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   رئيـــس الجمهــورية             رئيس المؤتمر في مؤتمر صحفي :

على اِّـشرتك االلتزام بتنفيــــــــذ اِّـبـادرة وعدم اللعب بالنار
لماذا؟! خوف، النهــم تبنوا تخويــف الناس فلذلك 
يخافون، وال يحيط المكر السيئ إال بأهله.. هذا مكر 
وخديعة، إلى اين هم ذاهبون بالمسيرة؟ الى مجلس 
النواب.. حسناً روحوا عبروا عن رأيكم خذوا ترخيص 
خذوا إذن حددوا المسار طبقاً للقانون قول الذي في 
رأســك على الرغم من ان المبــادرة واضحة واآللية 
واضحة وهي منظومة متكاملة ال يجوز ان تختار او 
تنتقي من المبــادرة او من اآللية مــا تريد، ال.. هي 
منظومة متكاملة مترابطة ببعضها البعض وهذا ما 
تحدثنا عنه في وقته اثناء التوقيع عليها في الرياض 
فاآلن بدأ الخرق.. فالمسيرة التي جاءت من تعز  خرق 
للمبــادرة وخرق لآللية.. خــرق واضح يــا اخواننا يا 
اشقاءنا في دول مجلس التعاون يا امين عام االمم 
المتحدة يــا دول دائمــة العضوية تابعــوا ووضحوا 
لوسائل اإلعالم وللعالم من الذي يخترق ومن الذي 
يمكر بهذه المبادرة واآللية.. لكن ال.. عندما يحصل 
من جانب الشــرطة او من جانب الســلطات المحلية 
أي مخالفــة يقــوم االعــالم وال يقعــد وعلــى وجه 
الخصوص قناة «الجزيــرة» وقد صار معها أكثر من 
قناة حليفة.. «الجزيرة» واضحة في عدائها لليمن.. 
عداء ســافر لليمن لتخريب اليمــن وهم يريدون ان 
يخربوا اليمن  مثلما خربوا فــي بقية االقطار ونحن 
نقولها بوضوح وبصراحة عبر وسائل االعالم انهم 
ى  يخربون فــي اليمن ولكن (ذي كنتــم بتدوه مغطَّ
جيبــوه مفتــوش) لم نــر ال مغطــى وال مفتوش.. 
فنحن نأسف ان اشقاءنا في قطر يقومون بهذا العداء 
السافر على الشعب اليمني الكبير والعظيم مصدر 
العروبة، الوطن الغني برجاله بثقافته وتاريخه.. ال 
يجوز ان تخربوا اليمن وتستغلوا النفوس الضعيفة 
المادية وتعملوا على تخريب اليمن، فعدم استقرار 
اليمن هــو عــدم اســتقرار للمنطقة.. الحظــوا ما 
حدث في عشرين سنة داخل الصومال اآلن يترحم 
الصوماليون على محمد سياد بري خربوا الصومال، 
اآلن غير قادرين على شــيء.. لم تســتطع ال االمم 
المتحــدة وال الــدول االوروبية وال الــدول االفريقية 
وال أحد قدر يعالج الوضع فــي الصومال ولذا نقول 
حافظوا يا دول الجــوار على وحدة وامن واســتقرار 
اليمن امن، فاستقرار اليمن جزء من أمنكم القومي.. 
هو جزء من امنكم واســتقراركم حافظوا عليه.. أما 
نحن قد اصبحنا بينها إن شراً فشرا وإن خيراً فخيراً.. 
نحن بالنســبة لنا ليس شــيئاً جديداً لنــا اآلن (٤٩) 
ســنة منذ فجر الثورة ونحن نعاني مــن محطة الى 
محطة ومن مشكلة الى مشــكلة.. فأنا أكرر الدعوة 
لالشقاء واالصدقاء ان يحافظوا على امن واستقرار 
ووحدة اليمن النها تشكل اماناً وسالماً للمنطقة.. أي 
خلل في امن واستقرار اليمن سيخل بأمن واستقرار 
المنطقة.. هــذا ما أحببت أن اتحدث به مع وســائل 
االعالم وافتــح الباب للنقاش لمن يرغب أن يســأل 

وبدون تكرار..

