مناقشة اجراءات انشاء جامعة لحج
لحج -وحيد الشاطري
عقدت اللجنة التأسيسية إلنشاء جامعة لحج أمس األحد
اجتماعاً لها برئاسة األخ محسن النقيب تم مناقشة الترتيبات
الخاصة بوضع حجر األساس للمرحلة األولى من إنشاء جامعة
لحج والتي تبلغ مساحتها عشرة آالف متر طولي أي ما مقدار 669
هكتاراً بكلفة بلغت أربعمائة مليون ريال .
كما تم ا ستعراض اإلج��راءات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة
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التأسيسية ووزارة التعليم العالي والهادفة إلى إنجاز المشروع وفقًا
للمواصفات والتصاميم الهندسية التي تم اعتمادها من قبل اللجنة .
في تصريح لـ«الميثاق» قال األخ محسن علي ناجي النقيب محافظ
لحج :إن أبناء محافظة لحج وما تميزوا به منذ القدم من اهتمام بالعلم
والتنوير والمعرفة والدور الذي اضطلعت به المحافظة في دعم مسيرة
البناء على مستوى الوطن ..مشيداً بالجهود المبذولة إلنشاء جامعة لحج
خدمة ألجيال الحاضر والمستقبل.

االثنين 2011 / 2 / 7 :م
الموافق  / 4 :ربيع اول 1432 /هـ
العدد)1541( :

المنظمات المدنية:

الذرائع انتهت!!
أكد عدد من قادة منظمات المجتمع المدني-
الذين شاركوا في المخيم الجماهيري الكبير
بميدان التحرير في العاصمة صنعاء -تأييدهم
لمبادرة فخامة االخ علي عبداهلل صالح -رئيس
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام-
الداعية أحزاب المشترك العودة الى طاولة
الحوار وتحديد سقف زمني له بما يجنب
البالد الصراعات والفوضى ..مشيرين في
أحاديث لـ«الميثاق» إلى أنهم ضد التعطيل
والمماطلة والتسويف ..فإلى الحصيلة:
استطالع/عبدالكريم المدي
< بداية قال االخ عصام العلفي -رئيس
منتدى «ق���وم» الثقافي :ن��ب��ارك ونؤيد
مبادرة االخ رئيس الجمهورية وندعو أحزاب
المشترك االستجابة لها ،والعودة لطاولة
الحوار الجاد والمسؤول ،ألن الوطن لن
يتحمل المزيد من األزم��ات ،ولنا أن نعتبر
بما جرى ويجري في بعض االقطار العربية..
مشيراً الى أن المبادرة قدمت كل ما كانت
تريده المعارضة.
وأضاف :اآلن ليس هناك ما يمكن أن نقول
عنه مطلباً أو حقاً للمعارضة ،اال إذا كان االمر
يتعلق بنية حقيقية للدعوة للفوضى ،وتدمير
البلد ،ومع ذلك نقول:
نحن مع المبادرة وال
للفوضى وال للتخريب
وال لزعزعة األم��ن
واالس��ت��ق��رار ،ونعم
للحوار ال��ذي يقود
الى االتفاق واالبحار
معًا بسفينة الوطن
إلى بر األمان.

فخامة االخ رئيس الجمهورية مبادرة تضمنت
كل مطالب المشترك وزادت عليها الكثير من
التنازالت ومع ذلك لم نسمع موقفًا مرحبًا
من أحزاب المشترك بالمبادرة واستعدادهم
والتزامهم بالعودة للحوار.

صوت العقل
وف��ي السياق ذات��ه ق��ال االخ عبدالملك
حسن السياني -رئيس النقابة العامة للمهن

من قبلهم للحوار ..نريد سماع صوت العقل
والحكمة والصوت الوطني في المعارضة..
وها هو الشعب اليمني ينتظر منها ليس
تقديم تنازالت وإنما عودة للحوار واالتفاق

الجمهورية ،ويرفض الفوضى والتخريب
لتجنيب الوطن أي مخاطر
تهدد أمنه واستقراره.

