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متابعات
في جمعة «وإن عدتم عدنا»

ماليين اليمنيين يتعهدون بإفشال مخطط اإلقصاء واإلبعاد

حذرت الجماهير المحتشدة في الساحات والميادين العامة في أمانة العاصمة وعموم المحافظات في جمعة «وإن عدتم عدنا» من مخطط المشترك لضرب التسوية السياسية
وإفشال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة..
ودعا الماليين من أبناء الشعب في المسيرات والمهرجانات التي اعقبت صالة الجمعة في ميدان السبعين والساحات والميادين العامة في عواصم المحافظات األشقاء الخليجيين
والمجتمع الدولي إلى مراقبة سير تفنيذ المبادرة وتسجيل الخروقات التي تستهدف تنفيذها..
وشددت الجماهير على أهمية االنتباه للمخطط الرامي النهيار الجهاز اإلداري والنظام العام من خالل تحريض الشباب والموظفين لتنفيذ عملية انقالبية واسعة تستهدف القيادات
في الوظيفة العامة والجهاز اإلداري للدولة..

كلمة المؤتمر والتحالف في المهرجان

نحذر المشترك من استمرار دعم
التمردات والفوضى في المؤسسات
وف��ي المهرجان ألقى
الشيخ عبداهلل مجيديع-
ع��ض��و ا للجنة ا لعا مة
للمؤتمر الشعبي العام-
في جمعة «وإن عدتم
ع��دن��ا» ف��ي المهرجان
الجماهيري الحاشد كلمة
باسم المؤتمر وأح��زاب
التحالف الوطني جاء فيها:
< يا جماهير شعبنا
ال��ي��م��ن��ي ال��ع��ظ��ي��م في
ال���داخ���ل وال����خ����ارج..
ال���ح���اض���رون ف���ي ه��ذا
ا لمهر جا ن ا لجما هير ي
الكبير في جمعة مباركة
جمعة «وإن عدتم عدنا»
والتي تعد آخر جمعة من
عام 2011م الذي يودعه
اليمنيون بوصولهم إلى
عملية سياسية وتاريخية
أجمع عليها العالم بعد
معاناة عصيبة استمرت
لمدة ع��ام ذاق الشعب
ال��ي��م��ن��ي منها وي�لات
المتاعب في كل جوانب
الحياة..
وقال :يا من قدمتم كل
التضحيات وثبتم ثبوت
الجبال ال��رواس��ي وفي
مقدمتكم فخامة األخ
المناضل علي عبداهلل
صالح -رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعبي
العام -الذي قدم الغالي والنفيس من أجل خروج
الوطن ممّا اُ بتلي به من محن في هذا العام
العصيب ،وقد عملت جماهير شعبنا على السير
بطريق العمل السلمي والسياسي وتجنيب الوطن
الوصول إلى ما كان يخطط له األعداء حيث سيظل
الحوار السلمي هو خيارنا األول واألخير في المؤتمر
الشعبي العام وحلفائه من أحزاب التحالف الوطني.
وأض��اف الشيخ عبداهلل مجيديع :لقد قدمنا
منذ بداية األزمة السياسية الكثير من المبادرات
والحلول الهادفة إلى الوصول بالبالد إلى بر األمان
ومن أهمها وأبرزها ما قدمه وفاجأ به العالم
فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية
من مبادرة في المؤتمر الوطني بداية شهر مارس
2011م.
لكن اخواننا في اللقاء المشترك وشركاءهم لم
يلتقطوها بسبب النوايا المبيتة لديهم لالنقالب
الكامل على الشرعية الدستورية بالقوة العسكرية
واالغتيال اإلجرامي.
