
خالد بن عمور
¿ �أك�����د وك���ي���ل حم��اف��ظ��ة 
ح�شرموت ل�شئون مديريات 

�ل����و�دي و�ل�����ش��ح��ر�ء عمري 

مبارك عمري �ن �لثورة �ليمنية 

»26�شبتمرب و14�أك��ت��وب��ر 

و30ن��وف��م��رب« مثلت حمطة 

حتول يف حياة �شعبنا �ليمني، 

حيث مت من خاللها �لق�شاء 

على �حلكم �المامي �لكهنوتي 

و�ل��ت��ح��رر م��ن �ال�شتعمار 

�لربيطاين �لبغي�ض �لذي جثم 

على �أر�شنا �أكرث من مائة وع�شرين �شنة.

وقال عمري يف �حلفل �لفني و�خلطابي �ل�شاهر 

�لذي نظمه مكتب �لثقافة ب��و�دي ح�شرموت 

�ال�شبوع �ملا�شي ب�شاحة ق�شر �لثورة مبدينة 

�شيئون �حتفاء باأعياد �لثورة �ليمنية: �ن 

م��اي��ح��اك ���ش��د �ل���وط���ن من 

د�شائ�ض وموؤ�مر�ت لن تهزنا 

بل �شتزيدنا قوة فهي لي�شت 

بجديدة على �شعبنا وثورتنا 

لكنها �شقطت و�شتظل �لثورة 

و�ل���وح���دة ر����ش��خ��ة ر���ش��وخ 

�جلبال ولن ي�شتطيع �حد �ن 

يعيق نه�شة هذ� �لبلد.

معربً� با�شم �ل�شلطة �ملحلية 

ب���ن���اء و�دي ح�شرموت  و�أ

و�ل�شحر�ء عن ��شتنكارهم 

لالأعمال �الرهابية �لتي تطال 

حياة �الأبرياء ورجال قو�تنا �مل�شلحة و�الأمن.

