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«الميثاق»: «الميثاق»:سياسيون وأكاديميون لـ سياسيون وأكاديميون لـ

م السالح؟
َّ
لمن يجب أن ُيسل

ر سياسيون وأكاديميون من خطورة مخطط تآمري سعودي تسعى 
َّ
حذ

المملكــة إلى تحقيقه عبر تطويل مشــاورات الكويــت، ويتمثل ذلك بنزع 
سالح الجيش اليمني بالكامل وعدم السماح له بالتسلح..

وقالــوا فــي تصريحات أدلــوا بهــا لصحيفة «الميثــاق»: ان الســعودية 
تســعى من خالل وفد الرياض إلى نزع ســالح الجيش اليمني وتدمير القوة 
الصاروخية وتدمير الجيش بعد مؤامرة هيكلته التي نفذها الفار هادي..

وشــددوا على ضرورة ان يقوم الجيش اليمني بنزع أســلحة الميليشيات 
باعتبار ذلك من مسؤولياته الوطنية وفي المقدمة من ميليشيات اإلصالح 
والحــراك واالشــتراكي والناصــري والســلفيين وغيرهــم.. وان ال تتدخل 
األحــزاب في تنفيذ مهام هي من صلب مهام الدولة والجيش الذي يجب ان 

يحمي األمن واالستقرار وجميع أبناء الوطن..
وطالبــوا المجتمــع الدولــي بالضغــط علــى الســعودية لوقــف تســليح 
الميليشــيات وبعــض القبائــل إلغــراق اليمــن فــي الفوضى إذا لــم تنفذ 

مخططها التآمري ضد الجيش اليمني.. وإلى التفاصيل:

استطالع/بليغ الحطابي

 يرى المحلل السياسي محسن العمودي: 
ً

 بداية
أن المراوغة والمماطلة في عدم النقاش الجدي لألجندة 
والقضايا المطروحة والمفترضة وأولها إيجاد سلطة 
توافقية تقوم باستالم السالح وأيضًا تقوم بــإدارة 
المؤسسات واألمن والمعسكرات والمصالح الخدمية 
وغيرها.. والــخــوض في غير هــذا الموضوع يعتبر 
مضيعة للوقت وانجرارًا وراء أهداف وطموحات تريدها 
السعودية من وراء تمديد الحوار الهدار الوقت وايجاد 
أوضــاع واتفاقات سرية لتحسين وضعها التفاوضي 
وصورتها أمام العالم خصوصًا ونحن نالحظ انها تريد 
 من 

ً
أن تتحول عبر هذه المشاورات الى وسيط بدال

محاسبتها كمسؤولة عن ارتكاب الجرائم الالإنسانية 
بحق الشعب اليمني وإلحاق دمار كبير بمقدرات بلد 

جار مسلم دون مبرر لذلك العدوان الغاشم.
ولفت المحلل السياسي العمودي الى مؤامرة تقوم اآلن 
أو تظهر، وهي أنها قديمة منذ فوضى الربيع العبري 
سمى هيكلة الجيش، وهو ذلك الدور 

ُ
٢٠١١م عبر ما ت

ها دول أخرى وتمولها  والمؤامرة الخبيثة التي تقف وراء
السعودية خوفًا من تهديد يمني- حد زعمها- عبر 
اعادة احياء مؤامرة سعت لها السعودية بعد المصالحة 

مع الملكيين ثم حاولوا فرضها على الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي 
الذي اغتالته السعودية بعد ذلك.. وتتركز هذه المؤامرة حول تجريد 
الجيش اليمني من أسلحته ولذلك ليس غريبًا أن نجد هناك دعمًا ومساندة 
غربية مصلحية لمشروع تسليح الميليشيات المتقاتلة والمتناحرة في 
البالد.. وقبل ذلك السكوت على نهب المعسكرات من قبل الفار هادي 
وحكومته.. وأكد العمودي أن المشكلة ليست في السلطة التوافقية أو 
م لها السالح بقدر ما هي اإلصــرار على نزع قدرات 

