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في جمعة الوفاق الوطني

اليمنيون يطالبون المجتمع الدولي بمواقف واضحة إزاء جرائم المشترك
طالبت الجماهير اليمنية المحتشدة في الساحات والميادين العامة في أمانة  

العاصمة وعموم محافظات الجمهورية، في جمعة الوفاق الوطني، المجتمع 
الدولي الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في حماية مكتسباته الوطنية التي تحققت في 
ظل قيادة فخامة األخ على عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.

ودعا الماليين من أبناء الشعب اليمني العظيم في المسيرات والمهرجانات التي أعقبت 
صالتهم في ميدان السبعين والساحات والميادين العامة في مختلف عواصم المحافظات 
والمديريات، مجلس األمن الدولي ومجلس التعاون الخليجي واالتحاد األوروبي وكافة 
دول العالم إلى اتخاذ موقف واضح من االعتداءات التي ترتكبها مليشيات أحزاب اللقاء 
المشترك وفي مقدمتهم حزب اإلصالح، والتي طالت المواطنين ورجال األمن والجيش 

والمنشآت الحكومية والخاصة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.
واعتبرت الحشود الماليينية استمرار المجتمع الدولي في األخذ والرد مع قيادات العناصر 
اإلرهابية في حزب اإلصالح سوف يعطي مليشياتها المنشقة وعناصرها المنتشرة في 

األحياء والمساكن ضوءًا اخضر لتصعيد نشاطها اإلرهابي .
وجددت المسيرات والمهرجانات الحاشدة تأكيد وقوفهم إلى جانب القيادة السياسة 
بزعامة فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية في كل ما يحقق مصلحة الوطن 

ويصون أمنه واستقراره ووحدته.
كما جدد المشاركون في مسيرات جمعة الوفاق الوطني تمسكهم الثابت والمطلق 
بالشرعية الدستورية ورفضهم لكل محاوالت المساس بالسكينة العامة وأعمال العنف 
والقتل وسفك الدماء والخروج على القانون والدستور واالنقالب على الشرعية الدستورية.
وطالبت الجماهير اليمنية بسرعة محاسبة مرتكبي جرائم قتل المواطنين 
ورجال األمن والجيش، وهدم وتدمير المنشآت والمباني الخاصة والعامة، 
وااللتفاف حول القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية لمواجهة كل المشاريع 
التآمرية الرامية إلى جر الوطن إلى أتون الفوضى واالنزالق به نحو ويالت الفتن 

والشقاق والتشرذم .

كما أكدت المسيرات والمهرجانات تأييد غالبية الشعب اليمني للجهود والمبادرات التي 
يبذلها فخامة األخ رئيس الجمهورية من اجل تجنب إراقة الدماء واالنجرار بالوطن نحو 

أتون الفتنة.
وعبر اليمنيون في مسيراتهم عن تمسك الغالبية العظمى والسواد األعظم من جماهير 
الشعب اليمني بالنهج الديمقراطي الحر من خالل االحتكام لصناديق االقتراع الذي 
يضمن لكل مواطن الحرية المطلقة في انتخاب قياداته التي يراها جديرة بالحكم وقيادة 

اليمنيين نحو آفاق التطور والتنمية.
ودعت الحشود الماليينية أطراف المنظومة السياسية في الساحة الوطنية إلى تغليب 
المصلحة العليا للوطن وتجنيب البالد ويالت المؤامرات والدسائس والجلوس على طاولة 
الحوار باعتباره الوسيلة الحضارية والوحيدة للتفاهم لحل كافة الخالفات والتباينات 
وتجاوز األزمة الراهنة وإنقاذ الوطن من االنزالق نحو الفوضى والفتنة بما يحفظ لليمن 

وحدته وأمنه واستقراره ومكتسباته الوطنية.