و�أعلن عن �شدور توجيهات فخامة رئي�ض 

�جلمهورية علي عبد�هلل �شالح باعتماد 25ميجا 

غازية لو�دي ح�شرموت و�شيتم �جنازها خالل 

�أربعة �شهور و�لتي بها �شي�شل �لتيار �لكهربائي 

ملديريات نائية و�شحر�وية حيث �شيتم خالل 

�الأيام �لقادمة �إي�شاله ملديرية رخية ومن ثم 

�إىل ر�شب وغيل بن ميني.. فيما �شيتم �لتو�شع 

يف جمال �ملياه حيث بد�أ م�شروع مياه مديرية 

�لعرب �ل�شحر�وية -وبكلفة ن�شف مليار- 

بال�شخ لي�شقي مدينة �لعرب على م�شافة 83 

كم، وهو من �مل�شاريع �ال�شرت�تيجية، �إ�شافة 

�إىل �ن لدينا تو�شعاً يف حقول �ملياه وغريها من 

�مل�شاريع �ملهمة �لتي ال ميكن الأعد�ء �لوطن �ن 

يعوقونا عن تنفيذها.. ويف جمال �الت�شاالت 

�شيتم �إدخال خدمة �لهاتف ملوقع نبي �هلل هود 

ومديرية زم��خ ومنوخ �ل�شحر�وية.. فيما 

�شيتم يف جم��ال �ل�شحة و�ل�شكان و�لرتبية 

و�لتعليم و�لتدريب �ملهني وكذ� جامعة و�دي 

ح�شرموت وبقية �لقطاعات �الأخرى تنفيذ جملة 

من �مل�شاريع �لتطويرية بف�شل تعاون �ملجتمع 

وتو�فر �الأمن و�ال�شتقر�ر.۹

وحذر جمل�ض �ل�شورى يف ختام مناق�شته لو�قع 

�لبحث �لعلمي يف �ليمن و�شبل تطويره من �أربعة 

خماطر تواجه الن�شاط البحثي، داعياً اجلهات 

ذ�ت �لعالقة �أن تقف �أمامها وت�شع �خلطط 

للحيلولة دون حتولها 

زم����ات  �إىل م�شكالت و�أ

تنموية يف �مل�شتقبل، ومن 

ذل��ك �الع��ت��م��اد يف �إع��د�د 

�لدر��شات و�ال�شت�شار�ت 

على �ل�شركات �الأجنبية 

لغ  مبا �شى  تتقا ل��ت��ي  �

مالية باه�شة على ح�شاب 

�لتنمية، يف حني تبني �أن عددً� منها غري موؤهلة �أو 

متخ�ش�شة يف هذ� �ملجال، ناهيك عن حمدودية 

معرفتها بالو�قع �ليمني، �إ�شافة �إىل غياب روؤية 

��شرت�تيجية وت�شخي�ض للم�شكالت �لتنموية 

�ليمنية و�للجوء �إىل �لع�شو�ئية يف �لتخطيط 

و�تخاذ �لقر�ر�ت و�لذي يعني �ملزيد من �لتخبط 

و�لف�شل و�ملزيد من �لتدهور �القت�شادي وتعقد 

�مل�شكالت �لعامة وتفاقمها، �إ�شافة �إىل عدم 

وجود حلول لتفعيل �ملر�كز 

�لبحثية �حلالية.

و�أو���ش��ح تقرير جمل�ض 

�ل�شورى �إىل وجود 28 مركز 

بحث يف �لبالد، منها  عدد 

23 مركزً� تتبع �جلامعات 

5 مر�كز  �ليمنية، وع���دد 

تتبع جهات حكومية، بيد 

�أن �ل�شعوبات �لتي تو�جهها تلك �ملر�كز جعلتها 

عاجزة عن تقدمي �حللول للم�شاكل �إىل �جلهات 

�ملعنية، ولذلك فقدت �لثقة بهذه �ملر�كز ومل يعد 

لها دور بناء، و�لدليل على ذلك �أن �لدر��شات 

�ال�شت�شارية للكثري من �جلهات �حلكومية 

تنفذها �شركات ��شت�شارية خا�شة حملية �أو 

�جنبية، وعلى �شبيل �ملثال تكليف �شركة �أجنبية 

باإعد�د هيكل وز�رة �لرتبية و�لتعليم، �لتي متتلك 

مركزين للبحوث و�لتطوير �لرتبوي �حدهما يف 

�شنعاء و�الآخر يف عدن.

ن  �أ ىل  �إ �لتقرير  ولفت 

هناك غياباً كبريً� ملر�كز 

عية  ل�شنا � ث  ل��ب��ح��و �

و�ل��ت��ق��ن��ي��ة و�ل��دو�ئ��ي��ة 

و�ل���ور�ث���ي���ة و�ل��ط��اق��ة 

و�الأغ����ذي����ة و�مل���ع���ادن 

و�لبيئة وغريها، منوهاً 

�إىل ق�شور مر�كز �لبحث �خلا�شة مثلها مثل 

مر�كز �لقطاع �لعام، حيث تركز در��شاتها على 

�ملجاالت �الجتماعية �أو �ل�شيا�شية �أو �الإد�رية، 

ومل تتمكن من تقدمي حلول علمية ناجعة لكثري 

من �الأزمات و�مل�شاكل �الجتماعية و�ل�شيا�شية 

و�القت�شادية �لقائمة يف �لبلد.