َّ
سل

ُ
الجهة التي ست

وامكانات الجيش اليمني وتجريده من قوته واسلحته.. وهنا تكمن حقيقة 
المراوغة والمماطلة من وراء تمديد مشاورات الكويت.. وفي الحقيقة 
أن الوفد الوطني في محك حقيقي والبد من حشد الجهود الدولية لمنع 
السعودية وحلفائها الغربيين والعرب من تنفيذ هذه المؤامرة أو اللجوء 
إليها.. كون الوصول اليها سيمثل انتصارًا كبيرًا لها وستحقق لها ولمن يقف 
وراء الفوضى الخالقة ما عجزوا عن تحقيقه خالل االعوام الماضية بالقوة.

 أما المحلل السياسي االستاذ عبدالجبار سعد فيقول: إن قضية 
القضايا المطروحة والتحدي الكبير، ربما هي تسليم سالح الميليشيات، 
ومن حيث المبدأ فإن وفد المؤتمر وانصار الله وحلفائهما قد استبقوا 
الحديث في هذا حيث أكدوا على ضرورة تسليم األسلحة كل األسلحة التي 

في يد الميليشيات كل الميليشيات لسلطة الدولة الواحدة.
ويضيف سعد: ربما تفاصيل هذه النقطة قد يفهمها البعض فهمًا 
معكوسًا ومغلوطًا.. فجل ما يفكر به الطرف اآلخر هو أن هناك ميليشيات 
حوثية لديها ســالح أو ســالح الــدولــة المطلوب استعادته.. وينسون 
حزب االصالح وميليشياته، والحراك الجنوبي وميليشياته، ولجان هادي 
والقاعدة، وداعش وغيرها، والسلفيون وميليشياتهم في تعز، أضف الى 
ذلك الصعاليك وفرق الموت وانصار الشريعة والناصريين واالشتراكيين 
و.. و.. الخ..وكل هؤالء حسب تأكيدات عبدالجبار سعد، معنيون بهذا البند 

وهذه القضية..
ويقول: كل اليمنيين يتطلعون وعلى رأسهم الوفد الوطني المفاوض في 
الكويت أن تشكل سلطة تنفيذية يتوافق عليها الجميع تقوم باستالم هذه 
األسلحة وتحمي البالد والعباد من سطوة الجميع.. والعمل على استعادة 

األمن والدولة والتفرغ لعملية النهوض واألمن واالستقرار.
وطبقًا لرأي االستاذ عبدالجبار سعد فإنه ال يوجد بديل عن الجيش لتولي 
هذه المهمة والقيام بمسئولية حماية الدولة وتجريد الميليشيات من 
 بعد التوافق على 

ّ
سالحها الثقيل والمتوسط، مؤكدًا أن ذلك لن يتحقق إال

إيجاد سلطة تنفيذية توافقية للمرحلة االنتقالية.ويعتقد أنه ليس هناك 
بديل عن الجيش.. وحتى أولئك الذين استأثرت بهم جماعة الفار هادي 
فبعضهم والؤهم للوطن حتى لو تم اغواؤهم أو التغرير بهم لبعض الوقت 
ففي نهاية المطاف هم جنود لهذا الوطن وفي مؤسسة عسكرية واحدة 

والبد أن يعودوا لمواقعهم وواجباتهم في حماية الوطن.

