
نضرب صفحًا عن العمل،
وننزوي عن امتطاء األمل،

ونمضي.. في صخب المسيراْت
 العقل غابْت،

ُ
إلماعة

ْت وومضات التراضي جاء
وإشراقاُت الحكمة.. ضاعت..

.. تغيرت الجيناْت.
ٌْ
صدمة

ضيق رقعة الخالف،
..

ِّ
وبقع التباين الهش

تحولْت الى مساحات اختالفات..
رقصت فيها األحقاد،

وقاربِت المسافاْت.
لو سألتموني: أي مؤنٍث أحُب اآلن؟!
أجبتكم، بلمحة البرِق، اعتصامات.
»لكل امرى من دهرِه ما تعّودا«)1(

، انتقامات
ٌ

، حقٌد، قتل
ٌ

عنف
واستعذاُب الترانيم..
على وتِر الجراحاْت،
ونفحِة اآلِه واألّناْت.

القعوُد.. على موائد اللئاْم،
والتلذذ بمضغ الحراْم،

واإلعداُد لمعركِة..
تكسيِر العظاْم..

في أقوى وأشرِس مواجهاْت
أحرق األعصاب.. غاز األعصاب

الذي أوقدته ُحّمى الخطابات،
وفتاوى الدفع المسبق..

وركاِم القاذوراْت،
وظللْتُه، من الدخاِن األسوِد، سحابات،

وعانقته، من فئاِت
الغضِب األعمى، استجاباْت.

،
ُ

تكهربت األرض
 وغضبِت السماواْت..

فال نجٌم يضيء مسامرًا لنا،
 ورٍد..

ُ
وال مشاتل

ُع االبتسامات،
ّ
توز

وال أسوُد الغاب تزأر،
وال نقاُء مطٍر

يسحُّ من بيِض الغماماْت..
تصّدرت، المشهد، النعاماْت..

اْت، الضمائر.. في إغماء
 حائراٌت شارداْت

ُ
والعقول

 اإلباِء.. في إجازات..
ُ

وسيوف
اْت أغمدْت .. حتى ال تلّبى هدير النداء

هذا زماُن اإلمعات..
ذا عصُر الرماماْت..
ال تركيز.. إال على
سيِل الحواالْت..

 نهر النيل قهرًا،
ّ

جف
وقبله دجلة والفراْت،

وكل الباقياِت..
غيُر الصالحاْت.

)1( ش���طر )ص���در( من بي���ت للمتنب���ي، وعجزه 
»وعادُه سيف الدولة الطعُن في العدا«.

لقطات 
> البلدان العربية واليات أمريكية من غير شكل 

دبلوماسي.
> »شعبنا المصري يعيش على الصدقات«.

د. معتز عبدالفتاح: ناشط مصري
تعليقن���ا: لس���تم وحدكم ي���ا د. معت���ز نحن على 

دربكم سائرون، ولربما سبقناكم، عاش الربيع!
> »الكل عمالء«.

- د. عزمي بشارة.
تعليقنا: اآلن عرفت يا منظر الخراب العربي، 

لطفًا تكلم عن نفسك!
> »االخ���وان قطي���ٌع دون وع���ي، والتقي���ة حاجة 

شيعية ثم انتقلت الى االخوان؛ فصارت سنية«.
-د. أحم���د عكاش���ة: الرئي���س الس���ابق للجمعية 

العالمية للطب النفسي.
م العال���م، اآلن صار 

ّ
> اليونان، قديمًا، ش���عٌب عل

يشحت من العالم.
> الربيع، الترويع، التجوي���ع، التركيع، التجريع، 

التطبيع، التوديع، التقطيع، التقميع.
> من القاع���دة - الجي���ل الثالث، وم���ن الجوالن.. 
الجيل الثالث، وفي مجازر الربيع.. القناص - الطرف 

الثالث«، ومامن اثنين.. إال الشيطان الثالث!!
> قال لي: عندي خرمة باالعتصامات والمظاهرات 
واالحتجاجات.. حاجة أكثر من مولعة القات والشمة، 

فأجبته: يا بختك، ويا فرحة أّمك بك!
> هذا زم���ان اإلّمعات.. يا س���عد م���ن كان إمعة، 
تراجعت أسود الغاب، وتصدرت النعامات المشهد.