أسئلة الصحفيين

< تلفزيــون ســي إن إن: ســيادة الرئيــس، أوالً 
قيل لي أنك ستسافر الى امريكا للعالج هل هذا 

صحيح.. هل ستعود الى اليمن فيما بعد؟
- الرئيس: انا ســأذهب الــى امريكا ليــس لغرض 
العالج انا بخيــر، أوالً اطمئنك انني بخيــر ، انا اريد 
أن اختفي عن األنظار او عن الكاميرات التلفزيونية 
واتيح الفرصة لحكومة االئتالف وللسلطات المحلية 
ان تعد اعداداً جيداً لالنتخابات، وأريد االبتعاد قليالً 
عن االنتخابات بحيث ان فشــلت قالوا على الرئيس 
وان نجحت قالوا على الرئيس.. انا أريد أن ابتعد قليالً 
عن االنظار ، وإال انا بخير، انا ذاهب لفحوصات وبخير 

تمام مضبوط.
< كيف ترى حال تطبيــق المبادرة الخليجية اآلن 
وانتم ستنسحبون.. في حال عدم التزام الطرف 

االخر بتنفيذ اآللية؟
- الرئيــس/ نحــن مــن جانبنــا ملتزمــون، وكتلتنا 
التنفيذية فــي الحكومة ملتزمــة ، ونأمل ان يلتزم 
الفريق اآلخــر وان ال يأخذ قرارات متســرعة ، يعني 
مثالً عناصر استقالت وانسحبت من مؤسسات الدولة 
أثناء االزمة، فتأتي الحكومة الجديدة تقول كالً يعود 
الى مكانه من الذي خرجك انت انسحبت من نفسك 
خالص انســحبت ، انســحبت مالكش حــق العودة 
لكن ممكن يرتب لك وضع، نحن ليس ضد عودته، 
يعود ويرتــب له وضع، لكن ليــس للحكومة حق ان 
تعيده الى ما كان عليه، لماذا، ألنه انسحب بإرادته 
والوظيفة ليست شوراً وقوالً، انت انسحبت بإرادتك 

توكل على اهللا ، لكن اذا رفدتك الوزارة او الوزير أو 
المسئول او رئيس المؤسسة هذا صحيح ممكن 

يرد اعتبارك.
< رئيس تحريــر «الوحدة»: أنا 
ممــن تعرضــوا لالقصــاء من 
وزير االعالم الــذي في المؤتمر 
الصحفي األخير شكر دولة قطر 

النها دمرت اليمن؟
- الرئيس/  كيف.. كيف.

< وزيــر االعــالم فــي القنــاة 
الفضائيــة اليمنية يشــكر قطر 
حكومــة وشــعباً ويشــكر قناة 
«الجزيــرة» النها دمرت اليمن، 
بينما أنتم يا فخامة االخ الرئيس 
وضحتــم الحقائــق ان قطــر 
اسهمت في المؤامرة االنقالبية 
واألزمــة السياســية ، فخامــة 
الرئيــس مــازال علي محســن 
الحاج ينشــر قواته ودباباته في 
المــدارس والمستشــفيات في 
المنطقة الخضــراء التي يعيش 
فيها هــو ومرتزقــة الفرقة فما 

هي الرسالة التي توجهونها؟
- الرئيــس/ اوالً أطمئنــك حــق 

التطمين ليس عنده قوة ، قوته مليشيات جامعة 
االيمان ومدارس النهضــة، ليس لديه قوة اكثر من 
قوته العسكرية الرســمية ال تزيد عن ٣٠٠ جندي، 
قوته هي في المنطقة الشمالية الغربية وما هي اال 
مؤخرة الفرقة هنا، ولكنه اراد ان يحتمي بالمواطنين 
في الوقت الذي لــن يتخذ أي قرار ال من ســابق وال 

