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أبناء صنعاء وأمانة العاصمة يحـــــــــّذرون املشرتك من اللعب بالنار

ويخرج من مكة يلفت إليها ويقول » واهلل إنك أحب البالد إلي 
ولوال ان قومك اخرجوني ما خرجت ».

ودعا إلى االقتداء برسول اهلل عليه الصالة والسالم وسنته 
في حب الوطن ،مشيرا إلى ان النبي صلى عليه وسلم بحبه 
للوطن يشرع لألمة كلها احدا جبل يحبنا ونحبه بل ليس 
للجبل حتى الثرى والتراب يقول عليه الصالة والسالم« إن 
تراب ارضنا تراب وطننا شفاء ألسقامنا يجب ان نكون هكذا 
نطهر تراب ارضنا من الدماء نطهر تراب ارضنا من الفساد 
ومن االنحراف ال نهلك الحرث والنسل فإن الذي يعمل ذلك 
ْنَيا  َياِة الدُّ اِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِف اْلَ عدو اهلل قال تعالى » َوِمَن النَّ
 َسَعى ِف اْلَْرِض ِلُيْفِسَد 

َّ
َصاِم، َوِإَذا َتَول َ َعَلى َما ِف َقْلِبِه َوُهَو َأَلدُّ اْلِ َوُيْشِهُد اللَّ

ُ َل ُيِبُّ اْلَفَساَد ».   َواللَّ
َ
ْسل ْرَث َوالنَّ ِفيَها َوُيْهِلَك اْلَ

ولفت خطيب الجمعة إلى ما حثنا عليه نبي اإلنسانية عليه 

أفضل الصالة والسالم من محبة الناس واألرض والحجر 
والشجر وكل شيء فيها ولذلك حتى في الحرب يقول عليه 
الصالة والسالم » ال تقتلوا شجرة وال تهدموا بيتا عامرًا وال 
تقتلوا طفال صغيرا وال امرأة وال شيخا كبيرا وتجدون قوما 
خلوا انفسهم للعبادة فتركوهم وما تفرقوا له صلوات ربي 

وسالمه عليه«.
وأوضح أن حبنا لوطننا الذي رأينا فيه حب المصطفى عليه 
الصالة والسالم ويجب ان نحافظ عليه بأحجاره واشجاره 
وبيئته، ان كنا نحب الوطن، نحب رجاله ونساءه، نحب اطفاله 
وبناته، ان كنا فعال نحب اهلل ونحب رسوله علينا أن نحب 
المؤمنين في ارض اليمن الذين احبهم الرسول عليه الصالة 
والسالم وقال » هم مني وانا منهم » واهلل تعالى يخبر في 

القرآن الكريم عن اهل اليمن كما قال اصحاب التفاسير 

ُ ِبَقْوٍم  َها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي اللَّ
» َيا َأيُّ

ٍة َعَلى اْلَكاِفِريَن » ، قالوا هم اهل  وَنُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُْؤِمِننَي َأِعزَّ
ُهْم َوُيِبُّ ُيِبُّ

اليمن يحبهم ويحبونه .
وناشد الجميع بالعودة إلى القرآن الكريم ، قائاًل »: عودوا الى 
رشدكم وحقنوا دمائكم واحفظوا ارواحكم واعراضكم، عودوا 
الى دينكم، فاليمن امانة في اعناقكم واهلل سائلكم عليه »: . 
وتساءل الشيخ جبري لماذا انقلب الحبل ولماذا انقلبت 
الصفات التي ذكرها اهلل تعالى عن أهل اليمن في القرآن 
الكريم، أصبحنا ارق على أعدائنا، خبثا على انفسنا اشداء 

على بعضنا .
داعيًا إلى العودة الى منهج اهلل ورسوله عليه الصالة 
والسالم فديننا ، دين الحب وليس دين الحسد البغضاء والكذب 

