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الزعيم يعزي  بوفاة الشيخ يحيى 
علي سنان الغولي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في وفاة الشيخ يحيى علي سنان الغولي.. جاء فيها:

األخ الشيخ/علـــــي بن علـــــي سنــــــان الغولــــي
اإلخوة محمد وعبدالرحمن وبالل يحيى علي سنان الغولي

وكافة آل الغولي في غولة عجيب عيال سريح الكرام
 بأسى بالغ وحــزن عميق تلقينا نبأ وفــاة الشيخ الشاب يحيى علي 
سنان الغولي الذي وافته المنية وهو في ريعان شبابه بعد أن اختاره 
الله -عزوجل- إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل المخلص في 
خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة، وكان من رجال التعاون 
األهلي الذين ساهموا في إنشاء وتطوير الحركة التعاونية في بالدنا، 
وحققوا إنجازات كبيرة في المجال الخدمي والتنموي، باإلضافة إلى أنه 
ّجار قطع 

ُ
كان عضوًا فاعاًل في الحركة النقابية حيث شغل رئيسًا لنقابة ت

الغيار، كأحد روافد الدولة المدنية الحديثة المنشودة..
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنــصــار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحــزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي - لنسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
وعظيم غفرانه.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر 

والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي في وفاة الشيخ الحذيفي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالقوي عبدالواحد الحذيفي.. جاء 

فيها:
األخ/ فيصل علي عبدالواحد الحذيفي

وكافـة آل الحذيفي المحترمــون
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة الشيخ عبدالقوي عبدالواحد 

الحذيفي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة 
الوطن والمواطنين.

اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي لنسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون. 

.. ويعزي بوفاة الحاج محمد حاجب
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة إلى األخ / محمد محمد حاجب واخوانه وكافة آل حاجب 

جاء فيها:
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا  نبأ وفاة والدكم المرحوم الحاج محمد 
احمد حاجب الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل 
المخلص من اجل الوطن والثورة والجمهورية والوحدة، وفي خدمة 
المجتمع وتقدمه ونهوضه، واننا ونحن نشاطركم احزانكم في مصابكم 
الجلل نعبر لكم عن صادق المواساة والتعازي باسمي شخصيًا، وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في 
أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ، ونسأل المولى جلت قدرته وعظم 
شأنه ان يتغمد والدكم بواسع رحمته وعظيم غفرانه، ويسكنه فسيح 

جنانه، ويلهمكم جمعيًا الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون .

..ويعزي بوفاة بن سارية
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة باسمه وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى األخ 
توفيق أحمد صالح بن ساريه وإخوانه وكافة آل بن ساريه في وفاة 
والدهم المرحوم أحمد صالح بن ساريه الذي انتقل إلى رحمة الله بعد 
حياة حافلة بالعمل والعطاء المخلص من أجل الوطن والمجتمع وفي 
ترسيخ النظام الجمهوري والوحدة الهدف االستراتيجي لشعبنا اليمني 

وتوج بها نضاالت الحركة الوطنية..

معبرًا عن مشاطرته لهم أحزانهم في هذا المصاب الجلل، سائاًل 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. 

ّ
المولى -جل

ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي بوفاة الشيخ صالح أحمد الدياني
بعث الزعيم علي عبدالله صالح ببرقية إلى األخ أحمد صالح بن طالب 
الدّياني وإخوانه وكافة آل الدّياني بمحافظة شبوة في وفاة الشيخ صالح 
أحمد بن طالب الدّياني الذي انتقل إلى جوار ربه بعد ُعمر مليء بالعمل 
والنضال في خدمة الوطن وثورته وجمهوريته واإلسهام في ترسيخ 

دعائم الوحدة والحرية والديمقراطية..
معبرًا عن التعازي الحارة والمواساة الصادقة باسمه شخصيًا.. وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمده 
بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون..

.. ويعزي بوفاة اللواء محمد الهمداني
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 

عزاء ومواساة في وفاة اللواء محمد علي صالح الهمداني.. جاء فيها:
األخ/ صالح محمد علي صالح الهمداني وإخوانه

وكافـــة آل صـــالح - همـــدان المحترمون
ببالغ الحزن واألسى تلقينا نبأ وفاة والدكم اللواء محمد علي صالح 
الهمداني الذي انتقل إلى جوار ربه بعد ُعمر حافل بالعطاء والكفاح 
والعمل الصادق من أجل الوطن والشعب، وانتصارًا لإلرادة الوطنية 
في الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية، فلقد كان 
-رحمه الله- مثااًل للقائد الناجح والمخلص حيث عرفته عن قرب وكان 
يتحلى بالصفات الحميدة ودماثة األخالق، ويتسم بالصدق واإلخالص 
في أداء واجبه الوطني وكان من الضباط الشجعان الذين شاركوا في 

معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية وساهم في مسيرة بناء وتطوير 
القوات المسلحة..

