
س���ؤال كبير وم��ه��م وأع��ت��ق��د أنه 
خطير كذلك، بدأ اليوم يرتسم فوق 
وج��وه عامة ال��ن��اس ف��ي ك��ل أرج��اء 
الوطن.. سؤال يأتي بعد مرور عام 
من التوقيع على المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة والتي جرى 
التوقيع عليها في العاصمة السعودية 
-ال��ري��اض- كحل لألزمة المفتعلة 
من قبل أح��زاب ما تسمى باللقاء 
المشترك.. أزمة كان هدفها الرئيسي 
االنقالب على الشرعية الدستورية 
وتقسيم البالد كما هو مخطط من 

الخارج..
 أعود وأقول إن سؤال المواطن اليوم هو: 
الى متى سيستمر صمتنا إزاء ما تشهده 
البالد في ظل حكومة جاءت بها المبادرة 
الخليجية ولم تأتِ بإرادة شعبية.. حكومة 
التنفيذية  السلطة  ومنذ »اغتصابها« 
برئاسة محمد سالم باسندوة والبالد 
تسير من سيئ الى أسوأ حتى أن الكثير 
من المحللين السياسيين- يمنيين وعربًا 
وأجانب- أشاروا الى أن »اليمن في طريقها 

الى الهاوية!!« .
-السمح اهلل بذلك- ولعل من أبرز ما أكد 
عليه المحللون بل ويلمسه المواطنون 
على أرض الواقع غياب األمن وانفالته 
بشكل مخيف وتدنٍّ في تقديم الخدمات 
العامة للناس كالكهرباء والمياه والصحة 
والتعليم الى جانب ظاهرة النعرات القبلية 

والطائفية التي تتزايد يومًا بعد يوم،.
 واألده��ى في هذا الجانب الخطير ما 

كشفته مصادر أمنية ودبلوماسية تراقب 
الوضع في اليمن أن وزراء في حكومة 
باسندوة يقفون خلف ه��ذه الظواهر 
وبتمويل من بعض المشائخ ودول اقليمية 
ال يهمها استقرار وأمن اليمن بل السعي 
الى زعزعته وتفكيك الوحدة الوطنية 
للمجتمع.. هذا الى جانب الحياة المعيشية 
للناس والتي تزداد صعوبة في ظل تجاهل 
حكومة الباسندوة لمعاناة المواطنين 
خاصة وأنهم يسمعون ويشاهدون يوميًا 
على ال��واق��ع أو ف��ي الصحف والمواقع 
االخبارية االلكترونية تزايد حدة الفساد 
ى من  والنهب من خزينة الدولة التي تغذَّ

االعانات والشحت الخارجي.. 
فساد يمارسه حتى باسندوة الذي أدرك 
أن حكومته بسبب فشلها سوف تنهار قريبًا 
وأن القيادة السياسية برئاسة المناضل 
المشير عبدربه منصور ه��ادي رئيس 
الجمهورية تراقب وتدون أخطاء وفساد 
ووزراء المشترك في حكومة ما تسمى 

»الوفاق الوطني«.
كل ذلك وغيره الكثير الذي بدأ 
عامة الناس في الوطن يتحدثون 
عنه هو سبب بروز السؤال المهم 
»ال��ى متى سيستمر صمتنا؟!« 
مصحوبًا بسؤال ال يقل أهمية 
عنه »هل التزام الجميع بتنفيذ 
المبادرة الخليجية.. أم أن المبادرة 
عنت فقط المؤتمر الشعبي العام 
ال��ذي ب��ادر رئيسه الزعيم علي 
عبداهلل صالح في وضع خطوطها.. 

