
> بداي��ة كيف تق��رأ المش��هد السياس��ي الراهن بعد 
صدور قرار مجلس االمن 2140؟

- أنا لس��ت مع صدور القرارات الدولية واعتبرها لعبة سخيفة 
وجاءت بطلب من قوى يمنية وجدت نفسها عاجزة عن تحقيق 
اهدافها الشخصية والحزبية فسعت لالستقواء باالمم المتحدة 
وادخال الفصل السابع ضمن القرار، ونحن نعرف ان الفصل السابع 
يأتي للتدخل بين الدول على أساس حفظ السالم العالمي، اما اذا 
كان هناك ص��راع في الضالع أو غيرها من الم��دن اليمنية فهذا 
شأن داخلي يمني، والبعض في الساحة ارادوا اخافة البعض اآلخر 
فطلبوا هذا القرار تحت الفصل السابع، وهذه القوى واالحزاب 
فش��لت في تحقي��ق كل اهدافها وهي تريد االس��تيالء على كل 
مفاصل السلطة والدولة وترفض قضية بناء الدولة والمفترض 
، والدولة التي يتم بناؤها هي 

ً
ان يفضي الحوار الى بناء الدولة اوال

التي تقدر على حل المشاكل وكان ذلك يتطلب:
 كان يفترض ان يتم االتفاق على ماهي االسس لبناء القوات 

ً
أوال

المس��لحة واين تتموض��ع وكيف يتم اختيارها م��ن كل مناطق 
اليمن وكيف نبعدها عن كل القوى السياس��ية، ثم نأتي إلى بناء 
القضاء المس��تقل العادل الذي يصبح مرجعًا مهمًا للقوانين أو 
الدس��تور او لما يجري بين الناس، ثم يأتي بع��د ذلك االنتهاء 
من الدس��تور ويت��م ازالة الكثي��ر من االخط��اء الت��ي كانت في 
الدس��تور الس��ابق ومنها عندما قالوا ان رئيس الدولة البد ان 
يؤدي الشعائر الدينية وعضو البرلمان ورئيس الوزراء والوزراء 
كذلك البد ان يؤدوا الفروض الدينية.. فماذا يقصدون بالفروض 
الدينية، فهل الوزير او المس��ئول يختلف عن المواطن العادي 
او غير المس��لم ليس له حق المواطنة المتساوية وهذا يختلف 
مع القرآن ال��ذي يقول : »الينهاكم الله ع��ن الذين اليقاتلونكم 
ويخرجونكم من ديارك��م ان تبروهم وتقس��طوا اليهم إن الله 
يح��ب المقس��طين« وبالتال��ي تصحيح الدس��تور بم��ا فيه من 

السلبيات ضرورة ثم نتفق على تنظيف 
الس��جل االنتخابي لكي نضمن انتخابات 
حرة ونزيهة ومتكافئة ونجري انتخابات 
ومن ينتخبه الشعب يتولى حل القضايا 
والمش��اكل بم��ا فيها قضيت��ا الجنوب 

وصعدة.
وكذلك مكافحة الفساد ومعالجة ظاهرة 
غياب الحكم الرشيد فأنت تأتي لتعالج 
الظاه��رة وتنس��ى االس��اس ف��ي ه��ذا 
الموض��وع، انا ل��دّيًَ احس��اس ان الذين 
في الس��لطة ال يريدون الدولة المدنية 
الحديثة، يقولون نحن اآلن في السلطة 
س��واء أكانوا عس��كريين او سياسيين 
او تكنوق��راط انتهازيي��ن او قبليي��ن 
او أصح��اب مصالح ونفوذ  في الس��لطة 
وهؤالء لهم مكاس��ب مالية واليريدون 
الدولة المدني��ة الديمقراطية العادلة، 
حت��ى اليأت��ي أن��اس آخ��رون يأخ��ذون 

