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أمام عقالء 
المشترك!!

 دعوة تلو الدعوة وتنازل يعقبه تنازل يقدمه 
رئيس الجمهورية ألحزاب المشترك حرصًا من 
فخامته على وحدة الصف الوطني وإيجاد األمن 
واالستقرار في كافة ربوع الوطن ولكن ولألسف 
الشديد فإن تلك االحزاب تقابل هذه الدعوات 
وهذه التنازالت بالمزيد من التعنت والصلف غير 
المبرر..وها هو فخامته جدد دعوته أمس خالل 
لقائه بالفعاليات السياسية والحزبية واالجتماعية 
والشبابية بأمانة العاصمة ألحزاب المشترك 
الى العودة الى طاولة الحوار وإخ��راج الوطن 
من أزمته .. مبديًا استعداده لرعاية هذا الحوار 
بصفته رئيسًا للجمهورية وليس بصفته رئيسًا 
للمؤتمر الشعبي العام ، لكن لألسف الشديد فبداًل 
من قيام تلك االحزاب باغتنام الفرصة والدعوة 
والتجاوب معها جاء ردها مخيبًا لآلمال من خالل 
ذلك البيان الذي أصدرته أمس بأن ال حوار.. ولم 
تكفِ قيادات المشترك بذلك بل أخذت تحرض 
على أعمال التخريب والفوضى وإقالق السكينة 
العامة وتعريض الممتلكات العامة والخاصة 
للخطر من قبل مليشياتها التي تندس وسط 

المتظاهرين لتنفيذ تلك المهام اإلجرامية.
 يا قومنا أجيبوا الداعي وتعالوا الى كلمة سواء 
بيننا وبينكم، فالوطن فوق الجميع ومصلحته 

ومصالح شعبنا فوق كل المصالح الضيقة.
 لقد آن األوان أن تخرجوا من القمقم الذي 
حبستم أنفسكم فيه الى طاولة الحوار لكي 
نخرج الوطن الغالي من المأزق الذي تجرونه 
اليه، وال أعتقد أن هناك فرصة سانحة أكثر من 
هذه الفرصة ألن الوطن لم يعد يتحمل المزيد 

من افتعال األزمات.
إن األمل مازال يحدونا في أن يستجيب عقالء 
المشترك  لدعوات رئيس الجمهورية للحوار  
الذين النشك بأنهم م��وج��ودون وأن القوى 
المتطرفة في تلك االح��زاب هي من تضغط 
عليهم لتثنيهم عن تحمل مسؤوليتهم الوطنية 
من أج��ل أغ��راض في أنفسهم التي يملؤها 
الحقد على الوطن ومنجزاته ويحاولون بواسطة 
دغدغة مشاعر البسطاء من الناس عبر التغني 
باحتياجاتهم المعيشية الوصول بالوطن الى 
الهاوية غير مدركين أن اليمن هي سفينتنا جميعًا 
وإن غرقت في أتون الفوضى غرق معها الجميع.

ولقد آن األوان لعقالء المشترك أن يتقدموا 
الصفوف ويوقفوا عبث المتطرفين والبالطجة 
والحاقدين.. طالما وهناك متسع للحوار وبحث 

كل قضايا الخالف في أجواء مناسبة.
نقول ذل��ك ال��ي��وم.. ألن ال��وط��ن ومكاسب 
الشعب وممتلكات المواطنين ودماءهم ال يمكن 
السماح لكائن من كان المساس بها.. فالشعب 
وأحزاب التحالف الوطني حريصون على أن يتم 
تجاوز هذه المحنة وأن يخرج عقالء المشترك.. 
وينتصروا للحكمة اليمانية ويوقفوا كل عبث 

المتطرفين وجند الشيطان.

  محمد شرف الدين

واس��تمع نائب الرئيس  من مدير 
عام المديرية االمين العام للمجلس 
المحل��ي احم��د حامد لمل��س، الى 
ايضاحات حول حادث اقتحام المبنى 
من قبل الفوضويين المندسين في 

المظاهرات.  
وأك��د نائ��ب رئي��س الجمهورية 
:«ان ه��ؤالء قدم��وا م��ن خ��ارج 
محافظة عدن ولهم م��ن وراء هذا 
التصرف االرعن مقاص��د تخريبية 
بع��د مكالم��ات تلقوها م��ن خارج 
الح��دود وبالتحدي��د م��ن الفارين 
الذين هزمتهم عدن وخيبت آمالهم 
ولهم عليها ث��أر.. الجبناء الكذابين 
الذي��ن اليمتون بصل��ة لحياة عدن 

