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المؤتمر ومتطلبات المرحلة القادمة
> من نافلة القول إن إصالح األوضاع في اليمن وخروجها الفوري واآلمن مما هي عليه منذ فترة ليست بالقصيرة ومن ثم انتقالها إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة التي يسود  

فيها النظام والقانون، كإطار أساسي لولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة لم ولن يحدث ما لم يتحول المؤتمر الشعبي العام ليس من مجرد حزب سياسي )دولة( غير متكامل 
األركان الحزبية إلى حد كبير تهيمن على توجهاته ومواقفه ومن ثم اهتماماته عقلية الدولة أكثر منه الحزب الديمقراطي، التي تسيطر عناصره من خالله على معظم مقاليد القوة والثروة 
على مدار عقود ماضية فحسب، بل وأيضا من مجرد وعاء سياسي- يجمع بين جنباته تيارات متعددة فرضتها المعطيات الظرفية لمرحلة ما قبل الوحدة أكثر منه كيانًا حزبيًا متكامل األركان.. 
إلى حزب سياسي ديمقراطي شبه مستقل ومتكامل األركان، ضمن استرتيجية معدة لمثل هذا الغرض مسبقا؛ تهدف إلى إعادة تأهيل الحياة السياسية- الحزبية، بما يتناسب مع متطلبات 
المرحلة القادمة وما بعدها، في ضوء ما أصبح يمثله هذا الموضوع من نقطة ارتكاز محورية وحاجة وطنية ملحة ال غنى عنها بالمطلق، على خلفية ما نستشفه من مؤشرات ودالالت وأبعاد 
غاية في األهمية ضمن متطلبات المرحلة الحالية والقادمة وما بعدها، فرضتها المعطيات الظرفية للبيئتين الداخلية والخارجية، في ضوء خارطة الطريق الجديدة التي حددت بعض أهم  

معالمها الرئيسة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.     

واه���م ب��ل وم���أزوم  
وم��ري��ض م��ن يظنُ 
أن ال��زع��ي��م علي عبداهلل 
صالح رئيس المؤتمر خرج 
من المعادلة السياسية فور 
تسليمه للسلطة أليدٍ أمينة 
به  ر عبد لمشير  با ممثلة 
م��ن��ص��ور ه�����ادي رئ��ي��س 
الجمهورية.. فالزعيم ال يزال 
ال��رق��م الصعب ف��ي تاريخ 
بصفته  سي  لسيا ا ليمن  ا
رئيسًا لحزب المؤتمر الشعبي 
العام الذي يشكل اكبر حزب 

وقاعدة شعبية في البالد ..
مأزومة تلك األبواق الغارقة 
ف��ي مستنقعات األك��اذي��ب 
وال��ت��ض��ل��ي��ل وال���ت���ي تبث 
ها  د حقا أ تنشر  و مها  سمو
ليل نهار محاولة التقليل من 
لتشكيك  وا لزعيم  ا نة  مكا
بديمقراطيته والقبول باآلخر، 
فمازال الزعيم الصالح أستاذ 
الديمقراطية األول في تاريخ 
اليمن المعاصر والذي يلقن 
أولئك األمراض والمغامرين 
السياسيين دروسًا في فنون 
وآداب السياسة وال��ح��وار 

والقبول باآلخر.
على الواهمين والغوغائيين 
أن يعوا جيدا ويدركوا بأن 
إعالمهم وألسنتهم المقيتة 
وألفاظهم الدونية لن تطال 
ولن  لحديث  ا ليمن  ا ني  با
تشكك مهما ح��اول��ت، في 
حبه لوطنه وشعبه وإيثار 
شعبه على نفسه وأن اليمن 
المعاصر وجد في عهد الزعيم 
الصالح وأن منجزاته الوطنية 
وال��وح��دوي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة 
والقومية ومواقفه تجاه وطنه 
ستظل خ��ال��دة ف��ي وج��دان 
األج��ي��ال ول��ن يستطيعوا 
طمسها من قلوب اليمانيين 

