
اكد الشيخ محمد محمد بشير - رئيس فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء وأحد 
المؤسسين- ان المؤتمر الشعبي اصبح تنظيمًا سياسيًا من الطراز الرفيع قياسًا 

باالحزاب االخرى القائمة.. 
واضاف:-فخالل الفترة التي اعقبت نشأته وحتى اليوم ظل يتطور مؤسسيًا 
وفكريًا وسياسيًا، وانتظم في عقد مؤتمراته التي كانت نتائجها ومخرجاتها 
تعبر عن االحتياجات الشعبية والمتطلبات الجماهيرية من التنمية والخدمات 
وغيرها،..وهو الذي يحتل المكانة األولى في الحياة السياسية ، رغم ان الفرص 
المتوافرة لديه لو استغلت استغالاًل افضل لكان مستواه اليوم افضل مما هو 

عليه.
ولفت الى ان نشأته كانت كنتاج للفكرة العبقرية والرؤية الثاقبة للرئيس علي 
عبدالله صالح وهو يستعرض وقائع التاريخ ويقرأ الواقع ويبحث عن حلول 
لمشكالته السياسية التي كان ابرزها عدم وجود تنظيم سياسي وعدم وجود 

هوية فكرية للنظام السياسي .. 
وقال: ال يزال المؤتمر الشعبي بقيادة رئيسه الصالح، يعمل وفق تلك الفكرة 
التي طورت بفعل التجارب التي مر بها ، ومن مظاهر هذا التطور االحتفاظ 
له بميزة عن غيره من االحزاب خالل التجربة السابقة وحتى اليوم، ويمكن 
استخالص اسباب ق��درة المؤتمر الشعبي على االحتفاظ بقيادة العملية 
السياسية ولعب االدوار المهمة في مجرى التحوالت التي مرت بها البالد، في انه 
يحمل المشروع الوطني الذي يمثل اهداف ثورتي »26 سبتمبر و14 أكتوبر«، 
ليتحول بعد ذلك الى اجندة عمل وخطط تنموية ومشاريع استراتيجية تحققت 
خالل فترة كلمة.. فهو اكثر االحزاب تجربة في الحكم وهو اكثرها انفتاحًا 
واعتدااًل وهو التنظيم الوحيد الذي يعقد مؤتمراته بانتظام، وتمثل تجربته 

في الحكم نموذجًا يحظى بالرضا الشعبي الواسع.
حماية التجربة 

ولعل هذه التجربة التي حماها ورعاها ونماها الرئيس علي عبدالله صالح 
وقيادات المؤتمر االخرى القائمة على الحرية والديمقراطية فكرا وسلوكا 
جديرة بفخر المؤتمريين الذين عليهم ان يتصرفوا بمسؤولية اكبر وهم 
يواصلون بناء هذا التنظيم، وان ال يسمحوا لالختراقات من خالل تفويت الفرصة 
لمن يحاول شق وحدته الداخلية او شق شراكته مع القوى السياسية االخرى.. 
وقال :علينا االهتمام بقضايا المواطنين اكثر وبصورة يومية ليظل المؤتمر 
هو الخيار االفضل بالنسبة للناس والمواطن البسيط الذي هو في االصح معبر 

عنه وعن حاجاته، فيما يتعلق بتحقيق مصالحهم والتعبير عن ارادتهم.
حزب الطاقات واإلبداع 

 الوهلة األولى لتأسيسه حاضنة 
ُ
ويضيف أن المؤتمر الشعبي العام كان منذ

للطاقات اليمنية الخالقة التي وجهها لتنمية البلد وازده��اره والحفاظ على 
أمنه واستقراره.. وهو صاحب الرصيد التنموي فخالل مسيرته التنظيمية، 
والقيادية كأبرز محطات، عمل على إنهاء الصراعات السياسية وحفظ األمن 
واالستقرار.. وكان له دور محوري في تحقيق الوحدة اليمنية، كما حقق عددًا 
من اإلنجازات والمشاريع التنموية في كل ربوع اليمن.فكان بالفعل، وبشهادة 
كل السياسيين والمراقبين العرب واالجانب مدرسة سياسية ضاربة جذورها 

في أعماق الشعب اليمني.
وقال: إن ما ينتهجه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه من سياسة وسطية 
معتدلة وما يدعو إليه من مصالحة وطنية،يستحق ان يكون هو رائد المرحلة 
وقائد التغيير اليوم في ظل ظهور تيارات وجماعات التؤمن بالتعددية، 
وتعادي الحرية والديمقراطية التي اختارها اليمن الموحد ونما عليها..
فته الكثير 

ّ
خصوصًا أن مواقفه من العدوان على الوطن والشعب اليمني قد كل

من التضحيات التي تجاوزت المال إلى التضحية بالروح والدم كأقدس وأنبل 
التضحيات فهو خبير بالشعب اليمني يعرف رجاالت اليمن ويعرف سهوله 
ة  نه من اإلسهام في المعالجات البّناء

ّ
وجباله وشعابه ولديه من العبقريات ما يمك

والكفيلة بوضع النقاط على الحروف.
واضاف : ان الشعب اليمني سطر أنصع صور ومعاني الصمود والفداء والبسالة 
والتضحية والتحدي بقواه الوطنية الحية وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام ، 
وهو ما يجعل من هذه الذكرى ال�35 عالمة فارقة ومفصلية في تاريخ المؤتمر 
واليمن عمومًا كونها تأتي وقد تخلص المؤتمر من كثير من الرواسب والطحالب 
الضارة ، وبهذا تكون صفوفه قد تطهرت من المندسين.. ليستمر كما كان 
حزب الوطن األول ، ويحيي هذه الذكرى في خندق الوطن مدافعًا عنه ومتصديًا 
للعدو ومرتزقتهم، مقدمًا التضحيات الجسام على مذبح الوطن جنبًا إلى جنب 
مع القوى الوطنية الصامدة التي اختارت االنحياز للوطن وقضاياه والدفاع عنه 