مؤكداً أن أحزاب المشترك لم توقع على المبادرة
الخليجية وآليتها التنفيذية إ ّ
ال عندما فشلت جميع
رهاناتها الداخلية والخارجية لتنفيذ مخططاتها
التآمرية الغادرة ..موضحًا أن األفكار التي كان قد
اقترحها رئىس الجمهورية على المشترك في بداية
األزمة تم بلورتها إلى المبادرة الخليجية والتي تم
التوقيع عليها برعاية خادم الحرمين الشريفين
جاللة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود بعد
دعمها وإقرارها في مجلس األمن الدولي باإلجماع
وألول مرة ..مشيراً إلى أن المؤتمر وحلفاءه ساروا
بخطوات عملية حيث أوقف المهاترات اإلعالمية
والمسيرات واالعتصامات في السبعين وبقية
الساحات كما اصدر الفريق الركن عبدربه منصور
هادي -نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس
المؤتمر األمين العام -بعد قرار التفويض عدداً
من القرارات وأهمها الدعوة لالنتخابات المبكرة
وتشكيل الحكومة واللجنة العسكرية وكثيراً من
اإلج��راءات الهادفة إلى حلحلة المشاكل بنوايا
مؤتمرية صادقة إلثبات حسن النوايا مع شركائها..
ولكن -لألسف الشديد -أح��زاب اللقاء المشترك

ظ���ل���ت ع���ل���ى ك��ل
المسارات السابقة
وك��أن��ه ل��م يحدث
ش���يء ،فالطرقات
مقطوعة والكهرباء
والمشتقات النفطية
وت��ف��ج��ي��ر األن��اب��ي��ب
مستمر حتى اليوم،
والمعسكرات تتعرض
العتداء مليشياتهم،
والساحات والمسيرات
واالعتصامات الت��زال
ك��م��ا ك��ان��ت وأك��ث��ر،
والتحريض اإلعالمي
والسياسي في تصاعد
ل��م يتغير ف��ي��ه ش��يء
ويحدث ذلك على مرأى
ومسمع الشعب والعالم
ك��ل��ه وه���ذا ي��ع��د خ��رق�اً
كام ً
ال للمبادرة وآليتها
التنفيذية المزمنة.
وق��ال :نخاطب جميع
أبناء الوطن األح���رار..
ال��ذي��ن ق��دم��وا الغالي
وال��ن��ف��ي��س م���ن أج��ل
ال��وط��ن والحفاظ على
أمنه واستقراره والحفاظ
على م��ن��ج��زات ال��ث��ورة
والوحدة والديمقراطية
والشرعية الدستورية
ون��ق��ول لكم وللعالم
المشرف والضامن على
تنفيذ ما تم التوصل
إليه من اتفاق ان الوضع من جانب المشترك مازال
كما كان وبعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني ،وهو
مخطط واسع النطاق ترعاه وتدعمه أحزاب اللقاء
المشترك وشركاؤها يستهدف مؤسسات الدولة
المدنية والعسكرية وقياداتها الوطنية لتشجيع
ودعم التمردات العسكرية واألمنية والمدنية
وإحداث الفوضى في عشرات المؤسسات والبلبلة
داخلها وإقصاء العشرات من مسؤوليها دون
مسوغ قانوني يُذكر ،كما أن مسيرة تعز إلى
صنعاء وخطابات وتصريحات قيادات المشترك
حتى بعض من وزرائهم في حكومة الوفاق
المقسمين العهد والميثاق خير شاهد على ذلك.
ودعا أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره
وأعضاء أحزاب التحالف الوطني وأنصاره والعلماء
والشخصيات االجتماعية وكل أف��راد وضباط
القوات المسلحة واألمن البواسل ومنظمات
المجتمع المدني وقياداتها وكل الغيورين على
منجزات الثورة والوحدة إلى انقاذ الوطن مما
يعانيه والوقوف صفًا واحداً وبعزيمة ال تلين
ضد هذه الفوضى والممارسات المخالفة لبنود
المبادرة وضد كل من يستهدف افشال العملية
السياسية وانهيار التسوية السياسية.
