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الشيخ القليصي ينبه الرئيس «هادي» من خطر الخونة والغدارين
دع��االشيخش��ر ف
القليصياالح��زا ب
الىتجنيبشبابوطالب
ال��ج��ام��ع��اتوال��م��دارس
ال��ص��راع��ا ت السياسية
العقيمة ، م��ح��ذر اً م��ن
خطورةاالرهابوالتطرف
واستباحةالدماءوتمزيق
صفالوطن..
وط��ال��ب القليصي في
خطبة « ا لتحصين ضد
االره���اب» وزراء التربية
والتعليم العالي واإلعالم
واألوقاف واإلرشاد والدفاع
والداخلية والمالية إلى
ب��ت��ب��ن��ي ح��م��ل��ة وطنية
مشتركة لتحصين الوطن
ومكتسباته والمجتمع من
آفة العنف واإلرهاب..

وقال:إنمنأوجبالواجباتعلينااليومأننحرصعلىسالمةعقولوأفكار
شبابناوأبنائنامناللوثاتالفكريةوالعقديةالدخيلةعلىمجتمعنا..
فقد أحدثت في يمن االيمان والحكمة ..شراً مستطيراً وكوارث مفجعة ..حيث
اختلطت لديهم المفاهيم ،وتشابكت األفكار والتبس عليهم الحق بالباطل ،وغابت
القيم االسالمية الصحيحة النقية الخالصة المتسمة بالوسطية واالعتدال والبعيدة
عن الغلو والتطرف والتعصب واالرهاب.
وشدد خطيب الجمعة على انه من الواجب تنبيه والة األمر ،والمسئولين ،والرعاة،
والرعية عموماً ،وخاصة وزراء حكومة الوفاق الوطني ..أن يقوموا بواجبهم الديني
والوطني  ,وأن يستشعروا مسئوليتهم التي تحملوها ،وأن يتقوا اهلل في الوطن
والمواطن..
وقال:نعم..يحتاجالمجتمع..الىحملةوطنيةشاملةحملةتحصينوانقاذ
لوحدتهوأمنهواستقرارهوتحفظأرواحشبابهوأبنائهوجنودهمنالعمليات
االرهابيةواالغتياالتالسياسيةواالختطافاتواالختالالتاالمنية..
مشيراً إلى أنه ينبغيعلىوزاراتالتربيةوالتعليمالعاليواالعالمواالوقاف
والدفاعوالداخلية،ستوزاراتوسابعهاوزارةالمالية..أنيأخذوابزمامهذه
المبادرةالنقاذالوطنوالمواطنمنخطراالرهاب..
لستج ددعوتناهذه..آذاناًصاغية ،وقلوباًواعية ،واستجاب ةسريع ةوطارئة..
فه 
حتىنصلبوطنناومجتمعناالىبراالمان..
وتساءل الشيخ القليصي عن دور حكومة الوفاق بالقول :هل نحن فعال صادقون
اليوم  ..في ارادة التغيير الى االفضل ..والى ان نكون األمة الوسطية الحقة..
عبر تحويل مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا وكلياتنا التربوية والعلمية الى محاضن
للتربية الصحيحة وتلقي العلم النافع السليم،وبناءالشخصيةالوطنيةالقوية
يحياتهاالمحب ةلوطنهاومجتمعها
المخلصةالناصحةالصادقةاالمين ةوالناجح ةف 
متسلحةبمفهومااليمانيمانوالحكمةيمانيةوالفقهيمان..وحباالوطانمن
االيمان..
وقال:فياوزيرالتربيةوالتعليم ..وياوزيرالتعليمالعالي..
هلستكونجامعاتناومدارسناوكلياتنامحاضنتربويةتعليميةصحيحة
ومناراتللعلمالنافعللفردواالمةواالوطان؟!
أم ستكون محاضن للتفريخ الحزبي ،واالنشطة التنظيمية واالستقطابات
الحزبية المقيتة ..أم سستتحول الى ساحات لالعتصامات واالضرابات والمظاهرات
السياسية والحزبية وتعطيل التحصيل العلمي والمسار التربوي الصحيح والزج
بشبابنا وابنائنا الطالب في اتون معارك سياسية وحزبية الناقةلهمفيهاوال
جمل..؟!
