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يف االحتفـــال بالذكـــــــــــــــرى الـ»28« لتأسيسه

املؤتمر سيظل صانـــــــــع التحوالت الوطنية
¿  احتفاًء بالذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام نظم القطاع التنظيمي بالمؤتمر دائرة المنظمات الجماهيرية األربعاء الماضي 
ندوة علمية بعنوان »دور المؤتمر الشعبي العام في تنمية المجتمع المدني«، حضرها األمناء العامون المساعدون األخوة : صادق أمين ابوراس، والدكتور 
احمد عبيد بن دغر، والدكتورة أمة الرزاق حُمد، وعدد من أعضاء اللجنتين العامة والدائمة ورؤساء الدوائر، والدكتور قاسم سالم-أمين عام حزب البعث، 

وعدد من قيادات أحزاب التحالف الوطني للمعارضة، والوزراء والقيادات التنظيمية وكوادر وأنصار المؤتمر.
وفي الحفل الذي أقيم بالمركز الثقافي بصنعاء وحضره جمع غفير من المواطنين والسياسيين تم عرض فيلم وثائقي وتبادل التهاني بين الحضور.

هذا وبعد حفل االفتتاح بُدئت الندوة المكرسة للمناسبة أعمالها، وقد مثلت أوراق العمل والتي أعدها نخبة من الباحثين والمتخصصين إطاللة مهمة 
لرؤية المؤتمر المستقبلية للمجتمع المدني الذي يتطلب منه القيام بدور أكثر فاعلية لتحقيق المزيد من التحوالت المهمة لهذا القطاع وهي تحوالت تستند 
الى رصيد ضخم للمؤتمر في هذا المجال منذ العام 1982م، عام انطالقته كتنظيم رائد يرعى المجتمع بمختلف فعالياته، وأولى خاللها المجتمع المدني 
جل اهتمامه وبالصورة التي جعلت من المشاركة الشعبية الواسعة على طريق الديمقراطية والتنمية وترسيخ عرى الوحدة الوطنية نحو بناء اليمن الجديد.
 وبالنظر الى طبيعة األوراق العلمية التي ُقدّمت الى أعمال الندوة يتضح بجالء عظمة المشهد القادم الذي يتطلع المؤتمر الشعبي العام الى تحقيقه، 
فاألوراق قد المست وبموضوعية وشفافية وعلمية كافة المشكالت التي تعتور المجتمع وبالتالي حاولت بمنهجيتها إيجاد المعالجات الناجعة له، ناهيك 

عن أن األوراق قد قامت باطاللة مهمة لتجربة البدايات ما مثلته من محطات مهمة على طريق مسيرته الوطنية الطويلة.

قدمت يف الندوة )4( اأوراق �شنحاول اإبراز امل�شامني التي �شملتها والتي مثلت يف جمملها 

جمهودًا علمياً جديرًا باالهتمام والوقوف اأمامه وهي حتديات دفعت بدائرة املنظمات 

اجلماهريية يف املوؤمتر ال�شعبي العام اىل اإعداد واإقامة الندوة بهدف ت�شكيل ال�شورة 

الكاملة للم�شهد الراهن وما ي�شوبه من م�شكالت وعوائق وما يحتاج له من معاجلات 

ناجعة يف اإطار ت�شخي�ص دقيق وعلمي للم�شكالت، ولعل  النتائج التي خل�شت اليها الندوة 

واملتمثلة يف البيان اخلتامي قد حددت االولويات العاجلة.. االأمر الذي يدفعنا هنا اإىل اأن 

نقدم للقارئ عر�شاً مب�شطاً الأبرز تلك امل�شامني على النحو التايل:

۹ بداية حتدث الدكتور اأحمد االأ�شبحي- ع�شو جمل�ص ال�شورى- ع�شو اللجنة الدائمة 
يف ورقته عن البداية االأوىل للعمل النقابي وتعدد مفاهيمه ليعطي له بعد ذلك تعريفاً جامعاً 

يف اإطاره العام على اأنه: جمموع املوؤ�ش�شات واملنظمات والروابط ال�شيا�شية واالقت�شادية 

واالجتماعية والثقافية من اأحزاب وتنظيمات .. الخ.

 ثم ا�شتعر�ص بعد ذلك واقع املجتمع املدين يف بالدنا قبل قيام الثورة املباركة مق�شماً تلك 

الفرتة اىل مراحل كان اأولها بداية ت�شلم االإمام يحيى ال�شلطة التي ا�شتاأثر بها ومل يحدث 

اأي تطور ملمو�ص يف نظام حكمه.. ويت�شح ذلك من خالل:

- خلو البالد متاماً من اأية موؤ�ش�شة د�شتورية دميقراطية اأو كيان �شيا�شي ر�شمي.

- تركيز ال�شلطات العامة الثالث بيد االإمام واأوالده، فكان هو الذي ي�شرع ويق�شي 

وياأمر بالتنفيذ.