ولم تعِن بقية الموقعين عليها؟!«..
 ال��س��ؤال كما أش��رت كبير ج��دًا، ومن 
البدهي أن االجابة عليه تتطلب االفعال 
التنفيذية وليس الكلمات والوعود الكاذبة 
من حكومة جُبلت منذ يومها األول على 

الكذب..
إن الواقع الملموس اليوم بكل صدق 
نقولها ال يبشر بخروج البالد من أزمتها 
بل إن الكارثة قد تحدث في أي وقت اذا 
استمرت هذه الحكومة وازدادت معاناة 
الناس وهيمنة االرهابيين على بعض 
المناطق وتشجيع ودعم بعض »رجال 
المشائخ« لهذا االره��اب، واذا استمرت 
ح��االت اإلق��ص��اء بحق ق��ي��ادات وك��وادر 
المؤتمر الشعبي العام وسيطرة حزب 

االصالح المتشدد على مفاصل الدولة.
الحديث طويل ولكن األه��م السؤال: 
»لماذا الصمت والى متى؟!«.. فهل من 

إجابة؟!

زاوية حارة

فيصل الصوفي

تفشل الحكومة 
وتتهم »عدو وهمي«

شبكة الكهرباء تضرب بين الضربة والضربة 
ضربة، وأنابيب النفط تفجر مرة بعد مرة، 
وقطاع الطرق نشطون في كل مكان، والتمرد 
في السجون ومحاوالت الهرب تتصاعد، وحريق 
في سجن إب ي��ودي بحياة ثمانية سجناء، 
وأج��ان��ب يُختطفون من وس��ط العاصمة، 
وجرائم القتل ال تتوقف بينما القتلة مطلقو 
السراح، وقبل أيام ُقتل شيخ في منزله جوار 
مبنى وزارة الداخلية.. فأين وزارة الداخلية من 

كل هذا؟
 الجناة معروفون بأسمائهم وعناوينهم، حتى 
أن الذين يفجرون أنابيب النفط ويضربون 
شبكة الكهرباء يخرجون يتحدون الحكومة 
علنًا ويبررون أفعالهم عبر وسائل اإلعالم، 
ويهددون بالمزيد إذا لم تلبّ مطالبهم.. 
يذكرون عناوينهم ويحتمون بمناطقهم 
وقبائلهم كما قالوا.. فأين وزارة الداخلية التي 
زادت اعتماداتها المالية وزاد عدد األفراد الذين 

تجندهم؟
الكالم عن تخريب سياسي مخطط له لم 
يعد مقنعًا وال ينطلي على أحد، فالجناة غير 
مستترين، فهم يقدمون أنفسهم للحكومة 
بأسمائهم وعناوينهم ومبرراتهم التي ال 
يجوز القبول بها مهما كانت وجيهة، فالمطالب 
المشروعة مداخلها معروفة، والمطالب غير 
المشروعة يجب سد أبوابها مهما كانت قوة 
أصحابها، ومهما كانت مالذاتهم.. ال يُعقل أن 
يعيش الشعب في الظالم وتعطل مصالحه 
وتُضرب مقوماته االقتصادية  بسبب أعمال 
يقوم بها شخص أو مجموعة أشخاص غاضبين 
من تمكين مقاول من عمران في تنفيذ 
مشروع في م��أرب لمجرد أن��ه مسنود من 
األحمر، ويدَّعون أنهم أولى منه بالحصول 
على مقاولة تنفيذ مشروع يخص محافظتهم.
لقد ظللنا نرمي ببعض أسباب فشلنا جهة 
وأشخاص  وهميين  ومتآمرين  مجهولين 
انتهوا قبل خمسين سنة، واليوم يضيف 
أوضاعهم وأوض��اع  بترتيب  المنشغلون 
أحزابهم في مؤسسات الدولة عدوًا وهميًا 
جديدًا اسمه »الثورة المضادة« يعّلقون عليه 
أسباب إهمالهم للشأن العام، وفشلهم في 
كل الميادين.. الذين يضربون شبكة الكهرباء 
ويفجرون أنابيب النفط ويقطعون الطرقات 
ويخطفون األبرياء يرفعون أصواتهم ويبلغون 
الحكومة بعناوينهم، وب��داًل من التصرف 
معهم تنسب أفعالهم إلى الوهم الجديد 
»الثورة المضادة«، المتسببون في تهريب 
سجناء وم��وت سجناء موظفون عموميون 
لدى الحكومة فتتركهم وتتجه نحو«الثورة 
المضادة«.. تبقَّى من عام 2012م ستة أيام 
فقط والحكومة لم تستطع تقديم مشروع 
الموازنة العامة للدولة لعام 2013م والتي 
يفترض أن تقدمها قبل نهاية العام بشهرين، 
فترجع أسباب فشلها إلى العدو الوهمي الجديد 