تآمر الخونة
ومن بداية العدوان على اليمن أثبت الجيش مدى نضجه وجاهزيته في 
مواجهة محاوالت تمزيقه وتفكيكه باالضافة الى قدرته الكبيرة في الحفاظ 
على كيان الدولة في ظل المحاوالت المتكررة التي قام بها «االخــوان» 
إلسقاط الدولة من قبل ميليشيات متطرفة من أجل السيطرة على مقاليد 
األمور عبر العنف والدماء والفوضى وتحويل اليمن الى مالذ آمن للقاعدة 
ياه منذ بدء الفوضى الخالقة الى 

َّ
وداعش عبر الدعم الالمحدود الذي تلق

اليوم من قبل السعودية..بيد أنها باءت بالفشل أمام صمود هذه المؤسسة 
وصمودها االسطوري في مختلف الجبهات وتسطيرها مالحم بطولية 
داخل العمق السعودي انطالقًا من عقيدتها القتالية والوطنية وإدراكها 

لمسئوليتها الوطنية.
 ويرى الدكتور محمد الدرة: أن قضية السالح في اليمن لم تعد مجرد 

مشكلة عادية بل لقد تحولت الى أزمة حقيقية السيما 
في ظل التدفق الالمحدود لألسلحة للميليشيات 
وبعض القبائل من قبل السعودية ودول تحالف 
العدوان، األمر الذي يجب مكافحته من أجل الوطن 
وأمنه واستقراره وتعزيز الثقة بمخرجات الحوار 

في هذا الشأن.
وقال األكاديمي الدرة: إنه البد من وضع استراتيجية 
متكاملة تحدد فيها الدولة دور مؤسساتها وتعمل 
على إنهاء مشكلة انتشار السالح لدى الميليشيات 

هب من المعسكرات.
ُ
وإعادة ما ن

ويؤكد أنه قبل النقاش حول مسألة من المسائل 
يجب النظر في المسألة السياسية وتسوية الملعب 
ــة عبر  السياسي بين االطـــراف والــبــدء بإيجاد دول
حكومة توافقية تكون هي المخولة بنزع األسلحة من 
الميليشيات المتعددة ولدى بعض القبائل وغيرها 
من المكونات من أجل إعادة األمن واالستقرار إلى 

ربوع البالد.
مشيرًا إلى أن أية دولة تريد فرض هيبتها عليها 
نزع األسلحة ممن يمتلكونها من االفراد والجماعات 
ألن ذلك أخل بواجبات ووظيفة الدولة ومؤسساتها 
الدفاعية واألمنية..مبينًا أن الوفاق واألمــن واالستقرار لن يعود لليمن 
هبت أو 

ُ
 باستعادة الدولة وفرض هيبتها واستعادة اسلحتها التي ن

ّ
إال

بيعت أو تمت السيطرة عليها.. وعلى الجميع اخالص النوايا لذلك وعدم 
المماطلة والتلكؤ.. والعمل على ايجاد دولة عدالة ومساواة وشراكة وتحييد 
 يكون ألي 

َّ
المؤسسة العسكرية واألمنية التي يجب أن تحمي الجميع وأال

طرف مبرر لحمل السالح أو امتالكه.وأكد الدكتور الدرة أن على الدولة 
الراعية للسالم والعملية السياسية في اليمن العمل الجاد من أجل نزع 
السالح الثقيل والمتوسط من األفراد والجماعات المملوك للدولة، وليس 
العمل على دعم الميليشيات وتأسيس جماعات إرهابية متطرفة أخرى 
إلغراق البلد في فوضى وعنف ال نهاية له.. لذا عليها ايقاف هذه المهزلة 

والعبث بأرواح اليمنيين بدعم االقتتال والتناحر الداخلي.
ولعل من األهداف الرئيسية لهذه الحرب أو العدوان- بحسب مراقبين 
سياسيين- احياء رغبة سعودية تسعى من خاللها إلى تكوين جيش 
هزيل يشبه جيش جيبوتي أو جزر القمر أو غيرهما من الدول الضعيفة.. 
من خالل نزع القوة الصاروخية التي أرهبت دول تحالف العدوان ونكلت 
بجنودهم الغزاة ومرتزقتهم المستأجرين من بالك ووتر وداين جروب 
أو الجانجويد و.. و.. الخ، وفي الحقيقة ان المشكلة ليست في تلك األسلحة 
غلقت مصانع  تصنيعها باعتراف الدول المصنعة، بل ان االعجاز 

