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يقوم نظام الحكم في الجمهورية على أساس 
النظام البرلماني

رؤية املؤتمر للحلول والضمانات
 للقضية الجنوبية

المؤتمر.. ميالد وطــــــــن وأمــــل شعـــــــب
»الميثاق«: أبو بكر القربي لـ

المؤتمر الشعبي سيقدم التنازالت 
كي ال تمس الثوابت الوطنية

> قال الدكتور أبو بكر  القربي وزير الخارجية 
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 

بالحوار:
- أب����ارك واه��ن��ئ للشعب اليمني وألع��ض��اء 
المؤتمر الشعبي العام م��رور 31 عامًا على 
تأسيس هذا التنظيم الوطني الوسطي الذي 
دائمًا ما اعتبر مصلحة اليمن والشعب فوق 
ك��ل اع��ت��ب��ار، وال���ذي أخ��رج اليمن م��ن أزمتها 
السياسية من خالل التوافق ومن خالل التوقيع 
على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 
فالمؤتمر الشعبي ال��ع��ام منذ تأسيسه كان 
الحوار هو وسيلته إلخراج اليمن من أزماتها.. 
والميثاق الوطني للمؤتمر الشعبي العام هو 
ال��ذي أنهى الصراعات في المناطق الوسطى 
وهو الذي أسس لحوار بين الشمال والجنوب في 
ذلك الوقت وفي النهاية قاد الى تحقيق الوحدة 

المباركة.
وه��و اليوم يشارك بكل فعالية في مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل الذي اعتقد أن المنصف 
سيقول إن المؤتمر الشعبي العام ومن خالل 
وثائقه ال��ت��ي قدمها ف��ي مختلف ال��ف��رق كان 
ه��و ال��ح��زب ال���ذي وض���ع مصلحة ال��ي��م��ن أواًل 
قبل المصلحة الحزبية وح��رص على تقديم 
التنازالت حرصًا على تحقيق التوافق، وكل ما 
قدمه المؤتمر الشعبي في مؤتمر الحوار يؤكد 
أن توجهه نحو بناء الدولة المدنية الحديثة .. 
الدولة اإلسالمية الوسطية.. الدولة التي يعيش 
فيها كل مواطن بحريته وقدرته على العمل 
وقدرته على اإلنتاج والتساوي في كافة الحقوق 

مع كل أبناء اليمن في كل المحافظات وفي إطار 
دولة اتحادية إن شاء الله.

 وأض��اف: أعتقد أن التواصل واالتصال بين 
ق��ي��ادات المؤتمر وق��واع��ده ربما حصل فيه 
تقصير في الفترة االخيرة نتيجة االنشغال 
باألزمة السياسية وبمؤتمر الحوار الوطني.. 
لكن اآلن اللجنة العامة تواصل اجتماعاتها و-إن 
شاء الله- سنرى إع��ادة النشاطات الى مختلف 

فروع المؤتمر وقواعده.
 وأشار الدكتور القربي الى أن ما يهم المؤتمر 
الشعبي ال��ي��وم ه��و كيف يعزز العالقات مع 
االخ���وة ف��ي مختلف التنظيمات السياسية 
ومختلف المكونات التي تشارك في مؤتمر 
الحوار الوطني.. وكيف نخرج بهذا المؤتمر من 
خالل صياغة الدستور الى تحقيق اليمن الجديد 
الذي نصبوا اليه جميعًا.. وبالنسبة لعالقاته مع 

االح��زاب 
خ���ارج ال��وط��ن ف��ه��ي قضية ث��ان��وي��ة ف��ي ه��ذا 
التوقيت وتصبح مهمة عندما نخرج باليمن الى 

بر االمان وبناء اليمن الجديد.
مؤكدًا أنه يجب على المؤتمر الشعبي أن ينظر 
الى ما يحدث في اليمن وليس ما يحدث خارج 
اليمن ألن ما يحدث اليوم أن اليمنيين قدموا 
أنموذجًا يحتذى به في حل أزمة سياسية وفي 

الوصول الى الحوار..
وما يجري في الدول العربية كلها بالتأكيد أن له 
تأثيرًا على اليمن لكن نجاحنا في تحقيق التوافق 
ونجاحنا في الحوار الوطني سيجنبنا -إن شاء الله- 

اآلثار السلبية لما يجري في الوطن العربي.
واختتم تصريحه بهذه المناسبة بالقول: 

المؤتمر الشعبي سيقدم كل التنازالت كي ال 
تمس الثوابت الوطنية.

