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الفارس السبتمبري ..وقصة ميالد المؤتمر
خارطة اليمن قبل  24أغس��طس 1982م كانت تنزف دماء ..واألرض تحترق بصراعات وحش��ية وتكفيرية ..كانت الس��جون تكتض بالمعتقلين السياس��يين والمثقفين ..كانت اليمن ممزقة والتحريض بين الشطر
فجر حربين داميتين سقط فيهما عشرات اآلالف من أبناء الشعب اليمني الواحد .أعمال التخريب واالغتياالت والمالحقات األمنية حولت معظم أبناء الشعب الى مشردين أو سجناء أو منفيين أو مخفيين أو مهاجرين
قس��رًا ..واألس��وأ من كل ذلك أن الدولة كانت ال تفرض س��لطتها على كل األرض اليمنية .ومآس��ي الشعب في الش��مال والجنوب تزداد تفاقمًا ..أغلقت أمام الجميع األبواب وضاعت أمامهم الطريق وتقطعت بهم السبل ووصل
الجميع الى قناعة تامة إما الذهاب الى الموت الجنوني أو االستجابة لدعوات القائد الشاب الذي يضع أمامهم قارب النجاة النقاذ اليمن والشعب من هذا االقتتال العبثي والدمار الفظيع.
وقف الفارس الحميري علي عبدالله صالح العائد من قلب جبهات الدفاع عن الوطن ،يقف بش��موخ وإباء داعيًا النخبة الوطنية بمختلف انتماءاتهم الى الكف عن ّس��فك الدماء ومغادرة المتاريس والخروج من المخابئ الس��رية،
وطنية لخدمة اليمن وترجمة أهداف الثورة اليمنية « 26س��بتمبر و 14أكتوبر» المجيدة ..وبمعجزة القائد الوطني الفذ نجح في لم الش��مل على طاولة حوار وطني واحد ..حوار اس��تمر سنوات
والتوجه نحو الحوار بمس��ئولية ْ ْ
فل��م يض��ق ص��در الزعيم ولم ين َحز مع طرف ضد طرف بل كان وبرؤيته االس��تراتيجية يحمل مش��روعًا وطنيًا ويتطلع أن يتفق الجمي��ع حوله .انتصر الفارس الحميري على الحرب والعصبي��ات المقيتة ..انتصر لليمن -أرضًا
وإنسانًا -بالحوار الديمقراطي والقبول باآلخر واإليمان بالتعايش المشترك كأسرة يمنية واحدة« .الميثاق» تنشر أبرز تفاصيل تأسيس المؤتمر الشعبي العام ودور القائد المؤسس..
♢ في 27مايو 1980م أص��در الزعيم علي عبدالله صالح رئيس
الجمهورية القرار الجمهوري رقم ( )5الخاص بمشروع صياغة الميثاق
الوطني وأوضحت ديباجة القرار األسباب الداعية للميثاق ولخصتها في
خطورة استمرار غياب وجود فكري وطني ،وضرورة إيجاد وثيقة تقوم
على أساس الجمع بين األصالة والمعاصرة" ألهمية الوحدة الفكرية كضرورة
لتعزيز وتكريس الوحدة الوطنية ،وتمشيا مع المنهج الوطني الهادف
إلى بناء مجتمع تظلله الديمقراطية وتسوده العدالة والمساواة ويعمه
الرخاء واالزدهار .وتمكين أبناء الشعب من ممارسة حقهم في اإلسهام في
صياغة فكرهم الوطني..
نصت المادة األولى من القرار على تشكيل لجنة للحوار الوطني والتهيئة
للمؤتمر الشعبي العام مؤلفة من (أحد وخمسين عضوا) كما نصت المادة
الثانية بان تقوم اللجنة بتقصي آراء ووجهات نظر المواطنين حول مجمل
القضايا األساسية التي تهم الوطن من خالل توزيع نسخ من مشروع الميثاق
الوطني عليهم كورقة عمل قابلة للتعديل.
وتضمنت المادة الثالثة من القرار الئحة عمل اللجنة ،وأكدت الفقرة (د)
على رفع الصيغة النهائية لمشروع الميثاق إلى رئيس الجمهورية ليقوم
بدوره بتوجيه الدعوة لعقد مؤتمر شعبي عام.