ُ
التي أ

واالنجاز والذي ادهش العالم هو صمود وبطوالت الشعب اليمني وجيشه 
البطل.. والــذي جعل من تلك الصواريخ التي خرجت عن الخدمة أكثر 
فاعلية وقوة تدميرية نكلت بالعدو وجنوده، حتى مع استمرار سيناريو 
التسليح للميليشيات والمرتزقة بالسالح المتطور إلغراق البلد في دوامة 
العنف والدماء واالقتتال الداخلي.. فهناك من سيتصدى لذلك ويقف حجر 
عثرة أمام تلك المشاريع الصغيرة الهادفة إلى تمزيق اليمن حتى وإن كان 

«الخناجر». ذلك- كما أكد الزعيم الصالح- بـ

محســن العمــودي:  محســن العمــودي:  مخطــط ســعودي لتدميــر الجيــش اليمنــي وتســريحه

عبدالجبــار ســعد:عبدالجبــار ســعد:  الجيش هو األجدر بتجريد الميليشــيات من األســلحة الثقيلة

محمد الدرة: محمد الدرة:  اســتعادة األســلحة المنهوبة من المعسكرات مســؤولية الدولة ال األحزاب

  احمد الرمعي
«واطائر امغرب ذي ودع مغاني امواسم

خليتني لمعذاب
خليتني وحدي على أمحزن قايم

أذرف دموع الغياب
في ورد نيسان أشواقك وفل امتهايم

وجاريات السحاب
وازخم.. وازخم.. أوجعت قلبي المحب المسالم

قلبي من الحزن ذاب»
> نعم إن قلوبنا ذابت من رحيلك أيها الشاعر 
اإلنسان يا من تغنيت باألرض واإلنسان فأطربت.. 
واليوم ويد المنون تغيبك عنا إال أنك باٍق فينا 
بإبداعك وإنسانيتك التي نشرتها زهورًا وورودًا 

إبداعية فكان لها صداها في قلوبنا ووجداننا..
رحل عن دنيانا الشاعر الكبير األستاذ علي 

عبدالرحمن جحاف أوعاشق «أمغرب»:
«واطاير امغرب

ذي وجهت سن امتهايم
قلبي ضناه امعذاب
أحيان في امزيديه

واحيان منها وشايم
شيب وأده شباب»

كان علي عبدالرحمن جحاف رحمه الله شاعر 
اإلنسانية والحب والجمال واألرض دون منازع ولم 
ال وهو من محافظة الجمال الذي تنسمه منذ نعومة 
أظفاره وقد فارقنا هذا الشاعر اإلنسان في وقت 
عصيب ليضيف إلى أحزاننا على ما حل بوطننا حزنًا 
 أن 

ّ
آخر وجرح غائر من الصعب أن يندمل وما أخال إال

 الحب لم يستطع 
ّ
إنسانيته وقلبه الذي ال يحمل إال

تحمل كل ما يجري لوطنه فآثر الرحيل عن دنيانا 
الفانية.

لقد استطاع شاعرنا الذي ولد في قرية الشرف 
بمحافظة حجة عام ١٩٤٤م أن يجمع بين القديم 

والحديث والبساطة فاستحق أن يكون أحد أهم 
شعراء اليمن المعاصرين. تغنى بشعره كبار 
الفنانين اليمنيين واثرى المكتبة اليمنية بالعديد 
من دواوينه الشعرية: «كاذي شباط، فل نيسان، 

رياحين آذار، ورود تشرين».
ولم يكن األستاذ علي عبدالرحمن جحاف شاعرًا 
متميزًا ومبدعًا يشار إليه بالبنان وإنسانًا يبكي إذا 
رأى دموع طفل أو حبيبًا فارق من يحب.. فقد كان 
أيضًا إداريًا ناجحًا حيث عمل في عدد من المواقع 

إلى أن انتخب عضوًا في مجلس الشورى.
ــاذ علي  ــت فــرحــم الــلــه شــاعــرنــا الكبير االس
عبدالرحمن جحاف وأسكنه فسيح جناته.. والسالم 
عليه يوم عاش فينا مبدعًا وإنسانًا عظيمًا ويوم 
رحل عن دنيانا الفانية ويــوم يلقى ربه راضيًا 

مرضيًا.
إن العين لتدمع وإن القلب لواجم وإنا لفراقك 

شاعرنا وأديبنا الكبير لمحزونون..
فلك الرحمة وألسرتك ومحبيك وللشعب اليمني 

أجمعه العزاء في هذا المصاب الجلل..

