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حراسة أبناء األحمر يستفزون المواطنين
> أقدمت مجموعة من أفراد 
حراسة الشيخ ص��ادق عبداهلل 
األحمر بمنطقة الحصبة بأمانة 
العاصمة على احتجاز عدد من 
الشباب والمواطنين المارين 
من ال��ش��ارع الرئيسي الواقع 

بجوارهم.
 وق����ال ال��ش��ب��اب ف��ي ب��اغ 
لاحتجاز  تعرضوا  أنهم  لهم 
والتحقيق والتفتيش واالساليب 
االستفزازية من قبل حراسة 

م��ن��زل ال��ش��ي��خ االح��م��ر أث��ن��اء 
خ��روج��ه��م م��ن م��ق��ر اللجنة 
الدائمة وهم يحملون شعارات 
وصور لفخامة الرئيس وأعام 
الجمهورية اليمنية، وقد استنكر 
أولياء أم��ور الشباب وعددهم 
)8( أشخاص من هذه االجراءات 
التعسفية ضد أبنائهم وطالبت 
األجهزة المعنية بحماية أبنائهم 
ومنع أعمال الفوضى والعبث 

ألمن واستقرار المواطن.

المشترك يفشل في اغتيال رئيس 
وأعضاء لجنة الدفاع عن الوحدة

> فشلت محاولة قيام مجموعة مسلحة من 
أحزاب اللقاء المشترك اغتيال رئيس وأعضاء اللجنة 
الشعبية للدفاع عن الوحدة أثناء استقبالهم للوفود 
المواطنين المشاركين في جمعة التصالح المؤيدة 

للشرعية الدستورية والنهج الديمقراطية.
وق��ال بيان ص��ادر عن اللجنة وأثناء قيام االخ 
عبدالرزاق راشد قطران رئيس اللجنة وقياديي 
والمحويت ومديرية  الجوف  اللجنة بمحافظة 
الحيمة الخارجية يوم الخميس الماضي بمنطقة 
حزيز الواقعة ما بين قاع القيضي وقحازة جنوب 

أمانة العاصمة. 
وأكد البيان أنهم تعرضوا الطاق وابل من النيران 
من مجموعة مسلحة فيما الذت بالفرار وذلك في 

محاولة إلعاقة عملهم وواجباتهم الوطنية.
 ودانت اللجنة الشعبية في عموم المحافظات 
الحادث  االجرامي الغادر مؤكدة أن هذه التصرفات 
الهمجية لن تثنيها عن الوقوف الى جانب الشرعية 
الدستورية وأم��ن واستقرار الوطن والمواطن، 
وطالبت أجهزة االمن بتعقب الجناة واتخاذ اإلجراء 

القانونية الازمة.

 لفخامة األخ علي عبداهلل صالح- رئىس 
الجمهورية رئىس المؤتمر الشعبي العام- مع 

خالص التحية وعظيم التقدير نقول لفخامته:
- إبقَ رئيسًا حتى 2013م احترامًا للشرعية 
الدستورية وللشعب الذي منحكم ثقته وصوته 

ومحبته.
- إبقَ رئيسًا حتى 2013م خدمة لوطنكم 

وللمصالح العليا لمواطنيكم.
- إبقَ رئيسًا حتى 2013م احترامًا للشرعية 
الدستورية والتزامًا بدولة النظام والقانون التي 

يلتقي حولها جميع أبناء شعبنا اليمني العظيم.
- إبقَ رئيسًا حتى 2013م من أجل مصلحة 

وطننا حاضرنا ومستقبلنا.
- إبقَ رئيسًا حتى 2013م من أجل االنتصار 
لنظامنا الوطني وتعزيزًا للحياة الديمقراطية 

والتي تعد االنتخابات العامة حجر الزاوية فيها.
- إبقَ رئيسًا حتى 2013م حتى ننتصر جميعًا 
لمبدأ التداول السلمي للسلطة عبر االنتخابات 

