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عدد مكّرس
 بمناسبة الذكرى 

الـ٣٢ لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

َّـ سبيل تحقيق االصطفاف اِّـنشود تطالب قيادات 
وقواعد اِّـؤتمر الشعبي العام بتقديم اعتذار للمؤتمر 

وجرب الضرر الذي تعرضت له قياداته وأعضاؤه.

مشروع وثيقة المؤتمر وحلفائه
 للمصالحة الوطنية الشاملة

- في ٢٤-٢٩ أغسطس ١٩٨٢م : انعقد المؤتمر العام 
األول  في العاصمة صنعاء تحت شعار (من اجل ميثاق وطني 
يجسد عقيدة الشعب وأهــداف الثورة) وتم انتخاب الرئيس 
وإقــرار الميثاق الوطني بصيغته النهائية، وإقــرار استمرار 
المؤتمر الشعبي العام كإطار للعمل السياسي، وإقرار النظام 
األساسي للمؤتمر وانتخاب اللجنة الدائمة وأمانة سرها، واللجان 

المتخصصة واللجنة العامة.
-  في ٢ سبتمبر ١٩٨٢م: (انعقاد الدورة االعتيادية األولى 
للجنة الدائمة) بمشاركة ( ٧٥) عضوًا وترأس جلساتها األخ/ 

العقيد علي عبد الله صالح.
- في ١٠ أكــتــوبــر١٩٨٢م: (اللجنة الدائمة تعقد جلسة 

استثنائية) أقرت فيها الالئحة الداخلية للمؤتمر وتكويناته. 
- في  ٢٨-٢٩ ديسمبر١٩٨٢م: (انعقاد الدورة االعتيادية 
الثانية للجنة الدائمة)، تم خاللها مناقشة مشروع برنامج العمل 
السياسي، كما أقر في هذه الدورة الالئحة التنفيذية للمؤتمرات 

الفرعية بعد استيعاب بعض التعديالت عليها. 
-  في ٢٨ مــارس ١٩٨٣م: (انعقاد الـــدورة االعتيادية 
الثالثة للجنة الدائمة ) تم خاللها مناقشة فعاليات الــدورة 
األولى للمؤتمرات الفرعية واألعمال السياسية ونشاط التحرك 
السياسي الخارجي، وأقر خاللها الشعار الدائم للمؤتمر الشعبي 

العام.
- في ٢٤-٢٥ أغسطس ١٩٨٣م: (انعقاد الدورة االعتيادية 
الــرابــعــة للجنة الــدائــمــة) تــم فيها مناقشة مــشــروع النظام 
األساسي لمعهد الميثاق الوطني، كما وقفت خالله على تقرير 
عن فعاليات الــدورة الثانية للمؤتمرات الفرعية في مختلف 

المحافظات وأمانة العاصمة.
- في ٣-٤ ديسمبر ١٩٨٣م:  (انعقاد الدورة االعتيادية 
الخامسة للجنة الدائمة) أقر خاللها الالئحة الداخلية لمعهد 
الميثاق ومذكرتها التفسيرية، كما أقــرت دراســة بعنوان: 
(الديمقراطية في الميثاق الوطني)، وأخرى بعنوان: (مفهوم 
االقتصاد في الميثاق الوطني) وثالثة بعنوان: اإلسالم عقيدة 

وشريعة.
ــدورة  االعتيادية  - في ١١ أغسطس ١٩٨٤م: انعقاد ال
السابعة للجنة الدائمة للمؤتمر برئاسة األخ الرئيس علي عبدالله 
صالح واختتمت جلساتها في ١٨ أغسطس بعد إقرار العديد 

من القضايا الوطنية المهمة.
- في ٢١-٢٣ أغسطس ١٩٨٤م: (انعقاد الدورة االعتيادية 
الثانية للمؤتمر الشعبي العام) (المؤتمر العام الثاني) تحت 
شعار: (ال حرية بال ديمقراطية، وال ديمقراطية بال حماية وال 

حماية بدون تطبيق سيادة القانون) تم خالله: 
* إقرار الالئحة الداخلية للمؤتمر الشعبي العام. 