ومن تاريخ اليمن الحديث..
ننصح أولئك الواهمين أن 
يدركوا بأنه لن يلتفت الشعب 
اليمني إل��ى طنين ذبابهم 
وعواء ذئابهم ونباح كالبهم 
وسيظل الزعيم علي عبداهلل 
ومهمًا  رق��م��ًا صعبًا  صالح 
لمؤيديه ومحبيه او معارضيه 
وقائدًا موحدًا ورم��زًا وطنيًا 
وعربيًا خ��ال��دًا ول��ن تزيدنا 
هرطقاتهم إال حبًا وتمسكًا 
بالزعيم وبالنهج الديمقراطي 
الذي أسسه وأرسى قواعده 
ليس  يحكمنا  م��ن  ر  الختيا
عن طريق الفوضى واث��ارة 
النعرات المناطقية واستنزاف 
القيم والمبادئ التي ال تُعبر 
ع��ن قيمنا وم��ب��ادئ ديننا 
اإلسالمي الحنيف وال تخدم 

يمننا الحبيب..

٭ باحث وناشط سياسي

   د.طارق عبداهلل ثابت الحروي ٭
d.tat2010@gmail.com

الزعيم.. الرقم 
الصعب في المعادلة 

السياسية!!
  عبدالرحمـن الشماع ٭

- أما عن السبب الجوهري الذي يكمن وراء اختيار 
المؤتمر الشعبي العام دون غيره من األحزاب التي 
تعج بها الساحة السياسية كمحور أساسي في 
تحمل تبعات مسئولية بهذا الحجم، باعتباره الجهة 
السياسية المؤهلة التي لها وزن يعتد به في الساحة 
وغير، والقادرة ليس على وضع اللبنات الفكرية 
األولية للتغيير القادم المنشود من واقع ما تمتلكه 
من نوايا صادقة واستعداد تام عكسته التوجهات 
الرسمية لقياداته التي ظهرت عليه أمانته العامة 
ولجانه الدائمة في األشهر األخيرة، ومن خبرات 
وكفاءات تراكمية فحسب، بل وأيضا القادرة على 
اإلسهام في التخطيط واإلعداد للتغيير المنشود، 
وصوال إلى توفير الضمانة األكيدة على استمراره 
وبقائه ومن ثم قيادته نحو تحقيق المصلحة 
الوطنية العليا ضمن أطر برامج وطنية مزمنة 
أكثر منه مصالحه الخاصة، سيما أن بعض أهم 
المالمح الرئيسة لمثل هذا األمر سوف تتضح تباعا 
مع مرور الوقت في ضوء طبيعة ومستوى ومن ثم 
حجم التغييرات الجذرية وشبه الجذرية بأبعادها 
والتنظيمية..  والبشرية  والسياسية  الفكرية 
المتوقع حصولها داخل المؤتمر الشعبي العام 
نفسه، وبوجود قياداته الوطنية التي يقف على 
رأسها الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 

الشعبي العام.
- ومما ال شك فيه أن الصورة التي ظهر عليها 
المؤتمر الشعبي في العقدين الماضيين؛ من حيث 
طبيعة ومستوى وحجم الكفاءة والفاعلية في األداء 
والتأثير ومن ثم التأثر بما يحيط به من متغيرات 
رئيسة على المستوى السياسي والحزبي، وصوال 
إلى المستوى التنظيمي والشعبي باعتباره حزب 
األغلبية كما يحلو للبعض ترديده، على الرغم 
من أن عدد أعضائه وأنصاره - بحسب ما تشير 
إليه اإلحصائيات الرسمية- لم يتجاوز ال� 3.5 
مليون نسمة فقط ال غير، أصبحت مدعاة له ألن 
يعيد تقويم كافة سياساته وأوضاعه المادية 
والمعنوية برمتها، في ضوء استمرار تنامي حاالت 
الضعف الحادة في تأثيره والنكوص في سياساته 
وتوجهاته ومن ثم االنشقاقات الحادة بين صفوفه 
)عموديا/أفقيا( التي ظهر وسيظهر عليها في كثير 
من المحطات الرئيسة الماضية والقادمة، ألسباب 

عدة ال مجال لمناقشتها هنا.
- ومن زاوية غير مباشرة فإن المؤتمر الشعبي 
العام قد حصل على دروس إضافية من التحوالت 
الرئيسة التي شهدتها الساحة اليمنية منذ مطلع 
العام الماضي، فلم يثبت فقط أن األحزاب التي 
تبقى في السلطة لفترة طويلة سرعان ما تفقد 
شعبيتها إذا ما بقيت السياسات والوجوه على حالها 
فحسب، وإنما أيضا ثبت أن حاالت الفراغ السياسي 
الناجم عن فقدان المصداقية السياسية والحزبية 
واألخالقية وكذا االقتصادية سرعان ما ينقل جموعًا 
كثيرة من الرأي العام إلى قوى بديلة تأخذ أكثر 
المواقف تطرفا وتضع الكيان السياسي للدولة 
كله في مأزق داخلي وخارجي ال يحسد عليه مثلما 

