
  بداية حدثونا عن ذكرياتكم عن تأسيس المؤتمر 
الشعبي العام وأنتم كنتم أحد الموسسين خاصة ونحن 

نحتفل بالذكرى الـ35 لهذا التأسيس؟
- لم يكن انشاء المؤتمر الشعبي العام من قبيل الترف 
السياسي وإنما جاء كضرورة وطنية على اكثر من صعيد 
ولعل أبرزها الحوار ال��ذي كان قد بدأ بين قيادتي شطري 
الوطن حينها الذي جاء على اثر لقاء الكويت بين الرئيسين 
علي عبدالله صالح وعبدالفتاح اسماعيل من اجل السير في 

خطوات جادة إلعادة تحقيق الوحدة بين شطري اليمن 
 ففي الوقت الذي كان في جنوب الوطن قد تأسس الحزب 
االشتراكي اليمني كانت الحزبية في الشمال محرمة دستوريا 
ولم يكن هناك ال أحزاب وال حزبية وال تعددية وكانت هناك 
فجوة او هوة سياسية نتيجة تحريم الحزبية فقام الرئيس علي 
عبدالله صالح بردم تلك الهوة بإنشاء المؤتمر الشعبي العام 
فجاءت فكرة انشاء كيان سياسي في الشمال يوازي الحزب 
االشتراكي اليمني في جنوب الوطن.. وكان هناك اتفاق على 
توحيد هذين الكيانين السياسيين في كيان واحد ولكن في 
الحوارات التي سبقت إعالن قيام الوحدة اليمنية بأشهر تم 

االتفاق على إعالن التعددية السياسية. 
 الشي اآلخ��ر وه��ذه حقيقة تاريخية ان االخ الرئيس علي 
عبدالله صالح ك��ان قد دع��ا ال��ى ح��وار سياسي مع مختلف 
االحزاب والمكونات السياسية التي كانت تعمل تحت الطاولة 
ومن ضمنها الحزب الديمقراطي الثوري الذي كان يعمل في 
الشمال ويعد فصياًل للحزب االشتراكي اليمني في جنوب 
الوطن وعلى ضوء ذلك جرت حوارات مطولة لعدة اشهر بين 
كل المكونات وسارت االمور بشكل طيب وتم تقريب وجهات 
النظر المتباينة رغم تشدد اإلخوان المسلمين واصرارهم. 
على رفض المالحظات التي تقدمنا بها وكذا إصرارهم على 
تمرير أمور وقفنا لها بكل صالبة وبكل تجرد عن اي مصلحة، 
فعلنا ذلك ليس بدوافع شخصية او حزبية ولكن بدوافع 

وطنية تعمل على توحيد الصفوف وتجنب الوطن ويالت 
االنقسام والتشظي.. ومن هنا بدأنا بصياغة مشروع الميثاق 
الوطني وكنت انا احد أعضاء لجنة الصياغة الى جانب عضويتي 
انا واالخ محمد الشيباني في اللجنة الدائمة للمؤتمر قبل ان 
اترك المؤتمر ليستمر االخ محمد الشيباني بعدها. ومازلت 
اتذكر تشدد ممثلي اإلخوان المسلمين والذين كان لهم الغلبة 
العددية في اللجنة ومنهم محمدحسين دماج الذي كان من 
المتشددين تجاه بقية ممثلي القوى والمكونات السياسية ولم 
يوافق اإلخوان المسلمين على مشاركة المنظمات الجماهيرية 
المجتمعية في الحوار الذي لم تكن الطريق ممهده امامه 
او مفروشة بالورود ومع ذلك خرجنا بنتيجة تاريخية هي 
االع��الن عن انجاز وثيقة الميثاق الوطني وانشاء المؤتمر 
الشعبي العام كمظله سياسية انخرط فيها معظم المكونات 

االحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية واصبح 
المؤتمر يشكل جبهة وطنية عريضة لوال تعصب اإلخوان.. 
ات وأصبح  وهذا الشكل الجبهوي ذابت فيه التعددات والوالء
الجميع يلتف حول فكرة كيف نبني الوطن وانهاء االنقسامات 
وبهذا العمل الحزبي او السياسي اصبح الجميع يعمل لخدمة 
الوطن وانتهت التوترات والمشاكل واالقتتال في المناطق 
الوسطى وكل انحاء الوطن اليمني وحقنت الدماء وتوقف العنف 
والعنف المضاد الذي كان حاصاًل من قبل.. ولالمانة فقد حقق 
االخ علي عبدالله صالح- رغم ان له سلبيات وله ايجابيات- 
حقق لليمن إنجازات عظيمة جعلتنا نندم على فترة حكمه 

ونتمنى العودة إليها.
  ما الخطوات التي تم االتفاق عليها مع الرئيس علي 

عبدالله صالح آنذاك؟

- من الخطوات التي تم االتفاق عليها مع الرئيس علي 
عبدالله صالح إيقاف بث اذاعة صوت الجبهة التي كانت وبكل 
صراحة اذاعة حرب وتم االتفاق على انشاء صحيفة »االمل« 
التي ُعينت رئيسًا لتحريرها وكانت بمثابة ص��وت العقل 
والمنطق والسالم الداعي للوحدة بداًل من التمزق والتمترس 

الذي الطائل منه غير مزيد من االنقسام والدمار..
 وم��ن األم��ور التي مازلت اتذكرها ان بعض االخ��وة كانوا 
لون  يخوفوننا من النظام في صنعاء بايحصل ويحصل ويتساء
ع��ن كيفية عملي ف��ي صحيفة »االم���ل« وم��ا اذا ك��ان هناك 
مضايقات او مالحقات من األجهزة المعنية في صنعاء فكنت 
اقول لهم ان طبيعة عمل الصحيفة استثنائي ورسالتها وطنية 
استثنائية وان كان هناك مضايقات فالرساله اكبر منا والوطن 
يستحق التضحية.. وكنا نعمل ونصدر الصحيفة من وسط 
العاصمة صنعاء بصفة منتظمة دون ان نتعرض الي اعتقال او 
لة من الجهات المعنية وعملت بكل حرية وكانت »االمل«  مساء
الصحيفة الوحيدة في اليمن قبل الوحدة التي توزع في الشمال 
والجنوب دون اي تحفظ وكانت رسالتها واضحة رسالة محبة 
وس��الم، وان ك��ان هناك انتقاد فهو انتقاد موضوعي دون 
مزايدات، وهكذا سرنا في الدعوة لتوحيد األفكار والجهود 
والمشاريع التي توصلنا الى الوحدة اليمنية التي أعلنت في عدن 
يوم 22مايو 1990م عبر سلسلة من الحوارات الن هناك نسبة 
كبيرة داخل الحزب االشتراكي كانوا يرون ان الوحدة اليمنية 
يجب ان تتحقق بالحوار وليس بالقتال واالحتراب وهذا الخط 
المتعقل هو الذي تبنته صحيفة »االمل« وسارت عليه واسكتت 
به صوت المدفع واستبدلته بالقلم الذي ينطق بصوت الحق 

والعدل والتوحد والسالم بداًل من الحرب والتشظي. 
وقد كتبت في تلك الفترة كتابي المعنون ب�: »الحركة الوطنية 
اليمنية من الثورة الى الوحدة« وكنت قد عرضته على االخ 
علي سالم البيض قبل الوحدة في عدن ليقوم بطباعته كون 
الكتاب يتحدث عن الوحدة اليمنية التي نحن بصدد الحوار 

