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األربعاء مؤتمر حوار يضم »500« مشارك ومشاركة

المنظمات المدنية تستعد لمؤتمر الحوار

في البداية قال الدكتور عادل الشجاع - عضو هيئة 
التدريس بجامعة صنعاء- رئيس التحالف المدني 
للسالم وحماية الحقوق والحريات: يأتي مؤتمر 
الحوار الوطني العام لمنظمات المجتمع المدني على 
طريق مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهذا المؤتمر 
في حقيقة األمر يعد للخروج من المأزق الذي تعاني 
منه اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني والمتمثل 
في كيفية اختيار الـ40 مقعدًا المخصصة لمنظمات 
المجتمع المدني، لذلك سوف يرشح مؤتمر حوار 
المنظمات المدنية الـ40 منظمة من المنظمات الي 
تنطبق عليها شروط المشاركة في مؤتمر الحوار 

الوطني.
همزة وصل

وحول تلك الشروط والمعايير التي سيتم اختيار 
الـ40 ممثاًل عن المنظمات المدنية في الحوار، أكد 
الدكتور الشجاع بأنه سيتم اختيار المنظمات الفاعلة 
والنوعية وتلك التي لديها القدرة على الحوار وعلى 

التفاوض.
مشيرًا الى أنهم في المنظمات المدنية يدركون 
حقيقة الخالف القائم بين مختلف القوى السياسية 
وبالتالي - فإن المجتمع المدني سيكون همزة 
الوصل، أو أنه من سيقود عملية التفاوض بين 

الفرقاء السياسين.
وقال هذه هي النقطة األولى: أما النقطية الثانية 
فهي أن مؤتمر منظمات المجتمع المدني سوف 
يخرج بتكتل وطني لبناة الدولة المدنية التي يتكرر 
اطالق مفردتها هذه األيام في كل القوى، سواًء 
التي تدرك ما هية هذه الدولة أو التي ال تعرف عنها 
شيئًا.. وبالتالي نرى في المنظمات المدنية أنه البد 
من تشكيل هذه الكتلة الوطنية لكي تكون معنية 
بانتاج األفكار وتقديم الرؤى ورفع مستوى الوعي 
لدى المجتمع وتزويده بالوعي المعرفي عن ما هية 

الدولة المدنية وأسسها وشروطها وكيفية قيامها.
مؤكدًا أن محاور مؤتمر الحوار الوطني هي محاور 
منظمات المجتمع المدني، وسوف تدار حولها نقاشات 
مطولة وتحديدًا حول القضية الجنوبية والعدالة 
االجتماعية وسلطة القانون واالقتصاد وحقوق 
االنسان وغير ذلك من المحاور المطروحة على طاولة 

المؤتمر العام للمنظمات.
مشيرًا الى أن المجتمع المدني قد حمل على 
عاتقه مسئولية تجنيب البلد المزيد من الصراعات 
والمناكفات بين الفرقاء السياسيين.. كما أن المجتمع 
المدني سيضغط على الحكومة وعلى الدولة من أجل 
أن تقدم حلواًل عملية للقضية الجنوبية أو مشكلة 
صعدة وكذلك في تهامة والمناطق الوسطى وما 

يتعلق بالعدالة االجتماعية والمصالحة الوطنية.
توحيد الرؤى

من جانبه أوضح الدكتور عبدالملك الشرعبي - 
رئيس مركز التنمية المحلية والشبابية: إن مؤتمر 
الحوار الوطني لمنظمات المجتمع المدني فرصة 
مهمة لتوحيد الــرؤى والتصورات التي تهم هذا 
القطاع الواسع وبالتالي سيتم تقديمها الى مؤتمر 

الحوار الوطني الشامل.
وقال: هناك الكثير من المهام المطروحة أمام 
مؤتمر المنظمات المدنية من أبرزها القضايا التي 
حددتها اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار ومنها األمن 
واالستقرار، القضية الجنوبية، ومشكلة صعدة، 
النظام السياسي، تطلعات وهموم المجتمع المدني، 
وجوانب الحريات ومحاربة الفساد.. وتحقيق العدالة 
والمساواة وبناء دولــة النظام والقانون واألزمــة 
االقتصادية ومحاربة الفقر والبطالة واالنتهاكات 