♢ في 21يونيو 1980م عقدت لجنة الحوار الوطني اجتماعها األول في
نادي الضباط بالعاصمة صنعاء ،برئاسة رئيس الجمهورية ،وتم في االجتماع
تشكيل اللجان الداخلية للجنة الحوار الوطني وهي.
 -1لجنة تنظيم الحوار.
 -2اللجنة االقتصادية والسياسية.
 -3اللجنة الثقافية واالجتماعية والتاريخية.
 -4لجنة فرز وتبويب اآلراء.
 -5لجنة الصياغة.
كما تم إق��رار الالئحة الداخلية وتحديد مهام اللجان وأسلوب العمل
وانتخاب رؤساء وأعضاء اللجان الخمس المنبثقة من لجنة الحوار الوطني.
♢ في  21أغسطس1980م أصدر الرئيس علي عبدالله صالح قانون
االنتخابات بالقرار الجمهوري رقم ( )29لسنة 1980م ،والذي حدد فيه
دوائر االنتخاب واآلليات التي سيتم العمل من خاللها .وقد أجرى هذا القانون
تعديال على تشريعات سابقة حيث منح حق التصويت للمرأة ألول مرة في
تاريخ الجمهورية اليمنية.
♢ في  14ديسمبر 1980م عقد رئيس الجمهورية اجتماعًا موسعًا
مع أعضاء لجنة الحوار ،وبحضور أعضاء جميع اللجان الداخلية والفرعية
المنبثقة ،ورد الرئيس خالل هذا االجتماع على الكثير من التساؤالت
واالستفسارات حول مشروع الميثاق الوطني وطبيعة مهام المرحلة
القادمة من أعمال اللجان.
♢ في 16ديسمبر 1980م عقد ت م��ؤت�م��رات مصغرة وتوزيع
استمارات استبيان مع نسخ من مشروع الميثاق الوطني لتباشر اللجان
الفرعية تحركاتها إلى مختلف مناطق الجمهورية وفقا لخطة زمنية دقيقة
من أجل عقد المؤتمرات المصغرة في كل ناحية وقضاء ومحافظة ،وتم
توزيع استمارات االستبيان مع نسخ من مشروع الميثاق الوطني على جميع
المواطنين ..وشمل الطلبة في الخارج عن طريق االتحاد العام للمغتربين
والملحقيات الثقافية.
♢ في  4يناير 1981م انتهت المدة المقررة للقاءات الجماهيرية،
واالستبيان التي كانت قد بدأت في 16ديسمبر1980م ،وكانت حصيلة
أع�م��ال تلك الفترة عقد (  )250مؤتمرا مصغرا ،ووزع��ت خاللها(
 )100.000مائة ألف نسخة من مشروع الميثاق الوطني إضافة إلى (
 )200.000مائتي ألف استمارة استبيان اآلراء وكان نموذج الميثاق
الوطني الذي تم توزيعه مؤلفا من ( )16صفحة.
♢ في  15فبراير 1981م عقدت لجنة الحوار الوطني اجتماعها برئاسة
رئيس الجمهورية ،ووقفت امام واحدة من أهم وأدق مهامها ،حيث أصدر
األخ الرئيس توجيهاته لجميع أعضاء لجنة الحوار بتشكيل فريق واحد
للفرز والتبويب لآلراء والردود ووجهات النظر التي تضمنتها استمارات
االستبيان ليتم التعامل معها ومناقشتها وتعديل المشروع المقترح وفقا
ألفكارها اإليجابية .وجرى خالل هذه المرحلة التصويت على كل باب بعد
نقاش مستفيض وحوار صريح داخل اللجنة وصوال إلى الصيغة النهائية
المقترحة للمشروع.
♢ في  31أغسطس 1981م تقدمت لجنة الحوار الوطني لفخامة
الرئيس علي عبدالله صالح بتصوراتها عن المؤتمر الشعبي العام ،واقترحت
اللجنة على فخامته أن يكون عدد أعضاء المؤتمر الشعبي العام ألف عضو.
♢ في  4أكتوبر 1981م عقدت لجنة الحوار الوطني بكامل أعضائها
اجتماعها األخير الذي تم فيه استعراض مشروع الميثاق الوطني وتم
التصديق على المشروع باإلجماع عن طريق النداء باالسم ورفع األيادي.
