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فيصل الصوفي

 قرأت مرة في كتاب أو مجلة - ال أدري 
متى، وال في أي منهما - أن معلمة 
طلبت من تالميذها رسم رأس، فوقف 
أحد التالميذ يسأل معلمته هل المطلوب 

رسم الرأس من الداخل أم من الخارج؟!
ول��و وض��ع أحدنا نفسه في موقف تلك 
المعلمة فمن الطبيعي أنه سيشعر عندها 
باإلحباط، فهذا الذي يستوضح عما إذا كان 
المطلوب منه رسم الرأس من الداخل أم 
من الخارج، إما إنه تلميذ شقي يتعمد إثارة 
غضب معلمته، وإم��ا إنه جاد في سؤاله 
بالقدر الكافي من الجدية الثبات قلة حظه 
من نعمة العقل، وفي الحالتين األمر واحد، 
مدعاة للشعور باإلحباط، وهناك احتمال 
آخر، وهو ان يكون ذلك التلميذ بقية من 
ساللة بني اسرائيل المذكورين في القرآن 
الذين أمروا بذبح بقرة.. أي بقرة.. ولكنهم 
راحوا يصعبون األمر على أنفسهم.. ما هي.. 
وما لونها.. بدعوى أن البقر تشابهت عليهم.. 
بينما األمر يتعلق ببقرة.. أي بقرة.. بقرة 
»من الطارف« ويكفي.. وال لزوم للتذاكي أو 
»الموغادة« أو تعسير السهل! وبالمناسبة، 
اسجل هنا اعتراضًا  على عبارة »السهل 
الممتنع«.. هذه العبارة تتردد يوميًا من 
أفواه السياسيين وغير السياسيين بمناسبة 
وبغير مناسبة، وبحكم العادة رغ��م أن 
التناقض فيها جلي.. سهل ممتنع!، كيف 
هذا؟ فالسهل أسهل على أدنى جهد وليس 
ممتنعًا على أية حال، إال إذا كان كل واحد 
منا سيضع نفسه مكان ذلك الممتحن برسم 
رأس من الداخل، بينما هو ليس موضوع 

محنة وال امتحان.

إعالم لدعم اإلرهاب
قطعة زجاج صافي هي الحد الفاصل بين 
إعالم حزب االصالح وإعالم تنظيم القاعدة 
والجماعات اإلرهابية األخ��رى.. كل واحد 
منهما يمكن رؤيته من الجانبين.. والشيء 
بالشيء يذكر ويدعم.. يمكن مالحظة ذلك 
بسهولة في أية محاولة للمقارنة بين وسائل 
اعالم االص��الح وبين صدى المالحم وأي 

صحف أخرى تابعة لالرهابيين.
 ويتفوق اع��الم االص���الح على اع��الم 
االرهابيين في كونه ينفي عن االرهابيين 
بها، ويضفي عليهم  يفتخرون  اًل  أف��ع��ا
مسميات ناعمة هم أنفسهم يرون أنها غير 
الئقة بهم.. أية كلمة أو عبارة فيها »ارهاب 
وارهابيين« تستبدل في وسائل اعالم 
االصالح.. وتصير.. مجاهدون.. مسلحون.. 
ما يسمى باالرهاب.. قاعدة مفترضون.. 
مسلحون م��وال��ون للثورة.. وت��رد كلمة 
»االره���اب« في اع��الم االص��الح بحروفها 
عندما تتناول أي خبر أو حديث له عالقة 
بمنفذي القانون.. مثل ارهاب السلطة.. 

ارهاب أجهزة األمن..!

> رواد الفكر المنحرف 
هم مفاتيح الشر وعنوان 
ال��ف��ت��ن، يستغلون كل 
صغيرة وكبيرة من أجل غاياتهم 
العدوانية ومنافعهم الذاتية، وال 
تهمهم حياة الناس أو سالمة 
المجتمع أو وح���دة األم���ة، وال 
يهمهم الدين إذا كان ال يحقق 
غاياتهم العدوانية واالنتقامية 
وي��ش��ب��ع رغ��ب��ات��ه��م ال��ش��ري��رة 
والحاقدة، ذلك ما أفرزته األزمة 
السياسية الراهنة في بالدنا، 
الفجور  أص��ح��اب  فقد جمعت 
والعصيان والفساد والمنكر مع 
أصحاب األفكار المنغلقة وغير 
القابلة بالتعايش مع الغير، وألن 
غاياتهم متعددة ومتفرقة، فقد 
جمعهم هدف وحيد وهو إزالة 
النظام السياسي الملتزم بشرع 
اهلل، وال���ذي يشكل عقبة في 
طريق غايات كل واحد من هذا 
اللفيف العجيب المفزع الذي ال 
يستطيع أحد أن يجد فيه غاية 
ترضي اهلل ورسوله بقدر ما يجد 

فيه العصيان الفاضح 
ألوامر اهلل تعالى.

