
رئيس المؤتمر يعزي العميد الشاطر 
بوفاة شقيقه

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة إلى العميد الركن علي حسن الشاطر والمهندس عبدالله حسن الشاطر 
وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وإخوانهما وكافة آل الشاطر في وفاة 
شقيقهما مسعود حسن الشاطر الذي اختاره المولى سبحانه وتعالى إلى جواره 

وهو في ريعان شبابه بعد مرض ألمَّ به..
وعّبر الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيًا.. 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب 
ت قدرته-أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته..  

ّ
الجلل، سائاًل المولى -جل

ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وانا اليه راجعون

ويعزي رئيس الجالية اليمنية في عسير 
بوفاة والده

بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الحاج عامر العزيزي الذي انتقل إلى جوار ربه  بعد حياة حافلة 

بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى األخ ناصر عامر 

العزيزي رئيس الجالية اليمنية في عسير بالمملكة العربية السعودية.. وإخوانه 
وكافة آل العزيزي عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه 

سميع ُمجيب..إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي بوفاة الدكتور
 أحمد علي شيبان

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام، إلى السفير محمد علي شيبان والدكتور عبدالكريم علي شيبان وإخوانهما 
وكافة آل شيبان في وفاة الدكتور أحمد علي شيبان، الذي انتقل إلى جوار ربه 
سبحانه وتعالى  بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع في المجال 
الطبي، حيث قدم -رحمه الله- خدمات جليلة في مجال تخصصه وكان من الكوادر 
ة والقدرة .معّبرًا عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة في هذا  المشهود لها بالكفاء
المصاب الجلل، سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. 
ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.إنا لله وإنا اليه راجعون

ويعزي بوفاة عايش علي المعقلي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 

العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى محمد عايش علي المعقلي 
وإخوانه وكافة آل المعقلي، في وفاة والده عايش علي المعقلي مدير مديرية 
آزال السابق الذي انتقل إلى جوار ربه سبحانه وتعالى  بعد حياة حافلة بالعطاء 

في خدمة الوطن.
معّبرًا عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة في هذا المصاب الجلل، سائاًل المولى 
-عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا اليه راجعون

ويعزي الشيخ عبدالله الشلح 
بوفاة شقيقه

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الشيخ سمير محمد أمين الشلح الذي انتقل إلى جوار ربه، بعد 

حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى الشيخ عبدالله 
محمد أمين الشلح وإخوانه.. وكافة آل الشلح مديرية السياني -إب- عن صادق 
التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى 
-سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. 

ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب.
.إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي بإستشهاد العميد الركن حسين 
صالح عبدالله مشعبة ورفاقه

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في استشهاد العميد الركن المناضل حسين صالح عبدالله مشعبة قائد 
اللواء »107« وطاقم الطائرة والمرافقين الذين امتدت إليهم يد الغدر والعدوان 

من عناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي لتغتالهم وهم يؤدون واجبهم الوطني.
وأش��اد األخ الزعيم بمناقب الشهيد الذي كان مثااًل للقائد الكفؤ والمخلص، 
ر عمره في خدمة الوطن والشعب وفي االنتصار 

ّ
متفانيًا في أداء الواجب، سخ

لإلرادة الوطنية الحرة في الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية.
وعّبر في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى أبناء الشهيد صالح ومختار 
وإخوانهما وكافة آل مشعبة واسر الشهداء من طاقم الطائرة والمرافقين عن 
صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، 
مشددًا على ضرورة التصدي الحازم لكل أعمال اإلرهاب وقيام األجهزة المختصة 
بواجباتها في مالحقة عناصر اإلرهاب واإلجرام التي استمرأت ممارسة جرائمها 
دون أن تلقى أي رادع يحد من أعمالها اإلرهابية، وتطهير المجتمع اليمني من 
هذه اآلفة الخطيرة التي تعاني منها اليمن كثيرًا وأقلقت األمن واالستقرار وأخافت 
ت قدرته- أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته.. 

ّ
اآلمنين، سائاًل المولى -جل

وأن يسكنهم الجنة في ال��درج��ات العلى مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. وأن يلهم ذويهم جميعًا الصبر والسلوان.. إنه 

سميع مجيب..إنا لله وإنا إليه راجعون.
أخوكم / علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازي..

