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اليمن تشهد أعظم اصطفاف وطني ضد اإلرهــــــــــــــاب ودعمًا لقرار مصر والسعودية واالمارات
بمشاركة مشائخ ووجهاء اليمــــــــــــــــــــــــــن وقيادات المنظمات المدنية

كلمة اللجنة التحضيرية:

قطر أزهقت أرواح اليمنيين ونطالب القيادة 
السياسية بقرار مماثل لدول الخليج

وف��ي ه��ذا السياق أكد 
الشيخ محمد ب��ن ناجي 
ال��ش��اي��ف رئ��ي��س اللجنة 
التحضيرية للقاء الموسع 
بأن المرحلة الدقيقة التي 
يمر بها اليمن تقتضي 
ت���ض���اف���ر ال���ج���ه���ود م��ن 
أج���ل ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى أم��ن 
واستقرار ووحدة الوطن 
وم��ك��ت��س��ب��ات��ه، وتنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني 
التي تم التوافق عليها 
وع��ل��ى ق��اع��دة ال��ت��واف��ق 

السياسي واتفاق التسوية 
المتمثل بالمبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية المزمنة، ورف��ض كل 
المحاوالت التي تريد استمرار تنقل البلد 
من أزم��ة الى أزم��ة.. وق��ال في كلمته التي 
ألقاها باسم اللجنة التحضيرية: اننا ندعو 
الجميع للعمل ب���روح وط��ن��ي��ة مخلصة 
ومسؤولة من أجل إيقاف الصراعات التي 
بدأت تأخذ طابعًا طائفيًا ومذهبيًا خطيرًا.. 
وهو ما يحتم على الجميع العمل على درء 
أخطار هذا الصراع الدخيل على مجتمعنا، 
ومنع االنزالق الى قعر الفتن.. ونوه الشيخ 
محمد ال��ش��اي��ف ب��أن القبيلة والمجتمع 
اليمني كان وم��ازال يقدم أنموذجًا فريدًا 
في إدارة الحوارات وإيقاف االحتراب القبلي 
والسياسي وحل القضايا الشائكة.. مشيرًا إلى 
أننا اليوم بحاجة الى هذا الدور وإحياء القيم 
العظيمة والعادات والتقاليد للقبيلة التي 
مثلت أنموذجًا في الكرم والشهامة والنخوة 
وإصالح ذات البين واحترام عصمة الدماء 
واألرواح، والحفاظ على المصالح العليا 

للوطن.
وأض���اف: لقد تابعنا جميعًا ما شهدته 
اليمن منذ أزم��ة 2011م العصيبة التي 
عصفت بالوطن والشعب، وما رافقها من 
ت��دخ��الت س��اف��رة م��ن قبل بعض القوى 
الخارجية، ولألسف أن قطر عمدت على 
دعم بعض االطراف بالمال والسالح وأدارت 
ص��راع��ات عبثية أدت ال��ى إزه��اق األرواح 
وإراق��ة ال��دم اليمني.. وجندت في سبيل 
مشاريعها الفوضوية وأجندتها المشبوهة 
جماعات التطرف واالره����اب وخصوصًا 
تنظيم االخ��وان المسلمين.. والتي راحت 
مليشياتها تنهب المعسكرات وتهاجم 
مواقع ومقرات الجيش واالمن وتستهدف 
أبناء وك��وادر مؤسستي القوات المسلحة 
ستشهد وُجرح منهم اآلالف.

ُ
واألمن الذين ا

وشدد الشيخ محمد بن ناجي الشايف على 
ضرورة التصدي لمشروع الفوضى واالرهاب 
والتخريب.. وقال: البد أن نساهم جميعًا في 
إيقاف العبث بمقدرات ومكتسبات شعبنا، 
ومستقبل أجياله.. ووض��ع حد لمسلسل 
التدهور األمني واالقتصادي.. مؤكدًا بأن 
على السلطة البدء في اتخاذ قرارات جريئة 
وشجاعة، ومحاسبة كل المتورطين في 
دع��م وتشجيع العمليات االرهابية التي 
راح ضحيتها خيرة أبناء الوطن من جنود 
وق���ي���ادات عسكرية وس��ي��اس��ي��ة.. وك��ذا 
الوقوف بمسؤولية أم��ام كل المتورطين 
في نفخ جمرات الفتن المذهبية وإيقاد 
ش����رارات ح���روب ج��دي��دة بين »جماعة 

