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أبناء صنعاء وأمانة العاصمة يحـــــــــّذرون املشرتك من اللعب بالنار

هذا وكان المشاركون في المهرجان الجماهيري  
والمسيرة قد أدوا صالة الجمعة في ساحة ميدان 
التحرير، حيث ألقى الشيخ إبراهيم جبري مدير 
الوعظ واإلرش��اد بمكتب األوقاف بأمانة العاصمة خطبتي 
الجمعة دعا فيهما أبناء اليمن إلى االصطفاف والتالحم الوطني 
وحماية ممتلكات الناس العامة والخاصة والحفاظ على األمن 

واالستقرار والسكينة العامة للمجتمع..
وق��ال الشيخ جبري :« يا أهل اليمن إن رس��ول االسالم 
بعثه اهلل بالمحبة واإلكرام بعثه اهلل بالدين وااليمان، والحب 
واإلسالم والسالم وجعل جزاء ذلك الجنان ومن خالف ذلك 
ففي جحيم النيران، فأقسم عليه الصالة والسالم في الحديث 
الشريف :« واهلل لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى 
تحابوا أال ادلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم .. أفشوا 

السالم بينكم«. 
وأضاف :« ال يوجد دخول الجنة اال بااليمان وال يوجد ايمان 
اال بالمحبة وكل بغضاء وشحناء وخصام ليس من االيمان في 
شيء وال يكون صاحبه من اهل الجنة كما ورد عن المصطفى 
صلوات ربي وسالمه عليه، الذي أقسم على ذلك بقوله » دب 
اليكم داء االمم قبلكم، ما وجد عند اليهود وال النصارى، دب 
اليكم داء االمم قبلكم الشحناء والبغضاء ، أال إنها الحالقه ال 

اقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين ». 
وأكد الشيخ جبري أن اإلسالم دين محبة بين أبناء األمة 
وثقة فيه على نعم اهلل واكرامه، فهو الذي خلق وسوى ورزق 
وأعطى، وهو سبحانه وتعالى خيره الينا نازل وشرنا إليه 

صاعد، نعصيه فيغفر ونخرج عن امره فيستر. 
وتابع :« إن من يعطى شيئا ويحسن إليه من باب حب 
االحسان، فإنه يكرمه ويحبه ويقدم له الطاعة في كل ما يريد، 
فكيف باهلل سبحانه الذي خلق من العدم وأوجد النعم وأكرم 
جميع الخلق بالكرم، فهو الرزاق ال رازق سواه وهو المعطي 
وال معطٍ سواه .. إن كل من في السموات واألرض إال آتي 
الرحمن عبدا .. لقد احصاهم وعدهم عدا .. وكلهم آتيه يوم 

القيامة فردا ». 
واردف :« إننا نحبه سبحانه وتعالى فهو الرزاق، سخر لنا ما 
في السماوات وما في االرض جميعا منه دون ان نعطي ثمنًا 
.. دون تعب أو كلل ، ما بنا من نعم وكل مافينا من كرم، هو 
من اهلل قال تعالى » مَّا َأصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ َفمِنَ اهللِهّ وَمَا 
َأصَابَكَ مِن سَيَِّئةٍ َفمِن نَّْفِسكَ » وقوله سبحانه » وَمَا 
َأصَابَُكمْ مِنْ مُصِيبَةٍ َفِبمَا َكسَبَتْ َأيْدِيُكمْ وَيَعُْفو 
عَنْ َكثِيٍر« .. موضحا أن األيتين الكريمتين تبين أن ما جاءنا 
من نعمة فمن اهلل، وما وجدت فينا من النقم وما نزل بنا من 

المحن فمن انفسنا. 
وأشار الشيخ جبري ابراهيم حسن الى أنه لو عاد الناس الى 
اهلل تعالى وكتابه وسنة المصطفى عليه الصالة والسالم، 
 
َ
لوجدوه، فهو الرازق وهو المانع وهو الذي قال ) ُهَو الَِّذي َجَعل

ُشور ( .. مبينا أن  َلُكْم اأَلْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا ِف َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َوِإَلْيِه النُّ
المولى جل شأنه لم يتكفل برزق االنسان وحده، ولكن عندما 
خلق اهلل االرض، قدر فيها اقواتها وارزاقها فخلق هذا االنسان 

وحمله طاعته وتكفل اهلل برزقه. 