العامة والمباشرة والحرة والنزيهة.
- إبقَ رئيسًا حتى 2013م محبًة ألطفالنا 
الذين اصبح في ظل دولة الوحدة المباركة أكثر 
من قانون يحميهم ويحمي حقوقهم في الحاضر 

والمستقبل.
- إب��قَ رئيسًا حتى العام 2013م انتصارًا 
للمرأة اليمنية التي نالت أكثر حقوقها في ظل 
رئاستكم، فبعد أن كانت المرأة في نظر بعض 
األحزاب إناء إلنجاب األطفال فقط، صارت في 
ظل رئاستكم وزيرة، وسفيرة، وقاضية، ومديرة، 

وحتى »معتصمة«.
- إبقَ رئيسًا حتى 2013م حتى يتحقق لشعبنا 
ووطننا األمن واألمان ألنكم أخبر بهذا الشأن من 

الجميع.
- إبقَ رئيسًا حتى 2013م ألننا ونحن نعيش 
هذه األزمة الخانقة فإننا نثق أنكم األدرى واألقدر 
على حلها حًا يرضي جميع األطراف ويكون الحل 

في األول واألخير لمصلحة الوطن ومواطنيه.
- إب��قَ رئيسًا حتى العام 2013م انتصارًا 
التي ربطتم  الحزبية والسياسية  للتعددية 
قيامها بقيام دولة الوحدة المباركة في 22 مايو 

1990م.
- إبقَ رئيسًا حتى العام 2013م ألنكم كنتم 
ومازلتم القاسم الوطني المشترك بين كل 
قوى الشعب اليمني وقبائله وناسه في البوادي 

والحضر.
- إبقَ رئيسًا حتى العام 2013م نزواًل عند 
احترام الشعب لكم ومحبته وإخاصه لشخصكم 

كإنسان ورئيس وقائد لهذا الشعب.
- إب��قَ رئيسًا حتى العام 2013م احترامًا 
للمايين التي تتقاطر كل جمعة من كل أنحاء 
الوطن لميدان السبعين دفاعًا عن الشرعية 

الدستورية.
- إبقَ رئيسًا لليمن حتى العام 2013م ألنك 
رئ��ىس منتخب من أبناء الشعب اليمني في 
انتخابات تنافسية مباشرة وعامة حرة ونزيهة، 
لهذا إبقَ رئيسًا لهذا الشعب الذي انتخبك وهو 
وحده »الشعب اليمني« الذي يملك الحق كل 
الحق في إقالتك وال أحد غير الشعب اليمني يملك 

مثل هذا الحق.
- إبقَ رئيسًا حتى العام 2013م محبًة لهذا 
الشعب الذي انتخبك والذي عانى ويعاني في هذه 
الفوضى من الخوف والقلق واالنزعاج الذي مس 
حياته جراء راكبي موجات التغيير الكاذبة والذين 
حولوا حياتنا إلى سلسلة من التخريب والتدمير 

والفوضى العارمة.
- إبقَ رئيسًا حتى العام 2013م ألنك رئىس 

منتخب حتى سبتمبر 2013م.

للتأمل:
سيذكرني قومي إذا ج��دّ جدّهم

البدر الليلة الظلماء يُفتقد  وف��ي 

  محمد علي سعد

إبـقَ
لكنهم اليملكون قلوب الناس وعقولهم كما 
هو حال وقوفهم مع الشرعية الدستورية وضد 
دعوات العنف والفوضى وفي امكانية التصدي 
لكل مخططات التآمر واالنقاب وهي معادلة 
طالما تكررت في تصاعد محموم لحدة البقاء 
لاقوى، والقوة هنا التعني قوة الساح بل قوة 
الحضور والترجمة العملية بالوعود  وما يسمى 
العصيان وال��خ��روج على االنظمة والقوانين 
النافذة، االمر الذي استلزم تشكيل جبهة داخلية 
لتوحد الصفوف لمواجهة التحديات والصعوبات 
بأشكالها والتعامل معها بعقانية ومسئولية 