> »نحن نعيش في بحاٍر من الكذب«.
- د. ياسر برهامي- ناشط إسالمي مصري.

تعليقنا:.. مش بحار.. محيطات..
»آخر الكالم«
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- إبراهيم الحضراني-

رئي���س الجمهوري���ة وج���ه حكوم���ة الوفاق 
الوطني مرة بعد أخرى بمالحقة وضبط الذين 
يضربون ش���بكة الكهرباء وأنابيب النفط، فلم 
تفعل، ألنها ترتع���ش أمام الذباحي���ن، الذين تعرفهم 
باالسم والعنوان، بل إنها منحتهم  ماليين الرياالت لكي 
يحموا لها ش���بكة الكهرباء، ولسوء تدبيرها زادت بذلك 

من عددهم في سوق جزارة النفط والكهرباء.
 واللجنة العس���كرية حذرت وتوعدت ذابحي خطوط 
الكهرباء وأنابيب النفط بالويل والثبور وعظائم األمور، 
وأعلنت أس���ماء بعض منهم، واكتفت بالرعش���ة، بينما 

نراهم يواصلون الذبح في كل مذبح.    
اجتمع���ت الحكوم���ة الرعشيش���ة أكث���ر م���ن م���رة - 
وخصيص���ا- لتتوع���د بذبح مخرب���ي خط���وط الكهرباء 
وأنابيب النفط، وقررت - وهي ترتعش- نش���ر أس���ماء 
المخربين وصورهم في الصحف الحكومية لترعش���هم 
وتخزيه���م أمام الرأي الع���ام، ولم تزد على ذلك ش���يئًا، 

فاستمروا هم في الذبح، وظلت هي في حالة رعشة.
تع���رف الحكوم���ة الذباحين ف���ي كل مذبح وتس���مع 
أصواته���م.. ه���ذا كلف���وت يبلغها أن���ه س���يذبح أنبوب 
نفط ف���ي المذبح ك���ذا، ويبلغها بيوم الذب���ح، فتأخذها 
رعشة وتسكت.. ارتعش���ت أمامه رعشة بعد رعشة.. 
تعهدت له بدفع 83 مليون ريال مقابل ديتين لقريبيه 
المقتولين، ولم تدفع له سوى 30 مليون ريال كما قال 
هو قبل يومين، فعاد إلى الذبح لكي يرعش���ها ويجبرها 
على دفع الباقي، وبدال من ذلك ارتعشت أمام أسرة قتلة 
القتيلين فأفرج���ت عن القتلة، وص���ار كلفوت يهددها 

وهي تسمع وترتعش.  
كل الذين يذبحون خطوط الكهرب���اء وأنابيب النفط، 
ع���رف المواطن���ون أس���ماءهم ع���ن طري���ق الحكوم���ة 
المذبوحة هيبتها.. تقول لنا في األخبار الحكومية: ذبح 
خط الكهرباء في المكان الفالني، والذابح فالن ابن فالن، 
من قبيلة فلتان، وترتعش..ذب���ح أنبوب النفط والذابح 

زعطان، وترتعش.
تكتفي الرعشيش���ة بإط���الع المواطنين على أس���ماء 
الذباحين ون���وع الذبيحة ومكان الذب���ح، وهي ترتعش، 
ولم يحصل ولو لمرة واحدة أنها الحقت ذباحين وقبضت 
عليه���م وقدمته���م للعدالة، ف���ي مرة واح���دة وحيدة 
أمسكت بذباح، ثم أفرجت عنه في اليوم الثاني بوساطة 

شيخ أحمري.
تقول لنا الرعشيش���ة في األخبار المتلفزة: إن عبدالله 
الضمن ومسلحين آخرين ذبحوا خطوط الكهرباء، ثم ال 
تفعل شيئًا، بل ترتعش.. مجاميع مسلحة بقيادة الذابح 
عدنان جرادي، وترتعش..  وهكذا.. تقول: أوالد صالح 
جرادان، وترتعش..ص���دام حريقدان، وعلي حذيقيان، 
وعبد الل���ه حذيفيان، وترتعش.. خالد حداب، وقاس���م 
حداب، وترتع���ش.. ومرة قالت: تم القب���ض على الذي 
ذبح خطوط الكهرب���اء في مديرية نه���م، وهو المدعو 
شايف شذابة.. وفي اليوم الثاني أفرجت عنه المرتعشة 

بوساطة.     

