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 يحيى علي نوري

الزعيم.. وتنشيط 
العمل التنظيمي

يظل العمل المؤتمري ومتطلبات رفع مستوى ادائه  
ووتيرته الموضوع الذي ياخذ نصيب االسد من اهتمامات 
الوسط المؤتمري ..ومع ذلك يظل هدفًا غير قابل للتبلور على الواقع 
بفعل حالة االهتزازات التي اصابت العمل المؤتمري غير مرة وعبر 
مراحل متعددة كان ابرزها مرحلة االزمة السياسية وتداعياتها التي 

مازالت تمثل تهديدًا للكيان المؤتمري..
وللحقيقة ان الحديث عن العمل المؤتمري وبالرغم من وجود 
االحباطات المتعددة التي تقف في طريقه مازال يمثل القضية االولى 
والجوهرية التي يتطلع الوسط المؤتمري الى تحقيقها بصورة تتفق 
مع حجم ومكانة المؤتمر الشعبي العام وحجم انجازاته على مختلف 
مسارات العمل الوطني بما يعكس حالة من االستشعار بالمسئولية 
التنظيمية لديه ويجعل من قيادته محصورة تمامًا في هذا المطلب..
وهو ما يدفع بقيادته وخالل االجتماعات الدورية واالستثنائية 
االشارة الى تفعيل العمل المؤتمري والتواصل بين مختلف التكوينات 
إال انها تأكيدات لم تتمكن من تحقيق الطمأنينة الكاملة لدى اعضاء 
المؤتمر بل اصبح المؤتمريون ينظرون لها من باب كونها اكليشة 
البد ان تشير اليها القيادة التنظيمية لتأكيد حرصها وتواصلها مع 
مختلف التكوينات والتهدئة من حالة االستياء التي بلغت حدودًا 
غير معقولة جراء استمرار العمل المؤتمري في الجمود والتقوقع..

ولعل لقاء الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
السبت مع عدد من رؤساء الدوائر وقيادات المؤتمر قد جاء بمثابة 
بارقة أمل كبيرة في ان يتم التعاطي مع العمل المؤتمري في اطار 

توجه جديد وجاد يخرجه من دائرة االقوال الى دائرة األفعال..
وتكمن اهمية هذا الحدث المؤتمري كون اللقاء ضم االمانة العامة 
وهي التكوين القيادي األعلى المناط بمهمة ومسئولية القيادة 
التنفيذية للمؤتمر والمعنية ببلورة ق��رارات وتوصيات المؤتمر 

العام واللجنة الدائمة وكذا قرارات اللجنة العامة..
وهذا يعني ان اللقاء باالمانة العامة يمثل خطوة نحو بلورة العمل 
المؤتمري القادم وهو مايعني ايضًا ان االمانة العامة بما تشكله هرميًا 
من دوائر متخصصة على مختلف جوانب العملية التنظيمية ستقوم 
باعداد خططها التنظيمية وفقا لمؤشرات خطة التحرك السياسية 
والتنظيمية للمؤتمر وبصورة تهدف الى القيام بتنفيذ العديد من 
الفعاليات التي يتطلبها العمل المؤتمري خالل المرحلة الراهنة 

وطبيعة التحديات التي تشهدها الساحة الوطنية..
اذا الوسط المؤتمري العريض بانتظار بلورة قرارات لقاء رئيس 
المؤتمر مع عدد من أعضاء االمانة العامة في اطار برامج وفعاليات 

مزمنة محددة االهداف..
كما ان الوسط المؤتمري يتطلع إل��ى اع��داد خطط موضوعية 

وواقعية متجردة من الحشو لكثير من القضايا التنظيمية..
االمر يتطلب االختيار المهني للقضايا االكثر اهمية واستجابة 
لمتطلبات العملية التنظيمية والمستجدات في الساحة ولعل الخطط 
التنظيمية التي التزيدعن ثالثة اشهر هى الكفيلة بتحقيق االهداف 