»الثورة المضادة«.

أال يكفي رهانات خاسرة؟!
> أما آن األوان للكف عن الوقوع المريع في الرهانات 

الخاسرة والتقوالت الفاسدة واألعذار المخجلة؟
لقد أثبت المؤتمر الشعبي العام وفاًء ووالًء هلل ثم 
للوطن الثورة اليمنية »سبتمبر واكتوبر« حقق اإلرادة 
الكلية للشعب ومكن الشعب من حقه في امتالك 
السلطة وممارستها على أرض الواقع العملي، من 
خالل االلتزام المطلق بالدستور والقانون الذي كفل 
حق الشعب في امتالك السلطة وممارستها من خالل 
االنتخابات الحرة والمباشرة عبر صناديق االقتراع.. 
ولما كان هذا االلتزام المطلق بذلك لم يرق لبعض 
القوى السياسية التي فشلت فشاًل ذريعًا في كسب ثقة 
الشعب من خالل الهيئة الناخبة نتيجة لعدم احترامها 
ل���إرادة الشعبية، فقد 
افتعلت األزمة السياسية 
من أج��ل االن��ق��الب على 
التعددية السياسية ومنع 
الممارسة الديمقراطية، 
ل��ذي  ا المؤتمر  أن  غير 
يملك السواد األعظم من 
الشعب قد فوت الفرصة 
على ه��ذا االت��ج��اه ومنع 
االن���ق���الب وأص����ر على 
الديمقراطية والمشاركة 
ال��س��ي��اس��ي��ة وال���ت���زم 
بالتسوية السياسية من 
خالل المبادرة الخليجية 
التي وضع بنودها بروح 
وطنية مسؤولة هدفها 
األساس الحفاظ على الوحدة الوطنية والممارسة 
الديمقراطية وامتالك الشعب للسلطة وممارستها 

من خالل االنتخابات العامة الحرة والمباشرة.
إن المتتبع ألح��داث األزم��ة السياسية التي طال 
أمدها سيجد أن القوى التي ال تؤمن بالديمقراطية 
وال تقبل بحق الشعب في امتالك السلطة وممارستها 
وال تحترم الهيئة الناخبة، قد مارست شتى أنواع 
الزيف والكذب والبهتان وارتبكت مختلف الجرائم من 
أجل منع الشعب من التعددية السياسية والمشاركة 
الشعبية في صنع ق��رارات المستقبل، وقد قابل 
المؤتمر كل تلك التصرفات الهمجية بروح المسؤولية 
الدينية والوطنية واالنسانية وجنب اليمن الكثير من 
المؤامرات العدوانية وعمل ومعه كافة الشرفاء من 
أبناء الشعب من كل القوى السياسية من أجل حقن 
الدم اليمني، وقدم التنازالت الواحدة تلو األخرى.. 
كلما فعل شيئًا وطنيًا زاد الرهان الخاسر ألعداء 

الديمقراطية والحرية.
إن المؤتمر الشعبي العام بالتزامه الدستور والقانون 
وتأييده قرارات الشرعية الدستورية قد أرسى تقاليد 
ديمقراطية نموذجية في الحياة السياسية، واستطاع 
بهذا االسلوب الذي غلَّب المصالح العليا للبالد على 
المصالح الخاصة أن يزداد شعبية وثقة جماهيرية 
بالغة األهمية ويحظى باحترام إقليمي دولي، ألنه 
أثبت أنه صمام أمان المستقبل الذي تشرق فيه 
شمس الحرية والمشاركة السياسية التي تعزز حق 
الشعب في امتالك السلطة وممارستها على أرض 