واضاف :ياحكومة الوفاق ..لماذا تحولت ساحات العلم اليوم الى ساحات تنافس
حزبي ،وصراعات حزبية هوجاء ،وساحات تصفية لحسابات حزبية مقيتة ،واقصاء
وتهميش ،وتخريب ،وتعطيل ،وتدمير للعملية التربوية والتعليمية وبنيتها االدارية
والقيادية في الجامعات والمدارس والكليات والمعاهدعلىحدسواءوبطريقة
مريبةومخيفة..
اتقوااهللايهاالفرقاء..ايتهااالحزابالسياسية ..جنبواابناءناوشبابناالطالب
والطالباتالصراعاتالسياسيةالعقيمة..وجنبواجامعاتناومدرسناوكلياتنا
الصراعاتالحزبيةوالسياسي ة.
وحذر القليصي من الخطرالعظيمالقادمعلىالجميع ..وهو االرهابوالتطرف
والعنفوالغلوواستباحةالدماءواالموالالمعصومة ,وتدميرالوطنوتمزيق
صفوفه ,وتهديدحرمتهوامنه واستقراره.
فهلسندرك الخطرالقادم ..ياعباداهلل ..؟
وناشد الحكومة  :ياوزراءحكومةالوفاق..ياوزيرياالعالمواالوقاف..
نالمجتم ع
هلستتحولمنابرناالديني ةواالعالمي ةلتحقيقهذاالهدف..وتحصي 
منآفةالعنفواالرهاب ..؟
هل ستتحول مساجدنا الى حلقات للذكر ودروس وخطب ووعظ وتوجيه
وارشاد..؟ بد ً
ال عن الخطب السياسية وخطب التشهير والتجريح ،والغمز ،واللمز،
والسب والشتم واالنتقاص من اآلخرين ،وتحويل المساجد الى ساحات للصراعات
السياسية والفقهية المذهبية.
هل ستتحول وسائلنا اإلعالمية الى ورش عمل تستشعر من خاللها أمانة
المهنة ومسؤولية الكلمة وخطورة الوضع الذي يمر به الوطن..؟ بد ً
ال عن االنشغال
بالمناكفات السياسية والمماحكات الحزبية المقيتة ،وتلفيق االخبار الكاذبة
والتجريح والتشهير والسب والشتم وغرس ثقافة العنفوالحقدوالكراهيةعلى
هذاالوطن،فاتقوااهللفيوطنكمياعباداهلل.
ايهاالناس..ايهاالعلماء..ايهااالعالميون..ياشباباألمة..ياأحزاباليمن ..
لالمصطنع ة
توالمشاك 
ناالزما 
لالمزي دم 
ميع ديحتم 
نل 
ىهناويكفي..الوط 
ال 
التيتعصفبهفيكلاتجاه..
وأشار القليصي الى تأثير الزيادات السعرية في البترول والديزل قائ ً
ال :كيف
ستكون حياة الناس بعد هذه الجرعة الظالمة المتمثلة في زيادة اسعار البترول
والديزل ..من أجل ماذا القرار المجحف بحق المواطن يا حكومة الجرع ..أمن
أجل انجاح بعض وزاراتكم على حساب مصلحة المواطن ..أمن أجل مرتبات من
عسكرتموهم من ميليشيتكم وأنصاركم ..فهل أنتم حكومة للشعب أم لبعض
األحزاب..؟ لماذا ال تفتحون باب التجنيد لكل أبناء الوطن وتبتعدون عن التمييز
الحزبي والمحاباة والمجاملة والمحسوبية..؟ من للمواطن البسيط بعد رفع أسعار
البترول والديزل ..من للمواطن غير الموظف ..من للمزارع ..من للعامل البسيط..
من الصحاب األجر اليومي ..من لذوي الدخل المحدود ..من للفقراء والمساكين
وأصحاب الحرف واألشغال اليدوية في المدينة والريف والحضر ..هل ستعطونهم
من هذه الجرعة السعرية ...هل هذا ماكان ينتظره منكم المواطن المسكين
..بعدعامكاملمنالصراعوالحصاروالمحنالتيالقىفيهاماالقىوتجرع

اللوثاتالفكريةأحدث 
ت
نشراًمستطيراً
ياليم 
ف 
ةمنخطر
نحذرالحكوم 
تمزيقوحدةالصف
سبعوزاراتمطالبةبتبنيمبادرة
إلنقاذالوطنمناإلرهاب

الحوا رم عمنيعتديعلىالمعسكراتوقطا عالطرقوالقتلة

المر..بسببكممنأجلأنتصلواالىالحكومةثمتعاقبونالشعببهذاالعقاب
الجماعيالقاسي..