إن العمل السياسي 
القائم على التعددية 
ال��س��ي��اس��ي��ة يعني 
ال��ت��ن��اف��س ال��ش��ري��ف 
على  تقديم المنافع 
مج  ا بر عبر  للشعب 
انتخابية، والمواطن 
يختار منها ما يرى فيه 
نفعًا عامًا يحقق الخير 
للناس كافة، ويحقق 
االزده�����ار وال��ت��ق��دم 
للبالد وال��ع��ب��اد، وال 

يخلق العداوة والبغضاء، ويشيع 
الفجور، والعصيان ويولد الحقد 
وال��ك��راه��ي��ة وي���زع���زع األم��ن 

واالستقرار  ويشتت جمع االمة.
بية  لحز ا لبعض  ا فهم  لقد 
عن جهل فيرى اآلخرين أعداًء، 
وال يقدر خطورة ه��ذه النظرة 
والبعض في األحزاب والتنظيمات 
لمغفلين  ا استغل  لسياسية،  ا
والبسطاء من الناس وصنع منهم 

أعداًء للشعب وخلق 
النفور والفجور في 
العداوة، ولم يدرك 
البسطاء من الناس 
أن الحزبية ال تعني 
العداوة والبغضاء 
لكراهية  ا لحقد  وا
ل��آخ��ري��ن، وك��ان 
يفترض أن تقوم 
الحزبية  القيادات 
المستنيرة بالدور 
التنويري التوعوي 
ل��ك��ي ال ت��ت��ح��ول 
الحزبية الى عداوة 
وأحقاد وكراهية، وهنا استطيع 
القول بأن المؤتمر الشعبي العام 
قد ب��ذل جهدًا  مميزًا في هذا 
االتجاه وأكدت أدبياته وبرامجه 
االنتخابية على هذه المعاني 
واستطاع ان يقدم نفسه للشعب 
على أن��ه صمام أم��ان للحياة 
السياسية، فلم يكفر أح��دًا من 
االح��زاب السياسية ول��م يحقد 
على أحد منهم ولم يكنّ الحقد 

والكراهية ألحدٍ على االطالق، 
ب��ل أك��د أن الجميع أخ��وة وأن 
االخ��ت��الف ف��ي ال���رأي م��ن سنن 
الكون ولكنه ال يفسد االخ��وة 
والمحبة والتسامح، ولذلك قدم 
درء المفاسد على جلب المصالح، 
وقدم العديد من المبادرات التي 
تخدم المجتمع ككل ولم يتصف 

باألنانية والذاتية مطلقًا.
ذلكم هو المؤتمر الشعبي العام 
لم يقبل بالكراهية والحقد على 
أحد مطلقًا، وال يسمح بظهورها 
في قواعده ومختلف تكويناته 
التنظيمية على االطالق وجعل 
من منهج الحوار اسلوب حياة 
دائمة مستمدًا ذلك من جوهر 
االسالم الحنيف، ولكم أن تقارنوا 
المؤتمر وقيادته مع االح��زاب 
االخ���رى وقيادتها وستجدون 
أن المؤتمر ال��ذي يمتلك دلياًل 
سياسيًا واق��ت��ص��ادي��ًا وفكريًا 
لوطني  ا لميثاق  ا هو  فيًا  وثقا
األكثر قبواًل  في الحياة السياسية 

وسيستمر كذلك- بإذن اهلل.
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د. علي مطهر العثربي

ضريبة التغيير

احترمون إرادة الشعب..

