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10األربعاء:  مسيرة المؤتمر

المؤتمر.. نضال شعــــــب انـتـصــر للـوطــن

وخالل فترة من الزمن انجزت لجنة الحوار صياغة مسودة الميثاق الوطني بعد حوار 
ديمقراطي شاق أثمر عن إنجاز أهم وثيقة يمنية ترجمت تطلعات وآمال الشعب في 
تحقيق أهداف الثورة اليمنية المجيدة (٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر).. وقامت اللجنة 
بتسليم المسودة إلى األخ الرئيس، الذي عقد اجتماعًا موسعًا ضم أعضاء مجلس الوزراء 
والقيادات العسكرية، والمحافظين، والهيئة العليا لالتحاد العام لهيئات التعاون األهلي 
للتطوير جرى فيه مناقشتها، واثرتها بالعديد من المالحظات واآلراء.. وأحيلت إلى 
اللجنة التي أعادت صياغة المسودة في ضوء ما طرح في االجتماع الموسع.. حينها 
رأى الزعيم أن بعض القوى السياسية كانت مغيبة من الحوار.. ولذلك أصدر القرار 
الجمهوري رقم (٥) لسنة ١٩٨٠م القاضي بتشكيل لجنة الحوار الوطني ، والتي 
ضمت في عضويتها خمسين مشاركًا من مختلف االتجاهات السياسية والفكرية كلفت 
بالبحث عن أنسب صيغة لملء الفراغ السياسي والتنظيمي، وأحيلت إليها مسودة 

المشروع األولي..
< اجتمعت لجنة الحوار الوطني وألول مرة في تاريخ اليمن المعاصر والتي ضمت 
مختلف ألوان الطيف السياسي، بعد أن كانت متصارعة، ومتباغضة، ويستنفد بعضها 
البعض الكثير من طاقاته وقدراته في تبادل التهم والتخوين، وادعاء الكمال لنفسه.

وكــان هدف القائد في البداية أن تستأصل لجنة الحوار شأفة األحقاد والضغائن 
القلوب، وتوحد الصفوف.. وفعًال هدأت من الصدور، وتؤلف بين 

األنفس بعد بضعة اجتماعات، وسكنت 
عواصف الكراهية واتجه الجميع لخوض 
حوار وطني مسئول استمر قرابة العامين 
تحقق فيهما الكثير مما كان يرمي إليه 

الزعيم، ومن ذلك توصل إلى:
- اإليمان بشرعية االختالف.

- ترسيخ مبدأ احترام الرأي ، والرأي 
اآلخر.

- البحث عن الجوامع المشتركة.
- القبول بالحد األدنى من المبادئ 
التي يلتقي عليها الجميع في 

صياغة نظرية للعمل الوطني.
- االتفاق على الثوابت الوطنية.

- نبذ التعصب والتطرف.
- السعي نحو االعتدال والوسطية، والتوازن.

 مضت لجنة الحوار الوطني في صياغة مشروع الميثاق الوطني، وسخرت مختلف 
وسائل اإلعالم لتبني حوار مفتوح، حرصًا على توسيع المشاركة على مستوى الوطن 
شماله وجنوبه، وقد استفادت اللجنة من كل ذلك في استكمال صياغة المشروع، الذي 
تقدمت به إلى الرئيس علي عبدالله صالح الذي حرص على أن تشارك جماهير الشعب 

