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عندما تنسى الحكومة أزمة الكهرباء

في حـوارات مفعمة بالروح الوطنية وانكار الذات

مؤتمريو تعز وإب يتلمسون أوجاع اليمن ويتجهون صوب المعارضة
تعز  -جميل الجعدبي
مثلما هو دأبهم في صناعة التحوالت التاريخية وانكار الذات يستشعر المؤتمريون اليوم
مسئوليتهم بحق الوطن ويؤثرون مجدداً مصالح الوطن العليا على مصالحهم الشخصية
والحزبية معلنين حالة استنفار قصوى لبلورة رؤى وأفكار او مبررات سياسية وفكرية واجتماعية
لمعالجة مختلف القضايا الوطنية على طاولة الحوار الوطني المرتقب.
وألن الهم الوطني هو قضيتهم االساسية ،ومرجعية حزبهم وطنية خالية من الشوائب
فهاهم يتداعون من كل شبر على التراب اليمني وابصارهم شاخصة على ساحة المعارضة
الوطنية مستحضرين خبراتهم االدارية والقيادية وتجاربهم لحماية ُّ
اللحمة الوطنية والجبهة
الداخلية ،فيما اآلخرون وقد باتوا على رأس السلطة منشغلين بترتيب أوضاعهم واحزابهم
تاركين األوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ.
هكذا يمكن عنونة نقاشات ومداخالت وآراء عدد من
المشاركين في اللقاء التشاوري لقيادات ورؤساء فروع
المؤتمر الشعبي العام بمحافظتي تعز وإب المنعقدة
الخميس الماضي بمدينة تعز برئاسة االمين العام
المساعد للمؤتمر عارف عوض الزوكا وحضور عضوي
اللجنة العامة القاضي احمد الحجري ووفاء الدعيس..
وألن محافظتي إب وتعز مهد الفكر والثقافة والفنون
واإلبداع ونبع المدنية والتنمية االقتصادية وهما ساحة
المعترك السياسي بشقيه الحاكم والمعارض في اليمن
بشكل عام ،فقد جاء النقاش مجسداً لكل أوجاع الوطن
ومفعمًا بسحر البيان وأنغام االناشيد الوطنية للفنان
الكبير اي��وب ط��ارش وهتافات روائ��ع الشاعر عبداهلل
عبدالوهاب نعمان على شاكلة  :ليس منا أبداً من فرقا..
ليس منا أبداً من يصب النار في ازهارنا كي تحرقا..

اليمن تتجه نحو المجهول
وف���ي ال��ن��ق��اش أك��د
عضو الهيئة البرلمانية
للمؤتمر علي ابو حليقة
ع��ل��ى أه��م��ي��ة اض��ط�لاع
المؤتمر الشعبي العام
ب�����دوره ال��وط��ن��ي في
المستقبل كما ادى دوره
في الماضي ،مشيراً الى
مسئولية المؤتمر في
هذه الظروف كحزب رائد
في هذه الفترة الوطنية
عاش وترعرع من التربة
الوطنية ،ولم يكن حليفًا
ألي دولة خارجية او تنظيم خارجي...واستعرض ابو حليقة
جوانب من مسيرة المؤتمر في بناء أسس الدولة المدنية
الحديثة وارساء مداميك التنمية االقتصادية والتنموية
والديمقراطية بقيادة الزعيم علي عبداهلل صالح ،وفي
ظل األوض��اع المؤسفة الراهنة وتخلى اآلخرين عن
مسئولياتهم.
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الى حزب وطني معارض لمواصلة البناء من جديد وتعزيز
مسيرة التنمية الشاملة قائ ً
ال  :نحن بحاجة اليوم ان نعزز
مسيرة البناء بأن نتحول الى حزب وطني معارض من أجل
بناء اليمن وليس بناء أنفسنا وحزبنا كما يفعل اآلخرون.