♢ في  19أكتوبر1981 /م صدور القرار الجمهوري رقم ( )19لسنة
1981م ،والخاص بتحديد أعضاء المؤتمر الشعبي العام الذي سيتولى
مهمة التصديق على مشروع الميثاق الوطني ،ونصت المادة األولى من
القرار على أن يتكون المؤتمر الشعبي العام من (أل��ف شخص) ،منهم
 %70ينتخبون من قبل المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية ،بينما
 %30منهم يتم تعيينهم بقرار جمهوري.
كما اص��در رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رق��م(  )128لسنة
1981م قضى بتكليف اللجنة العليا واللجان الفرعية النتخابات هيئات
التعاون باألشراف على انتخاب ممثلي المواطنين في المؤتمر الشعبي العام.
♢ في 23مارس 1982م انهت اللجنة العليا النتخابات هيئات التعاون
أعمالها ورفعت تقريرها لألخ الرئيس علي عبدالله صالح مع قائمة أسماء
الفائزين بعضوية المؤتمر الشعبي العام وعددهم (  )697عضوا من
مختلف الدوائر االنتخابية في الجمهورية.
♢ في  31مارس 1982م كلف الرئيس لجنة الحوار باإلعداد والتحضير
للمؤتمر الشعبي العام ووجه رسالة شكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الحوار
الوطني على الجهود التي بذلوها من أجل إنجاز مشروع الميثاق الوطني،
وشدد في نص الرسالة على مواصلة المسيرةبنفس النفس الثورية الحقه

التي اختارها الشعب وارتضاها ،المزيد من تأكيد الديمقراطية ،وتعزيز
الوحدة الوطنية.
♢ في  11أبريل1982/م وبناء على رسالة األخ رئيس الجمهورية،
باشرت لجنة الحوار الوطني أعمالها باألعداد وبالتحضير للمؤتمر الشعبي
العام ،وقامت بوضع خطة شاملة ،وتشكلت ست لجان فرعية مساعدة من
بين اعضاء لجنة الحوار ومن خارج اللجنة أيضا ،وهي:
 .لجنة السكرتارية.
 .اللجنة اإلعالمية
 .لجنة االستقبال
 .اللجنة المالية
 .لجنة تنظيم وتجهيز مقر المؤتمر
 .اللجنة األمنية.
♢ في  10أغسطس 1982م صدر قرار رئيس الجمهورية علي عبدالله
صالح رقم (  )53لسنة 1982م الخاص باالعضاء المعينين في المؤتمر
الشعبي العام وأرفق القرار قائمة باسماء ( )309أعضاء وهؤالء يمثلون
نسبة  %30من أعضاء المؤتمر الذي أقر تعيينهم القرار الجمهوري
رقم ( )19لسنة 1981م.
♢ في 12أغسطس 1982م دعا رئيس الجمهورية المؤتمر
الشعبي العام النعقاد مؤتمره العام التأسيسي وحدد مهامه وفقا

وق��د أق��ر المؤتمر
خطاب األخ الرئيس القائد في حفل االفتتاح إحدى وثائق
المؤتمر الشعبي العام األساسية ،وتم رفع الجلسة في تمام
الساعة 2بعد الظهر على أن تعقد اللجان الفرعية المنضمة
عن المؤتمر جلساتهما
في الساعة  4من مساء
نفس اليوم وفي نفس
المؤتمر.
( ا ل��ج��ل��س��ة
المسائية)
اوال:ع� �ق ��دت
اللجنة اإلعالمية
اج� �ت� �م���اع� �ه���ا
ف�� ��ي ال� �س ��اع ��ة
 4ع��ص��رًا ،وق��د

لقرار رئيس الجمهورية رقم ( )54لسنة 1982م ودعت المادة األولى
منه المؤتمر الشعبي العام لالنعقاد ابتداء من يوم الثالثاء  4ذو القعدة
عام 1402هـ المواقف 1982/8/24م .وأوكلت المادة الثانية من القرار
المؤتمر العام تنفيذ مهمتين هما:
 -1إقرار الميثاق الوطني في صيغته النهائية
 -2تحديد أسلوب العمل لتطبيق الميثاق الوطني في المرحلة القادمة
التي تعقب المؤتمر الشعبي العام..
