
 في خيالء وغرور قال لي 
صديق قديم في مدينة 
المكال عقب انتهاء يوم 
ساخن جرت فيه عملية االقتراع: 
لقد خسر المؤتمريون في هذا 
اليوم، وها أنتم فقدتم زعيمكم، 
فأجبته بل انتصرنا يا صاحبي.. 
وانتصر الجميع وانتخب الشعب- 
ه���ادي- وف���اًء- لصالح- واليوم 
نحن نكيل الوفاء بوفاء مستحق، 
يا عزيزي ال تنس أن األخ عبدربه 

منصور ه��ادي ه��و النائب األول 
لرئيس المؤتمر واألم��ي��ن العام 

للمؤتمر الشعبي العام فكيف خسرنا؟ لم نخسر 
بل خسر الذين اضحوا- مجرمين- اليوم بحكم 
القانون والشرع والدين اإلسالمي الحنيف.. 
وتساءلت أمامه كيف تسمح لكم ضمائركم 
أن ترمي جنديًا يؤدي دوره ويزيل االحجار عن 
الطرقات العامة يقتل وفي وضح النهار، وأمام 

م��رأى ومسمع الجميع.. هل هذه 
الديمقراطية التي تتحدثون عنها..؟! 
نحن اليوم وغدًا سنحتفي باالنتصار 
العظيم الذي اثبت فيه المؤتمريون 
أنهم أوفياء وقد مثلوا نسبة كبيرة 
من المقترعين.. أما أنتم يا عزيزي 
ستحتفون برائحة الدم، وهذا هو 
يا صديقي  وبينكم  بيننا  الفرق 

القديم.
< نحن نمتلك  الشجاعة لنضع 
االج��اب��ة الصحيحة ف��ي مكانها 
الصحيح لنستأنف حياتنا ونمضي 
ق��دم��ًا واألزم����ات ت��ع��ودن��ا عليها 
والمشاكل لن ترتفع من األرض بعد 21 فبراير 
2012م ما دامت بيننا عقول كهذه التي تحدثنا 
اآلن..انتهت األزمة يا حبيبي.. ويجب أن نتعايش 
اليوم وقد قدمنا أنموذجًا رائعًا في تجربة نقل 
السلطة للعالم كله.. وأق��ول لك م��ج��ددًا إن 

المستقبل يبدأ اآلن.

ل��الح��داث  المتتبع   إن 
في بالدنا الحبيبة يلمس 
بشكل جلي وواض��ح من 
ه��ي ال��ق��وى ال��ت��ي كانت 
صادقة مع الوطن والمواطن، 
والقوى التي عملت وفق منهجية 
تنطوي على التحايل وااللتفاف 

على المبادئ والقيم.
م��م��ا الش���ك ف��ي��ه ان جميع 
المواطنين قد نالهم نصيب من 
المعاناة والضرر خالل األزمة وان 
الضرر قد وصل الى كل منزل 
وكل شخص الى الكبير والصغير 
العامل والعاطل الرجل والمرأة 
وهذه المعاناة يتحمل مسئوليتها 
التاريخية طرف من أطراف األزمة، 
ولكي نحدد الطرف المسئول عن 
ذلك يجب قراءة االح��داث قراءة 
ة  مستند نية  عقال و منطقية 
على وقائع وحقائق بعيدًا عن 
السطحية والعاطفية والتعصب 
لطرف أو آلخر، ألننا إذا تغاضينا 
عن ذلك فإن األجيال القادمة 
ستصل الى القراءة الصحيحة 
والمنطقية ولكن حينها لن تلوم 
المتسبب في األزم��ة فقط بل 
سيتم توجيه اللوم ايضًا الى من 

المتسبب  وتجاهل عن  سكت 
فيها.

