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                                           في جمعة »حماة الوطن«:   
الشــعب يتالحم مـــــــع حــرّاســه

فبعد أن أدى ماليين المواطنين صالة الجمعة في جامع الصالح بأمانة 
العاصمة صنعاء والساحات العامة في مختلف عواصم المحافظات 
والمديريات، توجهوا بعد ذلك في مهرجانات ومسيرات جماهيرية، رُفع 
فيها علم الجمهورية وصور فخامة الرئيس ورددوا الهتافات المنددة 
والمستنكرة لجريمة االعتداء اإلرهابي الغاشم والجبان الذي استهدف 
فخامة رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة يوم الجمعة »غرة شهر 
رجب الحرام« في جامع النهدين بدار الرئاسة، وكل جرائم االعتداء على 
الممتلكات العامة والخاصة وإهدار مقدرات الشعب والوطن وإقالق األمن 
واالستقرار.. وجددت المسيرات والمهرجانات الحاشدة في جمعة »حماة 
الوطن« التأكيد على تمسك بالشرعية الدستورية ورفض كل أشكال 
الفوضى والتخريب ومحاولة االنقالب على الشرعية والنهج الديمقراطي 

الذي اختاره شعبنا اليمني الحر األبي.
وأكد المشاركون في المسيرات والمهرجانات مساندتهم ودعمهم لجهود 
أبطال القوات المسلحة واألمن الذين يوجهون ضربات موجعة وساحقة 
ضد أولئك القتلة والمجرمين الذين يعيثون في األرض فسادًا، والتي أنزلت 

بهم أفدح الخسائر على طريق اجتثاث آفات شرورهم أينما وُجدوا على 
تراب الوطن هم وأمثالهم من العصابات التخريبية والتدميرية التابعة 

لبعض القوى السياسية والوجاهات القبلية.
كما رفعت الجماهير اليمنية في جمعة »حماة الوطن« الشعارات 
ره أبطال القوات المسلحة  والالفتات المعبرة عن الشكر والثناء لكل ما سطَّ
واألمن من مالحم وبطوالت في مختلف مواقع الشرف للذود عن كرامة 
الوطن وليكون دومًا قويًا وعزيزًا وشامخًا، وما تجترحه اليوم من مآثر 
وبطوالت نادرة في مواجهة عناصر اإلرهاب الظالمية في محافظة أبين.

كما جددت المسيرات والمهرجانات دعم الشعب اليمني للقوات المسلحة 
واألمن حصن الوطن المنيع ودرعه الواقي والصخرة الصلبة التي تتحطم 
عليها كل الدسائس والمؤامرات التي تسعى إلى زعزعة السكينة العامة 

والسلم االجتماعي.
ودعت الجماهير اليمنية رجال القوات المسلحة واألمن إلى القيام 
بواجباتهم في مجابهة التحديات والمخاطر برؤية صائبة وق��رارات 
سليمة لصنع االنتصارات ليمن ال� 22 من مايو العظيم ودولته الموحدة 
الديمقراطية المؤسسية الحديثة وشرعيتها الدستورية المستمدة من 

الشعب المعبرة عن إرادة »حكم الشعب نفسه بنفسه«.
ورف��ع المشاركون الشعارات التي أك��دت على وح��دة الوطن وأمنه 
واستقراره وحراس حرية الشعب وديمقراطيته وكرامته وحماة السيادة 
الوطنية والشرعية الدستورية والدفاع عن مكتسبات الثورة والجمهورية، 
وكذا شعارات معبرة عن الوفاء الصادق واألمين لكل الشهداء األبرار من 
أبناء القوات المسلحة واألمن والتقدير واإلجالل لبطوالتهم وعظمة 

فدائهم وتضحياتهم. .
وعبرت الجماهير الحاشدة عن االمتنان للرجال األفذاذ األشاوس من 
أبطال القوات المسلحة واألمن الذين يؤدون الواجب الوطني المقدس في 
كل األوقات وعلى امتداد ربوع الوطن، والتقدير واإلجالل لكل المعاني 
العقدية والوطنية السامية التي يلتزم بها المنتمون للمؤسسة الوطنية 

الرائدة في القوات المسلحة واألمن.
وأكدت الشعارات والالفتات المعبرة على الوالء الوطني الراسخ هلل 
ثم الوطن والثورة والوحدة، وعلى حب الشعب واعتزازه وتقديره لكل 

المنتمين في القوات المسلحة واألمن.