اننا إذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل نعبر لكم عن صادق 
التعازي وعميق المواساة باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي  لنسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.. 

إنه سميع ُمجيب.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي بوفاة النائب الدباسي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 

عزاء ومواساة في وفاة األخ محمود قايد عوض الدباسي.. جاء فيها:
األخ/ سالم محمود قائد الدباسي

وإخوانـه.. وكافــة آل الدباسـي المحترمون
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم محمود قائد 
عوض الدباسي عضو مجلس النواب - عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر 
الشعبي العام الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل 
الجاد والمخلص في خدمة الوطن.. وفي إرساء دعائم الديمقراطية 
في بالدنا كخيار وطني انتهجه شعبنا في ظل الثورة والجمهورية 
والوحدة، وكذلك دوره الفاعل في خدمة المجتمع وتنميته وعلى وجه 
الخصوص دوره في النهوض بدائرته االنتخابية مديرية جبل راس 

محافظة الحديدة..
اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنــصــار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحــزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي - لنسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..

أخوكم / علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

التقى األمينان العامان المساعدان للمؤتمر الشعبي العام الشيخ   
يحيى علي الراعي واالستاذ عارف الزوكا بقيادة فرع المؤتمر 
الشعبي العام بجامعة صنعاء وفروع الكليات بحضور األخوة نجيب 
العجي رئيس الرقابة التنظيمية واحمد الزهيري عضو اللجنة العامة 
رئيس الدائرة التنظيمية وطه الهمداني عضو األمانة العامة رئيس 

دائرة المنظمات.
وفي االجتماع أشاد الشيخ يحيى الراعي األمين العام المساعد بدور 
قيادة واعضاء وأنصار المؤتمر في جامعة صنعاء خالل فترة األزمة، 

وصمودهم البطولي رغم ما تعرضوا له من انتهاكات واقصاء.
وأكد الراعي على دور القيادات المؤتمرية بجامعة صنعاء في النهوض 
بالعملية التعليمية والحرص على أن يظل هذا الصرح العلمي رافدًا 
للوطن بخيرة الكوادر المؤهلة في مختلفة المجاالت والتخصصات لما 
فيه المصلحة العامة، والحيلولة دون زج الجامعة في الصراع الحزبي 
الذي يراد منه إنهاء الدور العلمي والتعليمي الذي تؤديه جامعة صنعاء.
الى ذلك تحدث االستاذ عارف الزوكا عن أهمية تفعيل نشاط فرع 
المؤتمر في الجامعة وفروع الكليات باعتباره الفرع األهم والذي يجب 
أن يكون أنموذجًا متميزًا في نشاطه التنظيمي لبقية الفروع على 

مستوى الجمهورية.
داعيًا الى ضرورة ملء الفراغ في المناصب الشاغرة في قيادة الفرع 

بالجامعة وعلى مستوى فروع الكليات 
بهدف تفعيل النشاط التنظيمي..

مشيرًا الى أهمية االرتقاء بدور المؤتمر في هذه المرحلة المهمة في 
الجامعة لخدمة العلم والمعرفة وتأهيل أجيال المستقبل الذين يراهن 

عليهم شعبنا لبناء اليمن الجديد.

وشــدد الــزوكــا على ضــرورة تقييم األداء ومتابعة مخرجات 
ات أواًل بأول. اللقاء

مؤكدًا ان المؤتمر الشعبي العام قد تجاوز بنجاح اخطر مرحلة 
واجهته في تاريخه وان المرحلة الراهنة تتطلب تفعيل نشاط 

المؤتمر اكثر من اي وقت مضى.
وشدد الزوكا على ضرورة التواصل والتنسيق بين قيادة الفرع 
وفروع الكليات للعمل المشترك واالهتمام بالطالب والدفاع عن 
ات من خالل اللجوء إلى القضاء  حقوق الموظفين والتصدي لالقصاء

