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زاوية حارة

الوحدة التنظيمية للمؤتمر صمام أمان للوحدة الوطنية
< االس ��تهداف الذي تتعرض له الوحدة التنظيمية
للمؤتمر الشعبي العام واحد من أدوات التمزيق للوحدة
الوطنية لتجعل اليم ��ن ممزقًا غير قادر على النهوض
بدوره الحضاري واإلنس ��اني ،بل إن ُمحاوالت استهداف
الوحدة التنظيمية للمؤتمر والتي تنفق عليها األموال
الطائلة تظهر حقيقة المخططات التآمرية التي تدار
من الق ��وى االس ��تعمارية الراغبة في ف ��رض الهيمنة
والسيطرة على الموقع االستراتيجي لليمن لخنق العالم
من خالله.
إن استهداف الوحدة التنظيمية للمؤتمر يظهر حالة
الرعب التي تعيش ��ها القوى المعادية للوحدة اليمنية،
ويظهر بجالء حجم المؤتمر كونه القوة الش ��عبية التي
صمدت أمام المؤامرات الخارجية والداخلية التي تحاول
النيل من وحدة األرض واإلنسان ،وهو ما يؤكد أن جميع
المؤامرات التي اس ��تهدفت النيل م ��ن الوحدة اليمنية
قد فشلت وأن سبب فشلها هو قوة الوحدة التنظيمية
للمؤتمر الشعبي العام التي قدمت أروع صور الوفاء في
الحفاظ على الشرعية الدستورية من 2011م وحتى
اليوم ،وكانت الص ��ورة األكثر بروزًا ف ��ي مؤتمر الحوار
الوطني عندم ��ا تمكن المؤتمر وكل األحرار والش ��رفاء
في مكون ��ات الحوار الوطن ��ي من منع تمرير مش ��اريع
التشطير والتقزيم التي طبخت خارج البالد وقدمت في
مؤتمر الحوار الوطني بصورة الفرض ومحاولة تقديم
االغراءات لتمريرها من أجل اضفاء ش ��رعية التشطير
والتمزيق.
إن المواق ��ف الوطنية الت ��ي وقفها المؤتمر الش ��عبي
العام منذ مؤامرة 2011م االنقالبية قد جعلته محور
االرتكاز ورافعة األداء السياس ��ي الوطني على مستوى
الداخ ��ل والخ ��ارج وب ��ات الق ��وة المعب ��رة ع ��ن اإلرادة
الشعبية عندما تمس ��ك بتغليبه للمصالح العليا للوطن
على ما عداها من المصالح الخاصة فكان الصوت النابض
باإلرادة الشعبية والعقل الجامع لإلرادة اليمنية والروح
الوطني ��ة التي تحل ��ى بها كاف ��ة اليمنيين االح ��رار في
الداخل والخارج ..األمر الذي شكل غصة في حلوق اعداء

د.علي مطهر العثربي
الوحدة اليمنية الذين فش ��لت مش ��اريعهم التدميرية
أمام صمود اإلرادة الشعبية حيث كان المؤتمر الشعبي
العام المعبر وبقوة ع ��ن إرادة البقاء والتوحد والرفض
للغواية والتشطير.
إن اس ��تهداف الوحدة التنظيمية للمؤتمر الش ��عبي
العام شكل جديد من اشكال التآمر على الوحدة اليمنية
ومهم ��ا كان حجم ه ��ذا التآم ��ر العدواني ف ��إن اإلرادة
الش ��عبية التي جعلت من المؤتمر الشعبي العام صمام
أمان المس ��تقبل س ��ترفض المس ��اس بوحدة التنظيم
وتفوت ه ��ذا المش ��روع العدواني الذي يس ��عى ليفرق
بين أبناء اليمن الواحد والموح� �د ،كما فعلت بغيره من
مش ��اريع التش ��ظي ،وهو ما ظهر جليًا على األرض من
خالل صمود قيادات وقواعد المؤتم ��ر أمام االغراءات
المناطقي ��ة والش ��خصية والتهدي ��د والوعي ��د ال ��ذي
يتعرضون له في بعض محافظات الجمهورية اليمنية.