 إقبال علي عبداهلل

 يتزايد يومًا  بعد يوم تمسك 
وقناعة غالبية أبناء شعبنا اليمني 
بالمؤتمر الشعبي العام كحزب 
لعنف  با لسلطة  ا يغتصب  ل��م  حاكم 
والفوضى  والسالح، بل جاءت به الغالبية 
عبر صناديق االقتراع واالقتناع ببرنامجه 
ورؤاه وم��ا حققه للوطن من إنجازات 

يلمسها الجميع على أرض الواقع.
إن هذا الحديث اليوم يأتي بعد أن 
لمست الجماهير صحة خيارها للمؤتمر 
الشعبي العام وما شاهدته من أعمال 
وسلوكيات ألحزاب اللقاء المشترك الذي 

انكشف على  حقيقته بأنه ليس لقاء ألحزاب 
معارضة تكون أهدافها وبرامجها الوطن وأمنه 
واستقراره وتصحيح اعوجاج السلطة - الحزب 
الحاكم - بل هي احزاب تخريبية وهدامة بكل 
معاني الكلمة، ولعل المتتبع العادي، وليس فقط 
المهتم - سيدرك ان هذه االحزاب الفاعلة لألزمة 
وتداعياتها ال تسعى لتحقيق االمن واالستقرار 
لهذا الوطن وال للمواطنين .. بل الشواهد تدل 
بأن استمرار رفض هذه االحزاب التي ارتضت بأن 
تنقاد تحت قيادات مشهود لها بالتآمر والخيانة 
واالرتباط بدوائر استخباراتية خارجية تسعى 

من خالل مخططات تآمرية مكشوفة الى تمزيق 
الوطن اليمني الموحد واالجهاز على ما حققته 
الوحدة المباركة وقائد الوطن فخامة األخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام من إنجازات تحولت بها بالدنا من 
عهود التخلف والجهل والمرض الى عهد جديد 
سابق الزمن في سنوات معدودة لتصل اليمن 
الى  دولة عصرية يحترمها العالم وهو ما أغاض 
هذه الدوائر االستخباراتية المعادية، فعمدت 
الى إيجاد أذناب لها داخل الوطن فوجدت في 
هذا اللقاء المشترك خليطًا  عجيبًا يصلح لتنفيذ 
مخططاتها التآمرية - خليطًا من االسالميين 

المتشددين »االخوان المسلمين« واالرهابيين 
والقتلى ودع��اة العودة ال��ى العهد الظالمي 

اإلمامي المباد والحكم الشمولي..
مما سبق وفي عاجلة من التقييم لألزمة التي 
تعصف بالوطن حاليًا  نجد أن هذه االزمة التي 
تتصاعد يومًا بعد يوم من قبل احزاب المشترك 
وحلفائهم من تنظيم القاعدة االرهابي وجماعة 
االخوان المسلمين نجد أنها قد تنوعت تداعياتها 
لتصل حدًا  ال يمكن السكوت عليه من قبل أبناء 
شعبنا الذين يعانون كثيرًا  تبعات ما تقوم به 
هذه االحزاب ومليشياتها االخوانية واالرهابية 
من تقطع للطرقات وضرب محطات شبكات 
االقتصادية  المؤسسات  وتدمير  ء  لكهربا ا
وصواًل الى استهداف معسكرات قواتنا المسلحة 
واألمنية التي تقف حاجزًا منيعًا أم��ام هذه 
االحزاب ومليشياتها التآمرية في تدمير الوطن 
بعد فشلها في االستيالء على السلطة من 
خالل االنقالب على  الشرعية الدستورية وراء 
إرادة غالبية أبناء الوطن من مسيرات مليونية 
في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات لتأكيد 
التمسك بوطن الثاني والعشرين من مايو 
1990م والشرعية.. فهل يحترم المشترك 

إرادة الشعب؟!

عزة السعد
> منذ بدء هبوب رياح الثورات 
على العالم العربي تغنت الدول 
ب��أس��خ��ن ال��ش��ع��ارات ال��م��ؤي��دة 
والمعارضة واكتست شوارعها بخيام 
االعتصام وانطفأت شمعة الحوار فكٌل 

