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عدن والصمود المؤتمري
مؤتمريو عدن التفوا حول الزوكا فذهب الميسري وناصر منصور القتحام الفرع بقوات األمن

غير أن هذه االساليب الرخيصة والمبتذلة ال تجد لها 
رواجًا إّال عند ضعفاء النفوس والدجالين ومن ليس لهم 
مبادئ واخالق ومواقف.. لذا فقد كان رهانهم على شق 
مؤتمر عدن رهانًا فاشًال، سيما وهذا الفرع يضم كوكبة 
متميزة من فرسان المؤتمر والوطن الذين يقفون بشموخ 
كجبل شمسان، متمسكين بالثوابت الوطنية والنظام 
الداخلي للمؤتمر وال يتزحزحون قيد أنملة عن قناعاتهم 

الوطنية والتنظيمية مهما كانت التضحيات.
الجدير بالذكر أن محافظة عدن شهدت االسبوع الماضي 
تداعيات خطيرة انعكست بشكل كبير على مستوى 
الوطن، حيث مثلت زيارة االستاذ عارف الزوكا األمين العام 
للمؤتمر الشعبي العام ومعه عدد من اعضاء اللجنة العامة 
الى محافظة -عدن وذلك تنفيذًا لقرارات األمانة العامة التي 
شددت على تنفيذ قيادة المؤتمر برنامج نزول ميداني 
الــى جميع محافظات الجمهورية- مثلت ضربة موجعة 
وقاتلة للذين يرقصون على حبلي الحراك والمؤتمر الجنوبي 
ويستثمرون مثل هذه المسميات لجني الماليين وتحقيق 

مكاسب شخصية على حساب الوطن ومكاسبه.
في محافظة عدن بدأ األمين العام للمؤتمر 

االســـتـــاذ عــــارف الـــزوكـــا ومــعــه احمد 
ــرة التنظيمية  ــدائ الــزهــيــري رئيس ال
ود.بشير العماد رئيس دائــرة الرقابة 

بزيارات ميدانية لمقرات فروع المؤتمر 
في مدينة عــدن.. ومنذ اليوم األول لتلك 

ــك االلتفاف  ــزيــارة اهــتــزت صنعاء مــن ذل ال
المؤتمري العظيم حول األمين العام.

نعم اهتزت صنعاء وجن جنون أولئك الذين ظلوا 
يوهمون الممولين لهم أن الزوكا سيخرج مطرودًا من 
عدن، بل لقد كانوا أعدوا السيناريوهات لذلك واالخبار 
المفبركة الــى درجــة أن أصحاب الفنادق رفضوا نزول 
األمين العام ومن معه في فنادقهم ليس هذا فحسب 
بل إن أبناء عدن خرجوا يهتفون بحياة الميسري وناصر 
منصور هادي والقائد العظيم «جــالل» صاحب «رابعًا» 
من صندوق تعويضات المبعدين الجنوبيين.. لكن تلك 
االوهام سقطت في أول لحظة لوصول أمين عام المؤتمر 

الى عدن.
ولم تمض ساعات حتى التف اعضاء وأنصار الموتمر 

حــول االســتــاذ عــارف الــزوكــا.. وبــدأت كل 
الفعاليات والــحــشــود الوطنية تتدفق 
أفواجًا الى جزيرة العمال لزيارته، تبارك 

له الثقة لقيادة المؤتمر من خالل 
ــن الــعــام  ــي تــولــيــه منصب األم
ــوقــت يــجــددون  وفـــي نــفــس ال
العهد بــالــوقــوف مــع المؤتمر 
ــشــعــبــي وقــــــــرارات الــلــجــنــة  ال
الــدائــمــة الرئيسية والتصدي 
ألية محاوالت تسعى للمساس 

بوحدة المؤتمر أو الوطن.
أدركت أن عدن فعًال عصية، وأن مدينة 

عرف ابنائها منذ حوالي قرن العمل الحزبي، 

وعلمت اليمن التعددية والــرأي والــرأى اآلخــر، ال يمكن أن 
ها بأن قرارات  لشخص مثل الميسري أو غيره أن يغالطوا أبناء

دورة اللجنة الدائمة للمؤتمر مخالفة للنظام الداخلي.
وهــذه الحقيقة أدركها بالتأكيد ناصر منصور هادي 
والميسري وبن حبتور والذين ذهبوا إلثارة النعرة الجنوبية 
في محاولة الستعطاف بعض االعضاء، ولكنهم حتى بهذه 
الورقة النتنة فشلوا.. فما كان منهم إّال أن استعانوا بأطقم 
قوات األمن المركزي القتحام مقر المؤتمر الشعبي العام 