وي�شري �لتقرير �إىل �أن �نفاق �ليمن للبحث 

�لعلمي ي�شاوي )5.0%( من �إج��م��ايل �لدخل 

�ملحلي، بينما يبلغ يف �ل�شعودية )%11.0( 

و�لكويت )22.0%( و�الأردن )28.0%( وم�شر 

.)%34.0(

�أما مكانة �ليمن يف جمال �لبحث �لعلمي عربياً 

فذكر �لتقرير �أن �جلمهورية �ليمنية حتتل �ملرتبة 

�حلادية ع�شرة بني �لدول �لعربية من حيث عدد 

مر�كز �الأبحاث �لعلمية.. كما �أن �النتاج �لعلمي 

و�الإبد�عي يف �ليمن ماز�ل يف درجاته �لدنيا.

ويف �لوقت �لذي حدد �لتقرير عدد 21 هدفاً 

وغاية يحققها �لبحث �لعلمي حلل �مل�شاكل 

�القت�شادية و�الجتماعية 

و�ل���ظ���و�ه���ر �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

وحت�شني ق��در�ت �لدولة، 

وتنمية �خل��رب�ت �ملحلية 

وغريها، فقد ذك��ر �لتقرير 

�م���ت���الك ب���الدن���ا جل��و�ن��ب 

�لقوة لتطوير و�قع �لبحث 

�لعلمي ومن ذلك وجود ن�ض 

د�شتوري، ووز�رة م�شتقلة 

لذلك ووجود �عتماد�ت، �لخ..

وخل�ض �لتقرير �إىل نتيجة مفادها �ن ف�شل 

�مل��ر�ك��ز �لبحثية وغريها �شببها م�شكلة 

�إد�رة.۹
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12 معوقًا تقف أمام البحث العلمي يف اليمن

»الشورى« يحذر من مخاطر تحول البحث العلمي إىل مشكالت تنموية يف املستقبل

¿ حدد مجلس الشورى في اجتماعه األخير 12 معوقًا تقف وراء 
ضعف البحث العلمي في اليمن ومنها تدني مستوى الوعي بأهمية 
البحث العلمي لدى الكثير من مؤسسات الجهاز اإلداري للدولة، 
وقلة االنفاق عليه، وعدم امتالك استراتيجية وطنية للبحث العلمي، 
وضعف البنية التحتية للمؤسسات البحثية، وغياب دور القطاع 
الخاص و األهلي، وعدم وجود قانون للبحث العلمي أو قانون 

للمراكز البحثية، خالفًا لضعف الحوافز المالية للباحثين.. الخ.

محلي أبني يطالب بمحاسبة املسيئني ملديرية مودية
 مودية- فضل الشبيبي  

¿ �أك��د حمافظ �أب��ني �ملهند�ض �حمد بن 
�حمد �ملي�شري- يف �جتماع مو�شع للقياد�ت 

�ملحلية و�لتنفيذية و�لوجاهات �لقبلية 

و�ل�شخ�شيات �الجتماعية و�لقياد�ت �الأمنية 

و�لع�شكرية- �أن قيادة �ل�شلطة �ملحلية يف 

�ملحافظة على ��شتعد�د تام حلل �ل�شعوبات 

�لتي تو�جه مديرية مودية، الفتاً �إىل �أهمية 

رفع �ليقظة �الأمنية لردع �لعنا�شر �الإرهابية 

و�لتخريبية �خلارجة على �لقانون.. م�شريً� 

�ىل �أن �لقو�ت �مل�شلحة و�الأمن قد لقنت تلك 

�لعنا�شر درو�شاً، وهي على ��شتعد�د لتلقينها 

درو�شاً �أكرث ق�شاوة.

وقال �ملحافظ �أحمد �ملي�شري : �إن �أح��الم �النف�شاليني 

ودع��اة �لت�شطري و�ل�شرذمة قد ولَّ��ت.. و�ل�شعب �ليمني 

من �شعدة �إىل �ملهرة بات يدرك جيدً� �أن م�شتقبله وخريه 

و�زدهاره  ال يتحقق �إاّل بالوحدة، فبدونها 

عانى �ل�شعب �ليمني �ملاآ�شي و�ل��ع��ذ�ب 

و�حلروب �ملدمرة.. و�أكد �أن فخامة رئي�ض 

�جلمهورية خ�ض حمافظة �أبني مب�شاريع 

عمالقة ومهمة وذلك يف �إطار �هتمامه بالتنمية 

وتقديرً� الأبناء �أبني يف �لدفاع عن �لثورة 

و�لوحدة.. د�عياً �إىل �لعمل بكل جد و�جتهاد 

لرفع �شوت �لقانون و�لنظام وع��دم جر 

�ملديرية �إىل فتنة تكون  نتائجها غري طيبة.