أماكنه��م ولذلك فهم يتف��ادون الدولة المدنية، ث��م جاءوا الى 
قضية األقالي��م التي وردت ف��ي وثيقة العهد واالتفاق بس��تة 
أقاليم لكن عندما يكون هناك دولة وجي��ش قوي يمكن نعمل 
اقاليم ولك��ن عندما توج��د الي��وم اقاليم ب��دون دولة وجيش 
فمعناه توجد ست دول وكل دولة منها تتصل بالقوى الخارجية 
وتعمل دولة وهذا معن��اه تمزيق اليمن لخدم��ة قوى اقليمية 
ودولية، لم��اذا قضية االقاليم؟! نحن متفق��ون على الالمركزية 
ف��ي الحكم، لكن بع��د ان يأتي برلمان منتخب وس��لطة منتخبة 
تتولى هذه العملية وتنس��ق فيما بينها وفق��ًا لمعايير علمية 

وليس هرجلة.
> أشرت إلى ان القرار االممي 2140 جاء بطلب من بعض 
القوى.. باعتقادك هل أصبحت هذه القوى مؤثرة على 

االمم المتحدة لتحصل على مثل هذا القرار؟
- القضايا ذات البعد والطابع السياس��ي س��واًء في اليمن او في 
 جمال 

ً
العالم يمكن التس��اهل في كثير منها فعندما يأتي مثال

 لهذه القضية 
ً
بن عمر مع عدد من االشخاص ويقولون نريد حال

بهذه الطريقة.. نريد تخويفهم فقط، وبالتالي يعتقد البعض 
انهم يخوفون خصومهم السياسيين بقرار مجلس االمن تحت 
الفصل الس��ابع وهم »مجلس االمن« اعتبر ذلك مجاملة لبعض 
القوى السياسية لتخويف خصومهم السياسيين ولن يخسروا 

شيئًا.
> ولكن مشروع القرار قيل ان بريطانيا تقدمت به رغم ان بعض 

العبارات والفقرات فيه تشير الى تدخل بن عمر في صياغته؟
- علينا اال نغفل ان القوى الدولية ق��د يكون لها مصالح وايضًا 
الق��وى االقليمية لها مصال��ح في الموضوع فيق��ول لك قد ربما 
النستفيد منه اآلن »القرار« لكن قد نستفيد منه في المستفبل.

أخطاء
> أال ترى ان مواد الفصل الس��ابع ال تنطبق على الحالة 

اليمنية؟
- هذا صحيح ولكن يوجد لدينا نقطة ضعف والننسى ان الرئيس 
عبدرب��ه منصور هادي يتصور له ان كل م��ا يأتي من الخارج هو 
الصح.. ولهذا نجده يكثر من االلتقاء باألجانب لحل القضايا التي 
تواجه البالد، وهذه من األخطاء التي استغلها السياسيون الذين 
يبحثون عن استكمال بسط سلطاتهم، فالذي يريد االستحواذ 
على بقية الجيش والذي يريد ان يس��تحوذ على بقية الوظائف 
والذي يريد بقية المال وهم يريدون في 
النهاية ان يصبحوا كل ش��يء ف��ي الدولة 
ويعتبرون انهم غير قادرين مالم يعملوا 
على اضعاف الجانب اآلخ��ر وأقصد بذلك 
المؤتمر الش��عبي الع��ام ال��ذي يريدون 
اضعافه ألنهم يعتبرون انه مازال يعيق 
مخططاتهم، ولهذا طالبوا بإقصاء رئيس 
المؤتمر الش��عبي العام ونسوا ان الحزب 
منظوم��ة متكامل��ة كم��ا ان ه��ذا الطرح 
يعطي للقوى الخارجية حق ازالة رؤس��اء 