فرع عدن.
الزوكا والحنكة القيادية

تعامل االستاذ عارف الزوكا األمين العام للمؤتمر مع 
جريمة اقتحام فرع المؤتمر الشعبي في عدن بحكمة 
وحنكة سياسية، ولم ينجر الى المربع الدامي الذي أراد 
البعض بخبث وحقد أن يجروه اليه لالنتقام والتخلص منه.. 
وكعادته تعامل مع هذا التحدي بشجاعة القائد والسياسي 

المحنك وتحمل للمرة 

ــيــة  ــثــان ال
ــعــة  ــراب أو ال
طعنات الغدر 
بابتسامة الكبار.. 
وأصدر توجيهات 
إلعالم المؤتمر 
ــشــر  بـــــعـــــدم ن
خـــبـــر اقــتــحــام 
ــمــؤتــمــر  فــــرع ال
فــي عـــدن، حرصًا 
مـــنـــه عـــلـــى اعـــضـــاء 
المؤتمر بمن فيهم أولئك 
المغرر بهم.. وخالل ساعات كانت 
جــريــمــة اقــتــحــام األمـــن لمؤتمر 
عدن وصحيفة «٢٢ مايو» وطرد 
العاملين من مكاتبهم حديث الشارع 
في عدن.. لعدم تراجع شقيق «الرئيس» عن 
قراره رغم مرور أكثر من خمس ساعات ذاع 

خبر تلك الجريمة التي هزت اليمن وكاد اقتحام مؤتمر 
عدن أن يطيح بالحكومة وتفجير الوضع في البالد.

ارتفعت االصوات المنددة بجريمة اقتحام فرع المؤتمر 
بعدن وتحول الشارع الى ساحة للمؤتمر ليس في عدن 

وإنما على مستوى اليمن.
ومن جديد اتخذ الزوكا قراره بعقد االجتماع مع قيادات 
المؤتمر في المحافظة وجــرى االعــداد له يــوم الثالثاء 
بشكل جيد واالتــفــاق على البرنامج وجــدول االعمال، 
وأبدت قيادات المؤتمر في محافظة عدن وعلى مستوى 
المديريات استعدادها لحضور االجتماع دون تردد 
إيمانًا منهم أنه آن األوان لوقف عبث هؤالء المتمصلحين 
والدفاع عن المؤتمر ومستقبل الوطن بالتصدي للمأزومين 
وأصحاب المشاريع الصغيرة، إّال أن عملية اقتحام مقر 

حــــالــــت دون الفرع وتدخل الوساطات 
انــــــعــــــقــــــاده 
تــفــاديــًا لتفاقم 
المشكلة الــتــي كان 
ـــهـــا  ــخــطــط مـــن ورائ ي
ــهــداف المجتمعين  اســت

وعلى رأسهم االمين العام.
عدن تنتصر للمؤتمر

ــون كــثــيــرًا وفــي  ــان ــع أبـــنـــاء عــــدن ي
مــالمــحــهــم ونـــبـــرات أحــاديــثــهــم تشعر 
باستياء كبير من أوضاعهم المتردية منذ 
٢٠١٢م وفــي اعماق مدينة عريقة تكتشف 
بشاعة التضليل االعالمي وما يلحقه في وعي الناس 
مــن أضـــرار ومعتقدات بــاطــلــة.. فتضخيم الــدعــوات 
االنفصالية يتم بدفع مسبق من قبل من يستثمرون هذه 
الدعوات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب قضايا 

وطنية مقدسة.
وهناك من يجند العصابات لتنفيذ جرائم ضد بعض ابناء 
المحافظات الشمالية.. لكن في الواقع ال خوف من عشر أو 
عشرين خيمة تضم داخلها عشرات االشخاص يطالبون 
بفك االرتباط ضمن أجندة دفع مباشرة.. مع االعتراف 
أن ثمة مظالم بيد أن المظلومين ليس لهم عالقة بأولئك 

النفر في خيام االعتصام.
وجاء اقتحام فرع المؤتمر بعدن ليظهر حقيقة وضع 
المؤتمر في ثاني أهم مدينة يمنية حيث لوحظ أن الشارع 
العدني مؤتمري ١٠٠٪ من الصيادين الى المثقفين الى 
الطالب الى الموظفين الى الشباب والعمال حتى بعض 
الحراكيين لوحظ سخطهم من عسكرة ناصر منصور 
هادي للمدينة وهيمنة الميسري على مكاتب المحافظة 