متابعات

الرقيحي: وقوف أبناء الشعب إلى جـانب حــــــــــماة الوطن ضرورة وطنية
 وفي خطبتي صالة الجمعة بجامع الصالح بالعاصمة صنعاء 
أكد القاضي أحمد عبدالرزاق الرقيحي على ضرورة وقوف كافة 
أبناء اليمن إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة واألمن 
لحماية الوطن ووحدته وأمنه واستقراره والحفاظ على المنجزات 

والمكاسب الوطنية والممتلكات العامة والخاصة.
وأوصى الرقيحي أبناء اليمن بتقوى اهلل والتزام طاعته وهداه.. داعيًا إياهم 
إلى اإلقبال على اهلل بقلوب مؤمنة واالمتثال ألوامره واإلنابة إليه والتزام 
شرعه والتمسك بدينه وتعزيز اللحمة الوطنية واالحتكام إلى كتاب اهلل وسنة 
رسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم عماًل بقوله سبحانه وتعالى »وَاعْتَصِمُوْا 
ِبحَبِْل اهللِهّ جَمِيعًا وَاَل تََفرَُّقوْا وَاْذُكرُوْا ِنعْمَتَ اهللِهّ عََليُْكمْ ِإْذ ُكنتُمْ 
َأعْدَاء َفَألَّفَ بَيْنَ ُقُلوِبُكمْ َفَأصْبَحْتُم ِبِنعْمَتِهِ ِإخْوَانًا وَُكنتُمْ عََلىَ 
شََفا حُْفرَةٍ مِّنَ النَّاِر َفَأنَقَذُكم مِّنْهَا َكَذلِكَ يُبَيِّنُ اهللُهّ َلُكمْ آيَاتِهِ 

َلعَلَُّكمْ تَهْتَدُوَن«. 
وشدد على ضرورة االلتزام بتعاليم الدين الحنيف وحفظ حدود اهلل كما قال 
المصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم: »إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم 
وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن العبد بين مخافتين ، بين أجٍل قد 
مضى ال يدري ما اهلل صانع فيه، وبين أجٍل قد بقى ال يدري ما اهلل قاٍض فيه 
، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه آلخرته ومن الشبيبة قبل الكبر 
ومن الحياة قبل الموت ، فواهلل ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا من 

دار إال الجنة أو النار«. 
وقال:« تتوالى األيام وتتعاقب الشهور واألزمان وتضيق بنا حلقات المحن 
وأحداثها وتشتد علينا ظلمات الليالي وتقلباتها وتعصف ببالدنا أمواج 
الباليا والرزايا، فتعطل على الناس حياتهم وتكدر عليهم صفو معيشتهم 
واستقرارهم ، فمنذ ما يزيد على خمسة أشهر ونحن نعيش هذه الغمة 
ونتجرع مرارة الغصة ، ونشكو بثنا وحزننا إلى اهلل، ويعاني شعبنا من هذه 
الشدة ويئن تحت وطأة الفتنة التي أطبقت عليه وجثمت على صدره وأنفاسه 
وسلبته كل معاني الحياة ، بل كادت أن تحرمه من رئيسه وقائده وصمام 
أمانه وباني نهضته في تلك الجريمة النكراء والفعلة الشنعاء التي استهدفت 
بيتًا من بيوت اهلل ورئيسنا وقائدنا وكافة قيادات الدولة ولكن هيهات.. قال 
عز وجل »ويمكرون ويمكر اهلل واهلل خير الماكرين«.. وقوله سبحانه »واهلل 

خير حافظًا وهو أرحم الراحمين« . 
وأضاف: »ال نسمي هذا يأسًا وقنوطًا من رحمة اهلل وال جحودًا أو اعتراضًا 
على مشيئة اهلل، وإنما نشكو بثنا وحزننا إلى اهلل ونظهر حمدنا وشكرنا 
للعظيم جل في عاله ونعلن عن حاجتنا وذلنا إلى أن ينظر علينا العظيم 
برحمته فيدفع عنا هذه الفتنة ويحقن دماءنا ويكشف عنا الغمة ويشفي 
رئيسنا ويعيده إلينا سالمًا غانمًا ويعافي رجاالت اليمن وأن يرحم من قضى 