والحكومة منشغلة بنفسها

متهمًا حكومة الوفاق الوطني واألط��راف السياسية
التي وصلت الى السلطة في الحكومة باالنشغال بترتيب
أوضاعهم الشخصية والحزبية فيما البلد على حافة الهاوية
والوطن يتجه نحو المجهول.
الحاجة الى انتقال المؤتمر الى ساحة المعارضة وجهة
نظر قدمها النائب والقيادي المؤتمري الشيخ علي ابو
حليقة انقسمت قاعة النقاش حولها بين مؤيد ومعارض
فيما ايدها الدكتور احمد الحميدي والذي وعد بتعليم
المعارضة كيف تكون المعارضة الحقيقية؟ وعضو اللجنة
الدائمة «محافظة إب» امين علي الورافي والذي يرى ان
المؤتمر الشعبي العام اليزال يفكر بعقلية الحزب الحاكم
وقد أخذت منهم نصف السلطة والنصف اآلخر مخلول.
ولذلك يؤيد الورافي فكرة السير واالنتقال لساحة الحزب
المعارض واالستفادة من تجارب االحزاب المعارضة في
مجاالت الفكر والثقافة واالعالم ..وقال  :اذا كان نصف
الحكومة سيخذلنا فليأخذوا الحكومة ونكون حزبًا
معارضاً ..وحث القيادات المؤتمرية على ازالة االشجار التي
نبتت على أبواب بعض مقرات المؤتمر في المديريات
في انتقاد الذع على اداء قيادات المؤتمر في المديريات
اختتمت بتوجيه نقد مماثل لقيادة المؤتمر حينما حث
المؤتمر على البدء باصالح نفسه اذا اراد دخول مؤتمر
الحوار الوطني قويًا وذلك من خالل البدء بازالة خيوط
العنكبوت التي نسجت خيوطها على
اب��واب بعض ال��دوائ��ر المتخصصة
باالمانة العامة للمؤتمر بصنعاء.

رب يوم شكوت منه فلما
صرت في غيره شكوت عليه

مواقف متطرفة في
طريق الحوار
عضو الهيئة النيابية احمد
النزيلي اكد من جانبه على
أهمية ان يكون هدف مؤتمر
الحوار الوطني هو الصالح العام
وليس مصالح المتحاورين او
تقاسم السلطة وان تكون
قضايا الحوار الوطني ومخرجاته ركائز اساسية لحماية
الثوابت الوطنية والمواطنة المتساوية وتعيد للعدالة
وهجها.
فيما تحدثت د .نجيبة مطهر عن عوامل نجاح الحوار
منها انهاء انقسام الجيش والتزام الجميع بتوجيهات
الرئيس المنتخب..مشيرة الى أهمية دخ��ول الحوار
بعقلية منفتحة واعادة الحقوق ألصحابها وازالة المواقف
المتطرفة من طريق الحوار.

محاصصة تمهد ألزمات قادمة

أبوحليقة :الحوار يسير بخطى
عرجاء

الصواريخ والعمليات والمدافع باعتبار ذلك جريمة
بحق اجيال المستقبل.

د .الشعيبي :ضعف األحزاب يضاعف
مسئولية المؤتمر

الدكتور عبدالعزيز الشعيبي  -رئيس جامعة إب  :قال
من جانبه :ان الزحف الذي وقع نحو السلطة دون وجود
رؤية حقيقية وشاملة بكيفية ادارة الحكم انتج كثيراً من
الضعف واالختالالت التي نراها اليوم والتي يعاني منها
المواطن في مختلف انحاء اليمن.
وأوضح خالل مشاركته مناقشات اللقاء التشاوري
لقيادات رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظتي
وجامعتي تعز وإب ان االختالالت الحاصلة تؤكد أهمية دور
المؤتمر الشعبي العام في نقل تجاربه وخبرته في ادارة
مختلف الهيئات والمؤسسات بنوع من المسئولية الملقاة
على عاتقه ،وباعتباره اليدير فقط حزباً سياسياً ولكنه يدير
بلداً.مشيراً الى ان المؤتمر الشعبي العام اليزال يمتلك
القدرات االدارية الكافية والتي تمكنه من تحقيق ما عجزت
عنه بقية االحزاب السياسية.
وقال االكاديمي الشعيبي  :ان الضعف الكامن عند
بقية األطراف يضاعف المسئولية أمام المؤتمر باعتبار
مسئوليته وطنية وليست على مستوى الحزب السياسي
فقط ،وان كانت األخيرة مسئوليته االساسية.
وتنظيمياً يرى رئيس فرع المؤتمر بجامعة إب ان العمل
التنظيمي بحاجة الى اعادة تهيئة ،مشدداً على أهمية
انطالق االداء التنظيمي على أسس ومعيار النوعية وليس
الكم واعتماد الخبرة والكفاءة واالستخدام األمثل للموارد.

