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عدد مكّرس
 بمناسبة الذكرى 

الـ٣٢ لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

الشراكة الحقيقية َّـ إدارة شئون الدولة 
على أساس اِّـبادئ التي تم التوافق عليها َّـ 

الحوار الوطني وااللتزام بالعمل السياسي 
والسلمي.

مشروع وثيقة المؤتمر وحلفائه
 للمصالحة الوطنية الشاملة

«الميثاق»: رؤساء الدوائر بالمؤتمر لـ

هــذه أولويــاتنـــا للمرحلــــــــة القادمة
رئيس الدائرة التربوية:

طموحاتنا كبيرة وقضية 
المقصيين من أولوياتنا

رئيس دائرة الشباب والطالب:
سنعمل على إعداد قيادات 

شابة للمؤتمر

رئيس الدائرة التنظيمية:
سنفعل األداء التنظيمي وتنشيط عملية االستقطاب

< أكد االستاذ أحمد الزهيري- عضو اللجنة العامة 
رئيس الدائرة التنظيمية- أن المؤتمر الشعبي العام 
سيتخذ من العيد الـ٣٢ لميالده محطة مراجعة 
وتقييم لمسيرته وتجربته الطويلة، وسيقف 
بمسؤولية كاملة على نــقــاط االنــجــاز واإلخــفــاق 
وسيعمل على مراجعة األسباب بدقة متناهية 
واالستفادة من كل ذلــك في سياساته وبرامجه 

ومواقفه المستقبلية.
«الميثاق»: إن التركيز الشديد  وقال الزهيري لـ
في هذه المراجعة سيكون على الجانب التنظيمي 

للمؤتمر، وهذا يضعنا في الدائرة التنظيمية أمام مهام جسام 
وطموحات عظام نسعى إلنجازها في المرحلة القادمة وفي 

مقدمة ذلك الربط االلكتروني بين الفروع 
ومركز المعلومات.. باإلضافة الى تفعيل 
األداء التنظيمي وإخـــراجـــه مــن الــركــود 

والجمود الذي يعيشه.
وأضاف: كما أن من طموحات الدائرة 

التنظيمية بذل الجهود لحل كافة 
ــات الــتــي  ــصــعــوب ـــاالت وال االشـــك

تواجهها فــروع المؤتمر 
ـــظـــات  ـــمـــحـــاف فــــــي ال

والـــــمـــــديـــــريـــــات 
ـــر نهائيًا،  ـــدوائ وال

كــي نستطيع إلــزامــهــا 

بــأداء مهامها التنظيمية على أكمل وجــه، وعقد 
اجتماعاتها الدورية بشكل منتظم وفقًا لما هو 
محدد في النظام الداخلي وأن تكثف قيادات الفروع 

من عملية االتصال والتواصل مع القواعد.
 واختتم األخ أحمد الزهيري حديثه بالقول: 
إن الدائرة التنظيمية تستوعب الوضع المتدهور 
الذي تمر به البالد في مختلف المجاالت والذي تقف 
خلفه قوى سياسية وحزبية.. هذا الوضع وسع 
رقعة المناصرين للمؤتمر الشعبي العام وزاد من 
شعبيته، األمر الذي جعل الدائرة التنظيمية توجه 
قيادات الفروع في المحافظات والمديريات والدوائر بتفعيل 

عملية االستقطاب للمؤتمر الشعبي العام.

< اعتبر الشيخ حسين 
حازب- عضو اللجنة العامة 
ــرة التربوية  ــدائ رئــيــس ال
بالمؤتمر- الذكرى الـ٣٢ 
لتأسيس المؤتمر الشعبي 
العام محطة مهمة لتقييم 
مسيرة هذا التنظيم الرائد 
والتزود من ذلك لمواصلة 
ــاء اليمن  ــن ــجــهــود فـــي ب ال

الجديد..
ــــــــــــــــال حــــــــــازب   وق

«الميثاق»: إن أمــام دائــرتــه التربوية  لـ
مهامًا جسامًا ستقف عندها بمسؤولية 
تامة ضمن خطة شاملة لألمانة العامة 
للمؤتمر ومن تلك المهام التي تستحق 
األولوية في اهتمام الدائرة قضايا الكادر 
التربوي وحقوقه وضرورة الضغط باتجاه 
حصوله على كافة حقوقه ومستحقاته 
دون انتقاص.. وأضــاف: كما أن الدائرة 
ستعمل بكل جهد على إحــصــاء كافة 
الكوادر التي طالتها السياسة االخوانية 
االقصائية وتقديم تقرير مفصل عن 
تلك الكوادر الى القيادة العليا للمؤتمر 
ــذي يجب عمله إزاء تلك  لمناقشة ما ال
الممارسة الظالمة التي اعتمدت الحزبية 
معيارًا للتعسف ضد الــكــوادر التربوية 

