
وفي هذه المناسبة اتوقف امام تجربة 
المؤتمر ومسيرته من خالل تسليط 

الضوء على الحقائق التالية:-
1- ظهر المؤتمر قبل ثالثين عامًا في 
الساحة السياسية في ظل حاجة شديدة 
لوجود كيان تنظيمي يستمد شرعيته من 
خصوصيات اليمن واليمنيين, ويجمع ابناء 
الشعب وال يفرقهم ويحفظ دماءهم وال 
يسفكها. وكان ميالد المؤتمر حاجة ايضا 
لملء الفراغ الفكري الذي كان يهيمن 
على الوطن وليسد منافذ االفكار الدخيلة 
الهدامة التي كانت عامال كبيرا لالقتتال 

وتصدع البناء الداخلي للوطن.
2- جمع المؤتمر تحت مظلته قامات 
وطنية سامقة وهامات كبيرة من مختلف 
المدارس الفكرية والسياسية والتي 
امتلكت تجارب انسانية ثرية وناضجة 
اليمني  الواقع  للتعاطي مع  وأهلتها 

الجديد بكل تجلياته.
3- س��ارت سفينة المؤتمر باالتجاه 
الصحيح واآلمن وانطلق جميع من فيها 
في عملية البناء والتنمية دون استثناء، 
وفي ظل سنوات قالئل شهد الوطن 
تنمية ملحوظة على مختلف المستويات 

مقارنة بما كان الوضع عليه سابقًا.
4- لم ينكفئ او ينغلق المؤتمر على 

ذات��ه بل فتح نوافذه إلقامة عالقات 
واسعة وجادة مع العديد من التنظيمات 

واألحزاب في المنطقة العربية والعالم.
5- استطاع المؤتمر ان يتكيف مع 
البيئة المحلية التي تحيط به وعمل 
على التعايش معها واالرتقاء بها الى 
آفاق اكثر تقدما وتمدنا ولم يصطدم مع 
تقاليد وأعراف المجتمع، ولم يفرض ايضا 

الوصاية عليها.

6- كان المؤتمر دائما يقف الى جانب 
قضايا الوطن االستراتيجية ولم يتزحزح 
عن تلك المواقف قيد انملة كإيمانه 
المطلق بالنظام الجمهوري والوحدة 
والديمقراطية كوسيلة للتداول السلمي 

للسلطة.
7- ظل المؤتمر خالل مسيرته مدمنا 
على تقديم ال��ت��ن��ازالت ع��ن حقوقه 
الدستورية وحقوق أعضائه حفاظا على 
اليمن ووحدته وأمنه. وقد كان موقف 

المؤتمر اثناء االزمة التي عصفت بالوطن 
مؤخرا واضحا حين تنازل راضيا مختارا 
عن حقه الدستوري في الحكم وسلم 
السلطة في الرئاسة والحكومة سلميا 

حفاظا على دماء اليمنيين.
8- ق��ام المؤتمر ببناء دول��ة وطنية 
متكاملة االركان والمؤسسات وذات حكم 
محلي على مستوى كل قرية من خالل 
تواجد ممثلين انتخبهم المواطنون في  

كل مركز انتخابي. واصبح للمواطن الحق 
في اختيار من يمثله نيابيا ورئاسيا.

9- ل��م ي��خ��ض ال��م��ؤت��م��ر باعتباره 
تنظيما حاكما دورات عنف بين تجنحاته 
وتكويناته الداخلية ول��م يتورط في 
سفك الدماء كما كانت عليه حال االحزاب 
الحاكمة في العديد من الدول العربية. 
بل ظل دائما حزبا مدنيا يحل مشاكله 
الداخلية بوسائل حضارية وديمقراطية 

دون الحاجة  للجوء الى العنف والسالح.
غيره من  ع��ن  المؤتمر  تميز   -10
التنظيمات واألحزاب المحلية بوسطيته 
واعتداله وتبنيه للحوار في حل الخالفات 
التي تبرز من حين الى آخر على مستوى 
الساحة الوطنية او االقليمية. وظل دائما 
يرفع راية الحوار حتى هذه اللحظة رغم 
الطعنات الغادرة التي وجهها اليه والى 
التقليديون  قياداته مؤخرا خصومه 
والسياسيون وأودت بحياة حكيم اليمن 

الشهيد/ عبدالعزيز عبدالغني.
ومع ذلك سيظل المؤتمر رائد الحوار 
لحل كل القضايا الوطنية ألن��ه كان 
المخاض الشرعي والطبيعي للحوار 
المؤتمر  ل��ذي اعلن ميالد  ا الوطني 
الشعبي العام في 24 اغسطس 1982م.