مخاطر على الديمقراطية

وفيما يؤكد عضو اللجنة الدائمة علي
ابو حليقة على مؤتمر الحوار الوطني
كمخرج حقيقي لالزمة ومشاكل اليمن
لكنه يرى ان مؤتمر الحوار يسير بخطى
عرجاء لذلك فهو يؤكد على أهم مقاصد
المؤتمر ومسئوليته الوطنية في حماية
المكاسب الوطنية قائ ً
ال  :دورن��ا في
المؤتمر يجب ان يكون وطنيًا تنمويًا
يثري تاريخ المؤتمر..

استجرار الماضي

واضاف  :نحن نتجه للمجهول والوضع سيئ ومخيف
وكثير من القوى السياسية الوطنية تحن للماضي وتقيم
الماضي بالحاضر...مشيراً الى ان هذه المؤشرات ينطبق
عليها قول الشاعر العربي :

والى ذلك حذرت القيادية المؤتمرية فوزية حميضة من
محاصصة وتقاسم الوظيفة العامة وفق معايير االنتماء
الحزبي والفكري او العقائدي وقالت ان هذا االسلوب سوف
يتسبب في ايجاد فجوة مستقبلية جديدة تمهد ألزمات
قادمة ،داعية مؤتمر الحوار الوطني الى صد كل ابواب
األزمات.واشارت الى ان تعطيل التعليم أشد من حرب

وفي موضوع قضايا الحوار الوطني شدد الدكتور
عبدالعزيز الشعيبي على
أهمية المحافظة على
الثوابت الوطنية والنهج
الديمقراطي ،مشيراً الى
ت��ع��رض الديمقراطية
وال���وح���دة ف��ي اليمن
اليوم لمخاطر كثيرة..
ولذلك يؤكد على أهمية
ان تكون رؤية المؤتمر
م��رت��ك��زة ع��ل��ى أس��س
المصلحة الوطنية العليا.

المؤتمر يدين االعتداء على منزل مجيديع
دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام االعتداء اإلجرامي
الذي تعرض له منزل األستاذ نائف مجيديع _ مدير مكتب
التربية بمحافظة عمران -يوم الثالثاء الماضي والذي
أسفر عن إصابة زوجته وإثارة الهلع والخوف بين أفراد
أسرته وإلحاق أضرار مادية بالمنزل .
وقال المصدر :إن االعتداء الذي تعرض له مدير مكتب
تربية عمران وهو من الكوادر القيادية في المؤتمر
الشعبي العام وما سبقه من اعتداء على منزل األستاذ
حميد علي السليماني _ مدير إدارة التربية والتعليم
بمديرية الحداء “محافظة ذمار” من قبل مسلحين كانوا

يستقلون دراج��ة نارية مساء االثنين الماضي  ،تلك
االعتداءات تأتي في إطار مسلسل االستهداف المتواصل
لقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام من قبل بعض
األطراف التي تحاول يائسة النيل من مكانة المؤتمر
وإره��اب ك��وادره وأنصاره وجر البالد لمربع الفوضى
والعنف في مسعى منها لتقويض التسوية السياسية.
وأضاف المصدر  :إن المؤتمر الشعبي العام سيظل
حريصاً على التهدئة ولن ينجر خلف مخططات العناصر
التخريبية ومن يقف خلفها من قوى متآمرة وحاقدة..
محم ً
ال حكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية واألجهزة

األمنية كامل المسئولية عن توفير الحماية لقياداته
وك��وادره وضبط العناصر التي تقف خلف كل عمليات
االغتيال واالعتداءات التي طالتهم خالل الفترة الماضية..
وتحديد الجهات التي تقف خلف تلك األعمال وتقديمهم
للعدالة لينالوا عقابهم جراء ما تقترفه أياديهم اآلثمة .
وكان منزل نائف عبداهلل مجيديع -مدير مكتب التربية
بمحافظة عمران -تعرض لهجوم بقنبلة من قبل عناصر
مسلحة ..وقالت المصادر :إن االنفجار أدى إلى إصابة
زوجة مدير مكتب التربية بجراح طفيفة نُقلت على إثرها
إلى المستشفى ،كما أدى إلى إحداث أضرار بالمنزل.