الحقيقية؟
- الرئيــس/  ضاحكاً.. فوق الســتين المليــار ، انا ما 
عندي ثروة يشلوها، انا ثروتي بصمات داخل اليمن، 
ثروتي هي الثقافة وثروتي هي الوحدة وثروتي هي 
اســتخراج النفط وثروتي هي البنية التحتية للبلد، 
الطرقات ، الجامعات هذه هــي ثروتي وثروتي بناء 
االنسان وما يطالبون مني يشــلوه خذوها أي ثروة 

خذوها.. في الداخل أو في الخارج.
< والى اين تتجه اليمن؟

- الرئيس/ اذا كنت تســألني عن االرادة السياسية 
لدي ومن معي وحزبي فتتجه اليمــن نحو التصالح 
والمصالحة ورمي الماضي وراء الظهر، واالتجاه نحو 
أمن واســتقرار ووحدة اليمن هذا مــا نطمح اليه اذا 

تعاونت كل االطراف، وهذه امنيتنا.
< فخامة الرئيس اللجنة العســكرية مكونة من 
طرفي النظام والمعارضة ، الحكومة طرفا نظام 
ومعارضــة وما تــم التوقيــع عليه فــي المبادرة 
الخليجية هو توافقي بيــن النظام والمعارضة.. 
مــا يحــدث اآلن في الحصبــة من عــدم قدرة 
اللجنــة العســكرية على رفــع المتــارس هو 
إخالل في المبادرة الخليجيــة واآللية الزمنية 
لها، وجود الشباب في الساحة وايضا المسيرة 
التــي انطلقــت والمتهــم فيها شــخص واحد 
حميد االحمر لماذا ال يتم اتخاذ إجراء رادع من 
حكومة الوفاق ومن اللجنة العســكرية كونها 
تمثل توافقية بين المعارضة والنظام الى اآلن؟
- الرئيس/  شــكراً جزيالً يرد على هذا السؤال االخ 

رئيس الحكومة؟
< فخامة الرئيس ما صحة االنباء المتناقلة حول 
خالفات بينكم وبين نائب الرئيس حول صالحيات 

فوضتموها او صالحيات يسعى ألخذها؟
- الرئيس/ هذا ما ســربته وســائل االعالم، وليس 

بيني وبين نائب الرئيس ادنى خالف.
< فخامة الرئيس يعنــي باالمس طالعتنا بعض 
المواقع االخبارية ان المسلحين المدنيين او ما 
يطلق عليهم بالبالطجــة المتواجدين في خدار 

في...
- الرئيــس مقاطعــاً / أوالً نريــد أن نعمــل تعريفاً 
للبالطجة من هــم البالطجة.. اللــي معانا واال ذي 

معاهم .
< المسلحون القبليون يقال انك اشرفت عليهم 
شخصياً ومولتهم بتهمة التحريض على مسيرة 

الحياة.. ما صحة ذلك؟
الرئيس/   الذي أيش.

- الرئيس/ انا لو كنت اشــتي امنعهــا كنت منعتها 
وعاديه في تعز ، ومــا احدش قادر يتحرك هذا مش 
في خيالي وال فــي بالي، انا بالعكــس أؤمن بحرية 

من الحق ضــده وال ضد مؤخــرة الفرقــة او ضد أي 
إنســان من اصحاب االزمة وأكبر دليل على ذلك لما 
أُصبت يوم الجمعة وأُسعفت الى مستشفى العرضي 
وزارني نائب الرئيس الفريق عبدربه منصور هادي 
وعدد من العســكريين وقلت لألخ النائب تحرك إلى 
العمليات إلْغِ أي تحرك عســكري على التو وتتحمل 
كامل المســئولية اال تتحرك أي قوة عسكرية مهما 
كان الحدث حتى لو متنا اآلن، هذا مع نائب الرئيس، 
وتحدثت بالتلفون مع قائد الحرس الجمهوري احمد 
علي عبداهللا صالح وقلت له امنع أي تحرك أو أي رد 
فعل من جانبك عسكرياً لن نأخذ أي قرار وحتى اآلن 
وقبل اآلن لــن نأخذ أي قرار برد فعــل على أي هذه 

