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أعرب الدكتور أبوبكر القربي األمين العام المساعد للمؤتمر عن تمنياته أن
تعمل الدول الراعية للحل السياسي بنتائج المشاورات التي جرت في العاصمة
األلمانية بين المكونات السياسية اليمنية بإشراف وزارة الخارجية
والحكومة األلمانية ..وقال :أنا متأكد بعد هذه اللقاءات التي شارك فيها
العديد من السياسيين والحزبيين والقيادات في كل المكونات ..أن لدى
الحكومة األلمانية حصيلة من المعلومات الدقيقة ألنهم استمعوا من
الطرفين ولم يسمعوا لطرف دون آخر واعتقد أنها أخرجت المتحاورين
عادة ما يظلون محصورين فيها والتي كانت
من الصناديق التي ً
ربما أحد أسباب هذه األزمة ..ظل الكل
متقوقعًا في دائرته ..لم يستطيعوا
أن يخرجوا ليروا أنفسهم من خارج
هذه الدائرة وما الذي أسهموا فيه
اليصال اليمن الى ما وصلت اليه.

الدكتور القربي لـ«بي بي سي»:

الزعيم صالح قوي ولو كان يخضع لتهديدات
ويخاف التحديات لقبل عروض خروجه من اليمن
المشاورات في ألمانيا بين المكونات السياسية اليمنية أخرجت المتحاورين من دائرة تقوقعهم
وفي رده على سؤال قناة الـ«بي بي سي» عن جمود العملية
تصلب مواقف طرفي الصراع
السياسية فيما اذا كانت ترجع الى ً
أم عدم فعالية األمم المتحدة رد قائال :لألمانة ينطبق عليه
السببان اللذان ذكرتهما ..هناك تصلب في المواقف ..ولكن احيانًا
للمواقف ،أحيانًا تكون هناك اشارات
هناك عدم قراءة صحيحة
ُ
عن تغيير في المواقف لكنها ال تلتقط ،باالضافة الى أن األمم
المتحدة في الحقيقة ظلت تجد صعوبة في كسر الجمود في
المواقف ،ولم تجد الدعم الحقيقي من الدول الراعية للمبادرة
الخليجية للحل السياسي ..وهذه مشكلة حقيقية ،ألن كثيرًا من
الدول التي ترعى الحل السياسي
ل�لأزم��ة ف��ي اليمن لها مصالحها
التي قيدتها اىض�ًا من أن تبلور
معالجات ومبادرات لهذه األزمة..
وفي إجابته عن دور والتباينات
ب�ي��ن ال�م��ؤت�م��ر وأن �ص��ار ال�ل��ه في
إع��اق��ة م� �ش ��اورات ال �س�لام أك��د
القربي أن التباينات في المواقف
بين الحلفاء موجودة في الجانبين
وهي موجودة اآلن بين الطرفين
في صنعاء والرياض ،واعتقد أن
التباينات ليست في المواقف من
ال �ع��دوان ،ه��ذه قضية أساسية
تجمعنا م��ع ان �ص��ار ال �ل��ه ،وه��ي
التصدي للعدوان والحفاظ على
س�ي��ادة اليمن ول�ك��ن ف��ي قضايا
إدارة الدولة والبرامج السياسية برامجنا مختلفة ..ونحن اآلن
نحاول كيف ّ
نقربها ..فكل األحزاب التي يوجد بينها تحالفات
ً
سواء في المجتمع الدولي ..في أوروبا أو في أمريكا هناك تباين
في البرامج السياسية ..مشكلتنا نحن في العالم العربي وربما في
اليمن أننا ندخل في تحالفات دون ان نتفق على البرنامج السياسي
الواحد الذي يلزم األطراف.
وعن تفائله بنجاح ولد الشيخ في الوصول الى هدنة قبيل أو
خالل شهر رمضان قال :آمل ان ينجح ،المؤشرات حتى اآلن غير
مبشرة ،سمعنا نحن التصريحات التي جاءت ،أنا أعتقد أن القرار
بإعالن الهدنة مرتبط بالتحالف وبالمملكة العربية السعودية
في المقام األول ..واعتقد أن الذي يهمنا اآلن في المؤتمر الشعبي
العام مع أنصار الله أن يكون وضوح الحقيقة ،فبالنسبة لنا أن
التحالف ..ألننا نعرف أن
المملكة العربية السعودية هي قاعدة
ْ
السعودية لها اهتماماتها ولها مخاوفها وإن لم نتطرق في أي
معالجة أو حل الى السعودية ..فهي طرف في الحل السياسي..
نحن نريد أن نعرف كيف نصل لمعالجات تهم الطرفين بأسلوب
يعتمد على الندية ..يعتمد احترام السيادة وايضًا يزيل مخاوف
الطرفين في عالقتهما المستقبلية.
وعندما طرح عليه سؤال حول تبرير السعودية لعدوانها
على اليمن بذريعة إعادة السلطة الى الحكومة الشرعية أشار