ودعونا نضع معيارًا للتقييم 
منطقيًا  ًا  ر معيا ن  يكو بحيث 
وواقعيًا ثم نقيس طرفي النزاع 
وفقًا لهذا المعيار، وأقترح ان نأخذ 
ما طرحه طرفا األزمة في بداية 
االحداث وما تحقق من طروحات 
الطرفين حاليًا، لكي نصل الى 
تقييم نحدد فيه الطرف الذي 
عمل وفقًا لمنهج واضح والطرف 
الذي عمل وفقًا لمنهج مخالف 

لذلك.
ف��إذا ناقشنا طرحه من قبل 

المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
السياسية في  كحلول لألزمة 
بداية عام 2011م وهو ما تم 
اعالنه من قبل رئيس المؤتمر 
الشعبي العام في مؤتمر الحوار 
في شهر فبراير حيث نجد ان 
المبادرة التي أعلنت تضمنت 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ح��ل��ول ل��ألزم��ة 

السياسية الراهنة وأهمها :
- انتخابات رئاسية مبكرة.

- تشكيل حكومة وحدة وطنية.
- اإلعداد لحوار وطني يشمل 
لسياسيين  ا ء  ل��ش��رك��ا ا جميع 

ومنظمات المجتمع المدني.
- االن���ت���ق���ال ال����ى ال��ن��ظ��ام 

البرلماني.
- اعتماد القائمة النسبية بداًل 

عن القائمة الفردية.
ف���إذا ح��اول��ن��ا ان نتتبع هذه 
المبادرة نجد ان ما تحقق حتى 
اآلن هو انتخابات رئاسية مبكرة 
وتشكيل حكومة وفاق وطني، 
وما تبقى يعد المخرج األمثل 
والمناسب للخروج من األزم��ة 
بشكل آم��ن وبما يضمن بناء 

اليمن الجديد المستقر.

وبالمقابل اذا إخذنا ما تم طرحه 
م��ن ال��ط��رف اآلخ��ر »المشترك 
وش��رك��اؤه« ف��ي ب��داي��ة األزم��ة 
نجد انها اطروحات يغلب عليها 
االنتهازية واالستخفاف بالناس 
واستخدام التضليل االعالمي 
والفتاوى الدينية بشكل يسيئ 
لإلسالم الحنيف ويهين كل مسلم 
ومسلمة، وحاولت تلك القوى 
الركوب على موجة ثورة الشباب 
يع  تطو عت  ستطا ا لفعل  با و
الثورة الشبابية لمصالح حزبية 
ضيقة واستمرت في استغفال 
الشباب والشعب عامة والترويج 
النتصارات وهمية التوجد إال في 
مخيالتهم وهنا أوجه كالمي الى 
كل مواطن حر ونزيه وشريف 
بأن يقيس األمور بمقياس العقل 
والمنطق وان يتابع أداء الفريقين 
خالل األزمة لكي يصل الى نتيجة 
مقنعة تحدد القوى الحريصة 
على الوطن والمواطن، والقوى 
التي تستخدم الوطن والمواطن 
ألغراض ومصالح حزبية ضيقة.

وف��ي االخ��ي��ر نبتهل ال��ى اهلل 
العلي القدير ان يجنب بالدنا كل 

سوء ومكروه..
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فيصل الصوفي

 حكومة الوفاق الوطني التي 
يترأسها رئيس »المجلس الوطني 
لقوى الثورة الشبابية الشعبية 
السلمية«، وأحزاب اللقاء المشترك وفي 
مقدمتها حزب اإلصالح، مدعوة اليوم إلى 
اتخاذ التدابير الالزمة إلنهاء االعتصام 
ورفع الخيام من الشارع المسمى ساحة 
التغيير بصنعاء، فلم يعد هناك مبرر 
لالستمرار بعد تنصيب الرئيس الجديد 
منصور  عبدربه  المشير  للجمهورية 
هادي، وهذه التدابير أضحت ملحة أيضًا 
بعد أن أكد تقرير حكومة الوفاق الوطني 
أن المعتصمين منذ أكثر من عام تسببوا 

في أذى جسيم بالسكان..
إن تقرير وزارة حقوق اإلنسان كشف 
األمنية  للجان  ا ارتكبتها  عن فظائع 
اإلصالحية والفرقة األولى مدرع داخل 
الساحة وجانبيها واألح��ي��اء المحيطة 
بها.. جرائم بحق اإلنسانية وانتهاكات 
لحقوق اإلنسان.. قتل وتعذيب وتقييد 
ح��ري��ات.. حرمان من األم��ن والتعليم 
والرعاية الصحية.. تخويف وإزعاج عام 
وتلوث بيئي.. سجون خاصة ومدارس  
تم تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومراكز 
لشبهة  ا د  لمجر للمعتقلين  ز  حتجا ا
والوشاية.. قضاء مبرم على األنشطة 
التجارية وإلحاق خسائر بالمالك الذين 
هجر المستأجرون بيوتهم ومحالتهم 