* إقرار برنامج العمل السياسي (الجزء األول).
* إقــرار ورقــة العمل المقدمة من اللجنة الدائمة بتوسيع 

عضوية المؤتمر الشعبي العام. 
* إقرار إنشاء معهد الميثاق الوطني. 

- في ٢٥-٣٠ أغسطس ١٩٨٦م: عقد المؤتمر الشعبي 
العام دورته االعتيادية الثالثة في محافظة تعز تحت شعار 
(المشاركة الشعبية على طريق الديمقراطية والتنمية والوحدة 
اليمنية ) برئاسة االخ الرئيس علي عبدالله صالح األمين العام 

للمؤتمر الشعبي العام وتم خالله: 
* إقرار النظام األساسي للمؤتمر الشعبي العام.

ها المعينين وتفويض  * انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة وأعضاء
اللجنة الدائمة استحداث أية تكوينات جديدة للمؤتمر الشعبي 
على مستوى المدن والقرى واألحياء في محافظات الجمهورية.

- في ١٢-١٥ نوفمبر١٩٨٨م: (انعقاد المؤتمر العام الرابع 

للمؤتمر الشعبي العام) بحضور ١٠٠٠ عضو بينهم امرأتان 
بقاعة الشوكاني الكبرى في كلية الشرطة بالعاصمة صنعاء تحت 
شعار (المشاركة الشعبية على طريق الديمقراطية والتنمية 
والوحدة اليمنية) برئاسة األخ الرئيس علي عبدالله صالح األمين 

العام للمؤتمر الشعبي العام ومن أهم ما تم خاللها: 
* إقرار برنامج العمل السياسي بصيغته المعدلة.

- في ٣٠ سبتمبر حتى ٢ أكتوبر ١٩٩٠م: (انعقد المؤتمر 
التكميلي للمؤتمر العام الرابع) في العاصمة صنعاء  تحت شعار 
«المشاركة الشعبية على طريق التنمية والوحدة» ، برئاسة األخ 
الرئيس علي عبدالله صالح األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، 
وبمشاركة ٢٨٦ عضوا بينهم٥ نساء، تم خالله إجراء االنتخابات 
التكميلية لعضوية اللجنة الدائمة، حيث انعقد لذلك في كل 
مديرية مؤتمر فرعي يتكون من مجموع أعضاء المؤتمر في 
تلك المديريات، حيث انتخبوا ممثلين لهم إلى المؤتمر التكميلي 

للمؤتمر العام الرابع قوامه مائتين وستة وثمانون مندوبًا.
- في ٢٥ يونيو-٢ يوليو ١٩٩٥م: انعقد المؤتمر العام 

الخامس (الدورة األولى) تحت شعار «المؤتمر العام الخامس 
انطالقة جديدة لتطوير البناء التنظيمي وتعزيز الديمقراطية 
وبناء اليمن الجديد». بمشاركة ٥٢٨٦ عضوا بينهم ٢٠٠ 

امرأة.
- في ٢٤-٢٦ أغسطس ١٩٩٧م: انعقد المؤتمر العام 
الخامس (الدورة الثانية) بصنعاء تحت شعار «المؤتمر العام 
الخامس انطالقة جديدة لتطوير البناء التنظيمي وتعزيز 

الديمقراطية وبناء اليمن الجديد».
- في ٤-٧ يوليو ١٩٩٩م: انعقاد الــدورة األولــى للمؤتمر 
العام السادس في قاعة ٢٢ مايو بالكلية الحربية بالعاصمة 
صنعاء تحت شعار: " معًا على طريق التنمية وترسيخ الوحدة 
الوطنية والممارسة الديمقراطية"، (بمشاركة ٣٧٦٠ بينهم 

٥٨٠ امرأة).
- في ٢٤-٢٦ أغسطس ٢٠٠٢م: إنعقاد الدورة االعتيادية 
الثانية للمؤتمر العام السادس " في قاعة ٢٢ مايو للمؤتمرات 
الدولية بالعاصمة صنعاء، تحت شعار: " معًا على طريق التنمية 
وترسيخ الوحدة الوطنية والممارسة الديمقراطية".. بحضور 

(٤٨٩٢) عضوًا منهم  (٦٥٠) امرأة. 
- في ١٩-٢٠ فبراير ٢٠٠٥م: انعقاد الدورة الرابعة للجنة 
الدائمة بالعاصمة صنعاء تحت شعار ( على طريق التنمية 
وترسيخ الوحدة الوطنية والممارسة الديمقراطية) والمكرسة 