الدكتور القربي الى أن هذا القول هو األساس للقرار «»2216
وأنه ُبني على طلب «الشرعية اليمنية» ..لكن في حقيقة األمر
أن السعودية واألطراف التي نتحاور معها يقولون إن هذا الحل
غير مقبول من السعودية ..معنى هذا أن السعودية طرف
وكونها طرفًا قد تعيق العملية السياسية اذا أرادت ..أعتقد
أن السعودية أصبحت طرفًا نتعامل معه مباشرة لكي نصل الى
الحل الذي يزيل مخاوفهم ويضمن أمنهم واستقرارهم ويحقق
لليمن نفس الشيء.
وفي رده على سؤال عن إمكانية قيادة الزعيم علي عبدالله
صالح جهودًا منفردة لحل األزمة
ب �ع �ي �دًا ع ��ن أن� �ص ��ار ال �ل��ه أج ��اب
الدكتور القربي بقوله :أعتقد أن
م��ن مصلحة أي ط��رف أن يقود
طريق الحل السياسي دون مشاركة
ك��ل األط ��راف الفاعلة ..نحن في
المؤتمر الشعبي العام منذ عام
2011م ودورن��ا كيف يمكن أن
ن��وف��ق وأن ن��دع��و ال��ى المصالحة
الوطنية ونشرك كل األطراف في
الحل السياسي وبالتالي اعتقد أن
اقصاء أي طرف عن الحل السياسي
سيقود الى حلول مؤقتة.
وعن حقيقة ما يتردد عن تضاؤل
نفوذ الرئيس األسبق علي عبدالله
صالح وأنه ربما محاصر أمنيًا وعسكريًا من قبل جماعة أنصار
الله ،قال الدكتور القربي :أعتقد أنك لو تتابع األنباء التي تأتي
من صنعاء وتشاهد مقابالته ولقاءاته مع الكوادر المؤتمرية
والفعاليات الجماهيرية للمؤتمر الشعبي العام ستجد أن الحضور
للزعيم وللمؤتمر مازال قويًا على األرض بل زادت في المرحلة
األخيرة.
وأضاف :أعتقد أن الذي يعرف علي عبدالله صالح يعلم أنه ال
يمكن أن يخضع لتهديدات وعاش تحت التهديد لسنوات كما
تعلم وأعتقد أن هذه التهديدات ال تشكل اشكالية ألنه لو كان
يخاف التحديات لترك اليمن ً
بناء على عروض كثيرة ..واعتقد
أنه ال يجب أن نشغل أنفسنا بهذا الجانب.
وعن موقفه من إعالن الحراك االنفصالي تشكيل مجلس انتقالي
إلدارة وتمثيل الجنوب قال القربي :اعتبر أن أي إجراءات أحادية
من أي طرف في هذه المرحلة يعقد األمر ..نحن اآلن في هذه
المرحلة بحاجة الى نوع من الهدوء والحوار للحد من المشاكل،
عندنا اآلن ما يكفي من مخرجات الحوار الوطني التي حلت كثيرًا
من القضايا العالقة التي دخلنا الحوار من أجلها وعلينا اآلن أن
نرى كيف يمكن أن نعود الى تلك المخرجات لمعالجة القضايا
المختلفة ..وما جرى في عدن أعتقد أنه شأن يهم الحكومة
المسيطرة على الوضع في المحافظات الجنوبية والتي عليها أن
تعالج مثل هذه األمور بسرعة حتى ال تتفاقم.