 من جانبهم �أكد �أع�شاء �ملجل�ض �ملحلي 

و�لوجاهات �لقبلية على �أهمية تعزيز 

�الأمن و�ال�شتقر�ر وحما�شبة �لعنا�شر 

بناء �ملديرية.. م�شددين على �أهمية  �لتي ت�شيئ الأ

�الرتقاء مب�شتوى �لتنمية و�إيجاد فر�ض عمل لل�شباب 

ت�شهم يف �حلد من �أعمال �لتطرف �لتي يرف�شها ويدينها 

كل �أبناء مديرية لودر.۹

أعلن عن اعتماد 25ميجا غازية لصحراء حضرموت

عمري: املؤامرات ضدالوطن لن تهزنا 

الثأر.. أفراح يف الضالع وشبوة وأتراح يف صنعاء
¿  تقيم �أ�شرتان من حمافظة �ل�شالع �الربعاء �لقادم حفل �نهاء ق�شية ثاأر بينهما وذلك 

لتوجيهات فخامة �الأخ علي عبد�هلل �شالح رئي�ض �جلمهورية.يف �طار �ال�شتجابة 

وعقدت �للجنة 

�مل���ك���ل���ف���ة ب��ح��ل 

ق�����ش��ي��ة �ل���ث���اأر 

ل �ل�شويف  �آ ب��ني 

ل�شعيب  � ية  ير مبد

وجنب بال�شالع �جتماعاً �ل�شبت ومت توقيع م�شودة 

ف����خ����ام����ة تنفيذ �حلكم و��شتالم مبلغ �لتعوي�شات �ملقدم من 

�الأخ علي عبد�هلل �شالح رئي�ض �جلمهورية مببلغ ع�شرين مليون ريال 

لال�شرتني.

وكان قد �لتقى �ال�شبوع �ملا�شي عددً� من �أبناء مديرية دمت من 

�آل �ملرقب و�آل جعفر مبحافظة �ل�شالع حيث جرى وبح�شور 

فخامة �الأخ �لرئي�ض �لتوقيع على وثيقة �شلح الإنهاء ق�شايا 

�لثاأر و�ل�شر�عات بني �لطرفني و�ملمتدة منذ فرتة �ل�شتينيات 

و�أي��ام زمن �لت�شطري �لبغي�ض وخلفت �لعديد من �لقتلى 

و�جلرحى.

وتنازل كل طرف منهما لالآخر عن حقوقه وب�شورة ودية 

وبدون �أي مقابل وعن ر�شى وقناعة.

ويف �للقاء جدد فخامة �لرئي�ض علي عبد�هلل �شالح دعوته لعقد 

�شلح عام بني كافة �لقبائل و�الأ�شر �لتي تعاين م�شاكل �لثاأر�ت 

مبا يعزز روح �لتاآلف و�الخ��اء و�لوحدة �لوطنية و�ل�شلم 

�الجتماعي، ومبا يكفل �نهاء هذ� �ملوروث �ملتخلف من عهود 

�الإمامة و�لت�شطري �لبغي�ض.

وعلى �ثر ذلك �أعلن �جلمعة �ملا�شية مبحافظة 

�شلح  �ىل  �لتو�شل  �شبوة 

ع��ام و���ش��ام��ل الإن��ه��اء 

�لثاأر�ت بني قبائل 

لقمو�ض من حمري 

وباقطمي من نعمان..