المستأجرة..
< ذلك شيء قليل من كثير في تقرير 
وزارة حقوق اإلنسان.. والوزيرة حورية 
مشهور هي عضو في »المجلس الوطني 
لقوى الثورة...« وهي اآلمرة بالتحقيق 

الذي نتج عنه ذلك التقرير المروع.
المظاهر  ونقول الشيء نفسه عن 
األخ���رى التي يجب أن التستمر بعد 
تنصيب »ه��ادي« رئيسًا للجمهورية.. 
إنهاء  الشعبي يتوجب عليه  المؤتمر 
االعتصام في األماكن التي تجمع فيه 
أعضاؤه وأنصاره.. اللواء علي محسن 
يجب عليه أن يسحب الجنود واآلليات 
العسكرية من الشوارع ويعيدها إلى 
مقر الفرقة.. وأوالد الشيخ األحمر يجب 
عليهم إعادة رجال القبائل المسلحين إلى 

ُقراهم..
ولجنة الشئون العسكرية وتحقيق األمن 
واالستقرار يجب عليها أن تنفذ ما جاء في 
قرار تشكيلها، وتلزم كل األطراف المشار 
إليها بطاعة أوامرها والخضوع لقراراتها..
< إن الحجة التي كان يتذرع بها هؤالء 
قد سقطت نهائىًا بانتخاب رئيس جديد 
للجمهورية، والمطلوب اآلن من الجميع 
التعاون معه إلنجاح مهام المرحلة الثانية 
من الفترة االنتقالية، وهي مهام كثيرة 
ومعقدة، واليجوز مضاعفة التعقيدات 
بمشكالت ج��دي��دة، أو االستمرار في 
المشكالت السابقة التي يصعب في 
ظلها انجاز مهام المرحلة التالية، ومنها 
الحوار الوطني الذي اليمكن أن يتم من 
وراء المتاريس وجحافل ياجوج وماجوج 

الجديدة..
نعلم  أن هناك من له مصلحة في اإلبقاء 
على الخيام ومن تبقى من المعتصمين، 
ونعني بذلك اللواء وحلفاءه، ألن إنهاء 
االعتصام ورفع الخيام سيجعل انتشار 
المليشيات واآلليات العسكرية أم��رًا ال 
معنى له، ومع ذلك فهؤالء ليسوا أكبر من 
حكومة الوفاق وال أقوى من دولة لها قيادة 
سياسية جديدة معنية بتنفيذ المبادرة 
لتنفيذية، ومعنية  ا ليتها  وآ الخليجية 
بإعادة األمن واالستقرار وإزالة المظاهر 
المسلحة وإعادة اآللة االقتصادية للعمل.

رفع الخيام بعد 
سقوط ذريعتها

استراحة المحارب

لغــة المنطــق

خسر المجرمون..فئران التخــــريب والتدميــر

أمام طـــاولة الرئيـــس

بشهادة الجميع في الداخل ودول 
اإلقليم والمجتمع العربي والدولي، 
أوصل زعيمنا الخالد الرئيس علي 
عبداهلل صالح - حفظه اهلل- سفينة 
الوطن إلى بر األمان بعد أن كادت تشارف 
على الغرق في دوامة أعاصير وأنواء أزمة 
خانقة لو قدر لها االستمرار لبضعة أشهر، 
وقد تمكن من ذلك بحكمته وسعة صدره 
على  للوطن  لعليا  ا لمصلحة  ا وتقديمه 
المصالح الذاتية، وبهذا ضرب مثاًل شرودًا 
في الحكمة التي يتحلى بها العظماء من 
الرؤساء في أحلك األوقات وأصعب األزمات.