كما دعا سفراء الدول الخمس دائمة العضوية
في مجلس األم��ن وسفير االت��ح��اد األوروب��ي
وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي وأمين
عام مجلس التعاون الخليجي السيد عبداللطيف
الزياني ومبعوث األمين العام لألمم المتحدة السيد
جمال بن عمر ،إلى أن يتحركوا إلنقاذ الوضع في
اليمن وانقاذ العملية السياسية الممثلة بالمبادرة
وآليتها قبل سقوطها والعمل على إيقاف التداعيات
المفتعلة والمخالفة لما تم االتفاق عليه ورفع
التوترات السياسية والعسكرية كام ً
ال وكذا توقيف
الحمالت اإلعالمية التي تتعارض مع كل خطوة
تخطوها حكومة الوفاق.
وتمنى الشيخ عبداهلل مجيديع في ختام كلمته أن
يكون العام الجديد أفضل من العام المنصرم في
حياة اليمنيين المعيشية واألمنية وتحقيق التقارب
والوئام..

نفذ املؤتمر وحلفاؤه عدداً من
اجراءات املبادرة الخليجية
لم ينفذ املشرتك التزاماته
ويواصل قطع الطرقات والعنف
واالعتداء على املؤسسات

الشيخ القليصي:

سنواجه التحدي بالتحدي والشارع بالشارع والكلمة بالكلمة
< حمل الشيخ شرف القليصي خطيب جمعة (وان عدتم
عدنا) بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء
حكومة الوفاق الوطني مسئولية إعادة
الهدوء إلى مؤسسات ومرافق الدولة التي
تطالها اليوم أعمال الفوضى والتخريب.
وطالب خطيب جمعة «وإن عدتم
عدنا» رئيس وأعضاء الحكومة بسرعة
ان��ج��از ال��ت��دوي��ر الوظيفي وتحقيق
المطالب المشروعة وتحقيق مبدأ
الثواب والعقاب على الجميع.
كما طالب القليصي جميع األطراف
الموقعة على المبادرة الخليجية تحمل
مسئو ليا تها ا لتا ر يخية و ا لو طنية
في الحفاظ على األمن واالستقرار
في الوطن واالبتعاد عن تصفيات
الحسابات الشخصية التي يسعى
إليها أصحاب النفوس الضعيفة.
وقال :لقد استبشرنا خيرا بالخروج
من هذه األزمة من خالل التوقيع
على المبادرة وتشكيل حكومة
وحدة وطنية والدخول في تسوية
سياسية وسارع العقالء من المؤتمر
الشعبي العام والقيادة السياسية
إلى اصدار توجيهاتهم للتهدئة
وايقاف المهرجانات الجماهيرية
في عموم مناطق اليمن لكن
أحزاب المشترك ضنت أنه خوف
 ،فمضت في خيار التصعيد في
خطابها اإلعالمي والعمل على
تعطيل المؤسسات العامة وقامت
بمسيرات من محافظات إلى أخرى
وهذا إن دل فإنما يدل على رفض
التهدئه والتنصل على المبادرة
الخليجية من خالل تملك المسيرات
وغيرها.
وتابع :تصرفات احزاب المشترك
األخ��ي��رة ت��ؤك��د ع���دم احترامها
لوعودها وال لتزاماتها للمبادرة
ودول الخليج والمجتمع الدولي الذين
رعوا هذه المبادرة.
مشيراً إلى أن تلك األح��زاب لم
تتوقف عن المسيرات واالعتصامات
وق��ال  :لقد ظهرت بعض قيادات
تلك األحزاب لتعلن رفضها القاطع
للمبادرة الخليجية وتوجه السباب
والشتائم للدول التي رعتها وتبنتها
على م��رأى ومسمع الجميع حتى
وصلت بهم إلى أنهم استهدفوا بعض
السفراء بالسب والطرد.
واعتبر أن هذا خرق واضح للمبادرة
الخليجية وخلق مشين ال يعبر عن
اخالقيات الشعب اليمني العظيم.
وأضاف :كان ال بد أن نعود إلى ساحة
ميدان السبعين وإقامة الجمع من جديد
لنرفع اليوم شعار و»إن عدتم عدنا»
لكبح جماح كل من تسول له نفسه
التنصل عن المبادرة الخليجية الرامية
إلخراج ،اليمن من أزمته الراهنة.
