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العيد الـ49 لثورة 14 اكتوبر

الوحدة الوطنية تتجسد بأنصع صورها في بناء القوات 
المسلحة واألمن على أسس وطنية حديثة

الزعيم وحق ممارسة العمل السياسي

في محطات الصراعات األهم أو الذروة 
فهي في تفعيلها الواقعي تمثل بالنسبة 
لي تحديد موقف أساسي أو سياسي، بينما 
في تفعيلها النظري السياسي تمثل إشباع 
ما يمكن أن تكون هواية من جوانب فكر أو 

منهجية أو خطاب سياسي.
إذا أصبح خيار الواقعية واألمر الواقع منذ 
بدء محطة 2011م متابعة الفضائيات 
ومناظراتها وطرحها أو تحليلها لحاالت 
المنطقة التي طالتها األزمة، فإنني على 
االقل قد أسعى ألن أجد بين ما يُطرح ما 
أضيفه فهمًا ووعيًا أو معرفة لما هي من 
الهوايات الشخصية أو االهتمامات بغض 
النظر عن موقفي من الصراع أو مواقف 

آلخرين.
انتقال الزميلة رحمة حجيرة مثاًل من الصحافة المقروءة 
الى المرئية مؤخرًا وفي إحدى الفضائيات سهل مهمة 
إشباع هذه الهواية لدى مثلي بما لديها من تميز في جرأة 

ما تطرح أو أبعاد ما تثيره.
د. ياسين سعيد نعمان كان بالنسبة لي الوجبة المفضلة 
منذ بداية المحطة، وكلما ابتعد أو انقطع أحس بالحاجة 

اليه.
بالتأكيد.. فما سمعته وتابعته عن محاولة الغتياله 
أزعجتني في إطار التفاعل السياسي والعام معها، ولكني 
ال أخفي الى جانب ذلك أنها أحزنتني فيما هو متصل بما 

أوضحته.
وحقيقًة فإني لم أعرف عن عودته ولكني فوجئت 
»السعيدة«  ة  لقنا الصدفة  قادتني  حين  وسعدت 
وهي تقدم محاضرة له بمناسبة أعياد ثورة »سبتمبر 
واكتوبر«.. لقد كانت وجبة رائعة فوق التقاطع أو التطابق 
مع ما طرح خاصة، وقد تجاوز حدية واصطفاف الصراع 

في التعاطي مع اطراف التوتر أو التأثير في الواقع.
الثورات في المنطقة ال أنكرها في أرضيتها الداخلية، 
ولكن تفعيلها مرتبط بأزمة 2011م كمحطة أمريكية 
غربية كما تصعيد محطات ما بعد آخر الحروب مع 
اسرائيل وإن بشكل وتشّكل مختلف، وذلك ما يفترض أن 
يكون في مدخالت الوعي كمخرجات وعي واقعي ووطني 
في الحل السلمي، وليس في ذلك ما هو تشبث ببقاء 

نظام أو إنكار أو دفاع عن أخطاء له.
أتفهم أن يظل تعاطي د. ياسين سعيد نعمان من 
االرضية الداخلية كتثوير أو ثورة من وضع معارضة أو 
تموضع صراع، واذا كنت بهذا أتفهم تطابقًا مع محطة 
أمريكية غربية لما أسماها قوى اليسار، فإني لم أفهم 

تقاطع د.ياسين مع السفير االمريكي 
بصنعاء في محورية تتصل بالمبادرة 
الخليجية أو تربط بها من الصراع أو 

للصراع.
د.ياسين قال: إنه يختلف مع السفير 
األمريكي بصنعاء ح��ول تأكيده أن 
المبادرة الخليجية ال تلزم الزعيم علي 
عبداهلل صالح بعدم مزاولة العمل 
السياسي والمقصود كرئيس للمؤتمر.
عندما نكون بصدد اتفاق بإشراف 
اقليمي ودول��ي تبناه مجلس األمن 
الى قرار أممي فإننا ال نحتاج لتصريح 
السفير األمريكي وال لفهم وال الختالف 
د.ياسين سعيد نعمان معه، واألولى 
كان أن يختلف مع محطة أمريكية أو 

