
ولعل لجنة الحوار المشّكلة من مختلف اطياف العمل 
السياسي تؤكد هذه الحقائق وقد نجحت فعاًل تلك 
الشراكة الوطنية في صياغة اعظم وثيقة وطنية هي 
الميثاق الوطني وكذلك تأسيس تجربة قادها المؤتمر 
بنجاح وطورها اكثر بعهد الجمهورية اليمنية عندما 
وجد ان ال مخرج لليمن إاّل بالشراكة الوطنية والتحاور 
مع اآلخر ديمقراطيًا ورفض العنف واإلقصاء واإللغاء..

لهذا فقد وجدت األحزاب في بداية تسعينيات القرن 
الماضي، عند قيام الجمهورية اليمنية صحة توجه 
المؤتمر الشعبي العام بعد ان وجدت ان سياسة اإلقصاء 
واالجتثاث قد دمرتها وانهكت الوطن، فقبلت بالتعددية 

والديمقراطية.
اليوم.. ونحن نحتفل بالذكرى الـ30 لتأسيس المؤتمر 
نذكر بهذه الحقائق حتى ال تنسى األحزاب الشمولية  
ان المؤتمر الذي ناضل ضد إلغاء اآلخر وجسد الشراكة 
الوطنية مع بقية األحزاب في الساحة الوطنية ودافع 
عن حقها بذلك إيمانًا منه بترسيخ وعي جديد ووقف 
ضد النزعات الديكتاتورية والتفرد بالسلطة وقدم 
من أجل ذلك التنازالت لتجسيد حقيقة الشراكة قواًل 

وعماًل..
فإن المؤتمر اليوم قــادر على أن يدافع عن حقه 
ووجوده ويردع النزعات اإللغائية واإلقصائية مهما 
كلفه ذلك من ثمن.. وعلى األحزاب الشمولية ان ال 
تغامر وان ال تترك المتعصبين ان يجروا البالد إلى تلك 
الحقب المأساوية التي كانت هي نتيجة لهيمنة أحزاب 

اإلقصاء واإللغاء..
 وبهذه المناسبة يقول الدكتور صالح فضل السالمي 
- رئيس جامعة عمران: الحديث عن المؤتمر الشعبي 
العام في الذكرى الــ30 لتأسيسه يحتاج الى وقت 
وجهد كبيرين فقد استطاع هذا التنظيم ترجمة 
آمال وتطلعات مختلف شرائح المجتمع في ايجاد نهج 
ديمقراطي في وقت كانت فيه الحزبية محرمة طبقًا 
للدستور، وتمكن المؤتمر- ايضًا- من ارساء قاعدة 
عريضة واصطفاف وطني كبير ساهم في بناء اليمن 
الجديد الذي خرج بفضل المؤتمر ومؤسسه الزعيم 
علي عبداهلل صالح من تحت عباءة التبعية االقليمية 
والدولية وأصبح لليمن صوت على المستوى االقليمي 

والدولي اليستهان به..
وقــال: لقد جسد المؤتمر الشراكة الوطنية منذ 
تأسيسه ووحد كل القوى الوطنية تحت مظلته وسار 
بالجميع نحو بناء اليمن.. وأوقف مأساة اإللغاء واإلقصاء 
والتصفيات.. واضاف مهما حاول البعض التقليل من 

ن انجازات المؤتمر فلن يتمكن مهما فعل  أل
المؤتمر أصبح محفورًا في  دور 

صميم التاريخ المعاصر، محفورًا 
في وجــدان المخلصين للوطن 
سواء اعضاء المؤتمر أو أنصاره 

ين  لذ ا ضيه  ر معا حتى  و  أ
يــدركــون جيدًا ان المؤتمر 
الشعبي الــعــام هــو صاحب 
الفضل األول في التعددية 

السياسية والديمقراطية منذ 
بداية الثمانينيات وحتى اليوم، 

واشار السالمي الى أن المؤتمر هو 
مؤسسة الدولة المدنية الحديثة دون 

منازع وهذا الدور الينكره إال جاحد.
وشـــدد رئــيــس جامعة عمران 
على ضرورة االستفادة من تجربة 

المؤتمر وعلى اعادة ترتيب وضعه 

التنظيمي بما يتواكب مع المتغيرات الجديدة التي 
طرأت على الساحة السياسية المحلية واالقليمية 
والدولية، الفتًا الى ان أزمة الخريف العربي المدعومة 
من أطــراف دولية تمكنت من العصف بالعديد من 
االحزاب الحاكمة في الدول العربية ولكن هذا السيناريو 
رغم خطورته لم يزد المؤتمر إال صالبة ورسوخًا في 
االرض اليمنية ووجدان الشعب، كونه تنظيم الوسطية 