على الوح ��دة التنظيمي ��ة للمؤتمر قد بين
إن التآمر ً
بما اليدع مجاال للش ��ك بأن القوى التي تقف خلف التآمر
على الوحدة اليمنية قد وجدت في هذا االتجاه بغيتها،
وأخذت تتحرك في كل اتج ��اه باعتباره أداة من أدوات
تقسيم وتشطير اليمن ،األمر الذي ينبغي معه الحذر
واليقظة العالية من كل قيادات وقواعد وأنصار وحلفاء
المؤتمر الشعبي من اجل فضح المخططات العدوانية

هل سيكون
خير خلف
لخير سلف؟!
علي عمر الصيعري
أعني بالتس ��اؤل ،في عن ��وان مقالي ه ��ذا ،المحافظ الجدي ��د لحضرموت
الدكت ��ور /عادل ًمحم ��د باحميد  ،وأجيب ف ��ي نفس الوقت على تس ��اؤلي
هذا باإلجابة ـ تفاؤال -بنعم -من خالل ما لمس ��ته في تصريحات األس ��تاذ
الس ��فير  /خالد سعيد الديني المحافظ الس ��ابق عنه ،وكذا تصريحاته هو
حول تحمله للمسؤولية في أولى لقاءاته  ،عقب ادائه لليمين الدستوري في
صنعاء ،بالطالب الحضارمة الدارسين فيها خالل فعالية الملتقى الطالبي
الثالث يوم الجمع ��ة الفائتة  .هناك ق ��ال" :الوقت الصعب ه ��ذا يحتاج إلى
مجموعة م ��ن المضحين ..أنا ارتضي ��ت أن ألعب هذا ال ��دور ..وهذا الوقت
يحتاج الى من يقدم رأس ��ه ألجل حضرموت ..يحت ��اج إلى من يوقف كثيرًا
من الممارس ��ات بقدر أإلمكان"  ..وقوله في معرض اجابته عن سؤال أحد
الحضور حول اولويات المرحل ��ة القادمة" :انها ترتكز على تعزيز الوحدة
المجتمعية وتوحي ��د الناس على أألهداف  ،س ��تكون هناك خطة قصيرة
المدى للمعالجات السريعة لهموم المواطنين ...وانه يعول على المجلس
المحلي بالمحافظة في الخروج بخطة " ..ناهيكم عن أول موقف يصدر عنه
بوصفه محافظًا حين اصدر توجيهات عاجلة لقائد المنطقة العس ��كرية،
والقائم بأعمال وكيل المحافظة لشؤون الوادي الصحراء بسرعة التحقيق
و ضبط كافة المش ��تبه بهم و المتورطين في حادث ��ة اإلعتداء على القائم
بأعم ��ال وكيل نيابة س ��يئون األخ /حلم ��ي بن ده ��ري ،وتوجيهه بتوقيف
الضابط المس ��ؤل عن الحادثة و إحالته للتحقيق ..كما ش ��ددت توجيهاته
على احترام الس ��لطة القضائية وكافة منتس ��بيها بما فيه ��م افراد النيابة
العام ��ة كأح ��د اركان الدولة المدنية التي تنش ��دها حضرم ��وت وتريد لها
أن تسود ،وأكد بأن متابعة هذه القضية س ��تكون بشكل مباشر منه حتى
الوقوف على تفاصيلها واتخاذ اإلجراءات القانونية واألمنية الالزمة في حق
القضائية بهيبتها ونضمن س ��ير عملها
من أخطأ ،حتى تحتفظ الس ��لطة
ُ
بشكل سليم ..وفي حفل االستقبال الذي نضم له بالمكال يوم السبت الفائت
 ،قال" :إن المسؤولية أعظم مما كنت أتوقع"  ..هذه الصراحة والوضوح في
الرؤيا والرؤى التي ابداها الدكتور باحمي� �د ،اعتبرها مقدمات لنوايا جادة
في قيادته القامة.