المؤتمرية.
وأوضـــح رئــيــس الــدائــرة الــتــربــويــة أن 
ــن تــقــف عــنــد حــٍد  طــمــوحــات الـــدائـــرة ل
معين بل ستكون عنصرًا فاعًال في الواقع 
لــتــربــوي بما يتعلق بتطوير المنهج  ا
وتهذيب محتواه من الحشو، والمساهمة 
الفاعلة في تقديم الــدراســات لتطوير 
محتوى المنهج الــمــدرســي الــذي ينمي 
الوالء الديني والوطني وتنقيته من األهواء 
والرغبات التي تخدم حزبًا ما أو مذهبًا ما 
أو شخصًا ما، وبما يجعل المنهج بمحتواه 

يــلــبــي طــمــوحــات اليمن 
ــم على  ــائ ــق االتــــحــــادي ال

أقاليم متعددة..
ـــى أن الـــدائـــرة  ــًا ال ــت الف
الــتــربــويــة ستعكف على 
إعداد خطة شاملة للوضع 
التعليمي بأنواعه الثالثة 
« العام والعالي والمهني» 
وستقف بمسؤولية وطنية 
لعملية  ا ء متطلبات  زا إ
الــتــعــلــيــمــيــة وســتــكــون 
الدائرة سندًا للمؤسسات التعليمية الثالث 
بما يخدم الوضع التعليمي سواًء الحكومي أو 
الخاص، مدارس أو جامعات وأيضًا المعاهد 

الفنية والتقنية..
واستطرد حسين حــازب قائًال: هناك 
قضايا شائكة في الواقع التعليمي والتربوي 
وتحتاج جهود كل المؤسسات والدوائر 
النتشال هــذا الوضع الــمــزري الــذي قدم 
ويقدم جيًال غير قــادر على استيعاب 

التحديات الماثلة أمام الوطن.
مضيفًا: كما أن الدائرة ستقدم دراسة 
معمقة لــلــجــهــات الــمــعــنــيــة بخصوص 
االمتحانات وكيفية تالفي ظاهرة الغش 

أو تسريب أسئلة االختبارات.
مشيرًا الى أن اإلمكانات لن تقف حائًال 
ــام طموحات الــدائــرة ومــا نتطلع الى  أم
إنجازه من دراسات ورؤى وبحوث تربوية 
ــكــوادر  ــن ال وتعليمية واالســـتـــفـــادة م
ات المؤتمرية في هذا الجانب وبما  والكفاء

ال يستثني قضية من قضايا التعليم..
واختتم حازب حديثه قائًال: لدينا ثقة 
بأن قيادة المؤتمر ستذلل كافة الصعاب 
الماثلة أمام الدائرة التربوية وغيرها من 
الدوائر بحيث يقدم المؤتمر رؤى تستحق 
الوقوف أمامها بجدية من قبل الجهات 

ذات العالقة..

< قال الشيخ يحيى دويد- عضو 
اللجنة العامة رئيس دائرة الشباب 
والطالب: يحل علينا العيد الـ٣٢ 
لعام  لمؤتمر الشعبي ا لميالد ا
في ظل ظروف عصيبة يمر بها 
الوطن ال تختلف عن تلك الظروف 
الذي أفضت الى تأسيس المؤتمر 
الشعبي العام عام ١٩٨٢م وهذا 
ما يجعلنا نتطلع الى دور وطني 
فــاعــل للمؤتمر الشعبي الــعــام 
ــام بــه بعد  ـــدور الـــذي ق كــذلــك ال

تأسيسه في لّم الشمل..
ـــرة الشباب والــطــالب قال   وبخصوص دائ
الشيخ دويـــد: إن برامجنا وخططنا كثيرة 
وكفيلة بتفعيل دور القطاع المتعلق بالشباب 

والطالب..
«الميثاق»: هذه الخطط   وأضاف في حديث لـ
والبرامج ستكون جاهزة والبدء بتنفيذها خالل 
األشهر القليلة القادمة لالستفادة من طاقات 
وإبداعات هذه الشريحة المهمة في المجتمع 

المتمثلة بالقطاع الشبابي والطالبي.
الفتًا الى أن دائرة الشباب والطالب تعمل وفقًا 
لالستحقاقات الديمقراطية القادمة- االستفتاء 
على الــدســتــور الــجــديــد وكــذلــك االنتخابات 
النيابية والرئاسية- والدور 
الــذي يجب أن يلعبه 

الشباب والطالب في إنجاح هذه 
االستحقاقات.