و�أكدت �لقبائل يف لقاء ت�شاوري عقد مبدينة 

عز�ن مديرية ميفعة �ن ��شتجابة �لقبائل لدعوة 

�لرئي�ض �شتعمل على �غ��الق باب �ل�شر�عات 

و�ل��ف��ن �ل�شيطانية وت��ع��زي��ز دع��ائ��م �الأم���ن 

و�ال�شتقر�ر.

ويف تطور در�ماتيكي موؤ�شف لق�شايا �لثاأر �أفادت 

معلومات عن مقتل »6« �أ�شخا�ض �شباح �ل�شبت يف حمافظة �شنعاء على خلفية ثاأر قبلي 

بني قبائل �ل�شهمان وبني �شبيان خوالن، يعود �ىل عام 1988م �إال �ن م�شكلة �لثاأر بينهما 

عادت من جديد بعد �نتهاء �ل�شلح يف يوليو �ملا�شي.۹

فيما تتواصل حملة العودة اىل املدرسة لألسبوع الثالث على التواليآلية جديدة لصرف مستحقات الضمان االجتماعي بشبوة

توزيع »19« ألف حقيبة مدرسية للنازحني
الخارجون على القانون يسحلون أحد عناصرهم يف حبيل جباري بالضالع

> شبوة-عادل القباص:
¿ د�شن �شندوق �لرعاية �الجتماعية يف حمافظة �شبوة عملية �شرف م�شتحقات �لف�شل �لثالث 
من �لعام �جلاري 2010م للحاالت �مل�شمولة بالرعاية �الجتماعية يف �ملحافظة و�لبالغ عددها 

»35.432« حالة مببلغ وقدره »370.898.400« ريال.

وقال �الأخ نا�شر علي عليوه �ملدير �لعام �لتنفيذي ل�شندوق �لرعاية �الجتماعية باملحافظة: 

�إنه ول�شمان ت�شهيل مهمة ح�شول كافة �حلاالت على م�شتحقاتها يدً� بيد ثم و�شع �آليه جديد حيث 

»24.634« حالة �شت�شتلم م�شتحقاتها عرب �أمناء �ل�شناديق �لتابعني لل�شندوق يف �ملديريات 

و�ملناطق.. فيما يتم ت�شليم �مل�شتحقات لبقية �حلاالت عرب مكاتب �لربيد �لعاملة يف كل من عتق 

ون�شاب وميفعة و�لبالغة »7.288« حالة فيما ي�شرف عرب بنك �لت�شليف مبديرية بيحان لعدد 

»3.570« حالة.

و�أ�شاف عليوه �أن �ل�شندوق قد نفذ خالل �لعام �ملا�شي �لعديد من �ل��دور�ت �لتدريبية 

للم�شتفيدين من �ل�شمان و�لقادرين على �لعمل بغر�ض تدريبهم وتاأهيلهم و�دخالهم �ىل �شوق 

�لعمل وذلك يف جماالت �خلياطة و�لتطريز و�لكو�فري و�حلياكة وتربية �لنحل و�ملو��شي 

و�حلا�شب �الآيل كما مت �شرف قرو�ض مي�شرة لعدد »150« حالة مبديريتي جرد�ن وحبان مببلغ 

خم�شني �ألف ريال لكل حالة.. فيما يتم خالل �لعام �جلاري ��شتكمال متويل عدد من �مل�شاريع 

�ل�شغرية و�ملدرة للدخل عرب �لقرو�ض �ملي�شرة للم�شتفيدين من خدمات �ل�شندوق و�لقادرين 

على �لعمل.۹

¿ تتو��شل �أن�شطة وفعاليات �حلملة 
�لوطنية للعودة �ىل �ملدر�شة لالأ�شبوع 

�ل��ث��ال��ث على �ل��ت��و�يل يف حمافظات 

�شعدة وحجة وعمر�ن.

