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لتأسيس المؤتمر الشعبي العام

المؤتمر الشعبي العام 
ثالثه عقود من البناء والتضحيات 

وتنبع أهميته المؤتمر الشعبي العام بنظر الكثير كونه 
نقطة التقاء بين مختلف الــقــوى والــتــوجــهــات السياسية 
السيما المعتدلة منها، فهو تنظيم شعبي ينتهج االعتدال 
والوسيطة، وينبذ التعصب واالنغالق، وهو ما يحسب له بحسب 
شهادة الكثير من الخبراء والسياسيين والكتاب عالميا وعربيا 
ومحليا كما يحتفظ المؤتمر الشعبي بميزته الفريدة بين 
األحزاب والتنظيمات السياسية الفاعلة، وهي أنه يمني خالص 
في النشأة والمولد، فيما بقية األحــزاب السياسية: الناصري 
والبعثي واالشتراكي واإلصــالح "اإلخـــوان المسلمون" كلها 
امتدادات لتيارات سياسية خارجية ووحدة المؤتمر الشعبي 
العام حزب ليبرالي جاء نتاجًا التفاق بين القوى والحركات 
السياسية المختلفة والتي مثلت القواسم المشتركة فيما 

بينها..

منذ بداية اعالن تأسيس المؤتمر الشعبي العام وفكرته 
التي بني عليها واســبــاب واهـــداف تأسيسه حملت في كل 
مضامينها الهم الوطني ووحدة الصف وتقريب كافة االطراف 
الــى الــحــوار وااللــتــقــاء مــع اآلخــر وهــو مــا افــرز عنها الخروج 
بالميثاق الوطني الوثيقة الوطنية األهم والتي طرح فكرتها 
الرئيس علي عبدالله صالح وألجل انجاز ذلك المشروع الوطني 
العظيم فقد شكل القائد المؤسس لجنة الحوار الوطني حينها 
برئاسة حسين المقدمي وعضوية خمسين آخرين، يمثلون 
جميع شرائح المجتمع اليمني من علماء. ومفكرين ومشائخ 
وعسكريين ومثقفين وغيرهم ليتوصل الجميع بعد حوار 
طويل الى اقرار الميثاق الوطني كمنهج سياسي تحولي ينقل 
برامج عمل الدولة إلى مسار تفاعلي مع المتغير المرحلي 
الطارئ من جهة، ومع مبادئ الثورة اليمنية وأهدافها من جهة 
أخرى، وهي الفكرة التي ذهب إليها الرئيس صالح في فاتحة 

)الميثاق الوطني( التي سطرها بقوله: 
»لقد كان في طليعة همومي، منذ األيام األولى لتحملي أمانة 
قيادة شعبنا المؤمن الصادق، أن أعثر على صيغة عملية 

تتفاعل مع مبادئه وقيمه، وأهداف ثورته«..
تحقيق الوحده اليمنيه 

واستطاع المؤتمر بقيادة الزعيم 
علي عبدالله صــالــح وخــيــرة رجــال 
اليمن أن يــغــيــروا مــجــرى التاريخ 
ويــتــطــلــعــون مــن داخــــل مــتــاريــس 
االقتتال واالحتراب الى ميدان البناء 
والجهاد األكبر.. وهو بناء 
الـــيـــمـــن األرض 

واالنسان.. وبقيام الجمهورية اليمنية يكون الرئيس  علي 
عبدالله صالح المؤتمر الشعبي العام قد توجوا نضال الحركة 
الوطنية اليمنية بعد عقود من الزمن والتي تمثلت في إعادة 
تحقيق الوحدة اليمنية، ليعلن لليمن ميالدًا جديدًا في صبيحة 
يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م في مدينة عدن وتبدأ 
البالد في مرحلة جديدة من الريادة - وتتعاظم منجزاتها.
ويتجلى ذلك في إدارته الحكيمة للفترة االنتقالية التي خاض 
فيها شعبنا امتحانًا صعبًا الجتيازها، والتخلص من ميراث 
التشطير وإعــادة ترتيب أوضــاع البيت اليمني الواحد وفق 
األسس والمعايير الوحدوية التي تم االتفاق عليها، ومن ذلك 
االستفتاء على الدستور، واستكمال التشريعات الموحدة، 
وبناء مؤسسات دولة الوحدة، وتنفيذ برنامج اإلصالح السياسي 
واالقتصادي والمالي واإلداري، واالنطالق لبناء المجتمع المدني 
وتحقيق التحول الديمقراطي الالزم، وذلك من خالل اطالق 
التعددية السياسية والحزبية وإجراء االنتخابات البرلمانية 
ومن اجل تحقيق الوحدة قدم المؤتمر الشعبي العام تلك 
المهام النضالية بمسئولية وحرص وطني أكدت على عظمة 
رجال المؤتمر الذين ظلوا ومازالوا الى اليوم جنودًا مجندين 
من أجل الوطن والشعب.. وفي لحظات افتعال األزمــات لم 
يتمترس المؤتمر في الخنادق أو ينزع الى الدكتاتورية.. بل لقد 
قدم الكثير من التنازالت وضم الجميع كشركاء معه بالسلطة 
متحماًل كافة التبعات االقتصادية والسياسية التي كان يمر 
بها الشطر الجنوبي اضافة الى تقديمه للتنازالت تلو االخرى 
للحفاظ على الوحدة لكافة االطراف ليقف نهاية االمر وبقوة 
وعندما ازدادت المؤامرات والتهديدات على الوحدة لم يتردد 
المؤتمر أن تقدم الصفوف ويقدم كافة التضحيات الفشال 
مؤامرة العودة الى مربع االنفصال ويقود معركة الحفاظ على 

