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 نرحب باالســتاذ عبداهلل أحمــد غانم عضــو اللجنة العامة 
رئيس الدائرة السياســية للمؤتمر.. ونحــب في هذا الحوار 
الذي يأتي في ظروف حرجة تمر بهــا اليمن أن تحدثنا إلى 
أين تمضي التســوية السياســية وما تم إنجازه منذ توقيع 

المبادرة حتى اآلن؟
- التس��وية السياس��ية التي تمت بصورتها مجسدة في 
المبادرة الخليجية واآللية التنفيذي��ة المزمنة.. ومعهما 
قرار مجلس االم��ن الدولي رقم 2014، تس��ير بصورة 
حسنة.. وقد يكون هذا حكمًا عامًا..ولكني أؤكد أنها فعاًل 
تسير بصورة حسنة بالنظر الى االشواط التي تم قطعها 
منذ التوقيع ف��ي 23 نوفمبر 2011 ف��ي الرياض على 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية إضافة إلى ما يتعلق 
بتش��كيل حكومة الوفاق الوطني فقد تم قطع شوط ال 
بأس به من قبل اللجنة العسكرية واالمنية وكذلك فيما 
يتعلق بالدعوة الى إجراء االنتخابات الرئاس��ية المبكرة 
أو ما تم مؤخرًا من إصدار قان��ون الحصانة وتزكية االخ 
عبدرب��ه منصور ه��ادي لالنتخابات الرئاس��ية المبكرة 
كمرشح توافقي للمؤتمر الش��عبي العام وأحزاب اللقاء 

المشترك وكل القوى السياسية على الساحة اليمنية.
هذه اإلجراءات تشير بصورة مؤكدة الى السير الجيد في 

التسوية السياسية.. 
ممكن هنا نطرح مالحظ��ة وهو حول م��ا يتعلق بتأخر 
تنفي��ذ بع��ض الخط��وات وخاصة م��ا يتعل��ق بالجانب 
العس��كري واالمني وأخص بالذكر بع��ض الطرق التي 
التزال مقطوع��ة وبعض المس��لحين القبليي��ن الذين 
اليزالون يتمركزون في بعض الشوارع الخلفية في بعض 
العمارات .. خذ على سبيل المثال شارع المعال الرئيسي 
بمحافظ��ة عدن من��ذ ثمانية أش��هر وإلى الي��وم مغلق 
من قبل مليش��يات مسلحة.. وكذلك الش��وارع الخلفية 
بالحصب��ة مازال��ت مكتظ��ة بالمس��لحين والمتاريس.. 
صحيح أن الش��وارع الرئيس��ية قد ت��م تصفيته��ا.. أنا 
عدت ال��ى صنعاء يوم الجمعة من الخ��ارج وتحركت من 
المطار الى منزلي في حدة دون وجود أي عوائق أو نقاط 
تفتيش وهذا شيء طيب وتشكر عليه اللجنة العسكرية 
واالمنية.. ولكننا نريد أن يحل االمن والسالم واالستقرار 
في الش��وارع الخلفية، حيث يكمن الخطر.. وهو الخطر 
الحقيقي.. وهناك بعض االصوات االعالمية التي التزال 
تتنفس بنفس األزم��ة بل وفي أش��د أوقاتها .. وأخص 
هنا بالذكر قناة »س��هيل« التي لم يلت��زم ال مالكها وال 
إدارتها بالمبادرة الخليجية وال بروح الوفاق الوطني الذي 
يشاركونا في حكومته، فالتزال قناة »سهيل« تتصرف 
وكأنها تريد أن تش��حذ هم��م المقاتلي��ن ليخرجوا الى 
الشوارع لمقاتلة الدولة، هكذا يتصرفون في الوقت الذي 
مالك هذه القناة لديهم م��ن يمثلهم في هذه الحكومة 

