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

كلمة مشائخ اليمن:

كلمة منظمات المجتمع المدني:

نقف ضد من يرعى ويؤيد اإلرهاب 
 أو منظمات أو أشخاصًا

ً
دوال

ندعو لتضامن عربي مع المواقف المصرية 
والسعودية واالماراتية ضد اإلرهاب

ألقى الشيخ قاسم الكسادي 
كلمة م��ش��ائ��خ ال��ي��م��ن أش��ار 
ف��ي��ه��ا إل���ى اس���ب���اب ت��داع��ي 
مشائخ وعقالء ووجهاء اليمن 
ومنظمات المجتمع المدني 
وك��ث��ي��ر م���ن ال��س��ي��اس��ي��ي��ن 
واألكاديميين لعقد هذا اللقاء 
المهم.. وقال الكسادي: لم 
يعد خافيًا ما تمر به البالد 
من خوف وج��وع ونقص في 
االم��وال واألنفس والثمرات 
وت���وق���ف ل��ع��ج��ل��ة التنمية 
وم��ظ��اه��ر ف��ش��ل للحكومة 
ب��ات��ت ت��ط��ل ب��ق��رون��ه��ا على 

الوطن وأهله.
م����ج����ددًا رف�����ض م��ش��ائ��خ 
اليمن ل��إره��اب والتطرف 
بكل اشكاله وي��دي��ن��ون كل 
من يدعم ويحتضن ويرعى 
وي��ؤي��د ه���ذا اآلف���ة دواًل أو 
منظمات أو أحزابًا أو أشخاصًا.
كما أنهم يهيبون بالحكومة 
بأن تعتدل أو تعتزل وأن تعمل 
وفق مصلحة الشعب وبما يلبي 

ط��م��وح��ه وأم��ن��ه واس��ت��ق��راره 
ات الحزبية  بعيدًا عن االم��الء
والثارية واالقصاء والتهميش، 
ر 

ُّ
فقد مس البالد والعباد الض

والبأس.
م��ج��ددًا ت��أي��ي��د المشائخ 
لمخرجات ال��ح��وار الوطني 
ومطالبتهم الجميع بالعمل 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا وان���خ���راط 
الجميع ف��ي التنفيذ لبنود 

ال���ح���وار دون ان���ح���راف عن 
مضامين تلك المخرجات.

وق����ال ال��ش��ي��خ ال��ك��س��ادي 
في ختام كلمته: إن مشائخ 
ووج��ه��اء ال��ي��م��ن وجماهير 
الشعب ومنظمات المجتمع 
المدني انطلقوا في موقفهم 
ه���ذا م��ن واج��ب��ه��م الوطني 
ك��ون��ن��ا جميعًا ف��ي سفينة 
واح���دة ول��م ي��ُع��د السكوت 

مجديًا..
مستغلين ه��ذه الفرصة 
ل��ن��ت��وج��ه ب��ال��دع��وة للقوى 
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ح��زب��ي��ة ال��ى 
أن ال��وط��ن ي��ن��ادي الجميع 
ل��ت��ص��ال��ح ونبذ  للتسامح وا
الفرقة فالوطن لن يستقر 
ب����دون ذل���ك ول���ن يستقيم 
األمر لفئة دون فئة في إدارة 
الوطن وعلينا القبول ببعضنا 
البعض وأن نتجه للتنمية 
واإلع��م��ار وترسيخ دعائم 
األمن واالستقرار ونبذ كل ما 

يتعارض مع ذلك.

حذر المحامي محمد علي 
عالو في كلمة المنظمات 
المدنية من سوء استغالل 
قرار مجلس األمن الدولي 
وضع اليمن تحت الفصل 
السابع.. وقال: كنا نتطلع 
أن تتوج نجاحات مؤتمر 
الحوار الوطني بدعم دولي 
في اتجاه البناء والتنمية 
ال أن توضع اليمن تحت 
الفصل السابع فالجمع بين 
المتناقضات، قد زعزع 
الثقة، وجانب الصواب.. 

وأضاف: نخشى أن يتحول القرار إلى عائق 
أمام استكمال التسوية السياسية، معيقًا 
لدور المنظمة الدولية الرائدة حيث إن 
الخروج من روح التوافق الذي تجسد في 
مخرجات الحوار الوطني سيكون سببًا 
الستمرار األزمة، وليس أداة من أدوات 
حلها، كون تلك المخرجات هي المرجعية 
المنظمة المتوافق عليها، والضابطة 
لكل االط���راف، والسياج المنيع اآلمن 
إلنجاح التسوية السياسية، بما يحقق 
تطلعات الشعب اليمني العظيم وآماله، 

ويحفظ األمن والسلم الدوليين.