- احتكار ال�شلطة يف اأدنى م�شتوياتها من قبل االإمام واأوالده.

واأو�شح الدكتور االأ�شبحي اأن اإرادة املجتمع مل ت�شت�شلم كلياً ل�شلطة االإمام فظلت 

تقارع اال�شتبداد وتواجهه مبختلف الو�شائل واالأ�شاليب الن�شالية لتنمو بعد ذلك احلركة 

الوطنية وتق�شي على االإمام يحيى يف ثورة 1948م، وت�شتمر الثورات يف التفجري و�شواًل 

اىل ثورة 26�شبتمرب 1962م خامتة ذلك الن�شال وفاحتة عهد جديد للوطن ولكافة �شرائحه 

ومنظماته املدنية.

يف ظل الثورة
وحتدث الدكتور اال�شبحي اأي�شاً عن واقع املجتمع املدين يف ظل الثورة وقيام النظامني 

الوطنيني.. الفتاً اىل اأن ثورتي 48 و 1955م قد �شكلت ارها�شات للثورة اليمنية زادت 

احلركة الوطنية قوة وتنظيماً، لي�ضبح ت�ضكيل تنظيم ال�ضباط الأحرار من اأهم التطورات 

يف تلك احلركة وعاماًل من العوامل احلا�شمة يف تفجري ثورة ال�شاد�ص والع�شرين من 

�شبتمرب عام 1962م لتوفر بعد ذلك ال�شند لقيام الكفاح امل�شلح والذي انطلق بقيام ثورة 

الرابع ع�شر من اكتوبر عام 1963م، من قمم جبال ردفان ال�شما �شد اال�شتعمار الربيطاين 

ن  دد بعد ذلك جملة من العوامل وامل�شتجدات التي عا�شها املجتمع املدين وتكوُّ واعوانه وعَّ

االحزاب ال�شرية وال�شراعات يف كثري من املناطق وتاأثريها على املجتمع املدين ومنظماته.

وقال: يف ظل ذلك الواقع ال�شيا�شي املاأزوم ُغمط حق منظمات املجتمع املدين ومل تتمكن 

من لعب دورها يف ال�شلم االجتماعي، وظلت حمدودة العدد و�شكلية الوجود وموجهة 

وباأداء �شعيف، وبلغت االأزمة اليمنية ذروتها باغتيال ثالثة زعماء يف �شمال الوطن 

وجنوبه يف مدى زمني ق�شري مل يتجاوز ع�شرة اأ�شهر، وا�شتبد اخلوف باجلميع من قادم 

جمهول وم�شتقبل قامت.

م�شريًا اىل اأن وطن احلكمة وعلى الرغم من كل تلك املتاعب واالأزمات ال يعدم الرجال 

�شاعة الع�شرة، فقد اختار القدر للوطن من يعيد له اأمنه وا�شتقراره، ومتثل ذلك بقدوم 

قائد لواء تعز علي عبداهلل �شالح اىل �شنعاء الذي هب ب�شجاعة املخاطر بنف�شه حاماًل 

روحه على راحته، عاقد العزم على اإنقاذ الو�شع املرتدي، لينتقل الوطن اىل مرحلة 

التحول نحو الدميقراطية التي اأعلن عنها الهدف الرابع من اأهداف الثورة اليمنية، »اإن�شاء 

جمتمع دميقراطي تعاوين عادل م�شتمد اأنظمته من روح اال�شالم احلنيف«.

املجتمع وفكر املؤتمر
ثم انتقل بعد ذلك الدكتور اأحمد اال�شبحي يف ورقته اىل احلديث عن املجتمع املدين 

يف فكر واأدبيات املوؤمتر وفخامة االخ الرئي�ص علي عبداهلل �شالح �شخ�شياً الذي كان يف 

طليعة همومه اإيجاد �شيغة عمل وطني الت�شدر عن فئة اأو جماعة وال تكون اإمالًء من 

فرد اأو �شلطة بل تكون فكر كل املواطنني وطموحات ال�شعب مبا يعزز ا�شتقراره ويكون 

�شبياًل اإىل اإعادة حتقيق الوحدة اليمنية وكذا انتهاج الدميقراطية اأ�شلوباً اأمثل للمجتمع 

يف بناء الوطن وتقدمه ..موؤكدًا اأن هذا التوجه احلكيم لفخامة الرئي�ص علي عبداهلل �شالح 

قد مثل بداية النت�شار املجتمع املدين واإعادة بنائه ومتكينه من امل�شاركة يف �شنع القرار.

امليثاق الوطني
اأما عن اأهم االإجنازات التي حتققت ل�شعبنا من خالل اتباع تلك ال�شيا�شة احلكيمة 

لرئي�ص اجلمهورية فهي اإعداد امليثاق الوطني وذلك بعد عودة الرئي�ص اىل ال�شعب عرب 

مراحل، ملتقياً بكل مكونات املجتمع املدين من علماء ومفكرين وم�شائخ وع�شكريني 

ومثقفني الذين اتفقت جميع اآرائهم ب�شرورة واأهمية وجود ميثاق وطني ميثل نواة 

الوحدة الفكرية للمجتمع.