الحوار المسؤول
< م����ن ج��ان��ب��ه
د ع����ا ا ال خ محمد
ال��م��رزوق��ي -رئيس
ن���ق���اب���ة ع���مّ���ال
وموظفي البلدية -
نائب رئيس االتحاد
العربي لعمال البلدية
و ا لسيا حة  -ا لقو ى
السياسية إل��ى أن
تصحو م��ن سباتها
وت��ل��ت��ف��ت ل��ل��وط��ن
وألم��ن��ه واستقراره
من خالل االستجابة
ل����م����ب����ادرة االخ
ال��رئ��ي��س ،وتجنيب
ال��ب��ل��د ال��ف��وض��ى
والخراب ،ألنه إذا لم
تتم االستجابة لها
ستكون هناك نتائج
سلبية ج��د اً وقاتمة
على مستقبل اليمن.

العلفي :مبادرة الرئيس قدمت المشعبك :لــم نســــــــــــمع
ك��ل م��ا ت��ري��ده المعارضة!! مـــــــوقف ًا محــدداً للمعارضة
الشرعي :على السياسيين السياني :يكفينا إره��اب � ًا
االس���ت���ج���اب���ة ل��ل��م��ب��ادرة س���ي���اس���ي��� ًا وت���خ���وي���ف��� ًا
األهـــدل :الحـــــــــــوار صــــــوت العقــــل
المرزوقي :تعبنا مماحكات..وشعارنا «ال» للفوضى «نعم» للحوار

استقرار الوطن
< الى ذلك قال االخ محمد محمد المشعبك-
النائب األول لرئيس نقابة البريد واالتصاالت:
نحن مع الحوار ،ومع مبادرة الرئيس ..ومع
االمن واالستقرار ،ونرفض الفوضى وأية
دعوة للتجمهر والمزايدات ،فباألمس قدّم

التعليمية والتربوية بمحافظة صنعاء :بارك
األشقاء واألصدقاء المبادرة ،ونحن نقول
لألخوة في المشترك يكفي إرهابًا سياسيًا
ويكفي كهربة الحياة السياسية واالجتماعية
والتنموية ورفع سقف المطالب التي لم يعد
أحد يعرف لها بداية أو نهاية أو ماهية ..ومع
ذلك فالمبادرة جاءت ملبية لكل مطالب اللقاء
المشترك ،واآلن نريد عودة حميدة ومسؤولة

حول النقاط التي أشار إليها فخامة الرئيس.

ال للفوضى  ..نعم للحوار
< أما األخ نعمان أحمد علي األهدل -رئيس
اللجنة الشعبية للدفاع عن الوحدة  -فرع
تعز  -فقد قال :إن المجتمع مع الحوار ومع
م��ب��ادرة االخ رئيس

وأضاف :ان االخ الرئيس
ما انفك يقدم التنازالت
تلو ال��ت��ن��ازالت إحساسًا
منه بمصلحة الوطن وبما
تحقق فيه من منجزات
عظيمة وهي بحاجة الى
ا لعقال ء للحفا ظ عليها
ومواصلة السير على نفس
المنوال ..وندعو األخوة
في المعارضة الى العودة
لطاولة الحوار والنزول من
أبراج المزايدات التي لم
ولن تخدم الوطن ومصالح
الشعب.

الوئام
< ومن جهته تحدث االخ
محمد محمد الشرعي-
رئيس منظمة «الجزيرة»
للتنمية والتأهيل
الديمقراطي قائ ً
ال:
أتينا الى هنا لمباركة
مبادرة االخ علي عبداهلل
صالح رئيس الجمهورية
والنابعة من حرصه
الشديد على أمن واستقرار
الوطن وقطع الطريق أمام
دعاة الفتنة.

وأضاف :اننا ضد الفوضى وإقالق السكينة
العامة وتعريض المنجزات للخطر ..ونذكر
المشترك بالقول :لم يبقَ لكم اليوم أي
ذرائع أو مبررات للتصعيد والهروب من طاولة
الحوار بعد المبادرة التي قدمها فخامة االخ
رئيس الجمهورية.