اللجنة العامة تكثف اجتماعاتها إلعادة 
أنشطة المؤتمر إلى فروعه وقواعده

رؤى المؤتمر الشعبي العام أكدت 
توجهه نحو دولة مدنية

نجاح التوافق والحوار سيجنب اليمن اآلثار 
السلبية لما يحدث في الوطن العربي

الحذيفي: الحوار الوطني امتداد لما بدأه اليمنيون يوم أسسوا المؤتمر الشعبي 

»الميثاق«: الدكتور خالد شيخ لـ

على المؤتمر تعزيز وحدته الداخلية وتوحيد صفوفه وتحديث برنامجه السياسي 

يمتلك المؤتمر الشعبي مقومات 
كثيرة لقيادة المشروع المدني

> ه��ن��أ األخ ن��ع��م��ان 
الحذيفي ممثل فئة 
المهمشين بمؤتمر 
ال������ح������وار ق����ي����ادة 
وق����واع����د وح��ل��ف��اء 
وأن���ص���ار ال��م��ؤت��م��ر 
الشعبي العام بمناسبة 
الذكرى ال�31 لتأسيس 
المؤتمر الشعبي كتنظيم 
شعبي أف��رزت��ه م��رح��ل��ة من 
مراحل النضال في الوطن كحالة 
حوارية امتد نهجها الى ما نعيشه 
اليوم في مؤتمر الحوار الوطني 

الشامل.
م��ؤك��دًا ب��أن المؤتمر الشعبي 
ال����ع����ام وم�����ن خ�����الل ت��ج��رب��ت��ه 
السياسية وخ��ب��رت��ه ال��ح��واري��ة 
يقدم دورًا محوريًا في مؤتمر 

ال��ح��وار ال��وط��ن��ي، لحلحة ال��وض��ع 
ب��ات��ج��اه ال��خ��روج بصيغة وطنية 

لدولة مدنية حديثة موحدة.

وقال األخ نعمان الحذيفي إن هناك مآخذ على 
المؤتمر الشعبي ومن الصواب أن نذكرها بهذه 
المناسبة لتفاديها مستقباًل ومنها تجاهله لفئة 
المهمشين رغم علمه أن هذه الشريحة تمثل 
رقمًا مهمًا في الحياة السياسية خصوصًا في 

االستحقاقات الديمقراطية، وهي 
ورقة  رابحة للمؤتمر الشعبي 

اس��ت��خ��دم��ه��ا ف��ي ك��ث��ي��ر من 
مواقعه السياسية.

مشيرًا ال��ى أن المؤتمر 
دائمًا يتناسى ه��ذه الفئة 
ل��ص��ال��ح وج���اه���ات أخ���رى، 

واس��ت��ط��رد الحذيفي 
ب��ال��ق��ول: 

م��������ا 

يجب على المؤتمر الشعبي العام اليوم القيام 
به هو إعادة ترتيب بيته من الداخل ويتحول 
ف��ي أق��رب فرصة ال��ى ح��زب سياسي تحكمه 
لوائحه وتكتمل أطره السياسية وال يظل حزبًا 

موسميًا.
البد أن يبدأ بجدية فقد حان الوقت ولم تعد 
الظروف السياسية مهيأة له كما كانت 

ليظل على ما هو عليه.
ك��م��ا ي��ج��ب أن ي��س��ع��ى ال����ى تحقيق 
تطلعات كل الشرائح االجتماعية بما 
فيها المهمشين الذين يعدون رصيدًا 
من أرصدته الجماهيرية التي ساندته في 

أحلك الظروف.
واختتم الحذيفي حديثه بالقول: 
لست مرتاحًا لمواقف ممثلي المؤتمر 
الشعبي العام في مؤتمر الحوار الوطني 
بما يتعلق بقضايا المهمشين وهذا 
بالطبع ال يخدم التنظيم كتنظيم 
لحفاظ  لجماهير وا يسعى لكسب ا

عليهم في كنفه السياسي.

> قال الدكتور خالد راجح شيخ عضو مؤتمر 
الحوار الوطني: إن المؤتمر الشعبي العام حزب 
كبير وصاحب تجربة في العمل السياسي وخبرة 
في إدارة الدولة، وذو وجود وحضور وطني كبير 
ولديه هامش كبير من الحرية، بحيث استطاع 
استقطاب اتجاهات فكرية مختلفة داخل المؤتمر 
وهذه ميزة أخرجته من دائرة التعصب الداخلي 
وبالتالي أصبح لديه ق��درة على االن��ف��ت��اح على 

اآلخرين والتعامل معهم.
منوهًا الى أن المؤتمر الشعبي العام بحاجة الى أن 
يعيد تقييم األمور من زاوية المستجدات الجديدة 
والبد أن يعمد الى تجديد نفسه باستمرار، وهذا 
لن يتم اال بتعزيز الحوار والعمل الديمقراطي 
الداخلي واستيعاب االطراف كلها داخل المؤتمر 
ببعضها وعدم تهميش أي من كوادر أو حلقات 

