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تأسس المؤتمر الشعبي العام عام ١٩٨٢م كتنظيم سياسي  
تفرد في كونه بنى تكويناته الفكرية من مصدر ال ينضب هو 
قراءة التاريخ الوطني بعمق ومعرفة لخصائص الشعب اليمني الذي شيد 
حضارات عريقة باعتماده التعاون والشراكة والحوار أرضية للتقدم نحو 

االنفتاح السياسي والتطور االقتصادي واالجتماعي.
لقد جسد المؤتمر النقلة التاريخية الطبيعية في النضال الوطني 
المعاصر حين وضع المصلحة العليا لألمة بوصلة تفاعله السياسي 
مع العقائد وااليديولوجيات التي ظلت تفتك ليس بوحدة الوطن 

اليمني بل كانت تمزق أصغر مكونات المجتمع.
لقد جذب المؤتمر الشعبي العام عن طريق الحوار والجدل المعرفي 
والعودة الدؤوبة الى حقائق التاريخ جميع الرؤى واالفكار ليشكل واحدة من  
حواضر الحوار الوطني الفعال، فجميع االحزاب وجدت فيه مسرحاً منفتحاً 
على واحدة من توهجات العطاء الوطني واالقتصادي المتمثل في اشراكها 
في صناعة واحدة من أفضل فترات تاريخنا التنموي الذي نقل اليمن من 
غياهب التخلف الى فضاءات التمدن والتحضر واالنجاز وهو الدرب األمين 

الذي أفضى الى تحقيق أعز آمال اليمنيين - الوحدة.
منذ خطوته االولى انحاز المؤتمر الى المهمات التاريخية التي 
تأجلت بسبب كوابح صنعها االستعمار واإلمامة.. وجعل العمل 
المبدع قدرته على التغيير كماجعل الوطن ومصالحه عقيدة سياسية 
وجعل الشراكة والحوار فلسفة وأيديولوجيا ترسم تصوره لمبادئ 
إعادة إنتاج اليمن الديمقراطي الموحد القادر على التجدد واالسهام 

الحضاري في القرن الواحد والعشرين.
فجر المؤتمر ثورة على ثقافة المراحل التي نشأ وتخلق فيها، كان اإلطار 
الذي يجمع كل القوى السياسية إلنجاز البنية التحتية للتنمية االقتصادية 
والتسامح االجتماعي والقواعد الضرورية للديمقراطية والتعددية 
السياسية، كان ومازال أكثر التكوينات السياسية قبوالً لآلخر، بل ان تاريخه 
السياسي يجسد االنصهار المدروس للتنوع كما أن حكمة قواعده وقيادته 
قد كرست األداء المبدع لتغليب الوطن على المصالح األنانية واالنحياز الى 
الحوار بديالً للمواجهات والتضحية بالمنصب والنفس بديالً للحرب االهلية 

والتناحر البدائي على السلطة.
المؤتمر الشعبي العام انطلق عام ١٩٨٢م مجسداً اروع صور 
الحكمة اليمانية والتي فرضتها ظروف تاريخية.. وها هو بعد ثالثين 
عاماً يصبح خارطة من اآلمال واألشواق التاريخية للمجد والعطاء 
وتاريخاً سياسياً نظيفاً من الدماء ..وسائله في البقاء في السلطة 
ظلت تتمسك بحق الشعب صاحب السيادة، وفي كل االوقات المؤتمر 
معمل إبداع الخيارات االستراتيجية للشعب اليمني الذي عليه أن 
يتمسك بحقيقة أن األمة يوحدها مصير واحد ال تقرره إال أمة موحدة 
في عقلها وموحدة في نظرتها لنفسها وموحدة في تطلعها الى 

مستقبلها التي عليها التشارك والتضامن النجازه..
 إن أمام اليمنيين اليوم تحدياً جدياً وعليهم أن يتحدوا لمنع كل صور 
إساءة استخدام السلطة، فهي مفسدة جالبة للدجالين والمتزلفين 
والمتسلقين، وأن اغتصابها يمثل خطراً كبيراً يهدد وجود الدولة واستقرار 

المجتمع وينخر في العالقة بين مكونات الحياة السياسية..
إن ضبط استخدام السلطة ورقابتها المدخل الصائب لترشيدها كقوة 
أخالقية وطاقة سياسية وموارد شعبية قادرة على إنجاز المهام التي يتطلع 

اليها ابناء يمن ال ٢٢من مايو العظيم.
المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل قارة كبيرة من األحالم والتطلعات 
الوطنية المشروعة واختبر التحديات وواجه المخاطر وامتحن التحالفات.. 

