تبقى 
منها وبإمكانه تجاوزها..

وطالب بن ماضي قيادات 
تقف  ن  ا لعليا  ا تمر  لمؤ ا

ع��ل��ى ك��ل م��ا يتطلبه 
ال��م��ؤت��م��ر وان تدفع 
باتجاه أن يكون حزبًا 
سياسيًا يلبي رغبات 
المواطنين وال يكون 
م��ظ��ل��ة ل��م��ن هب 
ودب، فقد دف��ع ثمن 
ذلك مضاعفًا وال يحتمل تكرار 

> طالب النائب عبده محمد الحبيشي بتفعيل دور المؤتمر 
بشكل صحيح خصوصًا مع القواعد من خالل التواصل واالتصال 

مع كافة كوادر المؤتمر في مختلف الدوائر والمديريات.. 
باإلضافة إلى تفعيل الدور الرقابي واإلعالمي.

وقال الحبيشي بمناسبة الذكرى الثالثين لتأسيس 
المؤتمر: يجب ان تعكس دالالت االحتفاء بهذه 

المناسبة عظمة وتاريخ المؤتمر، وان تقدم رسالة 
للعالم أن المؤتمر الشعبي العام يحظى بثقة 

الغالبية من الجماهير التي تتمسك بمبادئه 
وبرامجه المتوازنة والمعبرة عن تطلعاتها.
م��ش��ددًا على  تجاوز السياسة التي 

كان المؤتمر يتعامل بها مع اعضائه 
وكوادره وإعادة الرؤية بما يتوافق مع المرحلة ويرسم مالمح الغد 

المشرق لهذا التنظيم الرائد.

خالد الردفاني: المرحلة القادمة أهم 
للمؤتمر مما مضى

> قال النائب خالد الردفاني: بعد هذا 
العمر والتاريخ للمؤتمر الشعبي العام 
في قيادة مقاليد الحكم والعمل الدؤوب 
في بناء اليمن الحديث، البد لقيادات 
المؤتمر وق��واع��ده ان يقفوا وقفة 
تقييم لهذه المرحلة بكافة سلبياتها 
وايجابياتها والتعامل بجدية مع متطلبات 

ال���م���رح���ل���ة 
ال�����ق�����ادم�����ة 
فة  كا واستيعاب 
التطورات الجارية 
ع���ل���ى ال���س���اح���ة 

الوطنية.
وأض����اف: المؤتمر 
اليوم بأمس الحاجة إلى 
تكاتف الجميع والوقوف 
صفًا واح���دًا لمواجهة 
ت  يا لتحد ا بهة  مجا و
ال��راه��ن��ة وال��ق��ادم��ة 
وتعزيز نشاط المؤتمر 

كتنظيم رائد..
وطالب الردفاني بضرورة تعزيز دور العمل 
التنظيمي ومعالجة كل االختالالت وتقديم الرؤى 
والسياسات الناضجة، والمساهمة الفاعلة من مختلف 

األطر التنظيمية إلبراز دور المؤتمر الشعبي العام.
مشيرًا إلى أن الدور المنوط بالمؤتمر اليوم أهم 
وأصعب من المرحلة القادمة السباب كثيرة اهمها 
أن هناك من يتآمر عليه ويتربص بقيادته ويرهب 

قواعده..

الصلوي: االحتفال سيبث روح 
التفاؤل لدى جماهير المؤتمر

> أكد النائب أمين الصلوي أن 
احتفاء المؤتمريين بعيد ميالد 
تنظيمهم الثالثين سيكون له أثره 
االيجابي على مستقبل التنظيم 
في الخارطة السياسية وسينعكس 
االحتفال على برامج وسياسات 
وتوجهات المؤتمر وسيضع كثيرًا 
من المالحظات أم��ام القيادات 

المؤتمرية..
وق��ال الصلوي: ه��ذا االحتفال 
سيكون عافية في جسد التنظيم، 
وب��ث روح التفاؤل ل��دى أعضاء 
وكوادر وتكوينات وأنصار وحلفاء المؤتمر بأن هذا التنظيم 
قادر على تجاوز الصعاب والتحديات وأنه المعول عليه قيادة 

الوطن والعملية السياسية نحو الدولة المدنية الحديثة.
مضيفًا: الشك ان هناك متطلبات يجب أن يقوم المؤتمر 
بها خصوصًا في إعادة ترتيب نفسه من الداخل والتخلص 
من سياسة الحزب الحاكم ليكون قريبًا من الجماهير ولسان 

حالهم..

