
 الحوار المسئول هو الوسيلة الوحيدة للتغلب على كل الظروف التي 
تؤدي الى تباين المفاهيم واختالف التصورات وتعدد المواقف.

املؤتمر الشعبي العام

الثالثاء : 4 / 9 / 2012م 
 الموافق :17 / شوال / 1433هـ 

العدد: )1626( عدد مكرس بمناسبة 7
الذكرى الـ30 لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

تأتي الذكرى الثالثون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في ظل تحوالت كثيرة شهدتها اليمن لتحمل هذه  
الذكرى الكثير من الدالالت المهمة لمسيرة ثالثة عقود من المنجزات والمكاسب.. حول دالالت االحتفاء 
بهذه المناسبة وعما تحقق للمرأة في ظل تلك المسيرة التقينا الدكتورة أمة الرزاق علي حُمد- األمين العام 

المساعد في المؤتمر الشعبي العام.. وإلى الحصيلة:

في كلمة المنظمات المدنية

قبلة سعيد: المؤتمر نبذ العنف 
والتطرف وانتصر للبناء

أكدت األخت قبلة سعيد عضو اللجنة الدائمة في  
كلمتها في االحتفالية المؤتمرية باسم المنظمات 
المدنية ان المؤتمر الشعبي العام كان واليزال يحرص على 
مواصلة نهجه الوسطي المعتدل النابذ للعنف والتفرقة 

والتعصب المذهبي المقيت.
واشارت في كلمتها إلى أن المؤتمر الشعبي وفي ظل 
حكمة قائده المؤسس استطاع أن يكون رقمًا صعبًا.. 
مؤكدة ان الحوار الوطني هو الطريق األمثل للخروج من 

األزمة..
»الميثاق« تنشر نص الكلمة

د.أمة الرزاق حُمد األمين العام المساعد لـ»الميثاق«:

االحتفال بذكرى التأسيس تدشين مرحلة 
جديدة في حياة المؤتمر

۹ حدثينا عن دالالت االحتفاء 
بهذه المناسبة وما تحمله من 

أهمية؟
- قبل أن أب��دأ حديثي عن الذكرى 
الشعبي  المؤتمر  لتأسيس  الثالثين 
العام أود من خالل صحيفتكم المتميزة 
أن أهنئ قيادات المؤتمر الشعبي العام 
وكافة قواعده وأعضائه وكل من ساهم 
وكانت له بصمات في مسيرة العطاء 
الحافل للمؤتمر الشعبي العام وفي 
مقدمة الجميع الزعيم علي عبداهلل 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي 
كان لقيادته األثر األكبر فيما تحقق من 
منجزات ومكاسب.. وللوطن تأتي هذه 
االحتفالية في مرحلة زمنية وتاريخية 
واجه فيها اليمن أصعب التحديات.. وها 
نحن نحتفل بذكرى التأسيس ال�30 
بالتزامن مع الذكرى األولى لرحيل الرمز 
المؤتمري الشهيد عبدالعزيز عبدالغني 
الذي يستحق الوفاء والعرفان لما قدمه 
من عطاء خالل مراحل حياته للمؤتمر 
الشعبي العام ولليمن عمومًا.. كما أن 
االحتفاء بالذكرى الثالثين للتأسيس 
محطة تاريخية مهمة في ظل منعطف 
خطير بعد األزمة السياسية التي كادت 
أن تقوّض السلم االجتماعي واالمن 
واالستقرار.. إنها محطة تقييمية ألداء 
المؤتمر الشعبي العام.. تقييم لمرحلة 
االنكسارات التي تعلمنا منها الكثير 
وخرجنا منها أكثر ق��وة ووق��وف��ًا أمام 
التي تعتبر محطة فخر  االنتصارات 
واعتزاز لكل المخلصين الذين يعملون 

من أجل الوطن ومصالحه العليا..
 االحتفاء بالذكرى الثالثين يحمل 
دالالت ومعاني تقود الى تأسيس مرحلة 
جديدة في مسيرة المؤتمر الشعبي العام 
كحزب سياسي يتجه لخلق رؤى جديدة 
بعد أن كان حزبًا  حاكمًا وأصبح شريكًا 
في الحكم من خالل رؤيته الحكيمة 
التي سلم من خاللها السلطة بطرق 
سلمية ليضرب أروع مثل في الوعي 
الديمقراطي الحقيقي.. اآلن البد أن 
يخرج المؤتمر الشعبي العام برؤية 
جديدة بما يتواكب مع المتغيرات وبما 
يكفل تحقيق التطلعات واآلمال الملقاة 
على عاتقه كتنظيم سياسي رائد يتوقع 
العطاء  ليواصل مسيرة  الكثير  منه 

المعهودة منه.
خطوات جبارة

۹ ماهي التحديات التي تواجه 
ل��ع��ام في  ا الشعبي  المؤتمر 

المرحلة القادمة؟
- التحديات كثيرة والمؤتمر اآلن موجود 
كحزب سياسي في ظل متغيرات كثيرة 
طرأت على الساحة الوطنية، وقد كان 

