
> من جانبه تحدث األخ نضال مبخوت أبو 
راس قائاًل: إن بقاء المؤتمر قويًا متماسكًا 
محافظًا على وحدة الوطن وأمنه أكبر تحٍد في 
ظل المتغيرات األخيرة التي انهكت الوطن 
والمؤتمر، ويرى أبو راس أن هذا لن يتم إاّل 
اذا توافرت ارادة سياسة قوية تعمل على 
اعادة ترتيب الصف داخل المؤتمر على أسس 

تنظيمية صحيحة في أسرع وقت.
مشددًا على أن المؤتمر مطالب اآلن أكثر من أي 

وقت مضى بحماية أمن واستقرار اليمن وتلبية تطلعات ابنائه وذلك هدف 
عظيم ال يمكن أن يتحقق إاّل من خالل ادارة تنظيمية متطورة وفاعلة.
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لتأسيس المؤتمر الشعبي العام

 الوالء الوطني يتمثل في الحفاظ على الوحدة الوطنية واالبتعاد عن 
التعصب الطائفي والساللي أو القبلي أو الحزبي..

»امليثاق الوطني«

آمال وتطلعات
م��ا ال��ذي يخط��ر على بال العديد من المهتمين والمراقبين في ظل احتفاالت الوس��ط المؤتمر بالذكرى ال�31 لتأس��يس المؤتمر؟.. س��ؤال   

وجهن��اه لع��دد منهم وكان تفاعلهم كبير بما يعكس عظمة ما يمثله المؤتمر الش��عبي العام من حضور فاعل في الس��احة اليمنية والى ما 
يبديه كل هؤالء من آمال وتطلعات تصب في صالح المؤتمر حيث اعتبروه واحدة من الضمانات الحقيقية لحاضر ومس��تقبل اليمن وأن اس��تمراره 

يعني إعطاء خط الوسطية واالعتدال زخمًا أكبر في ظل مرحلة تتجاذب فيها القوى المتشددة المتصارعة والى الحصيلة:

عبدالحكيم: تعدد مصادر القرار يؤثر 
على أداء المؤتمر ويشوش توجهاته

الشرعبي: أوراق المؤتمر المبعثرة لن 
تمكنه من تشخيص الواقع بمهنية

تـــــــــــــحـــــــــــــدث 
ذ  ـــــا ألســـــت ا ألخ  ا
عبدالحكيم احمد 
ـــاًل:  ــــصــــداح قـــائ ال
هــنــاك الكثير من 
القضايا السياسية 
واالجرائية االدارية 
لتي  لتنظيمية ا وا
يجب على المؤتمر 
ـــعـــام  الـــشـــعـــبـــي ال

ــن خـــالل قــيــادتــه معالجتها  م
قبل الــبــدء فــي بــاقــي اصــالحــات 
لتنظيمية  ا لعملية  ا تتطلبها 
للمؤتمر ويشير الصداح الى أن 
تعدد مصادر القرار والتكتالت 
داخـــل الــقــيــادة قــد أثـــر كثيرًا 
على العملية التنظيمية داخل 
ــن الــجــوانــب  الــمــؤتــمــر وتـــرك م
السلبية الكثير األمر الذي يعيق 
مسار العمل المؤتمري بالعديد 

من الحواجز.
وأضاف: إن الغياب 
ــظــم  ــن ــم لـــلـــعـــمـــل ال
وخــالل أحايين عدة 
كـــان أن تـــرك الــبــاب 
مـــفـــتـــوحـــًا أمــــــام مــا 
أســـمـــاه الــعــشــوائــيــة 
واالرتجالية وأضحى 
ـــتـــواصـــل  ــه ال ــب ــســب ب
ــــي يــتــصــف  ــــل ــــداخ ال

بالشخصنة.
وقـــــــال: إن عـــــدم وجــــود 
برامج لتفعيل دور المؤتمر 
ودارته اليومية باالضافة الى 
حالة الضبابية التي تكتنف 
االدارتين المالية والتنظيمية 
أفضت الــى عــدم وجــود آلية 
داخلية تفرض ضرورة اسهام 
العضو في دعم التنظيم ماليًا 

وبشكل منتظم.