م���ؤك���دًا أن منظمات 
المجتمع المدني تتابع 
ع����ن ك���ث���ب ت����ط����ورات 
المشهد السياسي الذي 
غ����دا م��رت��ع��ًا ل���إره���اب 
والتطرف والغلو، واننا 
إذ ندين اإلره��اب وكافة 
ع��م��ل��ي��ات��ه اإلره���اب���ي���ة 
التي تستهدف الوطن 
والحياة، لندعو الجميع 
ال����ى اص��ط��ف��اف وط��ن��ي 
لمكافحته ووأد اسبابه 
وش����راي����ي����ن ت��غ��ذي��ت��ه 

واحتضانه ودعمه.
وأض������اف: ك��م��ا ن��ع��ل��ن ع���ن ت��أي��ي��دن��ا 
ومساندتنا لكافة الجهود وال��ق��رارات 
التي اتخذتها جمهورية مصر العربية 
والمملكة العربية السعودية واالمارات 
العربية المتحدة ومملكة البحرين في 
سبيل مقارعة ومحاربة اإلرهاب بكافة 
صوره واشكاله، وفي هذا االطار ندعو 
كل ال��دول العربية إلى أن تنهج نفس 
السبل على ط��ري��ق التضامن العربي 
للقضاء على اإلره��اب وتفويت الفرصة 

على أعداء األمة.

7- يؤكد اللقاء على ضرورة قيام الدولة بواجبها ومسؤوليتها 
في نزع سالح كل المليشيات واستعادة أسلحة الدولة المنهوبة 
من جميع األطراف التي تم االستيالء عليها أثناء مختلف الحروب 

واألحداث.
8- يحذر اللقاء من استمرار الممارسات الهادفة إلى تسخير 
أجهزة الدولة وإمكاناتها ومؤسساتها وخطابها اإلعالمي لصالح 
طرف سياسي معين.. ويدين أعمال اإلقصاء الممنهج الذي تمارسه 

بعض األطراف السياسية الممثلة في السلطة والحكومة.
9- يثمن اللقاء الدور الوطني الكبير لمنتسبي القوات المسلحة 
واألمن والتضحيات الكبيرة التي قدموها خالل مختلف األحداث 
وي��دع��و الحكومة إل��ى تجنيب ه��ذه المؤسسة الوطنية ال��رائ��دة 
المحاصصة والصراع الحزبي والمذهبي والصراع الحزبي والمذهبي 
وتحسين ظروف منتسبيها وإيالء أسر الشهداء والجرحى المزيد 

من الرعاية واالهتمام.

10- يؤكد اللقاء على أهمية قيام الدولة 
بدورها في اتخاذ خطوات تنفيذية عاجلة إلجراء مصالحة وطنية 
شاملة تكفل تجاوز كل أشكال وآثار الصراع في الماضي وتمنع كل 

أعمال االنتقام والثأر والمالحقة.
11- يؤكد اللقاء على أهمية وقف كل أشكال االنتهاكات لحقوق 
اإلنسان ومحاسبة مرتكبيها مع ضمان الحريات العامة وصونها 
وكفالة حق التعبير عن الرأي، ويدعو اللقاء الدولة وجميع أطراف 

العمل السياسي إلى القبول بالرأي والرأي اآلخر.
12- يدين اللقاء كل الدعوات الهدامة الداعية إلى الفتنة وإشاعة 
الفوضى والخروج عن القانون والتأسيس لشريعة الغاب والتي كان 
آخرها الدعوة التي أطلقها خطيب شارع الستين يوم الجمعة والتي 
طالب فيها األجهزة القضائية بتفويض شباب الساحات لتطبيق 

القانون ضد خصومهم السياسيين.
13- يدعو اللقاء الموسع إلى عدم الزج بالمؤسسات التعليمية 

في الصراعات السياسية واالستقطابات الحزبية والمذهبية وحماية 
النشء والشباب من أعمال االستقطاب من قبل المنظمات اإلرهابية 
المتطرفة والحفاظ على الدور التنويري المعتدل لدور العبادة ومنع 
ات من الوظيفة  تسخيرها لصالح أي طرف سياسي، ووقف االقصاء