ويف حديثه عن املنهجية احلوارية التي اتخذها االخ الرئي�ص لرت�شيخ املمار�شات 

الدميقراطية، اأ�شار اىل اأن تلك املنهجية قد عملت على متكني النا�ص من امل�شاركة يف �شنع 

القرار مبا ميّكن من انطالق اجلميع لبناء الوطن بداًل من التمرت�ص والتخندق والدخول 

يف �شراعات تعّطل م�شرية التطور، فكان �شدور قرار رئي�ص اجلمهورية رقم )5( ل�شنة 

1980م القا�شي بت�شكيل جلنة احلوار الوطني والتي �شمت يف ع�شويتها خم�شني م�شاركاً 

على اختالف اجتاهاتهم وانتماءاتهم ال�شيا�شية والفكرية للبحث عن اأن�شب �شيغة مللء 

الفراغ ال�شيا�شي والتنظيمي.

منوهاً اىل اأن هذه اللجنة مل ت�شلم من امل�شاكل والتوترات واالنفعاالت، اإال اأنها م�شت 

لتنجز مهمة �شياغة م�شروع امليثاق الوطني.

مشاركة الجماهري
وفيما يخ�ص م�شاركة املجتمع املدين، بعد مهمة اإعداد امليثاق الوطني وت�شكيل جلنة 

احلوار الوطني وما �شاحبها قال الدكتور اأحمد اال�شبحي: مل يكتِف االأخ الرئي�ص عند 

هذا امل�شتوى من �شياغة امل�شروع، فقد راأى اأن متتد امل�شاركة اإىل جماهري ال�شعب، فاأحال 

الفكرة اىل جلنة احلوار الوطني للبحث يف االآليات املنا�شبة مل�شاركة جماهري ال�شعب 

باآرائها حول م�شروع امليثاق، م�شتعر�شاً يف حديثه حول هذه النقطة املهمة املراحل التي 

مر بها امليثاق الوطني والتق�شيمات واملوؤمترات ال�شعبية التي اأقرت امليثاق الوطني 

ب�شيغته النهائية، واإقرار املوؤمترين يف الوقت نف�شه ا�شتمرار املوؤمتر ال�شعبي العام اأداة 

للعمل ال�شيا�شي وانتخب الرئي�ص اأميناً عاماً للموؤمتر يف 30 اغ�شط�ص 1982م وكذا مت 

اقرار النظام الداخلي للموؤمتر وبرنامج العمل ال�شيا�شي وت�شكلت اللجنة الدائمة للموؤمتر 

واأمانة �شرها واللجان املتخ�ش�شة واللجنة العامة.

واأكد االأ�شبحي اأن قيام املوؤمتر قد اأحدث نقلة نوعية وحد من ال�شراعات ال�شيا�شية 

والعمل احلزبي يف اخلفاء وكذا الدفع بعمل جلان الوحدة وت�شكيل جلنة التنظيم ال�شيا�شي 

املوحدة مع نظريه احلزب اال�شرتاكي اليمني.

الحقائق الخمس
وح��ول مكانة املجتمع امل��دين يف م�شامني امليثاق الوطني، اأو�شح الدكتور اأحمد 

اال�شبحي باأن امليثاق ا�شتوعب املجتمع املدين مبفاهيمه ال�شحيحة.

وقال: ثبتت املقدمة يف احلقائق اخلم�ص مبادئ وقيم واأ�ش�ص بناء املجتمع املدين التي 

بتوافرها ت�شتقيم نظرة �شعبنا اىل امل�شتقبل، الفتاً اإىل اأن تلك احلقائق قد ا�شتملت على 

ال�شورى والدميقراطية وامل�شاركة ال�شعبية يف �شنع القرار وتطبيق العدالة االجتماعية 

وتر�شيخ الوحدة الوطنية ورف�ص اأ�شكال اال�شتغالل والظلم.

ثم ذكر بعد ذلك جملة من املعايري التي ن�ص عليها امليثاق الوطني يف بابه االأول ومنها: 

اأن م�شلحة املجتمع فوق م�شلحة الفرد واأن تكون حياة الفرد وكرامته وحريته واأمنه 

وحقوقه ت�شاوي يف اأهميتها حياة وكرامة واأمن حقوق املجتمع كله.

- امل�شاواة

- التعاون

- عدم االإ�شرار بالغري 

منظمات املجتمع املدني
وحتدث عن املكانة التي يحتلها املجتمع املدين يف برنامج العمل ال�شيا�شي واأدبياته 

يف املوؤمتر.