الهمداني: التالحم 
الوطني أفشل المؤامرة

من جانبه حيا عضو األمانة  
العامة رئيس دائرة المنظمات 
بالمؤتمر الشعبي العام طه حسين 
الهمداني في كلمة المؤتمر الشعبي 
وأحزاب التحالف الديمقراطي ، الجماهير 
اليمنية المحتشدة في كل الساحات 
والميادين العامة المؤيدة للشرعية 
الدستورية ، التي ت��دل على صمود 
وثبات أبناء الشعب اليمني ودفاعهم 
عن ثوابتهم الوطنية ومكتسبات ثورة 

26 سبتمبر و14 أكتوبر و22 مايو .
وأكد انتصار أبناء اليمن للوفاق ضد 
العنف وللديمقراطية ضد الشمولية 
وللمحبة ضد الكراهية وللحوار ضد 
اإلقصاء ولألمن ضد الخوف وللنور ضد 
الظالم وللبناء ضد الهدم وللوحدة ضد 
التفرقة وللوالء للوطن ضد االرتهان 
للخارج وللصدق في مواجهة الكذب 

وللحق على الباطل .
مشيرا إلى التالحم الكبير الذي أوجدته 
األزم��ة بين أبناء كل المحافظات في 
إسقاط المؤامرات الساعية إل��ى جر 
الوطن إلى أتون الفوضى واإلرهاب من 
خالل االلتفاف حول القيادة السياسية 
ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية والقيم 
التي رسخها في نفوس كل الشرفاء 

المخلصين لهذا الوطن .
واصفا هذا التالحم بالجبهة الوطنية 
العريضة التي قدمت الدروس الخيرة 
والديمقراطية والتعديدية والتسامح 
والرد العملي والقوي على دعاة الفوضى 

والتخريب .
وخاطب الهمداني الشباب والشابات 
التي تمتلئ بهم ميادين وساحات الوطن 
قائال » لقد استطعتم بما تملكون من 
قوة الحجة وعدالة القضية ووضوح 
المشروع الوطني ان تؤكدوا للعالم ان 
أخواننا في أحزاب المعارضة عاجزين 
عن استيعاب المبادئ الديمقراطية 
وقيم العصر والمدنية بسبب بعدهم 
عن الواقع ومعاناتهم من تراكمات 
الحقد والكراهية التي أعمتهم عن 

ال��ص��واب وع��ن التقاط ال��ف��رص تلو 
ال��ف��رص وإض��اع��ة ال��م��ب��ادرات تلو 
المبادرات التي تقدم بها الرئيس علي 
عبد اهلل صالح من اجل حل هذه االزمة .
وأضاف أنكم اليوم تجددون التأكيد 
دة  را إ تمثلون  بأنكم  اجمع  لم  للعا
تلين  ن  ا يمكن  ال  ل��ت��ي  ا ليمنيين  ا
وعزتهم التي لن تنكسر وقوتهم التي 
لم تهزم وأنكم دع��اة س��الم ووف��اق 
ووئ��ام واستقرار، وأنكم مع المبادرة 
الخليجية التي تقدم بها أشقائنا في 
دول الخليج وعلى رأسهم المملكة 
الشقيقة وأنكم  السعودية  العربية 
مع وضع اآللية المزمنة لها وأنكم مع 
قرار مجلس األمن الدولي رقم 2014 
ال��داع��ي إل��ى انجاز تسوية سياسية 
للخروج من األزم��ة باعتبارها مخرجا 
لتحقيق ال��وف��اق الوطني واالنتقال 
السلمي للسلطة من خالل االحتكام 
إلى الشعب والى صناديق االقتراع عبر 
انتخابات رئاسية مبكرة ليختار الشعب 
بإرادته الحرة رئيسا للبالد لتنتقل آلية 
السلطة وفقا لمرجعية الدستور الذي 

اجمع عليه أبناء الشعب اليمني .
وأكد حرص فخامة رئيس الجمهورية 
على تفويت الفرصة على المتربصين 

بالوطن وبالديمقراطية والوحدة 
وال��س��الم م��ن خ���الل ال��م��ب��ادرات 
والتنازالت التي قدمها للخروج األمن 
من هذه األزمة والتوصل إلى تسوية 
سياسية تجنب اليمن االن��زالق إلى 
مخاطر العنف وال��ص��راع السياسي 
واالجتماعي وكان آخر هذه التنازالت 
موافقة فخامته على ان يقوم األخ 
المناضل عبد ربه منصور هادي نائب 
رئيس  بتكليف  لجمهورية  ا رئيس 
الوزراء بتشكيل الحكومة وإصدار قرار 
بحكومة الوفاق الوطني بدافع تحريك 
لسياسية  ا لتسوية  وا لحل  ا عجلة 
والدفع إلى األمام لالتفاق على آلية 