القوة الخارجة على النظام والقانون.
< فخامــة الرئيس قلتــم إنكم ستســافرون إلى 

أمريكا متى ستكون العودة؟
- الرئيس/ انا إذا ذهبت الــى أمريكا فأليام، إلجراء 
بعض الفحوصــات التقليديــة وربما اجــري بعض 
العمليات إذا دعت الحاجة لذلك واعود بالتأكيد ، لن 
اترك شعبي ولن اترك رفاقي ولن اترك الصامدين 
من الرجال والنساء الذي صمدوا أحد عشر شهراً لن 
اتركهم وال من صمدوا في وجه أعداء الثورة تسعة 

وأربعين سنة لن اتركهم في الميدان لوحدهم.
< سيادة الرئيس هل اثرت او تؤثر مسيرة الحياة 
على المبادرة الخليجيــة.. ويقال إن هناك اعتداء 
من االمن المركزي هل هــذا يؤثر على المبادرة 

الخليجية؟
- الرئيس/ انا تابعت مع االخ الدكتور احمد بن دغر 
للتواصل مع نائب الرئيــس ويتواصل مع الحكومة 
حول ان االمن يرافقهم وكما فهمت ان نائب الرئيس 
اصــدر توجيهاته الى وزيــر الداخليــة ووزير الدفاع 
للذهاب الى المســيرة وانهــم يلتزمون بمــا اقرته 
اللجنة االمنية مســاء الجمعة حول تحديد المســار 

واالتجاه، وان االمور الى اآلن تسير بشكل جيد.
< بالنسبة لما قلته بأن حكومة الوفاق عبارة عن 
ازمة أحد عشر شــهراً، هل معنى هذا أن حكومة 

الوفاق ستكون استمراراً ألزمات قادمة ؟
- الرئيس/ أتمنى أال تكون حكومة الوفاق مزيداً من 

االزمات لكن أن تنهي االزمات.
< قناة الشــرقية/  تحدثت عــن مماطالت يقوم 
بهــا اللقــاء المشــترك تجــاه تنفيــذ 
المبادرة الخليجية تحديداً ما نوع هذه 
المماطالت ، وتحدثت ايضاً عن وجود 
مشاغبة قام بها شباب مسيرة الحياة 

التي انطلقت من تعز.. ما نوعها؟
لمماطــالت  ا نــوع  لرئيــس/  ا  -
االنتقائيــة فــي المبــادرة الخليجية 
واآلليــة التنفيذيــة، هــذه هــي 
االنتقائيــة ، ونحن ضــد االنتقائيات 
ونقول المبــادرة منظومة متكاملة، 
وبالنســبة للشــغب اتضــح لنــا أن 
عدداً مــن المســلحين التقوهم الى 
ذمــار وتحركــوا معهــم الــى نقيل 
يســلح وأعادتهــم قــوات االمن من 
نقيل يســلح، هــم اكثر مــن ٣٠٠ 
مسلح كانوا مدسوسون داخل هذه 
المســيرة من قبــل حميــد األحمر 
لتفجيــر الموقف ويحصــل فعل ورد 

فعل بينهم وبين قوات االمن.
< يعني حدث منهم فعل؟

- الرئيــس/ لــم يحصل حتــى اآلن، 
واألمن تعامل معهم بشكل ايجابي.

