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أمين عام حزب التحرير لـ«الميثاق»

كفى خروج ًا
على الثوابت
فواز محمد الكميم
اآلن اتضحت الرؤية للجميع ،وتجلت الحقيقة
للشعب من هو مع الوطن ومن هو مع مصالحه
الشخصية والحزبية ،فلم يعد هناك شك أو لبس
لدى الشعب ،فاألمر واضح وضوح الشمس في
كبد السماء للرجال والنساء والشيوخ والشباب واألطفال.
اليوم حصحص الحق وتجلت الحقيقة ..فسجِّل يا تاريخ
وافضح مَنْ تشدق بالوطنية وحب الوطن وأبطن حقده
ولؤمه الدفين وانتقامه الشرير من وطنه وشعبه ..ال
لشيء ولكن ألنه لم يعطه صوته وثقته عبر صناديق
االقتراع سوا ًء في االنتخابات البرلمانية أو الرئاسية
والمحلية.
فالشعب اليمني من خالل التجربة الديمقراطية التي
خاض غمارها خالل السنوات الماضية ،أكسبته خلفية
ثقافية ساعدته في قراءة الواقع من خالل ذلك التعامل
مع القوى السياسية والمنظمات المدنية بوعي وإدراك،
وقد نجم عن تلك القراءات خسارة «اللقاء المشترك»
المتتالية في صناديق االقتراع ..والتي لحقت به وعرته
أمام العالم ،األمر الذي ولد لديه مرارة الهزيمة.
وبدأ أعداء اليمن والحاقدون على الشعب والوطن
الغالي بإشعال الفتن وفتح جبهات متعددة في بعض
مناطق الوطن ،وذلك بهدف إعاقة التنمية وإشغال
الدولة في تلك الفتن ..فالحوثيون أشعلوا الحرب ضد
الوطن والشعب والدولة للرجوع بالوطن الى عهد اإلمامة
البغيض والتشطير من خالل أعمال الحراك االنفصالي
في بعض مديريات المحافظات الجنوبية.
وظل اللقاء المشترك يترقب يوماً بعد يوم االنتقام من
الوطن من خالل مواقفه الداعمة لتلك الفتن إضافة إلى
بث سمومه عبر قواعده وتشكيكه في قدرات النظام
ً
ممثلة
على إدارة البالد ،وتعاملت القيادة السياسية
ابن اليمن البار فخامة االخ علي عبداهلل صالح -رئيس
الجمهورية -بحكمة وسعة صدر مع كل تلك األعمال
المجرمة ودعت الدولة الجميع للحوار الوطني من أجل
الوطن الغالي.
فالوطن وطن الجميع «ولكن ال حياة لمن تنادي» ..وجاء
موعد االنتخابات النيابية في 2009م يا من شككتم
بعدم قدرة حكومة المؤتمر على إدارة البالد ،وكانت
فرصتكم لتغييرها عبر صناديق االقتراع ،لكنكم طالبتم
بالتمديد  ..فلماذا؟ ومع ذلك استجابت القيادة السياسية
وتم التمديد لمدة سنتين..
وذلك لعدم الثقة بأنفسكم ومعرفتكم بحقيقة حجمكم
الفعلي وإفالسكم الشعبي!! ..والشعب يعي ويدرك ذلك،
ثم جاء الموعد الثاني لالنتخابات النيابية ..فلماذا طالبتم
بالتمديد مرة أخرى..؟ ألم تقولوا ان الحكومة فاشلة
والفساد موجود؟!
الفرصة أمامكم للتغيير ..لماذا ال تسارعون لإلصالح
والتغيير عبر الصندوق واستالم السلطة التشريعية
وتكوين شرعية كما نص عليها الدستور؟؟!!
الحقيقة واضحة فمن المعيب الضحك على ذقون ابناء
الوطن واستمرار التآمر ضد وطنكم وشعبكم ،وكفى..
قبل أن تنقلب األوضاع ضدكم« ..وسينقلب السحر على
الساحر».
فالشعب اليمني بأسره وبكل شرائحه وفئاته وأطيافه
ومعه كل الحكماء والخيرين والوطنيين الصادقين الذين
ال يتشدقون بالشعارات الكاذبة ،سيقفون لكم بالمرصاد
ويدافعون ببسالة وشجاعة ليس لها نظير عن وطنهم
ومنجزاته ووحدته وشعبه ،السيما بعد أن قدم لكم
حكيم اليمن وقائده كل التنازالت ووافق على حزمة من
االصالحات التي طالما عزفتم على أوتارها مدغدغين
بها عاطفة الشعب ،فها هي اليوم تتحقق ،ويطالبكم
الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية بالحوار
العلني أمام العالم بأسره وهو من سيرعى هذا الحوار
بصفته رئيساً لليمن ال رئيساً للمؤتمر.
أيّ خير يُنتظر منكم« ..وأين الخير من وجه الغراب»..
وم��اذا عساكم فاعلون بعد أن ظل علماؤنا األجالء
يترددون عليكم ،يعرضون عليكم المبادرة المكونة
من ثمان نقاط الحتواء األزمة ،لكنكم رفضتموها ..كما
رفضتم مبادرة الخميس الماضي.
لقد رفضتم لمّ الشمل وإصالح ذات البين وإخماد الفتن
التي ستعصف بالبالد  -ال سمح اهلل  -مع ما سيترتب
عليها من إزه��اق ل�لأرواح وتدمير للممتلكات العامة
والخاصة وإشاعة الخراب والدمار في البالد وتعطيل
عجلة االستثمارات التي ستعود بالنفع على الوطن
وأبنائه وستفيد في تشغيل االيادي العاملة وستساهم
في القضاء على البطالة ومحاربة الفقر.
على قيادة المشترك أن يدركوا أن الشعب يريد حقن
دماء اليمنيين واإلصالح بين الناس ،وتحكيم كتاب اهلل
وسنة رسوله..اعقلوا وكفاكم تطاو ً
ال على علماء اليمن
والشرعية الدستورية وإرادة الشعب..