مزمنة لتنفيذ المبادرة الخليجية.
ولفت إلى أن قيادات أحزاب اللقاء 
المشترك الت��زال تتلكأ وتتباطئ 
في االستجابة الستحقاق الحوار 
والتسوية السياسية ، على الرغم 
من تواجد السيد جمال بن عمر 
مبعوث األمين العام لألمم المتحدة 

في صنعاء.
والتلكأ  التهرب  ذل��ك  واعتبر 
تقديرات خاطئة من قبل أحزاب 
اللقاء المشترك وشركائهم والتي 
البد عليها من تجاوزها والتوقيع 
مع المؤتمر الشعبي على المبادرة 
الخليجية وتغليب مصلحة الشعب 
والوطن والمساهمة مع كافة القوى 
السياسية وأبناء الشعب اليمني في 

البناء والتنمية.
وأشاد الهمداني بجهود المناضل 
عبدربه منصور هادي نائب رئيس 
الجمهورية النائب األول األمين العام 
للمؤتمر الشعبي العام ، الوطنية في 
تقريب وجهات النظر وانجاز تسوية 
سياسية تساهم في أخراج الوطن من 

هذه األزمة.
وأع��رب عن تقديره لجهود مبعوث 
األمين العام لألمم المتحدة إلخراج 

اليمن من أزمته الراهنة . 

الشيخ الغولي: الشعب لن يُحكم بالقوة
وف���ي س��اح��ة السبعين  

لقى  أ ء  صنعا لعاصمة  با
الشيخ علي سنان الغولي ، كلمة 
المنظمات الجماهيرية أكد فيها 
ان أبناء الشعب اليمني مع األمن 
واالستقرار وض��د العنف وإنهم 
يؤمنون بالحوار والديمقراطية 

قوال وفعال .
ليمنيين  ا ن  ا كيد  لتأ ا وج���دد 

لن يحكموا بالقوة وال بقذائف 
المدفعية والصواريخ .. مذكرا 
االن��ق��الب��ي��ي��ن ع��ل��ى الشرعية 
الدستورية بما نهبوه من الماليين 
ية  حما ء  غطا تحت  لمليارات  وا
صنعاء وهم اليوم يهدموا منازلها 
وأسوارها ، ويدعون أنهم أصحاب 
السالم .. مؤكدا »ان ال سالم بيننا 

وبينهم«.

الشيخ المعافا: 
علماء المشترك مسئولون عن 
سفك الدماء ومعاناة الشعب

دعا خطيب جمعة الوفاق  
الوطني الشيخ موسى 
المعافا، أبناء الشعب اليمني إلى 
عدم السماح للذين أفتوا بالخروج 
على ولي األمر وشق عصا الطاعة 
ب��االن��ق��ض��اض ع��ل��ى السلطة 
واالستيالء على كراسي الحكم 

بالقوة واالحتيال .
وخاطب الشيخ المعافا في 
خطبتي الجمعة الماليين من 
أبناء الشعب اليمني المحتشدين 
ف��ي س��اح��ة م��ي��دان السبعين 
والساحات والميادين العامة في 
مختلف محافظات الجمهورية » 
لقد خرجتم تدافعون عن أمننا عن 
استقرارنا عن ازدهارنا عن كرامتنا 
عن حقنا في ال��وج��ود، مجسدين 
بذلك روح اإليمان واإلسالم.. محذرا 
إياهم مما يسوق له بعض العمالء 
الخارجين على دين اهلل وتعليمات 
اهلل ورسوله الخارجين على مبادئنا 
وقيمنا وأخالقنا وحضارتنا.. الهادمين 
بمعاول الجهل والضالل للحضارة 
التي حباها اهلل لليمانيين والمقطعين 
ألوسمة الشرف التي وضعها النبي 
صلى اهلل عليه وسلم على ص��دور 
اليمانيين في كل زمان ومكان فالحكمة 
يمانية واأليمان يمان والفقه يمان.. 
مشيرًا إلى أن دين اإلس��الم أنهى اهلل به 
العداوة والبغضاء فيما بيننا وحرم التحاسد 
به وحرم التقاطع والتدابر وجعل األمة أمة 
واحدة على اختالف ألوانها وأشكالها ولغاتها 