وقال :ال بد أن نرفع شعار و»إن عدتم
عدنا» لنواجه به اليوم بكل بسالة
وصبر وجلد كل المؤامرات والحركات
االنقالبية التي تستهدف الوطن من
خالل إجهاض المبادرة الخليجية.
مشير اً إل��ى أن كل الشرفاء من
أبناء اليمن سوف يواجهون التحدي
بالتحدي والحجة بالحجة والكلمة
بالكلمة والشارع بالشارع طالما وأن
المشترك ال يفقه إال لغة الشوارع
فسوف نتعامل معه بنفس الطريق
التي يتعامل بها.
وخ��اط��ب القليصي ق��ي��ادات
المشترك ق��ائ�ل ً
ا  :ي��اه��ؤالء إن
ارتضيتم بمنهج الحوار واإلخاء
لتجاوز األزمة والتزمتم بالمبادرة
الخليجية دون مماطلة أو انتقائية
فنحن معكم يداً واحدة للمضي
قدماً في تحقيق ذلك حرصاً على
مصلحة الوطن والمواطنين وإن
ك��ان غير ذل��ك فنحن لن نقف
مكتوفي األيدي فلكل فعل رد
فعل يساويه في القوة ويغايره
باالتجاه ..وقال لهم :وإذا عدتم إلى نشر الفوضى

على الحكومة مسئولية إعادة
الهدوء واالستقرار يف جميع
املؤسسات واملرافق العامة
عدنا إىل ميدان السبعني من
جديد لكبح جماح كل من تسوّل
له نفسه التنصل عن املبادرة
يكفي الشعب ما وصل إليه
من تردّي الوضع املعيشي ولن
يسكت على ذلك طوي ًال
وزعزعة األمن واالستقرار ومحاولة اجتثاث األخرين
واالنقالب على مؤسسات الدولة ومحاولة اجتثاث اآلخرين
من الحياة السياسية فإننا نقول لكم «وإن عدتم عدنا».
مبينًا إن الشرفاء من أبناء الوطن سيكونون لكم
بالمرصاد وسوف يتعاملون معكم المثل بالمثل والبادئ
أظلم فالعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص  ،بل
سيتصدون لكل أعمالكم الفوضوية في كل شارع وسوف
يواجهونكم بالمكاتب والشوارع وفي كل مكان تحاولون
فيه إثارة الفوضى والتخريب ،فالشعب اليمني وأبناءه
االوفياء هم الصخرة التي تتحطم على ساحاتها كل قوى
الشر فال تختبرون صبر هذا الشعب.
وحذر خطيب جمعة «إن عدتم عدنا» قيادات المشترك
من التفكير في التطاول على المؤسسات العسكرية والعمل
على زعزعتها من خالل نشر اإلشاعات واألكاذيب ،وقال :إن
ذلك رهان خاسر فال يحيق المكر السيئ إال بأهله .وخاب
وخسر كل من أنهزم واندحر كل من يعادي األسود.
الفتاً إلى أن المؤسسات العسكرية ستظل الدرع الحصين
ألمن واستقرار الوطن وستظل كما هي المؤسسة الوفية
والصامدة التي تؤدي عملها وواجبها الوطني بكل تفانٍ
وإخالص.
وطرح الخطيب عدة أسئلة حول من الذي يريد اليوم
االنقالب على المبادرة الخليجية ومن يمول االحتجاجات
الغير مشروعة وم��ن يرفض اليوم توجيهات اللجنة
العسكرية في إزالة المتارس وإعاقة مهام اللجنة ومن يريد
تحويل حكومة الوفاق الوطني إلى حكومة اقصاء وتهميش
وتصفية حسابات وتعسف ضد الموظفين واإلعالميين
اتهموا بأنهم وقفوا مع المواطنين في محنتهم وفضحوا
كل المؤامرات والدسائس التي كانت تحاك ضده.