نصر محيي الدين: المؤتمر يتجدد على 
الدوام لتلبية التطلعات

ناجي الشيخ: احتفال المؤتمر بذكرى التأسيس رسالة قوية

شائع: المؤتمر يُفشل آخر الرهانات في عيد ميالده الثالثين

> ق��ال النائب نصر 
محيي الدين إن المؤتمر 
الشعبي العام تنظيم له 
تاريخ حافل بالمنجزات 
السياسية والديمقراطية 
واالقتصادية والثقافية 
وغيرها  عية  جتما ال وا
من المجاالت.. وأن هذا 
التاريخ يفرض عليه أن 
يظل عمالقًا في عمله 

السياسي والوطني..
وأض���اف: يتوهم م��ن يظن  أن 
المؤتمر سيتعامل مع المستقبل 
بنفس السياسة التي كان يتعامل 
بها خ��الل قيادته للدولة كحزب 

حاكم..
مشيرًا إلى أن المؤتمر 
ي��ت��ج��دد وي��ت��ط��ور كلما 
فرضت عليه الوقائع أو 
ط��رأ ش��يء ج��دي��د على 
الواقع.. ولهذا نجد السواد 
األع��ظ��م م��ن الجماهير 
يلتفون حوله مهما كانت 

الظروف سيئة.
ودع�����ا ن��ص��ر محيي 
الدين قيادة المؤتمر إلى سرعة 
إع��ادة النظر في هيكلة المؤتمر 
وسياساته من أجل مواكبة المرحلة 
وتلبية تطلعات الشعب اليمني في 

المستقبل.

> أشار النائب ناجي الشيخ إلى أن المؤتمر الشعبي 
العام اليزال حزب االحزاب ورائد التجربة الديمقراطية 
وصمام أمان التعددية وأنه قادر على تخطي العراقيل 

والصعوبات التي واجهته خالل األزمة..
معتبرًا أن إعداده الحتفائية كبرى بمناسبة ذكرى 
التأسيس رسالة قوية لمن يشكك بتماسك المؤتمر 

وقدرته على مواجهة التحديات..
وقال ناجي الشيخ: جميعنا يدرك التحديات التي تواجه 

المؤتمر واالشكاالت التي يتوجب عليه تجاوزها في 
المرحلة القادمة، والتي تفرض على كل مؤتمري أن 

يساهم في صياغة مستقبل التنظيم..
وأضاف: مازال أمام المؤتمر الكثير ليقدمه للمواطن 
الذي منحه ثقته ووقف إلى جانبه في احلك الظروف، 
وهذا يتطلب من قيادة المؤتمر أن تضع المواطن 
نصب أعينها وأن تكون األق��رب إليه والمتلمس 

همومه..

أحمد شايع  لنائب  ا اعتبر   <
احتفال المؤتمر بالذكرى الثالثين 
لتأسيسه خطوة مهمة وبداية 
حقيقية لمرحلة قادمة تتطلب 
والقليل من  العمل  الكثير من 

الكالم..
وقال: إن االحتفال يعكس قوة 

وثبات وتماسك المؤتمر وايمانه 
بالمشروع الوطني الكبير الذي 
المستقبل  القيام به في  يجب 
إلخراج اليمن من الكابوس الذي 

وضعه اآلخرون فيه..
مضيفًا: ها هو المؤتمر يُفشل 
آخر الرهانات على نهايته ويرسل 

رسائل عدة من خالل احتفاله لكل 
من في قلبه مرضٌ أو في نفسه 
س��وء.. مشيرًا إل��ى أن المؤتمر 
وز  وتجا تجربته  تقييم  بصدد 
سلبياتها وخوض تجربة ثانية نحو 
بناء الدولة المدنية الحديثة ومعه 

كل المخلصين من أبناء الشعب.

فيصل عساج