العامة على خلفيات حزبية وأخونة الدولة ومؤسساتها.
14- يدعو اللقاء الدولة إلى القيام بواجبها الحقوقي واإلنساني في 
إيالء الجانب المعيشي ألبناء الشعب اليمني أهمية خاصة وجعله في 
مقدمة أولوياتها بما يكفل انتشال الغالبية العظمى من أبناء المجتمع 
التي تعيش تحت خط الفقر من الوضع الصعب الذي تعاني منه 

ووضع السياسات االقتصادية التي تحد من الفقر والبطالة.
15- يطالب اللقاء الموسع بإيالء قضية المغتربين أهمية خاصة 
ات الالزمة وبرعايتهم وصون حقوقهم  واتخاذ السياسات واإلجراء

والحفاظ على مصالحهم.
16- يؤكد اللقاء الموسع وقوفه إلى جانب الدول التي تعاني من 
آفات اإلرهاب بكل صورة وأشكاله ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل 

مسؤوليته في محاربة اإلرهاب وتجفيف منابعه.
 من جمهورية مصر 

ٍّ
17- يرحب اللقاء بالمواقف الصادق لكل

العربية والمملكة العربية السعودية ودول��ة اإلم���ارات العربية 
المتحدة ومملكة البحرين تجاه المنظمات اإلرهابية، كما يثمن 
اللقاء عاليًا الموقف الحكيم لهذه الدول في اتخاذ مواقف عملية 
جادة تجاه الدول واألطراف التي تدعم وتساند وتمول المنظمات 
اإلرهابية.. ويدعو اللقاء بقية الدول والحكومات العربية إلى أن تحذو 
حذوها بما يكفل مواجهة بؤر اإلرهاب وتجفيف منابعه وتوحيد 

الصف العربي.
18- يدعو اللقاء الموسع جميع الدول إلى اتخاذ مواقف جادة 
وصارمة تجاه كل الدول والمنظمات والجمعيات واألف��راد الذين 
يحتضنون أو يشجعون أو يمولون الحركات والمنظمات اإلرهابية 

التي تتخذ من اإلسالم السياسي غطاء لها.
19- يدعو اللقاء الموسع إلى تشكيل هيئة عربية شعبية يكون 
مقرها جمهورية مصر العربية تتفرع عنها لجان إعالمية وثقافية 
لمواجهة خطر الجماعات والمنظمات اإلرهابية والتوجه نحو الرأي 

العام العالمي من خالل التأكيد على خطورة اإلرهاب.
20- يؤكد اللقاء الموسع على استحضار القضية الفلسطينية التي 
غيبتها جماعة اإلسالم السياسي، ويؤكد وقوفه إلى جانب كل أحرار 
العالم والحركات الشعبية والرأي العام لمؤازرة القضية الفلسطينية.
خ��ت��ام��ًا: إن ه��ذه المرحلة الدقيقة تتطلب تضافر الجهود 
والعمل الجماعي للتصدي للمخاطر المحدقة بوطننا والتي تهدد 
أمنه واستقراره ووح��دت��ه.. ونحن ندعو كافة القوى السياسية 
واالجتماعية والمدنية إل��ى التوحد ح��ول اليمن للحفاظ عليه 
وتفويت الفرصة على أعدائه، حتى تستطيع محاصرة دائرة اإلرهاب 

والتطرف.
»ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 

الوهاب« صدق الله العظيم

صادر عن اللقاء الموسع لمشائخ ووجهاء اليمن
 ومنظمات المجتمع المدني
صنعاء 22/مارس/2014م

نستنكر مواقف القوى التي 
شاركت في مؤتمر الحوار 

وانتقلت إلى التقاتل في الميدان

مطالبة الدولة بتحمل مسئولياتها 
وضبط ومحاكمة العناصر المتورطة 

بأعمال اإلرهاب والتخريب

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

 على الدولة إيالء الجانب المعيشي األولوية 
النتشال غالبية أبناء الشعب من الفقر

التحذيــر من محـــاوالت عرقلـــة تنفيـــــــــــــــذ المبادرة ومخرجات الحوار الوطني

 نستنكر تنصل الحكومة من القيام بدورها االقتصادي واألمني والتنموي 
وزج المؤسسة التعليمية في الصراعات والنزاعات السياسية

¶ المحامي/ محمد عالو

¶ الشيخ/ قاسم الكسادي