الحضارية والمدنية الراقية« .  
وشدد نائب الرئيس على ضرورة 
التصدي له��ذه المخططات الدنيئة 
واصحابها المكابري��ن والمقامرين 
على حس��اب ام��ن واطمئنان عدن 
المس��المة والحالم��ة بالمس��تقبل 
الوض��اء بع��د دحره��م وافكارهم 

الشيطانية الخبيثة.
وف��ي إط��ار زيارت��ه لمحافظ��ة 
ع��دن كان األخ المناض��ل عبدربه 
منص��ور هادي ق��د أج��رى العديد 
م��ن اللقاءات الموس��عة مع العديد 
من القي��ادات التنفيذي��ة والمحلية 
بالمحافظ��ة حيث التق��ى  بمديري 
عموم المديري��ات وأمناء المجالس 
المحلية واللجنة االمني��ة وقيادات 
الوحدات االمنية والعسكرية وعدد 
م��ن المس��ؤولين المعنيي��ن ف��ي 
الهيئات والمؤسسات الحكومية في 

محافظة عدن.
وأعرب المناضل عبدربه منصور 
هادي في مستهل اللقاء عن التقدير 
واالعتزاز بهذا الطاقم االداري الذي 
يضطل��ع بمس��ؤولياته كاملة في 
ه��ذا الظرف االس��تثنائي العصيب 
الذي قال عنه »فوجئنا جميعًا بهذا 

الفعل األهوج«.
وأضاف :« إن المسؤولية الحتمية 

التي تقع على الجميع هي مسئولية 
استثنائية في هذه الظروف الصعبة 

واالستثنائية أيضًا«.
وتاب��ع  قائ��اًل :« إن ه��ذا الوضع 
الطارئ عل��ى المس��توى اإلقليمي 
والعربي يأتي في س��ياق متغيرات 
مفاجئ��ة ُأع��د لها س��لفًا م��ن قبل 
الق��وى التي تري��د زعزع��ة األمن 
واالس��تقرار وتفكي��ك المجتمعات 

العربية باس��تغالل حاجيات الناس 
وقضاياهم االنسانية الملحة«.

وأشار الى أن الظروف االقتصادية 
والمالي��ة التي حال��ت دون تحقيق 
المطال��ب الش��عبية هي م��ن بين 
الموضوعات التي يتم اس��تغاللها 
اليوم.. مؤكدًا » أن ما نشهده اليوم 
من فعل أهوج إنما يأتي في سياق 
استغالل تلك الظروف الخارجة عن 

االرادة«.

وأردف األخ عبدربه منصور هادي 
بالق��ول »: إن ما يح��دث اليوم هو 
محاكاة تطبيقية لما جرى باألمس 
هنا أو هن��اك وبص��ورة ال تنم عن 
وع��ي أو إدراك لوضعن��ا نح��ن في 
اليم��ن بص��ورة خاص��ة وال تراعي 
المصلح��ة الوطني��ة العلي��ا للبالد 
بكل األبعاد الحسية والعملية، وذلك 
ناتج عن ك��ون اصح��اب المصالح 
األنانية والضيقة يدفعون باألوالد 

الصغار إلى الشارع بهدف جني الثمار 
السياس��ية التي عجزوا عن تحقيقها 

بالعمل السياسي النظيف«.
وح��ذر نائ��ب رئي��س الجمهوري��ة 
م��ن النتائ��ج الكارثي��ة الت��ي يمكن 
أن تح��دث نتيج��ة ه��ذه »التصفي��ة 
واألس��لوب المغل��وط«، معرب��ًا عن 
اعتقاده بأن الش��باب يمتل��ك الرؤية 
واالتج��اه الصائ��ب ولن ينج��روا الى 
هذه المؤامرات التي تس��تهدف أمن 
واس��تقرار الوطن وحقه ف��ي الدفاع 
عن الوحدة والهدوء واالس��تقرار في 
التنمية والتط��ور والنهوض في ظل 

راية الوحدة والديمقراطية.

وأضاف : علينا كشعب وكمثقفين علماء ورجال دين وقادة وشباب 
ومواطنين ان ندرك أبعادها وتداعياتها اآلن وفي المستقبل.