للمؤتمر الشعبي العام دور رائد حين 
اتخذ خطوته الجبارة من خالل التهيئة 
والعمل من أجل تسليم السلطة سلميًا 
علي  لزعيم  با ممثلًة  حكيمة  برؤية 
عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- مجنبًا البالد ويالت الدخول في 
حرب أهلية ومن جانب آخر عمل على 
ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة 
كخيار وحيد للوصول ال��ى السلطة، 
وهذا نهج ديمقراطي يضاف الى رصيد 
منجزات المؤتمر الشعبي العام .. وعودة 

إلى التحديات فهي كثيرة ولكن المؤتمر 
الديمقراطي  ق��ادر بنهجه  الشعبي 
المعتدل الوسطي والحكيم ان يواجه 
ك��اف��ة التحديات وي��ت��ج��اوز الصعاب 
ويواصل مسيرة العطاء المتميز والرائد.

تواجد ملحوظ
۹ ماهو ضع المرأة في المؤتمر 
الشعبي العام وما تحقق لها من 

خالله؟
- المرأة أساس النجاح والتقدم في 
أي مجال من مجاالت التنمية سواء 
داخ��ل الحزب أو خ��ارج��ه، وتواجدها 
ض��رورة لتكتمل معطيات النجاح في 
كافة المجاالت، ومن هذا المنطلق كان 
هناك إيمان من المؤتمر الشعبي العام 
بضرورة تواجد المرأة ومشاركتها سواء 
في العمل التنظيمي داخ��ل المؤتمر 
أو خ��ارج��ه ف��ي ال��م��ج��االت وال��م��واق��ع 
المختلفة، لذلك سعى ونادى بتمكينها 
ة  والمرأ المختلفة،  ومنحها حقوقها 
داخل المؤتمر الشعبي العام متواجدة 
في كافة الدوائر والقطاعات والفروع، 
فهناك نساء يعملن في دائرة العالقات 
والرقابة ودائرة الفكرة والثقافة وغيرها 
من الدوائر والقطاعات، وللمرأة قطاع 
خ��اص بها وذل��ك لما تحتاجه قضايا 
المرأة من اهتمام وخصوصية تتطلب 
التركيز عليها مما استوجب استحداث 
دوائر وقطاعات خاصة بها، وال تعمل 
بمعزل عن القطاعات االخ��رى ولكن 
لتنظيمي  ا لعمل  ا في  تكاماًل  هناك 
والتكامل هو المطلوب دائ��م��ًا  بين 
الرجال والنساء على كافة االصعدة.. في 
المؤتمر الشعبي العام وصلت المرأة الى 
أمين عام مساعد، وهي متواجدة منذ 
مراحل التأسيس ب��دأت بشكل رمزي 
وتدرجت الى أن وصلت الى ما هي عليه 
اليوم.. متطلعًة الى مزيد من التمكين 
والوصول الى مواقع صنع القرار سواء 
داخل المؤتمر الشعبي العام أو خارجه، 
وهي جديرة بذلك والمؤتمر يدرك ذلك 

وقد أحاطها باالهتمام والرعاية.
محطة انطالق

۹ كلمة أخيرة تودين قولها.
- ان تكون هذه الذكرى محطة انطالق 
نحو آفاق واسعة من العطاء وان يخرج 
المؤتمر الشعبي العام برؤية جديدة 
مواكبة للمتغيرات المختلفة بما يلبي 
لمراقبون  ا يتوقعها  لتي  ا لتطلعات  ا
والمحللون السياسيون والفرقاء في 
العمل السياسي من المؤتمر الشعبي 
العام.. وهو بالفعل قادر على تحقيق 
التطور والتميز ومواجهة كافة التحديات 

والصعاب.

األخ الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام 

األخ النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم 
االرياني

األخوة رئيسي مجلس النواب والشورى
األخوة أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة

اخواتي المؤتمريات .. االخوة الضيوف كاًل باسمه وصفته
طيب اهلل صباحكم بالخير والمسرات وأهاًل بكم

بهذه االحتفائية بمرور 30 عامًا على تأسيس المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام ال���ذي رس��م نهج 
الديمقراطية ف��ي م��س��اره بقيادة 
الزعيم الفذ الحبيب علي عبداهلل 

صالح 
اسمحوا ل��ي ف��ي ال��ب��داي��ة باسم 
منظمات المجتمع المدني أن أحييكم 
تحية حب وتقدير وإج��الل لكل من 
ساهم بتأسيس المؤتمر الشعبي 
العام هذا التنظيم الذي كان ومازال 
ويستمر يلبي طموحات أبناء الوطن 
في كل المحطات والمنعطفات التي 
تمر بها السعيدة وال��ذي جمع تحت 
مظلته كل القوى السياسية على 