والعمل على إنهاء معاناة أبنائه.
وأردف بشير: ونحن نحتفل اليوم بالذكرى ال�35 لتأسيسه بالجموع الماليينية 
التي احتشدت وتحتشد الى ميدان السبعين ميدان الحرية والديمقراطية 
والنصر، اليمكن الحد ان يتجاهل او يتغاضى عما بات عليه اليوم بعد عامين 
ونيف من العدوان الغاشم، متصدرًا العمل السياسي الوطني ومنحازًا لقضايا 
الوطن وهموم ابنائه في مختلف الظروف والملمات ،كمشروع وطني حمله 
منذ وهلته وانطالقته االولى عام 1982م في الوقت الذي غابت نجوم كثيٍر 
من األحزاب األخرى ،واندثرت وانكشف زيف شعاراتها ومشاريعها التآمرية 

وارتهانها لقوى الهيمنة الخارجية وارتباطها بمشاريع التدمير والخراب.
وعلى مدى تاريخه كان المؤتمر وال يزال السباق إلى تقديم التنازالت تلو 
التنازالت من أجل الوطن وليس أولها تخليه عن حقه الدستوري في الحكم عام 
2012م ، وتسليم السلطة سلميًا إبان أحداث فوضى الربيع.. كما أبدت قيادة 
المؤتمر حينها وحتى اليوم مع انصار الله، الحرص على بناء عالقات متوازنة 
مع مختلف القوى السياسية وبما يضمن مصلحة وأمن واستقرار البالد، وفي 
سبيل هذه الغايات النبيلة يقدم المبادرات ويطلق دعوات الحوار ولطالما 
كان السباق إلى مثل هذه الدعوات في مختلف المراحل واألحداث والظروف 
التي مرت بها اليمن واظهرت مدى تفرد المؤتمر عن بقية القوى السياسية 
بالوسطية واالعتدال نهجًا وسلوكًا، وحرصه الدائم على تغليب مصلحة الوطن 
وحل الخالفات السياسية على طاولة الحوار حقنًا للدماء وحرصًا على تجنيب 

اليمن مخاطر االنزالق إلى مربع الصراع واالقتتال.
حزب الوطن 

وأوضح أن بعض األطراف السياسية كانت تعتقد أن المؤتمر ليس تنظيمًا 
سياسيًا بمعنى الكلمة وإنما هو حشد جماهيري، لكن األحداث التي مرت بها 
البالد منذ العام 2011م أثبتت للجميع أن المؤتمر الشعبي العام حزب بحجم 
الوطن وأنه راسخ رسوخ الجبال.حزب افشل كل رهانات العدوان وتحالفهم، 

وكشف اقنعة الزيف وخططه الحراق الوطن وتجزئته.
مشيرًا الى أن كل محاوالت النيل من المؤتمر الشعبي العام أو اإلضرار بوحدته 
التنظيمية باءت وستبوء بالفشل ألن المؤتمر هو صمام أمان اليمن، بالتالي فإن 
محاوالت استهدافه ستنعكس على الوطن بشكل عام ولن تصب في مصلحة 
أحد وستكون العاقبة وخيمة على الجميع بما في ذلك من يعتقدون أن من 

مصلحتهم القضاء عليه.
مؤكدًا أن الشعب اليمني والقوى السياسية يعّولون على المؤتمر الكثير في 

إخراج البلد من األزمة الطاحنة التي يعيشها بفعل العدوان الخارجي.
من جانبه تحدث الشيخ عبدالوهاب الذرة احد االعضاء المؤسسين عن تلك 

اللحظات وماتبعها من احداث في هذه الحصيلة:-
لقد جاء تأسيس المؤتمر الشعبي العام في لحظة مهمة من تاريخ شعبنا 
وتجلت فيه حكمة القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 

الجمهورية األسبق 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 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.. وبالتأكيد لقد مثل 
تأسيس المؤتمر انطالقة جديدة نحو استكمال اهداف الحركة الوطنية والثورة 
اليمنية فحقق اعظم االنجازات والتحوالت في تاريخ شعبنا المعاصر وفي 
المقدمة منجز اعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من 
مايو 1990م بالتعاون مع كل القوى الوطنية الشريفة ،وفي مقدمتهم الحزب 
االشتراكي اليمني، وتحمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عنها ضد كل المؤامرات.
إن احياء المؤتمر لذكرى التاسيس ال�35، تعد ميالدًا لشعب برمته وتحواًل 
كبيرًا في حياة اليمنيين من حياة البؤس والحروب إلى حالة األمن واالستقرار 
والبناء والتنمية ،ونبذ الصراعات المناطقية واأليديولوجية اليسارية التي نفثت 

سمومها وألقت بظاللها على تلك المناطق.
ويستطرد الشيخ الذرة بالقول: كان من اهم ذكرياتنا عند تأسيس المؤتمر 
ات من الحرية والتعددية وأنه حتمًا  أنه المؤتمر مثل خطوة جريئة نحو فضاء
سيأتي يوم وتكون هناك أحزاب أخرى وفعال بعد ثمانية أعوام تحققت الوحدة 
اليمنية على يد الرئيس علي عبدالله صالح ودخلت اليمنية عهد التعدد الحزبي 