واالعتدال والتسامح والقبول باآلخر.
> الى ذلك يقول الدكتور عبدالعزيز الكميم - نائب 
رئيس جامعة عمران : ثالثة عقود بالكمال والتمام 
هي مسيرة المؤتمر الشعبي العام في 
بناء اليمن الحديث.. فبرغم 
التحديات والعقبات الكبيرة 

والــمــتــتــالــيــة فقد 
من  تمر  لمؤ ا تمكن 

تحقيق أكبر االنجازات على مختلف األصعدة السياسية 
والثقافية واالجتماعية والتنموية، وال أبالغ اذا قلت ان 
االنجازات التنموية واالقتصادية والسياسية وغيرها 
الموجودة اليوم هي من صنع المؤتمر الشعبي العام 
وجهد مؤسسه الزعيم الرمز علي عبداهلل صالح الذي 
تمكن من قيادة الوطن في أحلك الظروف المحلية 

واالقليمية والدولية إلى بر األمان.
ولفت الدكتور الكميم الى ان المؤتمر قد مر بالعديد 
من المحطات والمراحل، تمكن خاللها من بناء ذاته 
كتنظيم رائد وتمكن ايضًا من االسهام في تطوير 
االداء مع بقية األحزاب في الساحة التي ساهمت مع 
المؤتمر وتحت مظلته في الفترة التي سبقت الوحدة 
في بناء الوطن، وهذا يؤكد حقيقة ساطعة ان المؤتمر 

قادر على التعايش مع اآلخر بما يخدم الوطن..
 الفتًا إلى أن الجميع تمكنوا من انهاء حالة االقتتال 
اليمن قبل تأسيس  التي كانت عليها  والتشظي 
المؤتمر، ولذلك يعتبر المؤتمر مدرسة الديمقراطية 

الستراتيجية واضحة األولى في بالدنا وفقًا لتبنيه 
ترسيخ مداميك ومدروسة ساهمت في 

الــعــمــل 
بي  لحز ا

التعددي.

ــح نائب رئيس جامعة عمران ان المؤتمر  وأوض
الشعبي العام جسد الوسطية ويرفض اإلقصاء وهو ما 
جعل منه حزبًا ضروريًا ومهمًا الستمرار توازن العملية 
السياسية، ودعا الكميم الى ضرورة تطوير عمل وأداء 
المؤتمر في المرحلة المقبلة والعمل على اعادة شبابه 

وعنفوانه كتنظيم رائد وفق رؤية فكرية عميقة.
> من جانبه يقول الدكتور عبدالرحمن احمد ناجي 
- استاذ نظم المعلومات: إن المؤتمر الشعبي العام 
قام بتأسيس التجربة الفكرية وممارسة حق العمل 
الحزبي المنظم، وعمل منذ الوهلة االولى النشائه 
على لم شمل كافة االطراف السياسية واشراك كل 
ابناء الشعب بمختلف اطيافه االجتماعية والسياسية 
والفكرية في الحياة السياسية، وهو بذلك جسد روح 
الشراكة في بناء الوطن ورسخ مداميك الوحدة الوطنية 
قبل الوحدة اليمنية، وهو األمر الذي سهل الطريق امام 
اعادة تحقيق الوحدة.. وقال استاذ نظم المعلومات لوال 
المؤتمر الشعبي العام الذي دعا لتشكيل لجنة الحوار 
الوطني بداية الثمانينيات لما حقنت الدماء التي كانت 
تنزف في المناطق الوسطى، ولما أوقفت الحرب بين 
الشطرين ولوال المؤتمر لما تحقق االمن واالستقرار 
ولما تمكن من اعادة ترسيم الحدود مع دول الجوار، 
ولما تم استخراج النفط ولما تحققت الوحدة اليمنية 
في 22مايو 1990م بطريقة سلمية أذهلت العالم.. 
مؤكدًا ان المؤتمر بقيادة مؤسسه الزعيم علي عبداهلل 
صالح هو رائد التحوالت العمالقة في بالدنا بدون 
منازع ومهما حاولت بعض االحزاب انكار ذلك فإنها 
كمن يحرث في البحر او يناطح السحاب واليصل 
اليها، وطالب الدكتور عبدالرحمن اعادة النظر في اداء 
المؤتمر خالل المرحلة الراهنة والمستقبلية والعمل 
على افساح المجال أمام الكوادر الكفوءة والمخلصة 

للمؤتمر وللوطن.
وختامًا يقول الدكتور أحمد العجل- عضو اللجنة 
الدائمة- عميد كلية اإلعالم السابق: لقد مر المؤتمر 
الشعبي العام بالعديد من المحطات التاريخية المهمة 
وجميع هذه المحطات كانت تشع بالنور الساطع الذي ال 
يمكن اطفاؤه مهما حاول البعض عبثًا، فجهود المؤتمر 
ساطعة كالشمس في كل شبر من اليمن الحبيب.. 