أما عن السلف الصالح المحافظ السابق الس ��فير الحالي  ،والذي شهد له
الجميع بأنه بذل الكثي ��ر من أجل حضرموت وقادها ف ��ي أصعب المراحل
طوال اربعة سنوات جنبها خاللها االنزالق في اتون احتراب داخلي وبراكين
الفوضى ،وأدار ش ��ئونها بحنكة ودراية وذلك بوقوفه على مسافة واحدة
من كل االحزاب والمكونات في المحافظة غير ملتفتًا لالنتماءات الحزبية
 ،فقد ش ��هد له خلفه المحافظ الجديد بالقول الفصل حين وصفه في ذات
حفل االس ��تقبال بالقول( :أنه رجل التاريخ) ،وأض ��اف" :لم تك عالقتي مع
األستاذ خالد سعيد الديني في الفترة الماضية ألنه "المحافظ" فحسب ،بل
عملت م ��ع رجل أحب حضرموت ،ولم يدخر جه� �دًا ،ولم يجعل هناك من
سبب إلحداث ش ��يء من الخير لحضرموت إال وعمله وسعى إليه" ..وبروح
الصدق واإلنصاف ،وصف األستاذ السفير خلفه المحافظ الدكتور باحميد
بالقول (أن المحافظ الجديد الدكتور عادل باحميد هو أخ عزيز وله بصمات
كبيرة جدًا في العمل الخيري واالجتماعي وكان قريبًا من السلطة المحلية).
هكذا هم أبناء حضرموت نجدهم في مهمات األوقات ينكرون ذواتهم
ويحدوهم حب حضرموت وأمنها وتطورها  ,وخالصة القول نزجي خالص
الود والتقدير لألستاذ السفير المحافظ السابق والدكتور القدير المحافظ
الجديد  ،ونقول بأننا واثقون من كون كالهما خير خلف لخير س ��لف  ،وإن
الواجب علينا ابناء حضرموت يتمثل في االلتفاف لمؤازرة محافظنا الجديد
والوقوف إلى جانبه النجاز مهامه لما فيه صالح محافظتنا والوطن  ،مقدرين
وحافظين الجهود التي قدمها المحافظ السابق لحضرموت ..شكرًا لهما.

على الوطن اليمني الواحد والعم ��ل بروح الوالء الوطني
ال ��ذي ينبغي أن ت ��ذوب فيه كل ال ��والءات الضيقة التي
تروج لها قوى الجهل والتخلف والظالم.
إن الق ��وى السياس ��ية الت ��ي تدف ��ع باتجاه التقس ��يم
والتش ��طير قد جعلت من نفسها أداة من أدوات القوى
االستعمارية التي تنفذ رغبات الغير وتقضي على قوة
اليمن واليمنيين ،وهذه القوى السياسية الكيدية نحن
على يقين بأن قواعدها الوحدوية لن تسمح لها بالبيع
والش ��راء في مس ��تقبل أجيال اليمن الواح ��د والموحد،
وسترفض كليًا مشاريع التشظي واالنقسام ألنها
تدرك أن القوة في الوحدة ،وأن احترام اآلخرين
يأتي إال إذا كن ��ا أقوياء وه ��ذه القوة
لن ��ا ال ّ
ال تأت ��ي إال بوحدة االرض واإلنس ��ان
والدولة اليمنية الواحدة والقادرة
على حماية بقائها ،كما أن الكبار
واصحاب الطموح ��ات القومية
ال يقبل ��ون بالتحقي ��ر والتقزيم
ألنهم يمتلكون مشروعًا حضاريًا
نهضويًا يسعى لتحقيق الوحدة العربية
األمل األكبر لكل أبناء الوطن العربي الواحد.
إن مح ��اوالت تفكيك الوح ��دة التنظيمي ��ة للمؤتمر
الش ��عبي العام تنذر بالخطر على الذي ��ن يعملون على
تنفيذه� �ا ،ألنه ��ا س ��تجعل الش ��عب اليمني ب ��كل قواه
السياس ��ية وحدة واحدة لمواجهة استهداف الوحدة
الوطنية القدر والمصي ��ر الواحد لكل
أبناء اليم ��ن الواح� �د ،ألن المؤتمر
الش ��عبي بوابة الوط ��ن اليمني
الكبي ��ر الذي يمتل ��ك اإلرادة
الوطني ��ة التي تجس ��د القوة
والش ��موخ ل ��كل أبن ��اء اليم ��ن
الواحد كونه من الشعب وإلى الشعب
وليس له أي امتداد خارجي على االطالق،
وألن المؤتمر الش ��عبي يمتلك الوثيقة الدس ��تورية-
الميثاق الوطني -الدليل النظ ��ري الذي ال يختلف عليه

اثنان حتى داخل القوى السياسية المنافسة له.