االحزاب وهذه قضية مبدأ..
اضعاف المؤتمر

> وهل تعتقد ان المطالبة بإبعاد رئيس 
ح��زب عم��ل ين��درج ف��ي اط��ار عملي��ة 

التسوية؟
 جدًا جدًا ان 

ً
- هذا االمر كان شيئًا مخجال

قيادات احزاب تذهب الى االمم المتحدة 
وتقول رجاًء ابعدوا لنا علي عبدالله صالح 
من رئاس��ة المؤتمر الشعبي العام، الشيء 
الثاني هم يريدون من ابعاد علي عبدالله صالح اضعاف المؤتمر 
النهم يعتق��دون ان ابعاد عل��ي عبدالله صالح  سيس��هل لهم 
اضعاف المؤتمر الش��عبي العام ويكونون هم الحزب االوحد في 

الساحة. 
> اذا كان هذا الطلب من حزب االخوان المس��لمين لماذا توافق 

عليه االحزاب االخرى في اطار اللقاء المشترك؟
- هذا االمر اليقتصر على حزب االخ��وان وانما على اآلخرين في 
اللقاء المشترك الذين يفكرون انهم سيستفيدون بطريقة او 
بأخرى سواء في الوظائف او أي شيء من الدولة الجديدة وبالتالي 
لو كان االشتراكي والناصري وقفوا موقفًا معينًا لما وصلنا الى ما 

وصلنا اليه اليوم.
> أال تعتقد أن يأتي يوم ينقلب فيه االصالح على هذه 

االحزاب اذا ما تمكنوا من التخلص من المؤتمر؟
- ه��ذه مش��كلة.. ألن كل واح��د في المش��ترك يعتق��د انه هو 
الش��اطر، مثل علي عبدالله صالح عندما وق��ف مع االصالح كان 

يتصور له ان��ه هو الش��اطر والنتيجة أنهم انقلب��وا عليه وكان 
باالمكان لو اتفقنا على بناء الدولة المدنية الحديثة العادلة لما 
حدث هذا.. ولس��ت مع الذي��ن يقولون هذه لعب��ة اخرى الذين 
يقولون ان الدولة المدنية الحديثة مدسوسة ليرجعوا يقولون 
انتم علمانيون وتريدون فصل الدين عن الدولة وبالتالي مافيش 
دولة مدني��ة ونحن نقول : الدول��ة المدنية ه��ي الدولة العادلة 
وشعارها »وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل« وبمثل 

هذا لن يستطيعوا عمل شيء.
دعم الشباب أواًل

> كي��ف ت��رى مس��تقبل اللق��اء المش��ترك او ان هناك 
تكتالت جديدة ستشهدها الساحة السياسية؟

- اللقاء المشترك كنت أنا وجارالله عمر يرحمه الله متحمسين 
لهذا الموضوع وس��عينا له ألننا كنا نريد ان نضع حدًا لهيمنة 
المؤتمر الشعبي العام الذي بيده السلطة والدولة والجيش فكنا 
نخشى من قضية الدكتاتورية وبالتالي كان البد ان نوجد توازن 
قوى وبدون توازن لن توجد الديمقراطية واآلن نحن إذا لم نوجد 
توازن قوى فلن تس��تمر الديمقراطية واذا اردنا ايجاد توازن 
القوى البد ان ندعم شبابنا صناع المستقبل والمستقبل لهم في 
كل االحزاب وخارج االحزاب يفكرون في صناعة واحدة وهي كيف 
يبنون المستقبل بصرف النظر عن القضايا التي يختلفون فيها.

