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أبناء رداع يرفضون تآمر المشترك ضد الوطن
حيث دعت صرخات الجماهير المحتشدين وشعاراتهم إلى 
ضرورة تجنيب الوطن من مغبة االنجرار وراء الفتنة، وتحكيم 
لغة العقل والمنطق بداًل من المهاترات السياسية والخطابات 
االستفزازية التي من شأنها توسيع الهوة بين القوى السياسية.. 
وأكدت تضامنها ووقوفها مع القيادة السياسية في السير قدمًا 
نحو تحقيق المزيد من االنجازات الوطنية، وترجمة الطموحات 
المستقبلية بشأن اإلصالحات والدفع بعجلة التنمية.. مؤكدين 
الوقوف مع األمن واالستقرار والحفاظ على مكتسبات وطن الـ 22 
من مايو، ونبذهم الفرقة والشتات، وتغليب المصلحة الوطنية 

العليا على ما عداها.
ورفع المشاركون في المهرجان والمسيرة العلم الوطني وصور فخامة 
رئيس الجمهورية وشعارات تقول« نعم لألمن واالستقرار والتنمية »ال 
للفوضى والتخريب والعنف والغوغاء«..« ال لصناع األزمات ومثيري 

الفتن«، » ال لمثيري المناطقية والطائفية« 
بالروح بالدم نفديك يا يمن«. 

وحمل المشاركون الفتات كتب عليها عبارات 
تستنكر بشدة الدعوات الساعية إلى السير بالوطن 

نحو الفوضى والعنف والفتن. 

وطالب المحتشدون بحوار وطني بناء ومسئول يعتمد على لغة 
العقل ومنطق التسامح إلخراج البالد من دوامة الصراعات الخطيرة 

إلى بر األمان في ظل الوحدة المباركة والنهج الديمقراطي .
وفي المهرجان -الخطابي الذي حضره عدد من أعضاء مجلس 
النواب والشورى وقيادات السلطتين التنفيذية والتنظيمية 
وقيادات أحزاب التحالف وعدد من العلماء وقيادات عدد من األحزاب 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعقال الحارات والمشائخ 
واألعيان والشخصيات االجتماعية والشباب والمثقفين 

بمديريات رداع.

وفي نهاية المسيرة صدر بيان والذي تاله الشيخ محمد احمد  
حسين جرعون أكدوا فيه ضرورة توحيد الجهود وااللتفاف 

حول القيادة السياسية ودعم جهود الحوار الوطني.
وثمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية ودعوته للحوار، داعين 
أحزاب اللقاء المشترك وكافة القوى السياسية في الساحة اليمنية إلى 

االستجابة للمبادرة والتفاعل معها.
 وحمل البيان األطراف الرافضة للحوار مسؤولية ما يجري في الساحة 
الوطنية.. مؤكدًا مسؤولية الجميع في الحفاظ على األمن واالستقرار 

والسكينة العامة. 
ودعا البيان العقالء في احزاب اللقاء المشترك الى تحكيم العقل 
والمنطق وتغليب مصلحة الوطن العليا على كل المصالح الحزبية 

واألنانية الضيقة .
معبرين عن رفضهم لكل محاوالت قلب الحقائق 
وتزييف وعي المواطن الختالق مبررات الفوضى 
وإثـــارة الفتنة على حساب شعبنا وممتلكاته 
والمتاجرة باألمة وآمالها وتطلعاتها والعودة 
بالوطن الى ماقبل السادس والعشرين من سبتمبر 
والرابع عشر من اكتوبر والثاني والعشرين من مايو 

.
ورفض المشاركون في المسيرة الجماهيرية الحاشدة بمنطقة رداع 
الدعوات التحريضية وافتعال المسيرات الهدامة التي تعرقل مسيرة 
التنمية والبناء والممارسة الديمقراطية وتضر بمصالح الوطن وكذا 
رفض الممارسات الداعية الى اثارة الفوضى واقالق السكينة العامة .
وخاطب البيان جماهير الشعب اليمني قائال :)انكم تدركون جميعًا 
ماتحيكه قوى الظالم واالستعمار من تآمرات ضد وطنكم ووحدته 
وامنه واستقراره وضد نظامه الجمهوري الــذي رفض العبودية 
والكهنوتية واالستعمار وأبى إال الحرية والديمقراطية والوحدة والعيش 
في ظل االمن واالستقرار، وقد أدركتم مامرت به البالد في مرحلة 
االنقالب على الوحدة اليمنية وماشهدته اليمن من أحداث شغب 
وفوضى في ازمة 1993م التي كانت تحركها القوى االنفصالية 
والرجعية التي تصدى لها كل اليمنيون الذين ادركو ان تلك المؤامرات 

تستهدف الشعب والوطن على حد سواء(. 
ــرورة التآخي والتسامح  وجــدد المشاركون تأكيدهم على ض
وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ ثقافة الكراهية بين أبناء الوطن 
الــواحــد.. مثمنين توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة 
بتنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية األجــور والمرتبات ومنح 

ــة، وإضــافــة نصف  ــدول ــالوات لكافة موظفي ال ــع ال
مليون أسرة فقيرة للرعاية االجتماعية، وإلغاء رسوم 