وهذه االنجازات تعد سبقًا تاريخيًا وحضاريًا..
وأضاف: لقد بدأ المؤتمر الشعبي مسيرته بالحكمة 
والحوار والوفاق الوطني الذي حرص عليه مؤسس 
المؤتمر الزعيم علي عبداهلل صالح، صاحب القلب 
النابض بالخير الذي توزع على المؤتمريين األوفياء 
وإلى عامة الشعب الصامد عند الملمات والشدائد، 
لقد كان المؤتمر ومؤسسه نبراس العطاء وواحة 
األمل بالغد األفضل فكان الحب والخير والنماء وكانت 
الديمقراطية والتعددية التي بدأت في اطار المؤتمر 
قبل الوحدة ثم توسعت بالتعددية الحزبية بعد الوحدة 

المباركة.
وأشار العجل إلى أن حقائق التاريخ اليمكن ان يغيبها 
الحاقدون، والمؤتمر احد حقائق التاريخ التي لن تغيب 
فهو من حقن الدماء ولم شمل االسرة اليمنية في 
22 مايو 1990م، وهو من حماها ومعه الشرفاء في 
1994م، وحمى اليمن من االنقسام والتشرذم المدمر 
وهذا ما جعل الشعب اليمني يقف مساندًا للمؤتمر خالل 
األزمة األخيرة التي حدثت في 2011م، بل وتتمسك 
به باعتباره المنقذ من عبث العابثين والطامعين 
والمتآمرين ولذلك على المؤتمر ان يشكر الشعب 
على مواقفه الداعمة وان يكون السباق في الدفاع عن 
مصالح األمة باعتباره المسؤول التاريخي عن مصالح 
الشعب وتحقيق تطلعاته منذ اإلعالن عن انشائه عام 

1982م.
وأشار إلى أن االنتفاضة التخريبية التي قام بها اللقاء 
المشترك ومن معهم لم تستهدف المؤتمر وقياداته 
فقط بل استهدفت كل أبناء الشعب والمنجزات 

العمالقة التي حققها المؤتمر خالل ثالثة عقود..
وطالب عضو اللجنة الدائمة الدكتور احمد العجل من 
المؤتمريين االستفادة من االحداث التي مرت بها بالدنا 
خالل العامين الماضيين لمعرفة مكان القصور ومواطن 
الضعف لتجاوزها مستقباًل والبد من تقييم أداء أعضاء 
المؤتمر وقياداته واعطاء األولوية للكفاءات والعناصر 

المخلصة للوطن وللمؤتمر.

الشعب 
عنوان 
المؤتمر

اقبال علي عبداهلل

أجمع اليمانيون أن تأسيس المؤتمر   
الشعبي العام في الرابع والعشرين 
من أغسطس 1982م، جسد أروع صور 
اليمانية والتي فرضتها ظروف  الحكمة 
تاريخية، حيث تأسس كتنظيم سياسي 
تفرد في كونه بنى تكويناته الفكرية من 
مصدر ال ينضب هو قراءة التاريخ الوطني 
بعمق ومعرفة لطبيعة وخصائص الشعب 
اليمني الذي وكما بينت االحــداث أنه كان 
ينتظر ميالد هذا التنظيم ليؤمّن طريقه 
بعد الثورة اليمنية ويحقق أمانيه وتطلعاته 
التي رأى فيها الزعيم علي عبداهلل صالح 
مؤسس المؤتمر وباني اليمن الحديث، رأى 
أنها مطلب واستحقاق جماهيري البد من 
العمل في تلبيتهما.. من هنا فإن تأسيس 
المؤتمر الشعبي العام جــاء محصنًا من 
الجماهير في وجه التحديات والصعوبات 
التي كانت البالد تعيشها حينها.. ولعل- وكما 
هو واضح وجلي- أن الجماهير الملتفة حول 
المؤتمر هي التي أمنت له هذه الديمومة 