يغني على لياله.
 ففي ظ��ل ن��ج��اح ث��ورت��ي��ن  تعددت 
االساليب وال��ط��رق للوصول ال��ى قمة 
مطالبهم، حيث أصبحت الثورات عبارة 
قد  لمسلسل رمضاني  ع��ن سيناريو 
كشفت أس��راره وعُرفت خباياه، فمنذ 
بداية الثورة التونسية وتتويجها بالنجاح 
واسقاط النظام  توالت الصيحات وانفجرت 
عيون المطالب في كل أرجاء المعمورة 
وساروا على نفس النهج، فقد تشابهت 
االساليب وتقاربت النتائج، فبانتشار 
الفتن الطائفية وسقوط الشهداء وسماع 
أصداء التخريب وانقطاع الخدمات العامة 
وتشويش فكر المواطن البسيط وتوسع 
البلطجة وك��ث��رة االعتقاالت  عمليات 
وعرقلة حركة ال��م��واط��ن، فكل هذه 
المظاهر هي مظاهر ثورة التغيير، فإذا 
كانت هذه بداية التغيير فماذا يحمل لنا 
المغيرون والمجددون من قوانين ومناهج 
ستحسب علينا وترمى على عاتقنا و حتى 
الثورات التي توجت بالنجاح لم تسلم من 
ضرائب التغيير، فهي الى اآلن مازالت 
غير مستقرة فال تعليم وال صحة وال حياة 
كريمة برغم أنه كان من أكبر مطالبهم 
رحيل النظام ولكنهم لم يسألوا انفسهم 

ماذا بعد ذلك؟
وهل هم مستعدون لصراع الكراسي 
الذي سيحدث أثناء االنتخابات المزعومة؟
كل هذه تساؤالت تطرأ على بال من 
كان قلبه على  الوطن والمواطن وكل 

هذا ليس اال من أجل الوط

>  من حق المواطن اليوم ان يعبر عن 
وجهة نظره الشخصية في الصحف الرسمية 
أو الحزبية واألهلية اسهامًا في تطوير 
مجتمعه الصغير او الكبير وفي أي مكان في العالم 
سواًء أكانت وجهة النظر معرفية أم تخصصية بحيث 
تسهم في زيادة الوعي المجتمعي لنظم الحياة 
الديمقراطية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية 
والثقافية...الخ، عماًل بحرية الصحافة المعمول بها 

في الدول المتقدمة ديمقراطيًا واقتصاديًا.
وكم كنا ومازلنا نأمل من صحافتنا الرسمية 
والحزبية بالذات أن تتناول ولو الشيء القليل 
ضمن صفحاتها وجهات النظر المختلفة لمختلف 
تجارب دول العالم وتطورها وكيفية تطبيقها بما 
يتناسب مع النظم الحياتية لمجتمعنا اليمني سواًء 
الديمقراطية أو االقتصادية او االجتماعية او العلمية، 
فربما تزيد من الوعي المجتمعي لما له من أهمية 
كبيرة في تطور وتقدم الشعوب واألمم ولكان ذلك 
أفضل بكثير من أن تتناول صحافتنا وجهات النظر 

التي ال تسمن وال تغني من جوع بل إن البعض منها 
قد أسهم في تعميق الكراهية بين أفراد المجتمع 
ومكوناته الديمقراطية واالقتصادية واالجتماعية 

وصواًل الى الفوضى التي تعاني منها البالد حاليًا.
ومن وجهة نظري كمواطن حريص على المصلحة 
العامة للبالد وبحكم تخصصي في دراسة علم 
االجتماع والمجتمعات البدوية والريفية والحضرية 
وعالقتها أو ارتباطها بالماضي وتقبلها للجديد 
وم��ا للوعي من تأثير على ذل��ك، ف��إن وسائل 
االعالم المختلفة وعلى وجه الخصوص الصحافة 
التي تحولت الى صفحات ح��وادث لخلق المزيد 
من القلق والرعب بين الحاكم والمحكوم.. بين 
السلطة والمعارضة هي السبب الرئيسي الى جانب 
القانون لما وصلت اليه البالد من فوضى لتحرم 
الشعب من حقوقه االنسانية في الكهرباء والثروة 
البترولية والغاز والتعليم والصحة والديمقراطية 
والوحدة الوطنية التي تحققت بفضل اهلل ورحمته 
بهذا الشعب وللمتغيرات الدولية وحكمة القيادة 
السياسية في شطري اليمن سابقًا وفي مقدمة 
ذلك حكمة فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 

الجمهورية - حفظه اهلل.