في اجتماع برؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات

الزوكا يشدد على أهمية إنجاح عملية القيد 
والتسجيل لالنتخابات المقبلة

رأس األستاذ ع��ارف الزوكا- 
األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام.. ن��ائ��ب رئيس 
اللجنة اإلشرافية العليا لعملية 
القيد والتسجيل في المؤتمر، 
اجتماعًا لرؤساء فروع المؤتمر 
الشعبي العام في المحافظات تم 
خالله مناقشة المستجدات على 
الساحة الوطنية وفي مقدمتها 
لتحضير  ا بعملية  يتصل  م��ا 
لالنتخابات وك���ذا مستجدات 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
واس��ت��ع��رض االج��ت��م��اع ال��ذي 
عقد بداية الشهر الجاري آخر 
التطورات المتعلقة بالتحضير 
ل��ع��م��ل��ي��ة ال��ق��ي��د وال��ت��س��ج��ي��ل 

لالنتخابات القادمة.
ح��ي��ث أط��ل��ع األم���ي���ن ال��ع��ام 
المساعد رؤساء الفروع على آخر 
المشاورات التي أجرتها االحزاب 

والتنظيمات السياسية مع اللجنة 
العليا لالنتخابات بشأن التحضير لعملية القيد والتسجيل، وكذا 
اآللية التي سيتم بها اختيار اللجان االنتخابية واآلليات الخاصة 
التي ستتبع في عملية القيد والتسجيل وفقًا للتعديالت االخيرة 

على قانون االنتخابات العامة واالستفتاء.
كما قدم الزوكا شرحًا عن مهام اللجنة االشرافية العليا التي 
شكلت مؤخرًا بقرار من رئيس الجمهورية األخ عبدربه منصور 
هادي- النائب األول لرئيس المؤتمر.. األمين العام للمؤتمر، برئاسة 
األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبو راس 
والمهام التي ستقوم بها وآلية التواصل التي ستتبعها مع اللجان 

الفرعية على مستوى فروع المؤتمر في المحافظات.
وحث الزوكا رؤساء الفروع على ضرورة بذل كل الجهود التي 
من شأنها االسهام إلنجاح عملية القيد والتسجيل لالنتخابات 

المقبلة باعتبار ذل��ك مهمة 
وطنية يجب أن يكون المؤتمر 
ال��ش��ع��ب��ي ال���ع���ام ف���ي مقدمة 
القوى السياسية التي تسهم 
في إنجاحها وذلك التزامًا منه 
بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية 

وآليتها المزمنة.
كما استعرض االجتماع آخر 
التطورات المتعلقة بمؤتمر 
الحوار الوطني والجهود التي 
يبذلها ممثلو المؤتمر الشعبي 
العام وحلفاؤه في سبيل انجاح 
مؤتمر ال��ح��وار، مشيرًا إل��ى ما 
تضمنته ال��رؤى المقدمة من 
المؤتمر الشعبي العام حول 
مختلف القضايا التي تناقشها 

فرق مؤتمر الحوار التسع.
مؤكدًا أن الرؤى التي قدمها 
المؤتمر ك��ان��ت متقدمة في 
اطروحاتها وعكست ما يتمتع 
ب��ه المؤتمر الشعبي ال��ع��ام من 
خبرة سياسية وإدارية وحرصه على المصلحة الوطنية والحفاظ 

على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
وقد جرى نقاش مستفيض حول مختلف القضايا وتم اتخاذ 

العديد من القرارات التنظيمية إزاء تلك القضايا.
حضر االجتماع الدكتور نجيب العجي- رئيس هيئة الرقابة 
التنظيمية.. عضو اللجنة العامة، واألس��ت��اذ احمد الزهيري- 
عضو اللجنة العامة.. رئيس الدائرة التنظيمية.. عضو اللجنة 
االشرافية لعملية القيد والتسجيل، وحافظ معياد- عضو االمانة 
العامة.. رئيس الدائرة الفنية وعضو اللجنة االشرافية لعملية 
القيد والتسجيل، وعبدالقوي الشميري- رئيس دائرة التخطيط 

والدراسات.. عضو األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.
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سرعة إطالق أي معتقلين من الحراك على ذمة أحداث سياسية،
 ومعالجة جرحى الحراك السلمي واعتماد مرتبات للشهداء واالهتمام بأسرهم

