
في خطاب وجهه إلى أبناء الشعب بمناسبة عيد الفطر

رئيس الجمهورية: اليمنيون قادرون على إيجاد المخارج  لتجاوز األزمة

  بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين القائل في محكم كتابه »يا 
أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 

مبين«...
والصالة والسالم على الصادق األمين خاتم األنبياء والمرسلين..

اإلخوة المواطنون.. األخوات المواطنات..
اإلخوة المؤمنون في كل مكان..

يسعدني ونحن نستقبل عيد الفطر المبارك أن أتوجه إليكم وإلى كل أبناء 
أمتنا العربية واإلسالمية بأزكى التهاني وأجمل التبريكات بهذه المناسبة الدينية 
السعيدة شاكرين اهلل عز وجل على كرمه وفضله وعظيم ألطافه بنا وما مَنَّ علينا 
باكتمال الشفاء والعافية وعلى توفيقه لنا جميعًا بأداء فريضة الصوم سائلين اهلل 
تعالى أن يجعل صومنا صومًا مقبواًل وأن يجزينا عنه بجميل الصفح والثواب وعظيم 
الحسنات وأن يتقبل بالرحمة والمغفرة الشهداء الذين قضوا في االعتداء اإلجرامي 
الغادر الذي استهدف جامع دار الرئاسة والذين كان آخرهم شهيد الوطن الكبير 
األستاذ/ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى الذي أكرمه اهلل سبحانه 

وتعالى بالشهادة في العشر األواخر من شهر 
رمضان المبارك الذي مثل استشهاده فاجعة 

مؤلمة للوطن ولنا جميعًا.
اإلخوة المواطنون..

األخوات المواطنات..
بالمعاني  الصوِم حافاًل  لقد مر شهرُ 
الروحانية الجليلة وبأجواء ملبدة بالغيوم 
ج��راَء األزم���ات المتداخلة التي تشهدها 
بالدنا وكانت الغلبة في الحالة التي سادت 
والحمد هلل وبتوفيقه للمعطيات اإليجابية 
برغم المواقف السلبية والعدائية التي 
مازال يتمترس وراءها البعض من ضعفاء 
النفوس وأسيري أمراض الحقد والكراهية.. 
الذين لم يحترموا فريضة الصوم ومشاعر 
الصائمين فاستمروا في غيهم وممارسة 
أعمال التخريب والعدوان، لألسف الشديد، 

وكان ذلك متوقعًا من تلكم القلة النشاز الذين لم يألفوا العيش في سالم بعيدًا 
عن المكايدات والصراعات ولم يراعوا الحرمات وارتكبوا أخطر الجرائم وأفظعها 
في األشهر الحرم بما في ذلك جرائم االعتداء على المعسكرات وعلى المنشآت 
المدنية وعلى الجنود والصف والضباط والمواطنين سواء في أبين وتعز أو في 
أرحب ونهم وغيرها، ولكنهم فشلوا في الوصول إلى مآربهم الخبيثة وإن تمكنوا 
من تنغيص حياة الشعب، وإقالقه في شهر الصوم الفضيل، واستطاعت الدولة 
أن تتغلب على الكثير من المصاعب التي اختلقوها ومواجهة أعمال التخريب التي 
تفننوا في القيام بها سواء في قطع الطرق أو تعطيل الخدمات وضرب المنشآت 
الخدمية واالقتصادية والفضل في صد أعمال التخريب بعد اهلل تعالى يعود للشعب 
األبي المكافح وصموده وإلى المواطنين األوفياء والمخلصين وتعاونهم مع األجهزة 
المختصة وفي المقدمة القوات المسلحة واألمن وبفضل الرجال األوفياء الملتزمين 
في كافة مواقع المسئولية في السلطات المركزية والمحلية الذين ظلوا يمارسون 

أعمالهم ويؤدون الواجب في كل الظروف ومهما كانت التحديات والمخاطر.
اإلخوة المواطنون..

األخوات المواطنات..