فأين الوعي بهذه الحقوق االنسانية لهذا 
الشعب الذي ناضل من أجل تحقيقها خيرة الرجال 
األوفياء منذ بداية الثورة وحتى اليوم ومازال 
الوطن يدفع الثمن غاليًا من قيادته الوطنية التي 
صنعت المجد للوطن فاالنسان والشهيد االستاذ 
عبدالعزيز عبدالغني- رحمه اهلل وأسكنه فسيح 
جناته- رئيس مجلس الشورى طالته يد الغدر 
والخيانة وهو يصلي بجامع النهدين مع قيادات 
الدولة ورئيسها، فالمجتمع االقليمي والدولي قد 
فوجئ بهذا الفعل االجرامي الذي تجاوز االعراف 
والقيم الدينية واالنسانية والحضارية، النريد 
ان يحقق االنقالبيون مايسعون إليه في تحويل 
الشعب اليمني إلى آلة حرب داخليًا وخارجيًا.. 
ولذلك فإن على ال��دول الخليجية واالوروبية 
واالم��ري��ك��ي��ة دع��م المسيرة الديمقراطية 
واالقتصادية حتى ت��ذوب العصبية القبلية 
والسياسية والمناطقية والمذهبية بالتداول 
الرئاسية  االنتخابات  للسلطة عبر  السلمي 
والنيابية والمحلية والتي سوف تعطي فرصة 
للجميع في المشاركة في بناء الوطن.. كل عام 

والجميع بخير.

تخربون وطنكم
حمود علي صالح

هذا استنتاج يخلص اليه كل من تابع اجتماع 
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام االستثنائي 
الذي انعقد برئاسة االخ المناضل عبدربه منصور 
هادي نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس 
المؤتمر األمين العام يومي الثالثاء واالربعاء 
االسبوع الماضي ال��ذي وضع فيه اعضاء اللجنة 
العامة وكافة أبناء شعبنا في صورة المشهد السياسي 
واالقتصادي واالمني مستعرضًا  في بداية االجتماع 
تعقيدات المرحلة وأسبابها التي يمر بها الوطن بكل 
تعقيداتها ودقتها وحساسيتها غير المسبوقة في 
طبيعتها وأسبابها والتي تتطلب من المؤتمر اتخاذ 
مواقف شجاعة وحكيمة تعكس اإلدراك واالستيعاب 
الواعي لألزمة وكيفية الخروج منها على نحو يصب 
في صالح اليمن وتطلعات ابنائه بأن ينعموا باألمن 
واألمان والسكينة والطمأنينة ليتمكنوا من مواصلة 

بناء وطنهم ونهوضه ونمائه وازدهاره.
وأشاد االخ نائب الرئيس بدور منتسبي القوات 

المسلحة واألمن الذين اجترحوا أروع المالحم وهم 
يواجهون األخطار الناجمة عن تداعيات األزمة 
منتصرين للوطن وثورته ووحدته في مواجهة 
عناصر االره��اب والتخريب وال��ذي من خالله أراد 
الى  الوطن  االنقالبيون تحقيق مآربهم بدفع 

الفوضى والدمار.
وألن اجتماع اللجنة العامة جاء تنفيذًا لتوجيهات 
فخامة األخ الرئيس علي عبداهلل صالح وتفويضه 
للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام لوضع آلية 
لتنفيذ المبادرة الخليجية للخروج من هذه االزمة 
فإن أعضاء اللجنة العامة قد وقفوا بجدية وصدق 
ومسؤولية أمام كل القضايا المرتبطة بهذه االزمة، 
ليحمل هذه المعاني والمضامين البيان الختامي 
لهذا االجتماع الذي فيه تناول مكثف لمجمل المشهد 
السياسي بحيث يكون الرأي العام الداخلي والخارجي 
أمام الصورة الحقيقية لألوضاع في اليمن وكانت 
القضية المحورية هي المبادرة الخليجية وكيفية 