رؤية المؤتمر للحلول والضمانات للقضية الجنوبية

مصدر مؤتمري:  ممثلو المؤتمر وحلفاؤه
 في الحوار األكثر حضورًا وتفاعاًل مع قضاياه 

عبر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني عن أسفه لما تروج له بعض األحزاب وما صدر عن بعض 
ات بأن ممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف اقل حضورًا في جلسات فرق عمل مؤتمر الحوار وهو  اعضاء الحكومة من ادعاء
امر ال اساس له من الصحة.وقال المصدر: ان تلك االبواق التي روجت هذه االشاعات تعرف جيدًا ان ممثلي المؤتمر وأحزاب التحالف 
هم األكثر حضورًا والتزامًا في الحوار، وان تقارير االمانة العامة لمؤتمر الحوار المنشورة على موقعها تكذب هذا االفتراء وتجعله 
كأن لم يكن..وأكد المصدر أن فريق المؤتمر وحلفائه هم األكثر جدية بالتعامل مع مؤتمر الحوار والقضايا التي يناقشها وهم من 

يقدمون الرؤى الناضجة حول قضايا الحوار بكل صدق وموضوعية.
وأشار المصدر إلى ان المؤتمر الشعبي العام منذ نشأته قام على الحوار وان قيادته ظلت تدعو للحوار في مختلف المراحل واألزمنة 
وحتى خالل أزمة العام 2011م ولم تكن مترددة أو متخوفة من الحوار كما هو حال بعض االحزاب التي ال تؤمن بالحوار على االطالق 

وال ترغب بأي مخرجات له ألنها ال تتفق وأجندتها الخاصة.
مبينًا ان تلك األطراف لجأت إلى اسلوب تروي االشاعات معتقدة أن ذلك يعفيها من التعامل مع الحوار بكل جدية.. واحترام اراء 
االغلبية المتحاورة وان ال تتمترس خلف افكارها التي عفا عليها الزمن والتي لم تعد صالحة للتعامل مع حاضر اليمن ومستقبله 

ومع ما يستهدفه مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد المصدر أن المؤتمر وأحزاب التحالف ينظرون بأمل كبير لمؤتمر الحوار الوطني منذ انعقاد اول جلسة له سيظلون بنفس 
الروح التي بدأوا بها الحوار وحتى اخر يوم من جلساته وذلك لتحقيق االهداف التي يتطلع إليها أبناء الشعب اليمني قاطبة، وسيكون 
المؤتمر وأحزاب التحالف مع تلك االمال والطموحات ولن يتخندقوا خلف أي مواقف ال يتفق عليها االجماع العام في مؤتمر الحوار، 
إيمانًا منهم بأن المخرج الوحيد لليمن واليمنيين من االزمات هو الوصول إلى النجاحات والقبول بكل رأي صائب والقبول باآلخر الن 

اليمن يتسع لجميع ابنائه.

ممثلو المؤتمر وحلفائه يؤكدون 
التزامهم بإنجاح الحوار ويدعون 

المعلقين لسرعة العودة

جدد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه التزامهم المطلق بالعمل على إنجاح مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل، وبما يكفل تحقيقه لألهداف المرجوة منه في حل كافة القضايا والمشاكل 

واألزمات التي تواجهها البالد.
وأكدت كتلة المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في بيان لهم أن جميع ممثلي المؤتمر 
وحلفائه في مؤتمر الحوار الوطني يؤكدون التزامهم بالعمل على إنجاح الحوار الوطني 
ومواصلة حضورهم المشرف في كل فرق مؤتمر الحوار حتى نهاية جلسات المؤتمر وفقًا 
لوثائق وأدبيات المؤتمر باعتبار ذلك التزامًا بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
التي كان للمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه شرف الوصول إليها وتوقيعها بما أسهم في تجاوز 

اليمن ألزمة 2011م وتجنيبه االنزالق إلى مربع العنف والفوضى.
وجدد ممثلو المؤتمر حرصهم والتزامهم العمل على إنجاح الحوار من خالل مواصلة 
جهودهم في جميع الفرق للوصول إلى حلول توافقية تجمع عليها كافة المكونات المشاركة 
في المؤتمر، وبما يلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب اليمني الذي يعول على مؤتمر 
الحوار الخروج بحلول تسهم في إنهاء آثار أزمة 2011م، وبما يحقق للبالد أمنه واستقراره 
ويحافظ على وحدته، ويضمن ألبنائه إقامة الدولة المدنية الحديثة القائمة على المواطنة 