إننا ونحن نستقبل أيام عيد الفطر المبارك لنتمنى أن تتحقق لشعبنا، وفي 
حياته العامة السياسية واالقتصادية نقلة تطورية جديدة في طريق تجاوز كل 
األزمات المتفاقمة بتعاون الجميع انطالقًا من كل ما يفرضه معنى العيد السعيد 
من التسامح وااللتقاء والتفاهم والحوار والتصالح وإصالح ذات البين داخل األسرة 
اليمنية الواحدة.. وأن نضع جميعًا حدًا لتلكم القلة المخربة والمأجورة والتي كادت 
بأفعالها وتصرفاتها أن تدمر بها فكرة المعارضة وتشوه صورة الحياة الديمقراطية.

إننا جميعًا يجب أن نكون يدًا واحدة ضد كل من يريد أن يعطل الحياة الديمقراطية 
في بالدنا أو أن يفرغ الشرعية الدستورية من محتواها الحضاري أو يتجاهل دورها 

في تحصين الدولة اليمنية الحديثة وحماية المجتمع اليمني التعددي الجديد.
إننا قادرون جميعًا بمشيئة اهلل وفي أقصر وقت ممكن أن نجد العديد من المخارج 
الدستورية التي تعيننا على تجاوز هذه المرحلة الخطيرة من تأريخ شعبنا والتي 
صارت تهدد وحدتنا وحريتنا وديمقراطيتنا بإنجاح الدور الوطني المهم الذي يقوم 
به األخ المناضل عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية ومواصلة الخطوات 
التي تم البدء بها خاصة أن هناك العديد من النقاط وعناصر االتفاق التي تم 
تحقيقها.. تتطلب أن يجلس الجميع على طاولة الحوار ومواصلته من جديد بروح 
وطنية جديدة تأخذ العبرة من كل ما حدث، وتقطع دابر المجرمين وتفشل خطط 
المتآمرين على وحدة اليمن وحريته وديمقراطيته وأمنه واستقراره وأن تحقق 
كل ما يطمح إليه الشعب وفي مقدمته الشباب، من التطوير والتغيير واجتثاث 

الفساد وكل أسباب الصراع واالحتراب.
نعم أيها اإلخوة واألخوات.. إن الطريق أمامنا واضحة أشد ما يكون الوضوح حين 
نضع األولويات في إنجاز الخطوات القادمة انطالقًا من احترام الدستور واالمتثال 
لواجبات صيانة الشرعية الدستورية التي هي جوهر وجود الدولة اليمنية الحديثة 
ألنه بدونها ال يمكن إال أن يأتي الضياع والتمزق واالنحدار إلى هاوية االحتضار 
للوطن واستشراء الحرب األهلية فيه كما تحلم بذلك القوى الظالمية المتخلفة 
ويداعب أذهان االنقالبيين الواهمين وأصحاب الفكر الضال والعقيدة السقيمة، 
الذين يعتقدون بأن ذلك هو طريق وصولهم إلى السلطة -ال قدر اهلل- برغم أن 
كل حقائق الدنيا اليوم وغدًا تقول بأن ال مناص أمام كل الشعوب لتصل إلى 
أحالمها وطموحاتها ولتحقق الخالص والنهوض من جديد دون التمسك بمبادئ 

الحرية والممارسة الديمقراطية واالحتكام إلرادة الشعب واختياراته.
إننا ندعو إلى ذلك بقوة وإرادة حاسمة بعد شهر من الصلة التعبدية الوثيقة 
باهلل ومع يقظة الضمير الوطني وباستثمار الفضائل النفسية اإليمانية والفكرية 
والروحية والبدنية المكتسبة من الشهر الفضيل إلى جانب ما تعززه أيام العيد من 
صقل روح المحبة واألمل والتفاؤل لنسير قدمًا في االتجاه الصحيح الذي سوف يضم 