التي اسميناها جميعًا حكومة الوفاق الوطني.
تجربتن��ا تتمي��ز أن المعارض��ة أصبح��ت مش��اركة في 
الحكوم��ة أي أنها لم تصب��ح معارضة خالص��ة والحزب 
الحاكم لم يعد حزبًا حاكمًا خالصًا، فالجميع قد اشتركوا 
في حكومة الوفاق الوطن��ي وينبغي أن ينعكس الوفاق 
الوطني عل��ى س��لوك أعضاء االح��زاب ومؤسس��اتهم 
وأجهزته��م، ال أن نرس��ل مندوبين��ا ال��ى الحكومة ثم 
نظل نالعن ونش��تم بعضنا يوميًا كما تسلك ذلك قناة 
»س��هيل«.. أرجو أن ينضب��ط مالكها وإدارته��ا للوفاق 
الوطني الذي اتفقنا جميعًا عليه.. وطرحنا هذا الموضوع 
االسبوع قبل الماضي على سفراء الدول العشر المشرفة 
على تنفيذ المبادرة الخليجية ووعدونا بأنهم سيتكلمون 
مع مالك قناة »سهيل« لكي ينضبطوا للمبادرة الخليجية 

والوفاق الوطني.
عدم قناعة بالمبادرة

 هل أنتم راضون عن ما تم تنفيذه من المبادرة الخليجية.. 
ولماذا في جانبها االمني هناك تعثر؟

- اعتق��د أن الجمي��ع يش��عر بارتي��اح إلزال��ة المظاهر 
المس��لحة.. ومما قد تم قطعه من أش��واط ف��ي تنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.. كما ذكرت 
في سؤالك.. صحيح التزال هناك مظاهر مسلحة.. علينا 
أن نبحث في االس��باب.. أنا أتصور أن االسباب هو عدم 
انصياع هؤالء المسلحين لتعليمات قادتهم الذين وافقوا 
على المبادرة الخليجية، وهذا  ربما في أحس��ن االحوال 
ان لم يكن في أسوأها وهو عدم قناعة المسؤولين عن 
المس��لحين بالمبادرة الخليجية.. وكذلك عدم قناعتهم 
بالتسوية السياسية.. وعدم قناعتهم باالمن واالستقرار.. 
إذا لم يكن ذلك مدفوعًا بقوى خارجية وبأموال خارجية 

من أجل إجه��اض المبادرة الخليجية وإفش��الها والعودة 
بنا إلى المرب��ع االول.. وإال كيف نفس��ر بقاء مس��لحين 
في الشوارع الخلفية.. علمًا أن هذا السالح ليس سالحًا 
شخصيًا وإنما هو سالح متوسط وس��الح ثقيل.. وكيف 
نفس��ر التزام قادة هؤالء المسلحين بالمبادرة الخليجية 
لفظًا وعدم إعطائهم أوامر للمسلحين بااللتزام بالمبادرة 
الخليجية.. أنا سمعت معلومات ولست أدري مدى صحتها، 
فقد س��معت أن هناك قادة قبليين من يحث المسلحين 
التابعي��ن ل��ه بالق��ول: نحن نق��ول كالمًا ف��ي االعالم 
وأمام الناس، أما أنتم فعليكم أن تس��تمروا بالمتاريس 
بأسلحتكم وال تغادروا هذه المواقع وال تسلموا أسلحتكم 
وال تعودوا الى قراكم اال بعد أن ترتب أموركم في القوات 
المسلحة واالمن.. وإال بعد أن نحصل على تعويضات من 
قبل الس��لطة .. لس��ت أدري مدى صحة هذا الكالم من 
عدمه ولكن أرج��و أن ال يكون هذا ال��كالم صحيحًا، ألن 
ذلك يعني أنه يحمل في طياته خطورة أمنية على جميع 
سكان أمانة العاصمة على وجه التحديد، ناهيك عن بقية 

المحافظات..
 ما هو مســتقبل علي محســن وأوالد األحمر وفقًا للمبادرة 

وآليتها باعتباركم رجاًل قانونيًا؟
- ل��و كنت س��ألتني كرجل سياس��ي ألجبت��ك على هذا 
السؤال.. لكن طالما سألتني كرجل قانوني، فقد أخطأت.. 
وكرجل قانون أقول هذا السؤال المفروض أن يجيب عليه 

النائب العام.