المشترك ضد المشترك
> ولكن ماذا عن خارطة التكتالت الحزبية؟

- اعتقد انه س��يكون هناك تكتالت جديدة بين احزاب ناشئة 
منها ش��بابية وجدت في الساحة وس��يكون على ضوء السلطة 
السياس��ية الجدي��دة التي ان وجدت س��تكون هن��اك تكتالت 
جديدة لخلق نوع من التوازن وس��يكون التوازن قائمًا، اما اآلن 
فالمش��ترك لم يعد بنفس القوة، ألن قضية السلطة التي كانوا 
يخشون منها قد انتهت واصبحوا يتنافسون فيما بينهم على 
من يأخذ الس��لطة وبالتالي لم يعد المش��ترك قائمًاَ ليس أكثر 
م��ن بيانات او ديك��ور وان كان آخ��ر لقاء معه��م عندما رجعت 
 على اقتس��ام الوظائف وقلت لهم ان 

ً
م��ن االردن انتقدتهم اوال

الوظيفة العامة ليست حق حزب بل حقًا للناس جميعًا فقال لي 
الدكتور ياسين سعيد نعمان نحن اقصينا وبالتالي نعمل عملية 
تعويض فقلت له : اذا كنتم اقصيتم وتأتون لتمارس��وا نفس 
عملية االقصاء، اذًا ما الفرق بينكم وبين من تقولون انه اقصاكم:

التنه عن خلق وتأتي مثله
عار عليك إذا فعلت عظيم

تعالوا نبني الدولة المدنية العادلة واذا كنتم قد ظلمتم فالقضاء 
هو من يفصل في هذه المسألة، لألس��ف الشديد مايجري لعبة 
سخيفة وكأن الوظيفة هي حق االحزاب فقط وكأن المجتمع هو 

الذي يخدم الحزب وليس العكس كما يفترض.
> كيف تقرأ مضامين القرار االممي الذي يقولون انه جاء 
لمعاقبة المعرقلين للتس��وية في الوقت الذي يقولون 

إن مؤتمر الحوار نجح فما جدوى القرار؟
- العرقلة قد تكون من قبل الذين جاءوا بهذا القرار وهنا البد من 

االشارة الى أن هذا القرار قد يأتي على رؤوسهم هم.
> كيف تقرأ مخرجات مؤتمر الحوار؟

- المخرجات فيها افكار جيدة ورائعة ولكني كنت أقول ان هذه 
النقاشات ستظل سطحية مالم يناقش��وا بناء الدولة وتوحيد 
الدولة فهذه الظواه��ر لن تجد من يعالجها، ف��كان المفترض 
ان يناقش��وا بناء الدولة وقد طرحت هذا من��ذ البداية وطالبت 

ان يركزوا على هذه النقط��ة المهمة ثم تق��دم اليها كل هذه 
القضايا لحلها وهذا رأي المجتم��ع، اآلن الحوثيون يقولون رأيًا 
والجنوبيون يقولون رأيًا والجميع يأخذ ويفسر مافيش فائدة.. 
اليوم الثاني تريد ان تعمل اقاليم بصراحة التوجد رؤية واضحة 
فيما يجري اليوم ولو نظرنا الى مسألة هيكلة الجيش سنجدها 
مثل لعبة الكراسي كل واحد في مكان احنا طيرنا الجيش حقنا 

برة«.
ُ

من تعز ومن المناطق الوسطى ومن الجنوب وفعلنا »خ
هيكلة ولعبة كراسي

> على ذكر هيكلة الجي��ش كيف ترى هذه العملية من 
ناحية عملية؟

 في هذا الموضوع 
ً
- انا اس��ميها لعبة كراس��ي وقد كتبت مقاال

فقلت انها لعبة كراسي وماتم تحت مسمى هيكلة انما هي عملية 
هرجلة من البداية فيه��ا مصالح لجهات معينة وليس لمصلحة 

البلد وليس لمصلحة بناء القوات المسلحة.
> وردت عبارة اس��تعادة المنهوبات في القرار االممي 

