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أبناء تعز وسنحان وبالد الروس وبني بهلول ومسور وثالء وخوالن وأرحب ونهم يجـــــــــــــــــــددون العهد للوطن والمؤتمر والزعيم
يواصلون التوافد إلى منزله

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
الخميس  بمنزله في العاصمة صنعاء أبناء مديريات سنحان وبني بهلول 
وبالد الروس محافظة صنعاء يتقدمهم المشائخ واألعيان والوجهاء 
والشخصيات االجتماعية وقيادات المؤتمر الشعبي العام بالمديريات 
الثالث، الذين هنأوه وباركوا له على سالمته ونجاته من محاولة االغتيال 
الدنيئة التي كان يخطط لها من خالل نفق التآمر والغدر الذي أراد 
المخططون والممولون لهذا العمل اإلجرامي الشيطاني الخبيث خلط 
األوراق واإلخالل بحالة السلم للمجتمع وإدخال البالد في نفق مظلم 
وفي مرحلة جديدة من الصراع والحروب واالقتتال، ولكن الله سبحانه 

وتعالى أفشل مخططهم وحال بينهم وبين ما كانوا يهدفون إليه.
وقد تحدث عدد من الحاضرين بكلمات حملت كل مشاعر الوفاء 
والمحبة لزعيم اليمن وحبيبها الشهيد الحي الزعيم علي عبدالله صالح 
الذي نجاه الله من الموت المحقق في جريمة مسجد دار الرئاسة وكتب 
له الحياة رغمًا عن المتآمرين الذين كانوا يريدون له الموت، ومع ذلك 

لم يعتبروا واستمروا في تآمرهم الخبيث.
معلنين أن ابناء مديريات سنحان وبني بهلول وبالد الــروس أتوا 
اليوم - وهم أقرب القبائل إلى الزعيم رمز الرجولة والبطولة والوفاء - 
صادقين ومعاهدين الله أن يظلوا أوفياء حراسًا أمناء للوطن وللزعيم، 
وأنهم يعتبرون أنفسهم جميعًا خط الدفاع األول عن الوطن وعن 
الزعيم الرمز وسيحافظون عليه في حدقات أعينهم، وأنهم أتوا إلى 
منزل الزعيم ليهنئوه بالسالمة ونجاته من موت آخر ولكي يشكروا 
الله سبحانه وتعالى وينحنوا إجالًال لكل ابناء اليمن في كل محافظات 
الجمهورية الذين أتوا يتسابقون من كل حدب وصوب من ربوع الوطن 
ليهنئوا الزعيم بالسالمة وهو ما زاد من يقيننا وقناعتنا أنك ستظل في 
قلوب كل اليمنيين وانك لست ابن سنحان وبني بهلول وبالد الروس 
فقط بل انك ابن حضرموت وتعز وصعدة والمهرة والحديدة وابين 

وعدن وابن كل محافظات الجمهورية.
وخاطب المتحدثون من أبناء سنحان وبني بهلول وبالد الروس األخ 
الزعيم علي عبدالله صالح قائلين: لقد رفعت رأس اليمن عمومًا ورأس 
ابناء هذه القبائل خصوصًا فعفاش صانع الوحدة وكل المنجزات ,فأنت 
امتداد لذي يزن من ولد في وادي سنحان وامتداد لـ أسعد الكامل من 

سكن في غيمان والكثير الكثير من أقيال اليمن وفرسانها.
أتينا اليك في ظل أزمة خانقة تمر بها اليمن وظروف استثنائية 
أكدت للجميع قيمة هذا الفارس الذي يمثل نبض القلوب وحبيبها 
الزعيم علي عبدالله صالح وكأن لسان اليمن يقول «وفي الليلة الظلماء 

يفتقد البدر».
واشار المتحدثون بأن هناك دائمًا أمام النجاح حاقدون متآمرون 
متسترون تحت األقنعة المزيفة كانوا ينتقدون الفساد وهم الفساد 
بعينه وكانوا يتحدثون عن االستبداد وهم اســاس الديكتاتورية 
واالستبداد ولقد كانت السجون والمعتقالت في منازلهم ظلمًا وعدوانًا 
قبيحًا وتراكمات التخلف في ضمائرهم وافكارهم وفي شعاراتهم 
الزائفة والمضللة الكاذبة، إن هؤالء وأمثالهم يجب أن تطالهم يد 
شف أمرهم وفضح مخططهم 

ُ
العدالة والقانون يد الشعب ,فقد ك

التآمري أمام الشعب والعالم، ولقد دمروا منجزات ٣٣ عامًا في ثالث 
سنوات..