والسياسي.
وقال: إن الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن تؤكد حاجتنا لهذا التنظيم 
ات والخبرات الوطنية المتميزة القادرة على ادارة  الذي يضم في مكوناته الكفاء
المرحلة للوصول واالنتقال الى مرحلة االستقرار واالمن واالمان.. مبينًا بأن تجاربه 
جلية فقد تمكن منذ تأسيسه من انتشال اليمن من تلك الصراعات والحروب 
التي كانت كامنة حينذاك الى مرحلة تعاقبت عليها متطلبات االمن واالستقرار.. 
مؤكدًا ان المؤتمر هو االقدر اليوم على هذه المهمة الوطنية والتي لن يتهاون 

او يماطل في ادائها.. 
* وينوه بالقول: كان العام الرابع من تولي الرئيس علي عبدالله صالح قيادة 
البلد في ظرف عصيب وبعد صراع مرير واليمن تعيش حروبًا داخلية في 
المناطق الوسطى وأول عمل قام به هو إيقاف نزيف الدم بين اإلخوة في المناطق 

الوسطى وقاد حوارًا وتصالحًا بصدق وحنكة عالية وذكاء ودهاء قل نظيره 
وتوقفت الحرب واختار نخبة من المثقفين إلعداد الميثاق الوطني ووضع أسس 

ولوائح المؤتمر الشعبي العام 
هذا الزعيم كان وم��ازال رجاًل صادقًا محبًا لوطنه همه األول واألخير أمن 

واستقرار ورخاء اليمن.
أولويات

واكد العضو المؤسس ان ماينبغي ان يعمل عليه المؤتمر اليوم في اطار 
األولويات الوطنية في هذه المرحلة الحرجة هو انتشال اليمن مما هي فيه من 

حروب داخلية التي تعصف بحاالت التقارب. 
وان المؤتمر مطالب اليوم بتعزيز مسيرة الصمود في وجه غطرسة العدوان 
وزبانيته، وهي تلك المسيرة التي بدأها منذ فوضى2011م..اضافة الى العمل 
بكل الوسائل والسبل الممكنة والمتاحة على خلق المبادرات والحلول الوطنية 
للتقارب فيما بين االطراف في سبيل حث الخطى نحو إيقاف العدوان الهمجي 
الغاشم على بالدنا..والعمل لكل ما من شأنه تخفيف معاناة الشعب مما يمارس 
ضده من افعال لكسر صموده وتجويعه بشكل ممنهج سواًء من خالل الحصار 
الجائر المفروض علينا، او من خالل الممارسات العبثية بموارد الدولة وايرادات 

المؤسسات.
أم��ا القيادي المؤتمري محمد صالح الجيالني حديثه عن ال��ظ��روف التي 
سادت مرحلة التأسيس قائاًل: تميزت تلك الفترة بحالة االقتتال واالحتراب 
الداخلي وعدم االستقرار في كل المحافظات والمناطق.. وفي جانب اخر كانت 
قيادات البلد وساستها يفكرون بكيفية ايجاد تجمع يضم مختلف التوجهات 
واالتجاهات واالفكار التي كانت ظاهرة حينها، وان بشكل غير رسمي اي من 
تحت الطاولة.. وجاء تأسيس المؤتمر، الذي انبثق من التربه اليمنية ولم يتاثر 
بأي فكر خارجي.. كما ان دستوره هو الميثاق الوطني استوعب افكار الجميع 
ورؤاهم حتى من كانوا يقاتلون الدولة حينها، والمخربين وغيرهم.. كما جسد 
روح االسالم الحنيف ،وعقيدته السمحة، فقد اعتمد على الوسطية واالعتدال 
كنهج وسلوك سياسي خالل مراحل انشائه وادارته للدولة،. فلم يكن متطرفًا 
والمتشددًا للرأي او لفكره.. وجاء انشاء المؤتمر مر بعدة مراحل لنحو اربع 
سنوات تقريبًا.. وتم تشكيل لجنة الحوار من مختلف القوى،واالستفتاء على 
الميثاق الذي كان دستورًا، واجريت عليه التعديالت والمالحظات حتى تم 

االستفتاء عليه وصار وثيقة اجمع عليها الجميع، دون استثناء..
واضاف : المؤتمر تحمل المزيد والمزيد من اجل الوطن وايصاله الى مرحلة 
االستقرار واالمن بعيدًا عن المزايدات ،التي انتهجتها بعض القوى خالل فترات 
حكمه.. وفيها جسد روح اإلباء والوطنية في الدفاع عن الوطن وتبني هموم 

وتطلعات المواطنين بعد انعقاد المؤتمر االول،.
واعتبر الجيالني ان قيام المؤتمر واعتماد الميثاق كمشروع عمله السياسي 
واالجتماعي واالقتصادي الذي كان عبارة عن استبيان لحاجة الناس ومايريدونه 

من تنمية ومشاريع وخدمات و.. الخ، احدث تحواًل ليأتي بعده احزاب وقوى 
اخرى ظهرت في ذاك الوقت. وكلها كانت التحمل او التهتم بحاجة الناس 

وتطلعاتهم، وكرست جهودها لعملها الحزبي والترويجي لفكرها.
وقال: المؤتمر يقف اليوم امام لحظة تاريخية فارقة من تاريخ عمله السياسي 
ونضاله الوطني، فمثلما كان االشجع واالقدر في لحظات هرب منها الجميع.. 
فهو اليوم كذلك وهو يقاوم ويواجه العدوان الهمجي الذي قتل البشر والشجر 
والحجر، بصمود وعزة وإباء وشجاعة المثيل لها، منطلقًا من صالبة مواقفه، 
وعدالة قضية شعبه الذي اضطلع بمسؤولية حملها، وهو االجدر بالدفاع عن 
كل منجزاته ومكتسبات الجماهير والشعب، مهما انكرها وتنكرلها بعض 