اربطوا األحزمة ..بدأ التنفيذ
تتجلى ضبابية الرؤية ورمادية اللون ،ومعطيات
الخوف من القادم ..في صورة المشهد السياسي العربي
اآلن؛ حيث تتسارع وتائر األحداث خالل دقائق أو ساعات
ً
بلبلة وفزعاً مشوباً بالحذر ،وسوء
وتتداخل بشكل يثير
تحليل والتباس فهم عند المتابع وتفكيره المشوش بإمكانية
أوعدم إمكانية تطبيقه على واقعه ،بلده ،محافظته ،إقليمه..
الخ.
وقد أكدت تجارب التاريخ أن إرادة الشعوب ال تُقهر ،وإذا
خرجت مزمجرة غاضبة ..تحطم كل ما هو قائم أمامها من
حواجز معيقة وجدران عازلة ،فتنجح في أشياء وتخفق في
أخرى ألن هناك من يركب الموجة ،ويهتبل الفرصة ،ويجيّرها
لصالحه.
وأي قطر من األقطار العربية برز على سطحه االحتقان أيًا
كانت أسبابه ..ال تنفع معه لغة التشنج وتحريض الشارع
للتحطيم و ا لتكسير و ا لقتل ،
و ا ستغال ل عفو ية ا لتحر كا ت
الغاضبة إلحداث الخراب الكبير
والدمار الفظيع ،وتمزيق الروابط
الوثيقة ،ألن المواطن البسيط
هو الذي سيدفع ثمنها بعد هدوء
الغضب ،وجالء عاصفة المسيرات
واالحتجاجات ..ونجد أن استنساخ
التجارب ال يكون وال ينجح في
استغالل متناقضات المشهد
السياسي العربي المحتقن لجر
هذا الوطن أو ذاك الى الهاوية؛
وع��ل��ى الجميع االت��ع��اظ من أحمد مهدي سالم
الدماء التي أريقت والمنشآت
التي خُربت ،والشرخ النفسي
واالجتماعي األليم ،والخسارات المذهلة بالمليارات يوميًا
لالقتصاد ،إذا ما أخذنا بالد الكنانة مثا ً
ال حاضراً ونموذجاً بارزاً
ألبرز ما حوته األسطر السابقة.
استهداف مصر من قبل القوى الغربية الحاقدة في هذه
الفترة ..ليس اعتباطًا أو مصادفة وإنما ألنها رمز حضاري
للعروبة ومنارة سامقة للتطور والتحرر ،ورفض الظلم ،وطرد
المستعمرين ،ومساعدة دول في أفريقيا واسيا لنيل استقاللها
من براثن االستعمار األوروبي ،وهو في حقيقة األمر ،استهداف
حقير للعروبة واالسالم ،وعلى وهم أن ما سيحدث فيها من
تغييرات رئاسية أو وزارية أو في لوائح منظومة الحكم ،سينتقل
بسرعة الى بقية األقطار العربية واإلسالمية وحتى االفريقية
التي ال تخضع لسوط سيدة العالم األولى ،وربيبتها إسرائيل.
الحوادث االجرامية المؤسفة التي نشاهدها حاليًا في
مصر ..كشفت عن التعجيل بتنفيذ مشروع تفتيت الوطن
العربي الكبير المطروح لدى الدوائر والحكومات الغربية منذ
عشر سنوات أو يزيد ،واآلن بدأ التنفيذ.
واألغلبية الصامتة في أي بلد التي تتأخر في قول كلمتها
هي التي عندما تخرج الى الشارع تفرض أجندتها وتسقط
أوراق المزايدات وأفراد الطابور الخامس الذي ينخر في جسد
ال قلي ً
وطنه قلي ً
ال وبإتقان شديد ،وال يتم التنبه له إال بعد أن
يكون قد أحدث شروخاً غائرة في النفوس ،وزرع األحقاد
والكراهية في وجداناتهم..
إذا خ��رج مواطنون إل��ى ال��ش��ارع ،عندهم مطالب
مشروعة ..وتم استيعابها من قبل قيادة البالد بالبدء
في تغييرات جادة ..يبقى استمرار تظاهرهم ورفعهم لسقف
المطالب ..ضربًا من العبث وأمراً يثير الشك في ظل ان كل
ساعة تمرُّ على البالد ،وتكلفها عدة ماليين من الجنيهات ،وكل
هذه االمور تقود الى الشرذمة والفوضى والتحطيم والتخريب،
والسير بالوطن الى الدمار األكيد والمصير الكارثي المؤلم.
وقد وجدوا ضالتهم في الشباب المتحمس ألي شيء والبسطاء
المغرر بهم الذين لم يستوعبوا أبعاد اللعبة الصهيوأمريكية
الرهيبة التي تعمل كسلسلة متكاملة الحلقات بدأت بالسودان
وتونس ومصر ،وإحداث قالقل خطيرة في الدول العربية االخرى
وإن بدت بعض الحلقات متنافرة مع البعض اآلخر ،فهي متفقة
ومتوافقة في االخير ،مثل خطط التخريب والتفتيت تنطلق من
تصبُ في المجرى
منبع واحد ،تتعدد أنهرُهُ وجداوله غير أنها
ّ
ذاته خصوصًا أن بعض التحقيقات كشفت عن وجود عناصر
أجنبية مشاركة ومحرضة في مصر وبعضها اعترف بتلقيه
تدريبات على التخريب في قطر وامريكا على أيدي عمالء من
الموساد.
ما يحدث اآلن من تمزيق خطير واقتتال أهلي ،وبروز األجنحة
القوية المتصارعة على السلطة في مصر هو إع��ادة إنتاج
لسيناريو قديم بنسخ مطوّرة ..مبدأ (فرّق تسدْ) الذي ثبت
نجاحه قديماً ،ولهذا ترى القوى الغربية المتكالبة على العالم
العربي االسالمي أن الظروف قد حانت ،ولحظات السخط وأفكار
االنتقام واالنفجار قد اختمرت اآلن؛ فشرعوا في التطبيق
السريع على أمل أن تشتعل كل الدول االخرى التي تحمل في
مكوناتها السياسية بعض التناقضات ،وتدخل في صراعات
مع شعوبها؛ وحتى الشعب نفسه ينقسم الى فريقين أو ثالثة
بحسب ما يمليه السيناريو الموضوع ،وتنشب الحروب االهلية
أو االقتتال بإذكاء خارجي ،ودعم اقليمي وغطاء دولي ،والنخب
في واشنطن وتل أبيب تقرع الكؤوس وتتبادل التهاني فرحة
بمآسي بمصر أم الدنيا ،وتتلذذ باألرواح البريئة التي تزهق
والممتلكات العامة والخاصة المخربة والمحطمة ..وما أصعب
البناء ،وما أسهل التخريب!