وف��ي مقدمة من شهد له بذلك السفير 
األمريكي السيد جيرالد فايرستون رئيس 
مجموعة سفراء الدولة دائمة العضوية 
في مجلس األمن الدولي المكلفة بمتابعة 
قرار مجلس األمن الدولي رقم )2014( 
والمبادرة الخليجية لحل األزمة المفتعلة في 
اليمن. فقد صرح لموقع ) براقش نت( قبل 
يومين بالقول: “إنه لوال جهود الرئيس علي 
عبداهلل صالح لما وصلنا إلى هذه المرحلة، 
فقد بذل الرئيس صالح جهودًا ايجابية من 
أجل تحقيق االنتقال السلمي للسلطة في 
اليمن”.. وقبله أكد على مثل هذا القول 
السيد جمال بن عمر المبعوث الدولي لألمم 
المتحدة والذي لن ننسى جهوده المشكورة 

في هذا المضمار.
وها هو زعيمنا الخالد يعود بسالمة اهلل 
وحفظه إل��ى ال��وط��ن ل��ي��أوي إل��ى سكنه 
الشخصي ليأخذ قسطًا من استراحة المحارب 
الذي أمضى ثالثة عقود ونيف ناضل خاللها 
في سبيل عزة ونماء الوطن وبنائه طوبة إثر 
أخرى في دروب التنمية وبناء الدولة المدنية 
اليمنية وتوحيد الوطن ومكافحة الخارجين 
على الدستور والنظام والمتربصين للوطن 
المتزمتة  العقائدية  العقليات  ومنافحة 
وطموحات المغامرين غير المشروعة وما 
إلى ذلك، ليواصل بعد استراحته هذه قيادته 
لتنقية  العام  الشعبي  لمسيرة مؤتمرنا 
األجواء وبلسمة الجراح واإلسهام في إعادة 
بناء الدولة المدنية الحديثة والقائم على 
أسلوب الحوار الوطني مع جميع األطياف 
الحزبية والتنظيمية والمجتمعية، والحفاظ 
على النهج الديمقراطي الذي اختطه للوطن 

وتطويره وتعزيز مداميكه.
ولسوف يظل هذا الزعيم القائد ومعه قواعد 
وقيادات المؤتمر الشعبي العام الذي خبر 
كافة القدرات الحزبية وتشبَّع بالخبرات 
السياسية، سيظل الجميع رقمًا صعبًا في 
المعادلة السياسية في اليمن، ولن تستقيم 
أموره من دون أدوار ومساهمة هذا الزعيم 

وهذا الحزب الرائد.
قال الشاعر:

ما كل من طلب المعالي نافذا
فيها وال كل الرجال فحوال
) المتنبي(
ali.s15@hotmail.com

نبارك لشعبنا اليمني نجاح االنتخابات 
الرئاسية ونُبارك لألخ المشير/ عبدربه 
منصور ه��ادي ثقة الشعب وانتخابه 
مثل  فقد  ليمنية  ا للجمهورية  رئيسًا 
االندفاع الجماهيري الكبير على مراكز االقتراع 
واإلدالء بأصواتهم دلياًل كبيرًا لحرص شعبنا 
على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر 
صناديق االقتراع وهو ما ناضل من أجله فخامة 
األخ الرئيس / علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام والذي ضحى بنفسه وتسامى فوق 
كل جراحاته وآالمه ليجسد هذا المبدأ الديمقراطي 
ولنصل إلى هذا اليوم التاريخي والذي يمثل حدًا 
فاصاًل بين االنتصار للديمقراطية والشرعية 
الدستورية وال��ت��داول السلمي للسلطة وبين 
اندثار وانكفاء أي مشاريع انقالبية أو جهوية تفكر 
بأن تصل إلى السلطة عبر القوة أو أية مشاريع 
تآمرية اخرى، فقد أصبح الطريق الوحيد لذلك هو 

صناديق االقتراع.
وألجل ذلك فإننا نتطلع إلى اإلعداد 
لبدء الحوار الوطني ألجل صياغة مشروع 
وطني يلبي كل آمال وتطلعات شعبنا 
اليمني ويؤسس للدولة المدنية التي 

يتطلع إليها الجميع.
وأجدها فرصة لمطالبة األخ المشير/ 
عبدربه منصور هادي إلى االنتقال إلى 
الحوار فورًا وعدم االلتفات لكل ما من 
شأنه أن يعيق ذلك، آماًل أن يبدأ بما يهم 
الشعب وهو استعادة األمن واالستقرار 
وص��ي��اغ��ة ال��دس��ت��ور ال��ج��دي��د لبناء 
المؤسسات الدستورية الشرعية التي 
سوف تتحمل المسؤولية في بناء الدولة 

الحديثة و الوقوف على أرضية صلبة لمواجهة كل 
التحديات والمخاطر .

