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تهل علينا الذكرى الرابعة والثالثون لتأسيس المؤتمر   
الشعبي الــعــام فــي الــــ٢٤ مــن اغسطس ١٩٨٢م 
ليحتفل أعضاء  المؤتمر وأنصاره وجماهير الشعب بذكرى 
يوم مجيد في تاريخه سطر فيه اليمنيون صورة من صور 
التسامح والحوار وجسدوا فيه عظمة قول رسول االنسانية 
الكريم (اإليمان يماٍن والحكمة يمانية) فكان لهم ان صهروا 
تبايناتهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية في بوتقة واحدة 
هي الميثاق الوطني وأعلنوا تأسيس التنظيم السياسي الرائد 
د عنوانًا لقيم ومبادئ الحوار  المؤتمر الشعبي العام الذي جسَّ
واإلخاء والتعايش والتسامح واالعتدال والوسطية والقبول 

باآلخر والشراكة الوطنية في أبهى صورها .
لقد جاء تأسيس المؤتمر الشعبي العام في لحظة مهمة 
من تاريخ شعبنا وتجلت فيه حكمة القائد المؤسس الزعيم 
علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- الذي استطاع ان يحقق عبر الحوار المجتمعي 
تجربة نادرة من االجماع الشعبي والسياسي الذي انتج واحدة 
من اهم الوثائق الناظمة للعمل السياسي واإلداري والفكري 
والتنظيمي وهو الميثاق الوطني.. وبتأسيس المؤتمر الشعبي 
العام نجح الزعيم علي عبدالله صالح في ايجاد متنفس سياسي 
استطاع الجميع من خالله ان يعبروا عن آرائهم وأفكارهم 

ويشاركوا في رسم معالم بناء الدولة اليمنية الحديثة .
لقد مثل تأسيس المؤتمر انطالقة جديدة نحو استكمال اهداف 
الحركة الوطنية والثورة اليمنية فحقق المؤتمر اعظم االنجازات 
والتحوالت في تاريخ شعبنا المعاصر وفي المقدمة منها منجز 
اعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من 
مايو ١٩٩٠م بالتعاون مع الحزب االشتراكي اليمني وكل القوى 
الوطنية الشريفة  ،وتحمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عنها 

ضد كل المؤامرات .
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لــن أتخلـــى عـــن المؤتمـــر وأتـــرك رفاقــــي

في حوار صحفي  مع قيادات إعالم المؤتمر

الزعيم يكشف أسرار قوة وتماسك المؤتمر 
 لم أكن في يوم من األيام بعثيًا أو ناصريًا المؤتمر اليوم أكثر قوة مما كان عليه في السلطة

دعــا الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس  
الــمــؤتــمــر الشعبي الــعــام- المؤتمريين 
والمؤتمريات وأحزاب التحالف الى الصمود والثبات في 
مواجهة العدوان واالنتصار لليمن وتحقيق األهداف 

التي يتطلع إليها شعبنا اليمني..
وقال الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- في اللقاء الصحفي 
الموّسع مع عدد من مسئولي وسائل اإلعالم المؤتمرية 
بمناسبة الذكرى الـ ٣٤ لتأسيس المؤتمر الشعبي 

العام: إن المؤتمر الشعبي العام لم يتبع منذ نشأته أي 
قوى سياسية إقليمية أو دولية، أو تأثير من أي دولة 
على اإلطالق، وهذا هو الشيء الذي نعتز به باستمرار.

وأشار إلى أن المؤتمر انتصر كقوة سياسية فاعلة 
بضم نخبة من المثقفين والسياسيين ومن لهم باع في 
ثورة سبتمبر، وأكتوبر وتحقيق أهدافها ومن ذلك 
االنتصار لصالح مشروع الوحدة، وإعــالن التعّددية 

السياسية والديمقراطية.
نص الحوار ص٢-٣

في أعظم حشد مالييـني تشهده العاصمة

جماهير الشعب تبارك المجلس السياسي

إرادة شعب

المؤتمر يشعل الشمعة الـ٣٥ من مسيرته الوطنية
احتفاالت في العاصمة والمحافظات وفروع الخارج بذكرى التأسيس

عدد مكرس بمناسبة 
الذكرى الـ٣٤ لتأسيس
المؤتمر الشعبي العام

«الميثاق»: قيادات حزبية لـ «الميثاق»: قيادات مؤتمرية لـ

المؤتمر.. رهان المستقبل بمنجزاته الوطنية العدوان يفرض على المؤتمر إعادة التقييم

 نحن بصدد دفن مخرجات حوار «موفنبيك» بالكامل المؤتمر ظل متماسكًا رغم محاولة اجتثاثه في ٢٠١١م

رسالتي للمؤتمريين وجماهير الشعب: الصمود والثبات سيحقق النصر
جرى حوار في تعز إلنشاء المؤتمر لكن الناصريين ضغطوا على الحمدي وأجهضوا مؤتمر التأسيس

قوى خارجية عارضت باستماتة ترشيحي لمنصب الرئاسة بعد استشهاد الحمدي والغشمي

نعتز بأن المؤتمر لم يتبع قوى سياسية أو إقليمية أو دولية منذ نشأته على اإلطالق

أتذكر بأن الشيخ عبدالله بن حسين األحمر قال: أنا مضطر أتحزب ألن القبيلة لن تطيع الشيخ طالما قبلنا بالتعددية

المؤتمر ضم كل القوى الفاعلة والمؤثرة في المجتمع وانتصرنا لمبادئ ثورة سبتمبر وأكتوبر وحققنا الوحدة
 األقاليم كانت مخططًا لتمزيق اليمن المؤتمري ال يمكن أن يصبح إصالحيًا أو ناصريًا
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