إيجاد اآللية التنفيذية لها في إطار الديمقراطية 
التعددية والدستور.. في هذا المنحى نوقشت 
االقتراحات وكان االجماع على أفضلها لتجاوز  األزمة 
بتنفيذ المبادرة الخليجية وفقًا ألسسها وأهدافها 
من خالل قرار يصدره فخامة األخ رئيس الجمهورية 
بتفويض االخ نائب الرئيس النائب األول لرئيس 
المؤتمر  إلجراء الحوار مع االطراف الموقعة على 
المبادرة لالتفاق على آلية مجدولة زمنيًا لتنفيذ 
المبادرة برعاية اقليمية ودولية تؤدي الى انتخابات 
رئاسية مبكرة يتفق في الحوار على موعدها بحيث 
تحقق انتقااًل سلسًا آمنًا سلميًا وديمقراطيًا للسلطة.
لقد عبر المؤتمر الشعبي العام في هذا البيان عن 
رقي درجات استشعار المسؤولية الوطنية والتاريخية  
في هذه الفترة الصعبة.. وعلى أحزاب المشترك أن 
تتحلى بذات العقالنية والموضوعية لتالقيه في 
منتصف الطريق وذلك من خالل االستجابة هم 
وشركائهم لدعوة الحوار بدون تسويف أو مماطلة 
ان كانت حقًا كما تدعي تهمها مصلحة اليمن وبأسرع 
وقت ممكن يتم االتفاق على آلية لتنفيذ المبادرة 
الخليجية السيما وأن كل ذلك سوف يجري برعاية 
االشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي واالصدقاء 
من الدول دائمة العضوية في مجلس االمن الدولي، 
فإن استجابت، فإن بادرة حسن النية لقيادة احزاب 
اللقاء المشترك هي تلبية ما طلبه المؤتمر الشعبي 
العام في بيان اجتماع للجنة العامة االستثنائي 
المتمثل في االلتزام بأهداف الثورة اليمنية وتأمين 
تطور آمن للوحدة الوطنية والحفاظ على موازين 
القوى السياسية واالجتماعية وانهاء كل اساس وأثر 
لالنقسام في المؤسسة العسكرية باعتبار ان الجيش 

واالمن مؤسسة وطنية من غير الممكن والمقبول 
استخدامها لغايات حزبية.

القراءة السريعة الجتماع اللجنة العامة للمؤتمر  
والبيان الختامي الذي خرجت به يؤكد حقيقة حرص 
المؤتمر على تجاوز األزمة وعلى تبيان الحقائق 
فيما يخص األزمة التي يعيشها الوطن منذ شهور 
والمتسبب فيها  والتي أدت الى التدهور االقتصادي 
والمعاناة الحياتية والمعيشية والخدمية اليومية 
للمواطنين والتي ب��ات واض��ح��ًا  ان االنقالبيين 
والمتآمرين في أحزاب المشترك وشركائهم يسعون 
الوصول الى السلطة ولو كان الثمن دماء وجماجم 
اليمنيين.. فأية سلطة هذه تقام على أطالل وطن 
دمرته طموحات أولئك المهوسين الذين يعرفهم 
شعبنا جيدًا انهم ليسوا اال مجموعة ممن امتألت 
قلوبهم بالغل والحقد والكراهية.. ويبقى المعول 
على  عقالء المشترك ان يفكروا بضمائر حية في 
مصير هذا الوطن وأبنائه.. فهل سيتمكنون من 
مغادرة أقبية ودهاليز المتآمرين الظالميين الى 
رحاب الحوار والتفاهم والتوافق واالتفاق الخراج 

الوطن مما هو فيه..؟!
رهاننا ان الخير سينتصر على الشر وان صوت 
العقل سينتصر على جنون من يقرعون طبول الحرب 
في اللقاء المشترك متصورين ان الدمار والخراب 
والفوضى طريقهم الى السلطة غير مستوعبين 
حقيقة ان شعبنا وابطال قواته المسلحة سيكونون 
لهم بالمرصاد، فالطريق الى السلطة ال يمكن ان يمر 
اال من خالل طريق الديمقراطية والتعددية ومبدأ 
التداول السلمي للسلطة عبر صناديق االقتراع وما 

عدا ذلك فهو من المستحيالت..!

قراءة في نتائج إجتماع اللجنة العامة

قصاصات ملونة

 صالح أحمد العجيلي

> كما هو دومًا المؤتمر الشعبي العام بزعامة فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية يجسد روح شعبنا اليمني الحضاري العريق هو كذلك في مواجهة األزمة 
التي فرضتها قوى ارهابية تخريبية تآمرية انقالبية يتصدى لتداعياتها بكل إفرازات 
أحداثها غير المسبوقة في تحدياتها وأخطارها على أمن واستقرار الوطن ووحدته ونهجه 
الديمقراطي ليتجلى في تعاطيه المسؤول والحريص على مصالح اليمن العليا وحاضره 
ومستقبل ابنائه أقصى درجة الحكمة والصبر والشجاعة.. منطلقًا  من رؤية عميقة تتمثل 
الثقة التي حظي ويحظى بها كتنظيم وقيادة حققت للوطن أعظم إنجازات تاريخه المعاصر.