> هناك مث���ل مع���روف تعلمتُه بل 
س���معُته حين كن���ت صغي���رًا.. يقول 
المثل »اسمع كالمك أصدقك.. أشوف 
أعمالك اس���تعجب« وأقصد من اس���تحضاري 
له���ذا المث���ل الش���عبي أن م���ا نس���معه م���ن 
حكومةالوفاق التي يرأس���ها األخ محمد س���الم 
باسندوة وهي حكومة انتقالية كما نصت على 
ذلك  المب���ادرة الخليجية وآليته���ا التنفيذية 
المزمن���ة ينطب���ق عليه���ا المث���ل، ول���و تابعنا 
وأعدن���ا الذاكرة ال���ى البيان الحكوم���ي المقدم 
للبرلمان في نهاية ديمس���مبر عام 2011م 
لنيل الثق���ة لوجدنا أن كل الوع���ود التي جاءت 

في بيان حكومة الباس���ندوة باتت وكم���ا هو ملموس 
اليوم بعد نحو عامين وعود عرقوبية لم يتحقق منها 
ش���يء بل ازدادت األوضاع أكثر س���وءًا مما كانت عليه 
قبل تشكيل الحكومة والتوقيع على المبادرة التي لم 
تلتزم أحزاب المشترك بما جاء فيها بل عمدت هذه 
األحزاب وفي المقدمة حزب االصالح االس���المي الذي 
يتزعم المتشرك ويحرك الحكومة من تحت الطاولة 
الى عرقلة تنفيذ بنود المبادرة والتحايل عليها وعلى 
الدول الراعية التي بكل تأكيد تدرك اآلن حقيقة حزب 
االصالح وم���ا يقوم به مش���ائخه المتنف���ذون من دور 
كبير بل وبارز في عرقلة عملية التس���وية السياسية 
واستقرار أمن البالد وهي عملية فصلتها المبادرة عبر 
آليات مزمنة.. كما تدرك هذه الدول���ة والعالم أجمع 
زيف واكاذيب احزاب المشترك التي ترمي فشلها في 

تنفيذ بنود المبادرة على حزب المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه خاصة توجيه التهمة بل كل التهم الى حزب 
المؤتمر الذي أثبت للعالم التزام���ه بالمبادرة وآليات 
تنفيذها وتقديم الكثير من التنازالت والتضحيات من 
أجل توفير المناخات المناسبة لنجاح عملية التسوية 

واستقرار وأمن الوطن والمواطنين.
وخي���ر ش���اهد عل���ى م���ا نقول���ه األوض���اع األمني���ة 
واالقتصادي���ة واالجتماعي���ة المتده���ورة بش���كل 
تصاعدي يومًا بعد يوم.. فاألوضاع األمنية التي حولت 
قل���ق المواطنين الى خوف يس���كن ف���ي النفوس قبل 
األبدان والتي طالت كل شيء حتى رأس الحكومة نفسها 
وعدد م���ن وزرائه الذي���ن ال يطيعون أوامر مش���ائخ 
حزب االصالح فاختار المشترك وزارة الداخلية ضمن 
مجموعة حقائب في حكومة الوفاق، لهذا فشلت وهو 
أمر الجدال فيه في استقرار وال حتى الحد من التدهور 

األمني الخطي���ر الذي تش���هده كل محافظات البالد 
بما فيها العواصم الرئيس���ية صنع���اء وعدن والمكال 
والحديدة وتعز والكثير من العواصم.. فشل الجهاز 
األمني وحتى االس���تخباراتي في وقف ه���ذا التدهور 
الذي ينذر بكارثة قريبة -السمح الله- فصار الجهاز 
األمني في ظل حكومة الوفاق الباسندوية االصالحية 
يبحث قبل المواطنين عن األمن ومن يحمي منتسبيه 