إن الوحدة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام محمية
بمبادئ وأهداف الميثاق الوطني الذي انطلق من اهداف
الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر عامي 1962،1963م
وجع ��ل منه ��ا برنام ��ج عمل ��ه الوطن ��ي
السياس ��ي ال ��ذي جس ��د اإلرادة الكلي ��ة
للش ��عب ،وبالتالي أي عمل يسير باتجاه
المس ��اس بالوحدة التنظيمية للمؤتمر
الش ��عبي العام س ��يدرك الش ��عب بكل
مكوناته أن الهدف منه اس ��قاط الدولة
اليمني ��ة وتمزي ��ق الرقع ��ة الجغرافية
للجمهورية اليمنية ،وعندها س ��يهب
الش ��عب للدف ��اع عن ق ��دره ومصيره
الواحد ،ولذلك نح ��ذر الذين يلعبون
بالنار.
إن المؤتم ��ر الش ��عبي الع ��ام أم ��ل
الجماهير اليمني ��ة كافة بما يمتلكه
من القيادات والكوادر الوطنية التي
صمدت أمام العواصف العاتية فهم
جبال خلفهم جبال تحمي وحدة
األرض واإلنس ��ان والدولة
وه ��م كب ��ار ال يقبل ��ون
بالدني ��ة وعزه ��م ف ��ي
وحدتهم ووحدة األرض
والدولة اليمني ��ة الواحدة
بإذن الله.

معايش ��ة الناس وتلم ��س همومهم
واحتياجاته ��م اليومي ��ة خا ص ��ة
المعيشية ناهيك عن متطلباتهم من
الخدم ��ات العام ��ة التي تش ��كل ركيزة
أساس ��ية إلقامة الدول ��ة الحديثة حتى
دولة بدائي ��ة أقول أن هذه المعايش ��ة
تكفينا نحن في اليمن من إدراك الواقع
المخيف والموحش والمؤلم في الوقت
نفس ��ه ال ��ذي يعيش ��ه المواط ��ن ف ��ي إقبال علي عبداهلل
هذه الب�ل�اد خاصة في ظ ��روف فرضنا
عليها باالس ��تثنائية بعد االنقالب على
الشرعية في بداية العام 2011م ،وهي ظروف خاص ��ة األمني ��ة واالقتصادية وانها ل ��ن تكون
يدفع المواطن البس ��يط وحت ��ى العادي ثمنها حكومة صورية ومس ��تعدة باالنس ��حاب ..هذا
الي ��وم ،وال ننك ��ر أن المواطن صار م ��ن حياته االعتراف ينفي كل ما وع ��دت به في برنامجها
المق ��دم للبرلم ��ان لني ��ل الثق ��ة  ..فاألوض ��اع
وحياة أسرته الضحية..
هذا ال ��كالم رغم قس ��اوته جاء بعد س ��ماعنا المتدهورة مازالت في االتساع واللغة الطائفية
لبرنام ��ج الحكوم ��ة الت ��ي اطلقت على نفس ��ها مازالت بل اتسع انتشارها في ًالتعامل حتى مع
تس ��مية (الكفاءات) ،وتحديدًا بع ��د نيلها ثقة النظام والقانون المفقودين اصال..
معاناة الناس وصلت ح� �دًا ال يطاق وأكبر من
البرلمان الذي دخل موسوعة (غينيس) لالرقام
القياس ��ية من حيث فترة بقائ ��ه التي تجاوزت الحديث عنها  ..صار المواطن يضرب أخماسًا
في أس ��داس يوميًا قبل خروجه من منزله وهو
العقد من الزمان.
البرنامج عند قراءته واستبعاد نجاح تنفيذه ينظر كومًا من البش ��ر أعني أس ��رته ينتظرون
ول ��و بالح ��د األدنى س ��نجده ال يق ��دم إال وعودًا عودته وهم ال يجدون لقمة العيش الكريمة..