البـد من استمرار الحوار مع الشباب
< كيف تقرأ المشهد السياسي
الراهن؟
 المشهد السياسي يعاني حالة منالشد والجذب والتناقضات الكبيرة على
الصعيد السياسي واالجتماعي ..فهناك
قوة وهي األكبر واألكثر انتشاراً وتأثيراً
وسط الشعب ،تدعو الى الخير واألمن
واالستقرار والبناء ،ويقودها فخامة
الرئيس علي عبداهلل صالح والمؤتمر
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني
الديمقراطي ..وبالمقابل هناك قوة
أخرى أقل تأثيراً على الفعل السياسي
ولكنها أصبحت تشكل خطر اً على
وع��ي الشباب والمجتمع م��ن خالل
ترويجها األفكار والدعايات الكاذبة
الهادفة الى التشويش وخلق حالة من
عدم االستقرار والفوضى والتخريب
في المجتمع لالنقضاض على كل
المكاسب التي تحققت في ظل الثورة
والوحدة ،وهذا الطرف تمثله أحزاب
اللقاء المشترك وما استجمعته حولها
من دواع��ي الشر والفتنة سواء دعاة
االنفصال في الداخل والخارج أو الحراك
أو حتى أطراف لها أجندة بالعودة الى
ما قبل الثورة وهي معروفة للجميع،
وه��ذه التجاذبات تحتم علينا في
التحالف الوطني الديمقراطي وعموم
أف��راد الشعب أن نكون يقظين وأن
نعمل بكل جد وأن ال نتواكل ونكون
عند مستوى التحديات.