أيضًا في طرح آرائها لتدلي بقولها الفصل..
فتم تكليف لجنة الحوار الوطني بكتابة نصوص مسودة المشروع في ورقة استبيان، 
تستفتى عليه الجماهير من خالل مؤتمرات شعبية مصغرة شملت جميع مناطق البالد، 
ها باإلضافة أو التعديل أو اإلقرار.. وقامت لجنة  وقدمت الجماهير على مدى أسبوع آراء
الحوار عقب ذلك بجمع أوراق االستبيان، بصياغة نهائية لمسودة الميثاق الوطني في 
ضوء نتائج هذه المؤتمرات.. وسلمتها للرئيس الذي حرص على أال تعتمد هذه الوثيقة 
الوطنية إال بحوار شعبي عام يتوج جهد السنوات األربع، ويفضي إلى انتهاج أسلوب 
منظم للعمل السياسي يقر الميثاق بصيغته النهائية، ويحميه ويطبقه، ويبني عليه 
برامج العمل المستقبلية.. فأصدر القرار الجمهورية رقم ١٩ لسنة ١٩٨٢م. الخاص 
بقيام المؤتمر الشعبي العام، وتحديد عضويته بألف عضو، يتم انتخاب ٧٠٪ منهم، 

في المؤتمرات الشعبية المصغرة، وتعيين ٣٠٪ .
المؤتمر العام األول

انعقد المؤتمر العام األول، في الفترة من ٢٤-٢٩ أغسطس ١٩٨٢م، تحت شعار: 
"من أجل ميثاق وطني يجسد عقيدة الشعب، وأهداف الثورة" برئاسة الرئيس علي 

عبدالله صالح.. وتم فيه :
- انتخاب الرئيس علي عبدالله صالح أمينًا عامًا للمؤتمر الشعبي العام.

- إقرار الميثاق الوطني بصيغته النهائية.
- إقرار استمرار المؤتمر الشعبي العام أسلوبًا للعمل السياسي.

- إقرار النظام األساسي للمؤتمر.
- انتخاب اللجنة الدائمة للمؤتمر وأمانة سرها، واللجان المتخصصة، واللجنة العامة.

أحدث قيام المؤتمر الشعبي العام تحوًال تاريخيًا في حياة الشعب اليمني، حيث 
افسح المجال واسعًا أمام تعددية المنابر في داخله، وترتب على ذلك تقليص حجم 
العمل الحزبي السري، والحد من الصراع بين األحزاب من جهة، وبينها وبين السلطة من 
جهة أخرى، كما أدى قيام المؤتمر الى الدفع بعمل لجان الوحدة اليمنية الى اإلمام، وتم 
تشكيل لجنة التنظيم السياسي الموحد مع نظيره الحزب االشتراكي اليمني.. وكان 
لقيام هذه اللجنة دور كبير في بلورة فكرة األخذ بنظام التعددية الحزبية والسياسية 

فور إعالن قيام الجمهورية اليمنية ١٩٩٠م.
< عقدت دورة اللجنة الدائمة االعتيادية األولــى في ١٩٨٢/٩/٢م. شكلت من 
بين أعضائها أمانة سر اللجنة الدائمة.. كما شكلت لجنة خاصة إلعداد مشروع الالئحة 

الداخلية..
< في ١٩٨٢/١٠/١٠م، أقرت الالئحة الداخلية للمؤتمر 

الشعبي وتــكــويــنــاتــه، وشــكــلــت على 
ضوئها اللجان المتخصصة المنبثقة عن اللجنة الدائمة، 

وكلفت اللجان بوضع تصوراتها عن المهام الموكلة إليها وفقًا لالئحة الداخلية للمؤتمر.
< وفــي الفترة ما بين ٢٨-٢٩/ ١٩٨٢/١٢م عقدت اللجنة الدائمة دورتها 
عد من أهم الدورات حيث طرح ضمن جدول أعمالها أول 

ُ
االعتيادية الثانية، والتي ت

باكورة أعمال اللجان المتخصصة وهو مشروع "برنامج العمل السياسي".
< في ١٩٨٢/٣/٢٨م، ناقشت اللجنة الدائمة في دورتها االعتيادية الثالثة فعاليات 
الدورة األولى للمؤتمرات الفرعية واألعمال السياسية الداخلية ونشاط التحرك السياسي 

الخارجي. وأقرت الشعار الدائم للمؤتمر الشعبي العام.
< في ١٩٨٣/٨/٢٤م، وقفت اللجنة الدائمة في دورتها الرابعة أمام حصاد عام من 
التجربة الديمقراطية والعمل على المعاش ترجمة أهداف ومبادئ الميثاق الوطني 