ومرونة وساسة لتجاوزها .
لذا فإن كل تلك المواقف الواضحة التي احاطت 
وتحيط باالزمة التي تمر بها بادنا وأي��دت 
كل ماتضمنته المبادرة من نقاط وايضاحات 
وماسينتج عنها من اتفاقات وح��وارات شفافة 
وواضحة في اطار الدستور والقوانين النافذة 
كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر المشترك 
وتعجل بزواله  السياسي  ال��ذي طالما ابتدع 
وافتعل االزمات  وابدع في تمثيلها وتمريرها 
بدهاء وغباء سياسي معًا، مع التأكيد ان المجال 
او مكان للخروج على االتفاق والتوافق السياسي 
لحل مبدئي لمجمل المشكات والتحديات التي 
نواجهها وكحل ورأي يحقق مطالب الجميع سواء 
المعتصمين في الساحات باختاف انتماءاتهم 
او اولئك المازمين منازلهم وأعمالهم وذلك 
فيما تضمنته م��ب��ادرة االش��ق��اء ف��ي مجلس 
التعاون الخليجي المعلنة االحد الماضي والتي 
حرصت في مجملها على تجنيب اليمن وابنائه 
مزالق الصراعات والتوجه نحو العنف والفوضى 
وتكديس ل��اوض��اع واالزم���ات التي افتعلها 
ويفتعلها بعض اصحاب المصالح والنفوس 
المريضة للوصول الى كرسي السلطة »الحكم«.. 
وهي اطماع ومشاريع عبثت بكل جميل في هذا 

الوطن المعطاء وانجرفت نحو المجهول.
اذًا فمحاولة عرقلة المبادرة الخليجية كحل 
اخير وفرصة اليمكن لها ان تتكرر للمشترك، 
هو استمرار لصراع عبثي وفهم قاصر يفقد كل 
السيطرة والتحكم بأدواته وتهدد البلد للوصول 

الى ماال يحمد عقباه.
بيد ان اصرار مليشيات المشترك على التصعيد 
للعنف واعمال الفوضى يؤكد حقيقة نواياهم 
المبيتة ومواقفهم التي يستلمون عليها المقابل 
االنقابي  والكثيرلتمرير مخططهم  لكبير  ا
بمعزل عن كل تلك التنازالت التي تعد من حق 
الرئيس والحزب الحاكم طبقًا للنظام والدستور 

والقوانين النافذة.كأغلبية ديمقراطية.
وحقيقة ان تلك التنازالت زادت من أطماع 
الخصوم السياسيين في المشترك، وفتح شهية 

قادتها ومنظريها .
وبا ريب فإن كل الخسارات التي تكبدها 
المؤتمر ورئيسه كانت بالنسبة لخصوم االمس 
وأع���داء اليوم أوراق���ًا رابحة س��واًء من خال 
سعيهم  تحقيق مصالحهم الشخصية حينذاك 
او باستثمارها كنقطة ضعف للمطالبة بتنحي 
الرئيس واسقاط النظام وطالت وتطاولت تلك 
الهواجس لتطالب بأشياء أكبر من ذلك وهي  في 
اعتقادنا مطالب خرافية وغير شرعية مقارنة بما 
كشف موقع ويكيليكس من مخططات ومؤامرات 
تستهدف امن واستقرار واقتصاد البلد والذي 
كان النهج السياسي الذي سلكته احزاب اللقاء 
المشترك منذ مابعد انتخابات 2006م التي 
كشفت حجمها الشعبي والجماهيري الحقيقي 
,الذي تحاول اليوم لحشده إلفشال جهود االشقاء 
واالصدقاء لحلحلة االوضاع وايجاد مخارج ألزمات 
ومشكات الباد, في اطار اللهث على السلطة 
ومن أجلها بذل صغار التجار والساسة »حميد 
وحسين االحمر« وغيرهما الكثير من المال 
المنهوب من ثروات الشعب للتآمرعليه واثارة 
الفوضى واالضطرابات للقفز مباشرة الى كرسي 
الحكم بمساعدة بعض المتمردين والمنشقين 
ممن الزالوا يحملون على أعناقهم مئات االبرياء 