> االعـــــالمـــــي 
سعيد الشرعبي، 
حــــدد منطلقات 
للمؤتمر  مــهــمــة 
لمواجهة متطلبات 
الغد مشيرًا الى أن 
وقوفه بحزم أمام 
لقادمة  لمرحلة ا ا
ــة فــي  ــل ــث ــم ــت ــم وال
مــخــرجــات الــحــوار 
الـــذي يــلــم الشمل 

لليمن الواحد وكذلك الوقوف 
بــحــزم أمـــام متطلب آخــر يقع 
على درجــة عالية من األهمية 
والمتمثل فــي عملية اعـــادة 
هيكلة المؤتمر واجــراء تعتبر 
في قوام قيادته وترتيب أوراقه 
الــتــي وصــفــهــا األســتــاذ سعيد 
»المبعثرة« من أجل  الشرعبي بـ
خوضه غمار المرحلة القادمة 

ــبــغــي  ــن ـــــي ي ـــــت وال
عليه أن يعد لها 
مــبــكــرًا فــي الــوقــت 
الــــذي أخــــذت من 
الــجــانــب اآلخـــر كل 
اهتمامه وامكاناته 
ــي من  وبكل مــا أوت
ـــوة مــثــل تنفيذ  ق
العديد من برامج 
الــنــزول الميداني 
واالرتــبــاط بكوادر 
لــمــؤتــمــر الشعبي المهمشة  ا
والتي تعاني من عدم التواصل 
ــرؤى والبرامج  والتجديد في ال
وبشكل منظم ومستوعب لكل 
ما يحاك ضده من القوى المناوئة 
له من ممارسات تعسف واقصاء 
متعمد واحالل بداًل عنها كوادر 

حزبية أخرى.

استطالع/يحيى علي نوري

اآلنسي: االدراك الكامل لفظاعة التحدي 
سبيل لتجاوزه باقتدار

ـــور مــجــيــب  ـــت ـــدك ويــــــرى ال
اآلنسي: أن التحديات الماثلة 
ــام المؤتمر الشعبي العام  أم
كثيرة ومنها ضــرورة مواكبة 
المؤتمر كتنظيم وطني رائد 
لكافة المتغيرات واألحــداث 
التي شهدتها الساحة اليمنية 
واالقليمية والدولية وهو تحٍد 
يتطلب من المؤتمر أن يكون 

في حالة ادراك دائم أنه اصبح اليوم خارج 
السلطة خاصة وأنه كتنظيم ولد في كنف 

السلطة، وحزب حاكم كما أن 
عليه اعـــادة ترتيب الجانب 
التنظيمي بما يحقق األهداف 
المنشودة والتحديات خالل 
المرحلة القادمة كما أن عليه 
تــفــعــيــل ادائــــــه التنظيمي 
عــلــى الــصــعــيــد الــجــمــاهــيــري 
والسياسي واالعالمي وتالفي 
اخطاء المرحلة السابقة وخلق 
عمل مؤسسي تنظيمي يعزز من قوته 

وحضوره.

الدهمشي: على المؤتمريين أن يدركوا 
أنهم أصبحوا خارج السلطة

> الكاتب واالعالمي عبدالله 
ــدهــمــشــي يــــرى أن تنظيم  ال
المؤتمر الشعبي العام يواجه 
ـــرى فــرضــتــهــا  ـــب ـــات ك ـــحـــدي ت
التحوالت في التركيبة السياسية 
ــخــارطــة  فـــي الــســلــطــة وفــــي ال
ــفــرض على  الــحــزبــيــة والـــتـــي ت
المؤتمر وقيادته بالدرجة األولى 
مواجهتها بما يبقى عليه كحزب 

تأتي قوته وقــدرتــه الذائبة خــارج نطاق السلطة 
والحكم.

الشرفي: الهيكلة ستحل مختلف 
مشكالت المؤتمر

أبو راس: االصطفاف الداخلي ضرورة 
لتجاوز التحديات القادمة

> الكاتب والصحفي عبدالوهاب الشرفي 
تحدث باقتضاب محددًا بدقة من وجهة 
نظره بعض المتطلبات التي ينبغي على 
المؤتمر التعامل معها ومنها تحول المؤتمر 
الــى مفهوم المؤسسية النطالقة نشاطه 
واتساع تأثيره في الحياة من خالل خطط 
وبرامج ترسم بوضوح تفاصيل مساراته 
وكذا متطلبات المستقبل وأشار الشرفي الى 
أن اعادة الهيكلة للمؤتمر أساس الفاعلية 
والنشاط من شأنها أن تجد معالجات ناجعة 

لكثير من المشكالت التي تعتور نشاطه على مختلف المسارات.