النظام الــمــوازي فــي الجامعات الحكومية، وإنشاء 
صندوق لدعم خريجي الجامعات والمعاهد المهنية 
واستيعاب توظيف  25 % في هذا العام، وكذا اعتماد 
350 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة بمحافظة البيضاء  

وإعفاء طالب التعليم الموازي بالجامعات اليمنية من رسوم 
الدراسة. . مطالبين الحكومة بسرعة استكمال تنفيذ تلك 

التوجيهات، مع االستمرار في مواصلة عملية اإلصالح اإلداري، 
وإحالل الكوادر الوطنية بداًل عن العمالة الوافدة، والعمل 
على تحسين الخدمات التعليمية والصحية وتثبيت األسعار 
وتفعيل الرقابة وتحسين الظروف المعيشية 

للمواطنين، إلى جانب اتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
برفع مستوى معيشة الفئات األشــد فقرًا، 

ووضــع االستراتيجيات والخطط الالزمة 
لتحقيق ذلك، فضاًل عن العناية والرعاية  
الكاملتين لــذوي االحتياجات الخاصة، 
وحسن اإلدارة لموارد صندوق المعاقين 
والدعم المتواصل لهذه الشريحة الخالقة 
من المجتمع وتعديل القوانين بحسب االتفاقات الدولية 
وزيادة موارد الصندوق.. داعين أحزاب اللقاء المشترك الى 
االستجابة لدعوات الحوار دون اللجوء الى الشارع تحت أي 

مبرر ، وتجنب االعمال الغوغائية والفوضوية التي تؤدي 
الى التخريب وسفك الدماء.. مشيرين الى 

أن هذه المسيرة تأتي تجسيدًا لموقف 
ابناء مديريات رداع الرافض لما يدور 
في الــشــارع من أعمال وخطابات 
تتنافى مع مصلحة الوطن وأمنه 

واستقراره.
وأوصى البيان بفتح اإلعالم الرسمي 

على جميع التيارات والمنابر الوطنية، 
وجعل اإلعالم الوطني المصدر األساسي 

لتلقي المعلومة، وتجنب االتكاء على مصادر 
اإلعالم المشبوهة والمسيئة لتاريخ وحاضر 

البالد..

احتشد اآلالف من أبناء مديريات رداع محافظة البيضاء الخميس في مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها مدينة رداع تأييدا لمبادرة  
فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الداعية إلى الحوار الوطني وذلك للتعبير عن تمسكهم 
بالشرعية الدستورية وباألمن واالستقرار، ورفضهم لكل الدعوات الهدامة لدعاة الفرقة والتخريب واالنفصال وأعداء الثورة والجمهورية 

وتجار السياسة والمتربصين بالوطن وأمنه وسكينته العامة والسلم االجتماعي.
العامري: المشترك يحاكي 

تجارب بعيدة عن واقعنا
وكان محافظ البيضاء  

محمد ناصر العامري 
روح  فيها  حيا  كلمة  لقى  أ
المسئولية والتفاعل الجاد 
من قبل أبناء مديريات رداع  
إزاء ما يعتمل في الساحة 
الوطنية.. مشيرًا الى أن أبناء 
مديريات رداع  يؤكدون من 
خالل هذه الوقفة حضورهم 
في طليعة المبادرين للسالم 
ــداء الحق  ــن ــن ل ــداعــمــي وال
والمنطق الذي يخدم الوطن، 
ويؤكدون حقيقة تمسكهم 

ــة  ــارس ــم ــم ــار ال ــي ــخ ب
الديمقراطية والحوار 

ــاء بــاعــتــبــاره  ــن ــب ال
الــطــريــق اآلمـــن 

لــالرتــقــاء بحياة 
الشعوب.

وقــــــــــــال 
الــمــحــافــظ 

ي  مر لعا ا

:«جميعنا ندرك ما يحدث على 
الساحة الوطنية من تفاعالت 
وأحداث، ولعل في جزء 
لما  ة  مــحــاكــا منها 
جــرى ويجري 
فـــي بعض 
ـــدان   ـــل ـــب ال
الــشــقــيــقــة 
ودون إدراك 
أن واقع اليمن 
أرضــًا وشعبًا له 
لتي  ا صيته  خصو
ال يمكن تجاهلها، 
ــا تـــرافـــق هــذه  كــم
التفاعالت جملة من 
الممارسات السياسية 
ت  كيا لسلو ا و طئة  لخا ا
السلبية المخلة بالنظام 
والقانون من قبل بعض 
القوى السياسية والعناصر 

الخارجة على الدستور«..
وأضــاف محافظ البيضاء 
ــد عمل االخ الرئيس  :«وق
وكعادته دائما على تغليب 
مصلحة الوطن من خالل 
لتي  ا ريخية  لتا ا درته  مبا
أطلقها تحت قبة البرلمان 
، وهي المبادرة التي تجلى 
فيها الحرص تحقيق على 
التوافق الوطني والجلوس 
حــول طــاولــة الــحــوار على 
الهادف والمناقشة المسئولة 

لكافة قضايا الوطن«.

الرافضون للحوار سيتحملون العواقب
في بيان صادر عن المسيرة:

ستظل 
البيضاء 
في طليعة 
المبادرين 
للسالم

نطالب بتحرير 
اإلعالم المحلي