في وداع الشاعر اإلنسان

   عبدالرحمن مراد

اليمن.. والنظام 
العالمي

< في بداية القرن الماضي كانت هناك مصالح عالمية متقاطعة 
وكــان للصراع العالمي وقتئٍذ دور في تحديد خارطة النفوذ 
الجغرافي والسياسي وخارطة المصالح العالمية للدول التي تتصارع 
، ويبدو أن الحركة الصهيونية العالمية التي- كانت تناهض 

ُ
زمانئذ

النازية بعد أن كانت النازية تضعها هدفًا قوميًا واستراتيجيًا- 
قد كانت هي الالعب األبــرز في تحديد المآالت ورســم الحدود 
 نتيجة لمقدمات 

ّ
االفتراضية، ولم تكن اتفاقية سايس بيكو إال

منطقية بدأ، نشاط تلك المقدمات في العديد من المؤتمرات التي 
عقدتها الحركة الصهيونية العالمية، وفي العديد من المناشط 
السياسية والصفقات التي نجد إشارات عنها في الكثير من الكتب 
التاريخية والمذكرات والسير الذاتية بل وفي الكثير من اإلشارات 
العفوية التي كان العرب يتعاملون معها من باب حسن النية أو 
من باب رسم البطوالت الوهمية في أذهان المجتمعات المتخلفة.

ومع اشتداد الصراع بين الدول العالمية الكبرى قبل وبعد الحرب 
العالمية األولى، والذي كان ذروة تجليه في تعبيرات الصراع الذي 
برز في الحرب العالمية الثانية، ويبدو أن ألم الصراع وأثره النفسي 
والثقافي واالجتماعي المدمر قد ساعد على تنمية اإلحساس 
بالحاجة إلى التعاون ال الصدام، وقد شهدت العقود التي تلت 
الحرب العالمية تأسيسًا لقاعدة قانونية وقاعدة قيمية مشتركة 
تجمع سكان كوكب األرض وقد سعت الواليات المتحدة الجتراح 
نظام عالمي يقوم على فكرة حكم تمثيلي حر- وكانت تصرُّ على 
نشر الديمقراطية وهو األمر الذي يصطدم مع القوى التقليدية 
وخاصة في منطقتنا العربية التي كانت ترى في الديمقراطية 
 تحت عناوين 

ً
غزوًا فكريًا وكانت الحركات الدينية تخوض جدال

الشورى والديمقراطية وماتزال المكتبة العربية عامرة بعناوين 
 عن التضاد الذي حدث في 

ً
تلك المرحلة وذلك الجدل هذا فضال

 
ً
المسار العالمي وفي المعسكر الشرقي وفي الــدول األكثر ميال
إلى النظام االشتراكي وتذكر أن الواليات المتحدة كانت ترفع 
شعار العدل والسالم وكانت ترى قابلية تحقيقهما ولذلك جاءت 
اتفاقية كامب ديفيد تحت هذا الشعار في السنة األخيرة من عقد 
السبعينيات وكانت تلك االتفاقية بين مصر واسرائىل، ثم كان 
االشتغال على الحقوق المدنية من قبل الواليات المتحدة وقد 
 كعنصر 