والمكايدات، ديننا دين الصدق 
و ال تكن شهواتنا ورغباتنا ومصالحنا جميعا فوق الوطن، ال 
يجوز أن تكن مصالحنا فوق الدين، ال يجوز تحريف النصوص 
عن اصولها ، كما ال يجوز ان نخرب مقدراتنا ومكتسباتنا 
ومنجزات أرضنا فإن التخريب صفة اليهود » كما قال اهلل 
سبحانه تعالى في كتابه الكريم » يُخِْربُوَن بُيُوتَهُم 
ِبَأيْدِيِهمْ وََأيْدِي اْلمُؤْمِِنينَ َفاعْتَِبرُوا يَا ُأولِي األبصار ». 
مؤكدًا أهمية الحرص على التحلي بما وصفنا اهلل ورسوله 
الكريم باالعتصام بحبل اهلل تعالى انطالقا من قوله سبحانه 
ِ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم  ُقوْا َواْذُكُروْا ِنْعَمَت اللهّ يعًا َوَل َتَفرَّ ِ َجِ » َواْعَتِصُموْا ِبَْبِل اللهّ

َأْعَداء، فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ».
وتابع قائال » نريد محبه حتى يعطينا اهلل جنة 
وسعادة في الدنيا واالخره، ماذا يعطينا المال غير الكد 
والنكد، ماذا تعطينا الحكمه ان بحثنا عن الفلسفه 
غير المنطق الجاف، ماذا يعطينا العمل غير العرق 
والكد ليال ونهارا وإذا لم يكن فيه رضا اهلل فبعده النار 
والعياذ باهلل،لكن الحب هو المعدن الرئيسي والجوهر 

الذي ال يتغير .
وأكد أن األمن واالستقرار نعمة من نعم اهلل تعالى 
قائال :« نريد االمن واالستقرار والخير و اإلزدهار للوطن 
وأبناءه وان تكون المحبة فيما بيننا هي القاسم المشترك 

فالمحبة تورث الجنة .
وحث الشيخ جبري ابراهيم حسن على االبتعاد عن 
البغضاء والشحناء والتخريب والنهب لينعم الجميع بالخير 

واالمن واالستقرار حتى يغفر لنا الغفار .
وأشار مدير الوعظ واالرشاد بمكتب األوقاف واالرشاد 
إلى ضرورة التماسك والترابط بين كافة ابناء اليمن، ورص 
الصفوف وجمع الكلمة واالجتماع والتشاور والتحاور واألخذ 
بمبادرة رئيس الجمهورية بما يكفل الخروج من الفتن 
والصراع وحماية ممتلكات البالد والعباد، ونشر المحبة 

والمودة بين الناس.

الشيــــــــــــــــــــــــخ جبري:

علينا االبتعاد عن البغـــــــــضاء وأعمال التخريب

الجدري: عمال اليمن سيظلون 
حراسًا لمنجزات الوطن

من جهته قال رئيس االتحاد العام لنقابات 
عمال اليمن محمد الجدري في كلمة منظمات 
المجتمع المدني بالمهرجان :« إن على الجميع 
مسئولية وطنية كبرى اليوم قبل الغد بأن 
يكونوا على يقظة وحرص كبير على أهداف 
اليمنية سبتمبر وأكتوبر والعمل  ل��ث��ورة  ا

الديمقراطي ومؤسساته الدستورية ». 
وأكد الجدري :« أن عمال اليمن هم أدوات 
على  ح��راس��ا  وسيظلون  لتنمية  وا ء  لبنا ا
منجزاتهم العمالقة التي شيدت وبنت في كل 
مناحي الحياة تحت رعاية العامل األول فخامة 

األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
الذي تعلمنا منه وما زلنا نتعلم معنى التسامح 
واإلخاء والتعاون البناء وكيفية التضحية من 

أجل الوطن« . 
واض��اف :«إن جماهير العمال تدعو كافة 
ألوان الطيف السياسي سلطة ومعارضة أحزابا 
وإفرادا أن يبنوا اليمن وأن يسارعوا إلى الحوار 
وبناء الثقة المتبادلة والروح الوطنية العالية 
وأن يكونوا أهاًل لشهادة سيد البشر محمد 
صلى اهلل عليه وسلم بأن اإليمان يمان والحكمة 

يمانية« . 