الكهنة.
وهو الدور الذي يتجدد اليوم وعلى المؤتمر مواصلة مسيرة الدفاع عن تلك 
المكتسبات والمنجزات التي حققها خالل فترات حكمه، او ماتبقى منها بعد ان 

استهدفها العدوان وفوضى االخوان عام2011م.
من جانبه تحدث األخ عوض حاتم أحد المؤسسين حيث قال: 

أود توجيه الشكر والتقدير لألعزاء رئيس وأعضاء هئية تحرير صحيفة 
»الميثاق« على جهودهم الوطنية والتنظيمية وحرصهم على إجراء لقاءت مع 
من كان لهم شرف المشاركة في تأسيس المؤتمرالشعبي العام هذا التنظيم 
الوطني الرائد الذي أنبثق من بين صفوف الشعب اليمني ولذلك لم تنل منه 
الهزات والعواصف والمؤامرات التي حيكت ضده على مدى 35 عامًا الماضية.. 
وردًا على سؤالكم عن ذكرياتنا عن مرحلة تأسيس المؤتمر وكيف كانت األوضاع 
في البالد آنذاك فأود أن أشير الى أنه كان هناك فراغ سياسي في )الشطرالشمالي 
من الوطن( وكانت هناك صراعات دموية على السلطة منذ قيام ثورة 26 
سبتمبر 1962م وحتى العام 1978م -أي قبل تولي القائد الحكيم الزعيم 
علي عبدالله صالح قيادة مسيرة الثورة في 17يوليو عام 1978م- وكانت 
البالد حينها تمر بمرحلة حرجة تنذر بكارثة التحمد عقباها على إثر اغتيال 
الرئيس إبراهيم الحمدي في أكتوبر 1977م ثم خلفه الرئيس أحمد الغشمي 
في يونيو 1978م حيث أدى اغتيال الرئيس الحمدي الى حدوث انقسامات 
وتمردات ومواجهات عسكرية في عددمن المناطق وأدى إغتيال الرئيس 
الغشمي الى اشتعال الحرب بين النظام في صنعاء والنظام في عدن وكان البد 
من قائد حكيم يتولى قيادة البالد في صنعاء لينقذ سفينة الوطن من الغرق 
فشاءت األقدار أن يكون المقدم علي عبدالله صالح هو ذلك القائد الحكيم الذي 
قاد البالد بحكمة واقتدار والربان الماهر الذي الذي أنقذ سفينة الوطن من 
الغرق وأوصلها الى بر األمان وأدرك الزعيم صالح بحكمته وُبْعد نظره أنه البد 
من إيجاد صيغة وطنية جامعة يتفق عليها كل القوى االجتماعية واألحزاب 
التنظيمات السياسية التي كانت تعمل في السر وقيام تنظيم سياسي يضم 
كل القوى الوطنية في الشطر الشمالي من الوطن لسد الفراغ السياسي والخروج 
من دائرة الشتات والتمزق واالنقسامات والصراعات، فهداه تفكيره الى إجراء 
حوارات وطنية معمقة لصياغة ميثاق وطني يجسد الوحدة الوطنية ويعبرعن 

آمال وطموحات الشعب اليمني.
*وعن مرحلة تأسيس المؤتمر وكيف قاد الزعيم علي عبدالله صالح عملية 

الحوار وصياغة الميثاق الوطني.. تحدث قائاًل:
مرحلة تأسيس المؤتمرالشعبي العام بدأت عام 1979م بعقد سلسلة 
من جلسات الحوار بداية في مجلس الشعب التأسيسي )السلطة التشريعية 
آنذاك( وتم إعداد صيغة أولية لمشروع الميثاق الوطني ثم توسعت دائرة 
الحوارات لتشمل التعاونيات والمفكرين والمثقفين، تلى ذلك تشكيل لجنة 
الحوار الوطني من 51 شخصًا برئاسة األستاذ عبدالله حسين المقدمي وضمت 
في عضويتها ممثلين عن مختلف األحزاب والتنظيمات السياسية التي كانت 
تعمل في السر بحكم الدستور الذي يحرم الحزبية تحريمًا قاطعًا، واستمرت 
اللجنة في عقد حوارات مكثفة ومعمقة منذ تشكيلها عام 1981م خلصت 
الى إعداد مشروع الميثاق الوطني وتم تقديمه الى الرئيس علي عبدالله صالح 
الذي أصدر قراره بإنزال مشروع الميثاق الى الشعب لالطالع عليه وإبداء اآلراء 
والمالحظات على نصوصه ومضامينه في استمارات استبيان أعدت لذلك وتم 
عقد مؤتمرات شعبية مصغرة على مستوى األحياء في المدن والقرى والعزل 
في المديريات وشاركت كل القوى السياسية في إبداء اآلراء والمالحظات والتي 
تم بناًء عليها إع��ادة صياغة مشروع الميثاق بصورة نهائية من قبل لجنة 
الحوار الوطني ورفعه لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح للمصادقة عليه لكنه 
رأى أن يتم إقراره والمصادقة عليه من قبل ممثلين عن الشعب في مؤتمر 
عام فأصدر ق��راره التاريخي بتشكيل المؤتمر الشعبي العام األول من الف 
عضو، منهم 700 عضو يتم انتخابهم من قبل الشعب بطريقة ديمقراطية 
وباالقتراع السري الحر والمباشر، و300عضو يتم تعيينهم بقرار جمهوري 
لضمان مشاركة كافة األح��زاب والقوى السياسية واالجتماعية والمثقفين 
واألدب��اء والصحفيين والمرأة، وتم عقد المؤتمر العام التأسيسي األول في 
العاصمة صنعاء للفترة من 24 وحتى 28 أغسطس عام 1982م وتم فيه 
إقرار مشروع الميثاق الوطني بصيغته النهائية واستمرار المؤتمر الشعبي 
العام لرعاية العمل السياسي وتنفيذ مضامين الميثاق الوطني.. وقد عملت 
القيادة السياسية ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح على ترجمة مضامين 
الميثاق في الواقع العملي فتم تطبيق المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم 
وتطبيق النهج الديمقراطي من خالل تشكيل النقابات واالتحادات والمجالس 
المحلية للتطوير التعاوني وتوسيع عضوية المؤتمر الشعبي العام وقيام أول 
برلمان باالنتخاب الديمقراطي الحر والمباشرمن الشعب )مجلس الشورى( عام 
1988م، وتحقيق تنمية شاملة واستخراج الثروات النفطية وتحقيق أعظم 
المنجزات الوطنية والتاريخية للشعب اليمني أال وهو منجز إعادة وحدة اليمن 