ال جدوى

كيف ترى مبادرة فخامة الرئيس
األخيرة؟
 مبادرة األخ الرئيس علي عبداهللصالح االخيره كانت موفقه جداً وقد
لبت مطالب كل ابناء الشعب وكذلكك
أطروحات االخ��وه في المشترك وقد
كانت صادقة وحريصة على تجنيب
الوطن المزيد من المشاكل بل ان
مبادرته االخيرة كانت فوق ما نتوقع
م��ن ت��ن��ازالت قدمها للمشترك من
أجل الوطن ،ولكن االخ��وة في اللقاء
المشترك ال يريدون الحوار من أجل
حل قضايا الوطن بل يريدون إضاعة
الوقت باسم ال��ح��وار وإي��ص��ال البلد
ال��ى ف��راغ دستوري وخلق مزيد من
االحتقان كما هو حاصل اليوم ،ولذلك
أقترح على فخامة الرئيس أن يتجه
الى الحوار مع الشعب مباشرة صاحب
المصلحة الحقيقية في الحوار واألمن
واالستقرار ،أما الحوار مع المشترك
فال فائدة ترُجى منه بل سيؤدي الى
إضاعة الوقت وادخال الوطن في نفق
مظلم يسوده الدمار.

ُّ
تسلط وإقصاء

أال ترى أن هناك عقالء في المشترك
يمكن لهم أن يغلبوا صوت العقل
ويجلسوا حول طاولة الحوار بعيداً
عن المكايدة؟
 ال أريد أن أكون متشائمًا أكثر منالالزم ولكن الفترة الماضية أكدت أن
اللقاء المشترك لم يعد قادراً على فعل
ألسباب عدة أهمها
شيء لصالح الوطن
ٍ
تسلط بعض القيادات داخله على
صنع قراره وتهميش العقالء بداخله
وربما إقصاؤهم وجعلهم عبارة عن
ديكور سياسي ال أقل وال أكثر ،وأكبر
دليل على ذلك موقف المشترك من
مبادرة االخ الرئيس االخيرة وقبولهم
بها في الصباح ثم تراجعهم عنها في
المساء ،وحسب علمي أن شخصية
قبلية داخل االصالح هي التي أجبرت
اللقاء المشترك على تغيير قراره من
باب المراوغة وإضاعة الوقت.
هل تعتقد أن قرار اللقاء المشترك
أصبح مخطوفًا بيد تلك الشخصية

ال للفوضى ..ال للتخريب ..نعم لألمن واألمان  ..نعم لإلستقرار ..نعم للتنمية ..ال للفوضى ..ال للتخريب ..نعم لألم

نقابة المهن الفنية ُّ
تحذر
من مخطط المشترك
< أكدت النقابة العامة للمهن الفنية
الطبية المقابلة تأييدها للمبادرة التي
أعلنها األخ الرئىس األسبوع الماضي.
مشيرة إل��ى أن ال��م��ب��ادرة اختزلت كل
المطالب التي ظل المشترك يدندن بها،
باإلضافة إلى نزول المبادرة عند مطالب
الشباب.
وقالت النقابة في بيان لها :إن أي رفض
لهذه المبادرة يثبت أن هناك من يبيت
للوطن شراً مستطيراً..
داعية كافة أبناء الشعب اليمني إلى
الوقوف صفًا واحداً وتفويت الفرصة على
أع��داء هذا الوطن الذين استغلوا ظروف
المرحلة ليصيبوا الوطن في مقتل.

أبناء الضليعة
بحضرموت
يرفضون الفوضى

عرفناه بها منذ تو ّليه الحكم والتي جنبت
اليمن ويالت كبيرة وأن يعمل على إزالة
االحتقان بمزيد من التنازالت للشعب
وان يقوم بجملة من االصالحات تبدأ
بتعديل وزاري الى جانب تغيير رؤساء
بعض المصالح اإليرادية وذات الطابع
الخدمي المتعلقة بحياة المواطن ألن
فساد ه��ذه المؤسسات ك��ان له دور
كبير في إثارة الشارع ..وأعتقد أن مثل
هذه االج��راءات ستقطع الطريق على
المزوبعين والمشككين بجدية الدولة
لحل مشاكلهم.