«س ��وبرماتية» للمواطني ��ن وهي وعود أش ��به هذه حقيقة وليست مبالغة ونشاهدها ونعايش
بما وعدت به حكومة باس ��ندوة الت ��ي أقالتها الكثير من ساعاتها خاصة في المناطق الريفية
المليش ��يات المس ��لحة التابعة «ألنصار الله» ..وحت ��ى ف ��ي المدين ��ة ..معان ��اة المواطنين في
وعود بأن ترفع حكومة البحاح التي وقبل شهر تزايد مستمر وتهدد األمن االجتماعي برمته..
على تشكيلها اعترفت بأن األوضاع جدًا خطيرة وبرنام ��ج حكومة البح ��اح -عف� �وًا (الكفاءات)-

الناس
تعبت!!

الش ��بيه ببرنامج حكومة الباسندوة التي تعبت
منها الب�ل�اد والعباد  ..هو برنام ��ج الخالص من
المواطنين وليس رفع كاهل المعاناة عنهم.
الحديث عن معاناة المواطن طويل يكفي اننا
نعايشه يوميًا ،بل ساعة بساعة ..ولكننا نشير
إلى الحلول وأبرزها دور األحزاب خاصة المؤتمر
الش ��عبي العام الذي يتحمل مسؤولية ويواجه
تحديات ه ��و أكبر منها ألنه تحم ��ل أكثر منها
في الفترة الماضية خاص ��ة تحدي التنمية التي
نس ��يناها اليوم ولم نعد نعرف عنها س ��وى ما
نش ��اهده من انجازات حققها المؤتمر الشعبي
العام..
أق ��ول إن األوض ��اع المأس ��اوية والمخيف ��ة
والموحش ��ة والكثير م ��ن نفس المعان ��اة التي
نعيشها ويعيش ��ها الوطن تضع أمام المؤتمر
الشعبي مسؤولية الخروج عن صمته واالبتعاد
عن الخالفات التي تح ��اول بعض العناصر فيه
افتعالها بهدف إضعاف المؤتمر وشل حركته
بل تشويهه في الس ��احة السياسية والوطنية،
أم ��ام المؤتم ��ر الش ��عبي الع ��ام الي ��وم فرصة
المساهمة الفعالة في انقاذ الوطن من االنهيار
قبل فوات اآلوان ..وهنا حقيقة يجب االش ��ارة
إل ��ى أن قاعدة وش ��عبية المؤتم ��ر ازدادت في
كل انح ��اء الوطن وص ��ار المواطن ي ��ردد (أملنا
اليوم في المؤتمر الش ��عبي العام والزعيم علي
عبدالل ��ه صالح كبير في اخراجن ��ا من األزمات)
هذه حقيقة على المؤتمر إدراكها واستيعاب
مضامينها ومعانيها.

فيصل الصوفي

عن إعالم المؤتمر..
والكراهية
قرأت تقري� �رًا أعدته منظمة غي ��ر حكومية يمنية ،عن
انتهاكات وقعت فيها صحف ووس ��ائل إعالم يمنية خالل
شهر ،والتقرير أورد مجموعة من الصحف ووسائل اإلعالم
الحكومية والحزبية واألهلية ،بما فيها االلكترونية ،ونسب
إليها انته ��اكات مهنية مختلفة ،ونش ��ر خطاب الكراهية،
وه ��ذا جيد ،رغم أن ��ه ليس اكتش ��افًا عبقريًا ..وقد نس ��ب
التقرير إل ��ى صحيفة «الميث ��اق» ،وموق ��ع «المؤتمر نت»
المعبرين عن المؤتمر الشعبي العام ،وأخرى تحسب عليه
أو مقربة منه ،وهي صحيفة «اليمن اليوم» ،وقناتي «اليمن
اليوم» و»آزال» نس ��ب إليها  -وبمع ��دالت متفاوتة -تهمة
التحريض على الكراهية!
ونعتقد -كما هو الحال بالنسبة لكثير من المتابعين -أن
الصحافة ووس ��ائل اإلعالم في اليمن ،أصبحت في السنوات
األخيرة سوقًا سوداء للشائعات ،واألكاذيب ،والتدليس ،إلى
جانب ميلها الواضح نح ��و تضليل الجمهور ،وأخطاء مهنية
ال حصر لها ،وتعمد االنفالت من األمانة الصحفية ،وخيانة
المهن ��ة ،ومن ذلك التحري ��ض على العن ��ف والكراهية ،بل
وصل األمر ببعض المواق ��ع االلكترونية الحزبية الى درجة
اإلرهابيين ،وإلصاقها بجهة أخرى هي أنصار
أفعال
ً
تبرير ً
الله ،كراهة لهم ونكاية بهم ،في س ��ياق الصراع المذهبي
والطائفي بين الفئتين المعروفتين اللتين تتبادالن خطاب
الكراهية ،وهما حزب اإلصالح وأنصار الله.
