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محلي

سالم صالح يدعو القوى السياسية للتعاون مع لج نة تقـويم الظواھـر االجتماعيــة
السلبية
]/02سبتمبر[2007/
صنعاء – سبأنت:
دعــا ســالم صــالح محمــد مستشــار رئيــس الجمھوريــة رئيـس لجنـة متابعـة وتقــويم الظواھــر االجتماعيــة
السلبية كافة القوى السياسية واالجتماعية )مؤسسات الدولة  ،االحزاب السيا سية ،منظ مات المجتمـع
المدني  ،الفعاليات الفكرية  ،الشخصيات االجتماعية ( الى التعـاون االيجـابي مع اللجنـة وتقـديم رؤاھـم
وأراءھم  ,متعھدا ان تتقبلھا اللجنة بصدر رحب وعقل مفتـوح مھمـا اختلفـت ،وإدراج ما يفيـد منھـا ضـمن
خطط اللجنة التفصيلية والعامة .
وقال سالم صالح خالل لقائه وأعضاء اللجنة بفخامة الرئيس على عبدﷲ صالح رئيس الجمھورية ال يوم ":
ان صون المنجز األكبر في تاريخنا المعاصر وھو " الوحدة المباركة " امـر ليــس من الســھولة بم كان بـدون
تضافر الجھود وتالزمھا مع ذات االرادة السياسية التي صاغت واتخذت كافـة القـرارات المصـيرية التاريخ ية
وصارت المسؤول االول عن حماية ھذا المنجز وضمان تنفيذ كل قراراتھا وتجاوزھا مـن " حـبر علــى ورق "
الى وقائع مشھودة على االرض وفخامة األخ الرئيس اعلم الناس بمـا يحيـط البلــد مـن م خاطر ومـا يحـاك
لوطننا العربي الكبير من مخططات ت ستھدف التجز ئة والتفت يت وتغت نم ابسـط فـرص الضـعف الـداخلي ،
وليس حال العراق الشقيق وال لبنان الحبيب وال فلسطين المغتصبة وال الصومال القريب عن مرآنـا ببع يد،
وذلك بسبب التدخالت الخارجية وانصراف القـوى السياسـية ھ ناك عـن التماسـك والتعاضـد الـى تفكيـك
صفوفھم وتمزيق وحدتھم الداخلية  ،وتجاھل كل رأي معتدل او مطالبة عادلة" .
وتابع قائال  ":إن كـل ذ لك يح تم علينـا جمي عا الوقـوف وراء فخامـة األخ الـرئيس وھـو يتولـى قيـادة تنفيـذ
االصالحات الوطنية الشاملة ونشد من ازره" ..داعيا الجميع لالحتكـام الـى من طق واحـد  ،منطـق الو حدة
والديمقراطيــة المتالزميــن والســير علــى ســبيل الرشــاد الوحــدوي واالحتكــام الــى خيــارات العدالــة
والديمقراطية التي تحفظ السلم االجتماعي والوحدة الوطنية .
وفي بداية كلمته قال مستشار رئيس الجمھوريـة " اسـمحوا لـي ان اعـرب لكـم أخـي الـرئيس عـن با لغ
التقدير وفائق االعتزاز بثقتكم الغالية بھذه الھامات الوطنية الذي ارتقى بھم قـراركم ال تاريخي الـى تولـي
المھام والمسؤوليات الوطنية المتجـددة ،ويعمـق االلتصـاق بھمـوم الـوطن الغـالي وطـن  22مايو المج يد
وشعبه العظيم".
وأضاف  ":ھذه الھامات من النساء والرجال الذين شاركوكم ,فيما مضى تحقيق الحلم العظيم اعادة توحيد
اليمن او كانوا حالمين بھا حتى صاروا شھودا على واقع تلك اللحظة التاريخية العظيمة ،ثم واكبوا جھدكم
الخالق في حماية ھذا المنجز الخالد ,تأتمنونھم اليوم على مواصلة حماية ھذا المنجز وصيانته باختيار كم
لھم وضمھم في قرار تشكيل " لجنة متابعة وتقويم الظواھر االجتماعية السلبية التي تؤ ثر علــى السـلم
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االجتماعي والوحدة الوطنية والتنم ية " كلجنـة استشـارية تاب عة لفخـامتكم مباشـرة تحمـل مـن المھـام
والھموم أكبرھا واخطرھا واجسمھا ،لتشير باصدق الرأي وتوصي بحفظ الحق وتحض على االستمرار فـي
حسن اداء الواجب الوطني ".
وتابع سالم صالح محمد قـائال  ":ولجنـة المتابعـة الوطنيـة ھـذه بقوام ھا المتكامـل لن يكـون ھمھـا االول
واالخير غير تكريس جھودھا وتسخير طاقتھا وخبرات اعضائھا ,ال يكنزون مما لـديھم مـن الـرأي والمشـورة
شيئا مراعـاة للمولـى عـز و عال وللــوطن ودعمـا لتوج ھاتكم الصـادقة نحـو تنف يذ خ طط االصـالح ال شامل
ومكافحة الفساد وصون الوحدة وتطوير التجربة الديمقراطية وبناء اليمن الجديد والسير بخطى الوا ثق نحـو
المستقبل االفضل طواعية واختيارا بدون ان يشكلوا عبئا اضافيا على احد ما عـدا ماييسـر ت سيير اعمـال
اللجنة اداريا وتنظيميا" .
وأردف قائال ":واليفوتني ان اشكر لفخامتكم حرصكم على حكمة قراركم باشراك قيادات السلطة المحلية
في عضوية اللجنة تعزيزا لدور السلطات المحلية في حل القضايا التي حددھا القرار مغطيا اھم اھتمامات
المواطنين الذين على اختالف مشاربھم وتعدد انتماءاتھم تتوحد ھمومھم وقضاياھم ومشاكلھم" ..معتبرا
أن استمرار ھذه المشاكل دون ادنى اجتھاد في محاولة حلھا يجعلھا تمثل عائقا امام مسيرة بناء اليمـن
الجديد وانشدادا لماض نحاول تخطيه الى ا لمستقبل االفضل ".
وقال  ":إننا يا "فخامة الرئيس" انطالقا من إدراكنا لمسؤلياتنا الجسيمة والكبيرة نعلم اننا لـن نتعـدى ولـن
نتجاوز بذلك صالحية اي من المؤسسات الدستورية القائمة بل نعـد انفسـنا مكمل ين ل ھا وعونـا وشــركاء
اساسيين خاصة وان عددا من اعضاء ھذه المؤسسات يشكلون قوام اللجنة ما يح قق الشـراكة ويضـمن
سالسة التنسيق بيننا جميعا ليتغلب جھد الشركاء على عقلية االلغاء واالقصاء ".
وأختتم كلمته بالقول  ":إن ﷲ سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نعـزز قيــم ال سلم ونتجنـب السـير في خ طوات
الشيطان وذلك بقوله تعالى " يا أيھا الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشـيطان  ،انـه
لكم عدو مبين " صدق ﷲ العظيم ,وسلمنا ھو وحدتنا  ،وقوتنا في وحدتنا ،ورشادنا في و حدتنا وخ طوات
الشيطان ھي كل محاولة لتمزيق الوطن وتمزيــق الوحـدة وا لتراجع عـن الديمقراطيـة ا لتي الح ياد عنھـا
ورفض اآلخر إتجاھا ورأيا وفكرا ومحاولة إلغائه وتجاھل مصالحه.
حضر اللقاء مستشار رئيس الجمھورية االمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبد القادر باجمال و امين عام
رئاسة الجمھورية عبدﷲ البشيري .
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