وطبقاتها .
وحث الجميع على التآخي وجمع الكلمة 
وطاعة ولي األم��ر واالل��ت��زام بالدستور 
والقانون المنبثقين من الشريعة الغراء.. 
وقال يا إخوتنا في المواالة والمعارضة 
إن ما يحدث اليوم في وطننا الحبيب 
نقض لعهد رب العالمين نقض لعهد 
نبيه الصادق األمين وقطع لما أمر اهلل 
به أن يوصل وإفساد في كون اهلل الذي 
استخلفنا عليه وأمرنا أن نصلح فيه وال 

نكون من المفسدين«.
ودع���ا إل���ى االل���ت���زام بمنهج اهلل 
تعالى لتجنيب اليمن التصادم 
واالضطراب والفساد واستغالل 
الناس واستثمار  فقر وضعف  
ومعاناتهم  وأوجاعهم  أناتهم 
لتعبئتهم تعبئة خاطئة وغسل 
أدمغة شباب اليمن بتحويل ولي 
أمرهم من قائد وباني نهضة إلى 

عدو.
واستنكر ما يقوم به علماء أحزاب 
اللقاء المشترك من تصوير الحق 
باطال ومن الباطل حقا ومن األمانة 
خيانة ومن الخيانة أمانة ومن الثواب 
عقابا ومن العقاب ثوابا واخذ مفاتيح 
لمن  ليعطوها  أيديهم  الجنة في 
يشاءون ويدخلون النار من يشاءون.. 
وقال » كال فاهلل خير الرازقين واحكم 
الحاكمين ، هؤالء الدعاة دعاة على 
أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه 
فيها يصبون زيوت الحقد والضغينة 
على نار الخالفات فيما بين الرعية 
وراعيها لتزداد نيران العداوة والبغضاء 

فيما بين أبناء اليمن الواحد .

وأضاف أين انتم من قول ربكم »أطيعوا 
اهلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم فإن 
تنازعتم في شيئ فردوه إلى اهلل والرسول 
إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر« وقوله 
»فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا 
مما قضيت ويسلموا تسليما«.. وقوله »وال 

تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم«.
وخاطبهم قائال: » أين مكارم األخالق 
ال��س��ام��ي��ة ال��ت��ي ت��وج��ب علينا جميعا 
كمسلمين أن ال ننكر إحسان المحسنين 
فأنتم تتطاولون على الرجل الذي واله اهلل 
أمر بالدنا وكانت خرابا وبإذن اهلل بناها 
في عهده، انتشرت المدارس والجامعات 
والمشافي والمراكز الصحية والسدود 
والطرق والمواصالت واستخرج النفط 
ومشتقاته وأهلت ال��ك��وادر والكفاءات 
وأنشئت للدفاع عن األمن واالستقرار أعظم 
المؤسسات العسكرية وأرسيت دعائم 
الحرية والديمقراطية وأصبح الشعب هو 
من يختار حكامه في االنتخابات ولم تكمم 
األفواه ولم تقيد الحريات وتحققت وحدتنا 

وودعنا التمزق والشتات في عهده .
ولفت خطيب جمعة الوفاق الوطني 
إلى حلم وحكمة رئيس الجمهورية في 
التعامل مع اإلساءات التي وجهت إليه من 
ساحات الخراب والدمار والتغرير والتدمير 
بكالم ال أص��ل له في كتاب اهلل وسنه 

رسوله.
وحمل الشيخ المعافا علماء المشترك 
مسؤولية سفك دماء اليمنيين وتهدم 
بيوتهم وترميل نسائهم  وضياع تجارتهم 
وأعمالهم, وإقالق سكينتهم وقطع الطرق 
وتشريد آالف األس��ر وإغ��الق الجامعات 
والمدارس ونهب وتدمير المنشئات العامة 
والخاصة وقصف الكهرباء.. مؤكدا أن هذا 
المنعطف الخطير التي تمر به بالدنا اليوم 
يحتم علي أبناء اليمن الواحد أن يتناسوا 
الخالفات وان يغلبوا مصلحة الوطن العليا 
على كل المصالح الشخصية والذاتية .. 
وعدم السماح للذين أفتوا بالخروج على 
ولي األمر وشق عصى الطاعة لالنقضاض 
على السلطة واالستيالء على كراسي 

الحكم بالقوة واالحتيال ولوي الذراع .
ودع��ا الشيخ المعافا منظمات األمم 
الدولية والعربية وحقوق اإلنسان الوقوف 
مع الشعب اليمني وإرادت��ه في االحتكام 

للحوار وصناديق االقتراع.