إلعادة الهيكلة التنظيمية ".
- في ١٥ -١٧ ديسمبر٢٠٠٥م: انعقد المؤتمر العام السابع 
في العاصمة التجارية عدن تحت شعا ر «معًا من أجل مواصلة 
مسيرة التطور الديمقراطي والتنموي واإلصالحات والالمركزية 
التنظيمية»، وبمشاركة ٥٢٦٠ عضوا بينهم نحو ٤٧٠ امرأة  
، وأقرت انتخاب القائد والرمز الوطني/ علي عبدالله صالح رئيسًا 
للمؤتمر الشعبي العام وانتخاب األخوين عبدربه منصور هادي ، 
ود/ عبدالكريم اإلرياني نائبين لرئيس المؤتمر وانتخاب األستاذ 

/ عبدالقادر باجمال أمينًا عامًا للمؤتمر الشعبي العام. 
- في ١٨ ديسمبر ٢٠٠٥م: انعقاد الدورة االعتيادية األولى 
للجنة الدائمة في مدينة عدن برئاسة علي عبدالله صالح وجرى 
فيها انتخاب اللجنة العامة بينهم أربع نساء واألمناء العامون 

المساعدون ومن بينهم امرأة.
- في ٢١ - ٢٤ يونيو٢٠٠٦م: انعقاد الدورة االستثنائية 
للمؤتمر العام السابع بصنعاء لتسمية مرشح المؤتمر الشعبي 

لالنتخابات الرئاسية بمشاركة أكثر من ستة آالف عضو. 
- في ٥-٦ مايو ٢٠٠٩م انعقاد الدورة االعتيادية الثانية 
للمؤتمر العام السابع تحت شعار «معًا من أجل مواصلة مسيرة 
التطور الديمقراطي والتنموي واالصالحات والالمركزية برئاسة 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وبحضور 
(٦٣٥٣) قيادي وقيادية من أعضاء المؤتمر، وأقر المؤتمرون 
تفويض اللجنة العامة واألمانة العامة بإجراء تعديالت على 

النظام الداخلي.
- في ١٩ اكتوبر ٢٠١١م عقدت بصنعاء الدورة االستثنائية 
للجنة الدائمة (دورة الشهيد عبدالعزيز عبدالغني) تم خاللها 
الوقوف أمام المستجدات على الساحة الوطنية وتداعيات األزمة 

السياسية على المستوى االقتصادي واألمني واالجتماعي.
- في ٧ ديسمبر ٢٠١١م عقدت بصنعاء الدورة االستثنائية 
للجنة الدائمة الرئاسية - للوقوف أمام المستجدات على الساحة 
الوطنية وتداعيات األزمة السياسية واألمنية واالقتصادية، 
واستحقاقات التسوية السياسية بعد التوقيع على المبادرة 

الخليجية واآللية التنفيذية المزمنة لها.
- في ٣ / ٩ / ٢٠١٢م أقام المؤتمر الشعبي العام احتفائية 
كبرى بالذكرى الــ٣٠ لتأسيسه بقاعة ٢٢ مايو للمؤتمرات 
بالعاصمة صنعاء وتم تكريم أعضاء اللجنة الدائمة التأسيسية 

األولى ولجنة الحوار.

يحتفل أعضاء وأنصار المؤتمر الشــعبي العام ومعهم أبناء الشــعب اليمني األوفياء بالذكرى الـ٣٢ لتأسيســه في ٢٤ أغســطس ١٩٨٢م.. وهو  
احتفال باالنجازات العمالقة التي حققها هذا التنظيم بقيادة مؤسسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر.

وخالل مسيرته الحافلة استطاع المؤتمر إرساء قواعد العمل الديمقراطي في البالد اضافة الى ما حققه من منجزات تنموية في مختلف المجاالت.
هذا وقد كرس المؤتمر دوراته لمناقشة قضايا المجتمع والشعب وحرص على زيادة تمثيل المرأة والشباب..