نتفق مع أنصار الله في التصدي
للعدوان ونختلف في إدارة الدولة
ً
لست متفائال بنجاح ولد الشيخ
في الوصول إلى هدنة في رمضان

إعالن «الهدنة» مرتبط
بالسعودية

َّ
هنأ بالعيد الوطني الـ 27للجمهورية اليمنية

البرلمان :مشاريع التشرذم تزيد الشعب ُّ
تمسكًا بوحدته
َّ
هنأ رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ومعه أعضاء هيئة رئاسة المجلس ،أعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المجلس
السياسي األعلى ورئيس وأعضاء حكومة اإلنقاذ الوطني وكافة جماهير الشعب وقواته المسلحة واألمن واللجان الشعبية بمناسبة
حلول العيد الوطني الـ  27للجمهورية اليمنية  22مايو 1990م.
تحديات تواجه الوحدة اليمنية ومنها مشاريع
وأشار رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب إلى أن هذه الذكرى تأتي في ظل ُ
صغيرة تدعو إلى تشرذم المجتمع وال ترقى إلى مصاف التضحيات الجسيمة التي قدمت من أجل الوحدة وهي المشاريع التي
ترفضها جماهير الشعب اليمني بل تزيده إصرارًا على التمسك بهذا المنجز التاريخي الوطني والقومي العظيم  ،والذي شعر
الشعب اليمني أنه في ظل الوحدة نهضت بنيته التحتية وحصل انتعاش اقتصادي واجتماعي وثقافي شمل كافة محافظات
الجمهورية  ،إضافة إلى إصرار جماهير الشعب على مواجهة العدوان على بالدنا ،والذي تشنه دول التحالف بقيادة السعودية
ومواجهة الحصار الشامل بما فيه االقتصادي.
وبهذه المناسبة العظيمة يناشد رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب األمين العام لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي
االضطالع بمسئوليتهم في زرع السالم والوئام في المنطقة بالضغط على دول تحالف العدوان بقيادة السعودية إليقاف الحرب
العدوانية الظالمة ورفع الحصار البري والبحري والجوي الشامل وفتح مطار صنعاء الدولي.
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حوار
نائب رئيس مجلس النواب لـ«الميثاق» :

الوحدة منجز تاريخي عظيم ستظل
تفاخـر به أجيــال اليمن
أكد نائب رئيس مجلس النواب الشيخ ناصر باجيل ،أن منجز يوم الـ 22من مايو 1990م والمتمثل بإعادة تحقيق
الوحدة اليمنية المباركة وقيام الجمهورية اليمنية بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس
المؤتمر الشعبي العام -يمثل حدثًا تاريخيًا ومنجزًا وطنيًا عظيمًا سيظل يفاخر به كل يمني محب ومخلص لوطنه،
ألنه فتح أبواب المستقبل أمام الشعب وطوى والى األبد صفحة من الصراعات واإلرهاب والجوع والخوف ،مشيرًا الى
أنه ال يمكن لدعوات التمزيق والتشطير أن تغير من مواقف السواد األعظم من أبناء الشعب اليمني المتمسك بالوحدة والمدافع
عنها اليوم..موضحًا أن الوحدة اليمنية انتصرت للشعب اليمني ومنحته الحق في اختيار حكامه وممثليه عبر الديمقراطية
والتعددية السياسية.
وقال الشيخ ناصر باجيل :إن ما يحدث اليوم في المحافظات الجنوبية من صراع بين مرتزقة دولتي االحتالل السعودية واالمارات
مجرد مسرحية مدعومة بالمال المدنس لمزيد من التوسع والنفوذ للغزاة وللتنظيمات اإلرهابية والميليشيات االجرامية
التي تعبث بجنوب الوطن وأن هادي ال يمثل أي شرعية على االطالق بعد أن دمر البالد وقتل أبناء شعبنا
وجلب العدوان الحتالل أرضنا..الفتًا الى أن ابناء المحافظات الجنوبية يهربون من جحيم الوضع الى
المحافظات الشمالية بحثًا عن األمن واالستقرار.
ودعا نائب رئيس مجلس النواب :أبناء شعبنا اليمني الى االصطفاف بجانب القوى الوطنية المتصدية
للعدوان وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام ،والوقوف صفًا واحدًا الى جانب الزعيم علي عبدالله
صالح موحد اليمن والصامد في وجه أبشع عدوان عرفه التاريخ..
مؤكدًا أن الزعيم يمثل صمام أمان لليمن وللوحدة وللمؤتمر الشعبي العام..
قضايا أخرى مهمة تحدث عنها الشيخ ناصر باجيل في سياق الحوار التالي:

حوار/محمد أنعم

أبناء المحافظات الجنوبية
وحدويون واالنفالت األمني
واإلرهابيون يمنعونهم من
التعبير عن مواقفهم
} في البداية نرحب بصحيفة «الميثاق» ورئيس
تحريرها ونثمن اهتمامكم بالقضايا الوطنية
وتغطية األعياد الوطنية بما يليق بها في ظل
الظروف الصعبة واالستثنائية التي يمر بها
الوطن ويعاني منها شعبنا العظيم.
الوحدة اليمنية حقيقة حدث وطني يفخر به كل يمني
محب لوطنه ،فقد فتح هذا الحدث أب��واب المستقبل
للشعب اليمني ليعيش حلم آبائه وأجداده حقيقة على
الواقع ،وقد كان أبناء المحافظات الجنوبية هم األكثر
ً
نضاال ومثابرة للوصول الى تحقيق ْ هذا الحلم حتى تحقق
في ال�ـ 22من مايو 1990م ،وإن ُسمعت أص��وات هنا
وهناك في المحافظات الجنوبية تطالب ّباالنفصال أو
تقرير ّالمصير فهذه أص��وات ال تمثل إال نفسها وال
تعبر إال عن ذاتها ،أم��ا الشعب اليمني العظيم فهو
متمسك بوحدته ..وبهذه المناسبة أتذكر كيف كنا قبل
تحقيق الوحدة عندما كنا طالبًا في المدارس نردد القسم
كل صباح اثناء ترديدنا تحية العلم نقسم أننا سنحقق
الوحدة اليمنية والحمد لله بفضل الزعيم علي عبدالله
صالح وبفضل كل الوطنيين والخيرين من الوطن تحققت
الوحدة اليمنية ،وإن شاء الله أنها على درب الوحدة
العربية التي نتوقع تمخضها من وسط هذه األزمات
واألحداث التي تعصف بالمنطقة.
} أستاذ ناصر اآلن نسمع عن مشاريع تتجه نحو
أقلمة اليمن وتمزيقها أو ما يسمى إصالح الوحدة
بصيغة أخرى ،وهي مشاريع مدعومة من تحالف
العدوان بقيادة النظام السعودي ،برأيك كيف
يمكن مواجهة مثل هذه المخططات والمشاريع
التآمرية على الوحدة اليمنية؟
 الشعب اليمني محصن -بعد تحقيقه لوحدته -ضدأي تقسيمات أو تشطير أو تمزيق ..وأصبح شعبنا أكثر
وعيًا بالثوابت الوطنية والمنجزات التاريخية وكل ما
يخدم وطنه ،ويدرك من يريد له ولبالده الخير مثلما
يدرك من هم أعداء له ولوطنه.
السعودية ال تريد لبلدنا ولشعبنا الخير ال في الجنوب
وال في الشمال ،نحن في الجنوب تحاربنا قبل تحقيق
ال��وح��دة على م��دى  25ع��ام�ًا ،وبالمثل ك��ان الشمال
يغرق في مصالح أشخاص ومكاسب ذات�ي��ة ،وج��اءت
ال��وح��دة المباركة وقضت على الصراعات وانتصرت
للشعب ومنحته الحق في اختيار حكامه وممثليه عبر
الديمقراطية والتعددية السياسية.
أما ما يحصل من اجتماعات ومسيرات وغيرها من
هذا القبيل في المحافظات الجنوبية هذه األيام فهي
مثل ما ق��ال الزعيم علي عبدالله صالح مسرحية في
إطار المخططات الرامية لالنفصال التي يرعاها تحالف
العدوان.
ً
إذا الحظت مثال بن بريك أعلن إقليم حضرموت،
وبعدها يعلن الزبيدي في عدن تشكيل مجلس انتقالي
وفي عضويته بن بريك ،وهكذا تخبط من أجل المصالح
واالرت��زاق وص��راع المصالح فقط ،وأؤك��د لك أن كل ما
يحدث ال يمثل السواد األعظم من أبناء المحافظات
الجنوبية ال��ذي��ن ه��م م��ع ال��وح��دة اليمنية وي��درك��ون
أهميتها ،مثلما يدركون المخططات التآمرية على
الوطن والوحدة التي يقوم بها البعض برعاية ودعم من
قبل أعداء الوحدة والمتآمرين على الوطن.
} لكن أين هذا السواد األعظم مما يدور من
مخططات وتآمر على الوحدة في محافظاتهم؟
 الظروف الصعبة والظروف األمنية واالنفالت الحاصلفي تلك المحافظات تمنعهم وتحد من قدرتهم على
التعبير عن رأيهم بوضوح أمام المأل ،أضف الى ذلك أن من
موانع تعبيرهم عن رأيهم التواجد المخيف للتنظيمات
اإلرهابية من القاعدة وداعش وغيرهما وما يرتكبونه من
جرائم وأفعال إرهابية بحق المواطنين ،وكذلك تواجد

