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في كلمة مهمة وجهها البناء الشعب بمناسبة شهر رمضان المبارك

الرئيس: على حكومة الوفاق النأي عن املكايدات والرتكــيز على مهامها الحقيقيـة

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
الحمد هلل رب العالمين القائل في محكم كتابه 
الكريم”شهر رمضان الذي انزل فيه القران 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان” صدق 
اهلل العظيم، والصالة والسالم على الصادق 

األمين خاتم األنبياء والمرسلين.

اإلخوة املواطنون :
األخوات املواطنات :

يسعدني أن أزف إليكم والى كل أبناء امتنا 
العربية واإلسالمية أص��دق التهاني وأزكى 
التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 
هذه المناسبة الدينية العظيمة والغالية على 
قلوب كل المؤمنين سائال اهلل العلي القدير 
أن يجعل قدوم هذا الشهر خيرا وبركات على 
بالدنا وسائر بالد المسلمين وأن يكتب لنا فيه 
جزاء العمل الصالح والظفر باألجر والثواب إنه 

سميع مجيب.
األخوة المؤمنون األخوات المؤمنات في بلد 

اإليمان والحكمة داخل الوطن وخارجه:
لقد فرض اهلل سبحانه وتعالى علينا الصيام 
في هذا الشهر المبارك واختصه بهذه المناسبة 
المقدسة كونه الشهر الذي أنزل فيه القران 
هدى ورحمة للبشرية جمعاء بما جاء فيه من 
تعاليم إلهية حددت العالقة بين العبد وخالقه 
كما أنها نظمت العالقة بين الناس على أسس 

متينة من القيم والمُثل والمبادئ 
الرائعة التي لو حرص البشر على 
تمثيلها وتطبيقها في سلوكهم 
وتعاملهم فيما بينهم ألنشأوا 
مجتمعات عظيمة يسودها العدل 
والمحبة والمساواة بينهم ونالوا 

ثوابي الدنيا واآلخرة .
فأي بناء عادل وشامخ ومزدهر 
ال يقوم إال على أساس متين من 
القيم والمبادئ األخالقية وهكذا 
هي سنة اهلل الكونية التي قضت 

بأن يكون العلم واألخالق هما أساس أي مشروع 
نهضوي ألي امة من األمم.

وهذا الشهر المبارك بما فيه من أجواء روحانية 
وإيمانية سامية هو فرصة ومحطة سنوية 
لتهذيب النفوس والرقي بها والسير على طريق 
الرشد والهدى ومحاولة االقتراب من تلك المُثل 
والقيم السامية ألنها القبس الرباني الذي ينير 
لنا طريق الخير والرشاد والفالح في دنيانا 

وآخرتنا .
لقد جاء في مقدمة التعاليم القرآنية األمر 
اإللهي بالوحدة واالعتصام بحبل اهلل والنهي 

عن الفرقة واالختالف والشقاق وقد قال سبحانه 
وتعالى “واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا 
واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم أعداء فألف 
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا “صدق 

اهلل العظيم.
وإذا كان كل الشرفاء والعقالء في العالم 
العربي واإلسالمي يسعون إلى وحدة الصف 
ووح��دة الكلمة باعتبار ذل��ك أول��ى خطوات 
اإلفالت من واقع الضعف والوهن الذي أصاب 
األمة العربية واإلسالمية. فانه من باب أولى 
يتوجب على أبناء الشعب الواحد في بالدنا 
التمسك بوحدتهم الوطنية باعتبارها ليست 
فقط صمام امن واستقرار وإنما هي أهم 
خطوات التغيير إلى األفضل في تاريخ اليمن 
المعاصر خصوصا وإننا اليوم نمر بظروف 
دقيقة وحساسة من تاريخ شعبنا وفي المرحلة 
االنتقالية ترجمة للتسوية السياسية التاريخية 
في اليمن بمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة والسير بخطىً حثيثة نحو 
إخراج اليمن إلى بر األمان ولعل الجميع يدرك 
أننا نولج المرحلة الثانية من بنود المبادرة 
الخليجية وقريبا سيلتئم المؤتمر الوطني 
الشامل الذي سيمثل محطة تاريخية مهمة حيث 
ستناقش فيه كافة القضايا المحورية من اجل 
الخروج بنتائج تخدم مستقبل اليمن الجديد من 
اجل بناء قواعد النظام والقانون على أسس من 
العدل والمساواة دون تمييز أو تفضيل لفئة او 
جماعة بل بالحقوق المتساوية 