إلى ذلك ألقى الدكتور قاسم سالم- 
نائب رئيس المجلس األعلى للتحالف 
الوطني الديمقراطي- كلمة أكد فيها 
على أهمية المبادرة التاريخية التي 
الجمهورية  رئيس  أعلنها فخامة 
يوم الثاني من فبراير 2011م تحت 
قبة البرلمان في االجتماع المشترك 
لمجلسي النواب والشورى، والتي 
كانت بمثابة تعبير عن موقفِ قائدٍ 
حكيٍم صابٍر مقتدر، نعم كانت أصدق 
إفصاح عن رغبته الحريصة على 
مصلحة شعب اليمن متحررًا من 
أية حساسية أو ردود أفعال، منطلقًا 
من وعيه وإدراكه بالظروف المحيطة 
بالوطن والمواطن، مؤمنًا أن اهلل 
يأمرنا بالعدل واإلحسان، وأضاف: 
علينا أن نتعامل مع أي موقف إيجابي 
بمثله، وهذا ما كنا وكل أبناء شعبنا 
اليمني العظيم ينتظر أن نرد على 
هذا الموقف بمثله، وأن نرتقي إلى 
مستوى الفعل التاريخي المسئول 
في هذا المنعطف المهم من تاريخ 

بالدنا وأمتنا.

الظرف الصعب
مستطردًا: ما أحوجنا اليوم إلى أن 
نتمسك بالحوار السلمي الديمقراطي 
متجاوبين مع دع��وة ومبادرة قائد 
المسيرة وحادي الديمقراطية وقدوة 
التسامح، رج��ل المواقف الكبيرة 
وعنوان المرونة السياسية المتحلي 
بالمبدئية وروح المسئولية، تحت راية 
المصلحة الوطنية العليا للمواطن 
والوطن.. إنها دعوة ومبادرة، فرزت 
بين الجدية والمماحكة، بين السعي 
للوصول الى الحل العملي بأقصر 
الطرق، وبين التسويف والغرق في 
بحر المتاهات والمماحكات.. لقد 
أتت في ظرف حساس ومهم لتكشف 
حقيقة الطروحات ولتضع الكل أمام 
المسئولية التاريخية التي يُحتكم 
فيها إلى الحوار السلمي الديمقراطي, 
أو يساير هيجان وانفعال الشارع 

فيبطل عمله.
وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس 
األعلى ألحزاب التحالف: إن المؤتمر 
األعلى  والمجلس  العام  الشعبي 
للتحالف الوطني الديمقراطي وفي 
ه��ذا الظرف الصعب، تحرص كل 
الحرص على أن يحتكم الجميع إلى 
لغة العقل والمنطق والتحلي بروح 
المسئولية التاريخية، مجسدين إرادة 
شعبنا الذي ناضل من أجل الوصول 
ل�26سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 
1963م و22 مايو 1990م، متمنين 
على اإلخوة في اللقاء المشترك أن 
يتذكروا التضحيات العظيمة التي 
قدمها شعبنا بسخاء من أجل التحرر 
من الماضي المتخلف وقيوده وما كان 
يحيط بالمواطن في الشطرين في 
عهديّ النظام الكهنوتي في الشمال 

واالستعمار البريطاني في الجنوب.
وأض��اف نعم، نتمنى أن يتذكر 
الجميع أن شعبنا ك��ان يُعبّد لنا 
طريق المستقبل بتلك التضحيات 
وعبر مسيرة نضالية حتى تم تحقيق 
الوحدة المباركة، وعلينا أن نحرص 
عليها، وأن نسعى لترسيخ كافة 
المنجزات التي تحققت، مرسخين 
ذل��ك بالتفاعل ال��ج��اد وال��ص��ادق 
ومتحلين بالصبر ومتسلحين بالحكمة 
واإليمان المطلق بأن جماهير شعبنا 
من المهرة حتى صعدة تنتظر منا 
أن نخطو خطوة ج��ادة نحو األم��ام 
مخلفين خلفنا كافة التراكمات التي 
عفى عليها الزمن وانتصر شعبنا في 
مواجهتها وحقق ما نحن مسئولون 
عنه مسئولية تاريخية أم��ام اهلل 