الزعيم صالح صمام
أمان للوطن وللوحدة
وللمؤتمر

التنظيمات اإلرهابية
والميليشيات اإلجرامية
تحكم الجنوب
برعاية الغزاة

ذلك وجلب العدوان الخارجي على بلده ودمر مكتسبات
الوطن وقتل أبناء الشعب ودمر البنية التحتية ،قضى على
كل شيء ..فعن أي شرعية يتحدث.
السعودية ال تريد
} يقال إن محافظة عدن أصبحت في قبضة
اإلرهابيين ،وأن كل القيادات تحت االقامة
لليمن وابنائه
الجبرية وتحت رحمة التنظيمات اإلرهابية ..ما
صحة ذلك؟
الخير واالستقرار
 لست متأكدًا من هذه المعلومات ..وإنما محافظةعدن فيها خليط من اإلرهابيين والميليشيات والمرتزقة
اإلمارات والسعودية تتقاسمان واالخوان المسلمين وقوات الغزو واالحتالل ،وبالتالي ال
نستبعد أن يكون واقع الحال في عدن كل يوم على شكل
معين وأحداث جديدة.
حضرموت ..ولواء سوداني
} يعني خارطة التحالفات في المحافظات
يصل سيئون
الجنوبية أصبحت مخيفة كثيرًا؟
 نعم مخيفة على أبناء تلك المحافظات ،حتى أنهيصعب استنباط رؤية للواقع الذي تعيشه المحافظات
الجنوبية في ظل هذا الخليط المرتزق ،األمر الذي جعل
تنظيم االخوان المسلمين والحراك المسلح وغيرهم من الكثير من أبناء وسكان المحافظات الجنوبية ينزحون
العناصر والميليشيات ًالتخريبية التي تعبث بالمحافظات من محافظاتهم الى محافظات أخرى مثل إب وصنعاء،
الجنوبية وتمارس أفعاال شنيعة وترتكب جرائم بشعة فالوضع المزري الذي تعيشه المحافظات الجنوبية دفع
بحق المواطنين ،ورغم ذلك أكرر بأن السواد األعظم الناس وأجبرهم على مغادرة منازلهم والنزوح الى أماكن
من أبناء المحافظات الجنوبية مع الوحدة اليمنية ،وإن أكثر أمانًا من تلك المحافظات التي يزعم هادي وبن
ما يعيشونه إنما هو حالة كبت مخيف من قبل الخليط دغر أنهما مسيطران عليها ..أين هذه السيطرة التي
الذي ذكرناه ،وهذا الكبت بكل تأكيد ال يعني أنه ومن يزعمانها وهما ال يستطيعان أن يقوما بأبسط األمور
يقومون به قادرون على استمرار هذا الكبت ومنع الناس وتوفير األمن ألبناء المحافظات.
من الدفاع عن سيادة وطنهم ووحدته وكرامة أبنائه.
وأين ذهبت الوعود التي باعاها للمواطنين في تلك
} نالحظ أن هناك مؤامرة بدأت تعتمل على المحافظات وأين ذهبت مليارات دول العدوان ..هؤالء
الواقع تهدف لتقسيم الجنوب ،وانعكست على عجزوا رغم الدعم السخي الذي يتلقونه من االمارات
الصراع القائم بين دولتي العدوان واالحتالل والسعودية حتى عن إيجاد كهرباء للمواطنين وتقديم
السعودية واإلمارات ،ما الذي يحدث وكيف سيتم أبسط الخدمات ألبناء المناطق التي َّيدعون السيطرة
عليها ..عدن تعيش وضعًا مزريًا ،وأبناؤها يعيشون
مواجهته؟
 ال اعتبرها مؤامرة ،وإنما مسرحية وتمثيل أدوار وضعًا مأساويًا ال كهرباء ،ال ماء ،ال انضباط لألسعار ،الفقط ،وال يمكن لإلمارات أن تتمرد وتخرج عن طور أمن..عدن تغرق في الظالم والمجاري واالنفالت في
السعودية ..باألمس وصل لواء كامل سوداني الى ميناء مختلف المجاالت ..مأساة حقيقية تعيشها عدن في