وقال:ماذانؤملمنكم ماذانؤملمنصخرحجراصمابكمجامداليعقلوال
يعي..
بالوزار ة
نتسخي رمنص 
نواالبتعا دع 
نالمواط 
ىع 
فاألذ 
مك 
لمنه 
ننأم 
يا 
ويكف 
لتعقيدمعيشةالناسوعرقلةمنافعالناسونقوللهمحسبنااهللونعمالوكيل..
وأضاف :يكفيهذاالشعبجرعاً..حرامعليكم..يكفيناسياسةالفقرواالفقار
يكفيناحصاراًيكفيعرقلةيكفيتعنتًاوابتزازاًودعواعجلةالحياةللمواطن
والمؤسسات والوزاراتتسيربشكلطبيعي..
لماذا التوقيف التعسفي لمرتبات موظفي محافظة إب لماذا التوقيف التعسفي
لالعاشات واالعانات الشهرية السر الشهداء و مناضلى الثورة ماهي قصة عقدة
البقرة عند بعض الوزراء فيما بينهم وبين الثورة اليمنية  26سبتمبر و 14أكتوبر
ومناضلي الثورة و أبناء الشهداء وشرفاء الوطن..؟!
وخاطب وزير المالية قائ ً
ال :يكفي تشديد وابتزاز واستعراض العضالت سهلوا
أمور ومعامالت الناس  ..يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا فان قوما طلب منهم
ذبح بقرة فقالوا ماهي ما لونها ما وصفها ما عالمتها فتشددوا وشددوا فشدد اهلل
عليهم..
ولماذا هذه الجرعة السعرية  ..أمن أجل بدل السفر ورفاهية وزراء الحكومة..
ورفاهية معالي الوزير ..أهذه هي ترجمة خطاباتكم  ..أهذا هو حديثكم عن
االستمرار في الحفاظ على المال العام وسياسة التقشف وبناء الوطن ومحاربة
الفساد ..فأين المواطن في قاموسكم يا هؤالء ..أين موقع المواطن في خططكم
وبرامجكم وسياستكم  ..يا هؤالء ..أتستخدمونه في المظاهرات واالعتصامات
فقط..بل وتجعلونه في فوه المدفع وكبش الفداء ..وتتخذون من جماجم األبرياء
سلما للوصول الى السلطة والمال والمغنم ..
وتابع خطيب الجمعة :كم من الماليين ..تجبى وتنهب وتسلب و تهدر يمينًا
وشما ً
ال  ..على الطريقة االنتقامية وعلى طريقة حكومة الشعب التوافقية ..
والماليين من شعبنا ..على الجوع تنام ..وعلى الفقر تنام ..وعلى الخوف تنام
وعلى الحزن تنام .
والماليينالتيتسرقمنجيوبالنيام..بالتقاسمصارتمغنمًا..أولساحات
التظاهرواالعتصامتتهاوىفوقرؤوسهمسيلبنادقومشانقوقراراتاتهام
وأعمالعنفواغتياالتوتدميرللنظام  .
والماليين التي تجبى باسم صناع السالم ..كلها للبنادق والخنادق والمتاريس
وبقايا الخيام.وقال :ينبغي ان يعلم الجميع ان مكافحة االرهاب والعنف والتطرف
وانما ينبغي ان يكون ذلك بالتزامن
والغلو ال يمكن ان يكون بالسالح فقط..
معالكلم ةالطيبةوبالتيهياحسنا وبالقوةوفرضهيبةالدولةوسيادةالنظام
والقانونوتطبيقشرعاهلل.
وأضاف :كما ينبغي علينا اال نقع في نفس خطأ من قادوا الحوار لسنوات ماضية
وانخدعوا بأشخاص ووثقوا بهم وصدقوهم بالظاهر منهم ..وقد كشفت لنا االيام
حقيقتهم وزيف ما كانوا له يرجون «واهلل اليهدي كيد الخائنين «..