المتساوية والعدالة والحرية والديمقراطية وسيادة القانون.
وحثت كتلة المؤتمر وحلفائه بقية الكتل األخرى وفي مقدمتها الذين علقوا مشاركتهم 
سرعة العودة وحضور جلسات المؤتمر حتى تتمكن فرق مؤتمر الحوار من إنهاء المرحلة 
الحالية وتقديم تقاريرها النهائية إلى الجلسة الختامية، وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني كما 

هو مخطط له ومرجو منه.

> قد تتباين الرؤى وتختلف وجهات النظر بين مؤيد ومعارض حول ما قامت به 
قوات الشرطة المصرية بمساندة الجيش لها في فض اعتصامات االخوان في ميداني 
النهضة ورابعة العدوية، وما أسفر عنه من أحداث ومواجهات انتهت بسقوط العديد 

من الضحايا من الجانبين سواء من عناصر الشرطة أو الجماعات االخوانية المسلحة.
بيد أن الجميع كان يأمل عدم حدوث هذه الموجة من العنف التي تخللت عملية فض 
االعتصامات، وكنا نتمنى أن يتم األمر عبر طرق وآليات سياسية بعيدًا عن منطق 
القوة وتغليب لغة المواجهة وإراقة الدماء، رغم ان الكثير يعزي السبب في ذلك الى 
ات المتكررة والدعوات المتوالية من قبل السلطة  عدم استجابة قيادة االخوان للنداء

السياسية للحوار ونبذ العنف.
ولسنا هنا بصدد موضوع اتهام طرف أو تبرئة طرف آخر إزاء ما حدث، فحسب 
اعتقادي تبقى المسؤولية مشتركة، لكن المؤسف حقًا هو قيام جماعات االخوان 
بأعمال القتل والحرق واالعتداء على المنشآت العامة ومراكز الشرطة في عموم 

المحافظات المصرية.
إال أن الملفت للنظر والمثير للدهشة هو ما قامت به بعض عناصر هذه الجماعات 
ات  ة الدين هذه االعتداء من ممارسات إرهابية همجية ال تليق بجماعات ترتدي عباء
التي تمثلت في حرق الكنائس ومحالت األقباط في مصر تحت هتاف »الله أكبر« مع 

أن هذا السلوك االجرامي يتنافى مع أبسط مسلمات القواعد األخالقية لهذا الدين.
ات المكثفة على الطائفة المسيحية تكاد تخلو من العفوية  إن البعض يرى أن االعتداء
وباتت تتم بطريقة ممنهجة مما يشكل مؤشرًا خطيرًا يشي بمساٍع حثيثة تبذل من 
قبل القيادات االخوانية لتحويل مسار المواجهة من دائرة الصراع السياسي الذي فشلت 
في كسب الرهان منه الى دائرة الصراع العقائدي والعزف على الوتر الديني، في محاولة 
لجر البالد الى هاوية العنف والحرب االهلية، من خالل استغالل البعد الديني والطائفي 
كاستراتيجية تسعى من خاللها قيادات االخوان التي تؤجج األزمة عن حقد أعمى الى 
الدفع بالشعب المصري الى حافة الهاوية مما يمكنها من تفريغ إنجازه الوطني المتمثل 

في  ثورة »30 يوليو« من محتواه.
إن القيادات االخوانية لألسف الشديد لم تستطع خالل عقود مضت من نشأة هذه 
ة الواقع العربي واإلسالمي ورصد األسباب الكامنة خلف هذا التراجع  الحركة على قراء
الذي آل اليه مصير هذه األمة، ومن ثم صياغة مشروع نهضوي متكامل قد يسهم في 

إعادة هذه األمة الى السياق الحضاري الذي تتوق الى التفاعل معه.
 والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا تخاذلت هذه القيادات عن صياغة المشروع 
الحضاري لألمة..؟ والجواب هو أن هذه القيادات ظلت منشغلة بتكريس المفاهيم 
الخاطئة والتصورات  المغلوطة ألتباعهم، فقاموا بتلقينهم أن المجتمعات المسلمة 
المعاصرة فاسدة، وأنها تمثل بيئة جاهلية جديدة، ولذلك فإن الخالص الوحيد هو 
هذه الجماعة االسالمية.. ومن ثم تبايع أفرادها على الوالء لها دون سواها ويتعاهدون 