المرجوة..
والريب ان من اهم القضايا التي ينبغي على االمانة العامة للمؤتمر 
القيام بها هو العمل على رفع وتيرة نشاط دوائرها المتخصصة 
والتي تزيد عن العشرين دائرة معنية جميعها بمختلف القضايا 
والجوانب بحيث تكون ق��ادرة على القيام بضخ كافة المعلومات 
وال��رؤى والمؤشرات التي تحتاج لها مختلف المكونات المؤتمرية 
وعلى اساسها تقوم بتنفيذ برامجها وخططها وتنفيذ ما يوكل إليها.
كما ان االمانة العامة للمؤتمر بات عليها اليوم مسئولية  تعزيز 
االرتباط بالفروع بما يجعل من العملية االتصالية بين المكونات 
القيادية والقاعدية تتم في اطار مخطط يضع حدًا لحالة االرتجالية 
والعشوائية التي يعد استمرارها اليوم كارثة على العمل التنظيمي 
وتجعله حبيسًا لحالة التقوقع التي باتت غير مقبولة مهما كانت 
المبررات التي يحاول البعض استخدامها لتغطية قصوره وعدم 
قدرته على التعامل مع متطلبات العمل المؤتمري وفق ادارة ومهارة 

وخلق وابداع.. 
وخالصة ان العمل المؤتمري ووفقًا البعاد ومدلوالت لقاء الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر مع القيادة التنفيذية للمؤتمر 
ستكون ان شاء الله بداية مرحلة جديدة نجد انفسنا جميعا مشغولين 
بمهامها كل حسب قطاعه ومكونه األمر الذي سيبعث حالة من 
الزخم الكبيرة المؤكدة على قدرة المؤتمر على التحدي والمواكبة 
مع المتغبرات بما يتفق مع عظمة كونه تنظيما يمنيًا رائدًا يحفل 
رصيده بالكثير من االنجازات التاريخية والوطنية والتنظيمية.. 

تمكنه الستكمال بناء اليمن الجديد..

انكر تحقق أي مشروع اقتصادي وتنموي وخدمي في المحافظات الجنوبية

تقرير "فريق القضية الجنوبية" يجلد الشعب اليمني ويحاكم وحدته
»الميثاق«- خاص 

يبدأ اعضاء مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل، اليوم، مناقشة تقرير فريق عمل 
القضية الجنوبية، ح��ول ج��ذور ومحتوى 
القضية، في الجلسة العامة الثانية لمؤتمر 
ال��ح��وار ال��وط��ن��ي، ال���ذي يحمل ك��ث��ي��رًا من 
ات التي- لألسف- تلغي  المغالطات واالفتراء
الحقوق التاريخية والسياسية وتضحيات 
الشعب اليمني ونضاالت الحركة الوطنية في 
سبيل تحقيق الوحدة اليمنية القضية األولى 

لكل اليمنيين في الشمال والجنوب.
وفيما اعترف التقرير بان جذور القضية 
الجنوبية تعود الى المرحلة التالية مباشرة 
لالستقالل الوطني من االستعمار البريطاني 

في ال�30 من نوفمبر عام 1967م، اعتبر 
حرب 1994م وما حدث بعدها بداية ظهور 
القضية الجنوبية بما مثلته من إلغاء الشراكة 
السياسية للجنوب وتحجيم موقعه ومكانته 
وحضوره في المعادلة السياسية وما رافقها 

من ممارسات وأخطاء.
التقرير  بمجمله مثل اعتسافًا واضحًا 
للحقائق التاريخية والشواهد الحية، وصب 
م��ع��دوه ع��ل��ى تكثيف ال��ع��ب��ارات والجمل 
االنشائية القائمة على المواقف السياسية 
لبعض ال��ق��وى ال��م��وج��ودة داخ���ل ال��ح��وار 
وخارجه، وركز محاكمته لليمنيين، ولالغلبية 
العظمى من أبناء الشعب المتمسكة بالوحدة.. 
نافيا وحدة النسيج االجتماعي والجغرافي 

للشعب اليمني والترابط االسري القائم بين 
عموم شرائح وفئات المجتمع اليمني.