والعادلة للجميع.
اإلخوة املؤمنون :

األخوات املؤمنات:
إن هذا الشهر المبارك هو فرصة 
إلح��ي��اء المعاني اإليمانية في 
النفوس كما أنها مناسبة دينية 
تعمل على خلق األجواء الروحانية 
ال��ت��ي ت��دف��ع ل��ل��ع��ودة الحميدة 
للتمسك بالتعاليم اإللهية التي 
من شأنها إصالح أوضاع المجتمع 
وقد قال رسولنا الكريم )ص ( “المسلم هو 
من سلم الناس من لسانه ويده” وإذا كان أذى 
اللسان من األمور التي نهى عنها اهلل ورسوله 
فكيف بمن استحل دماء المسلمين وسعى في 

األرض فسادا وقتال لألبرياء ظلمًا وعدوانًا.
ولقد زادت األعمال اإلرهابية من يقين شعبنا 
اليمني بعدالة الحرب على اإلرهاب ولم تدع 
مجاال للتهاون في استئصال شأفة هذه اآلفة 
التي أضرت بصورة المسلمين والدين اإلسالمي 
الحنيف كما أنها ألحقت أض��رارًا فادحة بأمن 

واستقرار الوطن وباقتصاده ومعيشة أبنائه 
وسيواصل أبطال قواتنا المسلحة واألمن وكل 
القوى الوطنية الشريفة معركة استئصال 
اإلرهاب حتى يتم تطهير كل أراضي الوطن 

من تلك العناصر الظالمية الباغية .
اإلخوة املواطنون :

األخوات املواطنات :
إن أهم مسؤوليات ومهام أرباب القلم والفكر 
هو المساهمة الفاعلة في التوعية والتنوير 
والنأي عن كل ما يشوه الرسالة السامية 
للصحافة واإلعالم واالجتهاد في طرح كل ما 
يجمع وال يفرق كل ما يبني وال يهدم وكل ما 
يؤدي إلى تذويب التعصب المناطقي والطائفي 
والمذهبي المقيت بما يساهم في تعميق 
النهج الوفاقي الذي ارتضته جميع األطراف 
وبما يمهد األجواء لالستحقاق الوطني الهام 
لحوار وطني شامل يرسم معالم المستقبل 
المشرق بإذن اهلل بحيث تنصب مخرجات الحوار 
الوطني القادم في خدمة المصالح الوطنية 
العليا والتغيير إلى األفضل في اتجاه ترسيخ 
أسس الحكم الرشيد والدولة المدنية الحديثة 
دولة العدالة والمواطنة المتساوية وعلى كل 
األطراف أن تنأى بنفسها عن الرؤى الضيقة 
والمصالح الحزبية والشخصية التي تتعارض 
مع مصالح الشعب وال��وط��ن ,فالهدف من 
الحوار هو حل مشاكل الشعب بأكمله وإصالح 
االخ��ت��الالت وإيجاد اآلليات وال��رؤى الفاعلة 
للقضاء على الفساد وإصالح اإلدارة باعتبار 
أن هذين العاملين كانا وما يزاال أهم العوائق 
أم��ام جهود التنمية االقتصادية إلى جانب 

إيجاد رؤية قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى 
إلصالح االقتصاد باعتباره األساس الحقيقي 
الذي تفرعت عنه اغلب المشاكل بحيث يغلب 
الجانب االقتصادي على الجانب السياسي من 
حيث ترتيب األولويات وتسخر السياسة لخدمة 
االقتصاد وليس العكس الن اغلب مشاكلنا 
كانت بسبب تغليب االعتبارات السياسية على 

