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احزاب امل�ضرتك باالإنابة على 

م��ن ���ض��ي��ارة واح����دة، وعند 

املركز  �ضاحة  اىل  و�ضولهما 

ال�ضحفيون  احت�ضد  لثقايف  ا

حولهما وكان حديث الرجلن 

اىل اجلميع وا�ضحاً مفاده: 

اأيها ال�ضحفيون كونوا عوناً 

للأحزاب واملنظمات ال�ضيا�ضية  

حتقيقاً للهداف املن�ضودة من احلوار.

ولقد �ضجل الرجلن حالة ا�ضت�ضعار كربى مب�ضوؤوليتهما الوطنية، 

االأمر الذي يتطلب من كل االعلمين ان يكونوا عوناً ملختلف االأحزاب 

والتنظيمات ال�ضيا�ضية ودافعاً حقيقياً الإجناح احلوار.[
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[ مل يعد هناك من و�ضيلة اأخرى اأمام القوى ال�ضيا�ضية 

يف ال�ضاحة الوطنية غري احلوار انت�ضارًا للقيم الوطنية 

وللنهج الدميقراطي الذي توهج م�ضاره واختط طريقه 

الوا�ضح منذ ع�ضرين عاماً م�ضت.

احلوار..حديث االأم�س وحديث اليوم وحديثنا يف 

امل�ضتقبل.. يجمعنا هدفاً يف التقارب وتعزيزًا مل�ضارات 

اال�ضلح.. ويقودنا نحو االآتي االأجمل بثقة.. وقدرة على 

جتاوز كل املحبطات والعراقيل.. وكل لغات الت�ضاوؤم 

التي حتاول اإيقاف عجلة الثورة والتنمية والدميقراطية 

عن الدوران والو�ضول اىل منتهاها املن�ضود.

باحلوار بداأنا، وباحلوار م�ضينا ال�ضتكمال بناء الثورة 

واجلمهورية وب��احل��وار ن�ضتمر بامل�ضي على طريق 

الوحدة واالجتاه امل�ضوؤول �ضوب بناء الدولة املدنية 

احلديثة بعناوين ال�ضراكة وامل�ضاركة.

 اليوم ثقتنا تتعاظم بقدرة املوؤمتر واأحزاب امل�ضرتك 

وكل القوى ال�ضيا�ضية واملدنية يف �ضاحتنا الوطنية على 

تعميق قيم املحبة والتلحم، وتعزيز اجلبهة الداخلية 

واإعادة االعتبار لقيم التعددية والدميقراطية وال�ضراكة 

الوطنية واملمار�ضة الد�ضتورية احل��رة حتت �ضقف 

الوحدة الوطنية وم�ضالح الوطن واأبناء ال�ضعب العليا.

تتعزز ثقتنا اليوم ب�ضكل اأكرب من االأم�س كون ال�ضورة 

ات�ضحت وبدت معها االإج��راءات املعتملة على الواقع 

الوطني تت�ضم باجلدية وتتميز ب��ال��روح االيجابية 

املنفتحة على جميع االآراء واملتفهمة حلتميات التنوع 

يف القناعات والقراءات وجتاه ما يعتمل يف اأفق اللحظة 

الوطنية وجمرى االحداث احلا�ضرة وامل�ضتقبلية.

يلتئم احلوار اليوم على قاعدة وا�ضحة واآلية اأكرث 

و�ضوحاً مت االتفاق امل�ضبق عليهما �ضتاأتي النتائج باإذن 

اهلل تعاىل يف ال�ضالح الوطني العام تنمية وتعددية 

ودميقراطية، ولنقطع الطريق اي�ضاً على كل 

املزايدين وامل�ضككن الذين ينظرون للواقع من 

منظار �ضيق هدفاً يف تعيمق القطيعة وتعطيل 

ممكنات احلوار الوطني.. وهدفاً يف حتقيق ماآربهم 

املكونة بالتخريب والفو�ضى.

اإن ما يهمنا اليوم وقد تهياأت كل االج��واء لعقد 

احلوار الوطني اأن ي�ضغي اجلميع ل�ضوت العقل 

واأن تكون امل�ضوؤولية الوطنية هي احلا�ضرة وحدها 

ويتم االلتزام لها بالقناعة واالمتثال.