المؤتمر يعزي في شهداء الطائرة العسكرية
ويحث الحكومة على رعاية أسرهم

الزعيم علي عبداهلل صالح يعزي سفير
االمارات لدى اليمن في وفاة والدته

أعرب المؤتمر الشعبي العام عن بالغ تعازيه ومواساته ألسر وأهالي الشهداء
األبطال من منتسبي “القوات الجوية” الذين قضوا في الحادث األليم إثر تحطم
طائرة نقل “عسكرية” نوع “أنتينوف” في ساعة مبكرة صباح أمس “األربعاء”
في منطقة الحصبة _ شمال العاصمة صنعاء.
وقال المؤتمر الشعبي العام _ في بالغ صحفي_ إن الوطن والقوات المسلحة
اليمنية فقد برحيل هؤالء الكوكبة من ضباط القوات الجوية والدفاع الجوي
خيرة ضباطه ورجاله األوفياء ،الذين قدموا الكثير من أجل الوطن وأمنه
واستقراره والحفاظ على مصالحه.
وتوجه المؤتمر الشعبي العام بتعازيه لرئيس الجمهورية _ القائد األعلى
للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة
هيئة األركان العامة وقيادة القوات الجوية وكافة منتسبي القوات المسلحة
وأسر الشهداء بهذا الحادث األليم  ،مؤكداً أنه يمثل خسارة فادحة ليس للقوات
المسلحة فحسب بل للوطن بشكل عام.
وطالب المؤتمر الشعبي العام حكومة الوفاق الوطني وقيادة وزارة الدفاع
بإيالء أسر الشهداء رعاية خاصة ..مشدداً على ضرورة إجراء التحقيقات
بخصوص الحادث وإعالن نتائجه للرأي العام.

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل صالح ببرقية عزاء ومواساة
إلى سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى اليمن عبداهلل المزروعي بوفاة
والدته الفاضلة.
وعبر الزعيم علي عبداهلل صالح باسمه ونيابة عن قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي
العام عن أحر التعازي وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل  ،سائال اهلل عز وجل أن
يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها
الصبر والسلوان  ،إنا هلل وإنا إليه راجعون.

المؤتمر ينعي وفاة القياديين
حميد ويحيى المعبوش
نعت قيادة المؤتمر الشعبي العام وفاة القياديين المؤتمريين حميد ناصر
حزام المعبوش القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في مديرية
المفتاح محافظة حجة ،ويحيى صالح المعبوش واللذين انتقال الى رحمة اهلل
صباح الخميس الماضي بحادث سير مؤسف في منطقة الضحي طريق حجة
الحديدة عندما اعترضت سيارتهما قاطرة اثناء توجههما للمشاركة في اعمال
اللقاء التشاوري للقيادات المؤتمرية الذي انعقد في محافظة الحديدة ..وجاء
في بيان النعي :لقد ُفجع المؤتمر وكل أعضائه برحيل قياديين مؤتمريين
متميزين سخرا حياتهما من اجل الوطن وخدمة المواطنين ..
وأعربت قيادة المؤتمر الشعبي العام عن بالغ االسى والحزن السرتي
الفقيدين ومشاطرتهم أحزانهم بهذا المصاب الجلل  ،سائلين المولى عز وجل
ان يتغمدهما بواسع رحمته وان يسكنهما فسيح جناته ويلهم اهلهما وذويهما
الصبر والسلوان ..انا هلل وانا اليه راجعون ..