لقيت في اللقاء عدد من القصائد الشعرية نالت استحسان 
ُ
كما أ
الجميع.

وقد صدر عن ملتقى شباب سنحان وبني بهلول وبــالد الــروس- 
الحاضرين والذين لم يتمكنوا من الحضور -بيان إدانــة واستنكار 
ـــراد اسرته  للجريمة الشنعاء الــتــي استهدفت حــيــاة الزعيم وأف
والمحيطين به من قيادة المؤتمر الشعبي العام ومعاونيه وحراسته 

والمواطنين االبرياء المجاورين لمنزل الزعيم جاء فيه:
ندين ونستنكر الجريمة الشنعاء والمخطط الجبان الستهداف حياة 
الزعيم علي عبدالله صالح الرئيس السابق والمؤسس للجمهورية 
اليمنية رئيس المؤتمر الشعبي العام وباني نهضة اليمن وموحدها 

وأفراد أسرته وقيادات المؤتمر الشعبي العام وسكان الحي.
ونطالب الجهات الرسمية بتحمل مسئولياتها بسرعة ضبط الجناة 

الفارين وتقديمهم للمحاكمة العلنية وتعريتهم أمام الشعب وذلك 
من اجل مصلحة الوطن والتسوية السياسية ومستقبل اليمن الجديد.

إن استهدافهم ومخططهم الجبان لحياة الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام وأفراد أسرته وقيادات المؤتمر إنما هو 
استهداف لنسف التسوية السياسية ومخرجات الحوار الوطني وضد 

مصلحة الوطن ككل.
ونحذر كافة القوى اإلرهابية واالنقالبية وأعــداء الوطن والدولة 
المدنية وتجار الموت من استمرارهم بالسير في مشاريعهم الظالمية 
ومخططاتهم اإلجرامية الجبانة والتي يسعون من خاللها إلى نسف 
كافة مراحل التسوية السياسية وكذلك مخرجات الحوار الوطني 

الشامل .
سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الزعيم والوطن من كيد الحاقدين 

أعداء اليمن .
وفي نهاية اللقاء وجه الزعيم علي عبدالله صالح التحية والتقدير 
لكل أبناء مديريات سنحان وبني بهلول وبالد الــروس ومن خاللهم 
إلى كل أبناء شعبنا اليمني العظيم في كل المحافظات والمديريات 
والعزل والقرى على مشاعرهم الصادقة تجاهه، شاكرًا لهم تضامنهم 
وإدانتهم للحادث اإلجرامي اإلرهابي الكبير الذي هو امتداد لجريمة 

جامع دار الرئاسة .
وأشــار الزعيم إلى صدق مواقفهم وأنــه ال داعــي أن يمدحهم أو 
يمدحونه فأبناء سنحان وبني بهلول وبالد الروس معروفون بثباتهم 