 إن الحرية مبدأ أساسي أكده اإلسالم، وهي ضرورة 
من ضرورات الحياة في جميع المجتمعات البشرية.

»امليثاق الوطني«

االثنين : 27 / 8 / 2012م 
 الموافق :9 / شوال / 1433هـ 

العدد: )1624( عدد مكرس بمناسبة 14
الذكرى الـ30 لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

حقائق في مسيرة المؤتمر

ولم يستطيعوا ان يسقطوا النظام ويجتثوا المؤتمر 
الشعبي العام كما حصل في مصر وتونس وليبيا 
ألن صمود اعضاء المؤتمر الشعبي العام من خالل 
خروجهم في مظاهرات واعتصامات حاشدة طوال 
األزمة لتأييد الشرعية الدستورية هو الذي حال دون 
تحقيق مخططات التجمع اليمني لالصالح وشركائهم 
في اجتثاث المؤتمر الشعبي العام وإقصائه من الحياة 
السياسية ولذلك مايزال هدفهم في اقصاء اعضاء 
المؤتمر الشعبي العام مستمرًا بطرق واشكال متعددة، 
سواء عن طريق اقصائهم من الوظيفة العامة، او 
نعدها من االساليب التي يستخدمونها وفقًا للظروف 
المتاحة لهم، ولهذا ينبغي توجيه رسالة تذكير العضاء 
المؤتمر وانصاره بما حصل لهم من قبل التجمع 
اليمني لالصالح لعل الذكرى تنفعهم حتى الينخدعون 

مرة اخرى..
 ثورة االصالح لم تكن ثورة ضد الفساد ومن أجل 
اصالح اوضاع الشعب المختلفة الن الواقع الذي نعيشه 
بعد وصولهم الى السلطة، يكذب ادعاءاتهم، ولكن 
ثورتهم كانت على المؤتمر الشعبي العام وانصاره ألن 
ما عمله االصالح ضد اعضاء المؤتمر طوال االزمة الى 
اليوم اليمكن ان يُنسى، وعلى كل مؤتمري ووطني 
شريف ومخلص ان يسجل كل جرائمهم وأساليبهم 
التي مارسوها ضدهم ط��وال االزم��ة من أجل ان 
نتذكرها كل لحظة وحتى النخدع مرة اخرى بأساليبهم 

الملتوية الماكرة، كما يجب علينا في نفس الوقت 
ان نطلع األجيال القادمة على جرائمهم واساليبهم 
الملتوية حتى اليقعوا فريسة سهلة في شباكهم 
ويخدعوهم كما خدعونا ومكروا بنا طوال عقود مضت، 
لقد وصفوا اعضاء المؤتمر وانصاره خالل االزمة بأقبح 
االلفاظ ومارسوا ضدهم كل اساليب الترهيب والقتل 
واإلره��اب بمختلف أنواعه فكنا في نظرهم مجرد 
بالطجة وفاسدين ومرتزقة، واعتدوا على مؤسسات 
الدولة وقطعوا الطرقات وأفتوا بقتل جنود االمن 
والجيش ووصفوهم بأنهم حرس عائلي وخاضوا 
معارك مقدسة بنظرهم ضد معسكراتهم في نهم 
وأرحب وابين وقتلوا عددًا كبيرًا منهم فال تكاد تخلو 
قرية أو مدينة في انحاء اليمن إال وفجعت باستشهاد 
ابنائها على أيادي الغدر والخيانة من مليشيات االصالح 
والفرقة وأوالد األحمر، وهذه الجرائم التي ارتكبوها 
ليست مجرد اتهامات بل حقائق واقعية عرفها الجميع 
واعترف بها قادتهم من مليشياتهم كأمثال المدعو 
منصور الحنق  الذي قال: انهم يهاجمون معسكرات 
الحرس بحجة حمايتهم للشباب في ساحة الجامعة 
بصنعاء، جرائم االصالح لم تقف عند هذا الحد بل 
وصلت الى فرض عقاب جماعي على الشعب من خالل 
ضرب أبراج الكهرباء وتفجير أنابيب النفط، وعندما لم 
تحقق هذه االساليب شيئًا امام صمود الشعب اليمني، 
قاموا بارتكاب جريمة ارهابية ستظل وصمة عار 