حول تحقيقها، فقال البد أن تشكل لجنة لمعرفة محتوى 
الكتاب أواًل ولم تتم طباعة الكتاب اال بعد اع��ادة تحقيق 
الوحدة اليمنية حينما زارني الرئيس علي عبدالله صالح في 
مكتبي بمكتب رئاسة الجمهورية كوني اعمل مستشارًا في 
المكتب بعد ان كان هناك مقترح مني ومن االخ المناضل عمر 
الجاوي كمستشارين في رئاسة الجمهورية فاعترض األخوان 
علي سالم البيض وعبدالكريم العرشي حينها، فتم تعييننا 
في مكتب الرئاسة فقال لي الرئيس علي عبدالله صالح بعد 
السالم ما هي مشاريعك يا عم سعيد فقلت له لدي هذا الكتاب 
ال��ذي يتحدث عن الوحدة اليمنية وهو جاهز منذ مدة لم 
يطبع رغم أني اضفت شيئًا عن مراحل تحقيق الوحدة فقال 
ولماذا ال تطبعه فقلت له اإلمكانات.. فوجه فورًا بصرف 17 
الف دوالر فسافرت للخارج وطبعت الكتاب ولم يسألني عن 
مضمونه ولم يشكل لجنة وهذا يدل على عقلية الرئيس صالح 

وتقبله افكار اآلخرين.
  كيف كان الوضع قبل تأسيس المؤتمر؟

- نشأ المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982م 
والبالد تعاني من االنقسام واالحتراب والتشظي وتمكن جميع 
المنضوين في اطاره من تضميد الجراح ووقف القتال، من 
داخل وخارج المؤتمر الشعبي العام من االحزاب والمكونات 
السياسية صوت العقل ووقف الدمار والخراب والحرب التي 
فتكت بكل شي في الوطن.. وأقول للجميع كونوا مع الوطن 
والتكونوا عليه واعلموا ان الذين سبقوكم قد ضحوا في سبيل 
الوطن بكل غاٍل ونفيس وكانوا يتسابقون على من يضحي 
بنفسه قبل االخرين ألجل الوطن، وال أبالغ اذا قلت اننا ضحينا 
حتى بأسمائنا فأنا مثاًل اسمي سعيد احمد الجوفي ولكن اسمي 
الحركي سعيد الجناحي، والشهيد عبدالفتاح اسماعيل كان 

اسمه عمر وهكذا كنا نعمل ونضحي من اجل الوطن..
أختم فأقول وبكل تجرد عن اي مصلحة عدا مصلحة الوطن: 
احرصوا على اليمن قبل ان تندموا في وقت الينفع فيه الندم.

:»                 « األستاذ سعيد الجناحي ل�

نادمون على فترة حكم الرئيس صالح
حوار العدد:  
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تؤكد األحداث والمواقف العظيمة ان اليمن تختزن في احشائها كنوز ثمينة وجواهر تتألأل، ورغم غبار االيام 
وقسوتها وتماديها إال أن الجواهر الثمينة تصر على البقاء رافضة الدخول في زاوية النسيان او االستسالم أللم 

االهمال فتظل تلك الدرر النادرة الثمينة تعبر عن ذاتها ومعدنها النفيس..
األستاذ والسياسي المناضل سعيد احمد الجناحي زرناه في منزله متعشمين منه ان يدلي بدلوه في ذكرى تأسيس المؤتمر 
الشعبي العام باعتباره احد مؤسسيه فوجدناه يشع بكل حيوية وعنفوان المحبة وألق العطاء للوطن رغم ما يعانيه من ألم 

المرض وتجاهل المعنيين له في محنته.
 وال اخفيكم انه قال: اليهمني ألم العين وقصرها او طولها واليؤرقني وجع العمود الفقري بقدر مايؤلمني ان عمود الوطن 
وبنيانه المتين اصبح مهددًا باالنهيار فالوطن يواجه عاصفة هوجاء سببها بعض ابنائه الذين قسوا عليه وسلموا قراره 

لآلخرين الذين لم يرحمونا أيضا ولم يرحموا اصل العرب.
والى تفاصيل ماقاله المناضل والمؤرخ والسياسي األستاذ سعيد احمد الجناحي:

حاوره/عارف الشرحبي

  فاهم الفضلي  أحمد الزبيري

 بوضع ضوابط تمنع الدول الكبرى 
ّ
إننا نرى أن السالم القائم على العدل ال يمكن أن يتحقق إال

من استمرار استغالل الدول الصغيرة وتوقف ممارسة عدوان أية دولة على دولة أخرى

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر

المؤتمر جاء كضرورة وطنية 
إلعادة تحقيق الوحدة اليمنية

أصدرنا صحيفة »األمل« من وسط 
العاصمة صنعاء وعملنا بكل حرية 

الرئيس طبع كتابي دون 
معرفة مضمونه  بعد

 رفض البيض طباعته 

اليمن وطن لكل أبنائه.. ليس شعارًا أو قناعة 
آنية مرحلية مرتبطة بظروف اجتماعية سياسية 
بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام بل هو إيمان راسخ 
في نهجه الفكري والسياسي وج��ّس��ده سلوكًا 
وممارسة طوال تاريخه الوطني منذ تأسيسه في 
ال�24 من أغسطس 1982م.. ولعل أبرز انتصار 
له لقيادة ه��ذه التحوالت  اجترحه المؤتمر أهَّ
الوطنية الكبرى هو أن��ه مثل كل أبناء الشعب 
اليمني وقضى على العصبيات المقيتة والحزبية 
والمناطقية والساللية والمذهبية والطائفية أي 
أنه خاض معركة بجبهة وطنية واحدة وتصدى 
بقوة لكل النعرات والدعوات المريضة.. وانطالقًا 
من ذلك وبعد فشل كل المشاريع الصغيرة ناضل 

المؤتمر لتحقيق المشروع الوطني الكبير..
ال��ي��وم ف��ي ظ��ل ال��ع��دوان المستمر للتحالف 
السعودي الوحشي- الذي باتت غاياته واضحة 
وه��ي إب���ادة الشعب اليمني وت��م��زي��ق نسيجه 
االجتماعي وتقسيم وطنه واستهداف اليمن في 
وجوده الجغرافي التاريخي والمستقبلي- ال مخرج 
وال حل يوقف العدوان ويرفع الحصار إاّل بانتصار 
اليمانيين جميعًا النتمائهم لليمن وليس لمنطقة 
أو طائفة أو مذهب أو ساللة أو قبيلة أو حزب أو 
جماعة.. السيما بعد أن أصبح واضحًا للكثيرين 
الذين خلطت مطامعهم وأحقادهم ومصالحهم 

ات الضيقة  األمور في عقولهم فأصبحت االنتماء
لطائفية  لمناطقية وا لمتخلفة ب��ص��ورت��ه��ا ا ا
والجهوية والمذهبية والساللية بديلة النتمائهم 
لليمن الكبير ال��م��وح��د وال��دي��م��ق��راط��ي، غير 
مستوعبين أنهم األكثر استهدافًا من المشاريع 
الخارجية التآمرية التي تتصدرها السعودية 
لتكتسب عن جدارةلقب العدو التاريخي لليمن 
فعملت على إثارة تلك النعرات والنزعات التي 
تجاوزها شعبنا بالثورة اليمنية »26 سبتمبر 
و14 أكتوبر« والوحدة ضد اإلمامة واالستعمار 
وال��ف��رق��ة وال��ت��م��زق ال��ذي ح��اول��ت وت��ح��اول تلك 
القوى مع امتداداتها اإلقليمية في شبه الجزيرة 
العربية والخليج، والداخلية بمسمياتها العصرية 
والمتخلفة والتي قدمت نفسها كوقود إلحراق 
اليمن بتغذية ال��ص��راع��ات الداخلية لتحقيق 
مشاريعها الوهمية الصغيرة المعادية للثورة 
والجمهورية والوحدة والديمقراطية وهي في 
هذا المنحى تعمل بوعي وبغير وعي ضد نفسها 
ومصلحتها التي ال يمكن فصلها عن مصلحة 