عشناه في إرهاصات األزمة اليمنية الحالية.
- ولعل مفتاح الدروس كلها الذي يجب، وليس 
ينبغي، على الحزب البحث عنها والتعامل معها، 
كي يتسنى له فتح األبواب المغلقة وعبور الحواجز 
العالية- برأينا- هو طبيعة ومدى المصداقية التي 
يجب أن يتمتع بها الحزب بين عناصره وصوال إلى 
الشارع السياسي والتي ال بد أن يستعيدها خالل 
فترة زمنية قصيرة ج��دا، محصورة بالسنتين 
القادمتين التي سوف تتوج بإقامة االنتخابات 
الرئاسية والنيابية )وكذا المحلية( عام 2014م، 
وحتى بلوغنا هذا اليوم يجب أن نضع صوب أعيننا 
أن الساحتين الداخلية على صعيد الحزب نفسه 
وخارجه والخارجية لن تسمح بأية ممارسات غير 
ديمقراطية قد تلجأ إليها بعض األحزاب الكبرى 
في اتجاه ف��رض هيمنتها شبه المطلقة على 
مقاعد ومن ثم قرارات السلطة التشريعية )النواب/
الشورى( على حساب األحزاب والقوى المجتمعية 
األخ��رى، من خ��الل اللعب بالعديد من األوراق 
المختلفة التي وإن كانت مجاز توظيف البعض 
منها بصورة أو أخرى كسياق عام- وفقا- لطبيعة 
قواعد اللعبة السياسية القائمة؛ بما يتناسب مع 
متطلبات كل مرحلة على حدة.. إال أنها في الجزء 
األكبر والمهم منها سوف تكون مجرد قفز على 
الحقائق واألخالقيات والقيم والمبادئ والحقوق 
والواجبات الدامغة التي تفرضها أولويات المصلحة 
الوطنية العليا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخنا 
الوطني، ك�)استمرار تنامي سياسة تهميش باقي 

مكونات المجتمع المدني والقوى المجتمعية، 
توزيع الدوائر االنتخابية، السجل االنتخابي، ورقة 
المستقلين التي اعتادت األحزاب الكبرى اللعب بها 
والذين قامت دعايتهم االنتخابية على االستقالل 
عنها بهدف إرباك العملية االنتخابية، الضغوط 
والرشاوى واللعب على احتياجات المغلوبين على 

أمرهم على سبيل المثال ال الحصر...الخ( لماذا ؟
-  الن المرحلة القادمة يجب، وليس ينبغي، أن 
تبنى على المصداقية الحقة القائمة على تمثل 
معايير االنتماء والوالء الوطني- أوال- مع النفس 
بالقبول بالنتائج والحقائق كما هي وليس كما 
يتم إع��ادة تأليفها من قوى وعناصر متناقضة 
ومتنافرة، وثانيا- مع اآلخرين من الفاعلين في 
الساحة السياسية والمجتمعية من خالل اإليمان 
شبه المطلق بمسار سياسي- ديمقراطي حقيقي ال 
توجد فيه أي خروق قانونية مفتعلة؛ من اجل إبقاء 
األحوال على ما هي عليه، أما- ثالثا- مع الرأي العام 
الذي أضنته عملية االنتظار والتأجيل المتكررة 
غير المبررة، وهو بانتظار رد العرفان والوفاء من 
قيادات وعناصر التيار الوحدوي منذ عقدين- هذا 
من ناحية- وأن يؤمن بضرورة وجود توازن نسبي 
ومهم جدا في الحياة السياسية والعامة تفرضه 
أولويات المصلحة الوطنية العليا- من ناحية ثانية.
- وتأسيسا على ما تقدم يسعنا القول بأهمية 
بل وضرورة لفت انتباه وأنظار كافة المعنيين وكذا 
المستفيدين )أبناء المؤتمر الشعبي العام واألمة 
اليمنية( إلى العديد من الحقائق بهذا الشأن؛ نذكر 

