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الفقيه يقدم 
استقالته من اإلصالح

قدم الشيخ صالح محسن الفقيه أحد   
مشائخ مديرية بني الحارث البارزين 
استقالته من حزب التجمع اليمني لإلصالح 
احتجاجًا على تحريض بقية أحزاب المشترك 
لعناصرهم الرتكاب الجرائم وإث��ارة الفوضى 

وأعمال التخريب.
 وأك��د لدى حضوره االربعاء الماضي خيمة 
مديرية بني الحارث بميدان التحرير انه سيقف 
الى جانب أبناء مديريته »بني الحارث« الى جانب 
الشرعية الدستورية والحفاظ على مكاسب 
الوطن ومنجزاته العظيمة.. معلنًا بذلك انضمامه 
للمؤتمر الشعبي العام واالسهام الوطني الى 
جانب رموز وقيادات المؤتمر والمخلصين من 

أبناء الوطن.

االثنين : 21 / 3 / 2011م 
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الشيخ بشير: سأظل مؤتمريًا  
رغم أنف الحاقدين والمرتدين

بالطجة المشترك يعتدون على لجنة حماية الوحدة

ك����ذب ال��ش��ي��خ   
محمد  م��ح��م��د 
ب��ش��ي��ر ع��ض��و اللجنة 
ال��دائ��م��ة رئ��ي��س فرع 
المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية بني حشيش 
محافظة صنعاء ما بثته 
قناة »سهيل« بخصوص 

استقالته من المؤتمر.
 وأكد الشيخ بشير أن 
هذا الخبر كاذب جملة 

وتفصياًل.. وق��ال في 
بيان له: سأظل مؤتمريًا 
الى يوم القيامة ووفيًا 
لشعبي  ا ت��م��ر  ل��ل��م��ؤ
ال��ع��ام وع��ل��ى العهد 
لفخامة الرئيس علي 
عبداهلل صالح رئيس 
حييت  ما  لجمهورية  ا
رغ��م أن��ف الحاقدين 
والموتورين والعمالء  

والمرتدين.

تعرضت اللجنة الشعبية لحماية   
الوحدة العتداء واقتحام من 
قبل بالطجة المشترك وذلك 
مساء السبت الماضي 12 مارس الجاري 
والتي يقع مقرها  في ش��ارع الدائري 
الغربي على بعد أمتار قليلة من المركز 
التجاري التسويقي »سيتي مارت«، حيث 
اقتحم عدد من بالطجة حزب االصالح  
مقر اللجنة بعد أن تمت محاصرته في 
اليوم السابق لالعتداء، ولم يكتفوا 
بذلك التصرف الهمجي األرع���ن، بل 
صعدوا الى سطح المبنى الخاص باللجنة 
وقاموا بنزع اللوحة التعريفية بها كما 
اعتدوا على رئيس اللجنة وإيداعه في 
للمعتصمين  سجن خ��اص في خيمة 
جوار مسجد الجامعة الجديدة .. وبهذا 
الصدد قدمت اللجنة الشعبية لحماية 

الوحدة بالغًا الى النائب العام مطالبة 
فيه باتخاذ اإلج��راءات القانونية تجاه 
االشخاص والقوى التي نصبت نفسها 
محل أجهزة الضبط القضائي عبر القيام 
بأعمال السجن والتحقيق، ودعت اللجنة 
منظمات المجتمع المدني الى إدانة 
مثل هذه االعمال والممارسات ورفضها 
مطالبة نقابة المحامين التعاون مع 
المتضررين من االهالي سكان األحياء 
وأصحاب  الجامعة  لساحة  المجاورة 
المحالت التجارية ف��ي رف��ع دع��اوى 
قضائية ضد من قاموا بانتهاك حقوقهم 
الدستورية والقانونية وحقهم في حياة 
آمنة ومستقرة، مَنْ يصفون أنفسهم 
-لألسف الشديد - بشباب التغيير، ولكن 
يبدو أنهم مجرد ستار لعناصر إرهابية 

تقوم بالتخريب والتدمير.