وطنها وشعبها.
اليوم تتجلى أهمية المصالحة الوطنية التي 
لم يتوقف المؤتمر الشعبي العام عن الدعوة 
إليها من أجل اليمن والشعب ال��ذي على أبنائه 
في الشمال والجنوب والشرق والغرب أن يوحدوا 

صفوفهم وي��واج��ه��وا معًا ال��ع��دوان الخارجي 
عبر القضاء على كل أسباب االختالف والصراع 
واالحتراب الداخلي ألن مصلحتهم في الخروج من 
أقبية نزعات العقلية االستبدادية القرووسطية 
ومفاهيمها التسلطية المستحضرة من أزمنة 
أفلت وأصبحت في ذمة التاريخ سواًء أكانت في 
طابعها العنصري الطائفي والمذهبي والساللي 
المتشحة بأساميل التشدد الديني المتطرف أو 
في العصبيات المناطقية والقبلية والجهوية، 
وجميعها مدمرة، والتي بكل أشكالها وشعاراتها 
يستخدمها أع��داء الوطن القريبون والبعيدون 
لتنفيذ مخططاتهم التآمرية لبلوغ مصالحهم 
التي ال تتحقق إاّل باستهداف اليمن واليمانيين 
في وجودهم جغرافيًا وتاريخًا، حاضرًا ومستقباًل.
ال بديل لنا جميعًا في يمن اإليمان والحكمة 
إال تلبية دع���وة ال��م��ؤت��م��ر الشعبي ال��ع��ام ال��ى 
المصالحة والتالقي وال��ح��وار والمشاركة بين 
يمنيين متساوين في الحقوق والواجبات.. وهكذا 
بالوحدة الوطنية نهزم العدوان ونسقط رهاناته.. 
وبالعدالة االجتماعية نصنع األمن واالستقرار 
والسالم والنهوض والتطور الشامل لنا وألجيالنا 

القادمة.
لذا يجب التصدي بحزم للمشاريع الصغيرة التي 

تعد كارثة حقيقية على اليمن طوال تاريخه.

   الميثاق الوطني وتأسيس المؤتمر إنجاز وطني وتاريخي   

إن االح��ت��ف��اء ي��وم 24 أغسطس ب��ال��ذك��رى ال���35 
لتأسيس المؤتمر الشعبي العام يعد محطة مهمة 
تعكس حقيقة ما يمثله المؤتمر كتنظيم سياسي 
رائ��د على الساحة اليمنية، وال��ذي ج��اء تأسيسه في 
مطلع ثمانينيات القرن الماضي ليشكل إطارًا يضم كل 
التوجهات السياسية حيث كانت الظروف تحتم وجود 
كيان سياسي يضم جميع القوى السياسية ألن الحزبية 
دستوريًا كانت محرمة آنذاك وتم التفكير بضرورة 
إيجاد المؤتمر الشعبي العام لتساهم في إنشائه كل 
ال��ق��وى بمختلف توجهاتها السياسية واإلسالمية 
واليسارية والقومية وك��ل فئات الشعب، وبقدر ما 
مثل المؤتمر الشعبي العام االمتداد الحقيقي للحركة 
الوطنية اليمنية، بقدر ما مثل تحواًل في عملية الفكر 
السياسي اليمني الذي استطاع عبر الحوار أن يصيغ 
وثيقة الميثاق الوطني ال��ذي مثل الدليل التنظيمي 
والسياسي للمؤتمر، ب��ل ودل��ي��اًل لمختلف المجاالت 
االقتصادية والثقافية واالجتماعية، ليتجاوز بذلك 
النظريات األيديولوجية التي قامت على أساسها بقية 
األحزاب في اليمن والمنطقة ذات التوجهات اليسارية 
أو القومية واإلسالمية ، والميثاق الوطني اليزال صالحًا 

حتى اآلن
إن احتفال المؤتمر الشعبي العام بالذكرى الخامسة 
والثالثين لتأسيسه يوم ال�24 من أغسطس له دالالت 
كثيرة اهمها  أن المؤتمر مازال موجودًا وليس كما أريد 