حقهم  تال
ع��ب��ر ال��ت��اري��خ 

جريمة  وه���ي 
ت��ف��ج��ي��ر ج��ام��ع 

ال���ن���ه���دي���ن ال��ت��ي 
استهدفت ق��ي��ادة الدولة 

أول جمعة من رجب من أجل ف��������ي 
اهدافهم االجرامية،، ولكن لطف تحقيق 

اهلل بالقيادة السياسية وبالشعب اليمني حال 
دون تحقيق مخططهم االجرامي، الذي لو تحقق 

لهم النزلقت البالد في أتون حرب اهلية تأكل 
االخضر واليابس، ولكن اهلل خيب آمالهم وخرجت 

البالد من محنة طاحنة كادت ان تقع وخرجنا بأقل 
خسائر ممكنة تمثلت في تسوية سياسية فيما يسمى 

بالمبادرة الخليجية وبإجراء االنتخابات الرئاسية 
وحصلوا بموجب هذه المبادرة على رئاسة 

الحكومة ونصف مقاعدها، رغم ذلك مازال 
مسلسل التحريض واالقصاء ضد اعضاء 
المؤتمر مستمرًا من خ��الل ق��رارات 

االقصاء ضد كوادر المؤتمر من الوظيفة العامة 

ومن خالل اساليب الترهيب ضد اعضاء المؤتمر 
بتهديدهم إما االنضمام اليهم وتنفيذ مخططاتهم 
او خسارة مواقع الوظيفة، هذا النهج االقصائي الذي 
يتبعه االص��الح لم يقتصر على اعضاء المؤتمر، 
فقط، بل تجاوز ذلك الى شركائهم في الساحات 
ممن اليحملون نفس توجهاتهم كالحوثيين والشباب 
المستقلين والحراك الجنوبي، حيث مارسوا ضدهم 
كل اساليب الترهيب واالقصاء سواء داخل الساحات أو 
خارجها ابتداء من االعتداء على الناشطة اروى عثمان 
وزميالتها في ساحة الجامعة وم��رورًا بحربهم ضد 
الحوثيين في الجوف واعتدائهم على شباب الحراك 
الجنوبي في عدن والمكال وغيرها من المناطق، 
ومازال المسلسل مستمرًا  ضد كل من  يختلف معهم 
في الرأي واالسلوب، كل هذه االساليب واالعتداءات 
التي مارسها ويمارسها االصالح ضد أعضاء المؤتمر 
وضد شركائهم في الساحات احدثت سخطًا شعبيًا 
كبيرًا ضد اإلصالح بسبب اساليبه االقصائية مما 
جعل تجمع االصالح يعيش حالة من العزلة 
السياسية واالجتماعية عن بقية مكونات 
الشعب اليمني، وهذا الشعور بالعزلة 
التي يعيشها تجمع االصالح جعله 
اآلن يتخذ اساليب وتكتيكات 
ج��دي��دة لكسر حالة 
ال���ع���زل���ة ال��ت��ي 
ا  ء ب��د  ، يعيشها
في  ها  بتنفيذ
عدد من المناطق 
والمحافظات، هذا 
االس��ل��وب الجديد 
ال�����ذي ي��ظ��ه��ر به 
االص��الح حاليًا تمثل 
في اتخاذ خطاب جديد 
تصالحي وودي يخاطب به 
اعضاء المؤتمر الشعبي العام 
واصفًا اياهم بأنهم المؤتمريون 
واع����زاء ع��ل��ى االص����الح وان��ه��م 
اخوة لهم ومسلكنا واحد وهدفنا 
واح��د م��ن أج��ل التوحد لمواجهة 
القوى االخرى الموجودة على الساحة، وبدأوا 