بما فيها كبار الضباط.
الواقع أن الحديث عن االختالالت األمنية المخيفة 
التي تش���هدها البالد ه���و حديث طويل ومتش���عب 
خاص���ة وأن مفتعل���ي ه���ذه االخت���الالت معروف���ون 
اتهم ومم���ن يتلقون األوامر  كما هو مع���روف انتماء
لذل���ك س���نكتفي بم���ا نس���معه ونش���اهده يوميًا عن 
األوضاع األمني���ة.. فهناك قضي���ة ال تقل خطورة بل 
مكمل���ة لألوضاع األمني���ة، قضية الفس���اد الذي أصبح 
جرثوم���ة فتاك���ة مثل الس���رطان الخبي���ث.. جرثومة 
ال تجد مقاوم���ة بل وج���دت في ظل حكوم���ة الوفاق 
الباس���ندوية االصالحية ما يس���اعدها على االنتش���ار 
حتى في المؤسسات العسكرية واألمنية واألخطر في 
المؤسسات التعليمية والصحية وال نخفي سرًا إن قلنا 
كما كشفت ذلك تقارير سرية للجهاز المركزي للرقابة 
والمحاس���بة أن الفساد دخل المؤسس���ة الدبلوماسية 
وهو ما يكشف ويؤكد للعالم أن اليمن في ظل حكومة 
باس���ندوة ف���ي مقدم���ة دول العالم وأنها ق���د دخلت 
موسوعة غينس في خانة الفس���اد.. وللفساد حديث 

سنتطرق اليه في المواضيع القادمة.

إغماد السيوف..  وإغماء الصفوف!

األمن والفساد وحكومة الوفاق

 إقبال علي عبداهلل

ليس نبش���ًا في زوايا واقع تخث���رت اوردته بفعل 
التعاطي غير المسؤول مع الوقائع واألحداث؛ ولكن 
 لنداء الواجب الوطني، الص���ارخ بملء فيه: 

ً
اس���تجابة

نعم
للمدنية ال والف ال لقبيلة يقود لوائها قابيل ورهطه 

المالعين.
س���يكون ش���رفًا للكلمة ان تصوب نقدها الهادف 
باتجاه  أهداف سامية ونبيلة كتلك المتعلقة بظاهرة 
انتش���ار القبيل���ة كمظاهر س���البة  تق���ض مضاجع  
مدنيتنا  صباح مساء...س���نعرج نحوها الى "صنعاء" 
التي لم تعد  جدي���رة  بنا كيمنيي���ن  نبحث  بلهفة 
ع���ن عاصمة تعصمنا م���ن أمر هذا الكائ���ن المدجج 

"بالنخيط"..
 عن عاصمة تتدثر بالمدنية لمجابهة هذا الصقيع 
القبلي المخيف , عن عاصمة تشرع في مالحقة هذا 
القاتل الفار من وجه عدالة أحالمنا وطموحاتنا منذ 

أمد بعيد .
أزور صنعاء  بي���ن  الفينة واالخ���رى ممنيًا النفس 
بحفاوة  تمس���ح ما علق بي من وعثاء س���فر شاهق  
النصب والتعب، لكني ما إن أطأ أديمها حتى تهجس 
بي���ن جوانح���ي مش���اعر الخ���وف مطلق���ة صفارات 
إحباطها وأرقها؛ أحاول حيالها فتح مظلة سكينتي 

والهبوط بسالم لكن دون جدوى ...
 رباه هل هذه ه���ي صنعاء التي لم يجد الش���افعي 
ُبدًا- ذات عهد غابر - من طرقها وإن طال به السفر 
هي ذي ال تفتأ تغمد في خاصرة مشاعرك وجعًا يمتد 
من اقصى االنين الى اقصاه... الجميع  يمرون  عليها 
بغير س���الم , يبقرون وداعتها وحلمها بس���كاكين 

جلبتهم وكوابيسهم المخيفة ..,
أين  أنت  أيها البردون���ي العظيم : لم تعد صنعاء 
تها قريحتك الوقادة 

َ
- يا س���يدي - مليحة كما وصف

ذات عهد مضى، بل هي اليوم ونحن في العقد الثاني 
من األلفية الثالثة قبيحة ويطفح جسدها بالدمامة 
والدمامل , غادرالس���ل والجرب ش���وارعها ليسكن 
ة بالترهل والتيه . القبيلة  مش���اعرها فغدت موبوء
تس���كنها كش���قاء مقيم لم تفلح االيام في وضع حد 

لتفشيه المخيف ...
ي���ا صنع���اء إّن تفاهاتهم , حماقاته���م , نزواتهم 
العاب���رة للس���فه والطي���ش , جعلت���ك س���يدتي " 
كالمومس العمياء " فمتى تنتفضين وتسقطين كل 
هذا الغي وكل هؤالء البغاة؟ .. هل تعودين لمآثرك 
, لعظمت���ك , لخل���ودك , لصنع���اء ياصنع���اء؟ أثق 
بقدرتك،على فعل ذلك' وإن س���امني ضيم السؤال: 