«الميثاق» ترصد أبرز المحطات في مسيرة المؤتمر في الجانب التنظيمي والتي تعد جزءًا من تاريخ هذا التنظيم الرائد بل وفي تاريخ الشعب الرتباطها 
بتحوالت عظيمة في تاريخ شعبنا..

إعداد/ حميد الحظاء

أبرز التحوالت في تاريخ المؤتمر

المشهد العام اليوم في العاصمة صنعاء تحديدًا يعيد إلى ذاكرتنا التي مع األسف الشديد بدأت  
تشيخ.. تاريخ الرابع والعشرين من أغسطس ١٩٨٢م عندما فكر الرئيس علي عبدالله صالح 

بتأمين المسيرة السياسية ولّم شتات أحزاب وتنظيمات سياسية كان معظمها يعمل تحت األرض..
فكانت حكمته في تأسيس حزب يعتمد على أيديولوجية الثورة اليمنية التي انطلقت في السادس 
والعشرين من سبتمبر ١٩٦٢م.. واتفق الجميع من كافة الفعاليات السياسية والثقافية واالجتماعية 
على تسمية الحزب الذي أسس وما زال يقوده الزعيم علي عبدالله صالح اسم المؤتمر الشعبي العام.. 
وكان اقتناع الجميع ممن شاركوا في التأسيس باألفكار التي وضعها الزعيم علي عبدالله صالح 

وتوجهاته التي اعتمدت وفقًا للميثاق الوطني الذي صاغه كل اليمنيين.
إن الحديث اليوم وبعد مسيرة ثالثة عقود وعامين من تأسيس المؤتمر الشعبي العام يذكرنا بالمشهد 
المتوتر جدًا في البالد اليوم وكيف كان المشهد سيكون لوال وجود المؤتمر الشعبي العام في الساحة 
وحكمة قيادته في تهدئة األمور والسعي الحثيث إليجاد إجماع شعبي على مخرجات الحوار الوطني 

التي اجمع الكل بأنها ستؤمن البالد من األزمات والكوارث..
المؤتمر الشعبي العام وما واجهه من تحديات وصعوبات منذ األزمة السياسية المفتعلة عام ٢٠١١م 
ومحاولة قوى الشر اغتصاب السلطة بالفوضى والسالح وتجاوز الشرعية الدستورية هو اليوم أقوى من 
هذه التحديات واألزمات المفتعلة التي أوصلت البالد إلى ما هي عليه من كوارث أمنية وشلل اقتصادي 
وزيادة معاناة الناس من جراء جرعات حكومة الوفاق التي يرأسها المشترك وفقًا لما جاء في وثيقة 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.. والتي شارك بإيجابية وفعالية في صياغتها الزعيم علي 
عبدالله صالح ليجنب البالد فتنة الحرب األهلية وقام بموجب هذه المبادرة التي عملت وتعمل األحزاب 
الموقعة عليها وفي المقدمة اللقاء المشترك بقيادة حزب اإلصالح على عدم االلتزام بها وضرب بنودها 

عرض الحائط وامام الدول الراعية للمبادرة.
المؤتمر الشعبي العام ومنجزاته التي ما زالت شاهدة في جسد الوطن وأعين المواطنين من أبناء 
شعبنا شماله وجنوبه وشرقه وغربه وما حظي به من تقدير واحترام العالم كله.. هو حديث طويل 
ات والمنجزات وما زال الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الذي حاولت أيادي  ومليء بالعطاء

الغدر اغتياله أكثر من مرة يشارك بفاعلية ورغم تخليه سلميًا عن السلطة في الحفاظ على مكاسب 
الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية وقيادة مشروع التغيير بالحكمة ولّم شمل الجميع دون 
التدخل في صالحيات وسلطات الدولة.. وبذلك يسجل ملحمة جديدة بعد المالحم المليئة بالمنجزات 
وأبرزها إعادة تحقيق الوحدة وبناء الطرقات والسدود والبنى التحتية في كل أنحاء الوطن.. مالحم 

امتدت ألكثر من ثالثة عقود.
حديث طويل ولكننا اليوم وفي الذكرى الثانية والثالثين على تأسيس المؤتمر الذي يزداد يومًا بعد 
يوم جماهيريًا ويتسع حب الناس له خاصة وأن البالد اليوم -وقد نبه المؤتمر الشعبي لذلك- تسير 
إلى الهاوية بعد أن دخلت النفق المظلم بفعل سياسة حكومة الباسندوة التي يديرها حزب اإلصالح 