أرضًا وإنسانًا في 22مايو 1990م.
* أم��ا بالنسبة لألهمية الوطنية لالحتفاء ب��ال��ذك��رى ال����35 لتأسيس 
المؤتمرالشعبي العام في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ شعبنا اليمني.. فما من 
شك أن االحتفاء بهذه المناسبة بإقامة مهرجان جماهيري حاشد وغبر مسبوق 
في ظل العدوان البربري الغاشم والحصار الجائر من قبل أنظمة الشر العربي 
بقيادة السعودية واإلمارات وبدعم من أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني.. 
الشك أنه يكتسب أهمية كبيرة وله معاٍن ودالالت كثيرة فمن خالله سيوجه 
المؤتمريون وكل اليمنيين الشرفاء رسالة الى العالم أجمع مفادها أن الشرعية 
للشعب اليمني وليس ألولئك النفر المتسكعين في فنادق الرياض وأبو ظبي 
والدوحة وأسطنبول والقاهرة.. كما سيوجهون رسالة ألنظمة تحالف العدوان 
مفادها أن هذا هو الشعب اليمني العظيم الصامد في وجه عدوانكم الغاشم 
وحصاركم الجائر وجرائمكم البشعة وأنه لن ينحني أبدًا إال لله ولن يرفع راية 
االستسالم ولكنه سيمد يده للسالم وليس لالستسالم.. ولذلك يتوجب على كل 

وطني حر وشريف المشاركة في مهرجان السبعين الخميس القادم.
*أما بالنسبة لألولويات الوطنية التي يجب على المؤتمر العمل عليها في 
المرحلة الراهنة فيتوجب عليه بذل أقصى الجهود للعمل على إنهاء العدوان 
والحصار وإطفاء نار الفتنة المستعرة وإنهاء الحرب الملعونة الدائرة في عدد 
من المناطق وتعزيز وحدة الصف الوطني من خالل مصالحة وطنية شاملة 
التستثني أحدًا، فقد أثبتت األحداث والوقائع التي يمر بها الوطن منذ مطلع 
العام 2011م وحتى اليوم أنه اليمكن ألي جماعة أو فئة أو حزب أو تنظيم 
سياسي االنفراد بالسلطة سواء عبر الفوضى التدميرية أو القوة العسكرية أو 
االستعانة بالعدوان الخارجي.. فالشراكة الوطنية هى السبيل األمثل لبناء اليمن 
الجديد وتحقيق المستقبل األفضل.. وااللتزام بالنهج الديمقراطي واالحتكام 

لصناديق االقتراع هما الطريقة المثلى لتحقيق التبادل السلمي للسلطة .

يحتفل المؤتمريون في ربوع الوطن اليمني بالذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في الـ24 من اغسطس 1982م..يوم مجيد في تاريخه سطر فيه اليمنيون صورة من صور التسامح والحوار 
والتالحم والتضحية والصمود.. يوم انصهرت تبايناتهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية في بوتقة واحدة هي "الميثاق الوطني "وأعلنوا تأسيس التنظيم السياسي الرائد المؤتمر الشعبي العام الذي 

د عنوانًا لقيم ومبادئ الحوار واإلخاء والتعايش والتسامح واالعتدال والوسطية والقبول باآلخر والشراكة الوطنية في أبهى صورها. جسَّ

> ماذا تعني الذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام؟
- في تصوري أن الذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام تعني 
أننا نتحدث عن تاريخ ونشأة اليمن الحديث فقد كان نشوء المؤتمر 
في ظروف صعبة، كان الشطر الشمالي يعيش في عداء مع الشطر 
الجنوبي الذي كان يمثله حزب واحد هو الحزب االشتراكي اليمني، وفي 
الشمال كانت هناك أح��زاب تعمل، في الخفاء وتتصارع على الحكم 
وال توجد في الساحة رؤية وطنية تؤطر هذه القوى، فجاء تكوين 
المؤتمر الشعبي العام بعد أن تم تشكيل لجنة للحوار إلعداد مشروع 
الميثاق الوطني الذي تم االستفتاء عليه في طول البالد وعرضها وكان 
ثمرة فكر يمني خالص وضع فيه اليمنيون ما يريدونه ومما توصلوا 
إليه من رؤى وج��دوا أنها تصلح للمرحلة من منظار وطني خالص 
بعيدًا عن التأثيرات األيديولوجية واألفكار المعلبة التي تأتي من هنا 
وهناك، وكان تأسيس المؤتمر الشعبي العام بداية انطالق لبناء اليمن 
الجديد الذي تحققت فيه التنمية بمختلف أشكالها ونحن عايشنا ذلك 
خطوة خطوة وال يستطيع أن ينكرها إاّل جاهل أو حاقد ألن المؤتمر 
ق��اد عملية تنموية من ع��ام 82م وحتى 2011م شملت مختلف 
المجاالت، ومن يجحد ذلك يغالط نفسه.. نحن نتحدث عن اآلالف من 
المدارس الحديثة وال نقول الدكاكين أو الشقق لكن مدارس حديثة، 
وقد اختفى خالل تلك الفترة وجود مدارس مستأجرة، بينما كانت 
السعودية على سبيل المثال في تلك الفترة لديها ما يزيد عن %75 
من مدارسها مستأجرة وهي تملك من المال ما ال يمكن مقارنته بحال 
اليمن أو بأي دولة عربية.. السعودية كان لديها المال الكثير والكثير 