< فخامة الرئيس شــباب الســاحات كفروا بكل 
االحزاب سواًء من سلطة او معارضة ، لكن في ظل 
حرب الشوارع ، وجمع االنصار ، والتوتر االعالمي 
الحاصل ، السؤال الى اين ستتجه اليمن ، السؤال 
الثاني قلت ان حميد االحمر قال ان ثروتك تصل 
الى ســتين ملياراً فكم ثروة علــي عبداهللا صالح 

التعبير وأؤمن بالمســيرة وأؤمن بالتظاهر السلمي 
وأؤمن بكل شيء ألنه بلد ديمقراطي .

< هل تحملون حكومة باسندوة ووزير الداخلية 
مســئولية أي اعتداء على أي مســيرة من اليوم 

وصاعداً؟
- الرئيس/  تتحمل مســئولية الوفــاق او االتفاق او 
االئتالف مســئولية تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 

فهي المسئولة دون غيرها.
< االســتاذ احمد الجبلي - مديــر تحرير صحيفة 
٢٦ســبتمبر/  شــكراً كثيراً فخامــة الرئيس هل 
تتوقعــون ان تنجــح الحكومــة.. وهــل ممكن 
تستمر للسنتين الفترة االنتقالية في هذه االجواء 
والظروف التي نراها، يبدو ان هناك حاجزاً نفسياً 
.. فخامة الرئيس أرى في الصالة  حتى اآلن لم يزلُ
اآلن ما فيش احد من الحكومــة فهل تتوقعون 

نجاح الحكومة خالل هذه الفترة؟
- الرئيس/ اذا تشتي تأخذ رأيي الشخصي ، باسندوة 
هو رئيس الحكومة وهو حســن النيــة، ولكن هذه 
ليســت ارادته السياســية هــو ممشــى بالريموت 
كنترول لكن اذا تســالني عنه شــخصياً وانا اعرفه 
منذ ســنة ٧٠م هو حســن النية وطيب ومش سيئ  
النية لكن انا أعرف من الذي جابه ومن الذي يوجهه 
ولــو كانت هي ارادته السياســية احنا مســلمين له 
ونبصم بالعشر يســير الحكومة نبصم له بالعشر 

يسير الحكومة بإرادته الذاتية وبقناعته هو .
< ماذا تقولون لالخوة في دولة االمارات العربية 

المتحدة إزاء مواقفها من األزمة؟
- الرئيس/ اشــكر دولة االمارات العربيــة المتحدة 
والى جانبها كل االشــقاء فــي دول مجلس التعاون 
الخليجي وفــي المقدمة االمــارات العربية المتحدة 
التي قامت بإسعافنا بكميات من الوقود اثناء اصابتي 
في حادثة الجامع وانا بالريــاض واتصل بهم نائب 
الرئيس وقدموا كمية من الوقود الى جانب االشقاء 
في المملكة العربية السعودية فيعني دولة االمارات 

خيرها كثير على اليمن وال تقصر.
< جمال االشــول - قناة النيل االخبارية/  فخامة 
الرئيس اشــكركم على حســن الكالم الذي جاء 
اليوم وطمنتمونا تماماً بأن الوضع ان شــاء اهللا 

الى خيــر ولو هناك بعض العراقيل ، الســؤال 
انــا كمواطن الى اآلن لم اشــعر 
بما قامت به اللجنة العســكرية 
خصوصاً في شارع هائل مشيت 
اليوم في منطقة الحصبة.. انتم 
كرئيس للجمهورية ماذا تقولون 
للجنة العســكرية التــي لم تقم 

بعملها الى اآلن؟
- الرئيــس/ انــا ال اوجــه اللجنــة 
العســكرية انا اوجــه توجيهاتي الى 
نائب الرئيــس بموجب التفويض ان 
يتابعها باهتمام ويوجهها بإزالة ما تم 
االتفاق عليه حول المبادرة الخليجية 
واآللية وااللتزام بها واي مماطل من 
الجانــب الرســمي الحكومــي او من 
جانب الخارجين على النظام والقانون 
يعلنونه فــي مؤتمر صحفــي للرأي 
العام ويقولون هــذا األمن غلطان ، 
الجيــش غلطان المعارضــة غلطانة 