التعامل باستحقاقات ذلك كوعي أو واقعية.
لقد ظلت هذه األط��راف لعقد أو أكثر تطالب بعدم 
الجمع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة المؤتمر في اطار 
ما تطالب به من اصالحات سياسية، وحين أوصلت أزمة 
2011م الى ما كانت تطالب به ينزلق مثل د.ياسين 
سعيد نعمان إلى المطالبة بالجمع بين رئاسة الجمهورية 
ورئاسة المؤتمر الشعبي.. فهل كان انتخاب الرئيس 
عبدربه منصور هادي كمرشح توافقي هي انتخابات 
طرف سياسي هو المؤتمر لرئيسه في  ذات الوقت؟ اذا 
استرجعنا الحوار الوحيد خالل المحطة مع الزعيم علي 
عبداهلل صالح وفي منزل الرئيس عبدربه منصور هادي 
في الشهور األولى لألزمة في اليمن فسبب فشل الحوار 
كما أعلن وقتها ولم ينفه المشترك هو رفض المشترك 
لتولي الرئيس عبدربه منصور هادي الرئاسة في الفترة 
االنتقالية، والمشترك رفض وهو عاجز عن تقديم بديل، 

والحوار السياسي هو قبول مقترح أو تقديم بديل.
الذي يعنينا هو مقابلة أجرتها فضائية »العربية« في 
اليوم التالي مع الرئيس السابق علي عبداهلل صالح، 

وبمقدور أي أحد الرجوع اليها.
لقد طرح الزعيم علي عبداهلل صالح أنه متمسك بالبقاء 
كرئيس لحزب المؤتمر حتى لو ترك السلطة واالستمرار 

حتى يطلب منه المؤتمر من خالل انتخاب بديل له.
مثل هذا الحدث والحديث لم وال يترك مجااًل لمناورات أو 
تكتيكات صراعية وليس لطرف ممارسة التدليس ليختلف 
التباسًا، واالتفاقات السياسية ال تُفهم إاّل بالمباشرة في 

النصوص ووضوح التنصيص.
اذا د.نعمان وقيادات المشترك تابعت حديث الزعيم 
علي عبداهلل صالح آن��ذاك فإنه كان عليها االشتراط 

الواضح في النصوص والتنصيص كما اشترط الزعيم 
اآللية التنفيذية المزمنة.

أما وذل��ك ال وج��ود له في بنود ونصوص المبادرة 
فاألفضل للمشترك أال يخادع حتى بما ال أساس له حتى 

الستعمال الخداع.
االصالح سبق ياسين االشتراكي في مطالبة المؤتمر 
بتغيير رئيسه وقوى نافذة أو فاسدة- كما يزعم- وكأن 
هؤالء أكثر غيرًة على مصالح المؤتمر واألولى أن تمارس 

هذه األطراف مثل هذا التغيير في أحزابها أواًل.
هذا الطرح والضغط على المؤتمر يؤكد عدم وجود ما 
ينص على منع الزعيم علي عبداهلل صالح من مزاولة 
العمل السياسي، وكان األفضل لمثل د.ياسين أن يربأ 
بنفسه عن الكذب على اتفاق نصوصه في متناول الجميع 
وبات ق��رارًا أمميًا ال يحتكم ألي اجتهادات فلسفية أو 
صراعية.. ليس بقاء الرئيس السابق علي عبداهلل صالح 
رئيسًا للمؤتمر أو تركه هو قضية لمثلي، ولكن القول 
إن في المبادرة الخليجية ما يلزم بذلك هو كذب الجهار 
والنهار بما ال يفترض أن يمارسه أي حزب سياسي، ألنه 
حين احتراف الكذب الى مثل هذا االنكشاف فماذا بقي 
من مصداقية هي أساس عالقة هذه األطراف المفترضة 

بالشعب؟
السفير األمريكي لم يفاوض باسم المشترك في 
الوصول التفاق المبادرة الخليجية، وهو حين عاد لقراءة 
االتفاق فبهدف التقاط ما يمكن تحقيق هذه األمنية 
الجديدة للمشترك بعد ترك الزعيم علي عبداهلل صالح 

للسلطة إلزاحته من رئاسة المؤتمر كرحيل..
االتفاقية لم تترك مجااًل الجتهاد السفير األمريكي 
أو غيره، ولهذا فقوله االتفاق ال يتضمن مثل ذلك 
كأنما يقول للمشترك ابحثوا عن وسيلة أخرى واقعية 
وسندعمكم، فيما ال نستطيع من خالل طرح مختلق بال 