الواقع.
إن الفعل الوطني الذي التزمه المؤتمر الشعبي 
العام نابع من مبادئ وأهداف الميثاق الوطني الدليل 
النظري والسياسي والفكري للمؤتمر الشعبي العام 
الذي انطلق من االسالم الحنيف -عقيدة وشريعة- 
وجاءت كل هذه األفعال الوطنية منسجمة مع اإلرادة 
الحياة  الحقيقية في  المصلحة  الشعبية صاحبة 
السياسية القائمة على الديمقراطية والتعددية 

السياسية.
إننا نقول للقوى التي أظهرت أقوااًل وأفعااًل ما أنزل 
اهلل بها من سلطان، أما آن األوان للمضي في طريق 
الحوار الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية ويقوي بناء 
الدولة اليمنية الحديثة.. وأال يكفي رهانات واستخفافًا 
بعقول الناس؟ ثم إن التفكير في المستقبل بات اليوم 
هو الهم الذي ينبغي أن ينشغل به الجميع، ليكون 
لكل مواطن شرف االسهام في صنع الغد األفضل 

بإذن اهلل.

 إقبال علي عبداهلل

لماذا الصمت وإلى متى؟!!

االثنين : 24 / 12 / 2012م 
 الموافق :11 / صفر / 1434هـ 
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د.علي العثربي

الصراع على الحكم في عدن مثل حالة خاصة 
في وض��وح التشكل واالصطفاف الصراعي 
واالنقالب كان محطة حسم سياسي كما أن 
إقصاء فتاح حسم بالقوة كما في حالة سالمين 
ثم تطور هذا االستعمال للقوة وتوسعه الى 

مأساة 1986م.
قبل أزمة 2011م أحد أفراد الجيش قال في 
حديث مع زمالئه: »غريب أمر ه��ؤالء الناس 
فالدوري يغيب كثيرًا وال يأتي كما كنا نعتاد في 
عدن«.فالدوري أو ال��دورة بات التعريف لذروة 
صراع الحسم في عدن كانقالب يحسم بالقوة 
وهزيمة الطرف اآلخ��ر، وه��ذا يقاس بالفترة 
الزمنية من حاكم الى حاكم في صنعاء أو عدن.

الناس في عدن عرفوا ضرب الطائرات لمكتب 
الرئيس سالم ربيع علي وما جرى حتى قتله 

وإعالن وفاته في بيان نجاح االنقالب.
أبناء عدن عانوا وتحملوا تبعات صراعات ألكثر 
من اسبوع حتى تم الحسم العسكري في يناير 
1986م ومثل ذلك لم يحدث في صنعاء أو بلدان 

عربية أخرى.
الصراع على الحكم بعد تحقق الوحدة كدورات 
من صراعات عدن ارتبط إما بسقف األثقال 
اإلقليمية مثل عام 94م أو األثقال الدولية مثل 

عام 2011م.
تصعيد ق��ي��ادات في االشتراكي ال��ى حرب 
1994م جاء نتيجة أثقال كموقف وقضايا عالقة 

وعزز ذلك كما أكد حيدر العطاس باستنزاف البنك 
المركزي وتصفيره بما يجعل من المستحيل سير 

النظام في الحرب ليقبل بانفصال األمر الواقع.
وم���ع ذل���ك فالنظام 
لم يصل ال��ى أم��ان  من 
االنقالبات اال من خالل 
الوصول لتوقيع اتفاق 
الترسيم النهائي للحدود 
عام 2000م ثم أحداث 
سبتمبر 2001م وتوقيع 
ال��ي��م��ن ع��ل��ى ال��ش��راك��ة 
في الحرب ضد االرهاب 