وأشار الشيخ يحيى دويد الى أن 
دائرة الشباب والطالب ستعمل 
 
ً
على إعداد قيادات شابة ترجمة
لتوجه المؤتمر الشعبي العام 
بمنح فرصة للشباب في هيكله 
القيادي.. كما أن الدائرة ستعمل 
ـــات وقـــــدرات  ــى فــــرز طـــاق ــل ع
ومــهــارات الشباب وجعل هذه 
الشريحة الذراع الفاعلة في هيكل 

المؤتمر..
مؤكدًا أن قطاع الشباب والطالب سيكون 
محوريًا في األداء التنظيمي للمؤتمر الشعبي 
العام واألداة الفاعلة في مختلف المجاالت التي 

يطرقها المؤتمر.
وقال: قيادة المؤتمر تولي هذا القطاع اهتمامًا 
خاصًا وهذا ما سيجعل دائرة الشباب والطالب 
تفكر في أنشطة وبرامج وخطط نوعية لتفعيل 
هذا القطاع واالستفادة منه ولن يقتصر هذا 
االهتمام على مكان محدد وإنما سيكون على 
مستوى الجمهورية ابــتــداًء بالمركز ومــرورًا 
بالمحافظات وصــوًال الــى الــفــروع في الدوائر 

والمديريات.
 وأضــاف رئيس دائــرة الشباب والطالب: أن 
هناك تفكيرًا جادًا وخطوطًا عريضة الستهداف 
كل ما من شأنه تطوير وتأهيل وتوعية الشباب 
والطالب وصقل مواهبهم وتفعيل قدراتهم 
ــي خــدمــة تنظيمهم  واالســتــفــادة منهم ف

ووطنهم وشعبهم.
واختتم الشيخ دويد حديثه برسالة للشباب 
المؤتمري قــال فيها: نشكر شباب المؤتمر 
الشعبي العام على صمودهم وتفاعلهم مع 
قضايا الوطن والمؤتمر، ونشد على أيديهم 
بالمزيد من الثبات والصمود أمــام التحديات 
الــتــي تــواجــه الــمــؤتــمــر عــلــى وجـــه الخصوص 
والوطن بشكل عام، ونؤكد لهم أن التفافهم 
حول المؤتمر الشعبي وقياداته خالل الفترة 
القادمة سيكون كفيًال باستعادة دوره القيادي 
ــريــادي فــي العمل السياسي على مستوى  وال

الساحة اليمنية..
 وال يفوتني أن أؤكــد لشبابنا أننا سنعمل ما 
بوسعنا لتقديم كل الرعاية واالهتمام وكل 

خير لهم..

رئيس دائرة الثقافة:
سنرفد المكتبة بإصدارات تليق بثقافة المؤتمر

رئيس دائرة الخدمات:
 لن نكون بعيدين عن المواطنين

< قال الدكتور مطهر العثربي- رئيس 
دائــرة الثقافة باألمانة العامة للمؤتمر: 
يسعدني أن أتــحــدث بمناسبة الــذكــرى 
ـــ٣٢ لتأسيس المؤتمر عن طموحاتنا  ال
المستقبلية في دائرة الثقافة والتي منها 
مشروع إنشاء موقع الكتروني خاص بالدائرة 
مــن أجــل متابعة ورصـــد كــل الفعاليات 
الثقافية والفكرية ونشرها في الموقع 
باإلضافة الى أن لدينا طموحًا وقد أعددنا 
له مشروعًا مكتمًال، هذا الطموح يتمثل 
بإصدار مجلة بعنوان «مجلة الفكر واألدب» 

لنتمكن- عبر هذين المشروعين «الموقع والمجلة»- من 
استيعاب اإلنتاج اإلبداعي لمثقفينا في المؤتمر الشعبي 
ات أو دراســات أو بحوثًا أو مقاالت أو  ســواًء أكانت قــراء

فنونًا أدبية..
«الميثاق»: كما أن لدينا  وأضاف العثربي في تصريح لـ
في دائــرة الثقافة خطة طموحة لرصد كل المواقع 
األثرية في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية ومحاولة 
تجميعها وإصدارها في كتاب وثائقي سيكون إضافة 
نوعية للمكتبة اليمنية والعربية والعالمية ويستفيد 
منه الباحثون والمهتمون والسائحون.. وقد أبلغنا فروعنا 
في المحافظات والجامعات والدوائر والمديريات لرصد 

تلك المواقع األثرية.
كما أن لدينا هدفًا لجمع الدراسات والتقارير  والكلمات 

الــتــي ســتــطــرح فــي الــحــلــقــات النقاشية 
واالحتفائية بــذكــرى تأسيس المؤتمر 
الشعبي العام ومنهجتها علميًا ونشرها 
في كتب خاصة عن المؤتمر الشعبي لمن 
أراد التزود بالمعرفة عن مسيرة وتاريخ 