 حيث قال: تطرقت برامج العمل ال�شيا�شي اىل اجلوانب التنفيذية والتي تتوىل حكومات 

املوؤمتر باأجهزتها التنفيذية حتويلها اىل برامج تف�شيلية بهدف تنفيذها، واىل اجلوانب 

النظرية والتنظريية والتي تتوىل تكوينات املوؤمتر اال�شطالع بالتوعية ال�شيا�شية 

وتكري�شها يف ال�شلوك التنظيمي ويف رعايتها يف املجتمع مبا يعزز م�شرية بناء املجتمع املدين.

م�شريًا اىل اأن هذه املبادئ امليثاقية عملت على اإحداث التغيري وحتقيق التقدم املن�شود 

الذي ال يتم اال ببناء املجتمع املدين على اأ�ش�ص �شليمة وذلك من خالل تعزيز اأوجه ال�شراكة 

مع منظمات املجتمع املدين والعمل على حتديد احتياجات التنمية وذلك من خالل ت�شجيع 

م�شاركة منظمات املجتمع املدين يف ر�شم ال�شيا�شات ومتابعة تنفيذ اخلطط والربامج 

التنموية جنباً اىل جنب مع اجلهات احلكومية املعنية وكذا تعزيز دور هذه املنظمات يف 

ن�شر الوعي حول الق�شايا ال�شكانية واحلقوقية وق�شايا التنمية املختلفة.

اإلطار الفكري
۹  اأم��ا الورقة الثالثة فقد قدمها االأ�شتاذ طه الهمداين- رئي�ص دائ��رة املنظمات 
اجلماهريية باملوؤمتر ال�شعبي ع�شو االأمانة العامة- حيث اأكد فيها اأن عالقة املوؤمتر 

مبنظمات املجتمع املدين يف اليمن ال تنطلق من منظور حزبي،واإمنا من روؤيته حلاجة 

الوطن لبناء املجتمع املدين.

وقال: اإن اأوجه الدعم الذي قدمه وال يزال املوؤمتر ال�شعبي العام ورعايته وتنميته 

للمجتمع املدين ال ينطلق من منظور حزبي اأو �شيا�شي واإمنا ي�شتند اإىل مبادئ املوؤمتر 

وتوجهاته وروؤيته ل�شرورة وحاجة بناء املجتمع املدين للوطن يف ظل النظام الدميقراطي.

مو�شحاً اأن عالقة املوؤمتر باملنظمات اجلماهريية تطورت با�شتمرار فهو يتعاطى 

ويتعامل معها من حمددات متعددة ترتبط بعالقة تاأثريية متبادلة وعالقة تكاملية يف 

اإطار دور ووظيفة احلزب ال�شيا�شي ودور ووظائف الدولة يف املجتمع.

وتعود البدايات الأوىل للن�ضاط النقابي يف اليمن-كما قال الأ�ضتاذ طه الهمداين- اإىل 

منت�شف الثالثينيات، ويف عام 1956م �شهدت احلركة النقابية قيام املوؤمتر العمايل يف عدن 

الذي �ُشّكل من جمموعة من التكوينات النقابية بلغ عددها حوايل خم�شاً وع�شرين نقابة، 

كما �شهدت عدن ن�شاطاًَ بارزًا يف تكوين اجلمعيات واالأندية االجتماعية ذات االأهداف 

التعاونية، التي �شاهمت م�شاهمة كبرية يف جتميع اأبناء املنطقة الواحدة واإيجاد عالقة 

تعاون معهم ومتويل اإر�شال اأبنائهم للدرا�شة يف اخلارج، ويف خارج اليمن ت�شكلت منظمات 

طالبية حيثما ُوجدت اأعداد كافية من الطالب اليمنيني مثل احتاد الطالب اليمنيني يف 

القاهرة عام 1965م،وبعد قيام الثورة يف 26 �شبتمرب 1962م بداأ التوجه نحو ت�شكيل 

بع�ص النقابات وغريها من اأ�شكال العمل اجلماهريي يف �شنعاء وغريها.

م االأ�شتاذ طه الهمداين يف ورقته عالقة املوؤمتر باملنظمات اجلماهريية اىل ثالث  وق�شَّ

مراحل تبداأ بعالقة املوؤمتر باملنظمات عند تاأ�شي�شه يف العام 1982م ،حيث ت�شري الورقة 

اإىل اأن تاأ�شي�ص املوؤمتر ال�شعبي العام جاء ك�شيغة متطورة للعمل ال�شيا�شي يف �شمال اليمن 

-�شابقاً- وكاإطار اأريد له اأن ي�شم خمتلف التيارات ال�شيا�شية وذلك على اأثر اإقرار« امليثاق 

الوطني« الذي مثل االإطار الفكري والنظري للموؤمتر، والذي �شاهمت يف �شياغته جميع 

التيارات ال�شيا�شية املتواجدة على ال�شاحة اليمنية يف ذلك الوقت .