جدًا وتستطيع أن تبني آالف المدارس 
ولكنها لم تفعل، وما حدث في اليمن 
هو العمل التنموي الصحيح والحقيقي.. 
ن��ت��ح��دث ه��ن��ا أي��ض��ًا ع��ن م��ائ��ة أل���ف من 
الكيلومترات م��ن ال��ط��رق األسفلتية 
وال��م��ع��ب��دة ون��ت��ح��دث ع���ن ع��ش��رات 
الجامعات في ط��ول البالد وعرضها.. 
ونتحدث أيضًا عما هو األهم وهو سعي 
وع��م��ل ج��اد إلع���ادة اللحمة الوطنية 
وتحقيق الوحدة اليمنية في يوم ال�22 
من مايو 1990م التي نعتقد أنها أهم 
م��ن��ج��زات المؤتمر ويعمل المؤتمر 
بكل جهد للحفاظ عليها والتصدي 
ألي م���ؤام���رات ت��س��ت��ه��دف ال���وح���دة.. 
نعتقد أن الذكرى ال�35 للمؤتمر تعني 
االن��ت��ص��ار م��ج��ددًا للحوار والمصالحة 
وتعزيز الممارسة الديمقراطية التي 
انتهجها المؤتمر وداف��ع عنها دفاعًا 
حقيقيًا وجعل اليمن واحدة من الدول 
الديمقراطية الحديثة والتي شهد لها 
العالم حتى تلك الدول التي تتآمر علينا 
منذ 2011م حتى اليوم ألنها رأت أن 
ما يحدث في اليمن شيء كبير وعظيم 

سيحدث تغييرًا في المنطقة وليس اليمن فقط.. هذا ما تعنيه لنا 
الذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر.

الممثل الحقيقي للشعب
> ما الرسائل التي يريد المؤتمر توجيهها من خالل الحشد المالييني 

الذي ربما سيكون األول من نوعه؟
- أعتقد أن المؤتمر يريد أن يقدم رسالة أساسية كبيرة للعدوان 
هي أن اليمن بكل رجاله صامدون ويقفون صفًا واحدًا ضد العدوان 
ولن يفرطوا بأي شبر.. وأن العمالء هم قليل وال يمثلون اليمن الكبير، 
وإنما هذه الحشود هي الممثل الحقيقي لليمن، كما يريد المؤتمر أن 
يؤكد للجميع أنه مازال موجودًا وأنه حزب األحزاب واألكبر في الساحة 
وأن هناك عماًل جماهيريًا وتنظيميًا يتم في اليمن رغم الظروف 

االستثنائية التي تواجهها البالد.
> هل هناك رسائل موجهة للداخل؟

- بكل تأكيد هناك رسائل عدة للداخل لعل أهمها وأبرزها التأكيد 
على رص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية وأن نتوحد ونتكاتف 
وأن نكبر على الخالفات الصغيرة من أجل الوطن وهو تعبير عن 
حب الشعب وتقديره للمؤتمر ولفكر المؤتمر ولجهود قيادته ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح وهذا ما ينبغي أن يفهمه كل من في الداخل 
والخارج أن هذا هو المؤتمر بفكره ورؤاه التي يلتف حولها الشعب 

ويؤيدها ألنها تعبر عن آماله وتطلعاته.
مناهج التعليم

> انجازات المؤتمر كثيرة جدًا ال يمكن حصرها ولكن ماذا لو تحدثنا 
عن انجازاته في الجانب التربوي بصفتكم وكيل وزارة التربية لقطاع 

المشاريع؟
- إن المؤتمر الشعبي العام منذ نشأته كنا نتحدث عن مليون ونصف 
طالب وطالبة في كل مدارس الجمهورية وكان من أولويات المؤتمر 
االهتمام باإلنسان ولم يكن هناك أي سقوف مالية تحد من العملية 
التربوية كنا نشيد بمعدل مدرسة كل يوم حتى وصلنا الى ستة عشر 
ألف مدرسة وهذا ليس جزافًا أو كذبًا بل لدينا وثائق تؤكد وتبين هذه 
الحقائق وعندما تذهب الى األرياف ستجد أن المدارس منتشرة وكأنها 
قالع كبيرة وحديثة وهي فعاًل قالع وحصون لليمن نبني فيها عقول 
األجيال.. كان المؤتمر ينفق بسخاء على الجانب التربوي إليمانه بأن 
نهضة اإلنسان ال تكون إال بالتعليم وقد كان هذا توجهًا صادقًا وصحيحًا 
ال يمكن انكاره ليس في التعليم العام فقط بل وفي التعليم الجامعي 
والفني وهذا واضح من خالل الجامعات المنتشرة والمعاهد الفنية التي 

وجدت في ظل حكومات المؤتمر الشعبي العام.
الشيء المهم أن المؤتمر وهو يعمل في مجال التعليم لم يصنع 
أو يدخل في مناهج التعليم أي شيء يتعلق بالمؤتمر خالل ثالثة 
وثالثين عامًا بنى فيها التعليم من الصفر، ومع ذلك لم يدخل في 
المناهج توجهه أو صناعة فكر معين سواًء لحزب أو لشخص أو لجهة 
كما أن المؤتمر وهو يعمل في مجال التعليم وقياداته التربوية كانت 
مؤتمرية كانت تضع مناهج تعليمية لكل اليمنيين بمختلف أطيافهم 
وتوجهاتهم ولم يكن في مناهجنا ما يمكن أن يخرج عن هذا االطار أو 
يتعارض مع الثوابت التي يجمع عليها اليمنيون وقد حرص المؤتمر 
في مختلف المراحل على أن ينأى بالعملية التعليمية عن الصراعات 
السياسية والحزبية وحرص على بناء مؤسسة تعليمية يفخر بها كل 

اليمنيين.