ونأمل أن ال تشغل بعض األحزاب والتنظيمات 

لجهوية  ا كز  لمرا وا لسياسية  ا
ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س بمصالحها 
الضيقة ومشاريعها الخاصة وأن 
العمل ألجل  ل��ه فرصة  تترك 

اليمن..
وعليها التعاون معه وأن تتحول 
إلى حاضن للمشاريع العظيمة 
والكبيرة وتتحرر من االرتهان 
والتبعية واللهث وراء المشاريع 

الضيقة والصغيرة .
إن على الجميع االنتصار للوطن 
والتحرر من كافة العقد ومن 
الشخصنة  و  الكراهية  ثقافة 
والجحود والنكران، والتالحم 
والتكاتف لبناء الوطن، وأجدها فرصة ألقول لألخ 

الرئيس التالي :
إن حلم الجماهير اليمنية هو بناء الدولة المدنية 

الحديثة وهذا المشروع  العظيم لن يتحقق إال 
بأمرين أحالهما مرُ وهما:

- إما أن تخضع القوى الجهوية للنظام والقانون 
وتصبح كأي مواطن يمني .

- وإما التصدي بقوة الؤلئك الذين يهددون مركز 
القرار السياسي ويعيقون السير نحو بناء الدولة 

المدنية الحديثة.
فماذا أنت فاعل حيال ذلك خاصًة وأن هذه القوى 
صارت تقدم نفسها حاضنة للمشروع المدني 
ومتقمصًة به ومنصبًة نفسها وكياًل على هذا 

الشعب بال حدود.

ختامًا:
هذا ما أحببنا أن نضعهُ على طاولتكم قبل أن 
تتزاحم عليها بطانة التزلف والمديح والمنظرون 
وهواة المداكي . فيصرفوك عن قضايا الشعب 
والوطن األساسية.. والذي خرج عن بكرة أبيه 

يمنحكم ثقته لقيادة آماله وتحقيق تطلعاته..

عبدالعزيز العقاب ٭

د. بشير عبداهلل العماد

صالح العجيلي

> المتابع البسيط لما جرى 
ويجري على الساحة السياسية 
اليمنية وبعد أن تم انجاز معظم 
بنود المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة واالتجاه والتوجه صوب 
عقد مؤتمر المصالحة الوطنية ولكافة 
والمطلبية  لقبلية  وا السياسية  القوى 
الحقوقية، يدفع بالمتابع البسيط للقول 
إنه لم يعد هناك ما يسمى بقوة او قوى 
سياسية تحكم، وقوى سياسية تعارض 
كون الجميع أصبحوا يشاركون في الحكم 
والحكومة ومن لم يكن موجودًا او متواجدًا 
فإن المصالحة سوف تحقق هذا الوجود 
والتواجد وتحت أي اسم أو مسمىات.. 
وه��ذا ما س��وف تكشفه االي��ام واالشهر 

القادمة.
وطالما ان كافة القوى السياسية الفاعلة 
وغير الفاعلة اصبحت شريكة ومشاركة في 
ادارة دفة وقيادة البالد والعباد فإنه من 

المعيب جدًا بل والمخجل 
ان اليعمل الجميع يدًا 
وروح��ًا واح��دة من أجل 
اخراج وطننا من األزمات 
والتأزيم الذي حدث في 
االشهر الماضية وما تبع 
ذلك من آثار وتأثيرات 
خطيرة ج��دًا في كافة 

مناحي الحياة.
بع  لمتا ا ن  ف���إ  . . ًا ذ إ
ال��ب��س��ي��ط وال��م��واط��ن 
ال���ع���ادي ج�����دًا ال���ذي 
اليتحمل أية مسئولية 
كبيرة او صغيرة الشك 

سوف يحمّل هذه القوى العجز او الفشل 
في اع��ادة الحياة ال��ى طبيعتها.. ليس  
هذا فقط بل ان تحميل طرف سياسي 
المسئولية عن االخفاق دون غيره من 
القوى السياسية المشاركة في الحكومة 