االخ���������وان ال��م��س��ل��م��ي��ن 
ممثلة ب��ح��زب االص���الح« 

و»الجماعة الحوثية«..
وأوض���ح الشيخ محمد 
ب���ن ن���اج���ي ال���ش���اي���ف أن 
م��ش��روع ال��ف��وض��ى ال��ذي 
تموله قطر في المنطقة 
والذي تنبهت له المملكة 
العربية السعودية ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة 
ومملكة البحرين، وهو 
ذات المشروع التدميري 
الذي موله المال القطري 
وزرع ال��ش��ق��اق وال��خ��الف 
ب��ي��ن أب��ن��اء ال��ي��م��ن.. تحت 
غطاء م��ا يسمى الربيع ال��ع��رب��ي.. وال��ذي 
تنبه له الرئيس السابق - رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح، 
وكشف زيف مشروع القحط الذي هب على 
المنطقة، وحذر منه وسارع الى الدعوة الى 
الحوار وتخلى عن حقه في الحكم وأشرف 
على صياغة المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية.. وتحديد مسار ال��خ��روج من 
األزمة وحقن دماء اليمنيين.. وقدم بذلك 
درس��ًا وطنيًا بالغًا في معانيه ودالالت��ه.. 

نتمنى أن يتعلم منه اآلخرون.
وزاد م��ا ن��أس��ف ل��ه أن م��ش��روع الفوضى 
م��ازال يحاول أن يمرر مشاريع مشبوهة 
ويلتف على التسوية السياسية.. م��ازال 
أزالم االرهاب يخترعون مشاريع جديدة 
للفوضى والقتال العبثي وإراقة المزيد من 

الدماء اليمنية.
وأعلن الشايف ترحيب ومباركة وتأييد 
مشائخ ووج��ه��اء اليمن لقرار األش��ق��اء في 
المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية المتحدة ومملكة البحرين، بسحب 
السفراء من دولة قطر.. وإننا إذ نثمن هذا 
القرار الشجاع في وج��ه مشروع الفوضى 
والفتنة.. والحريص على وحدة وتماسك 
الشعوب العربية وحمايتها من مخططات 
خبيثة.. فإننا نطلب القيادة اليمنية بسحب 
السفير اليمني من  الدوحة نظرًا لما لحق 
ب��ب��الدن��ا م��ن أذى وض���رر م��ن ه��ذه ال��دول��ة 
التي باتت معزولة من محيطها الخليجي 
والعربي.. بفعل ما اقترفته بحق الشعوب 
العربية ووضع حد الختطاف القرار اليمني 
م��ن ي��د جماعة االخ���وان المسلمين التي 

تعرت أمام الشعب..
وبين الشايف في ختام كلمته أن دعوة 
مشائخ ووجهاء اليمن للوقوف مع الصف 
ت ان��ط��الق��ًا من  الخليجي وال��ع��رب��ي ج���اء
العالقات التاريخية الوطيدة التي تجمع 
شعبنا اليمني م��ع الجيران ف��ي المملكة 
العربية السعودية ودول الخليج، والتي ال 
تقف عند حدود الجيرة فقط بل تتعداها 
ال���ى وح����دة ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د وال���دم 
وال��ث��ق��اف��ة.. وال يمكن أن يكون الشعب 
ال��ي��م��ن��ي اال ف��ي ص��ف واح���د م��ع شعوب 
المنطقة.. وخصوصًا المملكة العربية 
السعودية وقيادتها ال��رش��ي��دة ممثلة 
بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز صاحب األيادي البيضاء في 
دعم اليمن والوقوف مع شعبنا في مختلف 

الظروف والتحديات..

أكد اللقاء الموسع لمشــائخ ووجهاء ومنظمات  
اليمــن أن الوحدة اليمنية هي أغلى مكتســبات 
شــعبنا اليمني المناضل حققها بتضحيــات غالية وأن 
الحفاظ عليها واجب كل يمني شــريف، معتبرًا ما خرج 
بــه مؤتمر الحوار الوطني في التأكيد على وحدة الوطن 
وإيجــاد صيغة للتقســيم اإلداري الجديــد "األقاليم" 
سيؤدي إلى عدالة في توزيع السلطة والثروة بين أبناء 
الشــعب وسهولة في وصول الخدمات والتنمية في ظل 

وطن واحد ودولة واحدة.
واســتغرب مشائخ اليمن ومنظمات المجتمع المدني 
وضــع اليمن تحت البند الســابع في الوقــت الذي أنهى 
مؤتمــر الحــوار الوطنــي أعمالــه بتوافق وطنــي كبير 
ومباركة دوليــة غير مســبوقة، ودان كل الجهود التي 
رًا من أي جهود ومســاٍع تهدف 

ّ
ســعت إلى ذلك، محــذ

إلى االنحــراف بتنفيذ مقررات مخرجات الحوار الوطني 
والمماطلــة فــي تنفيذهــا وفــق برنامج زمنــي محدد 
ومعلن، مع أهمية احترام نصوص ومضامين الدســتور 
النافــذ والمبــادرة الخليجية وآليتهــا التنفيذية خالل 

هذه الفترة.

