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الـ٣٢ لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

المؤتمر .. 
حزب الشعب

مازال المؤتمر الشعبي العام يحمل هموم االمة اليمنية وآخرها السعي للمصالحة الوطنية 
لكي تهدأ االوضاع وينتقل اليمن الى تطبيق بنود مخرجات الحوار الوطني رغم تنصل 

بعض القوى السياسية عن التنفيذ.
اليوم ونحن نحتفل بهذه المناسبة العزيزة- ذكرى تأسيس المؤتمر- نتذكر مراحل قيام 
هذا التنظيم الوطني الرائد على مستوى الساحة بتكوين رؤيته السياسية واالقتصادية  التي 
اشرف على اخراجها للنور االخ علي عبدالله صالح الزعيم المؤسس، فمنذ توليه السلطة 
عام ١٩٧٨م  سعى اليجاد آلية للحكم يعتمد عليها في حكم اليمن، فعمل بكل طاقته 
واخوانه الشرفاء على اصدار الدليل النظري والسياسي أال وهو «الميثاق الوطني» الذي 
صاغته لجنة حوار وطني مكونة من (٥١) شخصًا من مختلف القوى والتيارات الفكرية 
ليمثل هوية للنظام، وقد تم االستفتاء عليه ثم إقراره من قبل ممثلي الشعب في المؤتمر 
العام االول للمؤتمر الشعبي العام الذي عقد في ٢٤-٢٩ اغسطس ١٩٨٢م.. ومنذ مرحلة 
التأسيس وما تلتها من مراحل في مسيرة المؤتمر الشعبي العام مثل الوعاء الكبير الشامل 
والحاضن لكل ألوان الطيف السياسي بمن فيهم اصحاب االمتداد الخارجي وفي مقدمتهم 
جماعة االخوان المسلمين على وجه الخصوص ثم الناصريون والبعثيون وغيرهم ممن 

وجدوا في هذا التنظيم الرائد المالذ اآلمن ليعملوا من داخله منهم بإخالص ومسؤولية 
وغيرهم مثل عناصر االخوان المسلمين الذين استغلوا هذا الوعاء الرحب لتنظيم انفسهم 
أكثر والتمهيد لتنفيذ أجندتهم والتي تكشفت بصورة جلية خالل السنوات التالية لتلك 

المرحلة.
سيظل المؤتمر الشعبي العام كما كان دومًا هو الحصن المنيع في وجه كل المشاريع 
االنقالبية بأغلبيته الساحقة وبما يمثله من ثقل جماهيري وعراقة تاريخية ومنهج وطني 

وسطي معتدل وهوية وطنية باعتباره حزبًا يمني النشأة والثقافة واالمتداد والمسار.
إن المؤتمر الشعبي بحجمه الوطني الكبير سيظل عصيًا على أن يضعف أو يستكين 
مهما كانت االعاصير وألسنة اللهب التي تطاله من «الجماعة» وأحالفهم من قوى الشر.. 
ألنه يمتلك في الساحة من قوة كفيلة بإسقاط مشاريع االنقالبات والهيمنة واإللغاء.. وليس 

هناك غير المؤتمر من يمثل قوة الردع شعبيًا وجماهيريًا في وجه األحزاب المتطرفة.
واليوم سيعود الجميع الى منهاجه السياسي والوطني ألنه يحمل رؤية وطنية شاملة 

وصالحة لحكم اليمن وبمشاركة الجميع ودون ان تطغى فئة على اخرى.
ولن ننسى موقف الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر- إبان أزمة ٢٠١١م وموقفه 

التاريخي في الحفاظ على اليمن وحقن الدماء ولن ينسى اليمنيون هذا الموقف أبدًا.
ه  نهنئ رئيس المؤتمر وكل أعضائه بمناسبة مرور ٣٢ عامًا على تأسيسه.. وسنظل حلفاء

االوفياء.. ونتمنى للوطن اليمني الخروج الى بر االمان..

االمين العام للحزب القومي االجتماعي

عبدالعزيز احمد البكير

ات واإلنجازات وما تحقق من تنمية  إال أنه اعتمد على األرقام واإلحصاء
في كافة المحافظات الجنوبية والشرقية األمر الذي ال ينكره سوى حاقد 

أو أعمى البصر والبصيرة.
تناول الكتاب "المسار التنموي للجمهورية اليمنية وموقع المحافظات 
الجنوبية والشرقية فيه، الوحدة والمحافظات الجنوبية والشرقية في 
استراتيجية الزعيم علي عبد الله صالح، جوالت الزعيم الميدانية.. 