وتابع :وال حوار مع من يرفع السالح في وجه الدولة وال حوار مع من يقطع الطريق
ويخيف السبيل ويقتل النفس التي حرم اهلل ويعتدي على المعسكرات وجنود الدولة
ويستهدف المصالح والمؤسسات والمشاريع الحكومية كأنابيب النفط والغاز
والكهرباء وغيرها.
وأكد الشيخ القليصي بأن الشعب اليمني يثق برئيسه المنتخب وقال :نحن ونثق
بقوته وبقدرته وشجاعته ..فلن يفرط في سيادة الوطن أبدا مهما كانت األسباب..
ونثق في اخالصه وامانته وحبه لوطنه ..ونثق في قوة شخصيته وعزته وكرامته
واستقالليته وصالحياته الواسعة وحريته في اتخاذالقرارالمناسبفيالوقت
المناسب.

ولالخ رئيس الجمهورية ..الرئيس الهادئ  ..هادي هداه اهلل وحفظه وسدد على
طريق الخير خطاه ان نصيحتنا لكم أيها األخ الرئيس ..أال تنخدع بمدح المادحين
وال تغتر بكثرة األتباع والمحبين ..فكم من مادح لك اليوم مذم لك غدا ..فقد كذب
المداحون على من كان قبلك وخدعوه.
وكممنكثرةكانتغثائيةكغثاءالسيلكاذبةمخادعةمتمصلحة..والناس
كإبلالمائ ةقلأنتجدفيهاراحلةواحدةصالحةللخدمة..
فأحسناختيا رمنتعتمدعليهمومنتثقبهمفيالحاضروالمستقبلوللناس
ب ..
نمذاه 
فيمايعشقو 
وقال :فال تلتفت الى الوشاة و المنافقين ..فلتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في
لحن القول ..واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب
مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو ،فاحذرهم قاتلهم اهلل أنى يؤفكون..
وأضاف :وال تركن الى من يدعون الوالء ويتظاهرون لك بالمحبة والنصح ..فتزل
بك القدم بعد ثبوتها فترضي طرفاً على حساب طرف آخر ،وال تذهب وراء أهواء
المعارضة وشطحات الممانعين فتنقاد الى المجهول ومتاهات الالمعقول بغير
ارادتك فتضيع في دهاليز األزمات المصطنعة واالشتراطات المتزايدة والمرتفعة..
ولـــكــــن ..أبعد عنك سفهاء الفريقين ومنافقيهم وقرب منك عقالء الطرفين
ومخلصيهم ..واسترشد بآراء الصادقين والمخلصين من الراسخين في العلم
والدراية واألمر ممن حكتهم التجارب واكسبتهم السنوات حكمة وعق ً
ال وشجاعة
وثباتاً وصموداً وخبرة ودرايةقو ً
ال ..
الوعم ً
م
معليه 
نق دتراك 
سمغموري 
نعام ةالنا 
مبي 
مستجده 
لعنه 
مواسأ 
شعنه 
فت 
غبارالنسيانوجارعليهمبأحداثهالزمان ..وأبعدهمعنخدمةالوطنكلعتل
ع للخيرمعتدأثيم..
ظهمازمشا ٍء بنميم منا 
جوا 
ابحث عنهم والتفت اليهم فانهم في مرمى نظرك ..وانفض عنهم غبار الزمان
والنسيان وستجدهم لك في السراء والضراء نعم الجليس والرفيق المعشر
واالنصار ..ونعم القوي األمين من يحافط على سالمة االوطان وخير من يحمي
للدولة األركان والبنيان ..
منالمؤمنينرجالصدقواماعاهدوااهللعليهفمنهممنقضىنحبهومنهم
منينتظ رومابدلواتبديال..
ودعاخطيبالجمعةرئيسالجمهوريةالىالتأنيفياتخاذالقراراتوعدم
االستعجالأوالتراج عأوالتأخ رأكث رمنالالزم..
وأوضحأنفيالعجلةالندامةوفيالتأنيالسالمة وفيالتراجعضعفومهانة
نضي عالحزمفيأوقاتهندم..
وم 
واعلمحفظكاهللورعاك..أنالسهماذاخرجمنالكنانةوانطلقمنالقوس
اليعود..