وعسكرة المدن عبر نشر الميليشيات المسلحة.
مؤكدًا على أهمية توحيد الرؤى في مؤتمر الحوار 
الوطني لمنظمات المجتمع المدني حول القضايا 
والمحاور التي وضعتها اللجنة الفنية.. وخاصة قضايا 
األمن والبطالة وعسكرة المدن وقضيتي الجنوب 
وصعدة والمجتمع المدني وغياب سلطة القانون الى 
جانب قضايا الناس الذين سُلبت حقوقهم وأراضيهم 
والذين تعرضوا لالنتهاكات واالقصاء والتهميش 

والظلم.
الفتًا الى أن المؤتمر الوطني للمنظمات يعد 
تظاهرة مهمة ينتظر منها الكثير اظهار قدر من 
المسئولية والصراحة واالبداع والتكامل.. بعيدًا عن 
الحزبية واالمالءات التي قد تفرضها هذه القوى أو 

تلك.
واضحة

وقال: البد من أن يكون لمؤتمر هذه المنظمات 
موقفًا واضحًا وصريحًا حول من نهب األراضي واشعل 
الفتن وأجج الصراعات السياسية والطائفية وأشاع 
ثقافة الفوضى والقتل وإيجاد مقترح معالجات لها 
كما يجب أن ينأى مؤتمر المنظمات عن الحزبية 
ومؤثراتها.. ويكون بعيدًا عن تعقيد الحلو والثارات 

السياسية.
وأضاف أعتقد أنه سيتم طرح رؤى محترمة ولن 

يقبل أحد منا فرص أي رؤيا أو امالءات أو تصورات 
من خارج صاالت وقاعات المؤتمر..

وحول معايير اختيار المنظمات المدنية لممثليها 
الى مؤتمر الحوار الوطني.. شدد الدكتور الشرعبي 
على مسألة أداء المنظمات ونوعيتها ومدى تفاعلها 
مع المسائل والقضايا الوطنية وبعدها عن المؤثرات 

الحزبية والتدخالت الخارجية.
مؤتمر  فــي  لمشاركين  ا جميع  على  وقـــال: 
المنظمات.. أن ينظروا للقضايا المطروحة بعين 
وضمير وطنيين وبعدالة ومسئولية وشفافية وقلب 
وفكر ينتميان فقط للوطن ووحدته وأمنه واستقراره 
وسلمه االجتماعي.. وهذا ما سنشدد عليه في مؤتمر 
منظمات المجتمع المدني، حتى نخرج برؤية سليمة 

وموحدة ألهم وأوسع شريحة في المجتمع.
التحدي االقتصادي واالجتماعي

> الى ذلك أكد الدكتور عادل غنيمة - استاذ العلوم 
السياسية بجامعة صنعاء - المدير التنفيذي لمنتدى 
المستقبل للدراسات االستراتيجية أنه يعوّل كثيرًا 
على مؤتمر الحوار الوطني العام لمنظمات المجتمع 
المدني.. مشيرًا الى أن هناك الكثير من الرؤى 

والتصورات التي ستطرح أمامه.
وقال: إن اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار قد حددت 
ماهية القضايا الحوارية التي ستطرح في المؤتمر 
وبالتالي ينبغي على منظمات المجتمع المدني 
والمرأة والشباب وكذلك االحزاب أن تكون لديهم رؤى 
حول مواضيع الحوار من خالل رؤية ثاقبة وعلمية 
بهدف حل مختلف تلك القضايا.. وفي اعتقادي أن 
مؤتمر منظمات المجتمع المدني سيخرج برؤية 
لتحديات  وا يا  لقضا ا مختلف  حل  لكيفية  ثاقبة 
االقتصادية واالمنية والسياسية والتنموية ونظام 
الحكم والقضية الجنوبي ومشكلة صعدة ومعها ايضًا 