وتجربة هذا التنظيم الرائد.
 باإلضافة الى ما ستقوم به الدائرة من 
مشاركة فاعلة في كل احتفاالت المؤتمر 

في المرحلة الراهنة والمقبلة..
مشيرًا الى أن أهم التحديات التي تؤرق 
الــدائــرة هــو ذلــك الهم اليومي المتمثل 
بتأسيس دائرة الثقافة بشكل كامل من حيث المتطلبات 
اإلدارية والمستلزمات الخاصة بعمل الدائرة، إضافة الى 

احتياج الدائرة للكادر المتخصص.
واختتم العثربي حديثه عن الطموحات المستقبلية 
لدائرة الثقافة بالقول: إننا نعمل على حصر كل أعضاء 
المؤتمر من الشعراء والقاصين والروائيين، والكتاب 
والمثقفين، وايضًا َمْن هم في اتحاد األدباء والكّتاب 
اليمنيين وعمل نبذ عنهم، باإلضافة الى إعداد برامج 
ثقافية وفكرية وتفعيل إبــداعــات هــذه الــكــوادر 
المثقفة في أنشطة وفعاليات مختلفة.. تطلعاتنا 
بحجم إبداعات مثقفينا في المؤتمر الشعبي العام، وإن 
شاء الله نتمكن من ترجمتها بما يليق بحزٍب كالمؤتمر 

الشعبي العام.

ــأ االســــتــــاذ أحـــمـــد الــكــحــالنــي  ــن ه
ــرة  عضو اللجنة العامة رئــيــس دائ
الخدمات كل المؤتمريين وأنصارهم 
وحلفاؤهم قيادات وقواعد بمناسبة 
الذكرى الثانية والثالثين لتأسيس 

المؤتمر الشعبي العام.
مــشــيــرًا الـــى أن االحــتــفــاء بــهــذه 
المناسبة يــركــز فــي كــل عــام على 
الخدمات التي قدمها هذا التنظيم 
الرائد خالل مسيرته لوطنه وأمته 
ويستعرض رصيده في هذا المجال 
ويجري تقييمًا شامًال لذلك وعليه 
يبني سياسته وبرامجه في الجانب 

الخدمي.
وقـــال: وهــذا يعني أننا فــي دائــرة 
الخدمات نستعد لولوج عام جديد 
من عمر المؤتمر وهذا يتطلب من 
الدائرة وضع برنامج مزمن ونضاعف 
الجهود لتحقيقه خالل هذا العام في 

المجال الخدمي.
وأضاف: تعلمون أنني عينت قريبًا 
في رئاسة الدائرة واألمر الذي فرض 
عليَّ الوقوف على ما تم سابقًا والبناء 
عليه لما سيأتي حتى تكون آلية العمل 

في الدائرة أكثر وضوحًا وانتاجًا.
الفتًا الى أن جهود الدائرة ستكون 
ميدانيًا أكثر منه مكتبيًا، بحيث تكون 
الدائرة قريبة من كل موتمري عبر 

فروعها في المحافظات والمديريات 
والدوائر.

ــن يكون  ــقــول: ل ــال واخــتــتــم حــديــثــه ب
ّال قريبًا  لمؤتمر إ ا

من المواطنين في 
المرحلة القادمة 

هم  همو متلمسًا 
ـــــــره  ـــر دوائ عـــب

ــروعــهــا  وف
فـــــي كــل 
المناطق 
ومــــــــــــن 

ـــورة  ـــل ثـــــم ب
ــى  ــهــمــوم ال كـــل ال

بــرامــج وخطط 
والــتــنــســيــق مع 

ـــجـــهـــات ذات  ال
ــة اليــجــاد  ــعــالق ال

الحلول لها.

بــكل تأكيــد أن المتابع الحصيف للرؤى التي يقدمها المؤتمر الشــعبي العام يدرك أن تلك  
الــرؤى العميقة خالصة جهود جبارة وعمل متناســق ومتكامل بيــن دوائر وكوادر األمانة 
العامة للمؤتمر.. باستقراء جزء يسير من طموحات دوائر المؤتمر في المرحلة المقبلة يتضح جليًا 

قدرة المؤتمر على استعادة دوره القيادي والريادي في الساحة السياسية بجدارة..
في المســاحة التالية أولويات بعض الدوائر للمرحلة القادمة كشــفها رؤساء تلك الدوائر في إطار 

االحتفاء بالعيد الثاني والثالثين لميالد المؤتمر الشعبي العام..

 توفيق عثمان الشرعبي