الصحف ووس ��ائل اإلعالم المؤتمرية ،أو التي تحسب على
المؤتمر الش ��عبي ،ليس ��ت محصنة ضد األخط ��اء المهنية،
ولكن القول إن َّه ��ا تتبنى خطابًا يحض عل ��ى الكراهية ،فيه
ٍّ
تجن عليها ،إال إذا كان مفهوم»خطاب الكراهية» ملتبس� �ًا
لدى واضعي التقرير ..ونحن هنا ال ندفع تهمة عن اإلعالم
المؤتمري ،هو أبعد ما يكون عنها ،وإنما نشير إلى أن تجنب
التحريض عل ��ى الكراهي ��ة ،يعتب ��ر بمثابة مبدأ بالنس ��بة
لإلعالميين المؤتمريين ..فهم ملتزمون بنهج تنظيمهم
ال ��ذي يكرس ثقاف ��ة التعدد والتس ��امح ،والقب ��ول باآلخر،
والوسطية الدينية ،والتعايش والنظام الديمقراطي ،ونبذ
الكراهية والعنف واإلرهاب.
ُيحس ��ب لإلعالم المؤتمري أن ��ه يتجنب عوام ��ل الفرقة،
ويقدم عوامل التضامن ،والوحدة ،واألخوة الوطنية ،وليس
بوسع منصف االدعاء أن إعالم المؤتمر يتورط في مواقف
مذهبية أو عنصرية أو جهوية أومناطقية أو مهينة للكرامة
الوطنية ..بل إنه يقف ف ��ي مقدمة الذين يجتهدون إلعالء
كل مكونات الوطن من هوية وانتماء وتاريخ وشهداء ورموز
نضالية وفكرية ،وهو ضد اإلقصاء واالستبعاد والطائفية..
وواضح أن اإلعالم المؤتمري استطاع في السنوات األخيرة،
تجاوز نق ��اط ضعفه ،من خ�ل�ال االنحياز إل ��ى جانب قضايا
المواطنين ،ويفضح الفساد ،ويكش ��ف ممارسات اإلقصاء،
ويفضح اإلرهابيين وداعميهم..
إن كش ��ف تناقض ��ات الخط ��اب اإلعالم ��ي والسياس ��ي
الس ��ائدين ،وفضح األكاذي ��ب والش ��ائعات ،وتعرية الذين
يمارسون التضليل وتزييف الوعي العام ،ليس من الكراهية
في ش ��يء ..كما ليس م ��ن الكراهية ،انتق ��اد أو توجيه اللوم
إلى الذي ��ن يوظفون الدين لخدمة أهواء سياس ��ية ومصالح
شخصية وحزبية.

عن العام الجديد وأمانيه!!..
< نستقبل عامًا ونودع آخر وبين االستقبال والتوديع بون شاسع من التطلعات واألماني والرغبات
المتناثرة ،ففي الحين الذي تتجدد فيه تطلعاتنا وأمانينا ورغباتنا ونحن ندلف إلى رحاب عام جديد
في نفس الوقت تفنى وتموت تطلعات وأماني ورغبات العام اآلفل..
فالبنوك والمتاجر والهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات الحكومية واألهلية والحزبية تستقبل
وتفتح
وتودع األعوام بحسابات مالية دقيقة تحدد ما لها وما عليها ،فتغلق حسابات العام المنقضيً ،
حسابات جديدة للعام ًالجديد ،فتستفيد من عثرات العام الماضي لئال تتكرر في العام الجديد واضعة
الخطط المالية مستشفة مواطن القوة ومكامن الضعف من العام الفائت.