الذين قضوا في حروب فاسدة .
*ولعل ركوب احزاب المشترك لموجة مطالب 
الشباب ومن ثم استغالها واالنحراف بها جاء بعد 
ان فشلت خطط حميد االحمر في زرع الفوضى 
عبر دعوات عدة كما قال »ويكليكس« وبعد ان 
وصلت هذه »التوليفة الحزبية »المتنافرة الى 
قناعة يقينية انها لن تستطيع الوصول الى 
السلطة عبر الديمقراطية وصندوق االقتراع وانها 
لن تستطيع أيضًا ان تفوز بثقة الشعب نتيجة 

ممارساتها العدائية وانغاق قياداتها وتمترسهم 
بمواقف ونهج برهن فشلهم جماهيرياًَ.. لذلك 
فما كان منها إاّل ان تسلك التضاد من ذلك 
وهو استدعاء لزمن االنقابات واستهداف امن 
واستقرار الوطن وضرب معيشة المواطن وتكبيد 

االقتصاد الوطني خسائر فادحة كما هو اليوم.
شهوانية حميد

وأي��ًا كان الحال من التردي والتدهور الذي 
اليوم نتيجة ظهور تلك  الباد  اليه  وصلت 
النزعات واالط��م��اع السلطوية والشهوانية 
القبلية المتعصبة فإن قبول رئيس الجمهورية 
للمبادرة الخليجية اليعني ضعفًا بقدرما يشير 
الى كونه امتحانًا صعبًا كشف مزاعم قيادات 
المشترك ومواقفهم المهترئة امام االشقاء في 
مجلس التعاون الخليجي ..كما يؤكد ان هذه المرة 
اليمكنهم ان يتاعبوا بالحوار ويلعبوا بالوقت 
من أج��ل االب��ت��زاز وتحقيق مكاسب سياسية 
أخرى وإلدراك خطوة بقاء هؤالء أوتمكنهم من 
السلطة..  حرصًا على تجنيب الباد مخاطر القادم 
المكتوب بأموال الصفقات المشبوهة والوجاهة 
الا شرعية القائمة على امتصاص دماء األبرياء 

والفقراء والمعوزين.
لذا فترحيب فخامته بنقل السلطة الى أيدٍ 
أمينة حتى يجري انتخابات ديمقراطية نزيهة 
»رئاسية« وفقًا لما تضمنته مبادرة االشقاء 
في الخليج وفي اطار الدستور الذي يعد العقد 
االجتماعي والمظلة الحقيقية للمجتمع، يعد 
استدراكًا للخطر القادم بفعل التآمرات الدنيئة 
واالطماع المدنسة التي تصيغ اليوم مستقبل 
الفرقاء السياسيين وهم يقايضون على تطلعات 
الشباب وامالهم في التغيير بأموال مدنسة.. 
كما ان تجديده الح��زاب المشترك الى الحوار 
مرة اخرى في المسيرة المليونية التي شهدها 
ميدان السبعين الجمعة الماضية المسماة »جمعة 
الحوار« إال تأكيدًا وحرصًا منه على حل هذه 
االزمة وكطريقة وحيدة تؤكد عليها المبادرة 
الخليجية واالصدقاء والحلفاء الدوليون كمرتكز 
اساسي يؤدي الى تحقيق التطلعات والمتطلبات 

الشعبية المختلفة.
انقسام وتقسيم الثروة..

وبالرغم من التباينات وردود االفعال التي 
أظهرتها احزاب المشترك تجاه المبادرة الصادرة 
عن مجلس التعاون الخليجي 10أبريل الجاري 
قبل قرار ارسال فريق الرفض االحد الماضي الذي 
ذهب الى الرياض للتشاور مع وزراء الخارجية 
لكيفية الخروج من االزمة الوفد الحكومي الرفيع 