منذ نشأته عام 1982م..
هذه الحقيقة هي جوهر معنى احتفالنا كل 
عام بذكرى التأسيس حيث تتزايد الصور 
الرائعة لاللتفاف الجماهيري عامًا بعد عام 
حول المؤتمر بما يجسد مصداقية ان المؤتمر 
الشعبي العام صار اليوم وبعد مسيرة ثالثة 
عقود حزب الجماهير الذي من خالله حققت 
ما كانت تحلم به عقودًا من الزمن، وفي 
مقدمتها حلمه بإعادة وحدة األرض وإعادة 
اللحمة اليمنية الواحدة، ولعل أصدق صور 
هذا التالحم الجماهيري المتعاظم تتجسد 
في مواجهة المؤتمر للتحديات الكبيرة 
والخطيرة التي واجهها مع الجماهير خالل 
مسيرته وأبرزها األزمة السياسية المفتعلة 
التي شهدتها البالد العام المنصرم وما زالت 
تداعياتها حتى اليوم.. حيث كشرت القوى 
الظالمية عن أنيابها لالنقالب ليس فقط 
على المؤتمر ومحاولة اخراجه من الحياة 
السياسية، بل االنقالب على الوطن وما 
حققه المؤتمر من انجازات غير مسبوقة ما 
كان لها أن تتحقق لوال صبر وحكمة قيادة 
الزعيم علي عبداهلل صالح وهي انجازات 
محفورة في جسد الوطن الذي كان مريضًا 
وتعافى في زمن قيادة الزعيم والمؤتمر 

الشعبي العام..
من هنا فإن احتفالنا هذا العام بذكرى 
تأسيس المؤتمر يجب ان تتحول إلى صور 
مجسدة رائعة من الــوفــاء لهذا الزعيم 
الذي مازال يقود المؤتمر من أجل الشعب 
والوطن.. نعم الوفاء لزعيم وحد الشعب في 
كل المراحل الصعبة والتحديات الكبيرة، 
زعيمًا يجسد بمصداقية األهــداف والقيم 
التي نشأ المؤتمر الشعبي العام على أساسها 
وهذه أهداف وقيم الوطن والشعب فوق كل 

المصالح األنانية والرغبات الشيطانية.
إن الذكرى الثالثين لتأسيس تنظيمنا الذي 
صار شجرة يانعة تعطي ثمارها الطيبة 
للوطن والشعب هي ذكــرى يجب قــراءة 
معانيها بكل صدق وشفافية، حيث ان مسيرة 
المؤتمر لم تكن طريقها مفروشة بالورود 
وال خالية من األخطاء والسلبيات التي أوجدت 

طحالب خبيثة في جسد المؤتمر..
ــذي يوجب على أعضاء وقيادة  األمــر ال
المؤتمر وهي تدلف مرحلة جديدة في حياة 
المؤتمر أن تعيد ترتيب االوضاع الداخلية 
وتصفية الجسد من الطحالب وإعادة الثقة 
ألبناء المحافظات الجنوبية في قدرة المؤتمر 
على المواصلة ومواجهة التحديات والعمل 
في بناء اليمن الجديد واالنفتاح على اآلخرين 
مهما اختلفت الرؤى معهم ألن هذه المعاني 
هي العناوين الحقيقية للمؤتمر الشعبي 

العام..
وكل عام والمؤتمر وزعيمنا علي عبداهلل 
صالح يــواصــالن مالحم البناء والتنمية 

واالستقرار واألمن.

 إن شعبنا لم يصنع حضارته القديمة إال في ظل االستقرار واألمن والسالم ولم يتحقق 
له ذلك إال في ظل وحدة االرض والشعب والحكم ولم تتحقق له الوحدة إال في ظل حكم 

»امليثاق الوطني«يقوم على الشورى والمشاركة الشعبية.

االثنين : 3 / 9 / 2012م 
 الموافق :16 / شوال / 1433هـ 

العدد: )1625( عدد مكرس بمناسبة 15
الذكرى الـ30 لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

بدأ المؤتمر الشعبي العام قبل ثالين عامًا بطي صفحة من صفحات تاريخنا المليء بالدم والصراعات  
والتناحرات، حيث بادر إلى إنهاء سياسة اإلقصاء واإللغاء لآلخر، وفتح صفحة جديدة أمام كل األحزاب 

والتنظيمات السياسية التي ظلت تعمل سرًا تحت األرض وتدبر المؤامرات واالنقالبات ضد بعضها البعض.
وبتأسيس المؤتمر الشعبي العام بدأت اليمن واليمنيون أمام مرحلة جديدة في تاريخهم، فقد جسد المؤتمر 
الشراكة الوطنية بأروع صورها.. وناضل دون هوادة على تجسيد واقع سياسي جديد تمثل برفض فكر اإللغاء واإلقصاء 

واالجتثاث والتعصب الحزبي المقيت.
استطالع: عارف الشرجبي

أكاديميون لـ»الميثاق«:

المؤتمر قاد أول ثورة ضد إقصاء اآلخر

د. السالمي: المؤتمر مؤسس 
الدولة المدنية

د. الكميم: جسد المؤتمر 
الوسطية ويرفض إقصاء اآلخر

د. ناجي: َلمَّ جميع 
االطياف لبناء الوطن

د. العجل: حقائق التاريخ ال 
يمكن أن يغيبها الحاقدون