كما ألقى األمين العام المساعد للمؤتمر  
الشعبي العام الدكتور احمد عبيد بن 
دغر كلمة نقل في مستهلها تحيات 
باني دولة اليمن الحديثة وراعي نهضته المعاصرة 
فخامة األخ علي عبد اهلل صالح رئيس الجمهورية 
الذي أولى اهتمامًا خاصًا بحضرموت وأهلها وعلى 
وجه الخصوص هذه المدينة الرائعة التي يعود 
الفضل في روعتها أهلها أواًل وأهتمام القيادة 

السياسية بها ثانيًا..
وقال :إن االعتراف بحقيقة ما حدث من تطور 
وتقدم في المكال يقودنا حتمًا إلى االعتراف بما 
حدث من تطور وتقدم آخر في بقية مدن وأرياف 
وس��واح��ل حضرموت وك��ل األراض���ي اليمنية 

وانعكاساته على المستوى المعيشي للسكان..
وأضاف : إننا نشهد بزوغ محافظة صناعية يتم 
بناؤها بإصرار وعزيمة.. إنها معالم النهضة التي 
بشر بها األوائل من الوحدويين الذي كانوا على 
يقين وطني أن تقدم اليمن إنما يبدأ بتحقيق 
وحدته، وأن نشدان التقدم بعيدًا عن الوحدة 

كالبحث عنه في الفراغ ..
وقال : إن الحديث عن الوحدة يبعث في الوحدويين الفخر واالعتزاز ويمنح 
المواطن اليمني اماًل حقيقيًا في التقدم وفي حياة أفضل، فالوحدة كانت هدفًا 

قبل تحقيقها وأصبحت حاضرنا ومستقبلنا بعد تحقيقها.
وأضاف : إن دعاة االنفصال وفك االرتباط الذين صمتوا دهرًا ونطقوا كفرًا 
لن يحصدوا غير الهزيمة والعار لمشاريعهم الصغيرة هؤالء خانوا المبادئ 
العظيمة للثورة اليمنية وتنكروا للوحدة ألن الوحدة كانت أكبر من أهدافهم 
الصغيرة وستكشف األيام حقائق المواقف وخلفياتها وزيف األقوال وسوء 
األفعال ولقد شب أهلنا عن الطوق وارتقى وعي شعبنا في حضرموت وفي 

مختلف محافظات الوطن.
وقال بن دغر مخاطبًا الحشد الجماهيري : » إن حضوركم الحاشد هذا اليوم 
لهو تعبير عن والئكم المطلق لوحدة الوطن والقيادة التاريخية وسوف يسجل 
التاريخ ألبناء حضرموت مواقفهم الشجاعة الداعمة للوحدة اليمنية ووقوفها 
الصلب في وجه أعدائها أعداء التقدم الذين ما فتئوا يحيكون الدسائس للنيل 

من صرحها العظيم..
وقال : إن أزمة اليوم التي يمر بها الوطن اليمني هي انعكاس لصعوبات 
حقيقية تتعلق بآفاق المستقبل حيث ال أفق ألي تقدم في الحياة االقتصادية 

والمعيشية للسكان وال تنمية إال في ظل الوحدة ..
مشيرًا إلى ان شعبنا اليمني قد جرب التجزئة والشطرية في مراحلها 
المختلفة وعانى كثيرا من العبودية واالستعمار فال يجوز وال يحق ألحد أن 
يدعونا إلى هذا الوضع من جديد ألنه يتنافى وحقيقة وتاريخ هذا الشعب 

العظيم .
وتابع قائاًل : لقد أطل خصوم الوحدة برؤوسهم من خلف الحجب يحملون 
مشاريع عفى عليها الزمن وأصبحت في الماضي، فالدعوة إلى االنفصال أو 
العودة إلى عهود العبودية اإلمامية توجهات ال تجد قبواًل لها بين أهلنا فشعبنا 
يرفضها  ولن تجد في المستقبل نصيرًا لها ذلك أن التحرر من العبودية 
واالستعمار وصواًل إلى الوحدة والديمقراطية التي يرفضها اآلن دعاة التغيير 