على الواقع.
 أقرت اللجنة الدائمة في دورتها االعتيادية الخامسة عددًا من الدراسات، هذا 
فيما قامت اللجنة العامة بدراسة التقارير وإقرار الخطط والبرامج التي تعدها اللجان 
المتخصصة وأمانة السر، واالشراف المالي واإلداري على كافة تكوينات المؤتمر، وكل 

ما من شأنه تنظيم ومتابعة أعمال مختلف تكويناته.
وقد كثفت اللجنة العامة من اجتماعاتها االعتيادية واالستثنائية والتي بلغت في 
مرحلة التأسيس (تسعة وستين اجتماعًا).. وتمكنت من إنجاز العديد من المهام 
واألعمال التنظيمية، إضافة إلى تحريك الكثير من القضايا واإلعداد لكل اجتماعات 
اللجنة الدائمة في دوراتها في المرحلة التأسيسية، وإقرار ومتابعة المؤتمرات الفرعية 
والعمل على تعميق وتثبيت أهداف الميثاق الوطني وبرنامج العمل السياسي وأدبيات 

المؤتمر.
< تولت أمانة سر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام مهامها باعتبارها الجهاز الفني 
الذي ُيعنى بمساعدة اللجنة الدائمة في تسيير مهامها االساسية وتنفيذ توجيهاتها 
كما تولت مهمة استقبال التقارير والمقترحات من اللجان المتخصصة المقترح عرضها 
على اللجنة العامة واللجنة الدائمة والمؤتمر العام، وتوفير كافة البيانات والمعلومات 
والتقارير التي يطلبها األمين العام، وكذلك اإلشــراف على تنظيم وتوجيه شؤون 
ات المتعلقة بإعداد اجتماعات  المؤتمر المالية، وإعداد مشروع الميزانية واتخاذ اإلجراء
اللجنة العامة واللجنة الدائمة، واتخاذ الترتيبات الالزمة واإلعداد الكامل النعقاد المؤتمر 

الشعبي العام في دورات انعقاده واإلشراف على إصدار صحيفة "الميثاق".
- اللجان المتخصصة األربع..

وقامت لجنة اإلدارة والخدمات العامة بإعداد الكثير من الدراسات والمشاريع والبرامج 
لترجمة أهداف الميثاق الوطني في مجال التنمية اإلدارية على الواقع، وقد عقدت اللجنة 
مائة وخمسة وعشرين اجتماعًا ابتداء من ١٩٨٢/١١/١٦م، حتى ١٩٨٤/٧/١١م.

<  لجنة الشؤون االقتصادية عقدت مائة وستة اجتماعات، وضعت خاللها الدراسة 
الفكرية حول "مفهوم االقتصاد في الميثاق الوطني"، باإلضافة إلى دراسة الظواهر التي 

يعاني منها االقتصاد، وغير ذلك من القضايا المرتبطة بالجانب االقتصادي.
< اللجنة السياسية فقد قامت بدراسة العديد من القضايا والتصورات العملية على 
ضوء الرؤية السياسية للميثاق الوطني.. وقد عقدت ثالثة وتسعين اجتماعًا وأربعة 
عشر اجتماعًا للجان المصغرة المنبثقة عنها، وذلك بين الفترة ١٩٨٣/١١/٧م - 

١٩٨٤/٧/١٤م.
< اللجنة الثقافية والتوجيه اسهمت في تقديم عدد من التصورات والدراسات 

الفكرية الهادفة الى تعميق قيم الميثاق، وقد عقدت اللجنة ٦٠ اجتماعًا.
< اللجنة الدائمة، ناقشت في دوراتها االعتيادية األربع العديد من القضايا المدرجة 
في جدول أعمالها، بما في ذلك المؤتمرات الفرعية بالمحافظات والتي عكست بجالء 
مدى ايمان جماهير شعبنا بتجربته الديمقراطية التي تهدف الى تعميق وترسيخ 
مفاهيم الميثاق الوطني، وبرنامج العمل السياسي وتحقيق التفاعل الجماهيري الواسع 