2003م.
الرئيس السابق علي 
ع��ب��داهلل  صالح ك��ان قد 

رفض الترشيح ل��دورة رئاسية جديدة وكان 
عليه الدفع باألخ عبدربه منصور هادي مرشحًا 
للمؤتمر، إال أن أحزاب المشترك ظلت تبحث عن 
عوامل  ومتغيرات خارجية وداخلية مكملة مثل 
عام 1994م أو تحرير الكويت  أو أزمة 2001م 

وربط االرهاب بالنظام.
فالنظام حتى لو حقق أكثر وأفضل لألرضية 
الداخلية، فذلك ال تأثير له  في عام 2011م، فلم 
تكن أساس الرهان في جهد نظام منع انقالب أو 

في اجتهاد المعارضة آنذاك تقصي النظام.
النظام في اليمن فوجئ كما األنظمة االخرى 
والشعوب التي دغدغت مشاعرها أزم��ة عام 

2011 لتخرج و أكثريتها شعبية قليلة التسيس 
وليست متحزبة والمنظمات غير الحكومية أو 
األهلية مدعومة أمريكيًا  أغراها المشهد إلعالن 
حركات أو تنظيمات 
كما 6 ف��ب��راي��ر في 
م���ص���ر ف����ي إط����ار 
لمشهد  ا و عل  لتفا ا

اآلني.
اس��ت��ه��داف جامع 
دار الرئاسة في ظل 
ني  يو لتلفز ا لنقل  ا
لمشهد الطرفين، ثم 
سار فيه »االخ��وان« 
ف��ي ال��ح��روب على 
المعسكرات ومحاولة 
اقتحام معسكر الصمع بأرحب هو من مشاهد ما 
كان يجري في عدن وبدون عنوان »ثورة سلمية«.
اليمن منذ عام 1994م كانت أوضح من كل 
البلدان األخرى في حقيقة أن معارضة المشترك 
تسير في خط التثوير  حتى قبل علمها وقبل 
وصول معلومات ألثقال فيها الى أزمة 2011م.

 من استعراض متراكم هذا الصراع في اليمن 
فإنه حين تصل االوضاع الى انفالت ال يستطيع 
السيطرة عليها فنجد أن علي عبداهلل صالح الذي 
ترك السلطة من خالل حل توافقي سياسي 
وسلمي إاّل أن المشكلة تبقى  في توافق البديل 
ليس بين اصطفافين ولكن حتى داخ��ل كل 

اصطفاف متراكم هذا الصراع ومعطى المحطة 
داخل المشترك يؤكد وجود صراع على الحكم 

وبين أطرافه ولكنه سيرحل ويؤجل الى حين.
 فذلك يعني ضرورة حسم سريع أي أن المحطة 
وال��ث��ورات تظل مقيدة بما يجعلها انتقائية 

وموجهة ضد الديمقراطية.
ولو افترضنا نجاح الحسم الثوري والرئيس 
التوافقي والمنتخب جاء من المشترك وحكومة 
الوفاق من أطراف المشترك لما سارت األمور الى 
ذلك وما كان للرئيس أو الحكومة الصمود لبضعة 
شهور بسبب الصراع بين أطراف المشترك، وهذه 

بديهية في متراكم الصراع.
ويبقى المؤتمر الشعبي ال��ع��ام ه��و طرف 
استهدف من المحطة أو تحت وقعها وتفعيلها من 
أطراف المشترك أو كالهما، وهو في  التعامل مع 
تداعيات ذلك وما يمارس في إطار ذلك وعادة 
فهو في المحطات واألزمات السياسية يتحول الى 
قوة توازن المتصاف التطرف في الصراعات وعادة 
ما يتحمل التطرفات السياسية والمواقفية ضده 

وال يمارس مثل ذلك وإن ناور سياسيًا بأي قدر.
ما دام الزعيم علي عبداهلل صالح الذي طرح 
استعداده لترك السلطة مبكرًا فقد أكد بذلك أنه 
سيستمر رئيسًا للمؤتمر حتى ينتخب بديل له 