إنما تعكس مرحلة تاريخية مشرقة في حياتنا..
ونوه الدكتور بن دغر بأن الحمالت المغرضة التي تستهدف وحدة الوطن 
اليمني قد أخذت صيغة جديدة هي الهجوم على النظام السياسي ومحاولة 
تشويه الحقائق وتزييف الواقع، لقد اتحد الخصوم وقد رأينا- وياللعجب 
فيما رأينا- كيف يلتقي إشتراكيون علمانيون وآخرون قوميون ليبراليون 
يدّعون أنهم جمهوريون مع دعاة اإلمامة الجديدة مع التخلف، كما رأينا 
كيف يلتقي المتطرفون مذهبيًا مع المتطرفين طائفيًا فالجميع يتحدون 
على أرضية وهدف واحد هو إسقاط النظام السياسي مع علمهم أن 
دعوة كهذه إنما قد تطيح بالدولة اليمنية وبالوحدة، فقد أثبتت تجربتنا 
وتجارب من حولنا هذه الحقيقة كما أنها قد تعصف بالمنجزات الوطنية 

التي تحققت منذ قيام الثورة وتعززت جذورها 
بفضل الوحدة .

مشيرًا إلى ان القيادة السياسية ممثلة في 
فخامة األخ الرئيس على قدر كبير من الحكمة 
والشعور العالي بالمسئولية الوطنية ومع كل 
مرحلة من مراحل األزمة كان فخامته يتقدم 
بمبادرة تلو أخرى الحتواء األزمة وبالتعاطي مع 
مطالب المأزومين.. منوهًا بأن مبادرات فخامة 
األخ الرئيس وأكثرها أهمية هي مبادرته في 2 
فبراير الماضي والعاشر من مارس الحالي أمام 
ممثلي الشعب أعضاء المؤتمر الوطني العام التي 
تضمنت قراءة جديدة لألوضاع السياسية ورؤية 
تاريخية مستقبلية تجمع بين واجب الحفاظ عن 
الوحدة باعتبارها منجزًا عظيمًا وبين رؤيتنا 
للحياة السياسية والتي تستمد قواعدها من 
نهجنا الوطني الديمقراطي ونزوعنا الدائم نحو 

مزيد من الحرية ..
ودعا الدكتور بن دغر إلى اصطفاف وطني 
واس��ع يحمي الوحدة الوطنية ويصون األمن 
واالستقرار.. معبرًا عن أمله في أن يتمكن الحوار 
الوطني القادم من إقرار المبادرة التاريخية لفخامة األخ الرئيس وتحويلها إلى 
واقع يساعد على االرتقاء بحياتنا السياسية واالقتصادية ويحقق االستقرار 
والتنمية التي ننشد تحقيقها في قادم األيام الرتباطها بحياتنا وحياة األجيال 

القادمة .
كما القى في المهرجان الشعراء سعيد عمر المشجري وسعيد علي الحاج 
والموهبة الواعدة عبداهلل باوزير قصائد شعرية معبرة نالت استحسان 

الحاضرين.  

وف��ي المهرجان ال��ذي  
حضره وزي��ر الكهرباء 
المهندس  ل��ط��اق��ة  وا
السقطري وعضو  ع��وض سعد 
مجلس ال���ش���ورى س��ال��م أحمد 
المحافظة  وق��ي��ادات  الخنبشي 
مدنيين وعسكريين ألقى محافظ 
حضرموت خالد سعيد الديني كلمة 
عبر فيها باسم السلطة المحلية عن 
جزيل الشكر والتقدير واالمتنان 
للمشاركين في المهرجان من أبناء 
محافظة حضرموت وما أبدوه من 
حماس وطني وتعبير صادق عن 
مباركتهم وتأييدهم لمبادرة فخامة 
رئيس الجمهورية التي أعلنها في 
المؤتمر الوطني العام والهادفة 
ال��ى تطوير ال��ن��ظ��ام السياسي 
والدعوة للحوار الوطني الشامل 
م��ج��ددًا التأكيد ع��ن دع��م أبناء 
حضرموت لهذه المبادرة التاريخية 
ولألمن واالستقرار ورفضهم لكافة 
أعمال العنف والفوضى والتخريب 
والممارسات الداعية الى جر الوطن 

للفتنة والتشظي ..
الديني بأن  المحافظ  وأش���ار 
المبادرة الرئاسية بما تضمنته من 

بنود ومفردات وأهداف وإصالحات 
سياسية وديمقراطية تعد استقراء 
والتحول  المؤسسي  ء  للبنا جليًا 
الشامل والجذري في قواعد نظام 
الحكم الديمقراطي في الوطن 
السياسي،  وت��وج��ه��ه  ومنهجته 
كما أنها جاءت ملبية ومستوعبة 
لمطالب أحزاب المعارضة والقوى 
السياسية في الوطن.. داعيًا كافة 
منظومة العمل السياسي من أحزاب 

ومنظمات مجتمع مدني في السلطة 
والمعارضة الى الجلوس على طاولة 
ال��ح��وار الشامل وااللتفاف حول 
المبادرة الرئاسية للخروج برؤى 
تعزز من النهج الديمقراطي وحماية 
الوطن وأمنه واستقراره ومكاسبه .