الجميع في بوتقة وطنية واحدة عمادها الوفاق الوطني المنشود.
نعم إننا كيمنيين وهلل الحمد نمتلك المعرفة الصحيحة والدقيقة للمصلحة العليا 
للشعب والوطن ونتمتع بكل القدرات والطاقات التي سوف تدفعنا إلى تحقيق 
ذلك وتساعدنا للوصول إلى كل ما هو مطلوب وفق برنامج زمني للتنفيذ الدقيق 
واإلنجاز العظيم وبحيث يتطابق مع المدة المحددة لإلجراءات القانونية والدستورية 
المطلوبة ولن تكون األزمات المتداخلة عصية أبدًا عن الحلول أمام ذوي الضمائر 
والعقول في شعب الحكمة واإليمان وأمام الرؤية الواضحة التي تم إعالنها والتزمنا 
بها في مبادرات سابقة بما في ذلك المبادرة الخليجية وجهود وبيان مجلس األمن 
والسير نحو إنجاز االستحقاقات القانونية والدستورية المؤجلة في أقرب وقت ممكن 
والترتيب إلجراء االنتخابات العامة الحرة والمباشرة لرئيس الجمهورية الجديد، 
وقد فوضنا اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بالتواصل مع قيادات أحزاب اللقاء 
المشترك ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وسفراء الواليات المتحدة 

األمريكية واالتحاد األوروبي لوضع اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتوقيع عليها 
دون تسويف أو تأخير، والعمل في ذات الوقت والمسار من أجل التطبيق العملي لكل 
ما يتم التوصل إليه في الحوار الوطني الشامل بهدف حماية المصالح العليا للشعب 
والوطن وإنفاذ كل طموحات التغيير واإلصالح ورص الصفوف إلى جانب القوات 
المسلحة واألمن من أجل مكافحة اإلرهاب واستئصاله من األرض اليمنية باعتباره 
من أخطر التحديات التي تواجه األمن واالستقرار والبناء والتنمية في الجمهورية 
اليمنية والتي بسببها يتم تدمير المنشآت الخدمية واإلنمائية واالقتصادية، ويتم 
استهداف الحياة في العديد من المدن والمحافظات وإغالق كل أبواب االستثمار وقد 
تواصلت األعمال اإلجرامية هنا وهناك مما جعل األضرار تتفاقم على االقتصاد 

الوطني وأدى إلى اتساع قاعدة البطالة والتضخم والى تفاقم الفقر.
إن المطلوب اليوم هو المضي قدمًا في شراكة وطنية جامعة لبناء المستقبل.

هذا هو ما يمكن أن يوصلنا إليه الحوار وما يفرضه علينا اإليمان الصحيح وتدفعنا 
إليه الحكمة اليمانية والتي يراهن عليها كل المحبين لليمن والمتطلعين إلى رجاحة 

عقول اليمنيين من األشقاء واألصدقاء.
إننا نتطلع بكل األمل والثقة واإلخالص إلى أن ينتصر الجميع للمصلحة 
العليا للوطن والشعب ولقيم األخ��وة الوطنية الصادقة.. وواجبات 

ومسئوليات المواطنة الحقة ولروح المحبة في اهلل وفي الوطن.
اإلخوة المواطنون..
األخوات الموطنات..

إن شعب اإليمان والحكمة ودولته المعاصرة قائمة بأركانها كلها وبدستورها 
وقوانينها وأنظمتها على اإليمان الحق وعلى صراط الشريعة الغراء فال يحق 
ألحد أيَّ كان أن يزايد علينا أو على شعبنا باسم الدين الحنيف.. فاليمنيون 
كلهم يعتزون ويفتخرون في حياتهم الدنيا بأنهم أول من اهتدى إلى اإليمان.. 
وعرف دين الرحمن.. وهم الذين دخلوا في دين اهلل أفواجًا وكانوا قبل ذلك 
أنصار النبي العظيم صلى اهلل عليهم وسلم وفي مقدمة قيادة فيالق الفتح 
اإلسالمي التي نشرت وأوصلت اإلسالم إلى كل أرجاء المعمورة المعروفة حين 
ذاك فال يمكن ألي إنسان أن يشكك في قوة إيمان اليمنيين وتمسكهم بدينهم 

إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
وأن على تجار القيم والدين والمتطاولين على علماء الدين.. وعقيدة المجتمع 
أن يكفوا عن غيهم وغلوهم وأن يعودوا إلى جادة الطريق المستقيم فقد 

شوهوا صورة اإلسالم النقية.. وأساءوا إلى كل الشعوب اإلسالمية.. وجعلوا اإلنسان 
العربي والمسلم في موضع التهمة أينما كان أو توجه لألسف الشديد.. وعرَّضوا 

األقطار اإلسالمية لمؤامرات التدخل الخارجي والغزو االستعماري الجديد.
اإلخوة المواطنون..