االعتبارات االقتصادية.
اإلخوة املواطنون :

األخوات املواطنات :
إننا بحاجة إلى استلهام نفحات 
ه���ذا ال��ش��ه��ر ال��ك��ري��م إلع��الء 
ثقافة الحوار والتسامح واعتماد 
العقالنية في إدارة أمورنا فما 
تشهده الساحة السياسية من 
خالفات وأزمات وانتهاج أساليب 
وم��م��ارس��ات خ��اط��ئ��ة ال تخدم 
التغيير وال مبادئ الوفاق والحرية 
والديمقراطية التي ارتضيناها 

جميعا.
وعلى حكومة الوفاق تجسيد ذلك والنأي عن 
المكايدات السياسية والحزبية والتركيز على 
مهامها الحقيقية إلع��ادة التوازن السياسي 
واالقتصادي واألمني لحياة المواطن واستكمال 
تنفيذ ما تبقى من اآللية التنفيذية للمبادرة 

الخليجية والسعي لنجاح الحوار الوطني.
وإنني أدعوا وبمناسبة هذا الشهر الفضيل 
التجار ورجال األعمال والقادرين لتقديم العون 
والمساعدة للمحتاجين والفقراء واليتامى 

صدقات من أموالهم فان الصدقات ال تنقص 
من المال لقول الرسول الكريم “ما نقص ماٌل 
من صدقه” كما ادعوا الجميع إلى التواصل 
والتراحم وصلة الرحم وتوخي صفات المسلم 

المؤمن الرحيم.
ونحمد اهلل تعالى على تجنيب وطننا ويالت 
االنقسام واالحتراب ولعل الجميع يدرك أن شهر 
رمضان المبارك لهذا العام يأتي وسط ظروف 
أفضل من العام الماضي ونتمنى 
من اهلل العلي القدير أن يأتي 
رمضان المقبل وقد خرج اليمن 
بصورة كاملة من محنته وأزمته 
وظروفه الصعبة إلى رحاب األمن 
االستقرار والوئام والسالم وتكون 
األمة العربية واإلسالمية في حال 
أفضل مما هي عليه اليوم انه 

سميع مجيب.
أيها اإلخوة واألخوات :

إننا ونحن نخوض معركة التغيير 
والتحول من اجل رقي بالدنا وتقدمها ال يفوتنا 
أن نترحم ونتذكر أرواح الشهداء األبرار الذين 
اغتالتهم أيادي الغدر والخيانة واإلرهاب كما 
نتذكر أرواح الشهداء الذين جادوا بأنفسهم من 
اجل حرية هذا الوطن وأمنه واستقراره وسيادته 
فنسأل اهلل لهم الرحمة والرضوان والتحية لكل 
فرد من أفراد أبناء القوات المسلحة واألمن 
الحراس األمناء للمكاسب والمنجزات المدافعين 

عن الوطن وأرضة.
شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير..

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 سخر الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام مما نشر في وسائل إعالمية 
تابعة لحزب اإلصالح ومدفوعة األجر من حميد األحمر 
“ األهالي - عدن اونالين “ عن لقاء تم بينه وبين حسن نصر 

اهلل خالل األيام الماضية.
وقال البركاني: قبل فترة نشرت نفس هذه الوسائل خبرا 
عن زيارة قام بها لطهران، منوهًا إلى ان الجهة التي تقف 
خلف تلك الوسائل كعادتها تسعى للتكسب بترويجها مثل 
هذه الشائعات واألكاذيب وتحاول ابتزاز جهات معينة بأنها 
هي من تواجه إيران والحوثيين فيما غيرها وبالذات المؤتمر 
الشعبي العام على صلة وثيقة باإليرانيين أو من يتبعونهم 
وهم يعلمون جيدًا أن المؤتمر يمارس العمل السياسي 
والتحالفات بالعلن وأن شيئًا مما يدعونه أو يستهدفون به 