زيــارات الخير والنماء، المشاريع التنموية والخدمية.. 
حقائق ومنجزات، االستثمار في المحافظات الجنوبية 

والشرقية.. نهضة غّيرت وجه الحياة".
وتشير اإلحصائيات الهيئة العامة لالستثمار 

تؤكد على أن عدد المشاريع االستثمارية 
ــص لــهــا في 

ّ
ــمــرخ ال

ـــظـــات  ـــمـــحـــاف ال
ــــة  ــــي ــــوب ــــن ــــج ال
ــــة  ــــي ــــشــــرق وال
مـــنـــذ تــأســيــس 
الهيئة فــي عام 
١٩٩٢ وحــتــى 

عــام ٢٠٠٨ قد بلغ 
٢٨٨٥ مشروعًا في القطاعات الصناعية 
والزراعية والسمكية والخدمية والسياحية.

وقـــّدر إجمالي رأس الــمــال االستثماري لتلك المشاريع بتريليون 
و١٣٠٫٧ مليار ريال، والموجودات الثابتة ٥٦٩٫١ مليار ريال، ووفّرت 

تلك المشاريع ٧١٩٠٦ فرص عمل.
كما يعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال في منطقة بلحاف بمحافظة 
شبوة، وأشرف عليه شخصيًا وتابعه لحظة بلحظة الزعيم علي عبد الله 
صالح رئيس الجمهورية السابق، من المشاريع االستراتيجية واإلنمائية 

والخدمية أكبر مشروع استثماري في اليمن.
ها في نفس الفترة بلغت كلفة  ومشاريع الغاز المماثلة التي تم إنشاء
ها الضعف أو أكثر. ولو قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال  إنشاء
ه إلى ثالثة أضعاف مقارنة  بإنشاء المشروع اليوم فستصل كلفة إنشاء

بالكلفة األصلية.
تنفذ الشركة برنامجًا تنمويًا طموحًا وكبيرًا في البالد يستفيد منها 
خصوصًا أبناء المناطق المجاورة للمشروع وفي مجاالت عديدة. خالل 
فترة السنوات الماضية وتحديدًا ٢٠٠٨- ٢٠١٣، وصلت كلفة ما 
أنفقته الشركة على هذه البرامج التنموية حوالي خمسة مليارات 
ونصف المليار ريال. تستهدف هذه البرامج بدرجة أساسية تطوير 
االصطياد البحري، والزراعة، والصحة، والتعليم والمياه والكهرباء. 
يتم تنفيذ هذا البرنامج الواسع والمتعدد مع شركاء عدة من 

الحكومة والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المجاورة 
والسلطات المحلية.

تحل الذكرى الـ ٣٢ لتأســيس المؤتمر الشعبي العام، والوطن يمر  
بمنعطف خطير وظروف ســيئة على جميع المســتويات، بسبب 
المشــاكل والحــوادث والمتغيرات التــي أفرزتها أزمــة٢٠١١م، واألوضاع 
الكارثيــة التي أنتجتها حكومة الوفاق الوطني، بســبب األخطاء والتجاوزات 
التي ارتكبتها، وممارسات الفساد في الكثير من الوزارات وبالذات الوزارات 

«المالية والداخلية والكهرباء واإلعالم».. التي يديرها ممثلو المشترك كـ

للمؤتمر تاريخ حافل بالمنجزات
 المؤتمرالشعبي العام منذ تأسيسه 
ــة إجــمــاع وطــنــي من  كـــان يمثل حــال
كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة، 
كتنظيم ســيــاســي لــحــكــومــة مــاكــان 
يعرف بالجمهورية العربية اليمنية، 
وكاصطفاف وطني وشعبي لمواجهة 
التحديات الخطيرة التي كان يمر بها 
ـــذاك وخــاصــة اإلضــطــرابــات  الــوطــن آن

ــمــنــاطــق الــوســطــى،  فـــي ال
ــــات  وأيـــــضـــــًا االضــــطــــراب
واالنقالبات الدموية فيما 
ــعــرف بجمهورية  ـــان ي ك
ــة  ــراطــي ــق ــم ــدي الـــيـــمـــن ال
ــشــعــبــيــة، فـــكـــان بــذلــك  ال
الحاضنة الوطنية الكبيرة، 
ســواًء للتيارات السياسية 
المختلفة في الشمال والتي 
ساهمت بشكل فاعل في 
لوطني  لميثاق ا صياغة ا