كيف تقرأ هذه العبارة؟
- انا اقترح ان يكون رئيس لجنة اس��تعادة المنهوبات هو علي 

محسن االحمر..
> كيف تقيم اداء حكومة الوفاق؟

- لقد سألوني من قناة السعيدة عن رأيي 
ف��ي الحكومة فقل��ت لهم : »م��اذا تفعل 
 
ً
الم��رأة الكاملة ف��ي البيت العط��ل« اوال
التوجد س��لطة في البلد بكله��ا.. البلد 
قد انهارت، الش��يء الثاني مجلس الوزراء 
موزع وكل واحد يتخذ قراره من رأس��ه، 
وانا اشفق على رئيس الوزراء الذي اعتقد 
انه الوحيد ال��ذي كان يفترض ان اليقبل 
هذا المنصب فالجميع يدارون من خارج 
الحكوم��ة وليس له��م ش��ور وال قول وال 

يقدرون على عمل شيء.
> وم��اذا ع��ن فس��اد الحكوم��ة 

المستشري؟
- الحقيق��ة يمك��ن الق��ول ان الذي��ن ل��م 
يجدوا شيئًا صاروا كثرًا وبالتالي ستكون 
النتيجة ان الفس��اد قد زاد بس��بب انهم 

س��وف يركزون على اعطاء الذين لم يمارس��وا الفساد من قبل 
فرصة ليمارسوه اليوم ولذا الفساد ازداد.

> وماذا عن الحالة األمنية؟
- الحالة االمنية سيئة وش��يء طبيعي انه عندما التوجد الدولة 
اليوجد امن وال استقرار ولهذا اذا غابت الدولة لن تبني وطنًا.. 
زارني ذات مرة االمريكان وس��ألتهم ماذا تري��دون منا.. قالوا 
نريدكم ان تستقروا ألنه اذا لم تستقر اليمن فاالضرار ستطال 
كل المصال��ح االقليمي��ة والدولي��ة ل��ذا فاس��تقرار اليم��ن من 
مصلحتنا هكذا قالوا لي بصراحة الن هناك مصالح مشتركة ولكن 
انا اقول هل يمكن ان تستقر دون وجود دولة عادلة ديمقراطية 

لكل اليمنيين وبدون استثناء.
الدولة المدنية

> كيف يمكن الحديث عن دولة مدنية حديثة في ظل 
تغول القبيلة؟

- لقد قلت لالمريكان اذا دخل حزب وقدم مشروع دولة مدنية 

حديثة عادلة في مؤتمر الحوار فقالوا س��نقف معه بقوة وهذا 
بصراحة ما جعلني اذهب لالخ علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام وقلت له لماذا اليقدم المؤتمر برنامجًا ومشروعًا 
لبناء الدولة المدنية الحديثة وبالتالي سيرغم اآلخرين حتى على 
المس��توى الدولي بمن فيهم االمريكان عل��ى الوقوف معه بكل 
قوة س��واء المؤتمر او غيره، فق��ال لي االخ عل��ي عبدالله صالح 
اليوجد لدينا مانع وايض��ًا كلمت العديد م��ن االحزاب األخرى 
بهذا، لقد قلت للعديد من قيادات المؤتمر الشعبي العام انتم 
حزب كبير وبامكانكم أن تقدموا مشروعًا بهذا الشأن وعندما 
تأتي االنتخابات حتمًا سنختار منكم عناصر وسيصبح جزءًا من 
المجتمع الجديد والبد على المؤتمر عمل شيء وان يقدم برنامجًا 

.
ً
للناس.. ما لم اخشى ان ينهار انهيارًا كامال

> كيف يمكن الحديث عن دولة حديثة وهي عاجزة عن 
القبض على قاطع طريق وهو معروف؟

- من يقدم من للمحاكمة، الدولة غير موجودة، واذا غابت الدولة 
اصبح كل شخص دولة بذاته..