وال��وط��ن، ف��ي المحافظة عليها 
والدفاع عنها, وترسيخ معانيها في 
نفوس هذا الجيل واألجيال القادمة، 
حتى يشكل القدوة الحسنة، معيدين 
إل��ى حاضرنا ص��ور تاريخ أجدادنا 
المشرقة.. وأضاف: أحرانا أن نشكر 
اهلل سبحانه وتعالى على ما تحقق 
منذ ق��ي��ام ال��ث��ورة وإع���الن إع��ادة 
الوحدة في الثاني والعشرين من 
مايو1990م وما تحقق من المنجزات 
الكبيرة والعظيمة في ظل ظروف 
وإمكانات كلنا يعرفها ويعي ما كان 
وما زال يحيط بها وبنا من التحديات 
الكبيرة، مدركين إدراكًا موضوعيًا أن 
إرادة شعبنا هي أقوى من التحديات، 
وأن تفاعلنا مع هذه اإلرادة وتالحمنا  
مع قراراتها وصبرنا الرصين عند 
الشدائد، كل ذلك يمكننا ومن خالل 
الديمقراطي من  الحوار السلمي 
قهر كل التحديات، وإذاب��ة كل نوع 
من أنواع الجليد المتراكم وتحويله 
إلى ماء زالل يستفيد منه المواطن 

والوطن.

قائد لشعب
الف��ت��ًا إل��ى أن ال��ت��ن��ازالت التي 
تحققت من قبل طرف من أطراف 
ال��ع��م��ل ال��س��ي��اس��ي ك���ان ت��ن��ازاًل 
موضوعيًا يتحلى بالقيم األخالقية 
التي استقيناها من تراثنا العربي 
واإلسالمي ومن تجربتنا اليمنية 
الخاصة والتي تكاد تكون منفردة 
في واقع العرب والمسلمين، تجربة 
ئد  لقا ا لرئيس  ا األخ  استوعبها 
علي ع��ب��داهلل ص��ال��ح واستوعب 
أبعادها ومردوداتها على حاضرنا 
ومستقبلنا، فتصرف بصفته قائدًا 
لليمن، قائدًا لمسيرة ديمقراطية 
وحدوية متجاوزًا كل أنواع الشكليات 
والمسميات، إليمانه أن��ه صاحب 
مشروع وطني وقومي وإسالمي 
في جزء من أجزاء هذا الوطن الكبير 
وه��ذه الثقافة العظيمة والتراث 

الخالد..
مشيرًا إلى أن الرئيس تعامل مع 
أطراف العمل السياسي بلغة األب 
واألخ الكبير والقائد المنفتح على 
الجميع خارج إطار مصطلحات اللغة 
الحزبية وشكلياتها، وهكذا كانت 
مبادرته التي اطلع عليها الجميع 
والتي أكد فيها أنه قائد ورئيس 
لشعب اليمن... يمن الثورة والوحدة 
والديمقراطية، وليس محصورًا 

بقيادة حزب لذاته وإن كان المؤسس 
األول للمؤتمر الشعبي العام ورئيسًا 
ل��ه ف��ي سياق مفهوم التعددية 

السياسية وقانون األحزاب. 

طاولة الحوار
وأوضح سالم أن المؤتمر الشعبي 
للتحالف  األعلى  والمجلس  لعام  ا
الوطني الديمقراطي ال يدريان إن 
كان اإلخوة في اللقاء المشترك قد 
استوعبوا هذا الموقف، علما بأننا 
نعرف أن عالقة القائد علي عبداهلل 
صالح مع جميع األطراف واالتجاهات 
السياسية عالقة اتسمت باستمرار 
بالمرونة السياسية ورحابة الصدر، 
وهم ال شك يعرفون هذا ويدركون 
 - أن��ه ك��ان عنوانًا بيقين مطلق 
ومازال- للتسامح والتغاضي، وتأتي 
مبادرته التي أكد فيها دعوته للحوار 
وحرصه على أن يرى السلم والسالم 
والتسامح والتفاعل قاعدة تترسخ في 
يمننا الديمقراطي التعددي وأن يرى 
قاعدة التداول السلمي للسلطة تأخذ 
مجراها وفق المعايير الدستورية 
والقوانين وقاعدة الوفاق واالتفاق 
التي تعامل معها منذ  تسلمه للموقع 
األول في السلطة وحتى يومنا هذا، 

داعيًا اللقاء المشترك أن يستوعبوا 
بُعد المبادرة وأن يتفاعلوا معها خارج 
التأويالت وأن يقرؤوها كما هي، 
وطاولة الحوار مفتوحة، مدركين 
أن صاحب المبادرة لم يضعها رجمًا 
بالغيب ولم يفكر بجعلها »تعجيزية« 
كما يتوهم البعض، بل نعتقد أنه 
إنما أراد أن يدعو الناس بالحكمة 
وأن يفتح الحوار أيضًا،  منطلقًا من 
روح الحكمة بعيدًا عن المناورة التي 
قد يتبادر لدى البعض أو يُسمع من 
قبل البعض، وعليه فالمطلوب من 
المتحاور أن يُحسن النية ويقدم 
الثقة على الريبة ويبتعد عن دائرة 
الشك ولعبة المكايدة  ليرسخ اليقين 
الوطني والمبدئي من أجل البناء، 
متحررًا من أوه��ام الحيل والتردد 

والتطيُّر.