أساس أو حتى التباس..
ليس من حق أمين عام االشتراكي أو قيادات في 
المشترك الطرح أن رئاسة المؤتمر باتت حقًا لرئيس 
الجمهورية المنتخب توافقيًا، أو ممارسة بجاحة المباشرة 

المستفزة في شأن طرف سياسي آخر.
ذلك يؤكد الكذب على المبادرة الخليجية والقرار 
الدولي، أما غير ذلك فهي محاوالت إذكاء الخالفات داخل 
المؤتمر لتدميره من داخله بما لم يُستَطع من خالل 

األزمة.
الغريب أن المشترك الذي جاء الى حوار سياسي حول 
رحيل صالح لم يأتِ ببديل كمقترح، فيما رفض البديل 
المقترح وقتها، والمشكلة ظلت ليس في رفضهم 
مقترح اآلخر ببديل وإنما في عدم اتفاقهم على بديل 
من طرفهم حتى وهم يسعون بكل قوة ويستعينون 
باالرهاب وأي قوة لحسم ثوري ولم يتفقوا على بديلهم 
ويحتاجون بعد الحسم الثوري على طريقة الجبهة 

القومية وجبهة التحرير في عدن.
د. ياسين سعيد نعمان له مستوى شعبية تتسع وال 
تنَكر، ولكن االخ��وان ومن ثم أط��راف المشترك ظلوا 
ومازالوا يستقوون بمحطة 2011م بشطح وطوساوية 
إلى حد التعالي على طر ف سياسي هو المؤتمر بل على 
الرئيس المنتخب بما ال يليق بهذه االطراف السياسية 
ألن رئيس الجمهورية ال يحتاج للتلقين بما هو له حق وال 
لتوجيهات من طرف أو أطراف سياسية في الواقع لينتزع 

هذا الحق.
االخوان في وهٍم حين التعالي بالمحطة على الواقع 

واالستهزاء بالشعب.. والمشترك واهم إن صدق أن 
المحطة هي من تمنع وتمنح شعبية، فال المحطة وال 

الفضائيات هي المقياس للشعبية.
إذا المؤتمر قدم بدياًل للفترة االنتقالية كرئيس رضا 
المشترك عنه بمستوىے المؤتمر، فذلك ما يفخر به، 
والذين عجزوا عن تقديم مقترح بديل في حوار سياسي 
معنيون بأن يعالجوا وضعهم وتموضعهم ثم وعيهم 

وواقعيتهم قبل التطاول على آخرين.
لقد سمعنا لغطًا تربط ق��رارات للرئيس بضغوط 
وإم��الء أثقال في المشترك، ولكن رأينا أنها قرارات 
نافذة للرئيس، أما التغيير داخل المؤتمر وقياداته شأن 
داخلي.. فماذا تعني طاووسية الغباء وعنجهية االستغباء 
في مجاهرة فرض وإمالء ما ال مشروعية له بل ينسف 

ويدمر أية مشروعية؟!

كتبتُ وفي أكثر من موضوع أنه ربما باتت االفضلية أن يحكمنا االشتراكي،   
والمسألة تعتمد على وعي وإرادة الشعب وذلك العتبارات كثيرة واقعية 

أساسية وسياسية..
حقيقًة فإنه ومنذ بداية محطة 2011م ال أتفق مع الكثير مما يطرحه أمين 
عام الحزب االشتراكي د. ياسين سعيد نعمان كخط سياسي أو في سياق 
تموضع الصراعات، ومع ذلك ال أستطيع غير احترامه كسياسي بين النخبوية 
السياسية، ومن محاور ما قد أختلف معه فيها وليس من محاور اتفاقي معه 

وهي غير قليلة.

مدخل لقراءة األزمة وإيقاظ الرجل المريض

إن القوى التي وقفت في وجه الثورة وانحرفت بأهدافها ومبادئها 
وأعاقت مساراتها المستقبلية مازالت تمارس نفس الدور ونفس 
التوجه، إاّل أنها هذه المرة تلبس أقنعة متعددة وترفع شعارات معسولة 
وتنادي بالحرية والديمقراطية والدولة المدنية، لكنها عمليًا تمارس 
أفعااًل شيطانية قائمة على الفساد واإلفساد وانتهاك الحقوق والحريات 