القضايا االجتماعية.
وقال: الشك أن عقد مؤتمر كبير كهذا يعد خطوة 
صحيحة ومتقدمة كثيرًا وتأتي في موعدها وسبق 
وأن دعونا الى عقد مؤتمرات كهذه على مستوى 
المحافظات وعلى مستوى التحالفات والمجالس 
التنسيقية لمنظمات المجتمع المدني، بحيث يتم 
من خاللها بلورة رؤية وطنية حول مختلف القضايا 

الحوارية.
الحكم الرشيد

وحول معايير اختيار المنظمات ومشاركتها في 
مؤتمر الحوار الوطني أكد الدكتور عادل غنيمة على 
أنه البد أواًل من تقييم نشاط المنظمات ونوعيته 
وشموله للخارطة الوطنية وتفاعلها مع القضايا التي 
هي من صميم أهدافها وتخصصاتها، بحيث تكون 
منظمات عمالية نقابية، تنموية توعوية، حقوقية، 

ديمقراطية، وغيرها.
آلية اختيار المنظمات

وانتقد الدكتور غنيمة اللجنة الفنية للحوار لعدم 
تحديدها منذ فترة كيفية اختيار المنظمات المدنية 
المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وقال: لألسف 
الشديد ال نستطيع الى اليوم أن نفسر عدم تحديد 

اللجنة 
الــفــنــيــة 

ـــة  ـــي ـــف ـــكـــي ل
اختيارها لممثلي المنظمات  للمشاركة في مؤتمر 
الحوار، وما هي المعايير.. فقط سمعنا أنها حددت لها 
عدد )40( مقعدًا ولم يتم نشر المعايير بشكل واضح 

وجلي وشفاف على األقل الى اليوم.
شروط علمية وعملية

> أما الدكتور فضل مكوع عضو هيئة التدريس 
بجامعة عدن رئيس نقابة هيئة التدريس بالجامعات 

اليمنية فقال:
- هناك الكثير من الشروط والمعايير التي رأينا أن 
تتوافر في المنظمات المشاركة في المؤتمر العام 
للمنظمات المدنية ومنها : االستقاللية من التأثيرات 
الحزبية، عدم ارتباطها بالخارج أيًا كان نوع ذلك 
االرتباط، نوعيتها ومهنيتها سواء أكانت في جوانب 
الحريات ، التنمية، الحقوق، والتوعية، ، الديمقراطية، 
االجتماعية، وفاعليتها وشمولها ألراضي الجمهورية 

اليمنية، وغير ذلك من الشروط والمعايير.
الخروج عن المألوف

ولفت الى أن الى أن مؤتمر المنظمات سيكون 
فرصة مواتية لتقديم رؤيتها لمختلف القضايا، 
كما أنه سيساعد في أخذ العديد من التصورات 
واألفكار المتنوعة والقيمة من مختلف األطياف 
ويتم بلورة ذلك والخروج رؤى جريئة ستعكس 
ايجابًا على مؤتمر الحوار الوطني، حيث سترفد 
مخرجات ورؤى مؤتمر المنظمات طاولة مؤتمر 
الحوار الوطني برؤى وتصورات المجتمع المدني 
التي ستنطلق من الواقع المعاش إضافة لنوعيتها 
وشمولها وتحررها بقدر كبير من التأثيرات الحزبية 

والمناكفات السياسية.
ودعــا رئيس نقابة هيئة التدريس بالجامعات 
اليمنية األحزاب والتنظيمات السياسية الى عدم 
التأثير على قرارات ورؤى مؤتمر الحوار الوطني العام 

لمنظمات المجتمع المدني.
> وقال: على هذه األحزاب التي أوشكت أن تغرق 
اليمن في طوفان من الصراعات والتفتت والحروب 
طوال سنوات عدة خلت أن تقول خيرًا أو تصمت، 
كما أن عليها أيضًا أن تستفيد من مخرجات مؤتمر 
منظمات المجتمع المدني وال تنظر اليه اال من زاوية 