عمل غير صحيح
> تعرضت المناهج التعليمية مؤخرًا الى تعديل يقحم الجانب الطائفي 
والمذهبي والحزبي بالعملية التربوية وهذا يشكل خطرًا كبيرًا 
على مستقبل األجيال.. والمؤتمر الشعبي له موقف واضح ورافض 
لهذا التعديل.. هل تلقيتم في وزارة التربية خطابًا رسميًا بهذا 

الخصوص؟
- لم يكن لقيادات المؤتمر واعضائه في وزارة التربية والتعليم أي 
عالقة بالتعديل الذي تم او يتم للمناهج الدراسية ألنها تتم خارج 
العمل المؤسسي وهذا عمل غير صحيح واعتقد أن هذه هي بعض 
المحاوالت النزقة التي ينبغي أن تتوقف وأن تعود األمور الى نصابها 
فهناك ثوابت وطنية وأي تعديل أو تغيير للمناهج يجب أن يتم في 
ظروف طبيعية وينبغي أن يجمع عليها الجميع وتكون ظروفًا تصلح 
لكل القوى ويضع اليمنيون مناهجهم التي تربي أبناءهم جميعًا بعيدًا 
عن أي توجه ديني أو مذهبي أو طائفي أو حزبي ألن التعليم للجميع وال 
يخص حزب أو فئة أو طائفة، ونعتقد أن الدخول في مثل هذا عمل غير 
مشروع وغير قانوني ومتهور خاصة أن البلد تعيش وضعًا غير مستقر 
وتواجه عدوانًا.. ومثل هذه الخطوة الكبيرة التي ترسم مستقبل األمة 

يجب أن تتم في وضع طبيعي ويجمع عليها كل الناس.
المؤتمر ليس مع االستسالم

> ما رؤية المؤتمر خالل الفترة القادمة؟
- في الوقت الراهن المؤتمر يرى أن الصمود في وجه العدوان يجب 
أن يستمر وف��ي ذات الوقت يسعى بكل 
ثقله إليجاد مصالحة وطنية شاملة وأن 
يكون هناك وقف مشرف للعدوان يليق 
بتضحيات اليمنيين وأن يكون هناك سالم 
ال استسالم مهما كان، ألن المؤتمر ليس 
مع االستسالم ونعتقد أن الجماهير التي 
ستخرج يوم 24 أغسطس ستحمل رسالة 
للعالم تجعله يغير موقفه تجاه اليمن بعد 
أن يشاهد الشعب اليمني وهو يعبر عن 
إرادته وأنه يجب على العالم إعادة النظر 
في مواقفه وأن يعاد طرح موضوع اليمن 
بنوع من الجدية والمصداقية والحيادية 

لوقف العدوان وإيجاد حل سلمي لألزمة.
> ماذا لو تحدثنا عن انجازات المؤتمر في 
الجانب السياسي والديمقراطي خالل 33 

عامًا؟
- اعتقد أن��ه في ه��ذا الجانب يمكن أن 
أتحدث وبكل فخر أن أهم هذه االنجازات 
أنه أوجد عالقة ممتازة مع دول الجوار ومع 
دول العالم المختلفة فقد كانت لنا عالقات 
طيبة مع االتحاد السوفييتي سابقًا ومع 
أمريكا في نفس الوقت وك��ان لنا عالقات 
جيدة مع السعودية وعمان وإي��ران ومع الصين وبريطانيا ولم نبِنِ 
عالقتنا مع أية دولة على حساب عالقاتنا مع دولة أخرى استطعنا 
خالل حكم المؤتمر أن نرسم الحدود مع سلطنة عمان ومع السعودية 
ووضعنا حدًا لخالف مزمن وأوقفنا تمدد السعودية واستعدنا بعض 
األراضي التي سيطرت عليها وذلك من خالل ترسيم الحدود.. الجانب 
اآلخر هو التحول نحو الديمقراطية الحقيقية من خالل انتخابات حرة 
نزيهة وتنافسية برلمانية ورئاسية ومحلية شهد لها العالم والدول 
المعنية بالرقابة على االنتخابات وش��ارك في كل االنتخابات اآلالف 
من المراقبين الدوليين الذين غطوا كل المراكز االنتخابية وشهدوا 
بنزاهتها األمر الذي جعل العالم يقول إن اليمن هي رائدة الديمقراطية 
في دول ما بسمى بالعالم الثالث.. الجانب اآلخر يتمثل باألمن واالستقرار 
الذي أوجده المؤتمر وعم ربوع الوطن وهو عمل سياسي أساسًا ألنه 
أوقف االقتتال الذي شهدته المناطق الوسطى فقد كانت كل جماعة 
تصفي األخرى.. وجاء المؤتمر ووضع الكل أمام مسئولية وطنية وأن 
الجميع يمكن أن يشارك في بناء الوطن وأن اليمن يتسع للجميع 