..و يعزي في وفاة ناصر سعد الجهمي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام -برقية عزاء ومواساة
لألخ /الجبري ناصر سعد الجهمي وكافة آل الجهمي ،بوفاة ناصر سعد الجهمي.
نص البرقية:
(وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون)صدق
اهلل العظيم
األخ  /الجبري ناصر سعد الجهمي  -عضو اللجنة الدائمة المحترم
األخوة /آل الجهمي المحترمون
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ببالغ األسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره تلقينا نبأ وفاة األخ ناصر سعد
الجهمي ..وإذ نشاطركم ألمكم وأحزانكم بهذا المصاب الجلل أبعث إليكم باسمي
شخصياً
ً
ونيابة عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام بتعازينا القلبية الحارة .
سائ ً
ال اهلل تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته
ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان .
إنا هلل وإنا إليه راجعون

ويعزي آل سرحان
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة
الى االخ /محمد سرحان واخوانه وذلك في وفاة والدهم الشيخ /احمد سرحان السيد.
جاء فيها « :ببالغ األسى تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ /احمد سرحان السيد وبهذا
المصاب الجلل اتقدم باسمي شخصيا ونيابة عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي
العام ..اعبر عن عميق الحزن واأللم على فقدان شخصية وطنية واجتماعية ،سائلين
المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وان يسكنه فسيح
جناته مع الشهداء والصديقين وان يلهمكم عظيم الصبر والسلوان»..

< ونحن نعيش هذه األيام االحتفال بالذكرى االولى لتوقيع المبادرة الخليجية
والتي وقعها األخ الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام كونه
العامل األهم والذي بتوقيعه على المبادرة قد ضرب مث ً
ال رائعاً للزعيم الذي يتداعى
لقضايا شعبه والمصالح العليا لوطنه باعتبار تحقيقها هو الهدف النبيل لنمط من
القادة الذين انكروا ذاتهم لمصلحة الذات العليا للوطن.
وعليه فإن تسليم فخامة الزعيم علي عبداهلل صالح لكرسي السلطة الى أخيه
عبدربه منصور هادي كان يعني وبتركيز شديد تسليم أمانة إدارة الدولة من قائد
حكيم الى قائد محنك حيث حمله المسؤولية الوطنية لقيادة الوطن وإخراجه من
سلسلة األزمات التي زرعها في طريقه أطراف يمنية كانت والتزال تقوم بأدوار مخزية
لصالح أربابهم والمسؤولين الحقيقيين عن
معظم مشكالت اليمن منذ اليوم االول
الستعادة وحدته في الثاني والعشرين من
مايو 1990م.
وفي هذه االطاللة نتوجه بحديثنا الى
االخوة في حكومة الوفاق الوطني والتي
يرأسها االستاذ محمد سالم باسندوة،
فنقول كما جاء في محكم الكتاب :بسم
اهلل الرحمن الرحيم« :فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر» ،وهنا نريد أن
نذكر الحكومة بأن بالدنا قد عاشت هذا
العام أسوأ صيف عاشته منذ عقود طويلة
والسبب كان في انقطاع التيار الكهربائي
طيلة الشهور الستة على معظم محافظات
الجمهورية وهو أمر عانى منه الشعب الكثير
حيث تحولت حياتهم لسلسلة من المعاناة
اليومية دف��ع ثمنها من رزق��ه وهدوئه
واستقراره الشيء الكثير وألن ثمة مث ً
ال يقول« :مصائب قوم عند قوم فوائد» فإن
تجار األزمة استغلوا الوضع الرديء للكهرباء فاشتروا مئات اآلالف من مواطير توليد
الطاقة الكهربائية المنزلية والمكتبية  ..الخ وباعوها للغالبا ..ثم تاجروا بالبنزين
ومشتقاته والتي وصلت اسعارها الى أرقام خيالية ،وحتى تزيد أرباحهم من دم
الغالبا أرباحًا جندوا فرقًا من عبدة المال وكلفوهم بضرب الشبكات المخصصة
إليصال التيار الكهربائي وهد كل عمل طيب قام ويقوم به العاملون في وزارة
الكهرباء لتستمر تجارة مواطير ازدهار وقد جمعوا مئات الماليين جراء تلك السياسة
القذرة بحق الوطن ومواطنيه.
واليوم ودعنا الصيف بكل مراراته ونعيش فصل الشتاء الذي تخف فيه وبنسبة
كبيرة استهالك التيار الكهربائي وبذلك انتهت أزمة انقطاع التيار الكهربائي ليس
ألن الحكومة عالجت االمر ولكن الننا نعيش فصل الشتاء ،والسؤال الذي نوجهه
لحكومة الوفاق ماذا انتم فاعلون حين يحل علينا الصيف القادم بعد بضعة أشهر؟؟
المعروف أن أية حكومة عاقلة وتفكر بصورة صحيحة فهي تعتبر فصل الشتاء
بأكمله هو فصل صيانة وترميم وإعادة إعمار لكل منشآت الكهرباء.
وأية حكومة وطنية وعاقلة وتفكر بشكل صحيح عليها أول ما عليها التخطيط
العلمي والعملي إلقامة صناعة كهرباء للبلد تكفيه للخمسين سنة القادمة ألن
الحكومة التي ال تملك كهرباء فائضة ال يمكنها ان تكون صادقة بدعوة االستثمار
وبإقامة تنمية شاملة ألن الكهرباء هي حجر الزاوية إلعمار أي وطن فيه حكومة
تحترم مسؤولياتها وتحترم احتياجات شعبها..وحكومة الوفاق الجالسة فوق رؤوسنا
تعرف وتدري وتدرك أن هناك عجزاً كبيراً في حجم الطاقة الذي تحتاجه البالد في
المرحلة الراهنة ومع ذلك لم نرها أو نسمعها تعلن عن خطة شاملة إلقامة صناعة
كهرباء في البالد لسد حاجتها الفعلية اآلن ولتوفير طاقة فائضة تقدمها لمشاريع
االستثمار الكبيرة المرجوة وصولها لليمن..ما فائدة ان تقدم لنا الدول المانحة
ثمانية مليارات دوالر في مؤتمر الرياض وملياري دوالر عن مؤتمر المانحين في
نيويورك والحكومة لم تقدم مشروعاً وطنياً للكهرباء..وعليه فإننا ننصح الحكومة
أن تضع يدها بصدق على قضية الكهرباء وضرورة حلها ح ً
ال جذرياً من خالل إقامة
محطات توليد الطاقة بخطط مستقبلية بعيداً عن كهرباء التأجير والمعروفة بطاقة
العموالت ويجب أن يبدأ هذا االمر اآلن وأن يلمسه المواطن.
وننصح الحكومة ان تعمل حلو ً
ال موضوعية ألزمة الكهرباء قبل قدوم الصيف
القادم ،فلو تكرر في الصيف القادم من أزمة للكهرباء كما حصل هذا الصيف
فإننا نبشر الحكومة أن الشارع سيخرج عن بكرة أبيه ،وسيطالب بإقالتها بالطول
والعرض ألن الوضع االقتصادي والمعيشي الصعب لن يسمح للمواطن بشراء
مواطير بنزين لتشغيلها لكن وضعه سيمنحه الحق في الثورة على حكومة الوفاق
وتاجر األزمة الغير حميد.
السؤال االخير ما فائدة أن يكون لليمن عالقات دبلوماسية ودولية مع اكثر من
ستين دولة وال تستطيع الحكومة االستفادة من تلك العالقات إلقامة محطات
كهرباء للخمسين عامًا القادمة أو حتى للعقدين القادمين خاصة وأن فلوس
المانحين موجودة ،لكن غير الموجود هو العقل الحكومي الذي يعرف ان المسؤولية
مغرم ال مغنم ..اللهم اني بلغت  ..اللهم فاشهد..