م�ضريًا اإىل اأن امليثاق الوطني قد اأناط باملنظمات اجلماهريية اأدوارًا مهمة وبارزة يف 

بناء االإن�شان، ويف جمال الرتبية والثقافة وحماية واحرتام احلريات العامة واالإ�شهام 

اء يف عملية التنمية ويف جميع املجاالت . البنَّ

ويقول :بعد قيام املوؤمتر ال�شعبي العام ازداد عدد النقابات واالحتادات واجلمعيات 

وات�شع نطاقها وجتاوز املدن الرئي�شية اإىل االأرياف، و�شاعفت الدولة من دعمها لها وقدمت 

لها كافة الت�شهيالت الالزمة الإبراز ن�شاطها والتعريف بها وباأن�شطتها يف خمتلف املجاالت .

يف كلمة افتتاح الندوة:

أبوراس: االحتفال بتأسيس املؤتمر اعرتاف بدوره العظيم يف التحوالت الوطنية
¿  أكد األخ صادق أمين أبوراس 
األمين العام المساعد في المؤتمر 
الشعبي العام أن االحتفاء بمناسبة 
الذكرى الـ28 لتأسيس المؤتمر هو 
احتفاء وطني اعترافًا بما حققه من 

انجازات وطنية وديمقراطية.

وقال اأبورا�ص يف افتتاح الندوة االحتفائية مبنا�شبة 

ذك��رى التاأ�شي�ص والتي اأقامتها دائ��رة املنظمات 

اجلماهريية وح�شرها ممثلو االأحزاب والتنظيمات 

ال�شيا�شية وموؤ�ش�شو واأع�شاء واأن�شار املوؤمتر باملركز 

الثقايف ب�شنعاء اإن املوؤمتر قد برهن يف خمتلف الظروف 

واملنعطفات التاريخية العا�شفة قدرته على ترجمة 

الأهداف واملبادئ امليثاقية والبحث الدائم عن نقاط 

التالقي والقوا�شم امل�شرتكة وجتاوز كل التحديات 

واملوؤامرات واالأزم��ات املفتعلة التي حاول البع�ص 

زرعها الإعاقة التنمية.. موؤكدًا اأن املوؤمتر �شيظل هو 

من ي�شنع التحوالت.

واأ�شاف: »دور املوؤمتر ال�شعبي العام يف تنمية 

املجتمع املدين« :ال �شك اأنكم تدركون املعاين والدالالت 

لالحتفاء بذكرى تاأ�شي�ص املوؤمتر ال�شعبي العام الذي 

ت�شكل يف ظروف بالغة التعقيد و�شديدة احل�شا�شية، 

حيث كانت فرتة التاأ�شي�ص من اأ�شد فرتات التاريخ 

اليمني تاأزماً واختالفاً اأ�شف اإىل ذلك اأن احلزبية 

كانت حمرمة بن�ص الد�شتور يف ذلك احل��ني،ويف ظل 

تلك الظروف ظهرت عبقرية الرجل االإن�شان �شاحب 

�ص ال��داء وفكر يف  العقل املنفتح ال��ذي كان من �شخَّ

اإيجاد الدواء.

وا�شاف االمني العام امل�شاعد :لقد اأدرك الرئي�ص 

القائد علي عبداهلل �شالح اأن املجتمع بحاجة اإىل 

التعددية ال�شيا�شية واإىل منظمات املجتمع املدين 

ف�شكل جلنة احلوار الوطني يف مايو 1980م �شمت 

كافة األوان الطيف ال�شيا�شي يف البالد، وحدد مهمتها 

يف اإيجاد �شيغة نظرية يتفق عليها اجلميع تفتح الباب 

لظهور التعددية ال�شيا�شية ومنظمات املجتمع املدين 

فاجنزت اللجنة مهمتها، وقدمت م�شروع امليثاق 

الوطني اإىل الرئي�ص القائد الذي اأ�شر على اكت�شاب 

ال�شفة الد�شتورية مل�شروع امليثاق حيث وجه باإنزاله 

لال�شتفتاء العام واملفتوح اأمام ال�شعب ليقول راأيه فيه 

باحلذف واالإ�شافة والتعديل ومت اإجناز امل�شروع يف 

�شورته النهائية يف 1981/10/4م وعلى اإثر ذلك 

انعقد املوؤمتر العام االأول يف 24 اأغ�شط�ص 1982م 

الذي اأقر ال�شيغة النهائية للميثاق الوطني لي�شبح 

الدليل النظري والفكري وال�شيا�شي يف البالد واأقر 

ا�شتمرار املوؤمتر ال�شعبي العام كاأداة �شيا�شية لتنفيذ 

اأهداف ومبادئ امليثاق الوطني.