واستباحة الدماء وممارسة التضليل والدجل السياسي.
بالفعل.. بالدنا ال تمر فقط بأزمة خانقة وإنما أيضًا تمر بمحنة إنسانية 
ومنعطف خطير على جميع المستويات، وخاصة فيما يتعلق بالمؤامرات 

التي تستهدف األمن واالستقرار والوحدة الوطنية والسلم االجتماعي.
الذين ال يريدون الحلول وال المعالجات لقضايانا ومشاكلنا هم 
المستفيدون من هذا الوضع ومن استمرار األزمة وحالة الفوضى 
وغياب الدولة، لذا يعملون على مزيد من اإلرباك ويشحذون همم 
العصبيات ويحرضون على الفتنة والحروب الداخلية، ويقفون في وجه 
الحوار والتفاهم والتقارب، ويفشلون التسوية السياسية باالغتياالت 
واالعتقاالت وممارسة الفساد واإلقصاء الممنهج في جميع مؤسسات 
الدولة، هم ال يبحثون عن حلول وال مخارج لألزمة، هم يبحثون فقط 

عن سلطة وثروة.
عندما ننظر بعمق إلى طبيعة األزمة التي نعيشها، سنجد أنفسنا في 
مواجهة تساؤل منطقي يحتاج منا أن نبحث له عن اجابات موضوعية 
إن كنا بالفعل نريد أن نتجاوز األزمة التي نعيشها وأن نضبط اللحظة 
الراهنة التي يحاول البعض تكييفها حسب أهدافهم وتوجهاتهم 
التآمرية.. هذا التساؤل هو: ما هي طبيعة األزمة التي نعيشها؟ هل 

هي أزمة واقع أم أزمة أحزاب أم أزمة نظام؟..
مطلوب من كل القوى الوطنية وجميع أعضاء لجنة الحوار الوطني 
أن يضعوا أنفسهم في مواجهة هذا التساؤل بتجرد من كل حسابات 
وأحكام مسبقة، حينها سيكونون أكثر  عقالنية وموضوعية، 
سيكتشفون أنها خليط من مجموع هذه األزمات جعلت منها أزمة 
مركبة ومعقدة، تتداخل فيها جميع القضايا والمشاكل المستفحلة.. 
الخطير في األمر أن هناك قوى مصلحية تدرك  هذه المسألة جيدًا، 
فتبني مخططاتها على أساس حصر األزمة في بؤر ضيقة، وإجادة 

الجمع والتوحيد بين المتناقضات ليس على أساس ما 
هو جوهري ومشترك وإنتاج حلول وطنية، وإنما على 
أساس المنفعة والمصلحة المتبادلة بين االطراف، 

المحاصصة أحد أوجهها ومظاهرها السيئة.
تجليات هذه المسألة تبدو واضحة في اختيار باسندوة 
لرئاسة الحكومة وتعيين بعض ال���وزراء كسميع 
والعمراني والوجيه وقحطان، ليست المعايير الوطنية 

ومعايير المرحلة الوفاقية وال معايير اللحظة التي تتطلب صنع بنية جادة 
هي من قذفت بهؤالء إلى مناصبهم، وإنما معايير الشيخ باعتبار هؤالء 
مفاعيل أزمة وتأزيم ليس إالَّ.. بكل الوسائل هم يدفعون باللحظة إلى 
أن تمضي في مسار منحرف ال ينتج إاّل المزيد من التعقيدات واألزمات، 

التي ستصل في النهاية إلى حالة االنفجار.
الوعي باألزمة اليمنية المعقدة والمركبة، يتطلب تفكيكها والوعي 
بتداخالتها وعالقاتها المتعددة، هذه القوى ال  تريد ذلك، ألن هذا 
األمر سيفضحهم أكثر باعتبارهم قوى في قلب األزمة وفي عمق 
اإلشكال، حينها سيجدون أنفسهم في مواجهة قوى التغيير الحقيقية، 
لذا يعملون بمختلف الطرق والوسائل، وينفقون عشرات المليارات التي 
تتدفق إليهم من جميع المصادر الداخلية والخارجية، كي تظل اللحظة 
في حالة طلسم وفي حالة المبني للمجهول، والمشكلة أن القوى التي 
كنا نظن أنها قوى تاريخية وقعت في الفخ وتاهت داخل منظومة من 
التناقضات لم تتمكن أن تنفك منه حتى اآلن، وهو ما جعل األزمة 
تطول إلى السنتين وجعل الساحات قائمة حتى اآلن، وخطاب الثورة 
مستمر بنفس اللغة والكيفية التي كان عليها قبل عشرين شهرًا من 
اآلن، فباهلل.. في أي عرف سياسي وثوري هذا الذي يحدث في اليمن؟ 
وإلى متى تستمر حكاية الثورة؟ وغالبية الثوار باتوا يجهلون ضد من 