لجنة العقوبات
> برأيك م��ا الدور المرتقب للجن��ة العقوبات المنبثقة 

عن القرار األممي؟
 اذا 

ً
- ليس لها معنى او مكان وخالل هذه الفترة وربما مستقبال

تغيرت االوضاع في اليم��ن بكاملها ولك��ن اآلن ليس لها معنى 
والقرار الدولي قرار اتفقوا عليه مع اليمنيين انفسهم، واقصد 
باليمنيين القيادات السياسية التي تريد إصدار مثل هذا القرار 

وقالوا النريد من القرار إال اخافة الطرف اآلخر.
> من تقصد بالقيادات السياس��ية التي طلبت إصدار 

هذا القرار؟
- القيادات الحزبية في اللقاء المشترك التي اصبحت في السلطة 

اآلن وهي تريد إخافة المؤتمر الشعبي العام.
> أال ترى ان البعض قد يس��تغل القرار لتنفيذ مش��اريع خاصة 

بهم تحت مسمى حماية حقوق االنسان التي وردت في القرار؟
- قضايا حقوق االنسان مهمة ومن القضايا االساسية التي يجب 
ان نحرص عليها جميعًا س��واء أكانت الدولة حاض��رة او غائبة 
واحيانًا قد تس��تخدم هذه العبارة ألغراض معينة لكن اذا كنا 
 البد م��ن معالجة المظالم فالجيش 

ً
حريصين على الوحدة مثال

الذي يعتدي على المواطنين عليك ان تنقله الى مكان آخر، الشيء 
الثاني هناك من يعترض لماذا نعطي االخوة في الجنوب %50 
من البرلمان والوظائف، فقلت لهم امامكم امران اذا كنتم تريدون 
وحدة عليكم ان تضحوا أو اتفقوا عل��ى االنفصال باالتفاق كما 
فعلت دولة التش��يك، اذا كنا نريد وحدة علينا ان نعتبر هؤالء 
يمنيي��ن مثلنا مثلهم ول��و اعطيناهم زيادة فكلها س��نتان او 

ثالث ستتغير األمور.
ال تمايز بين المواطنين

>  أال ت��رى ان اعطاءهم نوع��ًا من التميي��ز خروج عن 
الدستور؟

- ه��ذه العملية لفت��رة محدودة والب��د أن ن��درك ان كثيرًا من 
الجنوبيين س��يطلعون صنعاء وكثيرًا من الشماليين سينزلون 
الجن��وب وس��يعود كل واح��د يداف��ع 
عن حق اآلخ��ر خاصة اذا ش��عروا انهم 

متساوون.
> ه��ل تعتق��د ان االقاليم س��تنجح على 

ارض الواقع؟
- اليمك��ن ان تنج��ح واليمك��ن ان تقام 
في غي��اب الدولة إال اذا كان��وا قاصدين 
تمزيق اليمن ويفعلونها ست دول وربما 
أكثر ويصب��ح كل اقليم يتعاون مع قوى 
خارجية وال استبعد ان تكون هناك قوى 

اقليمية ودولية تريد ان تمزق اليمن.
> كيف تق��رأ قي��ام ث��الث دول خليجية 

بسحب سفرائها من قطر؟
- يق��ول تعالى:»االع��راب أش��د كفرًا« 
فبالتال��ي ه��ذه الخالف��ات نتيجة تخلف 
والنزال في معركة داح��س والغبراء الى 
اليوم س��واء على مستوى الس��لطات أو 

المناطق او الدول.
> في نهاية هذا اللقاء ما الرسائل التي يوجهها الدكتور 

المتوكل لالطراف السياسية في بالدنا؟
- رس��التي االولى للقاء المش��ترك بأن يتركوا الش��باب ليتفقوا 
م��ع بقية الش��باب م��ن االح��زاب االخرى والش��باب المس��تقل 
على المس��تقبل الذي يريدون وان يتحولوا م��ن احزاب تعتبر 
ال��رأي اآلخر عدوًا ال��ى اح��زاب تؤمن ب��أن الرأي اآلخ��ر جزء من 