وقال ابورا�ص :اإن اأوراق العمل املقدمة لفعاليات 

هذه الندوة االحتفائية كفيلة باإعطاء �شورة مكتملة 

لتاريخ ن�شاأة وتطور املوؤمتر ال�شعبي العام، ومنظمات 

املجتمع امل��دين ، واأود االإ���ش��ارة هنا اإىل اأن املوؤمتر 

ال�شعبي العام من خالل نظريته الفكرية وال�شيا�شية 

واالقت�شادية واالجتماعية »امليثاق الوطني« كان 

ال�شباق اإىل التهيئة لظهور التعددية ال�شيا�شية، فقد 

وجدت كل القوى ال�شيا�شية ومنظمات املجتمع املدين 

حتت كنف املوؤمتر ال�شعبي العام احلرية الكاملة 

ملمار�شة مهامها الوطنية والتنظيمية و�شهدت الفرتة 

من 82-1990م حتواًل دميقراطياً وتطورًا وا�شحاً 

ملنظمات املجتمع املدين نتيجة لالأمن واال�شتقرار الذي 

�شهدته تلك الفرتة.

وتابع االمني العام امل�شاعد: وعندما حتقق حلم 

اليمنيني يف 22 م��اي��و1990م باإعادة حلمة الوطن 

اليمني الواحد بزعامة قائد امل�شرية امل�شري علي عبداهلل 

�شالح فتح الباب على م�شراعيه لظهور االأح��زاب 

والتنظيمات ال�شيا�شية ، حيث بلغ عدد االأح��زاب 

والتنظيمات ال�شيا�شية 48 حزباً وتنظيماً �شيا�شياً فيما 

بلغ عدد االحتادات والنقابات اأكرث من �شبعة اآالف 

منظمة حتى عامنا احلايل 2010م .

واأ���ش��اف :ولذلك ف��اإن احتفالنا بذكرى تاأ�شي�ص 

املوؤمتر ال�شعبي العام احتفاء وطني اأ�شيل واعرتاف 

مبا اأحدثه قيام املوؤمتر ال�شعبي العام من التحوالت 

الدميقراطية، واع��ت��زاز باالأثر ال��وح��دوي العميق 

الذي ج�شده املوؤمتر ال�شعبي العام، وهو اعرتاف 

متليه علينا �شمائرنا باعتباره موقفاً وطنياً اأ�شياًل 

انطالقاً من مبادئنا العقائدية والوطنية امل�شتمدة 

من وج��دان ال�شعب اليمني االأ�شيل.واأو�شح ابو 

را�ص الدور الذي لعبه املوؤمتر ال�شعبي العام لتحديث 

التجربة الدميقراطية بالقول :لقد قاد املوؤمتر ال�شعبي 

العام واإىل جانبه كل القوى الوطنية املخل�شة العمل 

ال�شيا�شي لتطوير وحتديث التجربة الدميقراطية من 

خالل االنتخابات الربملانية التي جرت يف 97-93-

2003م واالنتخابات الرئا�شية التي جرت يف 99-

2006م واالنتخابات املحلية التي جرت يف 2001-

2006-2008م وكان مل�شاركة االأحزاب والتنظيمات 

ال�شيا�شية ومنظمات املجتمع املدين االأثر االإيجابي يف 

التحديث امل�شتمر للتجربة الدميقراطية وقد جاء كل 

ذلك يف اإطار اإميان املوؤمتر ال�شعبي العام بالدميقراطية 

والتعددية ال�شيا�شية واحلزبية والتداول ال�شلمي 

لل�شلطة، كخيار وطني م�شريي ال رجعة عنه، اأملته 

احلاجة املا�شة وال�شرورة احلتمية لوطننا اليمني 

الواحد، باعتباره الطريق االأمثل الإنهاء كل ال�شراعات 

ودورات العنف التي �شهدها ال��وط��ن قبل الثاين 

والع�شرين من مايو 1990م عندما غيبت الدميقراطية 

والتعددية ال�شيا�شية وامل�شاركة ال�شعبية.

وبني االمني العام امل�شاعد دور املوؤمتر يف ترجمة 

اه��داف امليثاق الوطني رغ��م التحديات وق��ال :اإن 

املوؤمتر ال�شعبي العام قد برهن يف خمتلف الظروف 

واملنعطفات التاريخية العا�شفة قدرته على ترجمة 

االأه���داف وامل��ب��ادئ امليثاقية واخلطط والربامج 

التنظيمية والبحث الدائم عن نقاط التالقي والقوا�ضم 

امل�شرتكة، رغم كل التحديات واملوؤامرات واالأزمات 

املفتعلة التي حاول البع�ص زرعها الإعاقة عجلة 

التنمية والتحديث ، وقدم برهاناً عملياً ملمو�شاً 

على اأر�ص الواقع ج�شد اإ�شراره املنقطع النظري 

يف امل�شي قدماً ال�شتكمال تنفيذ براجمه وخططه يف 

�شبيل االرتقاء بال�شعب اإىل االأف�شل نحو جمتمع 

م��دين اعتمد املمار�شة الدميقراطية والتعددية 

ال�شيا�شية.