دع��ا أمين ع��ام ح��زب التحرير الشعبي
الوحدوي أحمد هادي ابوالفتوح الى حوار
عاجل مع الشباب وعامة الشعب ،وقال في
لقاء مع «الميثاق» :إن اللقاء المشترك تعمد
إهدار الوقت من خالل حوارات عقيمة أراد
من خاللها كسب الوقت لصالحه ،ال من أجل
حل المشاكل الخالفية ..وأكد أبو الفتوح
أن الشعب يراهن على فخامة األخ علي
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية في تجاوز
الظروف الراهنة التي تمر بها بالدنا ..وقال:
إن العطاس والبيض ومن معهما في الخارج
ال يمثلون إال أنفسهم وأنهم عمالء يحاولون
دغدغة عواطف بعض السذج ،لكن الشعب
يعرف تاريخهم االسود الملطخ بالدم والقهر
والتنكيل ..هذه القضايا وغيرها نجد في
سياق اللقاء التالي:

لقاء :عارف الشرجبي

ال أس��تبعد أن يس��جن «حمي��د»
قي��ادات المش��ترك إذا خالف��وه
أم هناك انقسام في إطار المشترك؟
 ب��دون شك فقد اتضح للجميع انانقسامًا كبيراً داخل المشترك أصبح
يتسع يومًا بعد يوم ،بدليل أن أمين
ع��ام التنظيم ال��ن��اص��ري سلطان
العتواني خرج غاضباً في أحد اجتماعات
المشترك مؤخراً بسبب محاولة البعض
تغييب دور حزبه وتسلط الجناح
القبلي في المشترك بل ووضع القرار
بيد عناصر من خارج المشترك سواء
لجنة الحوار أو غيرها ،ولذلك فالقول
ان المشترك أصبح مخطوفًا بيد قلة
مهيمنة أمر ال يمكن إنكاره  ،األمر الذي
يضع تلك االحزاب على المحك وأمام

دعــوة القبيـلة
لالعتصام إعالن
لحرب أهلية

الشباب وصغار السن الذين غرر بهم
بالمال واألماني التي ال يمكن تحقيقها.

شيخ أم قيادي؟
هناك معلومات تؤكد أن اللقاء
المشترك يحاول استخدام الورقة
المناطقية والطائفية في هذه األزمة
واالحتجاجات؟
 هذا صحيح بدليل أن قيادات كبيرةفي اإلصالح ظهرت تحرض على هذا
االتجاه كما فعل القيادي في حزب
االص�لاح عبداهلل صعتر في خطبة
الجمعة الماضية عندما وقف يحرض
باسم المناطقية والطائفية ،كما أن
حسين وحميد األحمر يحاوالن إدخال
القبيلة فيما يحدث ،وقد قال حميد
أكثر من مرة إنه يحتمي بالقبيلة،
ولذلك عليه أن يحدد موقفه هل هو
شيخ قبيلة أم قيادي حزبي ،ألن القبلية
والحزبية ال يجتمعان ..وأخشى أن يأتي
ي��وم يقوم فيه أوالد الشيخ بحبس
قيادات المشترك في سجنهم الخاص
إذا لم يوافقوهم الرأي.

القبائل مع الوطن
كيف ترى دعوة القبيلة لالنضمام
لالعتصامات؟
 دعوة القبيلة لالعتصام إعالن للحرباألهلية ،لكن اليمن بقبائلها ليست ملك
هذا الشيخ أو ذاك ،وإنما مع الوطن
وثوابته كما عهدناها عبر العصور،
ومن يعتقد أن القبيلة بيده فهو واهم،
ومن يحاول اختزال القبائل في قبيلة
واحدة واهم أيضاً وال يعرف عن القبلية
شيئًا  ،فهناك قبائل كبيرة تمتد من
المهرة الى صعدة  ،لها دور نضالي مع
الدولة وضد الخارجين على القانون