وح��اول التقرير محاكمة نضاالت الحركة 
الوطنية وجلد الشعب اليمني والتضحيات 
التي بذلها خيرة أبنائه في سبيل تحقيق 
وحدتهم وجمع اللحمة اليمنية، من خالل 
محاكمته لوحدة 22 م��اي��و90م، بتهمة  
التسرع في تحقيقها، متناسيا ان الوحدة 
كانت وما زالت وستظل هدفًا مقدسًا للشعب 

اليمني.
وف���ي ح��ي��ن ات��ه��م م��ع��دو ال��ت��ق��ري��ر فترة 
الجمهورية اليمنية  بازهاق روح االنسان 
وال��ش��ج��ر وال��ح��ج��ر وت��دم��ي��ر ك��ل ش���يء في 
المحافظات ال��س��ت وك��أن��ه��ا ك��ان��ت غارقة 

بالمنجزات والمشاريع االقتصادية والتنموية 
والخدمية وه��و ما ي��روج له اع��داء الوحدة 
اليوم.. علمًا ان المحافظات الجنوبية كانت 
خالل فترة حكم االشتراكي تعيش أوضاع 

اإلنسان الذي غادر توه من الكهوف..
وبفضل الوحدة اليمنية المباركة اصبحت 
المحافظات الجنوبية مربوطة بشرايين من 
الطرقات وليس شريانًا واح���دًا، وأصبحت 
المستشفيات والوحدات الصحية والمنشآت 
الصناعية والمدارس والجامعات والمطارات 
واالتصاالت والمنشآت الرياضية والمالعب 
وال��م��ج��م��ع��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة، ت��ط��رز وج��ه 
تلك المحافظات التي كانت اشبه بسجن 

بروليتاري االشتراكي.

مؤتمر المحويت يقر الئحة دعم األنشطة التنظيمية
 المحويت-سعد الحفاشي 

أقر االجتماع التنظيمي الموسع لقيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية مدينة  
المحويت ورؤساء المراكز التنظيمية وممثلي التكوينات القاعدية والفرعية للمؤتمر 
بالمديرية- والذي عقد برئاسة رئيس فرع المؤتمر بالمديرية فؤاد محمد الذيفاني، -الئحة النظام 
االساسي لصندوق دعم انشطة المؤتمر بمديرية مدينة المحويت الدائرة االنتخابية "235" والذي 
ينشأ بموجبها صندوق لدعم االنشطة التنظيمية والجماهيرية والسياسية والثقافية للمؤتمر 

بالمديرية ومراكزه التنظيمية.

وستسهم الئحة النظام األساسي في حشد كوادر المؤتمر الشعبي العام بمختلف صفاتهم 
وتكويناتهم التنظيمية على العمل الفاعل لخدمة التنظيم وتطويره وتفعيل نشاطاته 
وخدماته وإسهاماته في خدمة القاعدة الجماهيرية للمؤتمر وإيجاد مصادر دخل مالية 
ثابتة من خالل اشتراكات مالية منظمة يدفعها اعضاء وعضوات المؤتمر للتمكن من تمويل 
مختلف االعمال والنشاطات الجماهيرية والتنظيمية واإلعالمية والسياسية للمؤتمر بالمديرية 
والمراكز التنظيمية. وعبر المجتمعون عن اصرارهم على العمل المستمر وبما يخدم المصلحة 

العامة ويطور من قدرات وامكانات العمل التنظيمي والجماهيري للمؤتمر الشعبي العام.

ل���م���ؤت���م���ر   ا ن  دا
ال���ش���ع���ب���ي ال���ع���ام 
وح��ل��ف��اؤه بمحافظة حجة 
واقعة االعتداء وإطالق النار 
التي حدثت االثنين الماضي 
واستهدفت منزل الشيخ 
ف��ه��د م��ف��ت��اح ده��ش��وش- 
عضو مجلس الشورى رئيس 
ف��رع المؤتمر بالمحافظة 
ومنازل عدد من المواطنين، 
وأدت إلى إصابة نجل الشيخ 
ده�����ش�����وش وع��������دد م��ن 

المواطنين .
ووق��ف اجتماع عقدته قيادة ف��رع المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بمحافظة 
حجة، على األحداث األمنية المؤسفة والمتمثلة 
في االنفالت األمني الذي تمر به المحافظة بشكل 
عام ومدينة حجة بشكل خاص والتي أدت إلى 
حدوث وفيات وإصابات بين المواطنين وفقدان 

ممتلكاتهم وضياع حقوقهم.