وإيمانهم بقضية الثورة اليمنية والوحدة والحرية والديمقراطية.
وأضاف الزعيم قائًال: جئتم ال تطلبون المال أو الجاه ألنكم أنتم الجاه 
كم المخلص.. وهذا ليس  وأنتم المال وأنتم الرجال األوفياء حيا الله وفاء
غريبًا عليكم، فلقد قدمتم التضحيات تلو التضحيات طوال األعوام 
الماضية في المناطق الوسطى وفي الدفاع عن الثورة والجمهورية، 
والدفاع عن الوحدة قدمتم أغلى ما تمتلكون وهو دماؤكم الزكية فحيا 
الله جودكم وحيا الله ثباتكم وحيا الله مواقفكم العظيمة والجيدة 
واألخوة الصادقة، أنتم في الجيش، أنتم في األمن، أنتم في القلوب 
وأنتم أديتم الواجب مع الثورة والجمهورية، أما المرتدون فهم قليل 
وضعفاء النفوس، أقول أنتم تعيشون على هاماتكم وكبريائكم، أما 
الذين هرولوا في أحداث ٢٠١١م هم هرولوا ليس شجاعة وال من 
أجل إنقاذ الوطن، هرولتهم كانت جبنًا وضعفًا وطمعًا في المال، لم 
يهرولوا ألنهم يريدون أن ينقذوا الوطن وإنما لينقذوا أنفسهم فما 
نعيشه األن وما تعيشه العاصمة صنعاء ليس إنقاذًا للوطن، هذا تدمير 
لكل القيم، تدمير لكل األهداف، تدمير لإلنسانية.. هذه هي الخيانة 
بذاتها خانوا الوطن، اآلن الشوارع مقطعة لماذا؟، العاصمة صنعاء 
عاصمة كل اليمنيين دون استثناء، فمجيئكم اليوم هو تضامن مع األمن 
واالستقرار وتجنيب الوطن الفتن، أما علي عبدالله صالح فقد رحل من 
السلطة ولم يعد يفكر فيها، والذين مازالوا يصرحون هم الجبناء فأنا 
ر أني ال أفكر فيها أنا رّحلتها من على كاهلي ليس رحلت مني، أنا 

ّ
أذك

رّحلتها ودعوت النتخابات مبكرة، النتخاب الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيسًا للبالد من أجل أن يستقر الوطن الذي هو ملك للجميع.. 
لقد عانيت من السلطة وضحيت خالل ٣٣ سنة وهؤالء الذين جالسين 
يطبلوا ويزمروا ويصرحوا غير واثقين من أنفسهم وغير واثقين أن 
علي عبدالله صالح له أنصاره، فأنصاري هم كل أبناء الشعب اليمني كله 
ليس أنصاري سنحان وبني بهلول وبالد الروس، أنصاري الشعب اليمني 
كله ألني عشت معهم ٣٣ سنة، قدمت للوطن ما استعطت، وضحيت 
من أجل اليمن بشبابي وضحيت بكل شيء من أجل هذا الشعب ليس 
من أجل المال أو االستيالء على األراضي ألني أرفض مثل هذه األساليب 
,أنا يهمني عزة وكرامة الوطن والشعب، عملنا بكل جهد على إعادة 
تحقيق وحدة هذه األمة عملنا بكل ما نستطيع من أجل استخراج ما 

استخرجناه من الثروة وكلها شواهد عيان ال داعي لشرحها.
وأختتم الزعيم كلمته قائًال: أنا أحيي هذه القبائل وأحيي الشباب 
وأحيي المشائخ الذين أتــوا من بالد الــروس وسنحان وبني بهلول.. 
أحييكم وأشكركم على تضامنكم معنا وإدانتكم لهذا الحادث 

اإلرهابي.. وشكرًا جزيًال.. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

استقبل عدد من أبناء مديريات خوالن

رئيس المؤتمر خالل استقباله  أبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء سنحان وبني بهلول وبالد الروس

تركــت السلطــة مــــــن أجل أمــــــــــــــــــــــــن واستقرار اليمـن وال أفكر بها أبدًا