الحرص والحياد وحسن الظن.
كما دعا المنظمات المدنية المشاركة في مؤتمر 
الحوار الى تحمل مسؤولياتها والتخلي عن نظارات 
االحزاب وجنونها وعقلها الباطن أول ما تضع أقدامها 
في مؤتمرها الخاص بها أو أثناء المشاركة في مؤتمر 

الحوار الوطني الشامل.
> وقال االستاذ علي بلخدر - أمين عام اتحاد عمال 
ونقابات اليمن: إن مؤتمر حوار المنظمات المدنية 
سوف يناقش عددًا من القضايا  والمواضيع التي تهم 
الشأن الوطني، سيما المتعلقة بالقضية الجنوبية 
وصعدة واالقتصاد والمهمشين وواقــع المجتمع 
المدني وهمومه والتنمية ونظام الحكم، كما أن هذا 

المؤتمر سوف يقدم رؤى مهمة الى مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل.

مشيرًا الى أن هذا المؤتمر سيكون بداية تحول 
حقيقي لمسار الشراكة الوطنية والعمل 
لتنمية  ا لما من شأنه خدمة  المدني 
واالستقرار، وعما يميز مؤتمر المنظمات 
قال بالخدر: أن أهم ما يميز هذا المؤتمر 
هو نوعية المنظمات المشاركة وشمولها 
لكل محافظات اليمن وكذا تعدد وتنوع 
تخصصاتها وفاعليتها وحضورها في 
الساحة الوطنية وارتباطها بهموم الناس 

وتطلعاتهم واحتياجاتهم.
رؤى مهمة

ولفت أمين عام اتحاد عمال اليمن الى 
حساسية المرحلة التي يمر بها الوطن 
والتي فرضت على منظمات المجتمع 
المدني أن توحد الصف مــن خــالل هذا 
المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 500 مشارك 
ومشاركة يمثلون االتحادات والنقابات والمنظمات 
والجمعيات والمراكز الفاعلة على مستوى الجمهورية 
اليمنية.. االمر الذي يشجع على الخروج برؤى غاية 
في األهمية من شأنها أن تقدم حلواًل لعدد من 
القضايا المطروحة على طاولة مؤتمر الحوار 

الوطني.
نتائج إيجابية

> من جانبه اعتبر الشيخ محمد بشير 
رئيس االتحاد التعاوني الزراعي أهمية 
مؤتمر المنظمات تكمن في اتفاق معظم 
لوطنية  ا يا  لقضا ا مجمل  على  لمشاركين  ا
واالبتعاد عن التأثيرات االخرى، 
سيما الحزبية .. مشيرًا الى أنهم 
سوف يقدمون الى أعماله رؤى 
لوطنية  ا يا  لقضا ا لحل  مهمة 
المطروحة على طاولة مؤتمر 

الحوار الوطني.
مؤكدًا أن هــذا المؤتمر يعد 
األهــم خالل هذه الفترة سواًء 
لالحزاب  أو  المدني  للمجتمع 
انطالقًا من كون المجتمع المدني 
رتباطًا  وا قًا  لتصا ا األكثر  هو 
بــالــنــاس ومــعــرفــة لهمومهم 

ورؤاهم وتطلعاتهم.
ودعا الشيخ محمد بشير كافة منظمات المجتمع 
المدني الى وضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح، 
مشددًا على ضرورة أن يكون المرشحون لملء مقاعد 
المنظمات المدنية في مؤتمر الحوار الوطني من 
أصحاب الكفاءات والخبرة والتجربة والنشاط المدني 

والنقابي على مستوى الساحة الوطنية.
بداية تحول

> أما المهندس عباد محمد العيشي رئيس اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر الوطني لمنظمات المجتمع 
المدني رئيس نقابة المهندسين الزراعيين، فقال: 
المجتمع  لمنظمات  نوعية  نقلة  المؤتمر  يعتبر 
المدني إذ أنه المؤتمر االول الذي يضم اتحادات عامة 
ونقابات مهنية وجمعيات ومنظمات حقوقية وغيرها.. 
ويعقد كمبادرة ذاتية ولمناقشة كافة قضايا اليمن 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية يهدف الخروج 
برؤية موحدة لحل كافة القضايا التي ستطرح في 