وان ننظر لألوضاع بعيون وعقول نيرة وأن ننظر للبالد 
باعتبارها أهم ما نملك.. وأضاف بن دغر: نحن في المؤتمر 
الشعبي العام نسعى الى شراكة دائمة مع الجميع من أجل استقرار 
اليمن وترسيخ نهجنا الديمقراطي وبناء الدولة اليمنية الحديثة.. 
ولم يحصل قط ان رفضنا أية تصورات من شأنها تحقق األمن 
واالستقرار في البالد وتطويرها.. لقد فتحنا صدورنا دائمًا للحوار 
ما قبل وبعد اتفاق فبراير 2009م.. والذي تضمن هناك ثالث 

قضايا تم بموجبه تأجيل االنتخابات البرلمانية لعامين..
النقطة األولى : إصالح النظام السياسي بما يعني ذلك اصالحًا 

دستوريًا واألخذ بالقائمة النسبية.
وثانيًا : إقرار تعديل قانون االنتخابات.

وثالثًا : تشكيل لجنة عليا لالنتخابات من القضاة.
مشيرًا إلى أن المؤتمر الشعبي العام سعى وبتوجيه من فخامة 
الرئيس علي عبداهلل صالح الى تنفيذ اتفاق فبراير وانتظرنا 
من المشترك ط��وال االشهر االول��ى ان يصل رد منهم على 
رسائلنا المتكررة لهم بالجلوس للحوار، ولكن لالسف الشديد 
كانوا يختلقون االعذار ويتهربون  من الحوار باعتباره مواجهة 
ديمقراطية وسياسية، ثم قلنا لهم إن الوقت يمر وعليهم ان 
يحددوا موقفًا من اتفاق فبراير الذي يؤكد على اصالح الدستور 
باعتباره مدخاًل الصالح األوضاع السياسية في البلد.. فاليمكن 
اصالح البالد ان لم يكن لدينا دستور نتفق عليه جميعًا ليس 
كقادة سياسيين ولكن كشعب له كل الحق بأن يناقش هذا 
الدستور ويستفتى عليه.. وانتظرنا حتى يوليو 2009م وتلقينا ردًا 
من المشترك أفادوا بأنهم لن يعودوا إلى الحوار إاّل اذا كان حوارًا 
شاماًل يشمل جميع القوى.. فسألناهم عما هي هذه القوى.. فقالوا 
نحن نريد ان نوقف الحرب السادسة في صعدة..  وقلنا لهم ان 
الدولة هي المعتدى عليها وليس هي من تعتدي على الحوثيين.. 
الحوثيون مجموعة قرروا أن يحلوا مشاكلهم بالسالح في مواجهة 
الدولة وفي العادة السالح بيد الدولة فقط.. صحيح نحن شعب 
مسلح لكن هذه االسلحة التوجه للدولة نعم هي لحماية الحقوق 
والممتلكات واالعراض.. لكنها ليست لمواجهة الدولة، فعندما 
يرفع السالح لمواجهة الدولة يصبح هذا تمردًا سياسيًا وعسكريًا.. 
وماجرى في صعدة كان في الواقع تمردًا.. بينما المؤتمر قبل 
بحضور الحوثيين الحوار ولكن البد أن يكون لنا سقف نتفق عليه 

وهو الجمهورية والوحدة والديمقراطية.
وكان لهم شرط آخر هو ان يحضر الحراك الذي يتكون من 
طرفين طرف يدعو لالنفصال، وطرف آخر يقبل بحلول سياسية 

ولو مؤقتة.. 
وقال بن دغر : الطرف الذي يحمل مشروعًا انفصاليًا  كيف 
سيحضر الى الحوار وهو يدعو الى االنفصال.. ونحن نعرف أن 

هذا الطرف لن يتنازل عن مشروعه 
االنفصالي ولن يقف مطلقًا موقفًا 
متفرجًا مما يفكر فيه المشترك، ولديه 
رؤية لن يتنازل عنها.. واليستطيع 
المؤتمر باعتباره ممثاًل عن الماليين 
من أبناء الوطن ان يجلس على طاولة 
حوار يجري فيها تقطيع أوصال الوطن 

اطالقًا.
المشترك والفيدرالية

وأردف بن دغر بأن هناك مسائل 
أخرى يبدو أن المشترك يودون بحثها، لكن كان هناك طرف في 
الحراك يرحب بالحوار تحت سقف الوحدة والجمهورية فأهاًل 
وسهاًل به مهما كانت االفكار التي يحملها.. والحقيقة أن المشترك 
لديهم رؤية فيما يتعلق بمستقبل النظام السياسي ونحن لدينا 
االمكانات للحوار حولها.. هم يطرحون ثالث قضايا رئيسية حكم 