وجماعته من المليشيات المسلحة..
نقول اليوم إن االحتفال بتأسيس المؤتمر ال يعد احتفاًال تنظيميًا فقط بل احتفال الوطن كله.. وصار 
الجميع يتذكرون قيادة المؤتمر الشعبي العام والزعيم علي عبدالله صالح للوطن وكيف كان حال البالد 

والمواطنين باألمس وكيف هي اليوم..
إن عظمة المؤتمر الشعبي العام تكمن في تمسكه بالميثاق الوطني.. تمسكه بالشعب الذي من أجله 
يناضل بحب وحكمة وهي اليوم شهادة على أن المؤتمر الشعبي العام هو حزب الوطن بغالبية أبناء 
الشعب.. كما أن عظمة المؤتمر في تمسكه بمبادئه منذ اليوم األول وهي "ال حرية بال ديمقراطية وال 

ديمقراطية بال حماية وال حماية بدون تطبيق سيادة القانون".

المؤتمر..
 تنظيم عظيم

إقبال علي عبداهللا

ازدياد تمثيل 
المرأة والشباب 

وتطوير الممارسة 
الديمقراطية

كرس المؤتمر 
دوراته لمناقشة 
قضايا المجتمع 

وتطلعات الشعب
جّسد الممارسة الديمقراطية 

في انتخاب قياداته عبر 
أطره التنظيمية

السياسة الخارجية.. التأسيس للتوازن واالعتدال
لقد كانت السياسة الخارجية وعالقات اليمن بمحيطها الخارجي االقليمي 
والدولي من أهم الملفات الشائكة التي كانت على أجندة الزعيم المؤسس علي 
عبدالله صالح في بدايات توليه دفة القيادة، حيث عمد من خالل «الميثاق 
الوطني» الدليل النظري للمؤتمر الشعبي العام ايالء هذا الملف األهمية الخاصة 
لعالقة اليمن بالخارج من دول ومنظمات عربية واقليمية ودولية والتي يجب أن 

تقوم على التوازن واالعتدال.
ت الممارسة السياسية الخارجية والديبلوماسية اليمنية متسمة  من هنا جاء
بالحكمة والعقالنية لتستطيع معها البالد الخروج من حالة العزلة السابقة التي 
حاصرتها قبل تولي الزعيم المؤسس مسئولية قيادة الوطن.. فقد اصبحت السياسة 
الخارجية أفضل تجسيدًا للتالزم بين القول والفعل الذي كان من ثماره امتالكه 
القدرة على تجاوز الصعوبات التي طالما ظلت تشكل عبئًا يشدد الخناق على الفضاء 
الخارجي بانعكاساته السلبية على األوضاع الداخلية.. وأمكن للزعيم المؤسس علي 

عبدالله صالح بعبقريته الخالقة أن يجد فضاًء لالنفتاح والتعاون المتكافئ مع الدول 
الشقيقة والصديقة، واستطاع عبر زياراته الخارجية أن يصحح مسار عالقات 
اليمن بهذه البلدان برؤية واضحة المنطلقات واألهداف في التعامل والتعاون على 
أساس االحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة وتحديد األولويات التي يجب 
مراعاتها في سياسة اليمن الخارجية، حيث دول الجزيرة والخليج هي البعد األول في 
هذه السياسة، ومن ثم أخذت تتبلور األبعاد االخرى االفريقية واالقليمية والدولية.
ولعل حكمة الزعيم المؤسس وصـــواب مواقفه ومصداقيتها قــد أكسبت 
الديبلوماسية اليمنية احترامًا وثقًال في كل األوساط، كما أن دعمها للقضايا العادلة 
كالقضية الفلسطينية، ودورها الفاعل في معالجة الخالفات والنزاعات بين الدول 
واسهامها القوي في مكافحة االرهــاب قد رفع من مكانة اليمن اقليميًا ودوليًا، 
واصبحت اليوم حاضرة بقوة ديبلوماسيتها ووثوق عالقاتها، تتبوأ مكانة كبيرة 

ووزن وشأن كبيرين على االصعدة العربية واالقليمية والدولية.