من شهدائنا ورجال أمننا وأن يعصم قلوبنا بالصبر وأن يضاعف لنا األجر 
والمثوبة.. وصدق اهلل العظيم الذي يقول »وََلنَبُْلوَنَُّكمْ ِبشَيٍْء مِنَ 
ِر  اْلخَوْفِ وَاْلجُوِع وَنَْقٍص مِنَ اأَلمْوَاِل وَاأَلنُْفِس وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ
ِ وَِإنَّ��ا ِإَليْهِ  اِبِرينَ، الَّذِينَ ِإَذا َأصَابَتْهُمْ مُصِيبٌَة َقاُلوا ِإنَّا هلِلَّ الصَّ
رَاِجعُوَن، ُأوَلئِكَ عََليِْهمْ صََلوَاتٌ مِنْ رَبِِّهمْ وَرَحْمٌَة وَُأوَلئِكَ هُمُ 

اْلمُهْتَدُوَن«. 
وت��اب��ع:« نقول ذل��ك لنخفف من لوعة القلوب 
المكلومة ونهدئ من روع��ة النفوس المرعوبة 
ونبعث فيها األمن والسكينة والسالمة والطمأنينة 
ونرسخ في العقول واألذهان والقلوب حقائق الرضى 
واإليمان ومعاني التسليم والقبول واإلذعان لقضاء 
اهلل وحكمه وإرادته ومشيئته، فما أصابنا لم يكن 
ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، احرص على ما 
ينفعك واستعن باهلل وال تعجز، وإن أصابك شيء فال 
تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن ُقْل قدر 
اهلل ما شاء فعل ، هكذا قال الحبيب المصطفى عليه 
الصالة والسالم وهكذا ينبغي أن يكون التسليم 

والرضا للمؤمنين«. 
ومضى قائاًل: »إننا نشعر بالفرحة ونزف البشائر 
والغبطة بعظيٍم من اهلل وكرمه ولطفه حينما 
تحيط عنايته بعباده المؤمنين الصالحين، فتحاك 
المؤامرات وتضرب الصواريخ والناسفات فيخرج 
فخامة األخ رئيس الجمهورية من بين هذا وذاك 
حيًا يُرزق سليمًا معافى بفضل اهلل وكرمه ، ليس 
هذا فحسب بل مأجورًا من اهلل حسب قول الحبيب 

المصطفى عليه الصالة والسالم القائل » إن عظم الجزاء مع عظم البالء 
وإن اهلل تعالى إذا أحب قوما ابتالهم، فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله 
السخط«.. ويقول أيضًا »ما يصيب المسلم من نصب وال وصب وال همّ وال 

ر اهلل بها من خطاياه«.  حزن وال أذى حتى الشوكة يشاكها إال كفَّ
واستطرد:«نقول ذلك لنبعث في العقول واأللباب العبرة والعظة ونعرف من 
وراء هذا الدرس والتجربة والتذكرة والموعظة كيف سيكون حالنا إْن تمادينا 
في غرورنا وعنادنا وكيف سيكون مآلنا إْن أصررنا على غينا واستكبارنا 

وانسقنا وراء أحزابنا وسفهائنا وخالفاتنا ونزاعاتنا ». 
وأوضح الخطيب الرقيحي أن شعب اليمن عاش قرابة ستة أشهر تجربة 
مريرة ورأى بأم عينيه ما ينتظره من مستقبل مظلم وما يحيط به من 
خراب ودمار فغاب عن الناس أمنهم وحُرموا نعمة األمن والسكينة، وصار 
هناك خوف وقلق واستشرى الهلع والفزع بين القلوب والنفوس وكلٌّ يخاف 

على نفسه وماله ويخشى على أهله وأسرته .. سائاًل اهلل أن يخرج اليمن 
من هذه المحنة والشدة التي غيبت عن الناس استقرارهم وأضرت أحوالهم 
ومصالحهم وسفكت دماءهم ويُتّم األطفال ورُمّلت النساء وُفجعت 
األمهات. .وقال: »لقد رأينا خالل األشهر الستة الماضية المستقبل المظلم 
الذي ينتظر اليمن إن نحن تمادينا في الغي وانسقنا وراء جُهالنا وأحزابنا، 
فاعتدي على العظائم والمحرمات واعتدي على ولي 
األمر والمقدسات، وضُربت المساجد والمستشفيات 
وعُطلت المدارس والمؤسسات وغاب األمن واختفى 
اإليمان وفسدت األخالق وكسدت التجارات واألسواق 
وشحت الموارد والمعايش واألرزاق ولم يجد التاجر من 
يشتري بضاعته ولم يلقَ العامل ما يسد به جوعته 