منها ما يأتي:-
- الحقيقة األول��ى البارزة في هذا األم��ر التي 
يجب أن نثيرها بقوة هي ضرورة أن يطال التغيير 
المنشود كل المستويات القيادية والتنظيمية 
والشعبية منها- بوجه خاص- في الحزب الحاكم 
بدون استثناء بنسب عالية ومتفاوتة وتدرجية- 
استنادا- لطبيعة متطلبات وخصوصية المرحلة 
القادمة التي سوف تحتاج أكثر من أي وقت مضى 
إلى كفاءات وقدرات بشرية من نوع خاص للقيام 
بما أوكل لها من المهام على أكمل وجه، وتحث 
الخطى في اتجاه الوصول بالحزب إلى الدرجة 
والمستوى الذي تفرضه أو تتطلبه المرحلة الحالية 
والقادمة، سيما أن هنالك بعض القيادات والعناصر 
الحزبية التي يكلف بقاؤها الحزب كثيرا على 
المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 
لماذا ؟ كي نستطيع من خاللها االقتراب كثيرا من 
نطاق حدود التغيير المنشود في المحيط الخارجي 

على المستويين الرسمي وغير الرسمي، كدليل 
عملي على م��دى نواياه وم��ن ثم قدراته على 
استعادة قدر مهم من مصداقيته بين صفوف 
أعضائه وصوال إلى الشعب، بهدف الوصول إلى 
ذلك المستوى من االنجاز الذي تصبح بموجبه 
طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التغييرات المنشودة 
داخل الحزب هي انعكاس طبيعي ومباشر لطبيعة 
ومستوى ومن ثم حجم التغييرات المنشودة على 
مستوى الدولة والشعب وليس أقل من ذلك أو أكثر.
- وفي حقيقة األمر- أيضا- تجدر اإلشارة إلى أن 
إحداث أي تغييرات جذرية تدرجية ضمن نطاق 
حدود الحزب أو ال��وزارة القادمة تطال المناهج 
والسياسات وصوال إلى الهياكل واألشخاص، على 
الرغم من أهميتها القصوى، فإنها- برأينا- أيضا 
ال تكفي إلع��ادة بناء مصداقية الحزب الداخلية 
والخارجية التي نحن بصدد تناولها لماذا ؟ نرد 
بالقول ليس ألن هنالك تراثا شبه طويل من شبه 
فقدان للمصداقية به، جراء هيمنة عناصر نافذة 
تنتمي للتيار االنفصالي ومرتبطة شكال ومضمونا 
بالقوى التقليدية المحافظة والمتطرفة على مقاليد 
السلطة فيه منذ تأسيسه عام 1982م فحسب، بل 
وأيضا الن هنالك شواهد شبه يومية كثيرة على 
مدار العقدين الماضيين تعزز فقدان الثقة به، سيما 
انه لم يتخذ إزاءها شيء حقيقي يذكر، وبصراحة 
أكثر فإنه ما لم يأخذ التنظيم وأعضاؤه متطلبات 
المرحلة القادمة بالجدية التامة الالزمة التي تمكنه 
من االنفتاح على عناصره وجماهيره ومن ثم الرأي 
العام والسياسي خاصة، فإن الشعور العام سوف 
يظل متراوحا بين الشك واليقين بانتفاء وجود 
أي��ة مصداقية وم��ن ثم أم��ل وتفاؤل بإمكانية 
حدوث تغييرات حقيقية على المستويين الداخلي 
والخارجي، بما يجعل األوضاع في نهاية المطاف 

تظل كما هي.
- والحقيقة الثانية فتدور حول أن الرأي العام 
على صعيد الحزب وخارجه سوف يطالب عاجاًل 
أم أج��اًل ب��إح��داث ق��ف��زات نوعية وسريعة في 
األفكار والسياسات والبرامج التنفيذية الطموحة 
والمبادرات الجريئة وال��دم��اء الشابة الجديدة 
المؤهلة والمشبعة بالروح الوطنية واألخالقية 
والدينية وبالقيم والثقافة المدنية، كي يستطيع 
أن يعيد لنفسه نوعًا من االعتبار في االنتخابات 
القادمة، ويحفر لنفسه مكانا متميزا في ساحة 
األفكار السياسية؛ من خالل ابتداء برنامج متميز 
واضح المعالم الرئيسة يرنو إلى المستقبل، بصورة 