فاحزمأمركواشددساعدكوقوزندكوعضدكبشرفاءالوطن..وثبتقوس
سلطانكورئاستك بأبطالالوطنوصناديدالقواتالمسلحةواالمنورجالها
األشاوساألوفياء..
ووجه سهم قوسك بعين حادة ونظر ثاقب وقدم ثابتة ال تعرف التراجع واالهتزاز
وانظر الى األمام دوما واجعل مستقبل اليمن بين يديك وال تنظر الى خلفك وال الى
ما بين قدميك وبشر أبناء وطنك وشعبك بمستقبل افضل وغد مشرق..
وسددسهمكالىصدرمنيرومبالوطنشرا وبوحدتهوأمنهواستقرارهمكراً
وكيداً..
نومكتسباته..
ثبأمنالوط 
لارهابي ومتآم رومخربوعاب 
سددهالىنحرك 
س ..
نالنا 
نالىالدهماءوالغوغاءم 
والترك 
وقال خطيب الجمعة في نصيحة للرئيس :واعلم أن من غدر بمن كان قبلكم
لن يتراجع عن الغدر بكم ..فال تأمنهم ..وال تركن اليهم  ..ألن من خان غيركم
ليواليكم فسوف يخونكم ليوالي غيركم  ..فدماء الخيانة في عروقهم منكوتة..
وفي نفوسهم مطبوعة ..

(الفرقة) تحتل مبنى جوار (معهد الميثاق)..
أقدمت عناصر من الفرقة أولى مدرع
على احتالل مبنى المختبر البيطري
المقابل لمعهد الميثاق بأمانة العاصمة .وأوضح
عدد من موظفي المختبر بأن عناصر الفرقة
المتمردة طلبوا منهم إخالء الغرف المطلة على
معهد الميثاق للتمترس فيها.
يأتي ذلك بالتزامن مع استدعاء قيادات االخوان
المسلمين «اإلصالح» لعناصر الحركة الذين تم
تدريبهم وتجهيزهم في مقر الفرقة والتوجه بهم
الى مقر جامعة االيمان (غرفة عمليات االخوان)
ليتلقوا التعليمات األخيرة.
وأوضحت المصادر أن تلك القيادات قامت
بإعطاء التوجيهات لعناصرها وإطالعهم على
عملية االستعدادات والمدة الزمنية المحددة

لتنفيذ المخطط التخريبي الذي يعتزمون تنفيذه
في أمانة العاصمة ومديرية أرحب.
إلى ذلك أوضحت مصادر مؤكدة أن الفرقة
المتمردة قامت االربعاء باستبدال عناصرها
المتواجدين في حي صوفان والنهضة بأمانة
العاصمة بعناصر من مليشيات جامعة اإليمان
بعد ان البسوهم الزي العسكري وحلقوا ذقونهم.
وأش��ارت المصادر الى أن الفرقة تعمل حاليًا
على تكثيف تجهيز ا تها ا لعسكر ية و تسليح
عناصرها والسيطرة على عدد من الشوارع
والمباني والمدارس وبناء حواجز ترابية واسمنتية
واستحداث متاريس وإنزال دبابات ومعدات ثقيلة
في الشوارع الشمالية ألمانة العاصمة استعداداً
لتفجير الوضع عسكرياً.

واعلمأنمنكذبأمامكمعلىغيركمأوانتقصمنه فلنيتورععنالكذب
عليكمواالنتقاصمنشخصكم ..
التعجز..
فقلحسبنااهللونعمالوكيل..واستعنباهللو 
لمنهمقدره..ويلزمغرزة.
فك 
العندحده..ليعر 
وأوقفك ً
خالرئيس-حفظكماهلل..
وتاب عالشيخالقليصي:أيهااأل 
التفتوا الى المواطن الذي يعول عليكم اليوم خيراً كثيراً ..واسألوا عن الضعيف
والمسكين واألرملة واليتيم وابن السبيل وعن الثكالى والجرحى وأبناء المناضلين
والشهداء وعن المعاقين والمنكوبين وذوي الدخل المحدود وعن المصابين
م .
مومصدرأرزاقه 
والنازحين والمشردين من قراهم ومنازلهم وأماكنعيشه 
واسألأيهااألخالرئيس..كيفيعيشالمواطناليوم ..هلأمنعلىنفسه
ومالهوعرضه..