كبرنامج سياسي للمؤتمر، 
ـــذي تميز بــاالعــتــدال والوسطية  وال
ــتــحــوالت الــحــضــاريــة  ــل والــمــواكــبــة ل
والحداثية، أو للقوى الوطنية التي قدمت 
من الجنوب بسبب تداعيات الصراعات 
ــاك.. وطـــوال مسيرة  المستمرة هــن
المؤتمر ســواًء قبل الوحدة أو بعدها، 
ــجــازات  حقق خاللها الكثير مــن اإلن
ــحــوالت الــوطــنــيــة، الــتــي حدثت  ــت وال
منذ بداية الثمانينات حتى ٢٠١١م، 
والتي ال يمكن أن يمحوها التاريخ أو 
يطمسها أعداء الحقيقة، وهذا اليعني 
أن هذه الفترة لم يتخللها جوانب من 
القصور والسلبيات واألخطاء، لكن هذه 
األخطاء اليمكن أن تطغى على منجزاته 
الملموسة في جميع الجوانب، أو أنها 
تحط من حجمه ومكانته كحزب وطني 
رائد انبثق من عمق الشعب اليمني في 
أشد الظروف وأحلكها، فكان تأسيسه 
فــي تلك المرحلة يعتبرصمام أمــان 
للبالد وبحكمته استطاع أن يتجاوز 
هذه الظروف التي كانت تعصف بالبالد 
آنذاك.. مثلما تجلت حكمته مرة أخرى 
خــالل األزمــة العاصفة التي شهدتها 
بعض الدول العربية ومنها اليمن مطلع 
٢٠١١م وهي عاصفة مايسمى بثورات 
الربيع العربي، والتي تداعت فجأة تحت 
شعارالحرية والديمقراطية والدولة 
الــمــدنــيــة، لكنهالم تحقق للشعوب 
العربية ماكانت ترجوه وتتطلع إليه 
من حرية وديمقراطية وعيش كريم 

وتقدم اقتصادي واجتماعي..
ــيــهــم وتــتــاجــر  ـــت تــمــن ـــان كـــمـــا ك
ــوى  ــق ــعــاتــهــم ال ــهــم وتــطــل ــأحــالم ب
السياسية االنتهازية والقوى الدينية 
المتطرفة وفــي مقدمتها تنظيم 

اإلخــوان المسلمين، الــذي تصدرهذا 
المشهدمن الفوضى والدمارالعربي، 
وبإسناد من قطر وتركيا، وإنماحققت 
ــفــت الـــدمـــاروالـــخـــراب  الـــبـــؤس وخــل
ــمــاحــدث ويـــحـــدث في  والـــمـــآســـي ك
سوريا وليبيبا واللتين أصبحتا أطالًال 
وركامًا من الدماروالخراب، وتحولتا 
إلى مناطق تسكنها األشباح وتسرح 
فيها الجماعات اإلرهابية 
الداعشية المجرمة التي 
ــن رحـــم الــربــيــع  ولــــدت م
العربي اإلخواني وتناسلت 
في جميع البلدان العربية 
مــحــدثــة فــيــهــا الــفــوضــى 
ومرتكبة أبشع الجرائم.. 
غيرأن المؤتمر وبحكمته 
استطاع فـــي٢٠١١م أن 
يفوت الفرصة على القوى 
االنقالبية المتطرفة، في 
جر البالد إلى مربعات العنف 
والحرب الشاملة، رغم كل المحاوالت 
الــتــي وقــف تجاهها بــحــزم وحكمة، 
وحاصرها في بؤرها وأماكنها.. لتأتي 
التسوية السياسية والمبادرة الخليجية 
ثــمــرة مــن ثــمــارالــمــؤتــمــر وجــهــوده 
ومساعيه، من أجل حقن الدماء وحفظ 
البالد وتجاوز األزمــة إلــى بر األمــان.. 
وفــي سبيل ذلــك قــدم التنازالت تلو 
التنازالت، وتعرض لضربات موجعة 
وحيكت ضده أقذرالمؤامرات، التي لم 
ه فقط، وإنما  تكن تستهدف أعضاء
كانت تستهدف وجــوده التنظيمي 
بشكل رئيسي، ومع ذلك ظل صامدًا 
ومحافظًا وملتزمًا بالتسوية السياسية، 
التي تعرضت للعرقلة من قبل قوى 
التأزيم في المشترك، سواًء من داخل 
الحكومة التي تحولت إلى إقطاعيات 
تمارس مهام حزبية ال وطنية، أو من 
خارجها.. وإذا كان المؤتمر قد نجح 
على الصعيد السياسي، فإن المؤتمر 
أصيب بالشلل التنظيمي وتجمدت 
فاعليته الجماهيرية خاصة في الفترات 
األخيرة، المليئة بالحوادث والقضايا 
المصيرية، التي كانت تتطلب منه 
مواقف قوية ليس فقط على الصعيد 
السياسي وإنــمــا أيــضــًا على الصعيد 
الميداني، وعليه أصبح المؤتمر بحاجة 
ماسة إلــى إنعاش وتحريك الــدم في 
شرايينه، خاصة في ظل هذه الظروف 
الراهنة والمصيرية التي تتطلب منه 
أن يلعب دورًا وطنيًا قويًا ومؤثرًا في 
المصالحة الوطنية وتنفيذ مخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني والدفع بالعجلة 
إلى األمام في مسار بناء الدولة اليمنية 

الحديثة..

محمد علي عناش

إن التعصب األعمى ال يثمر إالّ الشر وإن محاوالت 
أية فئة متعصبة للقضاء على اآلخرين أو 

إخضاعهم بالقوة قد فشلت عرب تاريخ اليمن كله.

«الميثاق الوطني»