وتابع لقد وجه إعالم المشترك كل السباب والشتائم
والتحريض والعمل على تدمير كل ماهو ايجابي في هذا
الوطن ولم يحاسبهم أحد ..محذراً من أي تصرفات تطال
كوادر الدولة والمؤتمر الشعبي العام في كل الوزارات
والمرافق الحكومية بسبب مواقفهم الوطنية.
محم ً
ال رئيس حكومة الوفاق الوطني وكل ال��وزراء
المسئولية الكاملة كون ذلك سيجر البالد إلى مربع
الفوضى والعنف والتفكك كما سؤدي إلى المعامله بالمثل.
واعتبر أن مثل هذه التصرفات ال تخدم الوطن والمواطن،
فال تجعلونا نضطر إلى ردود االفعال المعاكسه الن النتائج
ستكون كارثية على الجميع.
وأشار القليصي إلى أن المشترك أراد بالمسيرة التي
سيروها من تعز إلى صنعاء نقل المعركة إلى جنوب
العاصمة وتفجير األوضاع ..اللهم إنا نبرأ إليك من كل قطرة
دم سفكت ،نبرأ إليك ممن حرض ودعم وشجع وشارك في
ٍ

مجزرة ضد شبابنا وأبناء شعبنا ..اللهم إن حاكمناهم إليك
فاكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين.
ثم اعلموا معاشر اإلسالم أنه لما خيب اهلل آمال المرجفين
في األرض وأفشل خططهم ومآمرتهم وكشفت أوراقهم
وكفى اهلل المؤمنين القتال وانقلب الفاسدون واإلرهابيون،
ففشلت مسيرة «الموت» التي خططوا لها في تنفيذ
أهدافها المرجوة ،في فتح بؤرة قتال جديد في جنوب
العاصمة والسيطرة عليها والزحف إلى دار الرئاسة ..فلما
فشلوا في ذلك لجئوا إلى التصعيد في إعالمهم ،واإلرهاب
الفكري والتهديد ،والمطالبة بتحرير جنوب العاصمة وإقالة
بعض القيادات األمنية والعسكرية ..ففشلوا في ذلك أيضاً،
ثم صعدوا مر ًة ثالثة ونجوا أخيراً إلى محاولة إسقاط مختلف
مؤسسات ومرافق الدولة الحكومية ومحاولة اإلطاحة بقيادة
تلك المكاتب والمؤسسات والدوائر الحكومية تحت شعارات
محاربة الفساد والمطالبة بالحقوق الوظيفية وغيرها من
األقاويل..
وقال :أيها المؤمنون ..يا عباد اهلل نحن قومٌ ال نوقع
باليمين ونثير الفوضى بالشمال ،نحن قومٌ إذا وقعنا
نحترم كلمتنا ،نحترم توقيعنا ،ال نسعى إلى إعادة الشعب
إلى مربع الفتنة واالقتتال من جديد .ونقول ألولئك
الواهمين الذين يتمترسون ويقفون اليوم خلف تأجيج
الشارع بالمظاهرات والمسيرات من جديد ال تحلموا يا
ه��ؤالء ،وال تراهنوا على أنكم ستأخذون النصف اآلخر
للحكومة والسلطة باإلضرابات والمظاهرات واالعتصامات
والشغب واالنقالب ،بعد إن أخذتم النصف األول بالتوافق
بحسب المبادرة الخليجية ..فهناك نظام وقانون ينظم
عملية الوصول إلى الحكم .وإن تعطيل عمل الناس
وتفريغ المؤسسات والوزارات العامة من محتواها ووظيفتها
ومحاولة الزحف عليها أو إيقاف أعمالها رهان خاسر ..فقد
اتضحت وانكشفت أوراقكم للعيان وأالعيبكم وحيلكم
ً
واضحة أمام الشعب اليمني .ويكفي الشعب ما
أصبحت
وصل إليه من تردِ الوضع المعيشي واالقتصادي والبطالة
وتعطيل مصالح الناس والتضييق عليهم في حياتهم
ومعاشهم .ولن يسكت الشعب على ذلك طويال (وإن
عدتم عدنا).