الذي ارسل ايضًا الى حل او لوقف اعمال العنف 
والقتل والعبث التي يمارسها المشترك وعناصره 
بما يفضي تسليم الرئيس سلميًا للسلطة الذي 
سيوقع عليه بحضور اوروبي وامريكي وخليجي.. 
وطبقًا لما تفرضه الشرعية الدستورية والدستور 
والقوانين النافذة، غير ان ذلك الوفد الذي ظهرت 
عليه انعدام الثقة تجاه نفسه واالخرين ويوضح 
ذلك الخاف الشديد الذي دفع برئيس المشترك 
حاليًا ياسين سعيد نعمان من تقديم استقالته 
كون المبادرة الخليجية التي وافق عليها الجناح 
االخواني المتطرف خلت من االش��ارة للقضية 
الجنوبية حسب ناقل الخبر ..غير انه اجتمع مع 
حميد االحمر«قائد حركة االنقاب والتمرد على 
الشرعية« الذي اكد له انه اليمكن الي اتفاق اال 
بمطالب الحراك الجنوبي واال فسيقوم بإفشال 
أي مساٍع لاتفاق والتوافق وهو ماتم فعًا بعد 
العودة الى صنعاء من الرياض .. واشتد الخاف 
ايضًا حين استثنى حميد عددًا من القيادات من 
الذهاب الى الرياض حيث كان الوفد يقتصر 
حسب توجيهات حميد على باسندوة وشخصين 
اخرين غير ان جميعهم رفضوا وهددوا بفضح 
المؤامرة وه��و ما دف��ع حميد للموافقة على 
والمكرمة  الصفقة  على  للحصول  سفرهم 
المالية المجزية من وزير خارجية قطرحسب 
ماتناقلته وسائل االعام ...وزادت حدة التوتر 
واالنهيار القهقري لهذا التكتل الذي يشهد اليوم 
اخر فصوله العبثية حينما تم اقصاء الشباب 
من الوفد فضًا عن استثناء مجلس التضامن 
المشيخي التابع لحسين االحمر من الوفد ليهدد 
انه سيعمل على افشال أي ب��ادرة التفاق كما 
حدث يوم الجمعة الماضية بشارع الستين الذي 
فضح تورط االحمر الصغير فيها الشيخ حسن ابو 
هدرة رئيس ملتقى شباب ابناء بكيل  في اتصال 
هاتفي معه.. زد على ذلك وصفه لقادة المشترك 

بالصعاليك الستثنائه من الوفد..
ولعل هذه المواقف المغايرة-حسب سياسيين- 
والسيطرة  لتبعية  ا عليها صفة  تظهر  لتي  ا
االقليمية خاصة في مواقف الجناح الحوثي 
االمامي الذي يتحكم فيه الحرس الثوري االيراني 
الذي يحاول ان يخضع أي تواطؤ خليجي او تدخل 
كما يسميه في اليمن الذي يحاول نشر نفوذه 
وق��واع��ده من خ��ال المتمردين الحوثيين او 

االحزاب  المنضوية في اللقاء المشترك.
أم��ا بالنسبة للجناح اآلخ��ر في ه��ذا التكتل 
الهجين، والمتمثل في أجنحة« االخوان وطالبان 
جامعة االيمان والقاعدة والحراك االنفصالي« 