يثورون بسبب تقادم مكوثهم في الساحات بال طائل.
أزمة الواقع

عندما نتكلم عن أزمة الواقع اليمني، فإننا نقصد بذلك الواقع 
االجتماعي واالقتصادي والثقافي، والذي مايزال واقعًا متخلفًا وتقليديًا، 

وبالتالي يعتبر من أهم العوائق التي تقف أمام التغيير 
وأمام التحوالت الديمقراطية والمدنية، المسألة ليست 
بسيطة أو مسألة متعلقة بأشخاص أو تحتاج فقط إلى 
قرارات سياسية أو خطاب وصفي ميثافيزيقي، المسألة 
تحتاج إلى إرادة وطنية وإلى وعي بالمشكلة، ألننا 
نتكلم عن إرث تاريخي من التخلف االجتماعي واألمية 
الثقافية والتعليمية، وضعف الدافع االجتماعي لالنتماء 
إلى الدولة، لقصور الوعي بفكرة الدولة وأهميتها 
االجتماعية، ولغياب الدولة نفسها، لكن من المهم أن 
نعي أن الدولة ال توجد دفعة واحدة وإنما توجد وتتأسس 
بشكل متدرج وتراكمي، وفقًا لصيرورة الفعل التنموي 
الواعي، وهي المسألة التي لم تُستوعب جيدًا من قبل 
النخب السياسية والثقافية، هم يتكلمون عن الدولة 
بعيدًا عن كل السياقات والشروط االجتماعية والتراكم 
التنموي في بناء الدولة، ومن السخف التالعب بعقول 
الشباب عندما يتم تحريضهم كما فعل باسندوة بأن 

عليهم عدم مغادرة الساحات حتى تتحقق الدولة المدنية..
أزمة أحزاب

أثبتت األح��داث أن األح��زاب السياسية وخاصة المحسوبة على 
المشروع التقدمي، أنها مجرد ظاهرة صوتية أكثر منها ظاهرة 
اجتماعية وسياسية فاعلة، حيث اليوجد لها حضور اجتماعي قوي، بل 
تعيش في حالة قطيعة مع الواقع وفضَّلت أن تعيش وتتموضع في 
فضاء ميثافيزيقي وعوالم مثالية، إنها بالفعل تعيش أزمة مع ذاتها 
وأزمة مع الواقع تعيد انتاجه بشكل أو بآخر، لذا عندما هلت لحظة 
التغيير، وقعت في فخ وشراك مشروع القوى المناهضة للتغيير، 
وصدقت أن القائد علي محس األحمر بنزوله إلى الساحة أصبح من 
الحلول الثورية الرئيسية للمرحلة، بالرغم من أنها تعي في نفس 
الوقت أنه كان مشكلة رئىسية في عمق األزمة اليمنية، وال أدري 
كيف يكون حاًل ومشكلة في آن واحد داخل هذا الوعي، المسألة تشير 
إلى ذهنية جديدة كنتاج لحالة تالقح مع ذهنيات كابحة للتغيير 
نستطيع أن نسميها بهيكلة جديدة للوعي، تجعل هذا المنتج الجديد 
يتجاوز المضمون ويعيش في الشكل مظاهر القضايا، لذا مرت مرور 
الكرام منذ البداية حادثة االعتداء على الناشطات السياسيات بذلك 
الشكل الهمجي، على الرغم من أن هذا الحادث مس جوهر الثورة 
وعمل على إسقاطها منذ البداية، لم تحدث حالة مراجعة للذهنية، 
وإنما استمر التعامل مع هذا »الحل والمشكلة« كرمز أو مكون أصيل 
من مكونات الساحة، وها هو »الحل والمشكلة« يقضي على الثورة 
تمامًا بما يقوم به داخل جامعة صنعاء من اعتقاالت واعتداءات 