لن يكون هناك �ضوت يعلو ف��وق �ضوت التفاهم 

واالتفاق اإن اأدرك املتحاورون اأن احل��وار ينعقد من 

اأجل الوطن.. من اأجل حتقيق التقارب واإنهاء كل �ضور 

واأ�ضكال التاأزمي.

ينعقد احل��وار على طريق ابريل 2011م وامل�ضي 

�ضوب �ضراكة وطنية حقيقية تعزز قيم البناء وتنت�ضر 

حلا�ضروم�ضتقبل الوطن بناًء وتنمية ودميقراطية.

 وبالتاأكيد ل��ن يجد املت�ضائمون وال�����ض��اع��ون اىل 

اإبقاءاالحتقان وتعميق القطيعة غري احل�ضرة تلحقهم 

والندم ي�ضكنهم.. و�ضتبقى روؤاهم واأفكارهم بعيدة كل 

البعد عن الهم الوطني وامل�ضوؤولية الوطنية.[

حسن عبدالوارث

ويٌل للعامل اإذا انحرف املتعلمون وف�ضد 

املثقفون !!

اليهم من هو قائل هذه العبارة.. املهم اأنها 

حتمل ال�ضحة يف جوهرها .. 

ال�ضيما يف ظل واقع متخلَّف وجمتمع مدثَّر 

بالياأ�س من اأن باالإمكان اأف�ضل مما ك��ان  ! 

ان الذي كان  كما ِقيل يوماً : ما اأب�ضع ال�ضجَّ

�ضجيناً !!.. وقد ك�ضفت وقائع عدة - لي�ضت 

يف الروايات واالأفلم ال�ضينمائية - اأن اأكرث 

ال�ضجانن �ضرا�ضة وق�ضوة وحقارة كانوا يف 

االأ�ضل �ضجناء ، ورمبا يف ال�ضجون نف�ضها 

التي �ضاروا فيها �ضجانن !! 

وقد اأظهرت روائع االأدب العاملي كثريًا من 

مناذج املثقفن املنحرفن وال�ضجناء ال�ضجانن 

، غري اأن كل املنتوج االأدبي مل َيْرَق اىل م�ضتوى 

النماذج احلية اأو الواقعية .. ويف جمتمعنا 

كثري من هذه النماذج .. فلو اأدار اأحدنا 

راأ���ض��ه �ضطر ه��ذا االجت���اه اأو ذاك  

اللتقط بعينيه - بل بكل حوا�ضه - 

حفنة غري  قليلة من هذه النماذج  

.. والأ�ضابه الذهول من هول ما يجد 

منها .. وال َتُقْل يل بوجودها يف البيئة 

الر�ضمية فقط !!  

نماذج ما!!

ال  تقوم القيامة في بلدٍ
قبل أن يأكل الحقد أكباد 

أبنائها
وتموت المحبة في ظلمات 

الصدور
أيها العقالء

افيقوا.. أفيقوا..
فقد أوشك الحقد أن يأكل 

األرض
أن يحمل الناس قبل اآلوان

إلى ظلمات القبور
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راسل عمر القرشي

الكميم رئيسًا للدائرة املالية واإلدارية باملؤتمر
اأ���ض��در االأخ عبدربه من�ضور ه��ادي نائب رئي�س 

اجلمهورية النائب االأول لرئي�س املوؤمتر ال�ضعبي 

العام- االأمن العام قرارًا تنظيمياً ق�ضى يف مادته االأوىل 

بتعين االأخ فوؤاد حممد الكميم رئي�ضاً لدائرة ال�ضئون 

املالية واالإدارية باالأمانة العامة للموؤمتر وذلك خلفاً 

للأخ حممد دويد.

خ��ري خ��ل��ف خل��ري ���ض��ل��ف.. ومتنياتنا للقيادين 

املوؤمترين التوفيق والنجاح يف كل مهامهم الوطنية 

والتنظيمية.[

[ القائمتان اللتان قدمهما املوؤمتر ال�ضعبي 

العام  واأحزاب امل�ضرتك وحلفاوؤهما مل تربزا 

ال�ضورة الكاملة النت�ضار الطرفن لق�ضايا 

امل��راأة، فاملراأة ووفقاً للقائمتن متثل )9( 

�ضخ�ضيات من مائتي �ضخ�ضية، وهو ما يجعل  

احلوار ذكورياً.