ال لبس فيها وال تدرج غير منطقي تفرضه أولويات 
المصلحة الوطنية العليا يستهلك أجياال بأكملها، 
ومرورا بتقديم مشروع تعديالت دستورية تؤسس 
للتغيير المنشود الذي تناولت بعض أهم معالمه 
الرئيسة في مقالتي المنشورة في »26 سبتمبر« 
الصادرة بتاريخ 2012/2/16م، وانتهاء بوضع 
قواعد جديدة للعبة السياسية يحترمها أعضاؤه 

قبل اآلخرين.
- والحقيقة الثالثة أن يسعى الحزب بكل ما 
أوتى من جهد وراء إعادة تأهيل وتطوير ومن ثم 
تصحيح حاالت الخلل الحادة في الحياة السياسية، 
كي ترتقي إلى مستوى المرحلة القادمة مهما كانت 

التحديات المحيطة به والمناهضة لذلك.
- أما الحقيقة الرابعة فإننا نؤكد من خاللها أن 
قائمة أعمال إعادة بناء المصداقية للحزب طويلة 
جدا، بحكم أنها ليست محددة بجدول زمني ما، وفي 
بعض األحيان فإن هنالك التباسات كبرى يحسن 
الوقوف عندها مليا وسرعة البت فيها بدون تأخير، 
سيما تلك التي لها عالقة وثيقة الصلة بالرأي العام 
الداخلي والخارجي الذي هو في نهاية المطاف 
مصدر المصداقية السياسية لكل منظمات المجتمع 

المدني واألحزاب منها- بوجه خاص..
- وختاما ربما يمكن القول إن جوهر عملية إعادة 
بناء المصداقية بحد ذاتها هي رؤية الحزب لنفسه 
كأحد األح��زاب السياسية المنافسة على حكم 
البالد، وليس الحزب القائد والمهيمن على الساحة 
السياسية، ولعل هذا األمر يتضح أكثر بأن تكون 
للحزب قناة فضائية وصحيفة أساسية جيدة ناطقة 
باسمه ومدافعة عن سياساته وأفكاره وخطواته 
العملية، حيث أن الثابت أن الصحيفة الحالية ال 
تقوم بهذه الوظيفة كما يجب، بصورة أدت إلى 
حدوث نوع من االلتباس والغموض والضبابية 
غير المفيدة لمصداقية الحزب الذي يبدو وكأنه 
قد احتكر الصحف القومية وموارد الدولة لصالحه، 
ولذا فإن على الحزب السعي وراء فك هذا االلتباس 
والغموض وإزالة هذه الضبابية، بحيث تكون له 
أدواته وموارده الخاصة الشفافة، إلى جانب وجود 
ض��رورة تحرير الصحف من القيود وال��و الءات 
واإلغ���راءات التي لم تعد تفيد الدولة والنظام 

والحزب كثيرًا.                                             

٭ باحث في العالقات الدولية والشئون 
االستراتيجية وكاتب ومحلل سياسي

أبناء حضرموت يستنكرون تجاهل 
خطباء اإلصالح لجرائم القاعدة

استنكر أبناء الديس- المكال- خطبة احمد حسن بن معلم خطيب مسجد خالد   
بن الوليد في خطبتي الجمعة والتي شن فيها حملة على النظام السوري ووصف 
كل من يتعاطف مع سوريا بأنه ليس شخصًا عاديًا أو طبيعيًا فهو إما رافضي خبيث أو 

بعثي كافر ودعا الى اهالك كل من يناصر النظام السوري.
ومن ناحية اخرى شن حملة تحريض على الحراك الجنوبي واصفًا قادته بأنهم يوالون 
الروافض ويلجأون إليهم، مستمدين منهم القوة، وان العالقة بين هذه القيادات وايران 

واضحة والتخفى على أحد من الفاهمين- حسب وصفه.
الجدير بالذكر أن حملة احمد المعلم ضد النظام السوري تتفق مع فتوى عبدالمجيد 
الزنداني والتي تقضي بوجوب الجهاد في سوريا وامداد »االخوان« باألموال والرجال 
والدعم المعنوي والمادي والتي القت استهجانًا كبيرًا من شركاء حزب االصالح، فقد 
دان حزب البعث العربي االشتراكي- احد احزاب تحالف اللقاء المشترك في بيان صدر 
يوم الجمعة عقب اجتماع استثنائي لقيادة الحزب في صنعاء- »فتوى الزعيم االخواني 
المتشدد عبدالمجيد الزنداني بوجوب الجهاد في سوريا«، واعتبر حزب البعث ان فتوى 
رئيس جامعة االيمان الدينية دعوة صريحة للقتل والفوضى والتخريب واالرهاب.. 