المؤتمر مستعد لالنتخابات
 تبقى 21 يومًا إلجراء االنتخابات الرئاســية المبكرة.. ماذا 

أعد المؤتمر الشعبي العام لضمان نجاح هذه االنتخابات؟
- حقيق��ة المؤتمر بدأ م��ن وقت مبكر يعد نفس��ه لهذه 
العملية.. ويعتبر نفسه المس��ؤول رقم واحد عن إنجاح 
هذه االنتخاب��ات ودعم جهود اللجن��ة العليا لالنتخابات 
وكافة الخطوات التي قد ت��م اتخاذها وكذلك الخطوات 
التي س��وف تتخذها اللجنة في مقبل االيام وصواًل الى 
هذا اليوم التاريخي يوم ال�21 من فبراير يوم االنتخابات 

الرئاسية المبكرة.
وأنا أتصور االخوة ف��ي قيادات أحزاب اللقاء المش��ترك 
بالمث��ل يجته��دون ف��ي أن يحش��دوا جماهيره��م الى 
جانب جماهير المؤتمر الش��عبي العام وحلفائه من أجل 
التصويت بكثافة يوم 21 فبراير للمرشح التوافقي االخ 
عبدربه منصور هادي ليكون رئيس��ًا للجمهورية خالل 
الفترة االنتقالية القادمة..أتوقع أن التصويت س��يكون 
مشرفًا ألننا ال نريد أن يكون التصويت بنسب متدنية.. 
حتى وإن كانت هناك نس��ب متدنية.. فإنها لن تؤثر في 

مدى نجاح االنتخابات أو مدى نجاح المرشح.
االنتخابات التمس بالوحدة

وما أريد أن أنبه هنا هو أن هناك بعض المغفلين الذين 
قد أعلن��وا انهم لن يش��اركوا في ه��ذه االنتخابات ولن 
يصوتوا ل��أخ عبدربه منص��ور هادي.. فنق��ول لهؤالء 
المغفلين اس��تمروا عل��ى غفلتكم، فاالنتخابات س��وف 
تتم والش��عب س��وف يص��وت ش��ئتم أم أبيت��م، وعدم 

تصوي��ت هوالء المغفلي��ن ال يعني اال ع��دم تصويتهم 
على المرشح التوافقي دون أن يحمل ذلك أي معنى من 
معاني المساس بالوحدة.. فالمطروح هو تنفيذ المبادرة 
الخليجية فقط ومن ضمنها االنتخابات الرئاسية المبكرة 
وليس مطروحًا في الساحة على االطالق إلغاء الجمهورية 
اليمني��ة أو التفكي��ر بانفصال الجنوب عن الش��مال.. أو 
التفكير بالدعوة الى إجراء اس��تفتاء بعد خمس سنوات 
حول االنفصال.. فتلك أمور غير مطروحة.. ومن يعتقد 
أنه إذا قاطع االنتخابات فإنما يعطي مؤش��رًا لالنفصال 

فهو واهم.
المؤتمر سيظل األقوى

 هناك أصوات في المشترك تحرض على اجتثاث المؤتمر.. 
كيف تقيّمون وضع المؤتمر بعد هذه التطورات السياسية؟