ات. إلبطال تلك اإلقصاء
الى ذلك استعرض االخوة قيادة فرع المؤتمر بجامعة صنعاء 
وفروع الكليات العديد من القضايا التي تعاني منها جامعة صنعاء 
ومن ذلك استمرار التعيينات المخالفة للقانون في جامعة صنعاء، 
 
ً
وكذلك خضوع بعض الكليات لسيطرة مليشيات حزبية.. عالوة

على عمليات فصل طالب بصورة تعسفية.
وتطرقوا الى العديد من القضايا التنظيمية واقترحوا المعالجات 

لها.
هذا وقد خرج االجتماع بالعديد من القرارات الهادفة الى تفعيل 

نشاط المؤتمر في الجامعة.

ناقشا أهمية تفعيل العمل التنظيمي مع قيادات المؤتمر بجامعة صنعاء

الراعي والزوكا يشيدان بصمود المؤتمريين ويؤكدان ضرورة ملء المناصب الشاغرة

أكــــد الــمــؤتــمــر     
م  لعا ا لشعبي  ا
موقفه الــدائــم والداعم 
لتوسيع الحياة السياسية 
من خالل إنشاء األحــزاب 
والتنظيمات السياسية 
لتعزيز روح الــشــراكــة 
ــنــهــوض  ــل ـــة ل ـــي ـــوطـــن ال
بالوطن نحو أفق التطور 

والنمو..
ــــك فـــي كلمة  جــــاء ذل

المؤتمر الشعبي التي ألقاها األخ عبدالقوي 
الشميري رئيس دائرة التخطيط والبحوث 
بالحفل التأسيسي للحزب الجمهوري، التي 
نقل فيها تحيات وتهاني قيادة المؤتمر 
الشعبي ومختلف تكويناته بقيادة الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 

ــــام- لــلــمــحــتــفــيــن  ــــع ال
ـــس الــــحــــزب  ـــأســـي ـــت ب

الجمهوري.
وتــــطــــرقــــت كــلــمــة 
لى  لمؤتمر الشعبي إ ا
الــظــروف والتحديات 
ــتــي تعيشها بــالدنــا  ال
ــــي تـــحـــتـــم عــلــى  ــــت وال
ــع اســتــشــعــار  ــجــمــي ال
ــة وعــــدم  ــي ــول ــمــســئ ال
ــــهــــان لــلــنــزعــات  االرت
والرغبات والمصالح الشخصية والحزبية 
وتجاوز نزعات الماضي والعمل بروح 
وطنية تلبي متطلبات كل أبناء الشعب 
دون تمييز النتماء سياسي أو قبلي أو 

غيره..
وفي حين ثمن المؤتمر الشعبي الجهود 

العظيمة التي يبذلها األخ عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية للخروج بالبالد 
من األزمة التي تعيشها، فقد أكد أن إقصاء 
الكوادر المؤتمرية وبصورة ممنهجة من 
مختلف المؤسسات لتحل محلها عناصر 
حزبية معينة تمثل مشكلة حقيقية يعاني 
منها المؤتمر الشعبي كونها ال تنسجم مع 
مضامين المبادرة الخليجية بل وتهدد 

التسوية السياسية.
ودعــا المؤتمر الشعبي في كلمته كل 
القوى السياسية وحكومة الوفاق الوطني 
إلى استيعاب متطلبات المرحلة والتعامل 
معها بمسئولية لما فيه مصلحة الوطن 

والمواطنين.
مجددًا تأكيده الــداعــم النجاح الحوار 
والتزامه الثابت بالمبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية.

قرر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في محافظة  
إب تدشين نشاطه ابتداًء من غٍد الثالثاء بإقامة 
مسيرة جماهيرية تنطلق من االستاد الرياضي وذلك ردًا على 
الغوغائيين وتأكيد أهمية إنجاح الحوار الوطني وتأييد جهود 
رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي والحفاظ 
على أمــن واستقرار الوطن عمومًا ومحافظة إب خصوصًا 
وإعالن رفض المحاصصة وتقاسم الوظيفة العامة والحفاظ 

على منشآت الدولة.