ه ووجوده من  له أن يضمحل أو ينتهي ألنه يستمد بقاء
الشعب اليمني ونابع من أعماق أرضنا ولذلك فهو يمني 

مائة بالمائة.
ولعلنا ندرك ونعي جميعًا ان األيام أثبتت بل اكدت 
أن هناك الكثير ممن انضموا إلى المؤتمر لم يكونوا 
يستخدمونه إال كوسيلة لتحقيق مصالحهم وأهدافهم 
ال��ش��خ��ص��ي��ة،ول��ك��ن األح����داث وال��م��واق��ف س��رع��ان ما 
 إال من 

َّ
كشفتهم وتطهر منهم المؤتمر ولم يتبق

كانوا مؤتمريين ومؤمنين بفكرة التنظيم قواًل وعماًل. 
لقد نجح المؤتمر خالل مسيرته ال�وطنية في تحقيق 
الكثير من اإلن��ج��ازات المتجسدة على أرض الواقع 
في كل شبر من األرض اليمنية وعلى رأسها منجز 
إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، 
باإلضافة إلى المنجزات في مختلف المجاالت االقتصادية 

والتنموية والسياسية وغيرها شمااًل وجنوبًا 
ورغ��م األزم���ات التي تعرض لها تنظيمنا الرائد 
المؤتمر الشعبي العام  إال أنه نجح في تجاوزها باقتدار 
)ثورة الخراب  والدمار  سمى ب�

ُ
وحنكة  وآخرها  ما ت

العربي أزم��ة العام 2011م( وذل��ك بفضل المولى 
عز وجل وحكمة الزعيم القائد المؤسس، ومعه كل 
قيادات المؤتمر الشعبي العام السياسية والتنظيمية 
المخلصة والوفية.. وأسفنا الشديد ان نحتفل بهذه  
الذكرى العظيمة والوطن اليمني يمر بأخطر مرحلة 
في تاريخه المجيد المعاصر المتمثلة في العدوان 

الخارجي البربري الغاشم الذي تقوده الشقيقة الكبرى 
السعودية وح��ل��ف��اؤه��ا.. ع���دوان يستهدف االرض 
واإلنسان واالستقالل والسيادة الوطنية وبصورة مخالفة 
لكل الشرائع السماوية والمواثيق واألعراف والقوانين 

الدولية واإلنسانية.
ان الجبهة الوطنية الداخلية لزامًا عليها ان تصمد 
صمودًا اسطوريًا في  وجه كل من يريد خلخلة وشق 
الصف بين القوى الوطنية المواجهة للعدوان المتمثلة 
بالمؤتمر الشعبي ال��ع��ام وان��ص��ار الله ف��ال��ع��دوان له 

مرتزقته في الخارج والداخل.
في األخير.. فاالحتفاء بتأسيس المؤتمر والحشد 
الجماهيري الكبير ف��ي م��ي��دان السبعين ي��وم 24 
ل��ت��ي يحتلها  اغسطس سيعكس عظمة المكانة ا
المؤتمر الشعبي العام على الساحة الوطنية ومدى 
م��ا يتمتع ب��ه م��ن شعبية وجماهيرية، وأن��ه م��ازال 
التنظيم السياسي األكبر والرقم الصعب الذي يصعب 
تجاوزه ورهان الشعب لبناء الدولة اليمنية الحديثة، 
بل ان االحتفال بهذه المناسبة يعد محطة انطالق 
للعمل التنظيمي واالستقطاب ومعالجة االختالالت 
واستعراض المحطات التاريخية والمنجزات التنموية 
التي ال ينكرها إال حاقد أو جاحد.. و المؤتمر سيظل كما 

عهده الجميع ،حزب الوسطية واالعتدال..

مدير المكتب الفني بمكتب رئيس المؤتمر 
- عضو اللجنة الدائمة

عن ذكرى تأسيس المؤتمرالمؤتمر في مواجهة العصبيات المقيتة