وخاطب القليصي الشباب والموظفين وك��ل من
كان لديه مطالب حقوقية :ال تنساقوا وراء الفوضى،
ال تنساقوا وراء من يدفعونكم اليوم بطريق مباشر
أو غير مباشر لإلضرابات بالمؤسسات فذلك ليس في
مصلحة أحد وليس في مصلحتكم بالدرجة األولى ،ولن
تنالوا ما تريدون بهذه الطريقة .ونقول لمن يقف خلفهم
ويؤجج اتقوا اهلل يكفي عبث بمؤسسات الوطن ،يكفي
عبث باألمن واالستقرار ،يكفي استخفاف بعقول الشباب
وعواطفهم ،يكفي استغالل لمطالب الشباب وتسخيرها
لمصالحكم الشخصية والحزبية ،عيب عليكم االستهزاء
بالشباب عندما تتفقون على اقتسام الكعكة وثروات
الوطن تهدئون الشباب وتقنعونهم بحكومة الوفاق
وااللتزام بالمبادرة وآليتها التنفيذية ،وعندما تختلفون
مع الفرقاء السياسيون والحزب الحاكم تستخدمون ورقة
الشباب للضغط والتظاهر والمسيرات واالعتصامات
والتهديد بإسقاط مؤسسات الدولة وكلهم من شبابكم
ومن تنظيمكم ومن أفراد حزبكم ..فهل جعلتم الشباب
لديكم أضحوكة ولعبة بين أيديكم تستخدمونهم ككروت
وقت الحاجة ثم ترمى الكروت الحارقة خارج حلبة الصراع
السياسي وأنتم تستأثرون بالمواقع السياسية والنصيب
األوفر وث��روات الوطن ،والشباب ال ينال إال التهميش
واإلقصاء واالستبعاد.
محذراً من أي تصرفات أو ق��رارات تعسفية إقصائية
أو تهميشية تطال كوادرنا في كافة وزارات ومؤسسات
ومرافق الدولة الحكومية بسبب مواقفهم وآرائهم..
وق��ال إن��ي أحمل رئيس ال���وزراء شخصيًا وأعضاء
حكومته مسئولية نتائج مثل هذه القرارات ،ألن ذلك
سيجر البالد والعباد إلى مربع التقاسم واالنقسام من
جديد ،وسيؤدي إلى تحويل حكومة الوفاق من حكومة
وفاق إلى حكومة إقصاء ونزاع وتفكك وانشقاق ،وسيؤدي
إلى المعاملة بالمثل ،وتكريس ثقافة الكراهية وإعادة
المشكلة إلى مربع الفتنة من جديد ولكن بصورة أكثر
شراسة من ذي قبل .فليحذر الجميع من الوقوع في مثل
هذه التصرفات التي ال تخدم الوطن وأمنه واستقراره،
وال تؤشر ببوادر الخير واالنفراج .وأرجو أال يفهم من
خطابي هذا أي إساءة أو تهديد لشخص بعينه ،أو الدفاع
عن أحد بشخصه ،فليس كلما يعلم يقال ،والمتهم بريء
حتى تثبت إدانته ،ولكن يكاد المسيء أن يقول خذوني.
وإنني ال ولم ولن أدافع عن أي فاسدٍ في يوم من األيام
ٍ
فكل أمر ٍء بما كسب رهين ،أال فليذهب الفاسدون من
كانوا وحيث ما كانوا إلى الجحيم ،أال فليذهب الفاسدون
إلى الجحيم ،وليذهب تجار الحروب وقتلة األنفس إلى
الجحيم ،وليذهب الفاسدون ونهابي األراضي وتجار
السوق السوداء وتجار السالح إلى الجحيم ،وليذهب
المتاجرون بدماء األبرياء وأشالء الضحايا إلى الجحيم.
وليحيى يمننا ووطننا بأبنائه الشرفاء واألوفياء عزيزاً
شامخاً آمناً قوياً مستقراً موحداً..