إن أراد المؤتمر.
المشترك ما دام يحاول إقصاء الزعيم علي 
عبداهلل صالح من رئاسة المؤتمر كان عليه 
اشتراط ذلك بوضوح ومصداقية الزعيم لكنه لم 
يعمل ذلك ثم يريد حين تطبيق المبادرة افتعالها 
أو اختالقها كمشكلة وبوسائل وأساليب تأجيج 

وتوسيع الصراعات.
المؤكد أن��ه ال يحق للمشترك وال لياسين 
االشتراكي أو سلطان الناصري أو لالصالح اإلمالء 
على طرف سياسي آخر وبحجم المؤتمر خصوصًا 
وقد بلغت بهم البجاحة الى الدعوة  الى اقصاء 

القائد المؤسس من رئاسته.

المشترك هل مازال في حلم إقصاء المؤتمر من الحياة السياسية؟
الصراع على الحكم ظل يمارس من خالل االنقالبات المفاجئة الدموية أو التي تعرف بالبيضاء حيث وصف انقالب الحمدي باالنقالب 

األبيض وربما االنقالب على عبدالفتاح اسماعيل في عدن وترحيله الى موسكو من هذه االنقالبات.
االنقالب االبيض للحمدي في صنعاء ربما عرف في دوائر محددة جدًا ولكنه لعامة الشعب كان مفاجأة غير متوقعة، فيما االنقالب 

االبيض في عدن جاء من مشهد يقرأ واقعيًا وشعبيًا وما يأتي متوقع أو بين المتوقع.

لكي يتم تنفيذ كل بنود 
المبادرة الخليجية وآليتها 
ال��ت��ي وق��ع عليها طرفا 
األزمة للخروج باليمن من 
السياسية..ولقد  أزمته 
ح��اول البعض استغالل 
ال��ق��رار ل��ف��رز سمومهم 
الحاقدة التي تحمل الحسد 
لما يتحلى به االخ العميد 
الركن احمد علي عبداهلل 
صالح واالخ العميد الركن 
يحيى محمد عبداهلل صالح 
وخاصة من تأهيل حديث 
وع��ل��م وت���واض���ع وح��ب 

الناس لهما، حاولوا النيل من ذلك لكن 
هيهات فقد كانت انجازاتهما واسهاماتهما 
الكبيرة في تطوير القوات المسلحة واألمن 

واالرتقاء بأدائها لهم بالمرصاد.
باالضافة الى حب واحترام أبناء شعبنا 
اليمني العظيم وخاصة منتسبي القوات 
المسلحة واألمن وتحديدًا الحرس الجمهوري 
واالمن المركزي.. نعلم يقينًا ان العميد 
الركن احمد علي عبداهلل صالح والعميد 
الركن يحيى محمد عبداهلل صالح ضابطان 
محترفان يعرفان معنى االلتزام وسيظالن 
وفيين للقيادة السياسية وللوطن وستظل 
المؤسسة العسكرية االمنية تحتفظ لهما 

بالجميل وبعظمة العطاء..
كما الننسى ان نرفع التحية والتقدير 

لمن قدم التنازالت من أجل الوطن 
وجنبه االن��زالق في أتون الحرب 
والدمار، الى موحد اليمن الزعيم 
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 

الشعبي العام.
إن ال��واق��ع هو من يشهد لكم 
بحبكم للوطن، ففي حين يستغل 
اآلخرون االزمة السياسية للتكسب 
وجني االم��وال المشبوهة، يقف 
الزعيم علي عبداهلل صالح وابناؤه 
واب��ن��اء أخ��ي��ه ومعهم الشرفاء 
وال��ص��ادق��ون اص��ح��اب المبادئ 
يقدمون التنازالت تنفيذًا لبنود 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة للخروج بالوطن من األزمة، لذلك 
مهما كانت أراجيف المرجفين وتعددت 
أبواقهم ومواقعهم وصحفهم الصفراء 
فلن نكذب الواقع ونتأثر بأحاديث الكذب 
والزيف والتضليل فكل يوم يزداد محبو 
الزعيم علي عبداهلل صالح وتزداد خالفات 

وانقسامات احزاب المشترك.
للزعيم علي  ليمن  ا ء  بنا ا فهنيئًا حب 
عبداهلل صالح، ويزداد التمسك بالميثاق 
الوطني وااللتفاف حول المؤتمر الشعبي 

العام صمام أمان الوطن.