- ال استطيع أن أقول ان المؤتمر هو أقوى مما كان عليه 
كما تقول أحزاب المش��ترك عن نفس��ها عندما تجابهها 
مشكلة.. ولكني أقول إن المؤتمر باٍق في الساحة اليمنية 
وس��يكون له مستقبل مش��رف على هذه الساحة.. وهو 
تنظيم عريق ويعلق عليه الش��عب آم��ااًل كبيرة بالنظر 
الى تحمله مس��ؤولية قضايا الناس.. وسيكون للمؤتمر 
دور أكثر أهمية في المس��تقبل من حي��ث حفاظه على  
روح الوف��اق الوطني القائم حاليًا وعلى مدى الس��نتين 
القادمتين، وكذلك على روح السالم والمصالحة الوطنية 
بعد إنتهاء المرحلة االنتقالي��ة، ومخطئ جدًا من يعتقد 
أنه قادر على اجتثاث المؤتمر.. ومخطئ جدًا من يتصور 
أن المؤتمر الشعبي العام مثله مثل أحزاب بلدان عربية 

أخرى تم اجتثاثها أو منعها.
المؤتمر باٍق وأعضاء المؤتم��ر يحظون باحترام وتقدير 
من قبل جماهير الش��عب.. بالعكس نحن من حقنا في 
المؤتمر الشعبي العام أن نفخر بأننا كنا أساس التسوية 
السياس��ية.. وأن نفخ��ر بأن أمينن��ا العام هو المرش��ح 
الرئاسي التوافقي الذي اتفق الجميع على انتخابه.. ومن 
حقنا أن نفخر بأننا نشارك في قيادة المرحلة االنتقالية 
وس��وف نش��ارك بالتأكيد في المرحلة ما بعد االنتقالية 
وسوف نسهم بفعالية في إنجاح االنتخابات النيابية التي 

ستجرى في المرحلة الثانية من المرحلة االنتقالية.
وال اتص��ور على االط��الق ب��أن المؤتمر س��يتراجع الى 
الخلف.. بالرغ��م من المؤام��رات والمكاي��دات والكالم 
الذي يثار هنا وهناك.. ويه��دف الى تثبيط همم أعضاء 
المؤتمر وخلق حالة من اليأس لدى هيئات المؤتمر ولدى 
أعضائه المنتش��رين في كل المحافظ��ات والمديريات 
والقرى.. فه��ؤالء الذين يقدر عدده��م بأكثر من ثالثة 
ماليين مواطن س��وف يظل��ون متماس��كين ومؤمنين 
بمبادئ الميث��اق الوطني وبسياس��ة المؤتم��ر.. ونحن 
إذا كنا نراهن فإننا نراهن على أعض��اء المؤتمر الذين 
يقفون ف��ي مقدمة الصفوف مع الش��عب اليمني إلنجاز 

مهام المرحلة االنتقالية.
ال نقبل بإزاحة الموظفين

 ما تعليقكم على عمليات اجتثاث المؤتمريين وغيرهم في 
بعض مؤسسات الدولة من قبل المشترك وما مدى قانونية 

تلك االعمال؟
- حقيقة تل��ك االعم��ال الفوضوية ال ته��دف فقط إلى 
إزاح��ة أعضاء المؤتمر ف��ي بعض المؤسس��ات بقدر ما 
تهدف الى إح��داث فوضى تط��ال كل المس��ؤولين في 
الدولة سواء أكانوا مؤتمريين أو غير ذلك.هذه الفوضى 
يجب أن تتوقف ألنها مخالفة للقانون ومخالفة للمنطق 
ولكل االعراف حتى في بلدان أخرى ش��هدت تغييرات.. 
نحن ال ندافع عن الفاس��دين ولكننا في نفس الوقت ال 
نقبل بالفوضى في إزاحة الناس من مواقعهم القانونية 

والرس��مية.. ألن البديل لذلك هو الفوضى.. والفوضى 
العارم��ة وخاص��ة عندما نش��اهد أن ه��ذه الفوضى قد 
امت��دت الى مؤسس��ة انضباطية مثل مؤسس��ة القوات 
المس��لحة.. فهؤالء يمنع عليهم العمل الحزبي.. ويمنع 
عليه��م التظاهر ويمن��ع عليهم االعتصام��ات .. ويمنع 
عليهم المطالبة بتغيير قادتهم عن طريق الشارع.. فهذا 
االسلوب إذا استمر معنى ذلك أننا سندمر الدولة بأيدينا..