مؤتمر الحوار الوطني.
مشيرًا الى ان المؤتمر سيحرص على الخروج بآلية 
عملية الختيار ممثلي منظمات المجتمع المدني 
للحوار الوطني والتي حدد بأربعين ممثاًل وان كانت 
هــذه النسبة ال تتوافق مع حجم وتنوع شرائح 
المجتمع المدني التي تمثلها المنظمات والتي تضم 

فالحين وعمال وأطباء ومهندسين.
المؤتمر ضرورة

أكــد األســتــاذ حميد معوضة نائب مدير عام 
الجمعيات واالتحادات بوزارة الشئون االجتماعية 
والعمل بأن مؤتمر المنظمات يمثل ضرورة ملحة 
لهذا القطاع الكبير والشريحة الواسعة والمهمة في 
الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية والتنموية 
واالقتصادية والحقوقية والعمالية.. خصوصًا وأنه 
يأتي في ظرف حرج واستثنائي تمر به اليمن، األمر 
الذي يتطلب تظافر الجهود والمساهمة بتقديم 
الحلول لمجمل القضايا والتحديات التي يواجهها 
الوطن والتي ستطرح على طاولة مؤتمر الحوار 

الوطني.
وقال: أعتقد أن المنظمات المدنية اليوم وبمختلف 
تخصصاتها واهتماماتها قادرة على ايصال صوتها 
ومساعدة اللجنة الفنية للحوار أواًل: في اختيار ممثلي 
منظمات المجتمع المدني والتي حددت لها 40 مقعدًا.
وثاينًا: بلورة الرؤى والتصورات التي ستقدم بها 

لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
مشيرًا الى ان منظمات المجتمع المدني ينضوي 
فيها رجاالت االقتصاد والمعرفة والعلم والتنمية 
وخبراء في شتى المجاالت، اضافة لتميزها بأنها 
تعيش دائمًا في أوســاط المجتمع مما يتيح لهم 
تبني االفكار والتصورات والرؤى والهموم من أعماق 
المجتمع وبلورتها في مؤتمر المنظمات واخراجها 
بالصورة الالئقة من أجل أن تأتي بالمردود واألثر 

االيجابي على الوطن برمته.
واعتبر النقابي والقيادي حميد معوضة تنظيم 
مؤتمر حوار المنظمات المدنية وبهذا الحجم بأنه 
مكسب كبير سيساعد اللجنة الفنية للحوار كونه 
سيساعد في اختيار ممثلي المنظمات للمشاركة في 

أعمال مؤتمر الحوار الوطني.

تشهد العاصمة صنعاء األربعاء المقبل انطالقة أعمال المؤتمر الوطني لمنظمات المجتمع المدني بمشاركة ما يزيد عن  
»500« مشارك ومشاركة من عموم محافظات الجمهورية يمثلون االتحادات والنقابات والمنظمات والجمعيات والمراكز.

ويتناول المؤتمر الذي يعد األول من نوعه العديد من القضايا والمحاور المتعلقة بالشأن الوطني وما يعيشه من أزمات 
ومنها التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني، اضافة الى القضية الجنوبية وقضية صعدة ونظام الحكم والمهمشين واألوضاع 
االقتصادية وحقوق االنسان والبطالة وواقع وطموحات المجتمع المدني كما ستطرح رؤية المشاركين لبناء الدولة المدنية.. 
»الميثاق« استطلعت آراء المشاركين حول رؤيتهم لكيفية اختيار ممثلي المنظمات المدنية للمشاركة في مؤتمر الحوار 

الوطني وما الذي يحتاجه المجتمع المدني خالل هذه الفترة والفترة الالحقة وغير ذلك من مواضيع المهمة..
فإلى الحصيلة..