كما جاء في البيان.
الى ذلك استنكر المصلون تجاهل خطباء االصالح للضحايا من ابناء أبين والقوات 

المسلحة واألمن الذين قتلهم االرهابيون..

نقابة مطابع الكتاب ترفض أي 
تعيينات من خارج المؤسسة

أعلنت اللجنة النقابية لعمال وموظفي الكتاب المدرسي   
تمسكها بكافة المطالب التي تم االتفاق عليها مع قيادة 
المؤسسة والمتمثلة في رئيس مجلس اإلدارة ومدير عام المؤسسة 

التنفيذي واللجان النقابية وفروعها.
وشددت النقابة على أن تتم التعيينات فيما يتعلق بنائب المدير 
العام التنفيذي للمؤسسة ومديري العموم ونوابهم للوظائف الشاغرة 
بالمؤسسة من أبناء المؤسسة، كونها تمتلك كوادر قيادية مدربة 
ومجربة ذات كفاءات عالية وخبرة لشغل أي منصب قيادي أو اشرافي.
وطالبت بتشكيل لجنة من اإلدارات المختصة وكبار الموظفين 
والفنيين لوضع أسس وقواعد االختيار للمرشحين لشغل الوظائف 

الشاغرة وإجراء المفاضلة.
وأعلنت رفضها القاطع للحزبية والمناطقية داخل العمل، وإبعادها 
عن أي مهاترات حزبية أو سياسية، كون طبيعة عمل المؤسسة إنتاجيًا 

من الدرجة األولى، وتقديم خدماتها لكل أبناء اليمن.
وحملت اللجنة النقابية رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، ومدير 
عام المؤسسة التنفيذي المسئولية التاريخية في عدم توفير كافة 
االمكانات من »التعزيزات المالية، المواد الخام والورقية، قطع الغيار 

األصلية« والتي تسبب في تأخير طباعة الكتاب المدرسي.

مليشيات الفرقة يتقطعون 
لقيادي في حزب الحق

أحمد النويهي

تقطع خمسة ملثمين لألخ طه علي   
همام- رئيس الدائرة السياسية 
بحزب الحق بتعز- السبت، في شارع جمال 
أمام مدرسة الشهيدة نعمة رسام وحاولوا 
إنزاله من فوق سيارته بغية االستيالء عليها 

والذين خاطبوه بأنهم بدون رواتب..
وق��ال طه علي: إن ج��ن��ودًا آخرين من 
الفرقة األولى أقنعوا زمالءهم الملثمين 
بأن السائق قيادي في المشترك وعندها 
توقفوا عن اشهار السالح في وجهه وأخلوا 

سبيله.
وطالب بيان صادر عن المكتب التنفيذي 
لحزب الحق بتعز من قيادة اللجنة التنفيذية 
للقاء المشترك بالمحافظة تحديد موقف 
من هذه الممارسات وإدانتها كونها طالت 

أحد قياداتهم بالمحافظة وإعالن البراءة من 
هؤالء المتقطعين واتخاذ التدابير الكفيلة 
بالوقوف في وجه هذه الممارسات الخاطئة 

مستقباًل والتي تهدد السلم االجتماعي.
ودان البيان هذه التصرفات التي وصفها 
بالهمجية وغير المسؤولة، داعيًا قيادات 
المليشيات المسلحة إلى الكف عن هذه 
التصرفات المنافية لقيم مجتمعنا اليمني 
المسلم والتي ترسخ مفاهيم رجعية قذرة 
تكرس شريعة الغاب والفعل ورد الفعل 

والتي عفى عليها الزمن.
وطالب حزب الحق بتعز حكومة الوفاق 
الوطني ممثلة ب��وزارة الداخلية تحمل 
مسئولياتها التاريخية والوطنية وسرعة 
توجيه األج��ه��زة األم��ن��ي��ة بضبط تلك 
المجموعات والتحقيق معهم وإحالتهم إلى 

العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.