محمد علي سعد

المؤتمر يؤكد أن نجاح الحوار
مسئولية جماعية
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً
لها الثالثاء برئاسة الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس
المؤتمر الشعبي العام .
ووقف االجتماع أمام األوضاع السياسية في الساحة
اليمنية وما يتعلق بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية المزمنة بعد مرور عام من التوقيع عليها.
كما استمعت اللجنة في اجتماعها إلى تقارير خاصة
حول الترتيبات الجارية لمؤتمر الحوار الوطني ،وجددت
التزام المؤتمر وحرصه على اإلسهام بفعالية في إنجاح
مؤتمر الحوار الوطني وبما يؤدي إلى حل كافة المشاكل
التي تواجه البلد ،في إطار الحفاظ على وحدة وأمن
واستقرار اليمن ،والتي أكدت عليها المبادرة الخليجية
وآليتها المزمنة وقرارات مجلس األمن ذات الصلة.
مشيرة إل��ى أن إنجاح الحوار الوطني مسئولية
جماعية وان الحوار هو قارب النجاة للوطن من المهالك
والوسيلة المثلى للتعبير عن تطلعات أبناء الشعب
اليمني في بناء دولة مدنية حديثة ووطن يشارك
الجميع في بنائه وصنع مستقبله.
كما وقف االجتماع أمام الهجوم الصهيوني على