وحدة الشعب اليمني ويعمدها بالدم المقدس.
المؤتمر وازمة 2011م 

الدعوه الى الحوار 
في بداية العام 2011م ظهرت موجة ماسمي بالربيع 
العربي المدعوم والممول امريكيًا لتدمير الشعوب العربية 
والذي انطلقت شرارته من تونس لتشمل بعدها مصر وليبيا 
واليمن وبقية البلدان العربية التي اشتعلت فيها نيران فتنة 
هذا الربيع الدامي فقد حصلت اليمن على نصيبها من هذه 
المؤامرة الموجهة والتي أوكلت مهمة تنفيذها الى االخوان 
المسلمين والذين سعوا الى تدمير صفها الوطني ووحدتها 
وزعزعة امنها واستقرارها وتدمير مؤسساتها والقضاء 
على جيشنا الوطني وهو ما وقف ضده المؤتمر الشعبي العام 
وكل ابناء الشعب اليمني وبقوة للحيلولة دون تحقيق اهداف 
ومساعي تدمير اليمن وتمزيقها ودخولها في حرب اهليه 
التبقي والتذر تجني ويالتها وآثارها االجيال القادمة ولهذا فقد 

كان المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح 
سباقًا بدعوة جميع االطراف للجلوس على مائدة الحوار مقدما 
بذلك التنازالت تلو التنازالت رغم امتالكه للقوة والسلطة 

والتأييد الشعبي والشرعية الدستورية..
ومع ذلك فقد ظل المؤتمر الشعبي العام يدعو كافة االطراف 
السياسية الى الجلوس على مائدة الحوار والخروج باتفاق يجنب 
اليمن أية صراعات ويساعد على بناء مستقبل اليمن وفق 
رؤية تشارك في صياغتها كافة االطراف وقد ظل المؤتمر 
مستجيبًا منذ نهاية العام 2006م ولم يتمترس أو يرفض 
الحوار على الرغم من الشروط التعجيزية التي كانت تطرحها 
احــزاب المشترك، فقد ظل يعمل على تحقيق مرحلة من 
مراحل الحوار بما يحقق الوفاق واالتفاق وحريصًا على اسقاط 

الرهانات الهمجية.
الرهانات الخاسرة لقوى الدمار

كانت رهانات القوى التي رفعت شعار الفوضى والدمار طوال 
ازمة العام 2011م  جر المؤتمر الشعبي العام الى مربع العنف 
والمواجهات والخراب مستخدمين كافة االساليب الهمجية 
بما فيها اغراق البالد باالسلحة واالموال المشبوهة المتدفقة 
من الخارج حيث تعمدت أحزاب المشترك وفي مقدمتهم 
حزب االصــالح على العنف والتحريض على الزحف والقتال 
والمواجهة بمقابل نداء المؤتمر الشعبي العام للحوار وعدم 
االنجرار وراء الرغبات الشيطانية الساعية لتدمير البلد وأمنه 
واستقراره وسفك الدماء واشعال فتيل حرب اهلية من خالل 
قيامها باحتالل المؤسسات والمصالح والمرافق الحكومية 
وتدمير منجزات البلد ومنشأته الحيوية والخدمية واغتيال 
الجنود ومحاولة احتالل المعسكرات وااللوية ونهب المعدات 
العسكرية ومحاولة احــتــالل المحافظات والــمــدن وتصل 
أعمالهم قمة الوحشية واالجرام بتفجير جامع دار الرئاسة 