محلي واسع الصالحيات أو فيدرالية بين 
أكثر من اقليم او فيدرالية بين شطرين، 
ونحن بصراحة النستطيع أن نتحدث حول 
فيدرالية بين شطرين.. النها بكل بساطة 

الخطوة األولى نحو االنفصال.
مضيفًا بأننا نستطيع ان نتحاور حول دولة 
المركزية في ظروف بلدنا وواقعه ومستوى 
وع��ي ال��ن��اس.. وقدرتنا على استيعاب 
المتغيرات في جهاز الدولة، لكننا النستطيع 
ان نستوعب الفيدرالية بين شطرين.. ومع 
ذلك مازالوا يصرون على عدم الجلوس حتى على هذه القضايا.. 
وأضاف : المؤتمر الشعبي يعتبر االنتقال نحو دولة المركزية 
يحتاج الى مزيد من الوقت.. نحن لم ننتقل حتى اآلن الى حكم 
محلي واسع الصالحيات.. لم يمارس الناس بعد صالحيات السلطة 
في المحافظات.. لم يمارسوا ادارة شاملة في محلياتهم كما 

يجب.. فكيف يمكن االنتقال مرة واحدة الى أشكال اخرى.
وأكد بن دغر أن مبادرة االخ الرئيس االخيرة جاءت القفال 
كل المناقشات التي تجرى حول التوريث، حول التأبيد، وحول 

التعديالت الدستورية.

امامنا مسئولية تاريخية
مشيرًا إلى أنه اليمكن الحديث إال على طاولة الحوار، وعلينا ان 
ندرك ان هناك مسئولية  تاريخية أمامنا في هذه المرحلة بالذات.. 
تستوجب التوصل الى اتفاق يؤدي الى السالم والى االستقرار 
والتنمية في البالد.. كي نخطو الخطوات األولى نحو المستقبل.. 
والمستقبل اليمكن ان يأتي إال في ظل تنمية حقيقية، والتنمية ال 
تأتي إال في ظل االستقرار، وال يمكن ان يحصل تطور في حياتنا 
االقتصادية إال في ظل االستقرار.. العنف والتخريب واالضرار 
بالمجتمع اليبني مستقباًل والينهض بمستوى حياة شعب.. اليبني 

دولة.. اليحقق تطورًا.
وقال الدكتور أحمد عبيد بن دغر : اليمكننا ان نتغلب على 
الصعوبات التي تنشأ اآلن اذا كانت التنمية التتحقق إال في ظل 
األمن واالستقرار والتطور اليحصل إال في ظل االستقرار، إذا 
كانت الحياة المعيشية ال تتحقق إال في ظل االمن واالستقرار، إذًا 

االستقرار مطلب ملح.. لكل أبناء الشعب اليمني.
وأش��ار بأن المشترك يريد الوصول الى السلطة عبر شعار 
التغيير.. ونحن نقول لسنا متمسكين بالسلطة.. لكن من يريد 
السلطة عليه ان يسعى عبر الطريق الصحيح وهي صناديق 
االق��ت��راع.. ه��ي الديمقراطية.. كيف يمكننا الحديث عن 

الديمقراطية في ظل هذا التعسف والتعصب من المشترك.
وقال : أنا صراحة ال أريد هذه التجمعات ال في ميدان التحرير 
وال في الجامعة وال في أي مكان.. أريد أن يجلس الناس ويتحدثوا 
ويتحاوروا حول مستقبل اليمن ومعيشة أبنائه ومستقبل األجيال.. 
وكيف سنربي ابناءنا على أن االنتخابات هي الطريقة المثلى 
للوصول الى السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.. وهي الطريق 
الوحيد لحل الخالف القائم بيننا، أما محاولة الوصول للسلطة 
عبر العنف، فسيواجه برفض من الشعب اليمني من أقصاه الى 

أقصاه..
مختتمًا حديثه بالقول : ليست لدينا شروط للمضي في الحياة 
الديمقراطية، ولكن إذا أردنا التغلب على المشكالت القائمة 
وهي مشكالت كبيرة كتلك التي في صعدة وبعض المحافظات 
الجنوبية.. فعلينا ان نفتح حوارًا مباشرًا الشروط له حول هذه 
المشكالت.. واعتقد أننا إذا عدنا مرة اخرى الى طاولة الحوار 
-ونحن ندعو المشترك للعودة غدًا -فستكون كل القضايا مجااًل 
للمناقشة عن أنجع الطرق للوصول الى حلول مرضية لجميع 

الناس.