األخوات المواطنات..
إن ما حفل به شهر الصوم بكل فضائله وحسناته كفيل بتنمية روح جديدة لدى 
اإلنسان المسلم وإرادة قوية مسلحة باليقين الساطع ومتوجهة نحو فعل الخير 
والقيام بكل أعمال البر والتطهر من كل شرور الضغائن واألحقاد ومن أمراض 
الشح والبخل والسحت على حد سواء، حيث لم يكن أبدًا أداء فريضة الصوم مظهرًا 
تجميليًا لصورة المجتمعات اإلسالمية، وإنما الهدف األسمى في ذلك هو تعزيز 
قوة تلك المجتمعات بتعميق صلتها باهلل وبتقواه أواًل وبالقيم والتعاليم اإلسالمية 
السامية القائمة على اإلخاء والمساواة والمحبة والتعاون والتكامل والتنافس على 
أعمال البر والتقوى وتلبية احتياجات المسلمين ونجدتهم لبعضهم البعض ليكونوا 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

بالسهر والحمى.!

إن الحصول على الجائزة الربانية العظيمة بأداء فريضة الصوم تتكامل عمليا 
وعهدًا ووفاء بمواصلة تلكم العالقة في كل ميادين العبادة والعمل والجهاد األكبر.. 
وفي مقدمة ذلك جهاد النفس.. والعيش بإحساس الوحدة اإليمانية داخل المجتمع 
المسلم والتفاعل مع كل أحواله وظروفه والمساهمة الواجبة فرضًا وندبًا في كل 
حقول وجبهات التغلب على كل المشكالت والتصدي لكل التحديات والمؤامرات 
ومخاطر البطالة والفقر والجوع والحاجة وقد قال الرسول األعظم صلى اهلل عليه 
وسلم: )ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه( صدق رسول اهلل.. فبذلك 
ال يستطيع المسلمون أن يغيروا ما بأنفسهم حتى يغير اهلل ما بهم وبالعودة إلى 
أخالق مجتمع المدينة المنورة، مجتمع اللقاء والتفاهم والتحاور والتالحم، والمؤاخاة 
والمحبة، والنصرة في اهلل، والوطن، وفي القيم السامية إيمانًا، والتزامًا واحتسابًا 
وتواضعًا، وطلبًا للفالح والنجاح وعبر السلوك اليومي الصادق والمسؤول المترجم 
لكل القيم اإلسالمية واألخالق الحميدة التي ترفض الحقد والغلو والكراهية، 
والبغي، والتعصبات، والتّزمُّت وتتصدى لكل النعرات العنصرية والفساد والظلم 

والعدوان.
نعم أي��ه��ا اإلخ���وة المؤمنون واألخ���وات 
المؤمنات.. إن وطننا وأمتنا العربية واإلسالمية 
في أمس ما تكون إليه الحاجة اليوم إلى العودة 
إلى تلكم المنابع الصافية للعقيدة اإلسالمية 
السمحة وإلى تعاليم الدين الحنيف حتى تكون 
أقدر على مواجهة مشكالتها، وما تجابهه من 
تحديات خطيرة قائمة أمامها حتى تتمكن من 
معالجة كل ما ص��ارت تعانيه من األم��راض 
والعلل التي تحدثنا عنها وأشرنا إليها.. وهو ما 
يتطلب تأكيد اإليمان من قبل الجميع بأن الدين 
هو قوة حية في بناء الحياة كما أنه هو السبيل 
األمثل لتحقيق معنى االستخالف هلل، وتحقيق 

العدالة والمساواة وإعالء كلمة اهلل.
اإلخوة المواطنون األعزاء..