يوجهون دعوات العضاء المؤتمر بحضور فعالياتهم 
وأمسياتهم.. هذا الخطاب الودي الذي بدأوا يظهرون 
به الشك انه اليمكن ان ينطلي على اعضاء المؤتمر 
لينخدعون به، كما ان هذا الخطاب الينطلق من قناعة 
وايمان بهذا المبدأ وانما فرضته الضرورة السياسية 
وحالة العزلة التي يعيشونها من أجل تحقيق اهداف 
معينة لكي يستخدموا المؤتمريين كورقة لتصفية 
حسابات معينة ضد شركائهم االمس في الساحات 
وخصومهم اليوم في الميدان، وليس حبًا في اعضاء 
المؤتمر ويظنون اننا مغفلون وغير مدركين ألالعيبهم 
وتكتيكاتهم الماكرة ليستغفلونا بخطابهم المعسول 
وكأن كل ما حدث ضد اعضاء المؤتمر وابناء الشعب 
اليمني طوال فترة االزمة ليس اال طيف احالم مر علينا 
وليست جرائم مازالت دماء ضحاياها لم تجف بعد، 
وأنات جرحاها لم تهدأ، والمسلسل مازال مستمرًا، 
فهل يمكننا ان نصدق اساليب االصالح وأالعيبهم 
المكشوفة وانهم بين ليلة وضحاها تحولوا من وحش 
كاسر يريد ان يلتهم ويدمر كل شيء الى حمل وديع 
يتصنع بالحب واالخاء والدعوة الى التوحد لبناء اليمن 
الجديد الذي دمروه باألمس ومازالوا بإصرار وإمعان 
شديدين، فكيف يمكننا ان نصدق ادعاءاتهم وهم 
من انقلبوا باالمس القريب على شركائهم في ساحة 
واحدة وخيمة واحدة، وبعد كل ما عملوه ويعملوه في 
حق الشعب اليمني من دمار وتخريب وقتل وتحريض 
واث��ارة فتنة وصراعات »فالمؤمن اليلدغ من جحر 
مرتين« واذا كنتم تريدون من المؤتمر ان يصدق 
ادعاءاتكم فلماذا رفضتم كل دعوات الحوار واالخاء 
والجلوس على مائدة واحدة لمناقشة قضايا الوطن 
التي ظل المؤتمر يدعوكم اليها طوال سنوات مضت 
فرفضتم وأمعنتم في الرفض وظللتم تسيرون في 
طغيانكم تعمهون، ولم تلبوا هذه الدعوات واخذتكم 
العزة باإلثم وادخلتم الوطن في نفق مظلم تجرع فيه 
الشعب من الويالت والخراب والدمار ماالنستطيع ان 
نصلحه خالل عشرين عامًا، وقمتم بتغيير كل شيء 
جميل في هذا الوطن وفجرتم في خصومتكم حتى 
وصل بكم االمر الى إفساد العالقة حتى بين االب وابنه 
واالخ واخيه، فما لكم كيف تحكمون، وكبر مقتًا عند اهلل 
ان تقولوا ماالتفعلون.. »أتأمرون الناس بالبر وتنسون 

أنفسك

تذكيـرًا ألعضــاء المؤتمــر

بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيسه

تأتي الذكرى الثالثون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في ظل تحوالت 
كبيرة شهدتها اليمن وخاصة بعد ان نّفذ مؤخرا اللقاء المشترك انقالبًا 
سياسيًا وعسكريًا ودمويًا للوصول الى السلطة، وبهذه الخطوة غير المألوفة وغير 
المتوقعة في ديمقراطيات العالم وميزان العمل السياسي والحزبي اجهض اللقاء 
المشترك المشروع الديمقراطي السلمي الناشئ في المنطقة وأعاد تجربتنا الى 
نقطة الصفر ومربع البدايات االولى، وقد حقق المؤتمر خالل السنوات الثالثين 
التي مضت على تأسيسه منجزات وطنية كبيرة, ولعل المنجز االبرز الذي تحقق 
في عهده الزاهر هو الوحدة اليمنية والحفاظ عليها من خالل مواجهته للمخطط 

االنفصالي في عام 1994م.

د./ عبدالقادر مغلس

> مضت أكثر من سنة ونصف على اندالع األزمة السياسية التي افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم تحت 
مسمى ثورة »ثورات الربيع العربي« التي تم هندستها في البيت االبيض االمريكي وتل أبيب، وتولى تنفيذ خططها 

االخوان المسلمون في عدد من الشعوب العربية واستطاعوا تحريف مسار التغيير عن وجهته الحقيقية التي تعبر 
عن آمال وطموحات الشعوب وحولوها لخدمة اهدافهم ومخططاتهم الشمولية وبدعم ومساندة من االدارة االمريكية، 
وما حصل في مصر وليبيا ويحصل اآلن في سوريا اكبر دليل وشاهد على هذا المخطط الذي يتقنه االخوان المسلمون 