> الى ذلك ركز األخ فضل الحميقاني رؤيته حول المؤتمر وتحقيق انطالقته الجديدة بتركيزه على ضرورة تعميق مبادئ الميثاق وتحري قيم 
الوالء الوطني في نفوس الشباب والطالب ومختلف القطاعات وشاطر الحميقاني في الرأي ما ذهب له الزميل التميمي بضرورة االهتمام بالكيف 

كركيزه مهمة من مرتكزات العملية السياسية والتنظيمية والجماهيرية للمؤتمر الشعبي العام.

وفي األخير تحدث الزميل االعالمي صادق شلي قائاًل: إن الحفاظ على 
الوحدة الداخلية للمؤتمر والسير قدمًا لألمام بنهجه الجرئ الواضح في 
التسامح واالعتدال يتطلب المزيد من الجهود حتى يتمكن المؤتمر 

من تحقيق انجازاته انتصارًا آلمال وتطلعات الشعب.

وأضــاف: أوجــه تحية حب ووفــاء للقائد الزعيم علي عبدالله صالح 
سنقف الى جانبه في تنفيذ كافة برامج االصالحات الداخلية حتى يتمكن 
المؤتمر من تجاوز التحديات الراهنة وواثقون من تحقيق ذلك على 

المستوى القريب.

في ذكرى التأسيس: 

الحميقاني: يجب تعميق مبادئ »الميثاق« في وعي الشباب والطالب

شلي: واثقون من تمكن المؤتمر من االستمرار بإدارة فاعلة

خالل حديثه لصحيفة »الميثاق« وقناة »اليمن اليوم« تحدث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر   
الشعبي العام بثقة عالية عن الوضع الراهن الذي يعيشه المؤتمر وأذاب من خالل خبرته ودرايته 
بالحياة الداخلية للمؤتمر الجليد الذي تشكل بفعل التخوفات التي تعتري بعض أعضاء الوسط التنظيمي للمؤتمر 
على حاضر ومستقبل التنظيم في ظل التحديات التي يواجهها والتي هي األكبر خالل مسيرته الممتدة 31 عامًا.
الزعيم علي عبدالله صالح ومن خالل طمأنته هذه بقدرة المؤتمر الشعبي العام على تجاوز التحدي الراهن 
بخطوات واثقة ووباستيعاب أمثل لطبيعة المعطيات والتحديات التي تشهدها اليمن والمؤتمر في هذا الظرف 
العصيب.. ال ريب أنه عبر عن تشخيص واقعي للحالة المؤتمرية فهو القائد المؤسس لهذا التنظيم الخبير 
بمسيرته ومحطاته المتعددة واألكثر تعاطيًا مع فعالياته ومكوناته ومعرفة بقدراته وامكاناته والصانع مع 

كل رجاالته األوفياء انجازات واشراقات عدة انتصرت لصالح الوطن ودعم مساراته المختلفة.
والشك أن كل التأكيدات القاطعة للزعيم المؤمنة بحيوية المؤتمر وقدرته على االستمرار والفاعلية، البد 
أنها ستترك آثارًا ايجابية لدى اعضاء المؤتمر في رفع معنوياتهم واكسابهم طاقات أكبر في المزيد من الجهد 
والمثابرة والمزيد من االصطفاف والتوحد لمواصلة مسيرة االنجازات التي بدأها المؤتمر قبل 31 عامًا وبروح 
جديدة متدفقة في عطائها الوطني وانتصارها لمختلف المثل والقيم والمبادئ الوطنية العظيمة التي قام 
المؤتمر الشعبي العام من أجل تحقيقها قبل ثالثة عقود ولكون القائد المؤسس علي عبدالله صالح وبقائه 
على رأس المؤتمر مخططًا ومشرفًا ومقّيمًا ومتابعًا  ومراقبًا يظل هو بحد ذاته ضمانة حقيقة للمؤتمر فإن 
كل التخوفات التي تستبد بالبعض ستتبخر ذلك أن المؤتمر بات اليوم يدرك أكثر من غيره بفضاعة التحدي 
الراهن وبأهمية التعامل معه من منطلق الحرص على البقاء واالستمرار وذلك عامل آخر من عوامل بعث طاقات 
وامكانات المؤتمريين وتسخيرها في اتجاه ولوج المستقبل األفضل متسلحًا بالعديد من ملفات المستقبل 

والقادرة على الغوص في ثنايا القادم وتحوالته المتسارعة.
كما أن ما يعزز من عوامل صمود المؤتمر وتحديه هي مثل الوسطية واالعتدال التي عبرت عنها وثيقته 

الوطنية والتاريخية المتمثلة في الميثاق الوطني والتي جسدها المؤتمر في سلوك وطني عظيم ورائع تمكن 
من خاللها العبور بالوطن واخراجه من أتون أزمات طاحنة ومدمرة الى آفاق األمن والسلم االجتماعيين.