بأن  الديني  المحافظ  ون���وه 
المسيرات واالعتصامات السلمية 
حق مشروع كفله الدستور في 
ب��الدن��ا وه��و شكل م��ن اشكال 
التعبير عن ال��رأي وال��رأي االخر 
في اطار النهج الديمقراطي الذي 
تبتنه الوحدة اليمنية المباركة 
وأن هناك توجيهات واضحة بعدم 
التعرض لهذه المسيرات طالما 
وهي سلمية ويجب حمايتها من 

قبل أفراد األمن ..
وق��ال : ولكن ما يعجب له أن 
ت��خ��رج ب��ع��ض ال��م��س��ي��رات من 
اط��اره��ا السلمي ب��إث��ارة أعمال 
الفوضي والشغب وتخريب المال 
العام والممتلكات وترويع حياة 
المواطنين اآلمنة وترديد شعارات 
بين  هية  ا لكر ا و للفتنة  ة  مثير
أبناء الوطن الواحد.. مؤكدًا بأن 
مثل تلك الممارسات واألعمال 
أم��ر مرفوض ويجب أن يرفضه 
على  ظ��ًا  ح��ف��ا لجميع  ا يمقته  و
منجزات الوطن وأمنه واستقراره 
وسلمه االجتماعي ..مشيرًا إلى أنه 
يقع على اصحاب الفضيلة العلماء 
اليوم مسئولية كبيرة في مواصلة 
جهودهم الخيرة في ارشاد وتنوير 
الشباب والطالب لما ينفعهم في 
دينهم ودنياهم.. داع��ي��ًا كافة 
الفعاليات السياسية ومنظمات 
المجتمع المدني وك��ل من يعز 
عليه استتباب األمن واالستقرار 
في المحافظة إل��ى كلمة سواء 
ومعالجة المشكالت بروح متفهمة 

ومستوعبة لظروف المرحلة ..
وأض���اف : ون��ح��ن ف��ي السلطة 
المحلية عقولنا وقلوبنا ومكاتبنا 
مفتوحة لالستماع إلى الرأي السديد 
والخروج بمعالجات مشتركة لما 

فيها صالح المحافظة وأبنائها .
وعبر المحافظ الديني عن ثقته 
بأن مواطني حضرموت سيكونون 
دائمًا عند مستوى المسئولية لتظل 
محافظتهم أنموذجية في التعبير عن 
الرأي بالطرق السلمية والحفاظ على 
االمن واالستقرار والسلم االجتماعي 
وسيرفضون أية دعوات تحاول تعكير 
الحياة اآلمنة واإلض��رار بالمصالح 

العامة والخاصة .

أبناء حضرموت »الساحل«: لن نسمح لدعاة الفتنة النيل من وحدتنا
أقيم الخميس الماضي بمدينة المكال مهرجانًا جماهيريًا حاشدًا تأييدا لمبادرة فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية ودعمًا للحوار الوطني الشامل ورفض أعمال  

الفوضى والعنف والفتن واالنقالب على الشرعية الدستورية..
وقد رفع المشاركون في المهرجان الذي ضم قيادات المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية وأصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ والشخصيات االجتماعية والثقافية وممثلون عن 
فروع األحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات الشباب والمرأة والطالب وجموع من مختلف فئات المجتمع بمديريات الساحل- علم الجمهورية اليمنية 
وصور فخامة الرئيس واليافطات والشعارات التي تدعو إلى التالحم الوطني ووحدة الصف و انتهاج الحوار السلمي للخروج من االحتقان السياسي وتجنيب الوطن الفتنة وحماية 

مكتسباته ووحدته وسلمه االجتماعي .

بن دغر : الدعوات الماضوية
 ال مستقبل لها 

الديني : مبادرة الرئيس استقراء 
جلي للبناء المؤسسي