المكال ومن ثم انتقل الى المنطقة األول��ى في سيئون ظل السيطرة المزعومة لهادي وحكومته المتهالكة.
} ًشيخ ناصر أنت من أبناء محافظة شبوة ..هل
وهذا دليل على أنهم يسعون الى توسيع نفوذ االخوان
فعال يتم سرقة المشتقات النفطية خالل هذه
المسلمين ..بمعنى اإلم��ارات تسيطر على حضرموت
الفترة من قبل الخائن هادي وتحالف العدوان
الساحل ،واالخوان المسلمون ومن يدعمهم يسيطرون
لتمويل عدوانهم على اليمن؟
على حضرموت الوادي ..يعني ما يحصل وراءه المصالح
واالطماع.
 من محافظة شبوة ال ..لكن من محافظة حضرموت} لكن المالحظ أن هناك صراعًا واضحًا بين نعم يقومون بذلك فقد باعوا النفط الموجود في خزانات
محافظتي أبين والضالع انعكس على الصراع ميناء الضبة وقد تكلم بذلك محافظ حضرموت بن بريك.
اإلماراتي -السعودي؟
} نعود الى البرلمان ..هل اليزال البرلمان اليمني
يعاني عزلة دولية رغم شرعيته؟
 هذا صراع تاريخي بين الزمرة والطغمة وال يمكن أنيتفقوا ،والظروف الراهنة هي من هيأت لهذا الصراع أن  -نعم ..بسبب المال الخليجي ،وبالنسبة لنا فنحن
يتجدد وينشط ،وفي األخير المتصارعون كلهم مرتزقة نتواصل مع جميع البرلمانات في العالم ،وبالتأكيد
ويبحثون عن المال المدنس ..هذا الطرف يرتزق عبر سمعت بموقف أعضاء الكونجرس األمريكي وبرلمان
االمارات ،وذاك الطرف يرتزق عبر السعودية.
االتحاد األوروبي وبعض البرلمانيين في مجلس العموم
} يعني هل نستطيع القول إن ما يحدث في البريطاني ،وبالتأكيد سمعت بموقف رئيس اتحاد
المحافظات الجنوبية قضى على ما تبقى من البرلمان العربي عندما رفضوا مشاركة مندوبي البرلمان
اليمني في المغرب فرفض الحضور وترؤس االجتماع.
شرعية مزعومة للفار هادي؟
ً
} كلمة أخيرة تحب توجيهها بهذه المناسبة
 شرعية هادي منتهية أصال من قبل ذلك ،فقد انتهتالوطنية العظيمة؟
من قبل أن يقدم استقالته للبرلمان ،انتهت حتى من قبل
أن يمدد له مؤتمر الحوار الوطني لمدة عام ألنه ال يحق  -أدع��و أبناء المحافظات الجنوبية ال��ى االصطفاف
لمؤتمر الحوار أن يمدد له ،الشعب وحده من يحق له أن والتالحم الى جانب الوحدة اليمنية المباركة ،والى جانب
يمدد له على األقل عبر مجلس النواب ..فالتمديد الذي القوى الوطنية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام
منحه مؤتمر الحوار لهادي تمديد شكلي غير دستوري الحزب الوسطي الذي يمثل كافة أطياف الشعب بكل
وغير قانوني وأكثر من أن نتحدث عن انتهاء شرعية شرائحه..وأن يقفوا صفًا واحدًا الى جانب الزعيم علي
هذا الشخص ،نقول بأن هادي خان اليمين الدستورية عبدالله صالح محقق الوحدة والصامد في وجه أعتى
ونكث بالقسم الوطني الذي ينص على محافظته على عدوان عرفه التاريخ ،فهو صمام أمان لليمن وللوحدة
البالد وسيادتها ووحدتها وسالمة أراضيها ويرعاها وللمؤتمر الشعبي العام.
رعاية كاملة ويقف ضد أي تدخل خارجي ،هادي خان كل