هل وفرت له حكومة الوفاق الوطني األمن واالستقرار ..هل وفرت له الدواء
والغذاء ورخص المعيشة ..هل وفرت له األمن االقتصادي و الغذائي والصحي
والتعليمي والفكري ..أم أنها تجرعه الغالء والوباء ..هل عاد المشردون والنازحون
الى قراهم ومديرياتهم ومحافظاتهم ..هل عادوا الىمنازلهم..ووظائفهمالتي
شردوامنها..وأرغمواقسراعلىتركهاتحتأفواهالمدافعوصفيرالقنابلوأزيز
الرصاص..؟!
ت
توطرقا 
عوحارا 
يشوار 
لف 
مالتجو 
ناليو 
ليستطي عالمواط 
لبالقول:ه 
وتساء 
أمانةالعاصمةبأمانوحريةواطمئنان..ناهيكمعنبقيةالمدنوالمحافظات
األخرى..
هلأزيلتالمتارس..والمطبات..وبراميلالتفتيش..والنقاطالمستحدثة ..
فالرهائن ..
تالحزبيةوالقبلية ..ونهبالسياراتواختطا 
والتقطعا 
ىقبائلهاوقراها...
تالقبلي ةالمسلح ةال 
تالميليشيا 
لعاد 
تالخنادق..ه 
لردم 
ه
هلأخليتالعاصمةاليوممنالسالحوالمسلحينوالمظاهرالمسلحة..هل
رفعتبقاياالخيام..وأنهياالعتصام..وأزالواضررهمعنالبيوتوالمدارس
م ..
موأماكناعتصامه 
والجامعاتالمجاورةلخيامه 
هلفتحتالطرقاتوأمنتالىالجامعةوالمدارسليتلقىالطالبالعلمفي
هدوءوأمنوأمانوسكينةواطمئنان..
ألسنافيظلدولةجديدة..وحكومةوفاقجديدة ..ورئيسدولةجديد..فماذا
يريدونغيرذلك...
وقال القليصي :باهلل عليكم أيها الناس ..هل رأيتم أو سمعتم في العالم كله حزباً
من األحزاب يحكم في البالد ثم يعتصم ويتظاهر ضد نفسه وحكومته ..يحكم
ويتظاهر ويرتكب جرائم القتل واالعتداء ضد جيش الدولة وجنود الوطن ويرتكب
االنتهاكات ضد المتظاهرين سجناً واعتقا ً
ال وتعذيباً ويحرق خيامالبعضمنهم..
ثميرميبهااآلخرين ..بهتاناًوزوراً..
هللعليماًحكيماً *ومنيكسب
نا 
(ومنيكسبإثمافإنمايكسبهعلىنفسهوكا 
لبهتاناًوإثماًمبيناً)..
يب هبريئاًفق داحتم 
خطيئةأ واثماثميرم 
اسأل أيها األخ الرئيس ..حكومة الوفاق ..ووزارتي الدفاع والداخلية ..واللجنة
العسكرية ..عما يحدث في أرحب ونهم ومعسكرات الحرس في الصمع ..وعن شهداء
الوطن والواجب من أبناء القوات المسلحة واألمن ومن الجيش والحرس في أبين
ومأرب والجوف وصعدة وشبوة وعدن ولحج والضالع وصنعاء..اسألهم..بأيذنب
يجيشالوطن ..
يُقتلون..هلذنبهمأنهمجنودف 
ب
يظلحكمهاوادارتهالشئونالبالد..هليسيرالراك 
اسألحكوم ة الوفاق ...ف 
ىغنمه. .
بعل 
هللوالذئ 
الا 
ىا 
اليخش 
ن 
نوأما 
يأم 
تف 
ىحضرمو 
نصنعا ءال 
مم 
اليو 
اسألهم..من المقصر ..من المسئول عن التهاون في أداء واجبه ..أين األمن
..أين خطة االنتشار األمني التي كانت في الطرقات بين المدن والمحافظات ..أين
اختفت وتالشت  ..لماذا هذا االنفالت األمني المريع ..لماذا التهاون مع المتقطعين
والمختطفين واالرهابيين والمتطاولين علىجيشالوطنوهيبةالدولةوسيادة
النظاموالقانون.