اذًا فالمؤتمريون وإزاء هذه االشارات الكاشفة لكل ما يتمتع به تنظيمهم من ضمانات ممكنة من خوض 
غمار التحديات، فإن عليهم اليوم واجبات أكبر تتمثل في المزيد من االصطفاف ومنح قضايا تنظيمهم المزيد 
من الجهد والوقت في المشاركة الفاعلة في ايجاد مختلف المعالجات الناجعة لكل ظواهر السلب التي تعتور 
النشاط المؤتمر ويتسرب من خاللها بين الحين واآلخر مشاعر القلق من حدوث أي اخفاق يهدد المؤتمريين 
وتطلعاتهم والشك أن تحقيق ذلك يمثل أبرز األجندة والمهام التي ستعبر عنها خطة التحرك السياسي 
والتنظيمي للمؤتمر خالل المرحلة القادم والتي من أهمها مناسبة انعقاد المؤتمر العام الثامن والذي تعبر القيادة 
السياسية والتنظيمية العليا للموتمر عن حرصها الكبير على ضرورة االعداد له في اطار من التأني الهادف الى 
اعطاء المزيد من الوقت لتدارس مختلف القضايا التي سيقف أمامها هذا المؤتمر بحيث يتمكن كحدث كبير 
من رسم مالمح المستقبل ودور المؤتمر في التعامل معها وفق ملفات شاملة أعدت بعلمية ومهنية سياسية 

وحزبية تستجيب لكافة التطلعات برؤى ثاقبة ال مكان فيها لالرتجالية والعشوائية اضافة الى كون انعقاد المؤتمر 
الثامن سيمثل مناسبة مهمة للدفع بدماء جديدة شبابية الي قمة السلم القيادي ما يكسب العمل المؤتمري 

زخمًا أكبر وقدرة فائقة في الدفع بكل مسارات العملية التنظيمية للمؤتمر الى األمام.
واذا كان الميثاق الوطني الدليل النظري والفكري للمؤتمر وبأسسه وقواعده ومثله وقيمه قد شخص مبكرًا 
متطلبات واحتياجات اليمن على مستوى مختلف الجوانب فإن نظريته التاريخية والوطنية هذه البد لها هي 
األخرى من مراجعة دقيقة وفقًا للتطورات الراهنة والمستقبلية وبما يكسبها المزيد من القدرة في تشخيص 
متطلبات المستقبل ومد مختلف ادبيات ووثائق المؤتمر الشعبي األخرى بالعديد من الرؤى والتصورات الكفيلة 

بتحقيق كل األهداف المنشودة.
وهذا يعني أن على أعضاء المؤتمر الشعبي العام وبمختلف قطاعاتهم التنظيمية أن يحرصوا خالل هذه 
المرحلة التي يتم خاللها التهيئة النعقاد المؤتمر العام الثامن مد المؤتمر بمختلف التصورات والرؤى التي 
ات التشاورية بحيث يتوصلون الى رؤى  يرونها ضرورية ومهمة للمؤتمر وأن يعقدوا ألجل ذلك العديد من اللقاء
عميقة تعبر عن تطلعاتهم بعلمية ومهنية وذلك على مستوى كافة جوانب العمل المؤتمري ودور كهذا 
من قبلهم الشك أنه سيجد ترحيبًا عاليًا من القيادة السياسية والتنظيمية العليا للمؤتمر وعلى رأسها الزعيم 
ات  علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر بل إننا نتوقع أن تحقق قيادة المؤتمر السبق في الدعوة لعقد هذه اللقاء
التشاورية وعلى أسس وقواعد سليمة تضمن وضع العملية التنظيمية برمتها لعملية المناقشات والبحث 
المهني عن المعالجات وتحديد اسلوب وطرق اسقاطها على كافة وثائق المؤتمر خاصة منها اللوائح المنظمة 

لعالقات تكويناته القيادية والقاعدية..
إن دورًا رائدًا ونوعيًا مازال ينتظر من كل المؤتمريين القيام به في حالة من االصطفاف والتوحد والتفاعل 
الخالق.. وان مستقباًل أكبر وأعظم مازال ينتظر تنظيمنا ندرك بقدرته على ولوجه بثقة عالية لمستقبل أفضل 

وبما يتفق معه كتنظيم رائد صانع التحول ومغير وجه اليمن.

ثقة »الصالح«
ومستقبل المؤتمر

يحيى علي نوري