وأكد أن رزق اإلنسان ال يستطيع ان يقضى عليه احد ال مالك 
والملك وال قريب وال بعيد وال عدو وال صديق والنبي الكريم 
يمثل ذلك فيقول » اعلم لو ان األمة اجتمعت على ان ينفعوك 
بشيء لم يكتبه اهلل لك لم ينفعوك، ولو اجتمعت األمة على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك، هكذا 
هو االيمان ومحبة الدينا اخوتنا في اهلل واحبابنا في االيمان 
ها  ِ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُمْسَتَقرَّ واهلل يقول لنا ) َوَما ِمن َدآبٍَّة ِف اأَلْرِض ِإالَّ َعَلى اللهّ

ومستودعها كل ف كتاب مبني »(.  
وقال مدير الوعظ واإلرشاد بمكتب أوقاف أمانة العاصمة :« 
الجميع يحب الرسول عليه الصالة والسالم، فهو الذي انقذنا 
اهلل به من النار ووحدنا به من الفرقه والضالله وجمعنا به 
بعد شتات وال ندخل الجنة وننجي من النار اال عن طريقه قال 
 ُ ُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواللَّ ِبْبُكُم اللَّ ِبُعوِني ُيْ َ َفاتَّ وَن اللَّ  ِإْن ُكْنُتْم ُتِبُّ

ْ
تعالى« ُقل

َغُفوٌر َرِحيٌم »، إن كنتم تحبون اهلل فيما 
وحث الشيخ جبري ابراهيم حسن على حب األوطان باعتبار 
ذلك من اإليمان وقال :« نحب الوطن الذي فيه، خُلقنا نحب 
الوطن الذي فيه رزقنا واكرمنا اهلل به، فاهلل هو الذي اختار لنا 
الوطن واختار لألمة االسالمية وطنها ونهضة الوحي فيها ، 
فنحن نحب وطئ مهبط الوحي، ونحب المكان الذي سقطت 

فيه رؤوسنا ، ونحب وطننا الذي نعيش عليه، حب ايمان ». 
وأضاف:« قريش كلها تتمالى على قتل الرسول الكريم عليه 
الصالة والسالم ولم يتم لهم ما أردوا مع ذلك فأن رسول اهلل 

لم يبغض قريش وال مكة 
وال العرب بدعوة اهلل سبحانه وتعالى ان يهلكهم ويزيحهم 
كما هي اوصاف بعض المقصرين فينا لكنه قال » اللهم اهدي 

قومي فإنهم ال يعلمون »، 

الشيــــــــــــــــــــــــخ جبري:

علينا االبتعاد عن البغـــــــــضاء وأعمال التخريب

جدد أبناء أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء تأييدهم ومباركتهم للمبادرة التاريخية التي أعلنها   
فخامة األخ علي عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- أمام االجتماع 
المشترك لمجلسي النواب والشورى وكذا رفضهم القاطع ألعمال الفوضى والعنف والتخريب، مؤكدين 
وقوفهم خلف القيادة السياسية واستعدادهم الدائم لالصطفاف مع كل أبناء الوطن لحماية منجزات 
الثورة والجمهورية والوحدة والحفاظ على الثوابت الوطنية واحباط أية مخططات تآمرية تستهدف 

إذكاء النعرات ونشر بذور الفرقة والشتات بين أبناء الوطن اليمني الواحد.

وعبروا عن ذلك في المهرجان الجماهيري الذي شهدته ساحة ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء يوم 
الجمعة الماضية عقب مسيرة مليونية شارك فيها المواطنون من مختلف مديريات أمانة العاصمة 

ومحافظة صنعاء.
وشدد المشاركون في المهرجان والمسيرة على ضرورة تعزيز االصطفاف الوطني للحفاظ على األمن 

واالستقرار والسكينة العامة وحماية الثوابت الوطنية.

وف���ي ال��م��ه��رج��ان  
ل��ذي  ا الجماهيري 
ح��ض��ره ال��دك��ت��ور/ 
أحمد عبيد بن دغ��ر األمين 
ال��ع��ام ال��م��س��اع��د واالس��ت��اذ 
عبدالرحمن األك���وع  عضو 
اللجنة العامة وعدد من أعضاء 
مجلسي ال��ن��واب وال��ش��ورى 
وأعضاء األمانة العامة  وحشد 
من العلماء وقيادات السلطتين 
في  لتنظيمية  ا و ية  لتنفيذ ا
ل��م��ح��اف��ظ��ت��ي��ن ومنظمات  ا
والمشائخ  المدني  المجتمع 
واألعيان، ألقى محافظ صنعاء 
نعمان دوي��د كلمة حيّا في 
مستهلها الحشد الجماهيري 

الكبير ألبناء اليمن . 
وق��ال دوي��د :«ل��ق��د تقاطر 
أبناء اليمن إلى ساحة التحرير 
في ه��ذا الحشد الجماهيري 
الكبير وخصوصا من ساكني 
ومحافظة  العاصمة  ن��ة  أم��ا
ئحهم  ا شر بمختلف  ء  صنعا
لعملية  با تمسكهم  ا  ليعلنو
الديمقراطية كأساس للتداول 
ه  ر عتبا با للسلطة  لسلمي  ا
الخيار الذي أقره الشعب اليمني 
مع إع��الن قيام الجمهورية 
اليمنية في 22 مايو 1990 

م«. 
وأضاف :«أنه خالل العشرين 
عاما من الخطوات المتقدمة 
للممارسة الديمقراطية حدثت 
الكثير من اإلشكاالت والتباينات 
ف��ي آل��ي��ات التطبيق اال أن 
الحوارات المسئولة والجادة 
كانت مع كل خطوة جديدة 
تخرج بحلول ونتائج تسهم 
في تقدم العملية الديمقراطية 
وحيد  ك��أس��اس  وترسيخها 

للتداول السلمي للسلطة« . 