كلنا 
ذعفان

حسين علي الخلقي

بقدر الوفاء والحب الكبير لمنظمات   
المجتمع المدني بمحافظة ذمار للشهيد 
البطل الشيخ عبدالكريم ذعفان- وكيل محافظة 
ذمار والقيادي المؤتمري البارز- بقدر ما كانت 
ــى الستشهاده صــورة فاضحة  الــذكــرى األول
ومخزية ألجهزة الدولة القضائية واألمنية التي 
عرتها لعدم تمكنها من استكمال القبض على 
بقية المجرمين القتلة وتقديمهم للعدالة لينالوا 
جزاءهم الــرادع بالقصاص منهم الرتكابهم 
جريمة نكراء في شهر محرم الحرام وأمام 
المجمع الحكومي بمدينة ذمار في وضح النهار 
وهؤالء المجرمون القتلة معروفون باالسم، 
وفعاًل لقد ذرفنا الدموع ألمًا على فقدان الشهيد 
عبدالكريم ذعفان وحزنا لعجز اجهزة الدولة 
وما   . القتلة. المجرمين  بقية  للقبض على 
صورة الوفاء الجميلة التي رسمتها منظمات 
المجتمع المدني بذمار والتي توافد بالحاضرون 
فيها الى صالة المركز الثقافي وساحته التي 
امتألت بقلوب تلهج بالدعاء ان يجزي الشهيد 
عبدالكريم ذعفان بفضل أعماله وجميل مآثره 
وعظيم اخالقه وثبات مواقفه واخالصه لشعبه 
ووطنه وأمته جنة الخلد مع النيين والصديقين 

والشهداء والصالحين وحَسُن أولئك رفيقًا..
مرت علينا الذكرى االولى الستشهاد الشيخ 
البطل عبدالكريم ذعفان القائد الشبابي الحكيم  
والقيادي المؤتمري الجسور ورجل المواقف الذي 
اليخاف مهما كانت االحداث والخسائر انه رغم 
انشعاله رحمه اهلل وزحمة الوقت لديه لم يحتجب 
او يتكبر على الناس بل كان يستقبل كل من 
يأتي إليه ويقابلهم وينصت لهم سواء في منزله 
او في الشارع او في المكتب او في اي مكان آخر 

وبكل سعادة وسرور يقدم المساعدة.
وكــان خالل توليه المناصب والمسئوليات 
الوطنية مثااًل لرجل الدولة المنحاز لمصلحة 
الوطن والشعب واستطاع تقديم دروس بليغة 
في معاني الوطنية واالداء السياسي المسئول 

وعدم التفريط بالثوابت الوطنية.
لقد انبثقت رؤية الشهيد الشيخ عبدالكريم 
ذعفان في كافة مفردات الحياة من جذور ثقافة 
اسالمية اصيلة تشربها من بيتهم الذي كان هذا 
البيت أحد بيوت العلم والعلماء حيث اصلت في 
الشهيد قيم ومبادئ الدين االسالمي الحنيف 
عن صدق وامانة وكرم ونجدة وشجاعة وتعاون 
ونصرة للحق والمظلومين ولالصالح بين الناس 
ورعاية شئونهم، وكان الشهيد سدًا منيعًا في 
وجه دعاة الغلو والتطرف الذين يتخذون من 
الدين االسالمي الحنيف ستارًا لهم للوصول 
الى السلطة ومنع استغالل المسجد االستغالل 
السياسي وتصدى لدعاة االمامة والرجعية كما 

كان عدوًا لدودًا للفاسدين.
وكان بما وهبه اهلل من القلب الكبير والعقل 
الرصين قادرًا على تجاوز الكثير من المواجهات 
والتحديات بكل شجاعة وشموخ منذ بواكير 
شبابه عندما حمل مسئوليته النضالية وانبرى 
بشجاعة واستبسال يعمل من أجل قضايا الوطن 
والناس.. ففي اللحظة التي تزداد فيها الحاجة 
الى الرجال الرواد المناضلين العظماء ليكونوا 
ــدًا من رجال  عونًا لوطنهم خطف القدر واح
الحكمة والشجاعة بعد أن عاد من اداء مناسك 
الحج وهو في قمة عطائه والوطن في أمس 

