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                                           في جمعة »حماة الوطن«:   
الشــعب يتالحم مـــــــع حــرّاســه

كما عبرت عن الحب واالعتزاز والفخر بمؤسسة الوطن 
الكبرى- القوات المسلحة واألمن- التي كانت وستبقى 
دائ��م��ًا في طليعة نضاالت شعبنا في ميادين البذل 
والعطاء وترجمة قيم الوفاء والتضحية والفداء، والدفاع 
عن مكاسب الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية، 
والتي على عاتقها تقع مهام حماية وصون حياض الوطن 
وسيادته وأمنه واستقراره، والتصدي لكل العابثين 
والمخربين واإلرهابيين والمتمردين الخارجين على 
النظام والقانون، وفي االلتزام الصادق واألمين بواجبات 
الوالء الوطني هلل والثورة والجمهورية والوحدة والشرعية 

الدستورية .
ورددوا الهتافات المستنكرة لمختلف الدعوات الساعية 
للسير بالوطن نحو الفوضى والعنف والفتن، ورُفعت 
الالفتات التي تحمل الشعارات المختلفة ومنها » نعم 
للحوار .. نعم للتنمية واألمن واالستقرار ..ال للتخريب.. ال 

للفوضى .. ال لألزمات المفتعلة.. ال لالنقالب على الشرعية 
الدستورية«.

وعبر المشاركون في المهرجانات الجماهيرية الحاشدة 
عن فرحتهم الغامرة وسعادتهم البالغة بتماثل فخامة األخ 
رئيس الجمهورية للشفاء وقرب عودته إلى أرض الوطن.
وجددوا الدعوة ألحزاب اللقاء المشترك إلى االستجابة 
لنداءات العقل والمنطق والتجاوب العقالني ووضع 
المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، والجلوس على 
طاولة الحوار إلنهاء األزمة السياسية الراهنة، والتجاوب 
مع المساعي الخيّرة المبذولة لحل األزمة وفي مقدمتها 
المبادرة الخليجية، ب��دءًا بإنهاء االعتصامات ووقف 
التظاهرات غير المشروعة والكف عن أعمال العنف 
والفوضى، ووضع حد للتمرد في بعض وحدات القوات 
المسلحة، وألعمال التخريب واالعتداءات على المرافق 

والمنشآت العامة والخاصة.

وأعرب المشاركون عن أسفهم لما تتبناه بعض العناصر 
المغرر بها من دعوات وشعارات هدامة وغير دستورية 
بما يسمى بتشكيل مجلس انتقالي في خروج واضح عن 
الدستور اليمني والثوابت الوطنية واالنقالب على الشرعية 
الدستورية والديمقراطية والمساس بثوابت الوطن 
ومكاسبه التي حققها في ظل راية الثورة والجمهورية 
والديمقراطية واالنزالق بالوطن ووحدته نحو المجهول. 
وأك��دوا وقوفهم إلى جانب القيادة السياسية ممثلة 
بفخامة األخ علي عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- ودعمهم وتأييدهم للشرعية 
الدستورية، وان الوطن في هذه المرحلة االستثنائية 
بحاجة إلى تضافر جهود أبنائه المخلصين والشرفاء من 
أجل مواجهة كافة التحديات والمخاطر التي تهدده أمنه 

واستقراره وسلمه االجتماعي.

متابعات

الرقيحي: وقوف أبناء الشعب إلى جـانب حــــــــــماة الوطن ضرورة وطنية

ووجه رسالة إلى العلماء قائاًل: »تعلمون أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول 
»من كره من إمامه شيئًا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية«، وهذا 
ما نعلمه من كتاب اهلل وسنة رسوله، وما تعلمونه يا علماء اليمن وسمعناه وحفظناه منكم 

على منابركم وأخذناه منكم في محاضراتكم ودروسكم« . 
وقال: »إن شعب اليمن شاهد على أنكم كنتم تدينون هذا وتأمرون عباد اهلل بهذا وتعتلون 
المنابر وتخرجون المؤلفات في وجوب طاعة ولي األمر فكيف تحكمون ؟ لماذا هذا الزيغ 
والنكوث ؟ هل بعد الهداية من ضالل؟ وهل بعد االستقامة من زيغ وانحالل؟ هذا ما كنا 