األخوات الموطنات العزيزات..
اسمحوا لي في ختام هذه الكلمة أن أتقدم 
بالتهاني القلبية الخالصة بهذه المناسبة الغالية ألولئك األبطال األشاوس من 
أبناء القوات المسلحة واألمن الذين يؤدون الواجب المقدس في حماية المكاسب 
والمنجزات وتحقيق األمن واالستقرار والذين يؤدون مسئولياتهم في كل األحوال 
والظروف وفي حمل األمانة الصعبة ومواجهة كل عناصر اإلرهاب والتخريب 
والخارجين على النظام والقانون والمفسدين في األرض وأن نحيي في هذه 
المناسبة أيضًا وفي كل وقت كل المواطنين الشرفاء األوفياء الذين يقفون صفًا 
واحدًا مع القوات المسلحة واألمن في الدفاع عن كل مكتسبات الشعب والوطن وفي 
مقدمتها الحرية والديمقراطية والتنمية وصيانة الشرعية الدستورية وتحقيق األمن 
واالستقرار وإعادة الطمأنينة إلى نفوس المواطنين في كافة محافظات الجمهورية 

ليسود األمن واالستقرار والسالم االجتماعي.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد برحمته الواسعة كل الشهداء األبرار وأن يحفظ 
بالدنا ويحمي شعبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن كل مكروه إنه سميع 

مجيب.
وعيد مبارك.. وكل عام وأنتم بخير..

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ه��ن��أ ف��خ��ام��ة األخ علي  
ع��ب��داهلل ص��ال��ح رئيس 
الجمهورية أبناء الشعب اليمني في 
الداخل والخارج وأبناء األمة العربية 
واإلسالمية بأزكى التهاني وأجمل 
لفطر  ا عيد  بمناسبة  لتبريكات  ا

المبارك.
ودع��ا رئيس الجمهورية أبناء 
الشعب أن يكونوا يدًا واحدة ضد 
ك��ل م��ن يريد أن يعطل الحياة 
الديمقراطية في بالدنا وأن يفرغ 
الشرعية الدستورية من محتواها 
الحضاري أو يتجاهل دوره��ا في 
تحصين الدولة اليمنية الحديثة 
وحماية المجتمع اليمني التعددي 

الجديد.
وجدد رئيس الجمهورية التزامه 
الخليجية والسير نحو  بالمبادرة 
إعادة إنجاز االستحقاقات القانونية 
والدستورية المؤجلة في أقرب وقت 
ممكن والترتيب إلجراء االنتخابات 
العامة الحرة والمباشرة لرئيس 
الجمهورية الجديد.. »الميثاق« 
رئيس  فخامة  خطاب  نشر  تعيد 

الجمهورية.. فإلى نص الخطاب..

نفوض اللجنة 
العامة لوضع 

اآللية التنفيذية 
للمبادرة الخليجية 
املطلوب اليوم املضي 

قدمًا يف شراكة 
وطنية جامعة لبناء 
املستقبل، وهذا ما 

يمكن أن يوصلنا إليه 
الحوار

اإلرهاب من أخطر التحديات التي تواجه األمن واالستقرار والبناء والتنمية

نائبا مدير التحرير

عبدالولي املذابي
يحيى علي نوري

�سكرتري التحرير
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نتطلع إىل 
أن ينتصر 
الجميع 

للمصلحة 
الوطنية العليا 

ملتزمون بإنجاز 
االستحقاقات 

القانونية 
والدستورية املؤجلة 
يف أقرب وقت ممكن

لدى استقباله جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك

الرئيس : الذين ذهبوا إلى ساحة الجامعة فاسدون وتجار سالح وأراٍض
استقبل فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس  

الجمهورية صباح الثالثاء الماضي بمقر إقامته في 
العاصمة السعودية الرياض جموع المهنئين من 
أعضاء مجلس النواب وأعضاء سفارة اليمن في الرياض والجالية 
اليمنية في المملكة العربية السعودية , الذين قدموا لفخامته 

التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وتمنى جموع المهنئين لفخامة األخ رئيس الجمهورية موفور 
الصحة والعافية.. شاكرين اهلل العلي القدير على عظيم لطفه 
وحفظه لفخامة األخ الرئيس من االعتداء اإلجرامي اإلرهابي 
الذي تعرض له وعدد من المسئولين مدنيين وعسكريين يوم 
األول من شهر رجب الحرام أثناء أداء صالة الجمعة في مسجد 