معها.
- ١١ أغسطس ١٩٨٤م: عقدت الدورة  االعتيادية السابعة للجنة الدائمة للمؤتمر 

برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح 
- ١٨ أغسطس١٩٨٤م: اختتمت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام جلسات 

دورتها االعتيادية السابعة بعد إقرار العديد من القرارات

الدورة االعتيادية 
الثانية

ــمــؤتــمــر  < عـــقـــد ال
ــعــام دورتـــه  الشعبي ال
االعــتــيــاديــة الثانية في 
الـــفـــتـــرة مـــن ٢١-٢٣ 
أغـــســـطـــس ١٩٨٤م 
تــحــت شـــعـــار: "ال حــريــة 
ـــة، وال  ـــراطـــي ـــق ـــم ــــال دي ب
ديمقراطية بال حماية، وال 
حماية بدون تطبيق سيادة 
القانون" برئاسة الرئيس علي 
عبدالله صالح- األمين العام 
للمؤتمر الشعبي الــعــام- تم 

فيه:
- إقرار الالئحة الداخلية للمؤتمر الشعبي العام.

- إقرار برنامج العمل السياسي (الجزء األول).
- إقرار ورقة العمل المقدمة من اللجنة الدائمة بتوسيع عضوية المؤتمر الشعبي 

العام.
- إقرار إنشاء معهد الميثاق الوطني.

توسيع عضوية المؤتمر
 بالرئيس علي عبدالله صالح األمين العام للمؤتمر- 

ً
حرصت القيادة السياسية ممثلة

على توسيع نطاق المشاركة في عضوية المؤتمر لتشمل كل المواطنين في مواقع 
العمل ومختلف المراكز والتجمعات الجماهيرية وعلى مستوى كل قرية وعزلة 

ومديرية.
وجرت االنتخابات الديمقراطية التي شملت كل انحاء الجمهورية ريفها وحضرها في 
أكبر عملية انتخابية في يوليو ١٩٨٥م، حيث تم فيها انتخاب ثمانية عشر ألف عضو 
عن كل خمسمائة مواطن ، وقد تقدم في تلك االنتخابات سبعون ألف مرشح ليمارسوا 

العمل السياسي والتنموي معًا.
محطات ما بين دورتي االنعقاد الثانية والثالثة للمؤتمر

- ٢ فبراير١٩٨٥م: انعقاد الدورة االعتيادية الثامنة للجنة الدائمة وواصلت اللجنة 
اجتماعات ودورتها الثامنة حتى يوم ٣/نوفمبر/١٩٨٥م

- ٤ مايو١٩٨٥م: انعقاد الدورة االعتيادية التاسعة للجنة الدائمة.
- ١٥-١٦ مايو ١٩٨٥م: عقد المؤتمرات الفرعية دورتها االعتيادية الخامسة في 

وقت واحد لجميع فروع محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة.
- ٥ يوليو ١٩٨٥م: إجراء انتخابات المجالس المحلية في جميع أنحاء الجمهورية.

- ٢٤-٢٦ أكتوبر١٩٨٥م: عقدت اللجنة الدائمة دورتها االعتيادية العاشرة في 
مدينة الحديدة.

- ٣ فبراير ١٩٨٦م: انعقاد الــدورة االعتيادية السادسة للمؤتمرات الفرعية 
بالمحافظات.

- ٢٥-٢٦ مايو ١٩٨٦م: عقدت اللجنة الدائمة للمؤتمر دورتها االعتيادية الحادية 
عشرة.

المؤتمر العام الثالث 
انعقد المؤتمر العام الثالث للمؤتمر في الفترة من ٢٥-٣٠ من أغسطس ١٩٨٦م، 
تحت شعار " (المشاركة الشعبية على طريق الديمقراطية والتنمية والوحدة اليمنية)، 

برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح- األمين العام للمؤتمر الشعبي العام- تم فيه:
- إقرار النظام األساسي للمؤتمر وتكويناته ومن أبرز التعديالت عليه:

* استحداث لجنة التكوين والعالقات الخارجية.
* استحداث اإلدارة العامة للمنظمات الشعبية في أمانة سر اللجنة الدائمة.