وبحاجة لتكاتف ابنائه وبإمكان كل فرد أن يساهم في بناء الوطن.
عمل تطوعي

> يتردد في شبكة التواصل االجتماعي عن انفاق المؤتمر مليارات 
الرياالت للحشد الجماهيري الذي سيقام يوم 24 أغسطس.. أنتم 
بصفتكم نائب رئيس لجنة الحشد ما حجم الميزانية التي رصدها 

المؤتمر لهذه الفعالية؟
- أخ��ي الكريم ه��ؤالء ينفحون بما لديهم وم��ا في عقولهم.. أواًل 
المؤتمر الشعبي العام هو حزب فقير وليس غنيًا مثل تلك األحزاب التي 
لديها من األموال ما يمكن أن تغطي مثل هذه الفعاليات.. كل الفعاليات 
التي تحدث اآلن هي عمل تطوعي وليس لدى المؤتمر إمكانية أن يدفع 
اي تكاليف، ونتحدى أي شخص أن يثبت أنه تم صرف ريال واحد على 
هذه الفعاليات والتي تعبر عن قناعات ذاتية وحماس من جماهير 
المؤتمر.. وما يردده المرجفون هو ادعاء كاذب واسطوانة سبق أن 
عزفوا عليها في عام 2011م.. لو كنا ننفق على هذه التجمعات 
لما كفانا مال قارون حتى نصرف على كل هذه الماليين ولو كنا نملك 
ذلك المال الذي تحدثوا عنه لغيرنا وجهة اليمن طواًل وعرضًا.. هؤالء 
يدعون زوارًا ونحن ليس لدينا دعم من السعودية وال من قطر وال من 
الكويت، نحن تنظيم يعتمد على ذاته يتقشف وال نستطيع أن نغطي 
أقل متطلباتنا، وما يدعونه هو محاولة لتشويه اللوحة الجميلة التي 
نؤمن أنها سترسم يوم 24 أغسطس ألنها ستعبر عن اليمن وليس 

عن المؤتمر الشعبي العام فقط.
> كلمة أخيرة..

- يجب أن يعرف الجميع أن المؤتمر الشعبي العام ال يتحدث عن 
ذاته وال يضع قضايا تخدم أشخاصًا وال رموزًا سواًء أكان هذا الرمز علي 
عبدالله صالح أو غيره.. المؤتمر يطرح قضايا من أجل الوطن والشعب 
أواًل وأخيرًا، وهذه الفعالية ليس الهدف منها تمجيد أشخاص مع أنهم 
عظماء ويستحقون التمجيد والشكر والتقدير، ولكنها فعالية من 

أجل الوطن أواًل وأخيرًا..
وندعو كل اليمنيين رجااًل ونساًء من كل األح��زاب إلى أن يشاركوا 
ات،  في هذا الحشد ألنه يخدم اليمن ال أشخاص أو تنظيم.. كفانا ادعاء
والكل يعرف التجمعات التي ال تخدم اليمن بل وتستعدي علينا 
اآلخرين وتشوه صورة اليمنيين وتجعلنا في عداد القوى التي ال يرغب 

بها العالم.

االحتفال بتأســيس المؤتمر يعني 
االنتصار مجددًا للحوار والمصالحة 
العــدوان وجــه  فــي  والصمــود 

وتعزيــز  الصفــوف  رص  علينــا 
الجبهــة الداخليــة من أجــل الوطن

تعديل المناهج الدراسية يتم خارج 
العمل المؤسسي ويجب أن يتوقف

بشــير: محاولــة النيــل مــن المؤتمــر 
ستبوء بالفشل

الــذرة: المؤتمر مثل إطارًا سياســيًا 
حاضنًا لكل القوى السياسية

الجيالنــي: المؤتمر كان أول مشــروع وطني 
ديمقراطي وحدوي تحقق للشعب بعد الثورة

حاتم: تأسس المؤتمر بالحوار فحقق 
التنمية والوحدة واألمن والسالم

قال القيادي التربوي عبدالكريم الجنداري -وكيل وزارة التربية والتعليم 
لقطاع المشاريع نائب رئيس لجنة الحشد لمهرجان 24 أغسطس: إن المؤتمر 
الشعبي العام ال يتحدث عن رموز وال يطرح قضايا تخدم أشخاصًا أو تمجد رموزه حتى 
لو كان هذا الرمز هو بحجم علي عبدالله صالح -وهو يستحق- ولكنه يطرح قضايا من 
أجل الوطن والشعب.. وتطرق القيادي عبدالكريم الجنداري في حوار مع »الميثاق« الى 
بعض االنجازات التي تحققت خالل 33 سنة من حكم المؤتمر الشعبي العام في مختلف 

مجاالت التنمية.
ونوه الجنداري إلى أن مهرجان 24 أغسطس يحمل عددًا من الرسائل المهمة أبرزها 
أن اليمن بكل ابنائه صامدون ولن يفرطوا بأي شبر من تراب اليمن وأن الممثل الشرعي 
لليمن هم الماليين التي تخرج الى الشوارع في صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية وليس 

المرتزقة في فنادق الرياض وغيرها.. إلى التفاصيل:

لقاء/فيصل الحزمي
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5الخميس: 

»الميثاق«: عدد من المؤسسين يتحدثون لـ

»الميثاق«: عبدالكريم الجنداري لـ

المؤتمر يعبر عن تطلعات وآمال الشعب

المؤتمر اهتم بالتعليم وأنفق 
عليه بسخاء وعمل على تحييده

إن شعبنا لم يصنع حضارته القديمة إال في ظل االستقرار واألمن 
والسالم، ولم يتحقق له ذلك إال في ظل وحدة األرض والشعب والحكم

الميثاق الوطني