خطباء
«االصالح»
يشعلون فتنة
مناطقية

قبلية مهيمنة

اختبار فعلي إما أن يجدوا انفسهم أو
يدخلوا في قطيعة مع الشعب.
ي���رى ال��ك��ث��ي��ر م��ن المراقبين
السياسيين أن المشترك أصبح
اليوم أكثر انقسامًا واضطرابًا في
اتخاذ ال��ق��رار ،فتارة ينكر عالقته
باالحتجاجات وت��ارة يعلن تأييده
لها ..كيف ترى ذلك؟
 انقسام المشترك على نفسه ال يمكنإخفاؤه ولكن مسألة عالقته بما يحدث
من في الشارع أصبح واضحًا ..وكثير
ممن ش��ارك��وا في االعتصامات مع
المشترك سواء في جامعة صنعاء أو
عدن أو تعز أكدوا أنهم استلموا أموا ً
ال
من مندوبي حميد االحمر وأح��زاب
المشترك بل إنهم هم الذين يدفعون
الماليين لنقل المحتجين من المناطق
وتجميعهم وسط المدن ..فما نراه من
تجمعات ليست قوام اللقاء المشترك
بمفرده بل انضم اليهم العديد من

الشيخ عبدالمجيد الزنداني أعلن
في مؤتمر صحفي تأييده لمبادرة
األخ الرئيس  ..ما تعليقك؟
 الشيخ الزنداني سياسي مخضرمومن كبار عقالء المشترك وحكمائهم ،
ولكن الجناح القبلي في االصالح أصبح
مهيمناً على قرار المشترك وبالتالي ال
يسمح لقول الحكماء وال لصوت العقل
والمنطق ،وإن كان لي من عتب فهو
على الدكتور ياسين سعيد نعمان
والمخالفي والعتواني وعبدالوهاب
محمود والزنداني في المقدمة كيف
ي��رض��ون على أنفسهم أن تُغيَّب
أصواتهم وأن يستسلموا للقيادات
المغامرة داخل المشترك أن تفرض
عليهم رأيها ..أقول هذا ألن الوطن
اليوم أصبح على المحك والوضع
متفجر وهم صامتون ال يحركون ساكناً
لوقف هذا العبث والذي سيجر الوطن
الى الهاوية.

والدستور وعلى استعداد للوقوف ضد
دعاة الفتنة ..ولكن زجها في العمل
السياسي المعادي للوطن أمر مرفوض.

للعلماء دور

أشرت الى استغالل حاجات الناس
و معا نا ة ا لشبا ب للمشا ر كة في
االحتجاجات ..فما الحل؟
 يجب التحرك بسرعة للحوار معالشباب ومعرفة مطالبهم والعمل على
تلبيتها أو ً
ال بأول حتى ال ندعهم فريسة
للحاجة واستغاللها من قبل المغامرين
في اللقاء المشترك ،وه��ذه العملية
تحتاج لالستعانة بالحكماء والعلماء
أمثال الشيخ الزنداني وحمود الذارحي
وناصر الشيباني وبن حفيظ وغيرهم
من العلماء للنزول الى الشارع وااللتقاء
بالشباب وتعريفهم بما يدور من تآمر
على ال��وط��ن وأن الفوضى ف��ي هذا
الظرف ال تجدي ،والبد أن يقوم فخامة
الرئيس باستحضار الحكمة اليمانية التي
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نقابة األطباء تدعو
لتشكيل تحالف لتنفيذ
المبادرة
أبدت نقابة األطباء اليمنيين مبادرة األخ
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية التي
أعلنها الخميس الماضي أمام أعضاء الحوار
الوطني العام.
مطالبة جميع الفعاليات الوطنية المختلفة إلى
تشكيل تحالف مشترك يتبنى هذه المبادرة ويعمل
على ترجمتها واخراجها إلى حيز التنفيذ.
ودع��ت نقابة األطباء أح��زاب المشترك وكافة
المعتصمين االستجابة لهذه المبادرة من أجل
المصلحة الوطنية العليا..
مشيرة إلى أن الرفض لن يجدي شيئاً سوى االضرار
بالمصالح العامة واالنجرار نحو الفوضى والتخريب
والخروج على الشرعية الدستورية.