 محمد شرف الدين

 وقفت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام برئاسة المناضل عبدربه منصور 
هادي نائب رئيس الجمهورية النائب 
األول لرئيس المؤتمر -األمين العام- في 
اجتماع مهم يومي الثالثاء واالربعاء الماضيين 
أمام العديد من الموضوعات المرتبطة بخطة 
التحرك السياسي والتنظيمي للمؤتمر الشعبي 
العام على ضوء التطورات المتالحقة التي 
تشهدها الساحة الوطنية، واألهم من ذلك 
وقوفها امام تفويض فخامة االخ علي عبداهلل 
المؤتمر  الجمهورية رئيس  صالح رئيس 
الشعبي العام لها إلجراء حوار مع احزاب اللقاء 
المشترك بشأن وضع اآللية التنفيذية للمبادرة 
الخليجية والعمل على تنفيذها بهدف اخراج 

البالد من األزمة الراهنة.
> كما وقفت اللجنة العامة أمام العديد من 
التقارير السياسية واالقتصادية وعلى مستوى  
مختلف الجوانب واالصعدة في اطار االتجاهات 
العامة لخطة التحرك للمؤتمر الشعبي العام 
للمرحلة القادمة.. وبكل تأكيد يتوقع الجميع 
وفي المقدمة تكوينات وقواعد وأنصار المؤتمر 
أن تجد مخرجات هذه االجتماعات المهمة للجنة 
العامة والقرارات والتوصيات الهادفة طريقها 
الساحة  القضايا في  العديد من  لمعالجة 

الوطنية.
تكون لها أهمية بالغة وستأخذ صفة المباشرة 

في التنفيذ الفعلي لها على أرض الواقع.

إشارات البد منها
لمحافظ محافظة حضرموت  > يحسب 
الشاب خالد سعيد الديني اللفتة الكريمة 
التي قام بها والمتمثلة بزيارة الصحفي 
القدير أحمد عوض باوزير في منزله، كما زار 
العالمة عبدالرحمن بكير في بيته في خواتم 
شهر رمضان المبارك.. لمست ذلك االرتياح 
البالغ في حديث الزمالء  الصحفيين الذين 
حضروا االمسية الرمضانية التي نظمها 
المحافظ الديني لالعالميين في منزله، كما 
لمستها في حديث أحد المرافقين للمحافظ 
عندما كان في زيارة للصحفي باوزير، حيث 
قال االخير هذه أول زي��ارة لمحافظ الى 
منزلي وشكر الديني كثيرًا، ودار حديث 
بينهم خرج بتوصية من المحافظ وتوجيه 
بإقامة معرض لالصدارات الصحفية في 

حضرموت.
> هذه اللمسات التي حرص على تأديتها 
المحافظ الشاب خالد الديني قربته كثيرًا من 
قلوب الناس، وتسمع الكثير منهم عندما 
يتحدث حول االوضاع السياسية في بالدنا 
واألزمة التي تمر بها وتأثيرها على محافظة 
حضرموت - نسمعهم يقولون كان اهلل في 
عون المحافظ الديني، فهو رجل بمعنى 
المقدرة والكفاءة، لكن الظروف التي جاء 
فيها صعبة، ورغم ذلك تجدهم يجزمون 
أنه قد نجح في معالجة الكثير من الملفات 

الصعبة التي وضع يديه عليها.
> الى األخ العزيز عبدالعزيز.. كل الشكر 
و التقدير على االهتمام والمتابعة لالستاذ 
عبدالعزيزصالح جابر المدير العام لمؤسسة 
باكثير للصحافة والطباعة والنشر الذي رد 
عليَّ برسالة على »الفيس بوك« وأقول له: 
أقدر اهتمامك ومقدرًا الظروف التي تحيط 
باالخ المحافظ خالد  الديني ولكنني ما كنت 
اال مجرد ناقل لرسالة أبناء وادي حضرموت 
التي بعث بها العزيز جمعان دويل بن سعيد 
مراسل صحيفة »المسيلة في سيئون وذلك 

بهدف ان يطلع عليها االخ المحافظ ال غير.

٭ مدير تحرير صحيفة »المسيلة«