ً
شهدت العقود الماضية تجليات هذا االشتغال فالمرأة مثال

اجتماعي مضطهد في المجتمعات التقليدية ومنها المجتمعات 
العربية وجدت دعمًا ومناصرة غير محدود حتى تصل إلى مراتب 
ات االجتماعية كذلك االقليات العرقية والساللية  متقدمة في البناء
والطائفية، وكل الذي عاش عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية كان 
يدرك أن النظام العالمي الذي تقوده الواليات المتحدة وينازعها 
عليه االتحاد السوفييتي، كان يسعى إلى فرص الديمقراطية 
كهدف أول وطاغي، ولذلك كــان رهــان الــواليــات المتحدة على 
خفوت المنافسة السوفييتية يقوم على أثر االنحرافات المتنافي 
 -

ً
 أم آجال

ً
مع الفطرة، وكانت ترى أن السوفييت سيعودون- عاجال

إلى أسرة األمم، وقد حدث ذلك بعد انهيار المنظومة االشتراكية 
في العقد األخير من القرن الماضي، ولذلك خال الجو لنظام عالمي 
جديد تقوده الواليات المتحدة هذا النظام أصبح مهيمنًا على سائر 
أقاليم كوكب األرض، وكان اإلنسان على عمومه وإطالقه- يظن 
أن من شأن االنفراد بنظام عالمي جديد يقوم على قيم وأهداف 
مشتركة أن يجعل األوضاع داخل الدول أكثر إنسانية، والصراعات 
 بيد أن نرى انحرافًا قد يجُر هذا 

ً
 احتماال

ُّ
بين الجماعات أو الدول أقل

النظام العالمي الذي تقوده الواليات المتحدة إلى االنهيار ويبدو 
أن العدوان على اليمن قد كشف الكثير من العيوب واالنحرافات 
التي جعلت الواليات المتحدة تبدو خجولة أمام القيم المشتركة 
واألهداف اإلنسانية، كما أن الدالئل والرموز التي يبعثها واقع الحال 
من حولنا تقول: إننا أمام مشروع جديد لنظام عالمي جديد بدأت 
تتضح معالمه وأبرز تجلياته الديمقراطية واألنظمة القائمة على 
المشاركة، كما أن االتصاالت العالمية والشبكات المالية تعمل 
بوتيرة عالية اليوم موفرة امكانية حصول تفاعالت إنسانية على 
نطاق غير مسبوق، وهناك جهود دولية مشتركة للوقوف أمام 
المشكالت التي تواجه اإلنسان كالبيئة وهناك نشاط دولــي في 

مجاالت عدة.
ومن هنا يمكن القول ان المستقبل سيشهد نظامًا عالميًا جديدًا، 
والتعامل مع هذا النظام والتأثير في مساراته هو الخيار األمثل 
للعرب، وتبدو أن الصورة النمطية للخارطة العربية سيحدث فيها 
تغيير جوهري، وهذا التغيير علينا توظيفه بما يحقق تطلعات 

الناس بقدر كبير من االتزان ورباطة الجأش.

الزوكا يعزي رئيس فنّية مؤتمر الضالع بوفاة والده
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة إلى المهندس عبدالحكيم مصلح طاهر شحيط - رئيس اللجنة الفنية بفرع 
مؤتمر الضالع- واخوانه ، وذلك في وفاة والدهم المناضل الحاج مصلح طاهر شحيط،  

بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة الناس واصالح ذات البين.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات 

وقواعد المؤتمر،عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله .
 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته 

ً
سائال

ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

..و يعزي بوفاة القاضي صالح الدعلة
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة الى األخ خالد صالح ناصر الدعلة واخوانه وكافة آل الدعلة بمحافظة حضرموت 
بوفاة والدهم القاضي صالح ناصر الدعلة رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة بمحافظة 

حضرموت سابقا..
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات 
 العلي 

ً
وقواعد المؤتمر  عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله .سائال

القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 
وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

ويعزي الشيخ سالم صالح عوض بايوسف بوفاة والده
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة إلى الشيخ سالم صالح عوض بايوسف- عضو اللجنة الدائمة.. عضو قيادة 

فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة شبوة، وذلك في وفاة والده 
ر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة  وعبَّ
قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله.