المدرسة الديمقراطية تطالب بحمايتها
من المتطرفين أمام الجامعة

< طالبت المدرسة الديمقراطية
منظمة غير حكومية تعمل بحيادية
مهتمة بحقوق اإلنسان -أحزاب اللقاء
المشترك المعارض في اليمن بالتحقيق
في حملة تحريض وتحريف ضدها أمام
جامعة صنعاء ،واعتبرت أن ذلك سابقة
خطيرة وتحريف يصب في دائرة الدجل
والكذب.
وت��ض��م��ن��ت رس��ال��ة
للمدرسة الديمقراطية
موجهة لرئيس وأعضاء
أحزاب اللقاء المشترك
ط��ل��ب ا لتحقيق في
تحريف البيان من قبل
“ نايف القانص” أحد
أعضاء اللقاء المشترك

أكد مشائخ وأعيان وشخصيات اجتماعية وأعضاء مجلس محلي
مديرية الضليعة -محافظة حضرموت -تأييدهم للمبادرة الوطنية
التي أعلنها فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية ،وكذا
دعوته كافة منظومة العمل السياسي للحوار الوطني من أجل معالجة
مختلف القضايا الوطنية وتجنيب اليمن مخاطر االنزالق نحو الفوضى والعنف
والفتن.
و أكدوا في لقاء موسع الثالثاء الماضي بحضور محافظ حضرموت خالد
سعيد الديني وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ،تأييدهم لمبادرة علماء

عن حزب البعث بحملة تحريضية ضد
المدرسة الديمقراطية أثناء استغالله
الشباب في ساحة التغيير ،وأنه يندرج
ضمن الكذب والدجل و لم يأخذ البيان بما
فيه و ذلك لما يضمن سالمة المدرسة
الديمقراطية من المتطرفين والمحرضين
وكذلك سالمة أهدافكم التي تدعو إلى
الحرية واحترام حقوق اإلنسان.
ودع��ت المدرسة
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة
منظما ت ا لمجتمع
ا لمد ني للتضا من
معها ضد التحريض
كونها سابقة خطيرة
من أحد أعضاء اللقاء
المشترك.

اليمن التي أعلنت عبر وسائل االعالم والتي حددت ثمان نقاط ،مهيبين
بكافة القوى السياسية بتغليب العقل والحكمة وجعل مصلحة الوطن فوق
كل االعتبارات والجلوس على طاولة الحوار والنقاش البناء لبلورة حلول
جذرية لمختلف القضايا.
وأعلنوا في بيان تاله مدير عام المديرية موقف أبناء المديرية الرافض
للعنف والتخريب وحرصهم على الحفاظ على المكتسبات الوطنية ،معتبرين
الحوار الطريق األنسب واألسلم لمعالجة كافة القضايا ..وبما يكفل تسريع
وتائر التنمية والحفاظ على االستقرار والسكينة العامة والسلم االجتماعي.

أدّعى المدعو حيدر العطاس مؤخراً
تمثيل الجنوب  ..ف ِبمَ تردون عليه؟
 ح��ي��در ال��ع��ط��اس ش��خ��ص مخرفويبدو أن��ه قد تناسى م��اذا فعل هو
وحزبه االشتراكي عندما كان يحكم
المحافظات الجنوبية والشرقية قبل
ال��وح��دة المباركة ،فقد قاموا بقتل
الشعب بالهوية عبر العديد من المجازر
التي نتج عنها قتل خيرة أبناء الوطن
وعلمائها وتشريد آخرين وسجن البعض
حتى الموت بل ان كثيراً من أبناء الشعب
لم يعرف لهم مصير حتى اليوم ..ولو
كان في العطاس والبيض ورفاقهم
خير فعليهم أن يكفوا عن اللعب بالنار
وأال يدخلوا بالدنا في حرب أهلية تأكل
األخضر واليابس.
العطاس وجماعته لهم أجندة لتقسيم
اليمن الى دوي�لات وليس الى شمال
وجنوب ..وعلى الشرفاء مواجهة أمثال
أول��ئ��ك ،فهم ال يمثلون اال أنفسهم
المريضة األمارة بالسوء ألنهم يعيشون
خارج التاريخ بعد أن لفظهم الشعب.