وجدد المؤتمر وحلفاؤه حرصهم على مد جسور المحبة 
والتصالح والتسامح مع كافة القوى السياسية بالمحافظة وفي 
مقدمتها المشترك.. مشيرًا في بيان الى أن قيادات مأزومة في 
المشترك مازالت األزمة معشعشة في عقولهم وخير دليل ما 
حدث في االيام القليلة الماضية من استهداف ألعضاء قيادات 
المؤتمر ومحاولة المشترك إجهاض وتقويض أجهزة الدولة 

المختلفة.
مؤكدًا بأنه كــان لزامًا على المؤتمر وحلفائه االضطالع 

بمسؤولياتهم في الدفاع عن أعضائهم وحماية المصالح 
العامة من عبث العابثين خاصة بعد التهديدات الالمسؤولة 

التي وردت في صحف وبيانات متبنين للتصعيد األخير.
وكانت قيادة المؤتمر وحلفائه وقفت في اليومين الماضيين 
أمام التصعيد غير المبرر من قبل أحزاب المشترك والدفع 
بعدد من المغرر بهم الى إعــادة مرحلة االعتصامات التي 

طويت صفحتها.

ــع واهية وبعد أن   وقــال البيان إن المشترك وتحت ذرائ
اصطدم بعدم موافقة قيادة المحافظة لعدد من مطالبهم 
وفي مقدمتها المحاصصة التي حاولوا فرضها وتقسيم المكاتب 
على أساس حزبي وظلت األمور لديهم قيد النظر الى حين 
صدور قرار تعيين وكيل مساعد للمحافظة من أبنائها الشباب 
المؤهلين، وقد أثير غيظهم وبدأوا بالتحريض ضد قيادة 
المحافظة وما أسموه اسقاط قرار رئيس الجمهورية وفي 

محاولة إلعادة المحافظة الى المربع األول.

في كلمته بالمؤتمر التأسيسي للحزب الجمهوري

المؤتمر يدعو القوى السياسية إلى التعامل 
بمسئولية مع متطلبات المرحلة

المؤتمر وحلفاؤه في إب ينظمون مسيرة جماهيرية رفضًا للمحاصصة

كشف رئيس الدائرة السياسية    
في فرع المؤتمر الشعبي العام 
وكيل محافظة اب علي الــزنــم خلفيات 
التصعيد االخير ألحزاب اللقاء المشترك ، 
وقال ان احزاب اللقاء المشترك بالمحافظة 
تــقــدمــت قــبــل فــتــرة بــكــشــوفــات جــاهــزة 
لمرشحين من احزابهم لتقاسم المكاتب 
الحكومية اال ان هذا الطلب قوبل بالرفض 
من قبل قيادة السلطة المحلية باعتبار ان 
الوظيفة العامة حق للجميع ويجب ان ال 
تخضع للتقاسم والمحاصصة، واضــاف : 

لقد استعدادًا لتنفيذ قانون التدوير الوظيفي أو اخضاع 
الوظيفة العامة لقانون الخدمة المدنية وشروط شغلها 
وفتح الباب للتنافس والمفاضلة وتم االتفاق على ذلك في 
حينه اال اننا فوجئنا بتعيين مدراء عموم للمكاتب الحكومية 
ومــدراء مديريات من قبل وزراء المشترك وهو مخالف 
لما تم االتفاق عليه من ناحية ومن ناحية اخرى مخالف 
لقانون السلطة المحلية ومع ذلك تم تمرير الكثير من تلك 

القرارات حرصًا على السلم االجتماعي 
بالمحافظة وتعزيز روح التوافق بين 

االحزاب السياسية..
واشار الزنم الى ان القرار 144الذي 
صدر عن رئيس الجمهورية بتعيين 
جــبــران باشا وكــيــاًل مساعدًا للشئون 
المالية وعلى الرغم مما فيه من اجحاف 
بحق جبران حيث انه نقله من الرجل 
الثالث بالمحافظة الى المركز الـ 15 اال 
اننا فوجئنا بتلك الحملة الغير مبررة ضد 
السلطة المحلية، موضحًا أنه تم التفاهم 
بين احزاب المشترك ومحافظ المحافظة على ترشيح 3 
اشخاص من قبلهم ليتم تعينهم وكالء بالمحافظة بحيث 
يتم ترشيح وكيل لكل حزب إسوة بمحافظة تعز ورشح 
محافظ المحافظة الثالث الشخصيات التي قدمتها احزاب 
المشترك اال ان قيادات احزب المشترك بالعاصمة صنعاء 
عرقلت اصدار القرارات ألسباب تعلمها قيادات المشترك 

بمحافظة إب.

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازي..