الديمقراطية.
كما اتمنى م��ن الرئيس عبدرب��ه منصور هادي ال��ذي قال ذات 
مرة: إن المتوكل تنبأ بما س��يحدث ولكننا لم نصدقه، فأتمنى 
عليه ه��ذه المرة ان يصدقن��ي واقول له ان يلتق��ي بعدد كبير 
من اليمنيين وان التضع نفسك تحت هيمنة طرف واحد.. ضع 
نفسك محايدًا ورئيسًا للجميع.. ورسالتي للمؤتمر الشعبي العام 
ان يتحول الى حزب حقيقي منظم ويعطي فرصة للشباب ليتولوا 
المس��ئولية وان ينظموا انفس��هم الن المؤتمر يمكن ان يؤدي 
دورًا كبيرًا جدًا في المس��تقبل النه اليؤمن بالعداء لآلخر مهما 

اختلف معه وهو حزب وسطي.
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أقترح   أن   يكون   علي   محسن      رئيسًا   للجنة   استعادة    االموال المنهوبة
 

المؤتمر الشعبي ال يؤمن بالعداء لآلخر ويجب أن يعطي الفرصة للشباب
المعرقلون   للتسوية   هم   من   سعوا   للقرار   الدولي

   في   ظل   دولة   اتحادية   قوية
ّ
األقاليم   ال   تصلح   إال

البد   أن   نوجد   توازنًا   قويًا   الستمرار   الديمقراطية

حاوره  :  عارف   الشرجبي

 ❞  أصحاب المصالح 
والنفوذ يتفادون بناء 
الدولة المدنية العادلة

❞ شيء   مخجل   أن  
 تستعين   أحزاب   يمنية  
 باألمم   المتحدة   إلقصاء  

 رئيس   المؤتمر

 ❞ ياسين   سعيد  
 شرعن   للمشترك  

 سياسة   اإلقصاء   من  
 الوظيفة   العامة

أصبح تكتل
 المشترك مجرد
 ديكور وبيانات

الدكتور   المتوكل   ل� » الميثاق «: 

القرار   األممي   لعبة   سخيفة   جاء   بطلب   من   قوى   يمنية   فاشلة

هيئة الرقابة التنظيمية تدشن النزول الميداني  الى عدن
ياسر الشبوطي:

دش��نت هيئ��ة الرقاب��ة التنظيمي��ة باألمان��ة العام��ة للمؤتمر 
الش��عبي العام- الثالثاء الماضي- حملة النزول الميداني للهيئة الى 
فرع المؤتمر في محافظة عدن وفروع��ه في المديريات والدوائر 
االنتخابي��ة وذلك به��دف تقييم أداء ف��رع المؤتم��ر بالمحافظة 
وتفعيل نشاطه التنظيمي والرقابي وكذا من أجل رفع وتيرة عمله 

خالل المرحلة المقبلة.
وقد عقدت لجنة الرقابة التنظيمية المكلفة برئاس��ة االس��تاذ 
محمد عب��ده الصائغ - نائب رئيس الدائ��رة التنظيمية وعضوية 
األخ بكيل يحي��ى ُصبيح مدير مكت��ب نائب، رئيس هيئ��ة الرقابة 
والتتفيش المالي- عددًا من اللقاءات في فرع المؤتمر بالمحافظة 

وفروعه بمديريات الش��يخ عثمان وخور مكسر وصيرة والبريقة 
والتواهي مع مسئولي وقياديي المؤتمر وقيادات الفروع النسوية 
حيث تم مناقش��ة واس��تعراض جملة م��ن المه��ام والقضايا ذات 
العالق��ة بتفعي��ل النش��اط والعم��ل التنظيم��ي بف��رع المؤتم��ر 
بالمحافظ��ة وفروعه في المديريات واالس��تماع ال��ى أوضاع هذه 