الزعيم: قدم أبناء خوالن أغلى التضحيات دفاعًا عن الجمهورية والثورة والوحدة
استقبل الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام السبت -عددًا 
من أبناء خمس مديريات من قبائل خوالن الطيال محافظة صنعاء يتقدمهم قيادات 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، والسلطة المحلية, 
والمشائخ واألعيان والوجهاء والشخصيات االجتماعية والشباب الذين قدموا لتهنئة 
الزعيم على سالمته ونجاته من مؤامرة النفق الخبيثة واإلجرامية التي تأتي ضمن 
مسلسل التآمر ضده وضد الوطن والذي بدأ بافتعال أزمة عام ٢٠١١م مرورًا بجريمة 
مسجد دار الرئاسة التي استهدفت رئيس الجمهورية وقادة الدولة والحكومة وجموع 
المصلين الذين كانوا يؤدون فريضة صالة أول جمعة من شهر رجب الحرام, وهي 
الجريمة التي دانها العالم باعتبارها من ابشع جرائم االغتيال السياسي التي تتنافى مع 
كل القيم والمثل واألعراف ,وتخالف تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف الذي حرم قتل 
النفس البريئة ,بل وتتعارض مع كل القوانين اإلنسانية التي تكفل لإلنسان حق الحياة 

في كل الظروف واألحوال وتجرم االعتداء على حياته بأي صورة كانت.
وفي بداية اللقاء تحدث عبدالقدوس أحمد الكبسي- رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام في مديرية الحصن خوالن- باسم كل أبناء خوالن وباسم أعضاء وأنصار المؤتمر 

الشعبي العام مخاطبًا الزعيم علي عبدالله صالح قائًال:
توافدنا بقلوب يملؤها الحب واإلخالص وبأعناق مشرئبة باإلباء والعزة والكرامة 
لنقف أمامك اليوم كي نحمد الله على سالمتك ,ونهنئك وأنفسنا بنجاتك ,ونحتفل 
معك بانتصارك ,ونشاركك أمجادك ,ونحتقر أعداء الوطن وأعداءك ,ونمدك بأنفسنا 
وسيوفنا ورماحنا ,وخيولنا وراياتنا خفاقة تتقدم جماهيرك ومحبيك ,ونمنع عنك 

ما نمنعه عن أنفسنا وأبنائنا.
وأشار إلى أن أعداء الله وأعداء الوطن يرون في اغتيالك تحقيقًا ألمجادهم التي 
انهارت أمام صمودك وصمود هؤالء الرجال المخلصين وصمود العمالق المؤتمري 
ه ليكون صمام أمان لهذا الوطن ومنجزاته ومستقبله، لقد انهارت  الذي أسست بناء
نظرياتهم ومراكز بحوثهم وسقطت أقنعتهم وانكشفت مؤامراتهم واتضح للجميع 
عجزهم حتى عن المحافظة على المنجزات الوطنية والبنى التحتية والمكاسب 

العمالقة التي بنيتها ومعك الشرفاء من ابناء هذا الوطن المعطاء.
ولــم تظهر عبقريتهم إال في االغتياالت والتفنن في حقر األنــفــاق وزراعــة 

المتفجرات وصناعة األكاذيب، وإذا باأليام تدور فيتحقق الشيء وضده..
وأشار المتحدثون من أبناء خوالن في كلماتهم وقصائدهم الشعرية التي ألقوها في 
 من الفوضى والتسيب واالنفالت, وأنه ال يوجد 

ّ
لقائهم بالزعيم الى أن المواطن قد مل

أي أنسان في اليمن ال يريد أن يعيش في ظل دولة قوية وحازمة تضمن لكل مواطن 
حقوقه وتقدم له ما يجب عليها من الرعاية والخدمات ,وتحقق له األمن واألمان 
..إال أولئك الذين يحاولون أن يجعلوا من أنفسهم أوصياء على الشعب ,وأن يكونوا 
هم الدولة ,وهم الموجهون لها ,وهم أصحاب القول الفصل في كل أمور المواطنين.