يقولونها للرأي العام .
< انتم كرئيــس للجمهورية اذا 
نفذت المبــادرة الخليجية وتمت 
االنتخابات في الـ ٢١من فبراير 
وطلع رئيــس جديــد للبالد هل 

ستستمرون في عملكم السياسي كرئيس لحزب 
المؤتمر؟

- الرئيــس /  أوالً احنــا عندنــا مرشــح وهــو نائب 
الرئيس وهو مرشح مؤتمري ومرشح للوفاق وايضاً 
كل االشــقاء واالصدقــاء مجمعــون على ترشــيحه 
لخروج اليمن من االزمة، نحن ســنكون داعمين له 

ومناصرين له للخروج بالبلد من هذه االزمة والمأزق 
سندعمه، أما انا بالنسبة لي سأنسحب عن سياسة 
الدولة وسأستمر في عملي السياسي داخل المؤتمر 

الشعبي العام.
< فخامة الرئيس اذا ما فشــلت هــذه الحكومة 
برئاسة محمد سالم باسندوة في تنفيذ مهامها.. 

ما تصوركم للحل؟
- الرئيس/ خلينا ال قد نسبقش العربات قبل الجواد 
خلي الجــواد يمشــي والعربــة وراه ونشــوف ايش 

بايصير في االسابيع القادمة ولكل حدث حديث.  
< فخامة الرئيس مــا تعليقكم على ما يحدث في 

دماج بين الحوثيين والجماعات السلفية؟
- الرئيس/ ما يحدث في دماج هو خالف بين االخوان 
الســلفيين واالخوان الحوثيين، نحن بذلنا جهداً مع 
كل االطراف على اساس حل المشكلة وهناك مساعٍ 
من قبل السلطات المحلية ومن قبل مشائخ العشائر 
لحل هذه المشكلة ونحن على تواصل.. وبدون ذكر 
اسماء كلفت اثنين مندوبين من عندي من الحكومة 
السابقة هما على تواصل مع الطرفين لرأب الصدع 
بين الطرفين وان شاء اهللا يتوفق هذان الشخصان.

< فخامة االخ الرئيس هنــاك مقترح طرح مؤخراً 
بســحب المعســكرات من العاصمة صنعاء الى 
خارجها بحوالــي (٢٠٠) كيلومتــر وتحويل مقر 
الفرقة االولى مدرع الى منتزه عام.. هل انتم مع 

ذلك المقترح؟
- الرئيس/ انا اقول لك هذا المقترح ليس جديداً هذا 
رح في ازمة ٩٣- ٩٤م من االخ علي سالم البيض  طُ
فهذا هو تكرار، وليس هناك دولــة بالعالم إال ولها 
قوات ما يسمى بحماية العواصم الحامية العسكرية 
الحامية االمنية في كل عواصم البلدان.. النه هؤالء 
الذين يدعون لخروج القوات المسلحة الجل ان يهبوا 
بمليشياتهم والقبائل لنهب العاصمة ونهب المتاجر 

ونهب البنوك ونهب المؤسسات هذا هو المشروع.
< «الميثاق» فخامــة الرئيس احب ان اســألكم 
الى أين وصل ملف حــادث جامع النهدين ومتى 
سيتم إحالته وبدء التحقيق فيه أم ان هناك صفقة 

سياسية تم التوقيف على أساسها مؤقتاً؟
- الرئيــس/ دماؤنا ليســت للبيع والشــراء.. دماؤنا 
عزيزة وليست للبيع والشراء.. ممكن هناك صفقات 
أخرى خارج هذا الملــف، لكن جامــع النهدين ملفه 
محال الى النيابة العامة وســوف يتم مقاضاة الجناة 