♢ في  24أغسطس 1982م انعقد (المؤتمر الشعبي العام األول) في
الساعة التاسعة صباحا من يوم الثالثاء بالعاصمة صنعاء تحت شعار( :من
اجل ميثاق وطني يجسد عقيدة الشعب وأهداف الثورة).
بدأت الجلسة االفتتاحية بتالوة آيات من القرآن الكريم تالها الشيخ
محمد حسين عامر ،ثم قدم رئيس لجنة الحوار الوطني واإلعداد والتحضير
للمؤتمر الشعبي العام األول األستاذ /حسين عبدالله المقدمي تقريره
المتضمن مهام ومنجزات اللجنة بصورة موجزة وشاملة استعرض
الخطوات التي اعتمدتها اللجنة من أجل بلوغ الصيغة النهائية لمشروع
الميثاق الوطني.
ثم ألقى األخ العقيد /علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام
للقوات المسلحة خطابا تاريخيا هاما  ،أشاد فيه بالجهود المبذولة ،وعبر
عن سعادته النعقاد المؤتمر الشعبي العام ، ،وتطرق إلى أهمية إقرار
الميثاق الوطني وقيام المؤتمر الشعبي
وحث الرئيس في خطابه المؤتمرين على بذل الجهود والعمل المكثف من
أجل إنجاح غايات المؤتمر والقيام بمهامه األساسية خير قيام ،بما يحقق
ألبناء الشعب اليمني أمانيهم وتطلعاتهم الوطنية.
وعقب الكلمة التاريخية للرئيس بدأ المؤتمر أعماله برئاسة األخ /حسين
عبدالله المقدمي رئيس لجنة الحوار الوطني ،وباشر المؤتمرون انتخاب
هيئة المؤتمر بفتح باب الترشيح تم التصويت فكانت النتيجة كما يلي.
 -1العقيد /علي عبد الله صالح رئيساً.
 -2الدكتور /عبد الكريم اإلرياني نائبًا.
 -3األستاذ /حسين عبد الله المقدمي نائبًا.
 -4الدكتور /أحمد األصبحي مقررًا عامًا.
 -5األخ /صادق امين أبو ّرأس مساعدًا للمقرر العام.
 -6األخ /عبد الحميد الحدي مساعدًا للمقرر العام.
هذا وتضمن جدول األعمال المقترح التالية.
 -1إقرار مشروع الالئحة المنظمة ألعمال المؤتمر.
 -2قراءة مشروع الميثاق الوطني.
 -3تشكيل لجان المؤتمر.

تمخض عنها إقرار ما يلي:
 -1تم انتخاب األستاذ /يحيى على األرياني رئيسًا للجنة وأبراهيم أحمد
مقررا لها.
المقحفي ٍ
 -2ضم األخ /عبد الجليل الماوري إلى عضوية اللجنة.
 -3تكليف األخوين أحمد شرف وأحمد الديلمي بمتابعة رؤساء اللجان
الثالث المنبثقة في المؤتمر والتي هي ( لجنة الميثاق السياسية ،لجنة
الصياغة).
 -4تكليف األخ /محمد الزبيدي رئيس تحرير صحيفة الثورة بإصدار
ملحق خ��اص عن المؤتمر ،وتكليف األخ /علي الشاطر رئيس تحرير
صحيفة  13يونيو النجاز نفس األمر على أن يكون ذلك يوم الخميس
1982/8/26م.
 -5تبليغ األخ /إبراهيم عبد الحبيب مدير عام الصحافة بوزارة األعالم
والثقافة بمتابعة أعمال تغطية وقائع المؤتمر.
 -6االستفادة من اإلعالميين العرب والمدعوين للمؤتمر وترتيب لقاءات
صحفية معهم.
ثانيًا :عقدت لجنة التصور للعمل السياسي
اجتماعها في الساعة  5عصرًا ،وتم خالل ذلك انتخاب األخ /أحمد محمد
الشجني رئيسًا ،واألخ /عبد السالم العنسي مقررًا ،وبعد مداوالت تم االتفاق
على الخطوط العرضية التالية:
 -1استمرارية المؤتمر الشعبي العام ويعاد انتخاب أعضائه كل أربع
سنوات.
 -2يعقد المؤتمر الشعبي العام دورة انعقاد كل عام وعند الضرورة
والحاجة يمكن أن يعقد اجتماعًا استثنائيًا.