والحكم ووفق مبدأ الوفاق 
والتوافق، سيدفع بالمتابع 
والمواطن لتحميل جميع هذه 
القوى ممارسة دور الكذب 
والضحك على الدقون.. ألنه 
لم يعد هناك طرف يحكم 

وآخر يعارض.
وإذا لم يتم تفعيل مبدأ 
الثواب والعقاب والحساب 
والمساءلة ضد كل االشخاص 
او القوى التي استغلت ازمات 
البالد والعباد ومحاسبة كل 
بروح  والعمل  لفاسدين  ا
ونفس االنظمة والثوابت 
واحترامها وان يقوم عمل الدولة وفق 
العمل المؤسسي المبرمج والمخطط 
الذي اليرتبط باألشخاص والشخوص وحل 
كافة المشاكل واالشكاليات المرتبطة 
بحياة الوطن والمواطن اواًل بأول وبعيدًا 

عن الترحيل او الحلول الترقيعية.. فإن 
المتابع والمواطن البسيط لن يغفر لهذه 
القوى السياسية ما حدث او سيحدث للبالد 
والعباد..فهل سنسمع في القريب العاجل 
جدًا جدًا أن حكومة الوفاق سوف تقدم 
للمحاكمة والقضاء كل من عبث ويعبث 
بخدمات الغاز والكهرباء والديزل والبترول 
وللعلم فإن تفجير انانبيب النفط يكلف 
خزينة البالد والعباد  مايزيد عن نصف 
، وتحديدًا ستمائة  مليار دوالر شهريًا
مليون دوالر.. وحولوا هذا المبلغ بالعملة 

الوطنية..!!
إن هذا المبلغ الكبير الذي تخسره البالد 
والعباد بفعل تخريب أنابيب النفط كفيل 
والمعضالت  المشاكل  من  كثير  بحل 
االقتصادية.. فمتى سينال »فئران«  تدمير 
وتخريب اقتصاد الوطن العقاب يارئيس 

واعضاء حكومة الوفاق واالتفاق..؟!

قاسم عامر

شرعية هادي مستمدة من الشعب
خالد عبداهلل الصوفي

 نعم في الواحد والعشرين من شهر فبراير 
منح الشعب اليمني ثقته وبايع خلف الخير 
المناضل عبدربه منصور هادي على قيادة 
هذا الش��عب، مجس��دًا بذلك أروع المالحم 
في حياة شعبنا اليمني الذي يتطلع اليوم الى يمن 

جديد.. يمن مستقر آمن تسوده المحبة والوئام.
فالمرحلة صعبة والمهام كثيرة والرجل لن يتمكن 
بمفرده من مقاومة طاغوت التآم��ر وأذياله وألننا 
قد بايعناه بمحض ارادتنا وبانتخابات اكثر من ان 
توصف بالنزيهة لخلوها من المغريات والمنغصات 
وخضوعها لالرادة الشخصية والقناعة الذاتية، اذًا 
فإننا ملزمون ومطالبون بالوقوف صفًا واحدًا تحت 
قيادة من ارتضيناه وليّ أم��ر علينا لنرفع الصوت 
عاليًا فلن نقول له كما قالت بنو اس��رائيل لنبيهم 

»اذهب انت وربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون..«.
 بل نقول ل��ه اذهب انت ورب��ك فقاتال طواغيت 
الفس��اد وطوابير التآمر والخارجي��ن على الجماعة 
والمرجفي��ن ف��ي المدين��ة والمقلقي��ن لألم��ن 
واالستقرار والسكينة العامة والمريدون جر البالد 
الى صراع��ات مذهبي��ة أو طائفي��ة أو مناطقيين 
أو ش��للية أو قبلي��ة وتج��ار الح��روب واألزم��ات.. 
والمشرعنين لمبادئ االقصاءات ومعطلي التنمية 
ومديري االزمات.. وانا معكم على ذلك لمقاتلون.