ويعول أطفاله وأسرته« . 
وأضاف :« إننا نقول هذا لنبعث الخوف والخشية 
من اهلل إن بقي خوف أو خشية من اهلل في نفوس 
أبت إال المضي في غيها والتمادي في جهالتها لتثير 
الفرقة بين شعب اليمن وتعمل على شق الصف 
وتفريق الكلمة وال��خ��روج عن النظام والجماعة 
بدعوات تصدرها وبيانات تعلنها، زاعمًة أن ذلك هو 
حكم اهلل وان تلك هي إرادة الشعب وأن هذا هو ما 
ينبغي أن يصدع به العلماء.. ونقول اتقوا اهلل يا من 
تقولون إن هذا هو حكم اهلل ومن تدَّعون أن هذه 
هي إرادة الشعب.. اتقوا اهلل يا من أخذ اهلل عليكم 
العهد والميثاق لتبيننه للناس وال تكتمونه.. فواهلل 
ما أمرنا اهلل بالخروج عن الطاعة وال بالتنصل عن 
الوفاء بالعهد والبيعة، وال بنقض المواثيق والعهود 
والخروج على ولي األمر بالسلم أو الهروب.. وعلماء اليمن يعرفون حكم اهلل 
في ذلك ويسمعون ويتلون آيات اهلل.. قال تعالى »يأيها الذين آمنوا أوفوا 
سُوَل  بالعقود« وقوله »يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا َأطِيعُوا اهللََّ وََأطِيعُوا الرَّ

وَُأوْلِي اأَلمِْر مِنُْكمْ«. 
وتساءل الخطيب قائاًل: »أين أنتم من هذه اآليات القرآنية؟ وأنتم تعلمون 
وتعرفون قول الرسول عليه الصالة والسالم« أوفوا ببيعة األول فاألول«.. 
مبينًا أنه كان األولى الوفاء بالعهد والبيعة لفخامة رئيس الجمهورية التي 
تمت في عام 2006م وخرج علماء اليمن قبل غيرهم مهنئين ومباركين 
لتلك البيعة.. فلماذا هذا التنصل؟ واهلل ما أمرنا بالتحاكم إلى الشارع وال إلى 
إرادة الشعب وال الرجوع إلى جماعة أو حزب وإنما أمرنا اهلل تعالى بالتحاكم 
إلى كتابه وسنة نبيه وهديه.. فأين تذهبون؟ وإذا تنازعتم في شيء فردوه 

إلى اهلل والرسول إن كنتم مؤمنين. 

وت��اب��ع:« لم يأمرنا رس��ول اهلل بالمعارضة وش��ق الصف وال أوصانا 
بالمظاهرات والمرابطة في الميادين والساحات وال أباح لنا إسقاط نظاٍم 
يحكم بدين اهلل وشرعه وال أمرنا بالخروج على إماٍم أو رئيٍس يشهد أن ال 
إله إال اهلل.. فأين تذهبون؟ ورسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول 
»اتقوا اهلل واسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي«.. ويقول أيضًا 
»من خلع يدًا من طاعة لقي اهلل يوم القيامة وال حجة، له ومن فارق الجماعة 

مات ميتة جاهلية«.

احتشد الماليين من أبناء الشعب اليمني العظيم الجمعة في الساحات والميادين العامة بالعاصمة صنعاء ومختلف   
المحافظات في جمعة »حماة الوطن« وتأكيد موقفهم الثابت والمبدئي المتمسك بالشرعية الدستورية ووقوفها 
إلى جانب مؤسسة الوطن الكبرى - القوات المسلحة واألمن- المعنية بحماية االنجازات والمكتسبات التي تحققت للوطن 

في ظل قيادة فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.

مستقبل الوطن مظلم إذا تمادت 
احزاب المشترك في غيها