م��ا تاأمله امل���راأة ومنظماتها ومعها 

املجتمع امل��دين اأن ال 

يكون ه��ذا الرقم 

ال�ضعيف لها يف 

جلنة احل��وار 

�ضبباً يف املزيد 

ه�ضم  م���ن 

حقوقها.[

علنية الحوار
[ �ضعر ال��راأي العام اليمني وكل 

املتابعن واملهتمن بر�ضد احلدث 

على ال�ضاحة الوطنية بارتياح بالغ 

لت�ضمن اتفاق 17 يوليو  التاأكيد 

على اأهمية احلوار العلني وااللتزام 

بال�ضفافية واملهنية.

ومن ذلك اأن ال��راأي العام يجد 

يف تلك العلنية اال�ضلوب االمثل 

ال��ذي من خلله ي�ضتطيع تقييم 

كل اآراء واأطروحات ومناق�ضات 

املتحاورين والتعرف عن كثب على كل ما 

ُيطرح يف احلوار من روؤى تنت�ضر للم�ضلحة الوطنية.[

السينما  تواجه الفساد
[ ح��ر���ض��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات 

املوؤمترية التي �ضاركت يف 

م�ضاهدة العر�س ال�ضينمائي 

- امل��ح��ل��ي ال��وث��ائ��ق��ي عن 

ال��ف�����ض��اد- وال����ذي ُع��ر���س 

موؤخرًا بقاعة معهد امليثاق 

و يوا�ضل املركز اليمني 

لقيا�س الراأي العام عر�ضه 

ليات  لفعا ا خمتلف  على 

-ع��ل��ى ت��ق��دمي مناق�ضات 

م�ضتفي�ضة حول كافة اأبعاد ال�ضورة التي 

كونها الفيلم عن الف�ضاد، عك�ضت وعي الو�ضط املوؤمتري .. وكانت 

املداخلت واملناق�ضات من ال�ضفافية والو�ضوح ما يج�ضد عظمة 

املمار�ضة الدميقراطية الداخلية يف املوؤمتر  وحر�ضه على تعزيز  

 إدارة الحواراأدواره باجتاه مكافحة الف�ضاد.[
[ االإدارة علم وف��ن وق��اع��دة 

انطلق قوية اإىل اآف��اق امل�ضتقبل، 

واإدارة احل��وار واح��د من اأن��واع 

االإدارة التي م��لأت الدنيا اإبداعاً 

واألقاً، وهي اإدارة من االأهمية ما 

يجعلنا نتمنى لها يف بلدنا املزيد 

م��ن ال��ن��ج��اح وال��ت��األ��ق واأن جند 

املتحاورين بق�ضايا ال�ضاأن الوطني 

يج�ضدون قيمها واأ�ض�ضها وقواعدها  

العلمية واملهنية و�ضواًل اإىل  حوار 

ح�����ض��اري دمي���ق���راط���ي جم�ضد 

مل�ضوؤوليتهم واإرادتهم الوطنية.[

مقولة مأثورة
»اتِق شر من أحسنت إليه«

شجون.. وشجون
[ »نغم من �ضباأ« برنامج فني »هزيل« حتاول قناة �ضباأ 

الف�ضائية من خلله تقدمي املواهب الواعدة كل ليلة خمي�س 

اإاّل اأن احللقة التي مت فيها ا �ضت�ضافت الفنان الواعد املوهوب 

حممد �ضجون اأ�ضاف املقدمان �ضفة »الهزلية« على الربنامج.. 

ما جعل املبدع �ضجون ي�ضرب حتى نهاية الربنامج ليظهر غ�ضباً 

يف وجه الطاقم الذي ال يعرف وال يريد اأن يعرف �ضيئاً عن الفن.. 

وبتوا�ضلنا مع كثري ممن ا�ضت�ضافهم الربنامج اأكدوا باأنه »مقربة 

ر اأكرث مما ُي�ضِهر!! املواهب« واأنه ُي�َضِهّ

الدميقراطية التي نؤمن بها دميقراطية إسالمية تعلو على 
مفهومي الفوضوية والديكتاتورية..

من أدبياتنا

وأخريًا انسحب
ملأ الدنيا �ضجيجاً و�ضراخاً عن 

احلوار واّدعى غري مرة انت�ضاره 

ل��ه، وط��ال��ب ب��امل��زي��د م��ن التوحد 

واال�ضطفاف  والأج��ل ذلك ذرفت 

دموعه مرارًا.. واأخريًا عندما 

جدَّ اجلد ان�ضحب.[

)9( سيدات فقط!