 -3تشكيل لجنة دائمة تقوم بقيادة أعمال المؤتمر تتكون من ()75
عضوًا بنفس طريقة انتخابات أعضاء المؤتمر.
 -4تشكيل مؤتمرات فرعية في المحافظات من أبناء المحافظة الممثلين
في المؤتمر.
 -5تشكيل لجنة مصغرة لبلورة وصياغة الخطوط العريضة السابقة في
تصور يقدم للجنة في اليوم التالي.
ثالثًا :لجنة الميثاق الوطني  -بدأت أعمالها بانتخاب حسين عبد الله
المقدمي رئيسًا وأحمد محمد لقمان مقررًا للجنة ،وبعد مناقشة مستفيضة
لمهام اللجنة واإلج��راءات الالزمة القيام بها ،اقرت الخطوات التي يتم
اتباعها على أن تعقد جلسة استكمالية ثانية بعد ظهر اليوم التالي.
في  25أغسطس1982/م عقد المؤتمر الشعبي العام ثاني جلساته
برئاسة األخ /حسين عبد الله المقدمي نائب رئيس المؤتمر في الساعة
10من صباح يوم األربعاء ،وتم خالل الجلسة تسليم استمارات اإلقرار

النهائي لمشروع الميثاق الوطني ،ثم جمعها وختمها بختم المؤتمر الشعبي
العام ،وكان عدد المستوفي منها (  )922استمارة.
انتهت الجلسة في تمام الساعة  11والنصف على أن تعقد الجلسة الثالثة
الساعة  9من صباح اليوم التالي.
في  26أغسطس 1982م عقد المؤتمر الشعبي العام جلسته الثالثة
في تمام الساعة  9وخمس وأربعين دقيقة من صباح يوم الخميس برئاسة
األخ /الرئيس القائد علي عبد الله صالح -رئيس المؤتمر ،وخالل هذه الجلسة
استمع المؤتمر إلى تقرير لجنة الميثاق الوطني عن نتائج أعمالها خالل
يومي 1982/8/25-24م والذي تضمن انتخاب رئيس اللجنة والمقرر
لها ،وكذلك توصياتها حول إجراء تصويبات في بعض المفردات أو العبارات
الواردة في نصوص الميثاق الوطني..
ثم تم إقرار التصويبات باإلجماع عن طريق التصويت برفع األيادي
تلى ذلك قراءة تقرير لجنة التصور للعمل السياسي ،والتي اعطت تصورًا
عن العمل السياسي يقوم على التدرج في ممارسة العمل السياسي الذي
يمثل توفير مناخه وتحديد ضوابطه وضماناته الطرف الثاني للمعادلة
الديمقراطية وهي رؤية مشتقة من ضرورات ( أن تتم ممارسة العمل
السياسي في بالدنا بصورة نابعة من ظروفنا وواقعنا حتى يتم ارساء أسس
ثابتة لممارسته من خالل التجربة والممارسة العملية وحتى نتوصل إلى
االستقرار في ممارستنا للعمل السياسي على األسلوب األمثل الذي يتفق
مع ظروف وواقع بالدنا والمصلحة العليا للوطن.
وبعد التصويت على جميع التصورات التي تقدمت بها اللجنة وإقرارها،
جرى التصويت أيضًا على الكيفية التي سيتم على ضوئها الترشيح لعضوية
اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.
وقد وجه األخ رئيس المؤتمر األخوة األعضاء بضرورة مراعاة حسن
االختيار ( فلديهم الحرية المطلقة في اختيار من يثقون بكفاءته وقدرته
والعطاء ،ودونما أي مؤثرات او ضغوط من أحد ،خاصة وأن
على البذل
ً
العمل سيكون شاقا ومضنيًا وسيتحمل كل منتخب مسئولية تاريخية أمام
المؤتمر) .وقامت هيئة المؤتمر برئاسة األخ الدكتور /عبد الكريم األرياني
نائب رئيس المؤتمر تسجيل اسماء المرشحين لعضوية اللجنة الدائمة وقد
بلغ عددهم ( )455مرشحًا.
♢ في  28أغسطس 1982م عقد المؤتمر الشعبي العام جلسته الرابعة
في الساعة  9وخمس وعشرين دقيقة من صباح يوم السبت برئاسة األخ/
العقيد علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ،وقد تضمن جدول
أعمال الجلسة الرابعة.