دار الرئاسة .
كما ثمنوا مواقف وجهود األشقاء في دول مجلس التعاون 
الخليجي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية الشقيقة 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبد العزيز 
التي تقف دوما إلى جانب إخوانهم في اليمن في كل األوقات 
والظروف ..معبرين عن امتنانهم للرعاية واالهتمام الذي حظي 
بها فخامة األخ الرئيس وبقية مسئولي الدولة الذين أصيبوا في 

االعتداء اإلجرامي الغاشم .
وقد بادلهم فخامة رئيس الجمهورية التهاني بمناسبة عيد 
الفطر المبارك.. مشيرا إلى ما تحمله هذه المناسبة الدينية 
العظيمة من دالالت تجسد قيم التضامن واألخ��وة والمحبة 

والتسامح .
وقد تحدث فخامة األخ الرئيس حيث عبر عن تقديره البالغ 
لمشاعر المهنئين وكل أبناء شعبنا الطيبة والصادقة ..مثمنًا 
دوره��م الوطني الكبير في الوقوف إل��ى جانب الشرعية 
الدستورية وامن واستقرار ووحدة الوطن .مشيدا بالدور االيجابي 
الذي تقوم به الجالية اليمنية بالمملكة في تعزيز العالقات 
الثنائية األخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين 
لما فيه خدمة مصالحهما المشتركة ..مبتهاًل إلى اهلل سبحانه 
وتعالى أن يجنب بالدنا وسائر بالد المسلمين المحن والفتن ما 
ظهر منها وما بطن , وان يعيد هذا العيد وأمثاله على الجميع 

بالخير واليمن والبركات.
وقال » األخوة أبناء الجالية المقيمين في المملكة العربية 
السعودية عيد مبارك وكل عام وانتم بخير، أنا ألول مرة يأتي 
العيد وأنا خارج الوطن ويسعدني أن أكون مع أبنائي وإخواني 

بالمملكة العربية السعودية ولدى األشقاء في المملكة برعاية 
كريمة من خ��ادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن 

عبدالعزيز«.
وأضاف » لقد حظينا بالعناية والرعاية الكاملة منذ أن وطأت 
أقدامنا أرض هذا البلد العزيز الجار المضياف أنا ورفاقي من 
القيادة السياسية مدنيين وعسكريين وحظينا بعناية طبية 
فائقة في كل من المستشفى العسكري للقوات المسلحة 
ومستشفى فيصل التخصصي ومستشفى الحرس الوطني 
والمستشفيات األخرى في الطائف وجدة برعاية كريمة من 
خادم الحرمين الشريفين وهذا لن ننساه ولن ينساه شعبنا 

جيال بعد جيل« .
وتابع فخامته« إن معاهدة جدة فتحت آفاقًا جديدة في 
العالقات االخوية بين البلدين الجارين والتي كانت صعبة حيث 
صار األخذ والرد فيها عدة سنوات وعهود ولكن حسمت بقرار 
سياسي في جدة وبإرادة سياسية من خادم الحرمين الشريفين 

الملك عبداهلل وحظيت الجالية 
اليمنية في المملكة العربية السعودية باهتمام ورعاية من 
قبل الملك وقيادة المملكة وأصحاب السمو األمراء واألشقاء 

في المملكة مدنيين وعسكريين«.
واردف فخامة رئيس الجمهورية قائال« الجالية اليمنية تعيش 
في وضع جيد جدا ويبلغ عددها حوالي مليون و200 ألف يعملون 
في عدة مرافق رسمية وتجارية وحكومية وهم خير سفراء 
لبلدهم في المملكة ونعم السفراء من حيث السلوك واألخالق 

الرفيعة واألمانة والصدق وهذا ما نعتز به في الداخل«.
ومضى فخامته بالقول« إن أبناء الجالية اليمنية في المملكة 
يحظون باحترام أشقائهم وأنا سعيد جدا للتفاهم والتآخي 
والتعاضد والتسامح واإلخاء الذي يسود الجالية اليمنية في 
المملكة وك��ذا في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا 
واإلم��ارات والكويت والبحرين وقطر وأتمنى أن يكون هذا 
التسامح والتآخي الموجود داخل الجالية اليمنية في الخارج 

يعكس نفسه تماما على الداخل ال حقد ال كراهية ال حسد كل 
يبتغي من فضل اهلل سبحانه وتعالى ».