ويف ت�شريح ل�»�مليثاق« �أو�شح 

مدير عام �الإع��الم �لرتبوي -رئي�ض 

�للجنة �العالمية للحملة ��شماعيل 

زيد�ن �أن �حلملة حتر�ض على توفري 

بيئة تعليمية جاذبة من خالل تقدمي 

�حل��و�ف��ز وت�شهيل عملية �لتحاق 

�لطالب باملد�ر�ض و�يجاد �لبد�ئل 

�ملالئمة للمد�ر�ض �لتي تعر�شت للهدم 

و�لتخريب على ذمة �حلرب �لتي �شهدتها حمافظة 

�شعدة وبع�ض مديريات حجة وعمر�ن.

م�شريً� �ىل �أنه مت توزيع ما يزيد عن 19 �ألف حقيبة 

مدر�شية مع م�شتلزماتها منها ت�شعة 

�آالف حقيبة للطالب �لنازحني يف عمر�ن 

�شعدة  يف  للنازحني  الف  �آ وخم�شة 

ومثلها للنازحني يف حر�ض مبحافظة 

حجة.

وفيما يخ�ض �لتدريب �أ�شار زيد�ن 

�ىل �أن يجري حالياً تدريب �أك��رث من 

2000 معلم ومعلمة يف �ملحافظات 

امل�شتهدفة التي تتواجد فيها خميمات 

�ملعلومات  تقدمي  لي�شمل  للنازحني 

و�الأ�شاليب ذ�ت �لعالقة بالدعم �لنف�شي 

و�لتو��شل �الن�شاين، كما �شتنظم �حلملة 

يف �الأ�شبوع �لقادم عمليات توزيع �مل�شتلزمات 

�ملدر�شية لعدد 6000 الجيء يف خميمات الالجئني 

ب�شنعاء وعدن.۹

¿ �أق��دم��ت �لعنا�شر �خل��ارج��ة على �لنظام 
و�لقانون فجر �خلمي�ض �أم��ام منزل �أح��د �أف��ر�د 

�لعنا�شر �مل�شلحة يف منطقة حبيل جباري باإعد�م 

- حم�شار �شالح ح�شن �مل�شرقي 30عاماً �مللقب 

دحبا�ض - و�أ�شاعت �أنه �نتحر.

 ووفقاً مل�شادر موقع �شبكة �أخبار �جلنوب فقد 

مت �لعثور على جثة �ملغدور �لذي يعد من �لعنا�شر 

�لتي لديها تفا�شيل عن �أعمال �خلارجني على 

�لقانون، وعليها طلقة ر�شا�ض �خرتقت ج�شمه 

من �خللف وخرجت من منطقة �لقلب وهو ما يوؤكد 

عدم �شحة �نتحاره .. م�شرية �ىل �أن م�شادر �أكدت 

�أن �ملجني عليه ق�شى ليلته �شاهرً� مع ثالثة عنا�شر 

�حلر�ك �مل�شلح يف حبيل جباري..مبينة �أن �ملذكور عمل مع �لعنا�شر �خلارجة على �لنظام و�لقانون و�رتكب 

عدة �أعمال �إجر�مية وقب�ض عليه من قبل �الأجهزة �الأمنية ومتت حماكمته يف �ل�شالع وحلج وحكم عليه و�شجن 

عاماً كاماًل حتى مت �طالقه بناء على �لعفو �لرئا�شي �الخري.  وتعتقد م�شادر مطلعة �أن ت�شفية �ملذكور له عالقة 

باعرت�فات �ملتهم �لرئي�شي يف تفجري�ت نادي �لوحدة بعدن وماز�د �ل�شكوك حول �حلادث هو رف�ض �أفر�د من 

�أ�شرة �ملجني عليه وعنا�شر م�شلحة �ل�شماح للجهات �مل�شوؤولة بت�شريح �جلثة �أو �لتحقيق يف حادث مقتله 

ومالب�شات �لق�شية، وذلك خ�شية من �أي تبعات جنائية قد تفتح ملفات جديدة.۹

��شماعيل زيد�ن

كتبت/ شيماء محمد

محمد قاسم النقيب ٭

االنتاج العلمي 
واإلبداعي لليمن مازال 

يف درجاته الدنيا

28 مركز بحث عاجزة 
عن تقديم حلول علمية 

للمشكالت يف البالد

غياب اإلدارة 
الفاعلة وراء عجز 

املراكز البحثية

لن يجد البيض
 من يصدقه!!