 أنا أرجو م��ن أحزاب اللقاء المش��ترك أن تراجع مواقفها 
وأن تبتعد عن تشجيع هذه الممارسات الفوضوية.. كما 
أطالب حكوم��ة الوفاق الوطني أن تقف وقفة مس��ؤولة 
لوقف ه��ذه الفوضى.. ألنه��ا قد تضر نفس��ها في حال 

استمرار هذه الفوضى.
المشترك ومنزل النائب

 ما تعليقكم اســتاذ عبداهلل على نقل االعتصامات الى جوار 
نائب رئيس الجمهورية؟

- هذا إن دل على ش��يء فإنما يدل عل��ى عدم احترام .. 
وعلى عدم وعي من يقومون بهذه االعمال بحرمة البيوت 
والمس��اكن.. إذا كان االعتصام حقًا من حقوق المواطن 
فيجب أن يكون االعتصام في حدود هذا الحق دون إيذاء 

اآلخرين ودون ازعاج لهم حتى في منازلهم..
 وه��ي ظاهرة يج��ب أن تتوق��ف والمس��ؤول األول عن 

توقيفها هم االخوة في قيادة أحزاب اللقاء المشترك.
 هناك اجتماع مرتقب للمؤتمر الشــعبي العــام ما هي أبرز 
القضايا التي ســيقف أمامها؟ وهل من تغييرات ســتتم في 

قيادته؟

- هناك اجتماعات مرتقبة لقيادة المؤتمر الشعبي العام 
خاصة ونحن على أبواب االنتخابات الرئاسية المبكرة.

ولن تكون هناك تغييرات كبيرة حاليًا في هيئات المؤتمر 
القيادية ولكن سيكون هناك ملء للش��واغر الموجودة 

حاليًا في الهيئات القيادية.
أما ما عدا ذلك فس��وف يترك لمرحلة الحق��ة ليتم فيها 
إع��ادة هيكل��ة المؤتم��ر الش��عبي العام لك��ن بطريقة 
تنظيمية صحيحة تحافظ على الجميع وتؤمن مشاركة 
الجميع ف��ي الهيئات القيادي��ة وفي الهيئات الوس��طية 
للمؤتمر وف��ي التكوينات القاعدي��ة جميعها بحيث يتم 
إعطاء مزيد من الحيوية لعمل تكوينات المؤتمر في كل 

المحافظات.
الرئيس قريبًا في اليمن

 وهل ستستمر زيارة فخامة االخ رئيس الجمهورية ألمريكا 
بعد االنتخابات الرئاسية أم أنه سيعود قبل االنتخابات؟

- كما فهمنا حتى اآلن أنها س��وف تستمر الى 21 فبراير 
2012.. واعتق��د أن فخامة الرئيس س��يعود الى أرض 

الوطن قبل تاريخ 21 فبراير.
 مؤخرًا أحيل ملف تفجير مســجد الرئاســة الى القضاء هل 
يمكن أن يتم إغالق هذا الملف بقانون المصالحة الذي بدأ 

الحديث عنه بشكل الفت؟
- حادث جامع دار الرئاس��ة هو حادث إرهابي والحوادث 
االرهابية مس��تثناة من قان��ون الحصان��ة.. وهكذا جاء 
في ن��ص القان��ون وقرار مجل��س االمن الدول��ي اعتبر 
هذا الحادث حادثًا ارهابيًا ولذلك من الصعب ان تشمله 

نصوص قانون الحصانة..