متى..متى  ..؟

يا صنعاء .. متى؟

> أحمد مهدي سالم
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ال للتمديد من أجل بناء اليمن الجديد

 عبدالفتاح علي البنوس

> مما الشك فيه بأن التسوية السياسية التي 
انبثقت عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ت المخرج اآلمن لليمن واليمنيين من ش���بح 

ّ
مثل

الحرب األهلية وأوصلت رس���الة ألطراف األزمة والقوى 
الفاعلة في الساحة والدول الراعية للمبادرة بأنه ال غالب 
معه���ا وال مغل���وب، وال امتيازات فيه���ا ألي طرف، وال 
يوج���د هناك أي تجيير لها أو توظيف سياس���ي، فالكل 
توافق عليها، وقبل بها، ووق���ع عليها، ودخل الجميع 
ف���ي مرحلة وفاق سياس���ي من أج���ل العبور بالس���فينة 
اليمانية الى بر األمان، ولم يعد هناك أي قبول بالخروج 
عن مضامينها على اعتبار أن ذلك سيترتب عليه فتح 
ثغرات عدة للتدخل ف���ي مضامين المبادرة وهو ما قد 
يقود ال���ى التباين األم���ر الذي يمثل تهديدًا للتس���وية 

السياسية بمنظومتها المتكاملة.
وإن المتتبع اليوم لس���ير التس���وية السياس���ية وفق 
الجدول الزمني الذي تضمنته المبادرة الخليجية يلمس 
بأن هناك رغبة غير مباش���رة من قبل بعض األطراف 
السياسية والحزبية والقوى القبلية والعسكرية من أجل 
تمديد المرحل���ة االنتقالية والقفز عل���ى بنود المبادرة 
وذل���ك انطالقًا من حرص ه���ذه القوى عل���ى مصالحها 
الحزبية والخاصة والتي تتعارض مع المصلحة الوطنية 
العليا، ولعل المضحك في األم���ر أن تجد هذه األطراف 
الت���ي باتت تدع���م وبقوة خي���ار التمدي���د، تدعي بأنه 
ضرورة وطنية وال ترى فيه أي ضرر على سير التسوية، 
رغم أنها تدرك جيدًا أن خيار التمديد سيشكل ضربة 
قاضية للتسوية وعقبة جديدة تحول دون العبور اآلمن 

نحو الدولة المدنية الحديثة.
أعتق���د أن صوت العق���ل والحكمة يقتض���ي بأن يصر 
الجمي���ع على اس���تكمال م���ا تبقى م���ن بن���ود المبادرة 
الخليجية وآليتها دونما تقاع���س، بحيث تتحمل كافة 
األطراف مس���ؤولياتها الوطنية إلنجاز المهام الموكلة 
إليه���ا وعدم اإلتكال عل���ى خيار التمدي���د، ألننا ال نريد 
العودة الى مربع التأزيم والصراعات، يكفينا ما تجرعناه 
طيلة فترة األزمة، فكل ما نخش���اه ه���و أن يكون خيار 
التمديد فخًا الهدف من���ه جر البالد نحو الحرب األهلية 
التي تجاوزها شعبنا خالل الفترة الماضية بالتوافق على 
الصيغة الراهنة للمب���ادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

المزمنة.
 هن���اك نفي رس���مي ألي���ة رغبة ف���ي تمدي���د الفترة 
االنتقالية ونح���ن هنا إذ ندعم ه���ذا التوجه الذي يعزز 
ثقة المواطنين في أدوات بناء الدولة المدنية المنتظرة، 
ويمنحها المزيد من الثقة الستكمال كافة التحضيرات 
وتهيئ���ة األجواء أم���ام ه���ذا التح���ول الديمقراطي من 
خ���الل االنتخابات والتي ستؤس���س لبداية عصر جديد 
في تاري���خ الدولة اليمنية، فإننا ف���ي الوقت ذاته نلمس 
خالل هذه الفترة تحركات مكثفة وترتيبات واستدعاًء 
ممنهجًا لبعض األحداث من أجل تعطيل مسار التسوية 
السياسية إليجاد ذريعة تشرعن للتمديد وكل ذلك من 
أجل مصالح أحزاب وأفراد ال ترى ف���ي األوضاع الراهنة 
والمستجدات القائمة على الساحتين المحلية والعربية 
أية مؤش���رات إيجابية تقودها نحو تحقيق النجاح الذي 
تنش���ده من االنتخابات المقبلة، حيث ترى في التمديد 