في المؤتمر.
مؤكدًا بأن دور المؤتمر دور مهم في العملية السياسية المستقبلية 
وعامل توازن لبقاء الديمقراطية وهذا ما جعل الرأي العام في أغلبيته 
يؤكد يشدد على بقاء المؤتمر الشعبي العام ألنه يدرك أن العملية 

السياسية المستقبلية لن تنجح إذا غاب المؤتمر.
وقال الدكتور خالد راجح شيخ إن المؤتمر الشعبي العام استوعب 
االحداث االخيرة التي نتج عنها التوافق القائم ولكنه اليزال بحاجة الى 
تطويقها بتعزيز وحدته الداخلية ويوحد صفوفه ويحدث برنامجه 

السياسي ويعيد النظر في تحالفاته السياسية ومن المهم اآلن أن 
ينفتح على القوى السياسية االخرى وأن يدخل معها في تحالفات 

وهذا حق مشروع طالما وهو في حدود الدستور والقانون.
مشيرًا الى أن لدى المؤتمر الشعبي العام مقومات كثيرة لقيادة 
مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها كل اليمنيين مع 
التنبه انه لم يعد هناك مجال ألي حزب باالنفرادية ألن هذا الزمن هو 

زمن التحالفات والتنسيق.
مهنئًا في ختام حديثه كل قيادات وكوادر وتكوينات المؤتمر 

الشعبي العام بعيد ميالد المؤتمر الواحد والثالثين.

ميزة المؤتمر أن لديه 
هامشًا كبيرًا

 من الحرية أخرجته 
من دائرة 

التعصب

»الميـــــــــــــــــــــــــــــثاق«: عكوش لـ

المؤتمر الشعبي خيار واضـــــــــــــــح لمن تاهـت به الخيــارات
مشيرًا الى أن المؤتمر الشعبي العام كبير جدًا وهو خيار واضح لمن تاهت به 

الخيارات وأنا شخصيًا أقسم بالله إنني لم أجد خيارًا لي أفضل من المؤتمر.
وعاب الشيخ محمد سالم عكوش على المؤتمر الشعبي انه يتخلى في بعض 
االحيان عن قضايا الجماهير ويترك المجال لغيره من االطراف للقيام بذلك وهو 

بكل تأكيد على حسابه السياسي والجماهيري.
 وشدد بالقول: على المؤتمر الشعبي العام أن يدرك تمامًا أن الجماهير هي أولى 
بكل شيء فيه، ويتخلص من المركزية التنظيمية ويعزز من تواصله واتصاله 

بالجمهور ألنه الرصيد الحقيقي في السلم والحرب في البناء والتنمية.
كما شدد على ضرورة تصفية دوائر وفروع المؤتمر من العناصر السيئة التي ال 

ترى اال نفسها وال تنظر لألمور اال من منظور واحد فقط.
وأضاف بالقول: ال يمكن للمؤتمر أن يقوى إال بتطهير نفسه واالهتمام بإعالمه 
وتوسيع وسائله االعالمية على مستوى المحافظات وتخصيص مبالغ مالية تليق 

برسالتها التنظيمية، ألن االعالم أصبح أهم أدوات تقوية األحزاب.
واختتم عكوش حديثة قائاًل: دور المؤتمر الشعبي العام في مؤتمر الحوار 

الوطني باهت كونه يشغل نفسه ببعض القضايا غير المهمة داخل مؤتمر 
الحوار الوطني، والمفروض أنه يهتم بالقضايا القيادية والتي يحتاجها 

الوطن في الظرف الراهن.. المؤتمر الشعبي يشغل نفسه بقضايا يمكن 
حلها بحلقة نقاشية.

كما استدرك بالقول: من المفروض جدًا على المؤتمر أال يخلق عداوات 
مع أي طرف أو حزب، ألن الوضع بأمس الحاجة لخلق التحالفات وكسب 

الرجال والعناصر الجيدة وتوسيع حلقة الصداقات وتضييق الخالفات 
يجب أن يكون للمؤتمر الشعبي رجال في كل بقعة خصوصًا في 

المحافظات الجنوبية لبناء تنظيم ريادي كون القيادة موجودة 
واألساس موجود.

واعتقد أنه لم يعد المؤتمر الشعبي بحاجة الى العناصر 
الهزيلة والضعيفة التي ال تستطيع أن تواكب المراحل 

ات وهم كثير من هذا  وفتح المجال للشباب والكفاء
التنظيم.

عدد مكرس بمناسبة الذكرى ال�31
لتأسيس المؤتمر الشعبي العام