الحمدلله القائل: »وم��ن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا 
ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في األرض 
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله ال يحب الفساد، وإذا قيل له 

اتق الله أخذته العزة باإلثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد«
صدق الله العظيم

والصالة والسالم على القائل: »كل المسلم على المسلم حرام دمه 
وماله وعرضه«..

انطالقًا من المصلحة الوطنية العليا، واستشعارًا بالواجب الوطني 
تجاه األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية والتنموية 
المتدهورة التي آلت إليها في اآلونة األخيرة وشكلت في مجملها بيئة 
خصبة لتنامي اإلره��اب واتساع رقعته، جراء فشل حكومة الوفاق 
الوطني وعجزها عن القيام بأبسط واجباتها.. لكل ذلك وتحت شعار 
»معًا نحو اصطفاف وطني واس��ع لمواجهة اإلره���اب بكافة بؤره 
وأشكاله« تداعى ممثلو مشائخ وأعيان ووجهاء اليمن ومنظمات 
المجتمع المدني للوقوف أمام التطورات المتالحقة التي تعتمل في 
الساحة الوطنية، وفي مقدمة ذلك آفة اإلره��اب التي ألحقت أفدح 
األضرار بالوطن ومقدراته، بمساندة مباشرة وغير مباشرة من بعض 
القوى السياسية والمليشيات المسلحة والجماعات الحاضنة لإلرهاب 
والداعمة له بأي صوره كانت وباتت تهدد السلم االجتماعي وتنذر 

بانهيار الدولة -ال سمح الله.
كما وقف اللقاء الموسع أمام مخرجات الحوار الوطني الشامل التي تم 
التوصل إليها بتوافق وطني غلب فيها الجميع مصلحة الوطن دون 
غيرها، مشددًا في الوقت ذاته على االلتزام بتلك المخرجات وعدم 
الخروج عليها في إطار استكمال بنود المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية وق��راري مجلس األمن »2014-2051« وربما يضمن 
ترجمة تلك المقررات إلى الواقع العملي بخطى حثيثة ووعي مستنير 

دون تسويف أو انحراف.
إن الحكمة اليمانية التي جسدها أبناء الوطن قاطبة خالل األزمة 
السياسية والتي جنبت الوطن ويالت االنزالق صوب حرب أهلية، وصواًل 
الى مؤتمر الحوار الوطني ونجاحه، تتطلب دون ريب االصطفاف 
الوطني الواسع لمواجهة اإلرهاب ونبذ التطرف الذي عاني ويعاني 
منة الوطن، والتطرف وكل أشكال المناطقية والطائفية المنبوذة، 
ومقارعة الفساد والمفسدين وأن تنهج في سبيل ذلك نهج أشقائنا 
في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية واإلمارات 
العربية المتحدة ومملكة البحرين وغيرها من البلدان التي سجلت 
مواقف قومية واتخذت قرارات شجاعة بخوض معركة شرسة في 

مواجهة اإلرهاب وتجفيف منابعه.
إن اللقاء الموسع قد وق��ف بكل مسؤولية أم��ام المشهد الوطني 
وما تشهده األم��ة العربية من تطورات وتناول كل ذلك بالنقاش 

المستفيض والمسئول.
وقد خرج اللقاء بالقرارات والتوصيات التالية:

1- يؤكد اللقاء بأن الوحدة اليمنية هي أغلى مكتسبات شعبنا اليمني 
المناضل حققها بتضحيات غالية وأن الحفاظ عليها واجب كل يمني 
شريف وفي هذا الصدد فإن المجتمعين يعتبرون ما خرج به مؤتمر 
الحوار الوطني في التأكيد على وحدة الوطن وإيجاد صبغة للتقسيم 
اإلداري الجديد »األقاليم« سيؤدي إلى عدالة في توزيع السلطة 
والثروة بين أبناء الشعب وسهولة في وصول الخدمات والتنمية في 

ظل وطن واحد ودولة واحدة.
2- يدين المشاركون في اللقاء الموسع األعمال اإلرهابية بكل أشكالها 
وأنواعها المتمثلة في استهداف منتسبي القوات المسلحة واألمن وأبناء 

الشعب اليمني من المدنيين اآلمنين واقتحام وتدمير المنشآت العامة 
وكذا االعتداء على المنشآت النفطية والغازية وتفجير خطوط أبراج 