وطالب بيان صادر عن االجتماع 
ب��ت��س��ل��ي��م ال���ج���ن���اة ف���ي ال��ح��ادث��ة 
األخيرة، وتنفيذ توجيهات رئيس 
الجمهورية بتعيين مدير ألمن 
المحافظة بناء على ترشيح محافظ 
ال��م��ح��اف��ظ��ة، وس��ح��ب عبدالملك 
ال��م��دان��ي ال���ذي ت��م إرس��ال��ه مديرًا 
لألمن بالمحافظة بالمخالفة لتلك 

التوجيهات .
وشدد البيان على ضرورة إخراج 
المليشيات الحزبية المسلحة من 
مدينة حجة واستبدالها بقوى األمن 
المخولة بحفظ األمن في المدينة، 

وكذا إخراج المعسكرات إلى خارج المدينة.
وأك��د البيان تمسك المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب التحالف الوطني بالدولة المدنية الحديثة 
والنهج السلمي لتنفيذ كل المطالب الشرعية 
والقانونية، مخاطبًا الحكومة بالعمل على تنفيذ 
تلك المطالب حفاظًا على أرواح ودم���اء أبناء 

المحافظة .

المؤتمر وحلفاؤه في حجة يدينون 
االعتداء على منزل الشيخ دهشوش

مؤتمر إب ُيحيى أربعينية فقيد الوطن الشيخ دارس
نظم المؤتمر الشبعي العام ف��رع محافظة إب  "الخميس"  

اربعينية فقيد الوطن الشيخ محمد حميد دارس.. والذي كان 
قد أصيب بطلق ناري الشهر قبل الماضي.. ما أدى إلى وفاته.

وفي الحفل ال��ذي حضرته قيادة السلطة المحلية واألمنية وقيادة 
المؤتمر الشعبي العام وأسرة فقيد الوطن الشيخ دارس، القى الشيخ 
امين علي الوارفي_ امين عام المجلس المحلي بالمحافظة- كلمة اشاد 
فيها بدور فقيد الوطن الشهيد محمد دارس.. وما كان له من دور عظيم 
في خدمة ابناء محافظة اب في حل العديد من قضاياهم والوقوف الى 

جانبهم.
من جانبه ألقى حمود دارس كلمة عن اسرة فقيد الوطن الشيخ دارس، 
اشار فيها الى ان رحيله مثل فاجعة ألهله وأصدقائه ومحبيه وخسارة 

للوطن بشكل عام.. مضيفًا: ان الفقيد لم يكن بيده سلطة وال مصلحة.. 
ولكن كان بيده ما هو اقوى من ذلك وهو اإلخالص والمحبة والصدق في 

التعامل مع عامة الناس والتفاني في خدمتهم.
داعيًا قيادة المحافظة واألجهزة االمنية الى تنفيذ الوثيقة المبرمه 
بشأن منع اطالق النار في االعراس وضبط من يقومون بذلك حفاظا على 
ارواح ابناء المحافظة، موجهًا شكره لقيادة المحافظة وأبنائها لمواقفهم 

العظمية مع اسرة الفقيد .
وفي ختام الحفل قام امين علي الورافي_ امين محلي المحافظة، بتكريم 
نجل فقيد الوطن احمد محمد دارس بدرع المحافظة من الدرجة االولى.
كما كرم الشيخ عبد الواحد صالح_ رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 

بالمحافظة، أسرة الفقيد بدرع المؤتمر.