¿ ال �أظن �أن يجد �ملدعو علي �لبي�ض من ي�شدق 
حديثه ووعوده وعهوده الأنه ما كان يوماً �شادقاً 

وال قائدً� ناجحاً وال عهد له وال ذمة و�لتاريخ 

ي�شهد على ذلك و�أفعاله خري دليل عليه منذ 

توليه من�شب �الأمني �لعام للحزب �ال�شرت�كي مل 

ي�شتطع �أن يقدم للجنوب �شوى �لف�شل و�خليبة 

و�النهز�م الأن فاقد �ل�شيء ال يعطيه وقد جربناه 

قبل �لوحدة وبعدها فلم يكن �لند وال �لنائب وال 

�خل�شم لفخامة �لرئي�ض علي عبد�هلل �شالح حيث 

�إن �لفرق كبري بني هذ� وذ�ك.

لقد �أر�د �أن يتميز دون وع��ي فاأ�شّر على 

�لوحدة �الندماجية و�لتعددية �حلزبية الأمر 

يف نف�شه فما لبث �أن تر�جع بعد �أن ح�ض بطعم 

�النهز�م �لدميقر�طي خالل �نتخابات 1993م 

فقرر �النف�شال بعد �أن وقع على وثيقة �لعهد 

و�التفاق وكاأنه يف نزهة �ختلط عليه �جلد بالهزل 

فكان �شيء �لتدبري �شعيف �لر�أي عنده �نف�شام 

يف �ل�شخ�شية ال ي�شلح للقيادة وال �لريادة منقاد 

لهو�ه مم�شك ملا حوته يد�ه �أف�شل م�شت�شاريه 

�لن�شاء وهو ال ي�شتطيع �أن يحقق �شيئاً.

وقد ف�شل ومعه جيو�ض ومليار�ت �لدوالر�ت 

فكيف ي�شتطيع �ليوم وقد �شاخ وقل ماله ورف�شه 

�ملمولون باالأم�ض و�أ�شحت يده مغلولة �ىل عنقه 

ال علم وال حلم وال ح�شور وهو ال يوؤمتن، الأن 

�ملوؤمن هو من �أمنه �لنا�ض على �أمو�لهم ودمائهم 

وال يقود وال يقتاد، الأن مكانة �لقائد تكون يف 

�ملقدمة حتى يكون دلياًل جلماعته على �لطريق 

�لقومي ومر�شدً� لهم.. تهمه �شالمتهم وحياتهم 

لكنه كما قال �ملثل �لعربي: »�لغادر مغلول 

والناكث خمذول« - قال اأحد احلكماء وين�شح 

�خلليفة �لعبا�شي �الأمني �بن هارون �لر�شيد: »ال 

جُترئ �لقو�د على �خللع فيخلعوك وال حتملهم 

على نكث �لعهد فينكثو� عهدك وبيعتك«.

فما ي�شتحقه �لبي�ض هو �أن نحمله وزر ما 

ح�شل ويح�شل �ليوم حيث �شاء �لقدر وجوده 

يف زمن ما الأد�ء وظيفة تاريخية، فعظم �شاأنه 

و�شاع �شيته بف�شل فخامة �لرئي�ض علي عبد�هلل 

�شالح ك�شانع للوحدة.۹

٭ ع�ضو جمل�س النواب- عدن