قبل الختام

في ضوء التداعيات الخطيرة سواء بقي حسني مبارك في
السلطة أم رحل ،فإن نظامه ومنظومة حكمه بدأت في التداعي
أمام قوة مظاهرات التغيير ،وأعتقد أنه لو رحل سوف تستمر
المظاهرات أو تزداد شراهة القوى السياسية المنقضة على
السلطة ،وما سيحصل بينها من احتكاكات مؤلمة ،أي افتقاد
السيطرة على األم��ور ..ونأمل ألبناء مصر أن يخرجوا بأقل
الخسائر ،ومعافين من أعنف األزمات التي شهدتها بالدهم
في التاريخ المعاصر.

آخر الكالم
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الدعوات الهدامة.
و
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استيعا وال��ع �رب��ي وام��ت�لاك
وا
ال�وط��ن��ي
شر وع و طني كبير
المواطنين.
فخامته لم
لو طن الحبيب لهذه
للعبور با

اللجنة الشعبية لحماية الوحدة:

الشعب واحد عند الملمات والتحديات

دعت
اللجنة الشعبية للدفاع عن الو
االجتماعية واألحزاب والتنظيمات حدة جميع العلماء والشخصيات
وم
بمسؤولية تاريخية أمام األحداث نظمات المجتمع المدني للوقوف
الراهنة..
مهيبة ب
الجميع االستجابة الفورية للمبا
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية حرصاً ع درة التي قدمها فخامة االخ علي
لى و
مكتسباته وقتل أحالم المتربصين بوحد حدة الصف اليمني وحفاظاً على
ته.
وأكدت الل
انتماءات جنة الشعبية في بيان لها ثق
هم
تها بعقالء اليمن على اختالف
ال
سيا
سية
و
مشاربهم الفكرية
اليمني واحد أمام الملمات والتحديات ال في برهنتهم للعالم أن الشعب
تي تهدد وطنهم.