الحاجة لجهوده ونشاطه المتميز.
لقد رحل الشهيد الشيخ عبدالكريم ذعفان 
بجسده لكن روحـــه واخــالقــه تتغلغل في 

أوساطنا..
ان رحيل هذا االنسان العزيز الغالي الى العالم 
االخر يشكل غيابًا قاسيًا وفراغًا كبيرًا لرجل قل 

ان يوجد له نظير في هذا الزمن الرديئ.
لذلك ونحن نعيش الذكرى االولى الستشهاده 
ومرافقيه رحمهم اهلل تعالى نعزي انفسنا وبنوع 
ما تجود به قلوبنا عن هذه الهامة الوطنية 
العمالقة التي لن نفيها حقها مهما قلنا او عملنا 

او كتبنا ودونا من حديث.

المجتمع المدني 
سيناقش كافة 

القضايا العالقة 
مثل دخول الحوار

مؤتمر المنظمات 
بداية تحول 

حقيقي لمسار 
الشراكة الوطنية 

والعمل المدني

استطالع/عبدالكريم المدي

مليشيات سميع تقطع طريق االهجر بالمحويتعضو محلي يحمَّل محافظ حجة مسئولية قطاع قبلي
حجة- »الميثاق«

 تسبب قطاع قبلي أمس في محافظة حجة 
في قطع الخط العام بين العاصمة صنعاء 
والمحافظة وإعاقة عشرات السيارات في 

جوانب الطريق بمديرية شرس..
 وقال مواطنون إن القطاع سببه مطالب 
مواطنين بتوزيع عادل للدرجات الوظيفية، 
التي يتهمون فيها مسئول محلي بالمديرية 

بتوزيعها على أقارب له.
وحمل عضو المجلس المحلي بمديرية 
شرس »هادي وردان« قيادة المحافظة 

مسئولية هذا القطاع، وقال: »لو كان هناك 
حضور للدولة لما حصل هذا، إذ لم يعد 
يدري المواطن إلى أين يذهب ويشتكي 
فمسئولو المحافظة غائبون، واليوجد 
من يستمع لمطالب هؤالء المواطنين«.  
ودعا وردان السلطات المحلية إلى تلبية 
مطالب المواطنين العادلة واإلستماع 
لمشاكلهم. مؤكدا في ذات الوقت رفضه 
ألساليب التقطع، وقال: إنها تتسبب في 
خلق المعاناة للمواطنين وألناس العالقة 

لهم بما يجري.

تنتشر مجاميع مسلحة تتبع وزير الكهرباء 
االهجر محافظة  صالح سميع في طريق 
المحويت حيث تقوم باالعتداء على المواطنين 

ونهب ممتلكاتهم في الطريق العام.
وافاد شهود عيان لـ«الميثاق« ان مليشيات 
صالح سميع وزير الكهرباء تقطع منذ أيام 
طريق االهجر بعد ان اختطفت مواطنًا من 
بني الخياط وعشرات السيارات التابعة لها في 
محافظة المحويت بدعوى تسليمهم شخص 

رفضوا طلبه عبر أجهزة الدولة.
وشكا المواطنون من تزايد أعمال التقطع 

بطريق االهجر المحويت في ظل تواطؤ مدير 
أمن المحافظة مع تلك المليشيات بهدف اثارة 

الفوضى في ارجاء المحافظة.
وحذر ابناء المحويت من تفاقم المشكلة وجر 
ابناء المحافظة الى فتنة يسعى نافذون إلى 
اشعالها ومنهم صالح سميع بهدف تحقيق 

مكاسب ومصالح خاصة.
وحملوا وزيــر الداخلية مسؤولية االنفالت 
ـــرك مــديــر األمــن  ــي بالمحافظة وت األمــن
للمليشيات المسلحة ان تعيث في االرض فسادًا 

بدون رادع.