واستهداف حياة األخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
وقيادات الدولة والمؤتمر بأسلوب ارهابي بشع.. لم يحترم بيتًا 
من بيوت الله وال جمعة رجب الحرام.. لقد توقع المراقبون بعد 
اقتراف تلك الجريمة االرهابية البشعة التي استهدفت جميع 
قيادات البالد والموتمر أن يستخدم المؤتمر الشعبي العام 
القوة التي يمتلكها وكان بمقدوره بواسطتها حسم الصراع 
لصالحه نظرا لعدم تكافؤ القوى األ ان دعــوة الرئيس علي 
عبدالله صالح التي وجهها في كلمته التي القاها عقب تفجير 
جامع دار الرئاسة عدم استخدام القوة والتعامل بحكمة وعدم 
اراقة الدماء لتخيب آمال المراهنين جر اليمن الى دائرة الحرب 
االهلية الشاملة ورغم هول وفاجعة الحدث الذي قوبل بمطالب 
الثار واستخدام القوة ضد من قاموا بارتكاب تلك المجزرة التي 
ادانها واستنكرها الخارج قبل الداخل من قبل شريحة واسعة 

من الشعب اليمني ...
.. 

ً
اليمن اوال

شعار رفعه المؤتمر الشعبي العام التنظيم الذي لم يأت 
الى السلطه على ظهر دبابة او سيرًا على دماء االبرياء كما لم 
يتمسك بالسلطة رغم شرعيته على حساب امن واستقرار 
البلد ان مسيرة النضال التي انتهجها المؤتمر الشعبي العام 
جسدت مسيرة السالم والحوار والبناء والمحبة رافضة مجاراة 
خصومه استخدام وسائل الخراب والقتل والدمار للوصول الى 
السلطة رغم امتالكة لكافة المقومات واالمكانات والقوة التي 
تمنحه االنتصار المريح على خصومه لكن اليمن ودماء اليمنيين 
اسمى لديه من كرسي السلطة وهو مادفعه للتوقيع على 
المبادرة الخليجية والتي قام بإعدادها وصياغتها المؤتمر 
الشعبي العام بنفسه وكانت مخرجًا من مخرجاته للخروج من 
االزمــة وهو ماال يستطع انكار ذلك خصومه وكذلك الدول 
الراعية للمبادرة وآليتها مفضال التنازل عن السلطة بمحض 
ارادته مجنبا البالد االقتتال مقدسا لحرمة الدم اليمني جاعال 
مصلحة البلد ومصلحة المواطن اهــم مــن كرسي السلطة 

ومغرياتها ...
ويستمر النضال 

وها هو المؤتمر الشعبي العام يواصل اليوم مسيرته النضالية 
محتفاًل بذكرى تأسيسه الحادية والثالثين وحوله كافة ابناء 
الشعب متعهدًا بمواصلة السير على نهج الوسطية واالعتدال 
والتسامح والمحبة وهو النهج الذي بفضله جعل كل افراد 
وفئات ابناء الوطن يلتفون حوله ويمثلون القوة والدرع الحصين 
السقاط كل رهانات المغامرين والمتطرفين ومثبتًا للجميع 
انه حزب اليمن االول بال منازع وتلك الدماء الزكيه التي قدمها 
للحفاظ على اليمن وأمنه واستقراره واهله شاهدة على عظمة 

هذا التنظيم الكبير كبر الوطن وكبر اليمن..

تأس��س المؤتم��ر الش��عبي العام على ي��د القائد المؤس��س الزعيم عل��ي عبدالله صالح  
رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس  العام 1982 
كض��رورة وطنية إلخم��اد نيران الفت��ن واالحتراب الداخلي، الت��ي انهكت اليمن.. وج��اء المؤتمر 
كتنظيم سياس��ي جام��ع لكل األحزاب والتيارات السياس��ية، اليس��ارية والقومية واإلس��امية، 
واإلع��ان عن تش��كيل المؤتمر الش��عبي العام "الميث��اق الوطني"، وبذلك بدأت سياس��ة اخماد 
حروب الجبهات الداخلية المتعددة، والتي ش��هدها الش��طر الش��مالي حينها بيد أنه منذ اعان 

تأسيس المؤتمر انتقل اليمن الى حالة من االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي .

 كامل الخوداني

❝ دعوات أحزاب المشترك خال أزمة 
2011إلى العنف والتحريض والزحف 

قوبلت بنداء المؤتمر للحوار

❝ حكمة الزعيم بعد جريمة دار 
الرئاسة جنبت اليمن الدخول في 

حرب أهلية

هاهو المؤتمر الشعبي العام  يحتفل بذكرى تأسيسه قبل اكثر من ثالثة عقود وهي فترة  
تعتبر فاصلة في تاريخ اليمن بعد صراع دموي لم يكن آخرها محاولة انقالب الناصريين 
في اكتوبر عام 1978م ضد الرئيس علي عبدالله صالح واشتعال الحرب بين شمال الوطن وجنوبه 
وفي المناطق الوسطى التي كانت عبارة عن حرب استنزاف يقوم بها الحزب االشتراكي اليمني عن 
طريق  الجبهة الوطنية الفصيل الماركسي في شمال الوطن حينذاك.. تلك الحروب والصراعات نتج 
عنها توقف  كل مشاريع النهضة االقتصادية والعمرانية وحركة التنمية التي بدأها الرئيس ابراهيم 
الحمدي.. حقيقة ان الحروب التورث اال المآسي واأللم.. لذا فإن نهج الحوار الذي دعا اليه وكرسه الرئيس 
علي عبدالله صالح في الواقع عبر مشاركة كل القوى السياسية في الساحة  نتج عنه تاسيس المؤتمر 
الشعبي العام والميثاق الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية وعملت االحزاب تحت مظلة المؤتمر وسيطر 
االخوان المسلمون والمشائخ على مفاصل هذا التنظيم وحاولوا بناء ذاتهم على حساب القوى الوطنية 
األخرى وخاصة الناصرين والجبهة الوطنية الديمقراطية الذين عمل االخوان على اقصائهم..  ان هذه 
القوى الرجعية واالنتهازية  هي من دمر البلد كما وجهت ضربات قوية ضد القوى الوطنية األخرى 
وحاولوا تهميشهم ومع ذلك ظل المؤتمر تنظيما رائدا  انطلق في عملية التنمية الشاملة وترسيخ االمن 
واالستقرار وتحقيق الوحدة بعد قرون من التجزئة والتفرقة والشتات و تزامنت العملية الديمقراطية 

واطالق الحريات العامة والتعددية السياسية، وحرية الصحافة مع اشراقه فجر يوم 22من مايو 
عام1990م الذي كان فاصال في تاريخ االمة العربية التواقة للوحدة.

لقد شهدت اليمن بعد قيام الجمهورية اليمنية نهضة تنموية وعمرانية عمالقة على صعيد البنية 
التحتية كشبكة الطرق والمطارات والموانئ والمدارس والمعاهد الفنية  وكليات المجتمع والمعاهدالعليا 
والجامعات وشبكة االتصاالت والمشافي والوحدات والمراكز الصحية ونهضة تنموية في مختلف المجاالت 
وخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية التي كانت بنيتها التحتية صفرًا، كما ان العملية الديمقراطية 

القائمة على التعددية وحرية الرأي والتداول السلمي للسلطة عن طريق االنتخابات الحرة والنزيهة 
سواء اكانت نيابية او محلية او رئاسية ولعبت دورا اقليميًا وقوميًا وانسانيًا متميزًا حيث اصبحت  قوة 
اقليمية متميزة في مختلف المحافل  الدولية ان المؤتمر الشعبي العام سيظل التنظيم االوفر حظا في 
االنطالقة الثانية بين مختلف القوى السياسية االخرى التي  تعاني من ازمة الديمقراطية الداخلية بينما 
المؤتمر وخاصة بعد خروج العدد االكبر من االخوان المسلمين الذين كانوا منضوين في صفوفه اضافة 
الى مراكز القوى  والقيادات العسكرية التي كانت تعيث في االرض فسادًا واساءت للمؤتمر.. وبرغم 
هذا التطور إاّل أنه بحاجة الى المزيد للتخلص من تلك القوى الدخيلة التي تعمل على تدميره من الداخل 
كما ان عملية البناء بحاجة الى التركيز على كل القضايا  الوطنية وفي  مقدمتها الوحدة والديمقراطية 
والتنمية والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص والقضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية والتركيز على 
وضع االنسان المناسب في المكان المناسب واختيار الكوادر الوطنية الشريفة لتمثيله في الحكومات 
المقبلة وفي الجهاز االداري والحفاظ على السيادة الوطنية، كما ان عليه االستمرار في ترسيخ قيم الحب 
واالخوة والتعاون والسالم وثقافة التسامح والتصالح التي تعتبر صمام الوحدة الوطنية وان يستمر في 
دعم القضايا القومية واالنسانية واحترام التعايش السلمي بين االمم، واألهم هو ان يهتم باعادة البناء 

الداخلي والتنظيمي والعمل على تدريب وتأهيل كوادره ألن يظل المؤتمر حزب كل الشعب.

المؤتمر ومتطلبات 
ا لمستقبل

توفيق الجندي

يقوم نظام الحكم في الجمهورية على أساس 
النظام البرلماني

رؤية املؤتمر للحلول والضمانات
 للقضية الجنوبية