انشقاق الجيش مشكلة
 في المبادرة الخليجية وآليتها هناك بند حول إنهاء االنشقاق 
في الجيش.. هل ســيتم انجاز هذا البند قبل االنتخابات أم 

بعدها؟
- المفروض أن يكون إنهاء انشقاق داخل بعض وحدات 
الجيش قد أنجز.. ونحن نجري هذا الحديث اليوم يفترض 
أن يكون االنقسام في القوات المسلحة قد انتهى وأن يعاد 
التئام وحدات القوات المسلحة.. ولكن مع االسف اليزال 
هذا االنقس��ام قائمًا.. وهذا االنقس��ام ال يوجد إلنهائه 
موع��د قريب في خط��ط اللجن��ة العس��كرية واألمنية، 
ويبدو أنه سوف يس��تمر وأنا أرجو أال يستمر إلى ما بعد 
االنتخابات .. وأتمن��ى أن ينتهي االنقس��ام في الجيش 
قب��ل االنتخابات.وهذه المس��ؤولية يتحمله��ا من قاموا 
بهذا االنقس��ام أواًل، فعليهم أن يش��عروا بمسؤوليتهم 
تجاه وطنهم وتجاه الش��عب وينهون هذا االنقس��ام في 

أقرب وقت ممكن.
هل سيؤثر استمرار هذا االنقسام على سير تنفيذ المبادرة 

الخليجية؟
- مؤثر سلبًا بكل تأكيد.

 كيف تقيّمون أداء الحكومة .. ولماذا يستهدف الجيش وأين 
الوفاق الوطني من هذه الفوضى..؟

- أقيّ��م عمل حكومة الوفاق الوطن��ي من وجهة نظري  
الشخصية - برئاسة االستاذ محمد سالم باسندوة تقييمًا 
إيجابيًا أواًل بالنظر لقصر الفترة التي مرت عليها مقارنة 
بما اس��تطاعت أن تنجزه في هذه الفترة القصيرة، فقد 
استطاعت الحكومة أن تكس��ب ثقة الشارع وثقة القوى 
السياسية ونرجو أن تس��تمر في أدائها وأن يتحسن هذا 
األداء.صحي��ح هناك ضع��ف في بع��ض الجوانب ولكن 
بصورة عامة تقييمي الشخصي تقييم إيجابي ، واالستاذ 
محمد س��الم باس��ندوة نعلق عليه آمااًل كبي��رة، فعنده 
تجربة طويلة وقادر على أن يجتاز التحديات التي تواجه 

الحكومة ونتمنى لهم جميعًا النجاح.
أما فيما يتعلق بمظاه��ر الفوضى الموجودة في العديد 
من المحافظات فهي مظاهر ال يستطيع أن ينكرها أحد.. 
وإذا استمرت هذه المظاهر الفوضوية فإنها تهدد بإفشال 
المبادرة الخليجية وتهدد بإفشال الفترة االنتقالية التي 
نحن مقدمون عليها.. وربما تهدد حتى انتخابات الرئاسة 
المبكرة.. ارجو مرة أخرى من قادة أحزاب اللقاء المشترك 
أن يتنبه��وا لهذه المس��ألة وأال تجره��م عواطف بعض 
كوادرهم الى أن يضروا أنفسهم ويضروا الوطن دون أن 
يشعروا.. الوطن مس��ؤوليتنا جميعًا في هذه الظروف.. 
وليس المؤتمر وحده أو أحزاب المش��ترك وال مس��ؤولية 
حكومة الوفاق الوطني وحدها.. المسؤولية على الجميع 
وعلينا أن نرتفع الى هذا المس��توى من المسؤولية وأن 
نتجاوز الكثي��ر من خالفاتنا وجروحن��ا ونتجه معًا صوب 
المس��تقبل ونضع الماضي خلف ظهورنا إذا كنا نريد أن 