* استحداث المؤتمرات الفرعية للنواحي (المديريات) والمدن ومراكز المحافظات 
واألحياء في أمانة العاصمة.

* إقــرار الالئحة الداخلية للمؤتمر حسب التعديالت التي أجريت عليها من قبل 
المؤتمر طبقًا للتخويل المحدد للجنة الدائمة في قرار المؤتمر في دورته االعتيادية 

الثانية.
- انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة وأعضائها المعينين، وتفويض اللجنة الدائمة 
استحداث أية تكوينات جديدة للمؤتمر على مستوى المدن والقرى، واألحياء في 
محافظات الجمهورية، وعلى مستوى قطاع الشباب والمنظمات الجماهيرية، والمصالح 

والمؤسسات الحكومية، بما يواكب تطورات العمل السياسي.
المؤتمر العام الرابع

انعقد المؤتمر العام الرابع في الفترة من ١٢-١٥ نوفمبر ١٩٨٨م، تحت شعار 
: "المشاركة الشعبية على طريق الديمقراطية والتنمية والوحدة اليمنية" برئاسة 

الرئيس علي عبدالله صالح- األمين العام للمؤتمر الشعبي العام- تم فيه:

يشــعل المؤتمر الشــعبي العام في ٢٤ أغســطس الجاري الشــمعة الـ٣٥ من تاريخه المجيد، حيث قاد هذا التنظيم الوطني الرائد ومايزال اعظم التحوالت التاريخية على  
مستوى اليمن والمنطقة، وتحكي مناسبة تأسيس المؤتمر اليوم تفاصيل قصة شعب خرج إلى الحياة من وسط جحيم الحروب والصراعات الدامية وشق طريقه بصبر وإرادة 
قوية وحب صادق لهذا الشعب العظيم ولتراب الوطن حتى اصبح اليمن رقمًا حاضرًا بقوة على مستوى العالم بعد نجاحه في قيادة تحوالت عظيمة وتاريخية.. كانت البداية عندما 
ــن الزعيم علي عبدالله صالح منذ أواخر ١٩٧٨م عقب انتخابه رئيســًا للجمهورية عهدًا جديدًا في تاريخ اليمن، حيث وصل الى الحكم والصراعات السياســية مستعرة ونيرانها 

َّ
دش

تأكل االخضر واليابس.. كانت الطريق الى المســتقبل مزروعة باأللغام وفرق االغتياالت جاهزة في كل منعطف لتصفية اآلخر.. وبذكاء القائد المحنك وبرؤيته االســتراتيجية قرر أن 
يؤســس المؤتمر الشــعبي العام كأداة وطنية لقيادة التحوالت الوطنية الكبيرة التي ينشــدها الشــعب اليمني.. وكلف لجنة من السياســيين والمفكرين والعلماء والمثقفين من داخل 
مجلس الشــعب، وخارجه، بصياغة مشــروع وطني جامع لتوحيد اإلرادة الوطنية تحت كيان وطني جامع يســتمد توجهاته من وثيقة وطنية تجمع عليها كل القوى «مشــروع ميثاق 
وطني» وبعد إنجاز هذا المشروع تم طرحه للنقاش، على طريق تأسيس المؤتمر الشعبي العام، وفي ذات الوقت حرص الزعيم علي عبدالله صالح من خالل توحيد القوى الوطنية على 

اطفاء الحرائق التي كادت أن تحول اليمن إلى محرقة حيث كانت الصراعات تشتعل في كل مناطق اليمن وكان ال يمكن اخمادها إّال بالحوار الوطني المسئول والهادف.. 

 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 

«الميثاق الوطني»يقوم على الشورى والمشاركة الشعبية

 إعداد/ وحدة المعلومات