وأضاف« نثمن تثمينا عاليا هذا السلوك الطيب ألبنائنا في 
المملكة العربية السعودية وأحثكم على المثابرة والصبر ونبذ 
الحقد والكراهية والحسد، فما يحدث في الداخل هو نتيجة حقد 
وحسد ومرض مزمن وتراكمات منذ وقت طويل منذ الماضي 
وكلها تراكمات لدى بعض األشخاص وحقد وحسد وفاقد الشيء 

ال يعطيه«.
وأشار فخامته إلى أن الذين ذهبوا إلى ما يسمى بساحة 
الجامعة ليؤيدوا ثورة الشباب التي تنادي برحيل النظام الذي 
حقق الوحدة والحرية والديمقراطية واستخرج المعادن والنفط 
وشق الطرقات وبنى الجامعات ويأتوا بنظام، مملوءة بطونهم 
بالفساد، تجار السالح واألراض��ي الذين هم فوق القانون، 
هؤالء هم بناة المستقبل هربوا إلى ساحة الجامعة فاسدين 

ومفسدين«.

وتابع:«مهما جاءت الكلمات والعبارات فشعبنا يعرفهم حق 
المعرفة من هم وكانوا عبئًا على النظام السياسي وكان ما 
يؤخذ على النظام السياسي انه يحمي ويدافع عن الفاسدين 
وإذا كان هناك مأخذ على النظام فهم هؤالء العبء الذين ذهبوا 
إلى ساحة الجامعة فليرحلوا وليرحل أمثالهم فاسدين، كاذبين 
، مخادعين ال نذكر أسماء ولكن شعبنا يعرفهم حق المعرفة 

ويعرفونهم في الداخل والخارج«.
واستطرد فخامة رئيس الجمهورية »: من نعم اهلل جاءت 
وسائل اإلع��الم المسموعة والمقروءة والقنوات الفضائية 
كشفت وأظهرت كل شيء على حقيقته، وتعرف الشخص من 
وقفته وابتسامته وتجاعيد وجهه، من ابتسامته االبتسامة 
الصفراء الكاذبة والخطاب المنمق الكاذب والعيب، العيب أنهم 

ال يستحون من الكذب ».
ومضى فخامته«: تكلم بالذي تريد لكن قل الحقيقة وال تكذب 
يعني بيقول كالم واآلخر حتى ما يعرفه عن قرب ، يقول هذا 
كذاب بمجرد النظر إلى وجهه وإلى تجاعيد وجهه ونبرات صوته، 
كيف يتصنع، فبعضهم يخطبون ال يجد جملة يرتبها مع األخرى 
ولكن يرتبها له اآلخرون وهم عبارة عن مستأجرين للخطابة«.
وأوضح فخامة األخ الرئيس أن بعض األح��زاب السياسية 
كانت بارعة عندما تجد لها مثل هؤالء المستأجرين سواء كانوا 
مرشحين لرئاسة أو لحكومة أو مناصب عسكرية فقد كانوا 
بارعين في اختيار هذه العناصر الطفيلية التي تستطيع أن 

تقول عليها عناصر ال تهش وال تنش إال للتخريب .
وقال:« أما التخريب يقولوا مخرب غلب ألف عمار، فالتخريب 
سهل لكن البناء صعب، والبناء يحتاج إرادة وإصرار وإقدام 
وكرم وسخاء، فعلى كل حال أكرر تهانينا لكم يا أبناء الجالية 
في المملكة وفي كل بقاع العالم ».. متمنيا من الجميع أن يحذوا 
حذو إخوانهم المغتربين في الخارج من حيث الصدق والتآخي 

والتعاضد والتفاهم والتسامح والكرم .
واختتم فخامة األخ الرئيس بالقول:« أنتم نعم السفراء 
لبلدكم اليمن، يمن ال� 22 مايو وأتمنى أن تظلوا على هذا 
الحال صادقين، أمناء تؤدون واجبكم بإخالص وأمانة، تخدمون 
الوطن الذي تقيمون فيه، وتخدمون أيضًا أسركم ووطنكم في 

الداخل ».
هذا وقد ألقى عدد من اإلخوة أعضاء الجالية قصائد نالت 

االستحسان.