امام العدالة آجالً أم عاجالً فهذا شيء مفروغ منه.
< ما رؤيتكم لسير عمل المؤتمر الشعبي العام في 
المســتقبل خاصة وأن الحكومة صارت ائتالفية 
والمؤتمــر بحاجــة الــى أن يبدأ تدشــين عمله 

لمرحلة جديدة؟
- الرئيس/ المؤتمر سيعقد اجتماعاً موسعاً في بداية 
السنة وسوف يعاد ترتيب وضعه واعادة اآللية داخله 
بشــكل افضل بحيــث يتجنب كل جوانــب القصور 

وتفعيل الجوانب االيجابية.
< مراسل قناة «بالدي» العراقية.. فخامة الرئيس 
مازالت منطقة الحصبة فيها المتارس ترتفع يوماً 
بعد يوم وايضاً اطالق النار او القنص سواء أكان 
على قــوات النجــدة او على المواطنيــن.. ايضا 
سمعنا ان صادق االحمر يريد تعويضات ما يقدر 

بسبعة أو عشرة مليارات.. ما ردكم على هذا؟
- الرئيس/ بس يجهزوا الشنط لها.. 
< فخامة الرئيــس بالنظر الى طبيعة 
اليمن الجغرافية وما يحصل في بعض 
المحافظات يرى الكثير من المحللين 
أن اليمــن تتجه ربما الى تقســيم او 
انفصال.. ما هو الضامن لبقاء اليمن 
موحدة عندمــا ترون مــا يحصل في 

صعدة والجوف..
- الرئيس/ خــالل االزمة التي بدأت 
فــي ٢٠٠٦م والــى اليــوم تجاوزنا 
التشــاؤم الــذي كان تطرحه بعض 
القوى السياســية أن هذه االزمة قد 
تؤدي الى اعادة التشطير الى تجزئة 
اليمن هذا تجاوزناه.. قد نختلف وقد 
نتفق لكن الوحدة راسخة ال نقاش أو 
جدال حولها، وهؤالء الذين يتحدثون 
عن االنفصال أو عــن حراك جنوبي 
هــذا مجــرد كالم.. انــا اقــول بيت 
حميــد الدين خرجوا مــن اليمن في 
عــام ١٩٦٢م واالنجليز خرجوا من 
جنــوب الوطن فــي عــام ١٩٦٧م 
ال يمكــن لالنجليــز مــرة ثانيــة أن 
يعود وال يمكن بيت حميــد الدين ان يعودوا مرة 
اخرى ليحكمــوا اليمن.. وال يمكن ان يعود اســم 
الجمهورية العربيــة اليمنية الى ما قبل ٢٢مايو وال 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تعود الى ما 
قبل ٢٢مايو.. هذا يصبح من المستحيل.. سنختلف 
سنتفق سنسد ما في مشــكلة ال خوف على الوحدة 

شكراً جزيالً يا شباب..

لن أتخلى عن الشعب ومن صمدوا في وجه أعــداء الوطن

المستقيلون من مناصبهم ليس لهم الحق في العودة  وترتب الحكومة أوضاعهم

ــوى الــتــي تــربــت على  ــق ال
االختالس ونهب المال العام 

تتهم اآلخرين بذلك

استعداء واقصاء الكوادر 
ــي الــمــرافــق  الــوطــنــيــة ف

الحكومية يجب ان يتوقف

ثـــروتـــي هـــي الــوحــدة 
والتعددية السياسية وبناء 

االنسان اليمني

نأمل من الشــركاءعـــــدم 
التسرع في اتخاذ القرارات

عـــدم إخــــالء  متاريس 
الميلشيات بالحصبة إخالل 

بالمبادرة

أرسلت وسطاء 
 لحل المشكلة 
بين السلفيين 

والحوثيين 

الوظيفة ملك 
للجميع والشراكة في 

الحقائب الوزارية

تنازلت عن حقوقي 
الدســــتورية

 من اجل اليمن

نأسف أن أشقاءنا 
في قطر يكنون 

العداء السافر
 للشعب اليمني