المؤتمر وسلطان البركاني لم يحدث .
وأكد سلطان البركاني أنه ال يعرف طهران على اإلطالق ولم 

يسبق أن التقى بحسن نصر اهلل في أي وقت مضى.
وكشف البركاني عن استقبال طهران خالل العامين 
الماضيين عدة وفود من حزب اإلصالح رتب لها السيد خالد 
مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأن الحوثيين 
واإلصالح التقيا في القاهرة خالل الشهرين الماضيين وكان 
محمد قحطان ابرز قيادات اإلصالح الذين شاركوا في اجتماع 
القاهرة مع الحوثيين الذي رتبت له إحدى المنظمات العاملة 
في اليمن ذلك إضافة إلى زيد الشامي وعلي عشال وعبد 
ال��رزاق الهجري وجميعهم أعضاء في البرلمان عن حزب 

اإلصالح .
وقال: إن اتفاق القاهرة أعقبته لقاءات في صنعاء بين 

الحوثيين واإلص��الح واتفاقات، فيما المؤتمر واجه خالل 
شهور األزمة وقبلها اإلصالحيين والحوثيين معًا في خندق 

االعتصامات وجبهة المواجهات المسلحة.
وتمنى الشيخ البركاني على تلك الجهات التي تحاول ابتزاز 
األشقاء في السعودية من خالل إلصاق التهم بالمؤتمر 
والزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر وبسلطان 
البركاني أن تبحث لها عن وسائل أخرى يصدقها بعض من 
ال يعلمون بحقائق األمور وأن تتسم معلومات تلك الوسائل 
اإلعالمية بالصدق ولو لمرة واحدة في حياتها بعد أن أفرطت 
منذ نشأتها في التضليل والكذب ومازالت ولن تفلح وقد 
صارت معروفة لدى الناس جميعًا ولم ولن تستطيع التضليل 
أو إلغاء عقول الناس أو التكسب واالبتزاز من خالل بضاعة 

الكذب.

البركاني يكّذب أبواق اإلصالح وينفى لقاءه نصر اهلل

 وجّه األخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية كلمة مهمة إلى جماهير 
شعبنا اليمني في الداخل والخارج وأمتنا العربية واإلسالمية بمناسبة حلول 
شهر رمضان المبارك قدّم فيها أصدق التهاني وأزكى التبريكات بمناسبة حلول 
هذه المناسبة الدينية العظيمة والغالية على قلوب كل المؤمنين سائاًل اهلل العلي 
القدير أن يجعل قدوم هذا الشهر خيرًا وبركات على بالدنا وسائر بالد المسلمين.
وحّث رئيس الجمهورية حكومة الوفاق الوطني على تجسيد ثقافة الحوار 
والتسامح واعتماد العقالنية في إدارة أمور البالد والنأي عن المكايدات السياسية 
والحزبية والتركيز على مهامها الحقيقية إلعادة التوازن السياسي واالقتصادي 
واألمني لحياة المواطن واستكمال تنفيذ ما تبقى من اآللية التنفيذية للمبادرة 

الخليجية والسعي لنجاح الحوار الوطني.
وأّكد رئيس الجمهورية أن ما تشهده الساحة السياسية من خالفات وأزمات 
وانتهاج أساليب وممارسات خاطئة ال تخدم التغيير وال مبادئ الوفاق والحرية 

والديمقراطية التي ارتضيناها جميعًا.
وقال إننا نلج المرحلة الثانية من بنود المبادرة الخليجية وقريبًا سيلتئم المؤتمر 
الوطني الشامل الذي سيمّثل محطة تاريخية مهمة حيث ستناقش فيه كافة 
القضايا المحورية من أجل الخروج بنتائج تخدم مستقبل اليمن الجديد..وفيما 

يلي نص كلمة رئيس الجمهورية:

الحوار الوطني 
سيرسم 
معالم 

المستقبل

أدعو التجار 
والقادرين  

لتقديم العون 
للمحتاجين