النائب العام يوجه بالتحقيق مع وكيل وزارة الداخلية
وجه النائب العام الدكتور علي االعوش نيابة شمال االمانة بالتحقيق  

وضبط وكيل وزارة الداخلية عبدالرحمن حنش ومعه صادق غراب 
ومدير امن امانة العاصمة عمر عبدالكريم في قضية االعتداء والخطف 
الذي تعرض له القيادي في المؤتمر الشعبي العام خالد ابو عيدة نائب رئيس 

الدائرة الفنية..
وفي الشكوى التى احالها النائب العام لنيابة شمال االمانة اتهم ابو عيدة 
المذكورين وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية بالشروع في القتل العمد 
واطالق النار عليه بشكل مباشر وخطفه واعتقاله بدون وجه حق لمدة ثالثة 
ايام ونهب اغراضه الشخصية وتدمير سيارته.. وطالب ابو عيدة النائب العام 

بسرعة ضبط الجناة واحالتهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع .
الجدير بالذكر ان االقيادي المؤتمري خالد أبو عيدة نائب رئيس الدائرة 
الفنية قد تعرض لالعتداء والخطف من قبل عناصر مسلحة اطلقت النار 

عليه وقامت باختطافه لمدة ثالثة ايام كما هشمت سيارته جوار إدارة أمن 
أمانة العاصمة.

ات استهدافية خالل األعوام  وسبق ان تعرض ابو عيدة  لسلسة اعتداء
الماضية تمثلت في وضع قنبلة يدوية في باب منزله من قبل مجهولين عام 
2009م والتي أبطل مفعولها قبل االنفجار بثواني وكذا عملية اختطافه من 
قبل أوالد األحمر خالل األزمة التي شهدتها اليمن العام 2011 م واحتجازه 
في سجن الفرقة ومن ثم في سجن أوالد األحمر الذين استخدموا ضده وسائل 

تعذيب غير إنسانية قبل أن يفرج عنه بضغط قبلي كبير آنذاك..
كما تعرض ابو عيدة لمحاولة اغتيال العام الحالي بمحافظة إب قبل ثالثة 
أشهر من قبل مليشيات تم تجنيدهم من الساحات وهو الحادث الذي أسفر 
عن إصابات بليغة لشخصين ممن كانوا برفقته قبل أن تتدخل شخصيات 

اجتماعية إلنهاء القضية بحكم قبلي..

أعضاء المؤتمر والتحالف.... بقية
من نصف سكانه يعيشون حالة مجاعة حقيقية في ظل تفشي 
الفساد داخل أروقة الحكومة ووزارات اإلصالح تحديدًا بطريقة غير 

مسبوقة..
ودعو رئيس الجمهورية والبرلمان ومؤتمر الحوار الوطني إلى عدم 
السماح بتمرير الجرعة للحكومة ألن األوضاع المعيشية المتردية 
ألبناء الشعب ال تتحمل مثل هذه المجازفة، سيما وأن نسبة الفقر 
بلغت اكثر من 54% بين السكان كما تناست ظاهرة انعدام األمن 

الغذائي خالل العامين األخيرين األكثر من 44%.. باإلضافة إلى أن 
الجرعة ستزيد من البطالة في أوساط الشباب والتي تجاوزت %50.

يذكر أن الحكومة تصر على الجرعة في الوقت الذي العالم يحذر من 
المعاناة اإلنسانية ألبناء الشعب اليمني حيث ان 13.1 مليون يمني ال 
يحصلون على مياه صالحة للشعب و15.5 مليون يمني يعانون من 
انعدام األمن الغذائى، ومليون طفل يعانون من سوء التغذية، خالفًا 
لمئات اآلالف من النازحين ومئات اآلالف ....... في السعودية بعد 

ات األخيرة. اإلجراء
هذا وكان النائب عزام صالح طالب البرلمان باستدعاء وزراء المالية 
والتخطيط والتجارة على خلفية توجه الحكومة لرفع الدعم عن 

المشتقات النفطية..
من جانبه حذر رئىس كتلة المستقلين في البرلمان ناصر عرمان 
الحكومة من اقدامها على اتخاذ أي زيادة في المشتقات النفطية إاّل 

بموافقة البرلمان..