»الهوت السياسة«
[ اليزال يقدم ف�ضواًل عن معارك 

ال�ضراعات ال�ضيا�ضية والفكرية 

التي تقاطعت مع كتابه »االعرتاف 

املنيع يف امل�ضاألة اليمنية«.

وال�ضيا�ضي  املفكر  ات��خ��ذ  لقد 

االأ�ضتاذ اأحمد ال�ضويف فكره �ضلحاً 

للعقول التي ق�ضمت اليمنين يف 

عقولهم قبل اأن تق�ضمهم اجلغرافيا 

والقوانن.. ليتخطى بها- اأي تلك 

ال��ع��ق��ول- املتاري�س واجلبهات 

الوهمية.. وب���)236( �ضفحة من 

القطع املتو�ضط وب����)3( ف�ضول 

ف��ك��ري��ة ان�����ض��وت حت��ت ع��ن��وان 

»الهوت ال�ضيا�ضة«، اأنهى ال�ضويف 

ف�ضًل من الت�ضطري النف�ضي الذي 

نعاديه.[

املفكر والدبابة
�ضبح »الدبابة« م��ازال ي�ضيطر على تفكري ووج��دان وعقل 

البع�س مم��ن اع��ت��ادوا على كتابة هذرماتهم ح��ول احل��وار 

واملمار�ضة الدميقراطية ب�ضورة بعيدة عن معطيات الواقع 

اليمني.

وتنا�ضى اأولئك- بفعل اأزماتهم النف�ضية- اأن اليمن يف زمن 

الدبابات ويف زمن ما ي�ضمونه ال�ضمولية متكنت باقتدار من جتاوز 

التحديات العا�ضفة بها عن طريق احلوار ال عن طريق الدبابة..

فما بالها وه��ي تعي�س اأج���واء الدميقراطية والتعددية 

ال�ضيا�ضية.

والأولئك نقول جددوا اأفكاركم يرحمكم اهلل..[

يعتذر الزميل عبداهلل ال�ضعفاين 

عن عدم كتابة عموده لهذا العدد 

ويتوا�ضل العدد القادم..

مـُُثل وقيم
[ املتحاورون الذين ميثلون خمتلف 

االجت���اه���ات ك��م ه��م ال��ي��وم ب��ح��اج��ة اىل 

اال�ضتعانة باملثل والقيم واحلقائق امليثاقية 

التي كان لها االأثر الكبري يف متكن الوطن 

من جتاوز حتديات كبرية وع�ضية مطلع 

ثمانينيات القرن احل��ايل والتي ت�ضمنها 

امليثاق الوطني الذي مثل خل�ضة لواقع 

�ضكاالته  اإ لكل  حقيقياً  ومعاجلاً  اليمن 

وق�ضاياه.

ولي�س عيباً اأن يعود هوؤالء املتحاورون 

اىل تلك القيم والروؤى  امليثاقية العميقة التي 

كان الأحزابهم ومنظماتهم الدور الفاعل يف 

بلورتها م��ن خ��لل اأع��ظ��م ح��وار �ضهدته 

ال�ضاحة الوطنية تكلل باإجناز »امليثاق 

الوطني« الذي �ضيظل باأهدافه ومبادئه 

ومنطلقاته وقيمه ومثله معربًا ب�ضدق 

عن  اإرادة �ضعب اأراد االنعتاق مبكرًا من 

اأتون ال�ضراع والتطاحن وال�ضري باجتاه 

امل�ضتقبل االأف�ضل بخطوات واثقة.[

اليوم.. »األطفال« يستجوبون عددًا من المسؤولين
[ على مدار يومن يوجه خم�ضون ع�ضوًا من اأع�ضاء برملان 

االأطفال وممثلون عن العدل واأجهزة ال�ضبط الق�ضائي.. 

وممثلون عن الداخلية وال�ضحة وال�ضكان حول �ضبل متابعة 

ق�ضايا العنف �ضد االأطفال من مرتكبي العنف وال�ضعوبات التي 

تعيق اأجهزتهم.

وتاأتي هذه الت�ضاوؤالت يف اإطار دورة االنعقاد الثانية لربملان 

االأطفال حتت �ضعار: »مواجهة العنف �ضد االأطفال.[
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