بتفويض من جالل..
وقد تجلى ذلك في اللجوء لألمن القتحام مقر المؤتمر 
بعد أن عجزوا عن أن يجدوا مؤتمريين ينفذون.. المهم 
بعد أن ظلوا يروجون ليل نهار أن مؤتمريي عدن وأبين 
ولحج كلهم بجيب الميسري وناصر منصور هادي، جاء 
االستاذ الزوكا ليكشف حجم وشعبية كل شخص في الواقع 

المعاش.

تواصل عناصر محسوبة على األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر - محاوالتها لشق  
المؤتمر الشــعبي العام على أساس شــطري يتصدرهم أحمد الميســري وناصر منصور هادي، مستقوين بالمال 
العام وسلطة الدولة وتقديم كل المغريات وتوزيع المناصب لمن ينضم اليهم، فخالفًا إلهدار االموال الباهظة من المال 
العام لشــق مؤتمر عدن نجدهم يوزعون المناصب الحكومية، حيث قد وعدوا بمنصب «محافظ عدن» ألكثر من خمســة 

أشخاص، ورئاسة جامعة عدن ألكثر من أربعة أشخاص خالفًا لمناصب الوزراء في التعديل الحكومي المرتقب.

 كتب/محمد أنعم

خالل لقاءاته مع قيادات مؤتمر عدن

األمين العام يشيد بصمود وثبات مؤتمريي 
عدن والتزامهم بالنظام الداخلي

عاد مساء األربعاء الى صنعاء األستاذ عــارف الزوكا 
االمين العام للمؤتمر الشعبي العام ومعه االستاذ احمد 
الزهيري عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة التنظيمية 
بالمؤتمر والدكتور بشير العماد عضو االمانة العامة 
رئيس دائرة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر بعد زيارة 
ناجحة الى مدينة عدن تفقد خاللها مقر فرع المؤتمر 
بالمحافظة وعددًا من مقرات فروع المؤتمر بالدوائر 

والمديريات .
والتقى االمين العام بقيادات المؤتمر في فرع عدن 
وعدد من قيادات فروع دوائر ومديريات المحافظة 
ات التطورات السياسية التي  حيث استعرضت اللقاء
تشهدها البلد ومواقف المؤتمر الشعبي العام منها ،وما 
يتعلق برؤية تطوير العمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي 

العام خالل الفترة القادمة . 
واستمع االمين العام والقيادات المرافقة له خالل 
الزيارة من قيادات المؤتمر الى شرح مفصل عن واقع 
العمل السياسي والتنظيمي على مستوى فرع مؤتمر 

محافظة عدن وفروع الدوائر والمديريات .
هــذا وأشــاد الزوكا بصمود وثبات قيادات وقواعد 

المؤتمر في محافظة عدن والتزامها بالنظام الداخلي 
للمؤتمر الشعبي العام وقرارات التكوينات التنظيمية 
ورفضها أي مــحــاوالت لتجاوزها او االلتفاف عليها 
،وحثهم على تفعيل وتطوير اساليب وآليات العمل 
السياسي والتنظيمي بما يتناسب ومتطلبات الظروف 
التي تمر بها البلد، والوقوف الى جانب المواطنين وتبني 
مطالبهم. وهمومهم الن المؤتمر الشعبي العام تنظيم 

ُوجد لخدمة الشعب والوطن .
من جانبها عبرت قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي 
العام في محافظة عدن عن سعادتها بزيارة االمين 
العام وقيادات المؤتمر والتي تاتي في ظروف استثنائية 
يمر بها اليمن.. االمر الذي يتطلب من قيادات وقواعد 
المؤتمر فــي المحافظة تكثيف عملها التنظيمي 
والسياسي بما يسهم في تطوير أداء المؤتمر الشعبي 
العام لدوره في خدمة قضايا المواطنين والدفاع عن 
مصالحهم ،مؤكدة انها ستظل وفية لقيادات المؤتمر 
السياسية والتنظيمية ومدافعة عن مصالح وثوابت 
الوطن العليا وفي مقدمتها الوحدة والجمهورية والنهج 

الديمقراطي التعددي.

األمين العام أنجز المهمة وانتصر للمؤتمر