وعسكرة مقيتة..
أزمة نظام

هي بالفعل أزمة حقيقية وأزمة مزمنة، تتجسد هذه األزمة في غياب 
المشروع الوطني وعدم القدرة على بناء الدولة بشكل مؤسسي، غير 
أن أزمة النظام هي انعكاس حقيقي ألزمة الواقع وأزمة األحزاب، التي 
ظلت تحدث تأثيراتها على النظام السياسي، خاصة عندما يكون 
النظام في حالة قطيعة متبادلة مع نخب المجتمع، أما في حالة أن 
يكون النظام في حالة وفاق وتقارب مع هذه النخب، فإن العكس هو 
الذي سيحدث وهو أن واقعًا جديدًا سوف يتشكل كانعكاس لتأثيرات 
وفاعلية النظام السياسي، في شكل برامج وسياسات تنموية وإرادة 

وطنية فاعلة في الواقع.
وإذا ما تجاوزنا أزمة النظام طوال الفترة الماضية التي فيها من 
السلبيات مثل ما فيها من ايجابيات مع مراعاة الظروف التي نشأ فيها 
النظام، ها هي النخب في هذه اللحظة الراهنة تكرر فشلها وتصنع 
نظامًا مأزومًا تمثله حكومة الوفاق الوطني، التي هي ليست إاّل انعكاسًا 
صارخًا ألزمة الواقع وأزمة األحزاب، وأكثر تجسيدًا وامتثااًل له، بل وأكثر 
اختزااًل له في أشخاص من مراكز القوى والنفوذ العشائري والعسكري.

المؤتمر.. متى يستيقظ؟
المؤتمر هو اآلخر يبدو تائهًا داخل هذه المنظومة من التناقضات 
والممارسات، غير قادر على أن يفيق من هول الصدمات التي تعرض 
ويتعرض لها، أو لم يستوعب بعد الوضع الراهن الذي يعيش فيه على 
المستوى التنظيمي وعلى مستوى المتغيرات في الواقع والتشظيات 
االجتماعية الخطيرة.. ليس مطلوبًا منه أن يجاري االغتياالت 
باالغتياالت المضادة واإلقصاء باإلقصاء والتقطعات بالتقطعات، 
مطلوب منه أن يفيق بشكل آخر، وأن يواجه هذه التحديات بشكل 
حضاري وكحزب مدني، هو قادر على أن يعمل ذلك، وأن يحمل مشروع 
اإلنقاذ الوطني، فقط عليه أن يتجدد وأن يهمل األعضاء المخالفين 
والمزدوجين وغير الفاعلين، أو األعضاء الذين مازالوا يمارسون 
سلوكًا سلبيًا على المؤتمر، عليه أن يحرك الشارع مدافعًا عن الحقوق 
والحريات والوحدة الوطنية وسيادة البلد، ومناهضًا للفساد واإلفساد، 
كما عليه أن يستوعب أن األزمة اليمنية هي أزمة مركبة كما أشرنا 
إليها سابقًا، كي يتمكن من خاللها من تقديم رؤيته ومشروعه الوطني 
الكبير، وتكون مدخاًل له في حواراته وتفاوضاته الوطنية، وأن يدرك 
أيضًا أن تجاوز األزمة يتطلب بشكل حتمي أن يسعى إلى تشكيل 
تحالف واسع مع القوى المدنية والوطنية كضرورة مرحلية، ما لم فإن 
المؤتمر سيكون هدفًا سهاًل لاللتهام والهيكلة التي ستطاله كما تطال 

جميع المؤسسات والبالد بكاملها.

مطهر االشموري

محمد علي عناش

تتواصل احتفاالت شعبنا اليمني بذكرى ثورته العظيمة )سبتمبر وأكتوبر(، هذه الثورات التي حررت  
الشعب اليمني من نيران االستعمار البريطاني البغيض وعهود التخلف والظالم، وسجلت في سفر 

التاريخ أصدق المشاعر الوطنية ومآثر الفداء وإرادة التحرر الوطني.
وبقدر ما تغمرنا هذه االحتفاالت باالفراح وبمشاعر الوفاء واإلجالل للتضحيات التي قدمها سبتمبر وأكتوبر 
والحركة الوطنية اليمنية لنيل الحرية ومن أجل وطن مزدهر وموحد، بقدر ما تملؤها هذه األزمة بمشاعر 

األسى والخوف، من األوضاع والمآالت اليمنية الخطيرة التي اصبحنا نعيشها ونتجرع ويالتها يوميًا.

المؤتمر قوي وفوق الصبيانية السياسية