الكهرباء وأعمال العنف التي تزيد وتيرتها باستمرار.
3- يستنكر اللقاء كل مظاهر االختالالت األمنية الحاصلة كقطع 
الطرقات وتفشي ظاهرة الصراعات المسلحة وأعمال القتل في مختلف 
مناطق الجمهورية وغيرها من الممارسات اإلرهابية واإلجرامية، 
ويؤكد اللقاء على أهمية اضطالع الدولة بدورها في حفظ األمن 
واالستقرار والسكينة العامة وتحمل مسؤوليتها الكاملة في ضبط 
كل من يقدم على مثل هذه األعمال اإلرهابية واإلجرامية وتقديمهم 

للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
4- يستنكر اللقاء الدور السلبي والضعيف للحكومة وتنصلها عن 
القيام بدورها في الجانب األمني واالقتصادي والتنموي.. وفي هذا 
الصدد يؤكد اللقاء على حتمية التزام الحكومة بواجبها ومسئوليتها 
الكاملة وفقًا لتعهداتها وما يمليه عليها الدستور والتشريعات 
النافذة وبرًا بالقسم الذي أقسموا على أنفسهم وبما يلبي كل احتياجات 
ات الحزبية الضيقة وتغليب  المجتمع في كل الجوانب بعيدًا عن الوالء

االنتماء السياسي على االنتماء الوطني.
5- يستغرب اللقاء وضع اليمن تحت الفصل السابع في الوقت الذي 
أنهى مؤتمر الحوار الوطني أعماله بتوافق وطني كبير ومباركة دولية 
غير مسبوقة، ويدين كل الجهود التي سعت إلى ذلك.. وفي هذا الصدد 
يحذر اللقاء من أي جهود ومساعي تهدف إلى االنحراف بالمبادرة 
الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والمماطلة في تنفيذها وفق برنامج 
زمني محدد ومعلن، مع أهمية احترام نصوص ومضامين الدستور 

النافذ والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خالل هذه الفترة.
6- يدين اللقاء كل محاوالت جر البالد إلى دائرة العنف وإثارة النزعات 
المذهبية والطائفية والجهوية واستخدام العنف كوسيلة لبلوغ أهداف 
سياسية، ويدعو كافة القوى والتنظيمات السياسية إلى تغليب لغة 
الحوار لحل كل مشاكلها.. ويستنكر مواقف بعض القوى السياسية 

التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني ثم انتقلت إلى ميادين القتال.

> أيد مشــائخ ووجهاء اليمن ورؤســاء وممثلو منظمات المجتمع المدني القرارات واإلجراءات التي اتخذتها 
مصــر والســعودية واإلمارات والبحرين لمواجهة اإلرهاب وداعميه ومموليه.. وأكد اللقاء الموســع لمشــائخ 
ووجهــاء اليمــن ومنظمات المجتمع المدني أن مصلحة اليمن واليمنيين مع اشــقائهم الذين يصطفون اليوم 
لمواجهــة اإلرهاب وجرائمه. وانتقد اللقاء الموســع أداء الحكومة اليمنيــة وصمتها وعدم مبادرتها لمواكبة 
ومــؤازرة االصطفــاف العربي ضد اإلرهاب..جاء ذلك في البيان الختامي للقاء الموســع لمشــائخ ووجهاء اليمن 

ومنظمات المجتمع المدني الذي انعقد السبت في صنعاء..
»الميثاق« تنشر نص البيان:

دعوة جميع الدول إلى اتخاذ 
مواقف جادة وصارمة تجاه الدول 
والمنظمات واألفراد المحتضنة  

والممولة للجماعات اإلرهابية

في بيان صادر عـــــــــــــــــــــــــــــــــن اللقاء الموســـع

الترحيب بمواقف مصـــر والسعوديـة واإلمــارات والبحريـن تجـــــــــــــــــــاه الجماعات اإلرهابية وندعو الحكومات العربية أن تحذو حذوهم
وقوف مشائخ وأعيان اليمن إلى جــــــــــــانب الدول التي تعاني من اإلرهاب

 ضرورة نزع سالح كل الميليشيـــات واستعادة 
أسلحة الدولة المنهوبة من جميع األطراف

التحذيــر من محـــاوالت عرقلـــة تنفيـــــــــــــــذ المبادرة ومخرجات الحوار الوطني

نحذر من استمرار تسخير أجهزة الدولة وخطابها اإلعالمي لصالح 
طرف سياسي وإثارة النزعات المذهبية لتحقيق أهداف حزبية

¶ الشيخ/ الشايف