ّ
فالحقيقة التي ال ينكرها جاحد أن «البني آدم» المس ��كين الغلبان ما هو إال عبارة عن أيام وأسابيع
وش ��هور وأعوام ،فإذا انقضى يوم انقضى بعض عمره ،فإنما السيل باجتماع النقط ..إذ تجعلنا هذه
الحقيقة الدامغة أمام الحياة الدنيا الفانية التي نحرص عليها أشد الحرص ،فهذا الخليفة الراشد عثمان
بن عفان رضي الله عنه قال« :الدنيا تفنى واآلخرة تبقى ،فآثروا التي تبقى على التي تفنى» ،فنحن -ومع
الغفلة -نؤثر الدنيا على اآلخرة مع العلم بأن الدنيا مزرعة اآلخرة نتقرب فيها من الله عز وجل باتباع
أوامره واجتناب نواهيه وال ننس ��ى نصيبًا من الدنيا ..قال الله عز وجل في محكم كتابه« :وابتغ فيما
آتاك الله الدار األخرة وال َ
تنس نصيبك من الدنيا» ،في سبيل إقامة التوازن االيجابي..
فالعام الميالدي الجديد 2015م مبشر بالخير العميم ،إذ ينبغي علينا مراجعة حساباتنا الماضية
للعام الفائت ونرتب لحياة جميلة في هذا العام قائمة على طاعة الله عز وجل في المنش ��ط والمكره
ِّ
ونكفر ّ
عما فرطنا في جنب الله عز وجل في العام الفائت..
وجدير بنا ونح ��ن ندلف عامًا جديدًا في األلفية الثالثة أن نضع نصب أعيننا ضرورة التخطيط لعام
سعيد حافل باالنجاز على المستوى الفردي والمستوى الجماعي ،وأن نحث الخطى ،ونشمر السواعد
لنؤطر أنفس ��نا على الحق والخير ،واضعين في الحسبان وبعين االعتبار مسألة االسهام وبفاعلية في
بناء وإعم ��ار وطننا الحبيب وان نجنبه كل س ��وء ومكروه محافظين على تماس ��كه ولحمته ووحدته

الوطنية ،دافعي ��ن إياه صوب التصالح والعفو والتس ��امح،
وتضميد الجراحات النازفة.
وأتمنى في هذا العام الجديد على مس ��توى الهم الوطني
أن ُينف ��س الل ��ه كربتن� �ا ،وأن يرف ��ع البالء ويجري س ��حاب
التالحم والوفاق والتوافق بين جميع المكونات السياسية
واالجتماعي ��ة ،وأن يجع ��ل هذا الع ��ام عام رفع ��ة وغلبة
عصام المطري
وتمكين ،وعام هدوء وسكينة واستقرار سياسي واجتماعي
واقتصادي راشد ،على أن زبدة أمانينا أن يصلح الله عز وجل
فساد ذات البين ،بين المتنافرين بإزالة الضغائن واألحقاد
والحسد من على األفئدة والقلوب.
أما فيما يتعلق بأمانينا على المس ��توى القومي واإلس�ل�امي ،فإننا نس ��أل الله أن يجم ��ع كلمة العرب
والمسلمين ،ويوحد رايتهم وصفهم ضد عدو األمة العربية واإلسالمية اللدود الذي يدنس األقصى
الشريف ُويصدر األزمات الموجعة لألمة العربية واإلس�ل�امية ،كما نسأل الله العزيز القدير المتعال
الوهاب أن يكش ��ف كرب األخوة المتحاربين في س ��وريا وليبيا والعراق بإيقاف رحى الحرب الطاحنة
والمدمرة التي يعد استمرارها مصلحة استراتيجية ألعداء أمتنا في اتجاه التوافق على حلول ُمرضية
لكافة االطراف السياسية.
كما نتوسل إلى الله العزيز العظيم أن يحقق التوازن في موازين القوى العالمية والدولية في طريق
> ُ
إنهاء األحادية السياسية ذات القطب السياسي الواحد الذي يحكم العالم ،وأن يهدي اإلنسانية الحائرة
إلى عظمة التوحد وإحقاق حقوق اإلنس ��ان دون الكيل بمكيالين في سبيل تبديد العديد من أزمات
ومعضالت المجتمع الدولي الكبير ،فها هو ذات العام الجديد 2015م وتلكم هي حزمة أمانينا ،فإلى
لقاء يتجدد بكم ..والله المستعان على ما يصفون.