اسأل أيها األخ الرئيس ..اسأل حكومة دموع التماسيح ..اسألهم عن الجهات
الداعمة والمستفيدة من هذا العبث بالوطن وأمنه و استقراره..اسألهم اليوم
عن العابثين في مختلف الوزارات والمؤسسات والجامعات والمدارس والمكاتب
الحكومية ..من الذين يقفون حجر عثرة أمام سير العمل االداري داخل مؤسسات
ومرافق الدولة ..مَنْ هم اليوم الذين يعيقون حياة الناس ومعامالتهم ويريدون
قلب الطاولة على رؤوس الجميع ..ويصطنعون االضرابات واالعتصامات واالزمات
ويعطلون األعمال والمهام والواجبات في القطاع االداري للدولة مدنياً وعسكرياً..
وطالب خطيب الجمعة بضرورة تحقيق شرع اهلل وتطبيق النظام والقانون
على الجميع بدون استثناء ..وقال :ليقدم كل فاسد وعابث إلى العدالة ..ليقدم
كل خائن ومتآمر على الوطن وأمنه واستقراره الى العدالة ،أيًا كان وابن من
كان وحيثما كان.
فالكلسواسيةأمامالقانون..ودماءالناسليسترخيصةواليستهينبهاأحد..
مالى
وحفظأمنهمواستقرارهموحياتهمواعراضهموأموالهمأمانةفيأعناقك 
معنذلك .
يومأنتلقوااهللعزجلفيسألك 
وقال :اذا كانت الحكومة اليوم واللجنة العسكرية والدفاع والداخلية عاجزة عن
القيام بمهامها ..وغير قادرة على مواجهة من يقف في طريق واجبها  ..أو ال تستطيع
فضحهم على رؤوس األشهاد ليعرف المواطن من هم دعاة الفتنة واعداء الوطن...
ف
حغي رمأسو 
لحكوم ةالتماسي 
كفلترح 
ىذل 
نعل 
ميكونواقادري 
مؤكداً بأنه اذال 
مالسماءواألرضوماكانوامنظرين..
تعليه 
عليها..فمابك 
وأشارإلىأنالوطنغنيبرجالةالعظماءوكوادرهالعلميةالشريفةالمتخصص ة
نأصحابالهممالعاليةوالنفوسالصادقةوالضمائرالحيةوالخبراتوالكفاءات
م 
العلميةواالداريةالمتميزة..

علماء حضرموت يدعون الى
نبذ الخالفات
دعا مجلس علماء وادي حضرموت الى
تعظيم حرمة ال��دم  ،والحفاظ على
النسيج االجتماعي  ،وجاء في البيان:
إن مجلس علماء وادي حضرموت إذ يتابع ما
يجري من انتهاك للحرمات واستباحة للدماء
واالم��وال واث��ارة للفتن والنعرات في ال��وادي
المبارك يصدر هذا البيان الشرعي..
اوال يدعو المجلس الى تعظيم ما حرمه اهلل من
سفك دم المسلم قال تعالى (ومن يقتل مؤمنا
 .....اآلي��ة) وقال رسول اهلل (صلى اهلل وعلية
وسلم) « :ال يزال المؤمن في فسحة» ..الحديث.
ويدعو المجلس جميع فئات المجتمع ومكوناته
الى الحفاظ على النسيج االجتماعي الذي يتمتع

به اهل هذا البلد وما يتصفون به من الهدوء
واالستقرار فال يجوز التعرض لالخرين بالفعل
او بالقول وال بأي نوع من انواع االذى لحديث (
كل المسلم على المسلم حرام  ..الحديث) وشدد
المجلس على الدعوة الى االعتصام بحبل اهلل وسد
ذرائع االفتراق ونبذ اسباب الخالف وعدم السماح
بشق العصاء تحت اي مبرر او شبهة.
واختتم مجلس علماء وادي حضرموت بيانه
بالقول :يُرجو ويُطمع من خالل اص��دار هذا
البيان ان يؤتي ثماره وان يعي الجميع خطورة
هذه المرحلة التي تعيشها البالد وذلك بالرجوع
الى االلتزام بأحكام الشرع الحنيف حتى ال تغرق
السفينة بمن فيها.