وتابع ابورا�ص: كما اأن التحديات واالأزمات التي 

ا�شتهدفت الثورة والوحدة قد جعلت من املوؤمتر 

ال�شعبي العام وكل قوى املجتمع املدين احلية اأكرث 

�شالبة وقدرة على مواجهة تلك التحديات من اأجل 

االنت�شار الإرادة ال�شعب وحماية وحدته الوطنية 

و�شون مكت�شبات الثورة والوحدة.

واكد ان املوؤمتر �شيظل هو من ي�شنع التحوالت 

وق��ال: وما زال املوؤمتر ال�شعبي العام �شاحب 

التحوالت الكربى ما�شياً يف بناء املجتمع املدين 

احلديث ال��ذي ين�شده اليمنيون كافة من خالل 

اإميانه بال�شراكة الفاعلة بني مكونات املجتمع املدين 

وجعله امل�شالح العليا للوطن فوق كل االعتبارات 

واحل�شابات ال�شخ�شية اأو احلزبية ال�شيقة الأن 

اليمن يف فكر املوؤمتر ال�شعبي العام اأواًل واأخريًا 

هو االأبقى.

واأ���ش��ار اإىل ت��وج��ه��ات امل��وؤمت��ر نحو احل��وار 

واإ�شراك االآخرين يف مناق�شة الق�شايا الوطنية 

قائاًل :اإن املوؤمتر ال�شعبي العام واإىل جانبه كل 

القوى ال�شيا�شية الوطنية ما�ٍص يف طريق التحديث 

وال��ت��ط��وي��ر.. ول��ع��ل احل���وار الوطني ال���ذي ب��داأت 

خطواته بعد توقيع اتفاق ال�شابع ع�شر من يوليو 

املا�شي برعاية كرمية من فخامة االخ علي عبداهلل 

�شالح رئي�ص اجلمهورية رئي�ص املوؤمتر ال�شعبي 

العام بني املوؤمتر ال�شعبي العام وحلفائه واأحزاب 

اللقاء امل�شرتك و�شركائه ي�شب يف اجت��اه حتديث 

التجربة الدميقراطية وامل�شي قدماً من اأجل اإنفاذ 

اال�شتحقاق االنتخابي القادم يف موعده املحدد يف 27 

اإبريل 2011م.

م���ني ال��ع��ام امل�شاعد كلمته بال�شكر  واختتم االأ

والتقدير لدائرة املنظمات اجلماهريية وكل الذين 

عملوا باإخال�ص وتفان من اأجل اإجناح هذه الفعالية 

الوطنية والتنظيمية، واإىل امل�شاركني يف اإعداد اأوراق 

العمل املقدمة اإىل الندوة على ما بذلوه من جهد يف اإعداد 

اأوراق العمل فلهم كل العرفان، متمنياً الأعمال الندوة 

التوفيق والنجاح وكل عام واأنتم بخري.

من جانبه قال رئي�ص دائرة املنظمات اجلماهريية 

باملوؤمتر ال�شعبي العام طه الهمداين: اإن هذه الندوة 

التي تنعقد مبنا�شبة مرور )28( عاماً على تاأ�شي�ص 

املوؤمتر ال�شعبي العام بعنوان )دور املوؤمتر ال�شعبي 

العام يف تنمية املجتمع امل��دين( تتزامن مع انطالقة 

التهيئة واالإعداد للحوار الوطني ال�شامل مب�شاركة كل 

القوى ال�شيا�شية واحلزبية ومنظمات املجتمع املدين، 

وهو ما ي�شفي على هذه الندوة اأهمية م�شاعفة خا�شًة 

واأن حماورها واأوراق العمل املقدمة واملناق�شات 

معنية مب�شرية املجتمع املدين اليمني املتالزمة مع 

م�شرية املوؤمتر ال�شعبي العام منذ تاأ�شي�شه يف 24 

اأغ�شط�ص 1982م.

وا�شاف :اإن اأوراق العمل املقدمة يف الندوة غنية 

بتناولها لالإجنازات الكبرية املرتاكمة التي حققها 

املوؤمتر ال�شعبي العام يف بناء دعائم وركائز املجتمع 

امل��دين وتر�شيخه يف الواقع العملي، وم��ا حظي به 

من اهتمام كبري يف وثائق واأدبيات وبرامج العمل 

ال�شيا�شية للموؤمتر والرعاية والدعم اللذين اأوالهما 

ويوليهما فخامة االأخ علي عبداهلل �شالح رئي�ص 

اجلمهورية، رئي�ص املوؤمتر ال�شعبي العام، حفظه اهلل، 

وكذا ما قدمته حكومات املوؤمتر املتعاقبة يف �شبيل بناء 

املجتمع املدين وتنميته، حتى و�شل اإىل ما و�شل اإليه 

راهناً من تطور وازدهار وفاعلية موؤثرة يف املجتمع 

يف ظل النظام الدميقراطي القائم على التعددية 

ال�شيا�شية واحلزبية وتنامي دور منظمات املجتمع 

املدين واحرتام احلقوق واحلريات.