الفروع واحتياجاتها المختلفة.
وخالل اللقاءات أكد االستاذ محمد عبده الصائغ على أهمية الدور 
المنوط بمسئولي ومسئوالت العمل التنظيمي في الفروع المذكورة 
ومسئولي الرقابة التنظيمية ومسئولي الدوائر الشبابية واالعالمية 
من أجل تنش��يط وتفعيل مختلف األنشطة التنظيمية والرقابية 

في كافة تكوينات المؤتمر الفرعية والقاعدية..
 مش��يرًا الى ضرورة تفاعل جمي��ع المؤتمريي��ن والمؤتمريات 

لتعزيز وتطوير األداء التنظيمي بين مختلف التكوينات التنظيمية 
وتحليهم بالفاعلية والحس التنظيمي والرقابي المسئول، منوهًا الى 
حجم المهام والمسئوليات الكبيرة الملقاة على مسئولي ومسئوالت 
الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي في فرع المؤتمر بالمحافظة 
وفروع مديرياتها بما يخدم تفعيل وتنش��يط العمل التنظيمي 
للمؤتمر وتعميق صالته بالجماهير الش��عبية والعمل على خدمة 
المواطنين في محافظة عدن والوقوف الى جانب قضاياهم الخدمية 
واالجتماعية المختلفة.حضر اللقاء األخوة محمد عبدالله المهيوبي 
نائب رئيس فرع المؤتمر بعدن وعدد من رؤساء الدوائر التنظيمية 
بفرع عدن ورؤس��اء الفروع في المديريات ومسئولي الدوائر فيها 

والقطاع النسوي للمؤتمر بالمحافظة.

العماد يرأس لقاء موسعًا لقطاع شباب المؤتمر بجامعة تعز
ترأس عصر يوم األربعاء الدكتور بش���ير العماد- رئيس دائ���رة الرقابة التنظيمية عض���و األمانة العامة، ومعه 
االستاذ/ نبيل الحمادي - رئيس الفرع بجامعة تعز عضو اللجنة الدائمة- لقاًء 
موسعًا لقيادات العمل الطالبي بشقيه الشبابي والنسوي بقيادة الفرع وفروع 
الكليات.وقد ناقش اللقاء العديد من القضايا وفي مقدمتها الصعوبات التي 
تواجه العمل التنظيم���ي في فرع المؤتمر بالجامعة وخصوصًا فيما يتعلق 

بقطاع الشباب والطالب.
واستمع اللقاء إلى العديد من اآلراء والمقترحات تهدف إلى االرتقاء بأداء 
عمل المؤتمر الش���عبي العام واالهتمام بقضايا الشباب وإعدادهم كقادة 
للمس���تقبل.. كما تم في اللقاء التأكيد على أهمي���ة دور أعضاء المؤتمر في 
المرحلة المقبلة وكذلك تبنى قضايا المواطنين . هذا وقد خرج اللقاء بجملة 
من التوصي���ات والقرارات التي من ش���أنها تفعيل وتطوي���ر وتيرة العمل 

التنظيمي بين صفوف الشباب والطالب بالجامعة.

> قال القيادي السابق في اللقاء المشترك الدكتور محمد عبدالملك المتوكل إن القيادات الحزبية في اللقاء المشترك أرادت إصدار القرار األممي 
رقم 2140 إلخافة المؤتمر الشعبي العام.  ولفت المتوكل الى أن العرقلة قد تكون من قبل الذين جاءوا بهذا القرار، وأن هذا القرار قد يأتي على 

رؤوسهم هم.
وأكد المتوكل في حديث مع »الميثاق« تنشره غدًا االثنين إن المؤتمر الشعبي العام يمكن أن يؤدي دورًا كبيرًا جدًا في المستقبل ألنه ال يؤمن 
بالعداء لآلخر مهما اختلف معه وهو حزب وسطي.. ودعا المتوكل المؤتمر الى أن يتحول الى حزب حقيقي منظم ويعطي فرصة للشباب ليتولوا 

المسؤولية وأن ينظموا أنفسهم.. فالى نص الحوار : 