موقف مسؤول
مطالبًا اللقاء المشترك أن ينتقل  
بموقفه في التعامل مع المبادرة نقلة 
نوعية حتى تحقق اللجنة الرباعية 
ئتين  لما ا ولجنة  لثالثين  ا ولجنة 
الحوار  النوعية في مسار  نقلتها 
السلمي الديمقراطي وصواًل إلى ما 
توخته المبادرة من إصالحات عامة 
في الحقول المختلفة ومن تعديالت 
دستورية وقانونية واستفتاء شعبي 
وص��واًل إلى مؤتمر الحوار الوطني 
ال��ش��ام��ل و إل��ى حكومة وطنية، 
تنقلنا جميعًا  نيابية،  وانتخابات  
من ساحة المراوحة والتردد والشك 
والصراع إلى ساحة الوئام والمحبة 
والتماهي في مصلحة  والتفاعل 
الوطن اليمني والتكامل مع إرادة 
شعبنا اليمني العظيم الذي ما وُجدت 
أحزابنا وال مؤسساتنا الدستورية إال 
م��ن أج��ل خدمته واح��ت��رام إرادت��ه 

وتنفيذ قراراته..
ونوه نائب رئيس المجلس األعلى 
للتحالف إلى أن شعبنا اليوم ينتظر 
منا موقفًا مسئواًل وإرادة جمعية تنهي  
أساليب اإلثارة والمزايدات والمناكفة 
السياسية وبث روح الكراهية واألحقاد 
والضغائن، وتخرجنا من الدوامة التي 
ال تخدم إال أعداء اليمن في حاضره 
ومستقبله بل وتعود بعواقب سلبية 
على الوطن وأمنه واستقراره والى 
جانب هذا وذاك خلق صراعات مكلفة 

ومؤلمة.

د.سالم: الشعب ينتظر موقفًا مسؤواًل  من المشترك

نحرص على أن 
يحتكم الجميع 

إلى العقل

الحوار وتحديد مدة زمنية محددة للوصول الى 
توافقات حولها بما يحقق المصلحة الوطنية التي 

هدفت منها المبادرة الرئاسية. 
وشدد المشاركون في المهرجان على ضرورة الحفاظ 

على الديمقراطية التي جعلت التداول السلمي للسلطة 
مكفوال امام جميع القوى السياسية عبر صناديق 
االق��ت��راع ورف���ض اي 
م���ح���اوالت ل��الن��ق��الب 
ع��ل��ى ال��م��ؤس��س��ات 
ال��دس��ت��وري��ة أو على 
النهج الديمقراطي وهو 
ما لم يسمح به الشعب 

اليمني . 
كما ط��ال��ب��وا جميع 
ال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة 
لمجتمع  ا ت  منظما و
المدني والفعاليات الوطنية والعلماء والمثقفين 
وكافة شرائح المجتمع بالوقوف صفا واحدا ضد كل 
المحاوالت الرامية الى إثارة الفتن والحفاظ على وحدة 
الوطن ومكتسباته ومصالحه وسيادته انطالقا من 
َسَنِة  ْكَمِة َواْلَْوِعَظِة اْلَ قوله تعالى: )اْدُع ِإَل َسِبيِل َربَِّك ِباْلِ
 َعْن 

َّ
ْن َضل ْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَ َوَجاِدْلُ

َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُْهَتِديَن (.
صدق اهلل العظيم. 

في البيـــان الصـــــــــــــــادر عن المهرجان

المشاركون يحمِّلون المشتـرك مســــــــــــئولية زج األبرياء في أعمال التخريب

ضرورة الحفاظ  
على المكسب 

الديمقراطي