 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 
ً
سائال

جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

أخوكم/ عارف عوض الزوكا
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق.. 
رئيس المؤتمر الشعبي العام، الثالثاء، برقية عزاء ومواساة 
في وفاة الشاعر واألديب األستاذ/ علي عبدالرحمن جحاف.. 

جاء فيها:
األخوان / زيد ومحمد علي عبدالرحمن جحاف

وإخوانهما وكافة آل جحاف الكرام
ــاذ األديــب  تلقينا بــأســى بــالــغ وحـــزن عميق وفـــاة األســت
والشاعر المبدع علي عبدالرحمن جحاف الــذي انتقل إلى 
رحمة الله تعالى بعد عمر حافل بالعمل واإلبــداع والنضال 
بالكلمة والقصيدة في خندق الثورة والجمهورية والوحدة, 
مجسدًا تطلعات الجماهير اليمنية في الحرية واالنعتاق من 
العبودية واالستبداد والطغيان واالستقالل واالستعمار، 
وقــد رفــد المرحوم المكتبة اليمنية بمؤلفاته الشعرية 
واألدبية التي استلهمت معاناة الناس وحبهم للحياة الحرة 
الكريمة, ولألرض والزراعة، معبرًا عن الضمير الوطني وعن 
وجدان العمال والفالحين والمثقفين واألدباء والشعراء وكل 

المبدعين.
لقد كــان الشاعر والمثقف والــمــبــدع األســتــاذ المرحوم 
علي عبدالرحمن جحاف محل فخر واعتزاز كل اليمنيين 

األحــرار.. ومحل تقدير أقرانه من األدباء والشعراء والكتاب 
 
ً
اليمنيين العرب, وإلــى جانب ذلك فلقد كان عنصرًا فاعال

ونشطًا في المعترك الشوروي الديمقراطي من خالل عمله في 
البرلمان منذ وقت مبكر.لقد خسر الوطن برحيل األستاذ علي 
عبدالرحمن جحاف علمًا وطنيًا بارزًا في مجال اإلبداع والتمّيز 
وآخر عمالقة اليمن من جيله الذين أثروا الحياة األدبية في 
اليمن وأحد المبدعين المبرزين األوفياء المخلصين لوطنهم 
ولقضاياه العادلة, ومدافعًا قويًا عن الحق بصدق مشاعره 

وأحاسيسه والتعبير عنها شعرًا ونثرًا.
وإننا ونحن نشاطركم أبناء وأفراد أسرته وكافة آل جحاف 
في فقدانه نعبر لكم عن خالص التعازي وصادق المواساة, 
وذلك باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
وحلفاء المؤتمر الشعبي العام ، سائلين المولى عز وجل أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه, وأن يسكنه فسيح 
جنانه، وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه 

راجعون.

علــي عبـــدالله صـالـــح
رئيس الجمهورية السابق - رئيـس المؤتمر 

الزعيم يطمئن على صحة علي الرويشان
قام الزعيم على عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- ومعه الشيخ يحيى على الراعي، 
رئيس مجلس النواب، االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، األربعاء، بزيارة لألخ علي بن علي الرويشان، وكيل 
محافظة المحويت سابقًا، وذلك عقب عودته من رحلة عالجية خارج اليمن استغرقت عدة أشهر . وإطمأن الزعيم على 

صحة الرويشان متمنيًا له الشفاء العاجل.
هذا وقد عّبر علي الرويشان عن امتنانه وشكره للزعيم عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، مؤكدًا أن مثل هذه 

المواقف االنسانية ليست بالغريبة على الزعيم علي عبدالله صالح، تجاه كل من عمل معه ، وكل زمالئه..

رئيس المؤتمر يعزي آل جحاف بوفاة الشاعر واألديب 
علي عبدالرحمن جحاف
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