وقال الهمداين :وال�شك اأن انعقاد هذه الندوة يف 

هذا التوقيت يحمل داللة وا�شحة توؤكد جمددًا على 

اأهمية واأولوية الدور الفاعل واملوؤثر للمجتمع املدين 

و�شراكتها يف احلياة العامة وما يعول عليه راهناً 

من اإ�شهام بارز يف احلوار الوطني ال�شامل حول كافة 

الق�شايا والتحديات التي يواجهها الوطن للخروج 

ي��ة وطنية موحدة تلتقي حولها كل مكونات  ب��روؤ

املجتمع امل��دين م��ن اأح���زاب ومنظمات واحت���ادات 

ونقابات لتحقيق التوافق والوفاق ال�شيا�شي الوطني 

حيال كافة الق�شايا والتحديات املطروحة على احلوار 

وتعزيز اال�شطفاف الوطني الوا�شع من اأجل االنت�شار 

للخيارات الوطنية واحلفاظ على املكت�شبات الوطنية 

حتقيقاً للم�شلحة الوطنية العليا.۹

الندوة تؤكد على أهمية مواجهة التحديات 
بآليات أكثر فاعلية لتحقيق التطوير 
والتحديث املنشود للمجتمع املدني

األوراق العلمية شخَّصت الواقع وقدمت 
املعالجات الناجعة الشكاالت وعوائق 

النشاط املدني

الهمداني: الربنامج 
السياسي للمؤتمر 
أكد على الدور املهم 

للمنظمات املدنية

۹ ال�شيخ / �شادق اأبو را�ص

۹ طه الهمداين

تحالف صعدة القبلي يناشد العلماء بالدعوة 
إىل الوسطية واإلخاء والسالم

حضر حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

أمني عام مجلس الوزراء يناقش استفادة مدينة رداع من برنامج القدرات الذاتية

¿ طالب التحالف القبلي الأبناء �شعدة العلماء 
باأداء دورهم وم�شوؤوليتهم يف اإر�شاد النا�ص للطريق 

امل�شتقيم واتباع ال�شلوك ال�شحيح الذي يجنبهم الفنت 

واملحن..

وقال بيان �شادر عن اأم�شية رم�شانية اأقامها التحالف 

اجلمعة املا�شية: اإن العلماء يحملون اجلزء االأكرب من 

امل�شوؤولية يف هداية النا�ص واإر�شاداهم وتنويرهم بقيم 

االإ�شالم احلنيف والدعوة اإىل الو�شطية واالعتدال ونبذ 

الكراهية والغلو والتطرف، باعتبارهم حجر الزاوية 

لل�شعوب واملجتمعات..

ودعا البيان اأبناء املحافظة اإىل الوقوف �شفاً واحدًا 

اإىل جانب الدولة يف اإ�شاعة االأمن واال�شتقرار وال�شكينة 

العامة واإىل جانب قيادة التحالف من اأجل الدفاع عن 

كرامة االإن�شانية ون�شرة املظلومني وامل�شت�شعفني.۹

> اأكد اأمني عام جمل�ص ال��وزراء عبداحلافظ ناجي ال�شمة على اأهمية 
ا�شتفادة الفئات امل�شتهدفة مبدينة رداع حمافظة البي�شاء من برنامج دور 

القدرات الذاتية يف �شناعة النجاح والتميز الذي تنفذه االأمانة العامة ملجل�ص 

الوزراء.

و�شدد ال�شمة يف اجتماع مو�شع �شم وكيل املحافظة ل�شئون مديريات رداع 

واأع�شاء املجال�ص املحلية ومديري املكاتب التنفيذية على اأهمية توعيتهم 

بتعزيز القناعات االيجابية يف معاجلة امل�شكالت وتعميق روح التاآخي والعطاء 

يف النفو�ص والتعاون واإ�شاعة ثقافة الت�شامح ورفع همة امل�شاركني.

ولفت ال�شمة اإىل اأن الربنامج يهدف اإىل تعزيز القناعات االيجابية وتطوير 

القدرات الذاتية ل�شناعة النجاح والتميز.

مبيناً اأن الربنامج يعتمد على الدورات التدريبية للقيادات التنفيذية يف عموم 

حمافظات اجلمهورية من خالل املحا�شرات النظرية والتطبيقات العملية 

واأ�شاليب احلوار والنقا�ص ل�شمان ا�شتفادة امل�شاركني.

وكان اأمني عام جمل�ص ال��وزراء عبداحلافظ ال�شمة قد ح�شر حفل تكرمي 

خريجي الدورة النموذجية االأوىل حلفظة القراآن الكرمي مبدينة رداع وعددهم 

35 حافظاً.. موؤكدًا يف كلمته مدى اهتمام القيادة بخدمة كتاب اهلل وحفظة القراآن 

الكرمي ومنحهم اجلوائز القيمة تقديرًا للجهود املبذولة يف حفظ وتالوة وجتويد 

كتاب اهلل.