خواطر خاصة:
تحية أهديها الى كل من يعمل بصمت 
ويقدم العون لكل محتاج وبكل تواضع 

 المواقف وحدها هي التي تثبت معادن الرجال 
وان التنازالت للوطن خير شاهد على الوطنية 
الصادقة.ما قدمه االخ��وان الشابان الرائعان 
العميد الركن احمد علي عبداهلل صالح والعميد 
الركن يحيى محمد عبداهلل صالح ترجمة عملية 
تثبت حبهما وحرصهما على اليمن، عبَّر عنه 
تنفيذهما الفوري لقرار االخ عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات 
المسلحة الذي جاء هذا القرار وفقًا لتنفيذ بنود 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي 

تنص على اآلتي :
1- إنهاء االنقسام في ال��ق��وات المسلحة 

ومعالجة أسبابه.
2- إنهاء جميع النزاعات المسلحة.

3- ع��ودة ال��ق��وات المسلحة وغيرها من 
التشكيالت العسكرية الى معسكراتها وانهاء 
المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها 
م��ن ال��م��دن واخ���الء العاصمة وب��اق��ي المدن 
من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير 

النظامية.
وان تقوم اللجنة العسكرية بتهيئة الظروف 
واتخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق تكامل القوات 
المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية 

موحدة في اطار سيادة القانون.
هكذا جاء القرار وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمَّنة، واليحتاج القرار الجمهوري 
الصادر عن فخامة رئيس الجمهورية للتأييد 
والترحيب ألنه ق��رار يحتاج للتنفيذ الفوري 

يغرس في ابنائه حب الوطن ومساعدة 
اآلخرين ويربي ابناءه على القيم والعلم 
واالخالق وحب العمل وفعل الخير.. واحد 
من الجنود المجهولين الذين فتحوا بيوتهم 
وساعدوا كل محتاج بكل تواضع فاستحقوا 
الحب والتقدير.. قدموا للوطن الكثير من 
المواقف دون منٍّ او استغالل او انتظروا 

اي مقابل..
فتحية أهديها للشيخ الرائع عبدالرحمن 
علي عبداهلل الحرب احد ابناء مديرية 
ح��ف��اش محافظة ال��م��ح��وي��ت وس��اك��ن 
نقم  جبل  فس  ينا ء  صنعا صمة  لعا با
في شموخه فله كل التقدير وألبنائه 
الخلوقين الدكتور محمد واالستاذ عابد 
والطموح جميل والمؤدب جمال، وهنيئًا 
لكم حب الناس وجعلكم اهلل دومًا عونًا 
للضعفاء والمساكين، ويعجز قلمي عن 
االيفاء بحقكم ألنكم تعملون والتريدون 
من أحد ال جزاًء وال شكورًا فبارك اهلل لكم 
ويكفيكم وصف المصطفى )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم( »: »خير الناس أنفعهم للناس« 

وكل عام واليمن وابناؤه بألف خير.
< أذك��ر اخواني في محافظة ذم��ار ان 
حملة نظافة مدينة ذمار حسب الموعد 

المحدد 1 / 1 / 2013م.
 وكلنا سنكون مساهمين فيها، لنرسم 
صورة جميلة ألسمى معاني التوحد في 
خدمة الوطن ومزيدًا من العطاء ألبناء 

اليمن وعام جديد وسعيد.

تحيـــــة لكـم

حسين علي الخلقي

محمد االشموري