غزة وما نتج عنه من سقوط المئات من الشهداء
والجرحى؛ حيث جددت اللجنة العامة إدانة المؤتمر
الشعبي العام الشديدة للعدوان اإلسرائيلي على أبناء
الشعب الفلسطيني في غزة ..منتقدة استمرار الصمت
الدولي إزاء تلك الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق
الفلسطينيين.
وانتقدت اللجنة العامة المحاوالت التي تمارسها بعض
القوى الدولية ضد بعض األقطار العربية وفي مقدمتها
دول المواجهة التي يتم محاولة كسر شوكتها من خالل
إشعال حروب أهلية داخلية فيها تؤدي إلى تدمير أسس
ومقومات الدولة في تلك الدول وإضعاف شوكتها بما
يخدم مصالح العدو اإلسرائيلي في المقام األول.
وفي اإلط��ار التنظيمي استعرضت اللجنة تقارير
حول نتائج اللقاءات التشاورية لقيادات المؤتمر في
عشر محافظات والتي انعقدت األسبوع قبل الماضي
وكذا اللقاءات التشاورية لقيادات المؤتمر في بقية
المحافظات والتي ستنعقد الحقًا واتخذت بشأنها
القرارات الالزمة.

الحوار سلوكنا والديمقراطية صناعتنا

الزوكا  :املؤتمر يزداد علواً وسيبقى صامداً وسباقاً ملواجهة التحديات
جميل الجعدبي
< أش��اد ع��ارف الزوكا االمين
العام المساعد للمؤتمر الشعبي
العام بصمود قيادات وأعضاء
المؤتمر الشعبي العام بمحافظتي
تعز وإب ومواقفهم الوطنية خالل
مرحلة األزمة التي مر بها الوطن.
وق��ال االمين العام المساعد
مخاطبًا المشاركين في اللقاء
التشاوري لقيادات ورؤساء المؤتمر
بمحافظتي تعز وإب :لقد كنتم
الصخرة الصماء التي تحطمت
عليها مؤامرة العودة بالوطن
للوراء..
واعتبر الزوكا أن حضور وتفاعل
المؤتمريين ومشاركتهم في
اللقاء ال��ت��ش��اوري بهذا الحجم
والشخصيات والهامات الكبيرة
داللة على ازدياد المؤتمر الشعبي العام تألقًا وعلواً
ورفعة.
وقال  :من اعتقدوا ان المؤتمر الشعبي العام قد بدأ
يضمحل نقول لهم االضمحالل في رؤوسكم ،مؤكداً
ان المؤتمر الشعبي العام بقواعده وقياداته الصلبة
سيبقى صامداً قويًا كما عرف عنه في كل المواقف

والظروف الصعبة والمعقدة.
ولفت االمين العام المساعد
لبدء مرحلة جديدة في تاريخ
المؤتمر الشعبي العام تتجه نحو
التقدم لالفضل ونحو مجابهة
التحديات التي تواجهها بالدنا
خالل الفترة الراهنة والقادمة.
واشار األمين العام المساعد
الى خصوصية ومكانة محافظتي
تعز وإب على المستوى الوطني
لما لهما من تأثير ولما يمتلكان
من كفاءات وخبرات كبرى يعول
على آرائها ومقترحاتها لصياغة
برنامج عمل لليمن كلها خالل
الفترة القادمة.
واوض��ح ان المؤتمر الشعبي
العام فتح بهذه اللقاءات نافذة
ال��ح��وار الشفاف وال��ج��اد بين
اعضائه وقواعده الشراكهم في
صياغة الرؤى المقدمة الحقًا لمؤتمر الحوار الوطني
والتي سيكون لقواعد المؤتمر الشعبي العام الدور
األكبر في صياغة مضامينها.
وقال  :نحن تنظيم اثبت ان الحوار هو سلوكنا وان
الديمقراطية هي صناعتنا ولذلك نجسدها بهذه
اللقاءات التشاورية عملياً على أرض الواقع.