عمالة وارتزاق
إصرار المشترك على إشراك معارضة
الخارج في الحوار  ..ما وراءه؟
 هناك أجندة خارجية يعمل العطاسوالبيض على تنفيذها من خالل بعض
العناصر في الداخل س��واء ما يعرف
بالحراك االنفصالي أو باللقاء المشترك..
وما يدور اليوم من مظاهرات وتخريب
في بعض م��دن ع��دن ولحج إنما هو
امتداد لهذه االجندة ..المواطن في عدن
عاش وسيظل مع الوحدة ولكن هناك
من يحاول استغالله حاجاته المعيشية
لصالح تلك األجندة ،وإذا كان فخامة
االخ الرئيس علي عبداهلل صالح قد
قبل الحوار مع أي طرف سياسي أو مع
معارضة الخارج ،فهذا دليل صفاء نيته
وحرصه على توحيد الجهود لخدمة
وحدة اليمن ،بشرط أن يكون الحوار
تحت سقف الثوابت والدستور ،وداخل
الوطن اليمني ،وأية معارضة من خارج
الحدود أمر غير مقبول به ومن يدعي أنه
يحب اليمن عليه أن يأتي ويعارض من
الداخل بد ً
ال من االرتزاق والعمالة على
حساب الوطن.
كلمة أخيرة؟
 أقول لالخوة في اللقاء المشترك :اتقوااهلل في الوطن وإذا كانت لديكم رغبة
حقيقية في تجنيب الوطن الصراعات
والفتن عليكم أن تغلبوا صوت العقل
وأن تعلنوا موقفًا واضحًا مما يجري
وأن تضعوا أيديكم بيد فخامة الرئيس
والخيرين في الوطن بعيداً عن المكايدة
السياسية والتمترس الذي ال يجلب اال
الدمار ..وأدعو األخوة في الحكومة إلى
ان يخلصوا في عملهم وأن يحاربوا
الفساد أينما كان ،وأن يكونوا عامل دعم
لألخ الرئيس الذي وثق بهم وعينهم
في المناصب لخدمة المواطن وإال سوف
يكونون سبباً للمزيد من االحتقان ..كما
أن على أجهزة اإلعالم أن تغير خطابها
ال��ذي لم ي��رقَ الى مستوى ما يجري
اليوم في الشارع.
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في ختام أعمال مؤتمر الجبهة الوطنية

لن نسمح للمغامرين بتمرير مخططاتهم
< اعتبر المؤتمر العام الثالث للجبهة الوطنية والذي
استكمل أعماله الخميس بالعاصمة صنعاء أن الخروج إلى
الشارع والتجمهر واالعتصام خالل هذه المرحلة والدفع
بالشباب إلى التظاهرات وممارسة العنف بأنها ممارسات
قد تجاوزت الحق الدستوري والقانوني..
وجدد المؤتمر دعوة الجبهة الوطنية ألحزاب المشترك بأهمية
تحكيم العقل وتغليب المصالح الوطنية العليا للوطن والمواطن
وتجنيب البالد ويالت صلف المغامرات وافعال المغامرين التي
ال طائل منها سوى الدمار والخراب..
مناشداً في الوقت ذاته أحزاب المشترك باسم التاريخ اليمني
والقواسم النضالية المشتركة بالتوجه الجماعي إلى طاولة
الحوار الشامل دون ابطاء لما فيه المحافظة على لحمتنا الوطنية
وإنهاء وازالة االحتقانات ..منوهاً إلى أن الحروب بين أبناء الوطن
الواحد الينجو منها أحد.
وقال البيان :إن الجبهة الوطنية ومعها قطاع واسع وكبير من
المنتمين إلى أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وجماهير
الشعب تؤكد رفضها القاطع لكل اشكال وصور التهور ،وأن
الجميع لن يسمح للمغامرين بتمرير مخططاتهم المستهدفة
أمن الوطن والمواطنين.
كما ثمن مؤتمر الجبهة تثميناً عالياً مواقف األخ علي عبداهلل
صالح رئيس الجمهورية وانحيازه لمصلحة الوطن ،ويقدر
تقديراً رفيعاً إعالنه عدم ترشيح نفسه في االنتخابات الرئاسية
القادمة.
كما طالب الحكومة بالمسارعة في تنفيذ برامج فاعلة
وشاملة.