 -1االستماع إلى مشروع النظام األساسي للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.
 -2إعالن قوائم المرشحين لعضوية اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي
العام.

 -3البدء في أجراء عملية االنتخابات للجنة الدائمة.
وبعد قراءة مشروع النظام األساسي تم التصويت عليه وإقراره باإلجماع،
ثم انتقلت هيئة المؤتمر إلى البند الثاني وقراءة االسماء وتصحيحها وحذف
المنسحبين منها.
واقر المؤتمر تشكيل لجنتين للفرز والرقابة تكون األولى من األعضاء
غير المرشحين ،وعددهم ( سبعة) واألخ��رى للرقابة على لجنة الفرز
وتتكون من ( أحد عشر) عضوًا..تم عرض األسماء واقرها المؤتمر وقد
روعي أن يكون أعضاؤها ممثلين لجميع محافظات الجمهورية ،وبعد ذلك
باشرت لجنة الفرز مهامها واتخذت الخطوات األجرائية التي تسبق عملية
االنتخابات والمتمثلة في-:
 -1ختم قوائم المرشحين بختم المؤتمر.
 -2فتح صناديق األقتراع أمام اعضاء المؤتمر للـتأكد من خلوها من أية
أوراق وأقفالها ،وكان عددها (  )20صندوقًا.
ج -تقسيم أعضاء المؤتمر في صالتي انتخاب بكل صالة عشرة صناديق،
والنداء تم باالسم على مجموعات تقدم اعضاء المؤتمر في القاعتين إلى
الصفوف األمامية حيث سلمت لهم قائمة الترشيح مع المرفقات وقام كل
عضو بانتخاب من يثق فيه وبالتأشير حول اسمه بعالمة دائرية ثم التوجه
إلى صناديق االقتراع لوضع القائمة في الصندوق.
وانتهت الجلسة الرابعة بنهاية عملية االقتراع التي تمت في الساعة
الثانية من بعد ظهر نفس اليوم.
♢ في 29أغسطس1982م عقد المؤتمر الشعبي العام جلسته
الختامية الساعة التاسعة صباحًا برئاسة األخ /العقيد علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة األمين العام للمؤتمر
الشعبي رئيس اللجنة الدائمة..
وقد استهل الرئيس في افتتاح الجلسة الختامية للمؤتمر الشعبي العام
األول بطلب سماع تقرير لجنة الفرز واإلشراف على سير انتخابات اعضاء
اللجنة الدائمة.
ه��ذا وق��د ألقى األخ /الرئيس خطابًا سياسيًا هامًا اش��اد فيه بالروح
الديمقراطية الصادقة التي تتجسد ألبناء الشعب اليمني ،وبالمنجزات
العظيمة التي تتحقق في مختلف مجاالت الحياة بفضل األمن واالستقرار
الذي ساد المجتمع اليمني وتطرق ألهمية تقاسم المسئوليات في الحكم
بين السلطة والشعب من خالل اعضاء المؤتمر الشعبي العام ،مؤكدًا ( أن
الشعب يشارك في تحمل المسئولية لكي ال تظل مركزة في منصة واحدة..
ال فرق بين اسود وال بين اخضر وال بين ابيض وال بين شمالي وال بين جنوبي
وال بين شرقي وال بين غربي ،بل الكل ابناء الشعب اليمني الواحد)..
وحث الجميع على السعي للحد من الفوضى والتخريب واعتبرها مسئولية
جماهيرية وطنية وكذلك على بذل الجهد لتوعية اآلخرين بالميثاق الوطني
وأهدافه وكيفية بلورتها وترجمتها لتحصين الفرد والمجتمع والوطن بها
من أي اختراقات.
و دعا األخ /الرئيس اللجنة الدائمة لعقد أولى جلساتها يوم 1982/9/2م
وانتهت الجلسة الختامية الساعة الحادية عشرة والنصف بالسالم
الجمهوري.