وأعلن أبناء خوالن رفضهم وإدانتهم لكل أعمال التقطعات واالختطافات وأعمال 
اإلرهاب والعنف وإقالق السكينة العامة.. مؤكدين أنهم سيظلون مع الدولة.. ورجال 
دولة متمسكين بالقيم والمبادئ التي ناضلوا من أجلها وخاضوا أشرس المعارك في 

كل جبهات القتال في أكثر مناطق اليمن دفاعًا عن الثورة والجمهورية والوحدة.
واستعدادهم لتقديم المزيد من التضحيات من أجل أن يظل الوطن شامخًا وقويًا 
في ظل النظام الجمهوري والوحدة والحرية والديمقراطية.. وعبروا عن ألمهم 
وأسفهم لما يمر به الوطن وما يعانيه في هذه المرحلة جراء الصراعات العبثية التي 
تخوضها بعض األطراف السياسية لتحقيق مآربها وأهدافها الذاتية على حساب 
مصالح الوطن والمواطنين ,والتي تتسبب في المزيد من القتل وسفك الدماء وتدمير 
الممتلكات العامة والخاصة ومضاعفة معاناة الناس,وأنه آن األوان أن ُيقال ألولئك 
 
ً
العابثين والمستهترين بحياة الناس كفى عبثًا ..وكفى لعبًا بالنا،ر وكفى إشاعة

للفوضى والعنف في هذا الوطن الذي يتطلع أبناؤه الى أن يعيش آمنًا ومستقرًا.
مجددين اصطفافهم مع الوطن ومع الزعيم ومع المؤتمر الشعبي العام ,ومباركين 
بذل من أجل إخراج الوطن من النفق المظلم الذي وصل 

ُ
كل الجهود والخطوات التي ت

إليه بفعل حماقات وانتهازية بعض أبنائه الذين لم يكتفوا ويقتنعوا بما حققوه من 
ثروات وما نهبوه من أموال الشعب ,ومازالوا يطلبون المزيد.

وتطرق المتحدثون من أبناء خوالن إلى الفترة المزدهرة التي عاشها الوطن اليمني 

في ظل قيادة األخ الزعيم علي عبدالله صالح ..وما تحقق في تلك الحقبة التاريخية 
المهمة من تحوالت ومنجزات ومكاسب عظيمة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا 
وثقافيًا وأمنيًا وعسكريًا ,ستظل خالدة وشامخة وشاهدة على عطاء القائد والشعب 
,وفــي مقدمتها الهدف األسمى واالستراتيجي للثورة اليمنية (٢٦سبتمبر و 
١٤أكتوبر) بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة في الـ ٢٢ من مايو العظيم عام 
١٩٩٠م ,واستخراج النفط والغاز بعد أن تحرر القرار اليمني ,وإعادة بناء سد مأرب 
العظيم ,والدور الفاعل لليمن على المستوى اإلقليمي والعربي واإلسالمي والدولي 
والذي بفضله احتلت اليمن مكانتها المرموقة بين الدول وحظيت باحترام وتقدير 
الجميع نتيجة لسياستها المتوازنة ومواقفها المبدئية وحرصها على التعامل مع 
اآلخرين بندية وباحترام وتمسكها بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لآلخرين.
 عن 

ً
وقد صدر عن أبناء خوالن بيان تاله األخ المهندس أحمد أحمد العقر نيابة

الحاضرين والذين لم يحضروا.. جاء فيه :
أوًال : أن المؤتمر الشعبي العام بمديريات خوالن الطيال ومشائخ وأعيان ووجهاء 
وشخصيات اجتماعية يدينون ويستنكرون العمل اإلرهابي الجبان الذي استهدف 
الزعيم من خالل حفر النفق ,ويؤكدون أن للبيوت حرمتها وأن دم المسلم على المسلم 
حرام عمًال بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (كل المسلم على المسلم حرام 

دمه وماله وعرضه).

ثانيًا : يناشد الحاضرون رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي والنائب 
العام ووزارة الداخلية والقضاء سرعة متابعة الجناة ومن يقف وراءهم ليأخذ القضاء 
هم العادل وعدم التهاون في الحقوق  مجراه عبر محاكمه علنية وأن ينالوا جزاء

الجنائية والشخصية.
ثالثًا : دان الحاضرون المجازر الجماعية التي ارتكبت بحق أبناء القوات المسلحة 
في محافظة حضرموت وغيرها، وأكدوا على وقوفهم مع القيادة السياسية وقواتنا 

المسلحة واألمن الباسلة في محاربة اإلرهاب بجميع أشكاله.
رابعًا : دان المجتمعون استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين .

خامسًا : أشاد المجتمعون بجهود األخ رئيس الجمهورية في احتواء األزمة وتجنيب 
البلد ويالت الحروب وتعامله بحكمه ومسئولية ,ومشيدين أيضًا بتجاوب أنصار الله 
في التحاور والخروج من األزمة الراهنة وتجنيب الوطن مغبة االنزالق إلى المواجهات 

المسلحة داخل المدن.
سادسًا : دان المجتمعون اإلشاعات التي تتناولها بعض وسائل اإلعالم والمواقع 
االلكترونية التي تسعى لتشويه حزب المؤتمر الشعبي العام من خالل ادعائها بأن 

المؤتمر وقياداته تقف مع طرف معين ضد طرف آخر.
مؤكدين أن حزبنا وقيادته الحكيمة تقف على مسافة واحده من جميع األطراف 
المتنازعة وأنــه لن ينحاز إلى أي طرف ضد أي طرف آخــر.. مؤكدًا أيضًا التمسك 

بسياسته ومبادئه الحيادية في مثل هذه المواقف ..
وفي ختام اللقاء ..شكر الزعيم علي عبدالله صالح اهتمام أبناء خــوالن األبية 

وإدانتهم للحادث اإلجرامي الذي يعتبر امتدادًا لجريمة دار الرئاسة..
مقدرًا لهم مشاعرهم الطيبة واألخوية الصادقة التي سيظل مدينًا بها لخوالن 
الشهامة خوالن اإلباء التي قدمت التضحيات تلو التضحيات من خيرة رجالها ومشائخها 
وأعيانها وفي مقدمتهم محمد بن عبدالله الصوفي ,وصالح بن ناجي الرويشان 
,وأحمد محسن النيني وعلي بن علي الرويشان ,وعلي أحمد شعالن وناجي بن علي 
الغادر والمشائخ السبعون الذين استشهدوا في بيحان على يد الغدر والخيانة ,وهو 
ما سيسجله التاريخ لخوالن أنها قدمت خيرة شبابها وكبار مشائخها دفاعًا عن الوطن 

والثورة والجمهورية.
وحــث الزعيم علي عبدالله صالح أبناء خــوالن األوفــيــاء على أن يظلوا بعيدين 
عن التصنيفات غير السلمية فقد عاشوا وعاش الوطن طيلة ٣٣ سنة متآخين 
متسامحين ,مشددًا على التصدي لمن يريد شق صفهم.. مؤكدًا أن الوطن زاخر بهم 

وبالرجال الصادقين الذين سيدافعون عن الجمهورية والوحدة.
معبرًا عن سعادته بما سمعه اليوم من كلمات وقصائد عكست المشاعر الطيبة 

التي عبرت عن مواقف وإرادة أبناء خوالن الطيال الصادقين.
متمنيًا لهم التوفيق والنجاح ..

ما حدث في حضرموت، وهي كلها جرائم خبيثة ال هي من أعرافنا وال من تقاليدنا، يذبحون الجنود 
في حضرموت كالكباش وهذا عمل جبان وعمل إرهابي مدان من كل القوى السياسية ومن كل 

فئات المجتمع.. ويعتبر حادث ميدان السبعين من أجبن الحوادث اإلجرامية.
وأضاف الزعيم قائًال: على كل حال أنا ال يسعني إالَّ أن اكرر لكم الشكر والتقدير وأنا سعيد 
بما استمعت إليه من الكلمات والقصائد الشعرية الرائعة والمعبرة.. وأنا لم أَر منكم إالَّ كل 
شيء جميل، فلم تحصل منكم أي حوادث تذكر، كلها صبر وحكمة وثقافة وشجاعة، هذا يدل 
على شجاعة اإلنسان عندما يبقى ثابتًا وواقفًا على أقدامه، أما المتلكئون وأصحاب الشرائح 
المتعددة فهم غير مقبولين على اإلطالق. وحث الزعيم كل المؤتمريين على أن يسلكوا 
السلوك الحضاري، ألنه ما من مشكلة إالَّ وتحل بالحوار، ونحن ندعوا إلى الحوار والجلوس على 
طاولة الحوار ألنه في نهاية المطاف مهما كان هناك من عنف أو تشدد واحتقان أو ال سمح الله 
يأتي أي موتور يفجر الموقف ويشعل النار وفي نهاية المطاف سيجلس الناس على طاولة 

المفاوضات ويتفاوضوا .