الذي ظل يماطل ويتردد في قبول المبادرة على 
الرغم من الموافقة السريعة لقياداته المتمثلة 
في المنشق علي محسن االحمر وعبدالمجيد 
الزنداني واالطراف القبلية االخرى »حميد وحسين 
االحمر« بالرغم من ذهاب شقيقهم االكبر في 
اتجاه مخالف حيث جمع ه��ذا العجوز الكهل 
مايسمى بمشائخ وعلماء المعارضة الخميس 
لتشكيل موقف رافض للمبادرة الخليجية، وهذه 
المواقف المتضاربة في مجملها اظهرت حسب 
محللين سياسيين ومراقبين مدى الشرخ والنزاع 
الكامن في هذا التكتل المشترك والتي تعجل 
بانفراط عقده وهو ماسيقود الى اتساع الخاف 
الذي سيقود الى صراعات وأعمال عنف سيما في 
ظل الطرف المؤيد للمبادرة في المشترك الى 
كسب رضى دول الخليج ومحاولة اعادة الثقة 
التي انهارت في وقت من األوقات وانقطع على 
اثرها الدعم المادي الذي كانت تقدمه سيما 
للجناح القبلي الى جانب سعي تاجر »اللعبة 
القذرة« الى تحصيل قيمةالفاتورة التي خسرها 
كصرفيات ونفقات على ساحة التغرير أمام 
جامعة صنعاء والتي تزيد في اليوم الواحد لساحة 
الجامعة مثًا عن )40( مليون ريال فضًا عن 
بقية الساحات في عدد من المحافظات، عاوة 
على العتاد العسكري واالسلحة والسيارات التي 
أعدها لخوض الحرب ومواجهة دامية مع النظام 
الشرعي لاطاحة به -حسب ما كشفته وثائق 
ويكليكس.. اما الطرف المعارض للمبادرة والذي 
يصر اليوم على المضي في ماهو مرسوم  له 
من قبل »الحرس الثوري القطري« فذهب حسب 
مراقبين- الى تحصيل الفاتورة والتي زادت عن 
7مايين دوالر لقيادات المشترك التي ذهبت الى 
الرياض من قبل وزير الخارجية القطري..ليتم 
بعدها زيادة اصرارهم على الرفض والنفور من 
المبادرة الخليجية وعلى تصعيد اعمال العنف 
والتهديد القتحام المؤسسات الحكومية كما 
عبر بذلك المدعو »حسن زيد« نزواًل عند رغبة 
قائده »حميد االحمر« الذي أغدق عليه من المال 
ما ألهب حماسه ليتمنى لو ان هناك اماءات 
وتهديدات أخرى وأدوارًا يقوم بها ليبدي مابجعبته 
من أحقاد وكراهية للوطن والمواطن ,ولتكشف 
قيمته الحقيقية كذيل من أذيال الصفوية ومعها 
أيضًا »االخوانية« في اليمن  لتسقط على اثرها 

بقايا نوازع المشترك الدنيئة .. 
سجون »طالبان« اليمن..

وطبقًا للمراقبين فإن ال احد يستطيع التوقع 
بمدى قدرة كل جناح من االجنحة المتطرفة 
تلك على اللعب ببقية االوراق لصالحه وتحقيق 
مكاسب أكبر اال الشباب المستقلين الذين صار 
معظمهم في معتقات االخ��وان بعد تحويل 
المنشق »علي محسن« مقر الفرقة الى معتقات 
وسجون »طالبانية« لحجز واخ��ف��اء الشباب 
المناهضين لتوجهاتهم,,وذلك انطاقًا من 
كونهم اصحاب ثورة التغيير والتصحيح الحقيقية 
الذين يمكن لهم التمييز بين المواقف المتاجرة 
واالدوار القذرة التي تنفذ على ساحات التغرير.. 
وهم الذين يمكن لهم لعبها بشكل صحيح  بعيدًا 
عن االطماع الحزبية والمكاسب السياسية التي 

كشفتها واطاحت بها المبادرة الخليجية.
إذ بإمكان الشباب تغيير مسار ثورتهم من 
الحزبية الى الشبابية التي تمكن من التصحيح 
الحقيقي ومواصلة مسيرة البناء والنهوض 
والحفاظ على المكاسب والثوابت الوطنية التي 
تحققت لشعبنا العظيم على مر العقود الماضية.
بإمكانهم اسقاط رهاناتهم الخاسرة وتشتيت 
أوراقهم الدموية التي لعبوا بها عبر سفك دماء 
األبرياء بالتغرير بهم والدفع بهم  الى محرقة 
المشترك في مواجهة معروفة النتائج سلفًا.. 
مواجهة تحقق منها مكاسب سلطوية وجهوية 
وغير ذلك.. بإمكانهم افشال نوايا االنقابيين 
الخاسرة والتي ذهبت معهم الى طاولة الرياض 
لتنكث كل المواثيق والعهود كسابق عهدها 
-الذي هو ليس ببعيد.. ووقف أطماعهم عند حد 
تتوجه معه حركة التغيير نحو تصحيح المسار 
والغاء االفكار الفوضوية والدموية واالتجاه نحو 
المستقبل الذي يلغي أطماع المشاريع االنقابية 
والتعسف والحكم المتسلط الذي بدت مامحه 
في األفق لتلتقي معه كل اآلم��ال والتطلعات 
واالحام الشبابية بغدٍ أكثر رخاًء وسؤددًا وحرية 

وعدالة..!!