 نائـــب الرئــيس:

محاوالت زعزعة األمن واالستقرار يف عدن ستكون لها نتائج كارثية

 زار األخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين 
العام مقر المجلس المحلي لمديرية المنصورة بعدن، واطلع على االضرار البالغة التي لحقت بحرم 
المبنى من احراق باصات ووسائل نقل تخص المقر وبعض المواطنين بصورة همجية التمت الى 

االخالق واالنسانية المتعارف عليها بصلة.  

في محاضرة أمام المعتصمين بميدان التحرير:

الوصــــول للسلطة عرب العنف سيواجه برفض الشعب
>  قال الدكتور أحمد عبيد بن دغر 
األمين العام المساعد للمؤتمر إن األزمات 
التي تمر بها اليمن وعــدد من الدول 

العربية أغلبها ناتجة عن عوامل داخلية.
مشيرًا إلى أن التخلف والفقر والبطالة 
ــاع الداخلية باالضافة الى  تتصدر األوض

مؤثرات األحداث األخيرة في تونس ومصر.
ــام المعتصمين  ــد في محاضرة أم وأك
الجميع سلطة  التحرير أن على  بميدان 
ومعارضة العمل على معالجة األوضــاع 
القائمة والتصدي للمشكالت التي تقف عائقًا 

أمامنا..
مشيرًا الى أن كل شيء يمكن التغاضي 
عنه إاّل أمن الوطن واستقراره وهي مسئولية 

مشتركة بين الجميع

الجميع مدعوون ملعالجة االوضاع القائمة يف البالد
العنف واإلضرار بالمجتمع اليبني مستقباًل

نســعى للشــراكة مع 
كافــة األطــراف مــن 
أجــل اســتقرار اليمن

مندسون يطلقون النار من أسطح المنازل والسيارات

قتيالن و19 مصابًا بينهم رجــال أمـن في عــدن
أسفرت أعمال الفوضى والشغب 
والتخريب التي قامت بها عناصر 
مندسة داخل المسيرات السلمية 
في مديريات المنصورة وخور مكسر 
والشيخ عثمان وكريتر بمحافظة عدن 
عن وفاة شخصين واصابة 19 آخرين 
بينهم خمسة من رج��ال األم��ن جراء 
اطالق النار من أسطح المنازل ومن 
بعض السيارات التي كان يستقلها 

مسلحون من الخارجين على القانون.
وأوضح مصدر أمني بمحافظة عدن 
أن تلك العناصر قامت بقطع الطرقات 
العامة واالعتداء على الممتلكات العامة 
والخاصة وإح��راق عدد من السيارات 
الخاصة والتابعة لمؤسسات الدولة وكذا 
تكسير األشجار واللوحات اإلعالنية 
وإح��راق اإلط��ارات وتخريب كورنيش 
ية  ير بمد لشعبي  ا ن  قحطا لشهيد  ا

خورمكسر، فضاًل عن محاولة اقتحام مركزي شرطة 
المنصورة والممدارة.

ونفى المصدر صحة ما تناولته بعض وسائل 
اإلع��الم من مزاعم ح��ول قيام األج��ه��زة األمنية 
بإطالق النار على مثيري الشغب.. مؤكدًا أن تلك 

األنباء محض افتراء وال أساس لها 
من الصحة، والقصد منها اإلساءة 
إلى األجهزة األمنية و تضليل الرأي 
العام بهدف نقل صورة مشوهة عن 

حالة االستقرار في مدينة عدن.
م��وض��ح��ًا أن ال��م��ن��دس��ي��ن بين 
مكسر  خ���ور  ف��ي  لمتظاهرين  ا
والمنصورة قاموا بأعمال تخريبية 
مة  لعا ا ت  لممتلكا ا و ت  للمنشآ
والخاصة وإحراق عدد من السيارات 
واالع��ت��داء على بعض المحالت 
وال��ف��ن��ادق، خ��الف��ًا للمظاهرات 
والمسيرات التي شهدتها مديريتا 
وكانت سلمية  والمعال  لتواهي  ا

وقامت األجهزة األمنية بحمايتها.
إلى ذلك أوض��ح المصدر األمني 
أن عناصر تخريبية قامت بإحراق 
مقرين تابعين للسلطة المحلية في 

مديريتي صيرة والشيخ عثمان.

احراق مقرين للسلطة املحلية يف صريه والشيخ عثمان