إذًا لماذا ال تتفاوضوا من اآلن ..؟!!
وتتحاورا وتتفاهموا.. وال يجوز ألي طرف أن يقصي أحدًا وال أن يلوي ذراع أحد، «لّي األذرع ما 
بيمشي» - تحاوروا عن طريق الدولة، والحكومة التي يجب أن تقوم بمسئوليتها وتعيد النظر 
في قراراتها وتحاول أن تعالج مشكلة الناس، فأنا ادعوا مرة ثانية إلى أن يتحاور الجميع على 

طاولة المفاوضات.
وأضاف الزعيم قائًال : نحن عندما سلمنا السلطة كنا نقول لتأتي السلطة الجديدة باألفضل 
وباألحسن سواء في الجانب السياسي أو في الجانب االقتصادي أو في الجانب األمني أو في أي جانب 

- لكن األمور تزداد سوءًا.
نكرر الدعوة إلى الحوار وأن يعتمدوا الحوار مع الدولة ومع الحكومة حول المشتقات النفطية 

والجوانب االقتصادية والجوانب األمنية وغيرها.
المؤتمر الشعبي العام بعيد عن هذه المعمعة السياسية ولسنا واقفين مع فريق ضد فريق آخر.

نحن مع الوطن، نعبر عن آرائنا بالوسائل السلمية عن طريق اإلعالم المسموع والمقروء.
ندعوا الجميع إلى إيقاف الحرب في الجوف ونزيف الدم، الدم غالي، الدم يمني من أي فئة كانت، 

الدم غالي عندنا.. ومن يريد السلطة يتجه إلى صناديق االقتراع، الصندوق هو الحكم.
نحن اعتمدنا الحوار منذ عشرات السنين ألن الحوار هو الوسيلة المثلى لحل كل المشاكل، منذ 
أن انتهى التخريب في المناطق الوسطى اعتمدنا الحوار وفي عام ٨٢م أتى الحوار بنتائج جيدة 
ونجحنا بالحوار الذي هو االساس وعلى السلطة أن تحاور وعلى المواطنين ان يحاوروا السلطة 

واألحزاب السياسية تحاور السلطة وتقدم رؤيتها.
على الحكومة والقيادة السياسية أن تتفهم ما هي مطالب الناس وما هو المعقول والصحيح منها 

تنفذه وتحاول أن تقنع الطرف اآلخر حول المشتقات النفطية والوضع االقتصادي.
وخاطب الزعيم علي عبدالله صالح المؤتمريين والمؤتمريات قائًال: على المؤتمريين 

والمؤتمريات الثبات كما ثبتوا منذ نشأة المؤتمر حتى اليوم.
الشعب يعلق أمًال كبيرًا عليكم ايها المؤتمريين النه الحزب الوسط وحزب االعتدال وحزب 
ات الصادقة والمخلصة لهذا الوطن، فأنتم مجربين خالل الفترة  العقل والمعرفة حزب الكفاء
المنصرمة من ٨٢م إلى اليوم.. الناس ينظرون إليكم باعجاب واحترام، أنتم أمل هذه االمة 
اعتقد أنه ازداد حب الناس واحترامهم لكم، بحكم اعتدالكم وصدقكم وحسكم الوطني، 
وشخصياتكم السياسية واالجتماعية والثقافية، كما ثبتم في الفترة المنصرمة ستثبتون في 

الحاضر والمستقبل.. تحياتي لكم.

استقبل مشائخ ووجهاء مسور وثال

الزعيم: لسنا مع طرف ضد آخر والشعب يعلق اآلمال على المؤتمر