التعبئة الخاطئة
أن  وأك���د محافظ صنعاء 
االنتخابات التنافسية الرئاسية 
 2006 العام  والمحلية في 
للممارسة  ن��م��وذج��ا  أ مثلت 
الديمقراطية والحرية والنزاهة 
التي شهد لها الجميع محليا 

ودوليا . 
وتابع قائاًل :«أننا اليوم وبدال 
السير قدما في تطوير  من 
العملية الديمقراطية يحاول 
البعض م��ن خ��الل أساليب 
تأجيجية ونشر التعبئة الخاطئة 
وجر البالد إلى أتون الصراعات 
والفوضى بهدف إجهاض ووأد 
النهج الديمقراطي األمر الذي 
ال يقبله كل العقالء والشرفاء 

من أبناء الوطن« . 

وأردف :«ان هذه الجماهير 
ال��ح��اش��دة ج���اءت ال��ي��وم من 
منطلق الحرص على الوطن 
وأم��ن��ه واس��ت��ق��راره لتعلن 
رفضها لكل أشكال الفوضى 
والتخريب وت��ؤك��د على أن 
المثلى  الحوار هو الطريقة 
إلزال��ة االحتقانات السياسية 
ال��ت��ي ت��ش��ه��ده��ا ال��س��اح��ة 
الوطنية وهي الوسيلة التي 
يستطيع من خاللها كل أبناء 
الشعب بمختلف تكويناتهم 
وانتماءاتهم السياسية رسم 
طريق المستقبل والحفاظ على 
اإلنجازات التي تحققت في ظل 
دولة الوحدة المباركة والتطلع 
نحو مستقبل مشرق بعيدا عن 

التعنت والمكابرة« . 
واس��ت��ط��رد بالقول :«كما 
أن ه��ذا الحشد ج��اء ليعبر 
كذلك عن التأييد الجماهيري 
ل���م���ب���ادرة ف��خ��ام��ة رئ��ي��س 
ال��ج��م��ه��وري��ة ب��ال��ع��ودة إل��ى 
طاولة الحوار باعتبار إن إنجاح 
ال��م��ب��ادرة وإث��رائ��ه��ا بالحوار 
ت��م��ث��ل م��س��ئ��ول��ي��ة وطنية 
يتحملها الجميع دون استثناء 
خاصة وإن المبادرة تضمنت 
الكثير من اإلص��الح��ات على 
كافة المستويات السياسية 
واالجتماعية وغيرها ..إضافة 
إلى تأييدهم للقرارات الصادرة 
ع��ن اج��ت��م��اع األخ الرئيس 
بعدد من قيادات الدولة وفي 
بالجهود  مايتصل  مقدمتها 
ال��م��ب��ذول��ة م��ن أج���ل ال��دف��ع 
بالحوار الوطني وبما يزيل أي 
احتقانات قائمة في الشارع 
اليمني وبين أطراف منظومة 
بما يحقق  السياسي  العمل 

المصلحة الوطنية العليا ».

دويد: هناك من يسعى لجر البالد 
إلى أتون الصراعات والفوضى

الحوار الوسيلة 
المثلى لرسم طريق 

المستقبل

 متابعة/ فيصل الحزمي

بدورهم جدد المشاركون في المهرجان رفضهم 
لكل محاوالت إثارة الشغب والفوضى والتخريب والفتنة 
ومحاوالت إعاقة التنمية عبر القيام بأعمال تخل باألمن 
وتؤثر سلبا على حالة االستقرار األمني وتسهم في 
طرد االستثمارات وبالتالي إعاقة جهود الدولة في 

مكافحة الفقر والبطالة . 
واعرب المشاركون في البيان الختامي الصادر عن 

المهرجان والذي تاله جمال الخوالني، عن 
ادانتهم لكل اعمال التضليل وتزييف وعي 
الناس وال��زج باألبرياء لتحقيق مصالح 
حزبية وذاتية ضيقة والتخريب والتقطع 
واالعتداء على الممتلكات العامة والخاصة 
الخارجة عن  العناصر  من قبل بعض 

القانون. 
وأك��د المحتشدون تأييدهم لمبادرة 
فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية معتبرين المبادرة تجسيد 
صادق لحكمته وتسامحه وحرصه على 
مصالح الوطن العليا وتغليبها على أية 

مصالح أخرى . 
وطالب المشاركون احزاب اللقاء المشترك باالستجابة 

للمبادرة باعتبارها فرصة جديدة 
والوصول الى توافق حول القضايا 
المطروحة للحوار... داعين اللجنة 
الرباعية الى سرعة استئناف الحوار وترتيب قضايا 

في البيـــان الصـــــــــــــــادر عن المهرجان

المشاركون يحمِّلون المشتـرك مســــــــــــئولية زج األبرياء في أعمال التخريب