على طاعة أميرهم في المنشط والمكره.
وهكذا يصبح ا لمجتمع في جملته )خصمًا وعدوًا( وتصبح مؤسساته مجرد )عقبة( 
في وجه الدعوة، فال طاعة لها وال شرعية لقراراتها، وبذلك تولد بذور الخروج على 
الدولة واستباحة أموالها وحرماتها ويبدأ مسلسل العنف المتبادل بين هذه الجماعات 
ومؤسسات المجتمع المختلفة.. هذه المرجعية الفكرية للجماعة تمثل اإلطار النظري 
األشد خطورة باعتباره مرجعية تسوغ لعناصرها ممارسة العنف واالحتكام له في 

سبيل تحقيق المصالح  والمكاسب السياسية لقيادات هذه الجماعة.
منطلقين في ذلك من وعي »دنكشوتي« واهم يتكئ على فكرة ظنية وهي فكرة 
»العدو المتربص« ليظلوا في صراع مع طواحين الهواء وخلق عداوات وهمية ليبرروا 
ألنفسهم ممارسة دور الضحية« كما هي عادتهم كمحاولة إلخفاء إخفاقاتهم وفشلهم 
في إدارة الدولة.. فضاًل عن أن قيادة هذه الجماعات ظلت تستثمر فكرة العدد ألجل 

إنتاج عناصر بشرية مهووسة برغبة الموت أو االستشهاد - على حد تعبيرهم-.
رغبة الموت هذه تولدت أساسًا من فكرة »العدو« الوهمية التي تحكم تحركاتهم 
»السرية« وبما أن المجتمع فاسد ويعيش مرحلة جاهلية على حد قول »قطب« في 
»معالم الطريق« فإن هذا المجتمع الفاسد بكل مؤسساته »المدنية والعسكرية« 
يجسد من وجهة نظرهم فكرة »العدو« وهذا ما يفسر رفضهم لثورة 30 يوليو 
مصرين على إغماض عيونهم عن رؤية الواقع المصري والجماهير المليونية التي 
فاضت بها الميادين المصرية مطالبة بسقوط حكم االخوان.. معتبرين أن ما حدث هو 

»مؤامرة وانقالب عسكري«.
ولذا فإن االحتمال األقرب الى طبيعة التكوين األيديولوجي لهؤالء هو محاولتهم 
لتحويل مسار المواجهة من شكله السياسي الى شكل الصراع العقائدي والطائفي 
انطالقًا من فكرة أن ما حدث »مؤامرة على اإلس��الم« كمبرر وهمي لتبرير العنف 
المجتمعي وهذا إن حدث فستكون هذه هي النهاية الدراماتيكية لهذه الجماعات 

التي ستقتلع جذورها الى األبد.

االخوان.. ومأزق
 البحث عن عدو

خالد صالح مخارش

رئيس المؤتمر: سليمان العيسى 
كان قوميًا يعبر عن هموم األمة

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في 
وفاة الشاعر العربي الكبير سليمان العيسى بعد عمر طويل سخره لخدمة قضايا األمة 
العربية ، حيث كان -رحمه الله- قامة شعرية كبيرة ، ومن أكثر من اهتم بقضايا الطفولة 
في إبداعاته الشعرية ، كما كان يتمتع بحس عروبي مرهف مدافعًا وبصالبة عن قضايا 
الحق .وقال الزعيم علي عبدالله صالح :لقد عرفناه عن قرب أثناء إقامته الطويلة في اليمن 
مقدمًا خدماته العلمية ألبناء الشعب في سلك التدريس الجامعي، كما أنه قومي عروبي 
صادق في كل مواقفه ومشاعره التي عبر بها عن نبض الشارع العربي وهموم أبناء األمة 

العربية وتطلعاتهم .
وعبر الزعيم علي عبدالله صالح عن صادق التعازي والمواساة ألسرة الفقيد الشاعر 
سليمان العيسى وللشعب السوري الشقيق والقيادة في الجمهورية العربية السورية 
الشقيقة في هذا المصاب الجلل والخسارة الكبيرة التي يمثلها رحيل هذا الشاعر الكبير.