فيما المشترك يشهد نهاية انفراط عقده

الشباب.. هل يقلبون 
معادلة التغيري..؟؟

احتشاد المواقف الدولية الرافضة للمساعي الرامية لتحويل اليمن الى بؤرة صراع او نزاع داخلي بين مختلف القوى والمكونات االجتماعية ووقوفها  
بوضوح تام الى جانب األمن واالستقرار واالنتقال السلمي للسلطة بشكل آمن وديمقراطي، يحترم ارادة الشعب وتطلعاته ويعزز من عملية النهوض 
التي اجترحتها اليمن كبلد نام فقير نحو تحقيق حرية اوسع وتعبير أشمل عن الرأي وحقوق كاملة في الحياة والعيش الكريم.. مايعني ان كل ما يعترض تلك 
المسيرة ويعطلها ويكبح من جماح انطالقها هو أمر مرفوض قطعًا، ويؤكد ان المجال للتشكيك في حقيقة ان المصلحة للحلفاء الدوليين من بقاء اليمن في 
حالة من التهاوي والتضعضع حين تتحكم فيها اهواء ونزعات حزبية او سياسية رقضت ومازالت العملية الديمقراطبة بكل مكوناتها أو االحتكام للتشريعات 
الدستورية لتعمل جاهدة على الغاء كل ماهو حق للمواطن او يتصل بشعور المواطنة المتساوية والعدالة االجتماعية التي تنادي بها.. أو في ان يخسر اليمن 
مكانته الدولية المرموقة إلرضاء شهوات البعض ممن يمتلكون الجاه والمال ليفرطوا بكرامة المواطن وانتهاك آدميته بأحداث فوضوية واعمال عنف لجأوا 

اليها حين صعب عليهم كسب ثقة الشارع ببرامج عقيمة وسياسات غير منطقية..

مركز التراث بمأرب يدين تقطع المشترك لناقالت الغاز والنفط
> عبر مركز التراث العربي بمحافظة مأرب عن إدانته واستنكاره الشديد ألحداث الفوضى والتخريب والتقطعات 

التي تقف خلفها أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة.
 وحمّل المركز في بيان صادر عنه قيادة وعناصر المشترك مسؤولية اإلضرار باالقتصاد الوطني ما يحدث للمحافظة 

وأبنائها من تشويه وأوصاف غير أخاقية.

أبناء القاعدة: التعصب األعمى ال يثمر إال الشر
> رفض أبناء مدينة القاعدة أفعال أح��زاب اللقاء 
المشترك العبثية واإلجرامية والتنكر للديمقراطية 
واالن��ق��اب على الدستور والشرعية وتجاهل إرادة 

الجماهير العظيمة من أبناء الشعب اليمني.
 وجددوا دعوتهم لقيادة اللقاء المشترك الى تحكيم 
العقل والمنطق والعودة للحوار على المبادرات الرامية 
إلخراج البلد من األزمات وحفظ أمن ووحدة اليمن وأمنه 

وسامته واستقراره.. بعيدًا عن التعصب األعمى ونشر 
الثقافة والكراهية واالبتعاد عن التجريح. 

مؤكدين تمسكهم بالحوار والشرعية الدستورية.. 
رافضين في الوقت ذات��ه مسعري الفتنة وموقدي 
العداوة والذين يحاولون جر الوطن اليها عبر إثارة أعمال 
الفوضى والدمار ودعوات العصيان المدني وصواًل الى 

تهديم الوطن.

 بليغ الحطابي