نحترم شعبنا ووطننا.
وأرج��و أن يرتفع مس��توى خطابن��ا االعالمي ب��داًل من 
أن نرس��ل رس��ائل خاطئة عبر االعالم ال��ى الناس بأن 
الخالفات مازالت متأججة أرجو أن تكون رسائلنا مطمئنة 
لناس وبأن هذه االحزاب تتحمل مسؤولية تاريخية وهي 
على قدر كافٍ من الوعي بهذه المسؤولية وعلى اقتدار 
بأن تضع حدًا لهذه الخالفات وتعطي تطمينًا للناس بأن 

المستقبل سيكون أفضل..
 هل المؤتمر أصبح لديه نائبًا لرئيس الجمهورية القادم؟

- الحقيق��ة هن��ا م��ا يهمن��ا أن نق��ول إن نائ��ب رئيس 
الجمهوري��ة س��وف يك��ون بع��د ثالثة أس��ابيع رئيس��ًا 
للجمهورية اليمني��ة.. وهو بحكم م��ا يمتلكه من خبرة 
ومن قدرة قيادية ذاتية وما يتحلى به من صفات القيادي 
الممتازة واالخالق الرفيعة والسلوك الحسن قد حاز على 
إجماع كامل محليًا ودوليًا وهو موقف لم يسبقه اليه أحد 
ولهذا نحن نعلق آم��ااًل كبيرة عل��ى االخ العزيز عبدربه 
منصور هادي فإنه س��وف يقود دفة السفينة خلفًا لأخ 
علي عبداهلل صالح رئي��س الجمهورية كخير خلف لخير 
س��لف وس��يكون على يديه بإذن اهلل مواجه��ة تحديات 
ومهام المرحلة االنتقالية التي س��تخرج اليمن من هذه 
األزمة الطاحنة الراهنة الى آفاق مش��رعة ورحبة صوب 
بناء الدولة المدنية الحديثة القادرة على خلق المساواة 
بين أبن��اء الوطن الواحد وتحس��ين مس��توى معيش��ة 
الشعب اقتصاديًا وماديًا وروحيًا الى المستوى الذي يليق 

باالنسان اليمني الذي قد عانى كثيرًا.

استمرار الفوضى يهدد بعدم اجراء االنتخابات الرئاسية يف موعدها
عبداهلل احمد غانم  لـ»                     « :

الرئيس سـيعود الى ارض الوطـــن قبل 21 فبــراير

عبدربه خري 
خلف لخري سلف

نرفييض إزاحيية املوظفيين 
ميين مواقعهييم القانونييية 

والرسمية

جريمة النهدين مستثناة من الحصانة

 حّذر األستاذ عبداهلل أحمد غانم عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي 
العام من أن اســتمرار مظاهر الفوضــى الموجودة في العديد مــن المحافظات يهدّد 

بإفشــال المبادرة الخليجية والفترة االنتقالية وربما يهدّد حتى إجراء انتخابات الرئاسة 
المبكرّة.

وأكد أن فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشــعبي 
العام سيعود من الواليات المتحدة التي يزورها للعالج إلى أرض الوطن قبل تاريخ 

21 فبراير.
وقال عبداهلل غانم: »نحن نعّلق آمــااًل كبيرة على األخ عبدربه منصور هادي لقيادة 

دفة السفينة خلفًا لفخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية كخير خلف لخير 
سلف.. وإلى نص الحوار..

بقاء املسلحن يعكس عدم قناعة املسؤولن عنهم باملبادرة والتسوية السياسية

يمنع على الجيش واألمن العمل الحزبي واالعتصام وتغيري قادتهم عن طريق الشارع
الشعب يعلق آمااًل كبيرة على المؤتمر بتبني قضاياه

من يعتقد ان مقاطعة االنتخابات 
مؤشر لالنفصال واهم ومغفل

الخطر الحقيقي يكمن يف بقاء 
املتاريس واملسلحن بالشوارع الخلفية

املؤتمريون يفخرون بأن األمن العام هو املرشح الرئاسي التوافقي

حــــوار / محمد انعم