فرص���ة إلع���ادة ترتي���ب أوضاعه���ا 
والتعاطي مع المعطيات في الميدان 
بص���ورة جديدة تمكنه���ا من تحقيق 

النجاح المنشود.
ولذا نطالب الرئيس عبدربه منصور 
هادي ب���أن يقف ضد خي���ار التمديد 
ويعم���ل عل���ى الوف���اء بالوع���د الذي 
قطع���ه على نفس���ه خالل مراس���يم 
نقل السلطة مع س���لفه الزعيم علي 

ات من أي طرف كان،  عبدالله صالح ويرفض أي إغراء
ليسير على نهج س���لفه في تجس���يد التبادل السلمي 
والديمقراط���ي للس���لطة، فنحن نريده مش���رفًا على 
عملية التحول نحو الدولة المدنية كما نصت على ذلك 
المبادرة الخليجية، نريده أكثر الناس حرصًا على طي 
صفح���ة المرحلة االنتقالية وفت���ح صفحة جديدة في 
رحاب اليمن الجديد، لقد آن األوان بأن نتنفس الصعداء 
ونرتاح من بؤس وشقاء وعجز وفساد حكومة الوفاق 
التي لم نلمس للوفاق والتوافق أي أثر فيها، سئمنا من 
بكائيات باس���ندوة، وتنظيرات صخر الوجيه، وبقية 
 وطنية، تنتصر لهموم 

ً
أعضاء الحكومة، نريد حكومة

وقضايا وحق���وق المواطن اليمني من حوف في أقصى 
الجنوب الش���رقي الى تخوم صعدة والجوف في أقصى 

الشمال الغربي.
ونطالب رئاس���ة وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني بأن ال 
يجعلوا من أنفس���هم مطية من أجل تمدي���د المرحلة 
االنتقالية ونحملهم المس���ؤولية أمام الله وأمام الشعب 

في إنج���از م���ا أوكل اليهم م���ن مهام 
وفي الموع���د المحدد تعزي���زًا لقيم 
المصداقية والح���رص على المصلحة 
الوطنية وتغليبه���ا على ما دونها من 
المصال���ح، ال نري���د أن يك���ون مؤتمر 
الحوار الوطني المدخ���ل الذي يمكن 
أن يتس���لل م���ن خالله دع���اة وأنصار 
التمدي���د للوص���ول ال���ى غايته���م 
ومبتغاه���م، نق���ول ذلك ونح���ن على 
ثقة تامة بأن نس���بة كبي���رة من أعضاء مؤتم���ر الحوار 
يقفون ضد التمديد ومع تنفيذ بنود ومضامين المبادرة 

الخليجية وفق اآللية التنفيذية المزمنة.
ل من األش���قاء واألصدق���اء الداعمين للمبادرة  والمؤمَّ
الخليجية الدفع في هذا االتجاه وعدم إتاحة الفرصة ألي 
طرف سياس���ي تخريب وتدمير ما تم إنجازه وتنفيذه 
من خطوات في مسار التسوية السياسية، ولكي يؤكدوا 
بأنهم أكثر حرصًا على تج���اوز اليمن أوضاعها الراهنة 
وعدم العودة الى م���ا قبل المب���ادرة الخليجية، ال نريد 
منه���م إبرام صفق���ات أو الدخول في تحالف���ات مع هذا 
الطرف أو ذاك، نريدهم مع اإلرادة اليمنية التي توافقت 
على التغيير والتحول الديمقراطي واالنتقال الحضاري 
للسلطة وترسيخ النهج الديمقراطي الذي يأخذ بأيدي 
الجميع نحو اليم���ن الجديد والدول���ة المدنية الحديثة 
والتي نرى بأنها ل���ن تتحقق اال إذا وق���ف الجميع وقفة 
وطني���ة رافعي���ن ش���عار »ال للتمديد من أج���ل اليمن 

الجديد«.. ودمتم سالمين..
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