الساحة اليمنية وكل الشرفاء من النساء والرجال والشباب 
وظل في نهجه الوسطي المعتدل بنبذ العنف والتفرقة 
والمذهبية في كل مراحله المختلفة فلكم منّي كل االكبار 
والثناء وأشد على أيديكم بما قدمتم لهذا التنظيم برعاية 
الزعيم علي عبداهلل صالح من خبرات وق��درات جليلة 
أوصلتموه الى هذا الرقم الصعب الذي ال يمكن تجاوزه 

على االطالق.
أيها الحفل الكريم إننا اليوم وفي خضم هذه االحداث 
التي عصفت بنا أدرك��ت منظمات المجتمع المدني 
وباألخص النسوية بأنها العنصر الفعال في الحياة 
السياسية والعامة ووقفت ثابتة في الميادين في السبعين 
وفي عدن وفي حضرموت وأبين الجريحة وتعز والحديدة 
وتعرضت النساء للتعسف والعنف وإط��الق الرصاص 
والرمي بالحجارة ولكنها أثبتت أنها المرأة التي ال يمكن 
ان يتالعب بها االحزاب للوصول الى مبتغاهم والحكم 
والتفرد به وأثبتت هذه المنظمات القادرة الشجاعة في 
دورها الوطني والصادق الثابت في والئه هلل والوطن 
فثبتت ثبوت الجبال ومثلت شجاعتها حجم األزمة بكل 
ما تعنيه.. فتحية لكل من وضع الوطن وأمنه ووحدته 

واستقراره في حدقات أعينهم ولمثلهم تنحني الهامات.
أيها الزعيم .. أيها الحفل الكريم..

إننا جميعًا نتوق للسلم والسالم واألمن واالمان وحب 
الوطن ولذا وقفنا مع الحكمة اليمانية لتخطي المحنة 
حفظًا للدم اليمني الثمين من أجل السلم االجتماعي 
فمثلته الديمقراطية بأروع صورها الذي ارتضى بها 

الجميع من أجل سالمة اليمن وأبنائه.
حفظك اهلل يا يمن وتوج بالتسوية السياسية التي جاءت 
بها المبادرة الخليجية وآلياتها المزمنة التي تقدم بها 
المؤتمر الشعبي العام في أكثر من صورة وأكثر من مبادرة 
ولكن لألسف لم يرتِض بها الفرقاء السياسيون وإنه من 
األهمية التعامل مع بنود المبادرة الخليجية بإيجابية وفي 
صورتها ومضامينها الكلية وبدرجة 
أساسية توحيد الجيش وإعادة هيكلته 
بما يحقق بناء جيش يحمي الوطن 
ووحدته وأبناءه وان يجتمع أبناء اليمن 
مهما اختلفت انتماءاتهم ومشاريعهم 
ومكوناتهم ال��ى ط��اول��ة ال��ح��وار، 
فالتقارب صار مطلوبًا لليمنيين لحل 
مشاكل اليمنيين على طاولة الحوار.. 
الحوار مهم ج��دًا في هذه المرحلة 
ينبغي ان نجتمع على هذه الطاولة 
لنتقارب كثيرًا ونحل القضايا العالقة 
الجنوبية وقضية  القضية  وأهمها 
صعدة واالمن وصواًل الى اليمن الجديد 

والحكم الرشيد.
أيها الحضور الكريم إنها فرصة سانحة بأن نتقدم 
بالشكر الجزيل لألخ الزعيم علي عبداهلل صالح لرعايته 
ودعمه للمجتمع اليمني والمرأة باألخص إذ أوصلتموها 
الى مواقع مختلفة من صنع القرار بفضل إرادتكم 
السياسية واقتناعكم العميق أن المرأة هي العنصر الفعال 
في كل مناحي الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية، 
لذا كان دعمكم المشهود لوصول عدد من القيادات الى 
مواقع مختلفة في المناصب القيادية في السلطة المحلية 
والنواب والحكومة والمجتمع المدني نطلب من هذه 
اإلرادة السياسية التي دومًا ما اتصفتم بها أيها الزعيم ان 
تفعلوا مبادرتكم الخاصة بتخصيص 30% للمرأة في كل 

مواقع صنع القرار.
 في األخير نتوجه بالشكر والتقدير لكل العقالء الذي 
ظلت اليمن همهم األكبر ولكل المجتمع الذين وقفوا وقفة 

جادة في سبيل اليمن ووحدته.
وشكرًا لفخامة رئيس الجمهورية األخ عبدربه منصور 
هادي لقيادة البالد في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر 
بها الوطن.. وشكرًا للزعيم علي عبداهلل صالح على وقفته 
الجادة والوطنية لليمن واليمنيين وتنازله لمصلحة هذا 

الوطن.. وشكرًا للجميع.

المؤتمر في ظل حكمة الزعيم أصبح رقمًا 
صعبًا في الحياة الحزبية اليمنية

في األزمة 
تعرضت المرأة 
للعنف ولكنها 

دافعة عن 
الثوابت

المؤتمر ضرب أروع 
األمثلة في الوعي 

الديمقراطي

التزال المرأة في 
المؤتمر تتطلع إلى 
مزيد من التمكين 

في صنع القرار

هناء الوجيه