في اليمن بدأ نفس المخطط وتحت مسمى ثورة شباب وسيطر االخوان المسلمون على حركة االحتجاجات ووجّهوها لما 
يخدم مسارهم الذي رسموه، ولكن االمور اختلفت في اليمن كثيرًا عما حصل في مصر وليبيا وانتهى األمر بتسوية سياسية بين 

فرقاء العمل السياسي تحت مسمى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

                                                                                    سمير النمر

المؤتمر وتكريم المؤسسين
 لم تكن فكرة قيام المؤتمر الشعبي العام إرادة سياسية 
تراود النخب السياسية فحسب، بل كانت إرادة شعبية 
جمعت الشعب ووحدت رؤاه وعززت تماسكه، وفتحت الباب 

أمام الشعب نحو تحقيق 
ال��رض��ا وال��ق��ب��ول أس��اس 
الشرعية السياسية التي 
فيها  نفسه  الشعب  يجد 
مالك السلطة وممارس 

لها في ذات الوقت.
تمر  لمؤ ا سيس  تأ ن  إ
الشعبي ال��ع��ام ف��ي 24 
1982م  غ���س���ط���س  ا
لتي  ا لقوية  ا االنطالقة 
م��ك��ن��ت ال���ش���ع���ب م��ن 
السياسية  ل��م��ش��ارك��ة  ا
الفاعلة وأع��ادت له حقه 
م��ت��الك  ا ف��ي  الطبيعي 
ال��س��ل��ط��ة وم��م��ارس��ت��ه��ا 
وأخرجته من باب الضيق 

والكتمان الى باب الحرية واالنفتاح على التعددية السياسية 
العلنية في إطار التنظيم الجبهوي العريض الجامع لكل 
االتجاهات السياسية المانع لكل االختالفات الفكرية الموحد 
للجهود والقدرات الوطنية المعزز لمفهوم الديمقراطية 

الشوروية.
إن مراحل تأسيس المؤتمر الشعبي التي بدأت بتشكيل 
لجنة الحوار الوطني التي ظمت مختلف أن��واع الطيف 
السياسي في البالد ثم اقرار صيغة الميثاق الوطني في 
صورته النهائية وانعقاد المؤتمر العام االول في 24 
اغسطس 1982م قد أعطت بعدًا حضاريًا جديدًا في تاريخ 
الفكر السياسي اليمني صاحب الجذور التاريخية العريقة، 
ألن الميثاق الوطني قد عبر عن وحدة الفكر والرؤى الوطنية 
الجامعة والمانعة التي تجسد الوحدة الوطنية وإذابة جليد 
التباعد والتنافر وتعزز جسور التواصل وقوة أواصر األخوة 

والوفاء للدين والوطن.
إن الميثاق الوطني الدليل النظري للمؤتمر الشعبي 
العام كان االنطالقة العملية االولى لتجسيد أهداف الثورة 
اليمنية سبتمبر واكتوبر، بل استطيع القول بأنه الترجمة 
العملية لفكر الثورة السبتمبرية واالكتوبرية التي انتزعت 
حق الشعب من المغتصب واستردت حريته المنهوبة، وألن 
الميثاق الوطني إرادة شعب فقد كان المؤتمر الشعبي العام 
األداة العملية التي ترجمت أهدافه ومبادئه على أرض 

الواقع العملي.
إن إحياء الذكرى السنوية لقيام المؤتمر الشعبي العام 
واقرار الميثاق الوطني تقليد أرساه اليمنيون في حياتهم 
السياسية من أجل تجديد روح الفكر الميثاقي المعبر عن 
اإلرادة الكلية للشعب، ولذلك ينبغي أن يكون االحتفاء 
بهذه الذكرى احتفاء بالمؤسسين األوائل الذين يأتي في 
مقدمتهم الزعيم التاريخي الفذ علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام الذي أخرج فكرة الميثاق الوطني 

وأداته التنفيذية المؤتمر الشعبي العام الى حيز الوجود.
إن تكريم أولئك األوائل االفذاذ واحدة من عالمات التجدد 
المستمر التي يتمتع بها المؤتمر الشعبي العام التي تجدد 
قوة التمسك بهذا التنظيم الشعبي الرائد المترجم الحقيقي 
لإلرادة الشعبية والمعزز الفعلي لوحدة الفكر واإلرادة الذي 
خلق الرضا والقبول الشعبي وجسد االمن واالستقرار ومكن 

اليمن من االنطالق نحو المستقبل األمن بإذن اهلل.

د./ علي مطهر العثربي