نحفظه ونسمعه ممن يقولون إنهم علماء ودعاة ومرشدون«.وأضاف: »واهلل ما أمرنا اهلل 
بشق صف وال تفريق كلمة وال سفك دم وال انتهاك حرمة وال إثارة فرقة وال إشعال فتنة، بل 
أمرنا اهلل ورسوله بأن نلزم الصبر ونوحد الكلمة ونحذر من دعاة التفريق والفتنة.. فعن 
حذيفة بن اليمان قال » كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة 
أن يدركني، فقلتُ يا رسول اهلل إنا كنا في شر وجاهلية حتى جاءنا اهلل بهذا الخير، فهل 
بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم : قلتُ وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم : وفيه دخنٌ 
وفيه فسادٌ وبالء، قلت وما دخنه يا رسول اهلل؟ قال دعاة أو قوم يهدون بغير هديه ، قلت 
تعرف ذلك الخير من الشر يا رسول اهلل؟ هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال نعم دعاة على 
أبواب جهنم ، من أجابهم فيها قذفوه فيها،قلت صِْفهم يا رسول اهلل لنا ؟ قال هم من جلدتنا 
يتكلمون بألسنتنا، قلت فما تأمرني يا رسول اهلل إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم«. .وتساءل الخطيب الرقيحي ماذا يا علماء اليمن يا من أخذ اهلل عليكم العهد 
والميثاق، نترك الواضح المحكم من كتاب اهلل ونتحاكم أو نتمسك بتأويالته واجتهاداته؟ 
نناقض قول اهلل ورسوله فمن سنتبع يا أبناء اليمن قول اهلل وكتابه أم قول من يخالف كتاب 
اهلل ودينه ؟ علينا أن نتبع كتاب اهلل وسنة رسوله وهديه التي تأمرنا بالقول الصريح الواضح 
الصحيح بلزوم جماعة المؤمنين وإمامهم أي رئيسهم وقائدهم الذي انتخبناه حاكمًا علينا. 
وقال:« لقد دعوتمونا يا علماء عندما اجتمعت جمعية علماء اليمن في هذا الجامع فخرجنا 
ببيان يرضي اهلل ورسوله، فطلبتم منا التوبة واإلنابة، وأنا واهلل استغربت من ذلك الطلب 
ألن المؤمن مطالب بالتوبة في كل األحوال، فماذا نقول لكم اليوم وأنتم اليوم قد صدعتم 
بعد االختفاء ثالثة أشهر أو يزيد بهذا البيان، واهلل ما كنا نأمل منكم الخروج بهذا البيان وال 
تغليب الهوى أو شحًا مطاع أو رغبة في سلطة على قول اهلل وقول رسوله.. فاتقوا اهلل يا 

عباد اهلل واستجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم«. 
وحث كافة أبناء اليمن على التزام جماعة المسلمين وإمامهم وااللتفاف حول رئيسهم 
قائاًل: »عليكم بجماعة المسلمين وإمامهم، وحدوا الصفوف واجمعوا الكلمة وارأبوا الصدع 

الذي كاد أن يقسم أبناء اليمن وان يأتي على شعبه وأرضه ». 
وأضاف :« على علمائنا ومفكرينا ومشائخنا وأرباب صحافتنا وإعالمنا االلتزام بجماعة 
المسلمين وإمامهم وتوحيد الكلمة، الن شعب اليمن يعيش اليوم محنة.. وينبغي تضافر 
جهود الجميع حكومة ومعارضة .. داعيًا المعارضة إلى تحكيم كتاب اهلل وسنة رسوله وتحكيم 
العقل والمنطق والجلوس على مائدة الحوار والتفاهم ونبذ الخالفات والكف عن المهاترات 

ومنع االختالالت والتقطعات التي تضر مصالح العباد ومقدراتهم ومعايشهم. 
ووجه رسالة إلى أبطال القوات المسلحة واألمن قائاًل: »بارك اهلل فيكم وأحسن في الدارين 
جزاءكم، فأنتم حماة الوطن والشريعة، وابشروا بقول الحبيب المصطفى عليه الصالة 
والسالم »عينان ال تمسهما النار عين بكت من خشية اهلل وعين باتت تحرس في سبيل 
اهلل«.. مؤكدًا على ضرورة تعاون وتشابك األيدي لحفظ األمن واالستقرار والسكينة العامة 

والحفاظ على مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة. 
وأضاف: »هذه هي الكلمات التي ينبغي أن تقال في هذا الوقت، هذا هو البيان الذي كنا 
نتمنى أن يخرج به علماء اليمن.. نسأل اهلل أن يذهب عنا هذه الغمة وأن يجنبنا وبالدنا من 

هذه الضائقة والمحنة والفتنة«. 

بيان ما يسمى بـ»اتحاد علماء 
اليمن« دعوة للفرقة والتشظي