ورغم كل ذلك سيظل «الرائد الذي ال يكذب أهله».
وبعد ثالثة عقود من مسيرته الوطنية المتميزة الحافلة باالنجازات 
التاريخية ها هو اليوم متراس من القدرات وصخرة من العزائم وإيمان 
من اإلرادات الفذة وهو باإلضافة الى ذلك تعبير عن حاجات وطنية واقليمية 
ودولية ال يمكن القفز عليها بخفة بهلوان نحو اطماع ومشاريع صغيرة 
تهدد وجود ومكاسب ومستقبل اليمن الديمقراطي الموحد الذي به صار 

اليمن جزءاً فاعالً في العالم.
كان المؤتمر وسيظل جذوة تاريخ وطني سيبقى منارة لالعتدال 
والوسطية ووهج عطاء وطني وقومي وإنساني متحرراً من التطرف 

والغلو والتعصب وإلغاء اآلخر.
رحلة المؤتمر خالل ثالثين عاماً من تنظيم السلطة الى تنظيم يقبل 
بتسليم سلمي للسلطة لم تكن نوعاً من السير على سجاد ناعم  ولم 
تكن رحلة صيد للنزهة والترفيه بل كانت كفاحاً وجهداً وعقبات وعثرات..

مسيرة المؤتمر هي رحلة شعب خلف تنظيم ضم كل من قبل بخيار 
المؤتمر وبفكرة إنجاز تجربة سياسية فريدة.. لكن فيها العديد من 
االخطاء.. ومهمتنا اليوم إصالح تلك االخطاء والبدء من نقطة اإلنجاز 
ومن وهج التاريخ ومن حاجات الوطن اليمني الذي يطالب المؤتمر أن 
يصبح حزباً قادراً على تحمل المسؤولية التاريخية الستكمال مهام 
التطور التاريخي ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة، فإذا كانت 

محطة عام ١٩٨٢م البداية األولى فإننا اليوم البداية الثانية.
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في اجتماع برئاسة رئيس المؤتمر
اللجنة العامة تقر مشاركة الهيئات الوزارية والبرلمانية والشوروية وأعضاء اللجنة الدائمة في االحتفائية الكبرى
احتفاالت على مستوى المحافظات والمديريات تتوج بعرس مؤتمري في صالة 22 مايو
إطالع الرأي العام على مواقف المؤتمر من القضايا واألحداث التي يمر بها الوطن
تكريم كوادر المؤتمر المتميزين منذ التأسيس وحتى اليوم

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها برئاسة الزعيم/  
علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام جرى خالله مناقشة 

التحضيرات لالحتفال بالذكرى الـ(٣٠) لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.
وأقر االجتماع مشاركة الهيئات المؤتمرية الوزارية والبرلمانية والشوروية 
وأعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية ورؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات والمديريات 
في الفعالية االحتفائية المقر تنظيمها بصالة ٢٢ مايو للمؤتمرات بالعاصمة 

صنعاء.

وسوف يتم خالل االحتفالية المرتقبة توضيح مواقف المؤتمر الشعبي العام من 
القضايا واالحداث التي تمر بها البالد.

ومن المقرر ان يتم خالل االحتفاء بالذكرى الـ(٣٠) لتأسيس المؤتمر تكريم 
عدد من كوادر المؤتمر الذين اسهموا بأعمالهم المتميزة في مسيرة المؤتمر منذ 

تأسيسه في الـ٢٤ من أغسطس عام ١٩٨٢م وحتى اليوم.
وفي سياق متصل شدد الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام على ضرورة إجراء المؤتمريين الحتفاالت منضبطة في الذكرى الثالثين 

لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.
ووجه رئيس المؤتمر اللجنة التحضيرية لإلعداد لالحتفاء بالذكرى الثالثين 
لتأسيس المؤتمر بالعمل على الترتيب لالحتفالية بشكل يليق بمكانة المؤتمر 

وال يؤثر على الجانب األمني.
د رئيس المؤتمر على ضرورة أن يقيم المؤتمريون احتفاالت بالذكرى  وأكّ
الثالثين لتأسيس المؤتمر على مستوى المحافظات وأن يجعلوا من كل محافظة 

عاصمة لليمن.
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مهمتنا اليوم تجاوز األخطاء وتعزيز مسار التجربة الفريدة للمؤتمر

رئيس المؤتمر يكتب لـ«الميثاق» :