قيادي مؤتمري يكشف خفايا تمرد 
المشترك على قرارات رئيس الجمهورية

عبرت األمانة العامة للموتمر الشعبي العام عن تعازيها لألخ علي احمد الهاملي عضو اللجنة الدائمة في     
وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده.

وأشارت رسالة النعي الى مواساتها للهاملي في هذا المصاب األليم سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

إنا وإنا إليه راجعون..

 عباس غالب

انداحت حبـات الدمـع من مآقي فائقة السيد، كما تنـداح   
قطرات المطر، ثم عـرجت بالمتابع  علـى مشهد الوطن 
المذبوح منذ كان الوضع المأساوي الذي وصفه الشاعر البردوني 
بقوله :" جنوبيون في صنعاء شماليون في عدن".. ثم في اتجاه 
الرصاصات التي أعقبت الوحدة والمأزق المنتصب اليوم أمام 

اليمنيين وكأنه مثلث برمودا!
- قد تكون دمــوع فائقة السيد اختزااًل لحزن الماضي، لكن 
-في تقديري- ليس بمنأى عـن استحضار تراجيديا الواقع الذي 

يعيشه مشهد الحوار ومسرح السياسة على حد سواء.
- حــســنــًا أن تــخــتــلــط دمـــوع 
الــمــتــحــاوريــن، فيشتد العتاب 
لمكاشفة  ا لغة  بينهم وتعلو 
بــهــدف بــنــاء الــوطــن على أسس 
ـــة .. حــســنــًا أن  ســلــيــمــة وعـــادل
يــغــتــســل الــيــمــنــيــون " أعــضــاء 
مؤتمر الحوار"من آثــام ومآسي 
الماضي وأن يعتبروا بــه دلياًل 
لصياغة المستقبل، بل سيكون 
عيبًا أن يتهرب بعضهم  من أخذ 
العبر وقــســاوة المشهد القاتم 
ــذي كنا - وال نـــزال- عليه من  ال
تشتت المشاعر وأوهام السلطة 

والطغيان .
ـــحـــوار مــمــتــشــق "ســيــفــه  ــن فـــي قــــوام مــؤتــمــر ال ثــمـــــة مـــ
السياسي"إلعدام الجميع، وثمة معتمر طاقية الزهد والنصح، 
والبعض ممن يتشدق بأصوات الحداثة، وبعضهم منافح عن 
االنفصال، منهم من يعّبد الطريق إلى المستقبل، وبينهم من 

ينفخ في كير جهنم .
- لقد استمعنا إلى أصــوات تلهج بالحق وأخــرى تجتهد في 
تزيين الواقع وثالثة تغرق في التفاصيل ورابعة وعاشرة 
تستهويها الخطابة دون أن يمتلك أي منهم ناصية الحقيقة في 

اتجاه سفينة اإلنقاذ.
- مــرة أخــرى أقــول.. استوقفتني دمــوع فائقة السيد وهي 
تستحضر مآسي الماضي وتستذكر روح الشاعر وفدائية 
المناضل.. مسكونة  في الهم الجاثم على خارطة الوطن وكأنه 
الكابوس الذي لن نفيق منه أبدًا..وهي إذ تفعل ذلك، فإنما تبحث 

 عن التساؤل القائم والملح.. وماذا بعد؟ 
ً
جادة

  أعني .. ماذا بعد الحوار إذا ما ضاعت السواتر أمام مخرجاته 
؟ ماذا إذا فقد الحوار بوصلة المستقبل ؟ وماذا إذا ساد التساؤل 
وغابت اإلجابة؟ ماذا إذا حضرت الدمعة وغاب من يجففها ؟ 
قت الدهشة وانعدم التوازن؟ ماذا إذا ساد التعصب 

ّ
ماذا إذ حل

وانكفأ العقل؟ ماذا إذا حضر الجنون وضاعت  الحكمة؟ ماذا إذا 
قرر البعض البقاء في الماضي؟ ..ماذا إذا حضر البعض  اليوم 

الحوار  ولم يغادر متاريس األمس !
تساؤالت مشروعة وأخرى عديدة، ال تقتضي -فقط - ذرف 
الدموع رغم - غالوتها- خشية اإلمعان في التيه، وإنما الخوف 

أن نفقد المقابل.. بوصلة الطريق إلى الوطن.. الحلم..
شكرًا دمــوع فائقة المبللة بالحزن والمرارة التي أوحــت إلّي 

بهذه التناولة.

دموع فـائقة..!

األمانة العامة تعزي في وفاة الهاملي