هذا وقد صدر عن المؤتمر الشعبي العام االول بيان ختامي استعرض
فيه دعوة االنعقاد وفحوى خطاب الرئيس في الجلسة االفتتاحية األولى
وهيئة المؤتمر واللجان المنبثقة عن المؤتمر ،ثم المقررات التي صدرت
عن هذه اللجان ،عالوة على القرارات والتوصيات التي تم االجماع عليها
فيما يخص التوجيهات السياسية الوطنية للمؤتمر الشعبي العام على
الصعيدين الداخلي والخارجي.
♢ في  31أغسطس 1982م .اصدرفخامة األخ الرئيس علي عبد الله
صالح القرار الجمهوري رقم ( )62لسنة 1982م الخاص بتعيين خمسة
وعشرين عضوًا من اللجنة الدائمة المنبثقة عن المؤتمر الشعبي العام.
♢ في 2سبتمبر 1982م عقدت الدورة االعتيادية األولى للجنة الدائمة
للمؤتمر الشعبي العام اجتماعها األول بكامل اعضائها البالغين ( )75
عضوًا برئاسة  /العقيد علي عبد الله صالح الذي استهل االجتماع بكلمة
مهمة جاء فيها (( :أن شعبنا يتجه بانظاره اليكم ليرى ماذا أنتم صانعون
وكيف ستحولون مبادئ واهداف الميثاق الوطني إلى حقيقة حية وواقع
عملي من خالل وضع البرامج واللوائح للعمل وتنفيذ قرارات وتوصيات
المؤتمر الشعبي العام والمتابعة الجدية لتنفيذها.)).
كما استعرضت اللجنة النظام األساسي للمؤتمر الشعبي العام الذي اقر
من قبل المؤتمر وتم تشكيل لجنة لوضع مشروع الالئحة الداخلية من
األخوة د .أحمد األصبحي ،أحمد علي المطري ،علوي العطاس ،عبد السالم
العنسي ،عبد الحميد الحدي ،ثم انتقلت اللجنة إلى مناقشة الوضع العربي
♢ في  28ديسمبر 1982م عقدت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي
العام دورتها االعتيادية الثانية من  29 -28ديسمبر وتم خاللها مناقشة
واقرار الالئحة التنفيذية الخاصة بالمؤتمرات الفرعية بالمحافظات ووقفت
اللجنة أمام التقرير الذي قدمه األخ /الرئيس القائد علي عبد الله صالح
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام في الجلسة االفتتاحية ثم استمعت
اللجنة إلى التقارير الحكومية المقدمة اليها ..وبعدها انتقلت لمناقشة
برنامج العمل السياسي ال��ذي اقرته اللجنة الدائمة وال��ذي كان من أهم
سماته ما يلي-:
 -1ضرورة الربط بين القضايا الوطنية وعدم عزل بعضها عن البعض
اآلخر.
 -2التأكيد على أهمية العمل السياسي المقيد بأهداف الميثاق الوطني
والمؤطر بالمؤتمر الشعبي العام وتكويناته.
 -3كل حق يقابله واجب ..ومن المهم التزام كل مواطن بالميثاق الوطني
والعمل وفقًا لضوابطه.
 -4رفض اسلوب الحوار بالقوة والعنف.
 -5التأكيد على الترابط الكامل بين الوحدة الفكرية والوحدة الوطنية.
 -6أهمية التوازن في السياسة الخارجية وتجنيد كل الطاقات السياسية
في خدمة القضايا العربية واالسالمية المصيرية.
 -7االلتزام عند وضع كل التصورات والدراسات والمشاريع والخطط
بالميثاق الوطني كونه المنطلق الفكري للجماهير.
 -8تأكيد ثقة اللجنة الدائمة بالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس علي
وبالتالحم الجماهيري.
عبد الله صالح ،وكذا بالمسئولين ُ
 -9الدعوة لتصحيح االوض��اع وفقا لرؤية الميثاق الوطني والتجارب
السابقة.
 -10تحديد مهام الخطة الخمسية الثانية بتالفي السلبيات والعوائق
التي اعترضت الخطة الخمسية األولى وتشجيع االستثمارات.
♢ في  29ديسمبر 1982م استكملت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي
العام جلسات دورتها الثانية بعد ادخال تعديالت على مشروع الالئحة
التنفيذية للمؤتمرات الفرعية في المحافظات واعتبرت اصدارها نقطة
تحول جديدة في أعمال المؤتمر الشعبي العام وتكويناته ،واتخذت اللجنة
العديد من القرارات المهمة.