منعط��ف تاريخي تمر ب��ه البالد الي��وم بانتقال 
الس��لطة عبر االطر الش��رعية والدس��تورية وهو 

الهدف األسمى والغاية التي ناضل من أجل الحفاظ 
عليها رمز هذا الوطن وباني نهضته االخ المش��ير 
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الش��عبي العام 
ليأتي لنا بخي��ر خلف لخير س��لف.. فما اروعك من 
قائد وانت تجس��د الش��رعية الدس��تورية بأنصع 
صوره��ا.. م��ا أعظمك وان��ت تحب��ط المخططات 
الرامية ال��ى تمزيق الوطن.. نعم خلص الش��عب 
اليمني إلى م��ا أقررت��ه وأعلنته في بداي��ة العام 
2011م، فتتحدث به ألسنتهم واستيقنته قلوبهم 
وأفئدتهم وعقولهم.. نعم لحظة تاريخية تعكس 
مدى الحرص ال��ذي أبديته للحفاظ على تماس��ك 
الوطن.. غيّرت بحنكتك السياس��ية ما يس��مونه 
الربيع العربي لتجسد الحكمة اليمانية بربيع يمني 
من نوع خاص يعد مفخرة للش��عب وحكمة تضاف 
الى س��ابق حكمته.. ثق ايها القائد انك لن تُنسى 
فأنت في وجدان كل يمني حر وها هو الشعب وفي 
مقدمته المؤتمر الش��عبي العام ل��ن يخذلك وانت 
تنادي بالمبايع��ة.. اخترنا من اخترت��ه فحاز على 
99% من اصوات الناخبين وهذا بقدر ما يعني فوز 
عبدربه منصور هادي يعني بدرجة رئيسية ان علي 
عبداهلل صالح كان وسيظل الموجه االول وانه رقم 
صعب، فال زيد وال عمرو قادر على تجاهله وإلغائه، 

فأنت وطن وانت الغائب الحاضر وانت الهوية.
وانك لعلى موعد مع يوم عظيم مش��هود تكرم 
فيه خير تكريم كقائد عظيم صن��ع تاريخًا مجيدًا 
ر أروع صفحات التاريخ اليمني.. ستكرَّم على  وسطَّ
رؤوس األشهاد والعالم يشهد تكريم الشعب، فال 
يحزن��ك قولهم وثق اننا س��نظل االوفياء مادامت 

االرواح في االجساد.

 رسالة لمدير أمن م/تعز:

مازلت اتذكر اول اجتماع دعان��ي اليه االخ مدير 
أمن تعز للتعارف ومناقش��ة األوضاع التي تمر بها 
الب��الد واتذك��ر حينه��ا ان الرجل قال واقس��م انه 
سيتعامل في مركزه كمسئول عن دماء واعراض 
واموال وأمن واس��تقرار ثالثة ماليين نسمة دون 
اية ازدواجية في المعايير، استبشرنا خيرًا لمعرفتنا 
السابقة به لسنوات.. وهكذا نظنه والنزكيه على 
اهلل، فاهلل أعلم بمن تزكى، إال انني أود استفس��ار 

االخ المدير :
هل مديرة مدرس��ة اس��ماء للبن��ات ومعها كادر 
المدرسة باستثناء )9( مدرّسين والفي طالبة بعد 
خصم )100( طالبة من القوام أي الف وتسعمائة.. 
ه��ل ه��ؤالء ضم��ن الثالث��ة الماليي��ن نس��مة 
المش��مولين بحمايته ومس��ئوليته ام انهم خارج 
العدة. وما هو الس��ر في عدم اخض��اع ما تتعرض 
له مدرس��ة أس��ماء وكادرها وطالباته��ا لجهة غير 
مختصة أصاًل وتكليف ش��خص بعينه، وهل رغبة 
)9( مدرسين من قوام )106( مدرسين ومدرسات 
ومائة طالبة من قوام الفي طالبة هي التي تفرض 

سلطانها؟..
ام ان ما يجري لمديرة مدرس��ة اسماء يعني في 
المقام االول محاكمة وعقابًا له��ا لموقفها المؤيد 
للش��رعية الدس��تورية التي وصلت بك وبوزيري 
الداخلي��ة والتربية الى ه��ذه المناص��ب فراجعوا 
حساباتكم الننا لن نسّلم بسلوك مبدأ اإلقصاءات 

ايًا كانت فكلنا أبناء وطن.


