
في جمعة »هنا صامدون«

الجماهير تطالب المشترك االلتزام بتنفيذ المبادرة

الخطيب الزنداني:

حزب اإلصالح استخدم الشباب سلمًا للوصول للسلطة
دعا خطيب جمعة )إنا ها هُنا صامدون( الشعب اليمني 
إل��ى مزيد من الصمود في مجابهة الباطل، مؤكدًا 
انتصار الحق )وأن بعد العسر يُسرًا(.. داعيًا من وصفهم 
ب�«اإلخوان المفلسين« إلى الكف عن ممارسات الكذب 
وال��زور.. محاججًا إياهم بالعديد من اآليات القرآنية 

واألحاديث النبوية الشريفة.
وقال الخطيب الشاب/ غمدان الزنداني: صمدنا ألجل 
الدين مع ولي أمر المسلمين، ألنه بطاعته يتم االجتماع 
وتتوحد الصفوف.. مشيرًا إلى قول الشيخ ابن برجس 
-رحمه اهلل- »إن الوقيعة في والة أمر المسلمين بالسب 
والثلب لمن أكبر األسباب التي تفضي إلي الخروج 
عليهم ، ذلك أن السب هو الشرارة األولى التي تهيج 
النفوس على الشر، وتذهب بهيبة الوالة من نفوس 
الناس«.. منوهًا إلى أن هذا هو حال العلماء المصلحين 
يجمعون الناس على كلمة التوحيد واالعتصام بالكتاب 

والسنة.
وقال: إن العلماء الناصحين ال يسعون في إثارة 
الدهماء فتسفك بسببهم الدماء ويقتل األحبة.. 
مشيرًا إلى ظهور المتشدقين بثوب ثانٍ.. قائاًل: »أيها 
اليمنيون الشرفاء قامت ثائرة المغرضين على ولي 
األمر بسبب المساعدات الخارجية وهاهم اليوم فيها«.
مشيرًا إلى »أن المغرضين ال يزالون يسعون إلى 
بث الخوف وإثارة اإلشاعات ليتسنى لهم بث الفتنة، 
وعندما عجزوا عن إثارة الخالف بين ولي األمر ورعيته 
يسعون اآلن إلى إحداث خالف بين ولي األمر ونائبه 

حفظهما اهلل من كل شيطان مارد«.
وأشاد خطيب جمعة )إنا ها هنا صامدون( بتنازالت 
رئيس الجمهورية وقبوله المبادرة الخليجية.. مشيرًا 
إلى تملص البعض من تنفيذ بنود المبادرة.. متسائاًل: 
»أين هؤالء مُدُّعو العلم من إلزام أصحابهم بتنفيذ 
بنود المبادرة وقد مدحوها وأصروا عليها واآلن يغدرون 
، وبالشبهة يتسترون ، فأخذوا من نصوص الشريعة ما 

يوافق الهوى، ومن المبادرة ما يوافق الهوى«.
وفيما أشاد الخطيب الزنداني إلى صعوبة انتقال الرجل 
من الهندسة المعمارية إلى إص��دار الفتاوى، تساءل 
قائاًل: »أين البيان الملزم ألتباعهم بتنفيذ بنود المبادرة 
والتحذير من التهرب من قبل أتباعهم إن كانوا يريدون 

الحفاظ على البالد والعباد«.
وأض��اف خطيب جمعة »إنا ها هنا صامدون«: قال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )أربع من كن فيه كان 
منافقًا خالصًا.. ومنها وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر(. 
وقال: )ينصب لكل غادر لواء عند اسنه يوم القيامة 
فيقال هذه غدرة فالن بن فالن بن فالن(.. كفى عدًا 

للنجوم واالستدالل باأللفاظ العموم..
وقال : ولهذا نحن إلى اآلن صامدون، توكلنا على اهلل 
وتوكلوا على الكذب والشبهات، ولجأنا إلى اهلل ولجأوا 
إلى المنظمات.. قال الشيخ العالمة الفقيه محمد بن 
صالح العثيمين رحمه اهلل: »فاهلل اهلل في فهم منهج 
السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن ال يتخذ 
من أخطاء السلطان سبياًل إلثارة الناس وإلى تنفير 
القلوب عن والة األمور ؛ فهذا عين المفسدة ، وأحد 

األسس التي تحصل بها الفتنة 

بين الناس.
وأضاف: »وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء اإلسالم، 
فليست العبرة بالثورة وال باالنفعال، بل العبرة بالحكمة..«.. 
وقال اإلمام بدر الدين ابن جماعة في كتابه »تحرير األحكام 
في تدبير أهل اإلسالم« وهو يسرد حقوق ولي األمر: »الحق 
الرابع : أن يعرف أن له عظيم حقه، وما يجب من تعظيم 
قدره، فيعامل بما يجب له من االحترام واإلكرام، وما جعل 
اهلل تعالى له من اإلعظام، ولذلك كان العلماء األعالم من 
أئمة اإلسالم يعظمون حرمتهم، ويلبون دعوتهم - مع 
زهدهم، وورعهم، وعدم الطمع فيما لديهم - وما يفعله 
بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة األدب معهم فليس 

من السنة«.
فما عرف ولي األمر من هؤالء حقًا واحدًا، فهم يدعون عليه 
من قديم الزمان ولهم عام وهم في السب واللعان، وكأنهم 
خُلقوا إلهانة السالطين وتركوا التوحيد والعلم الشرعي.. 
ا َفاْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َوَأْنَت  ُه َكاَن َفِريق ِمْن ِعَباِدي َيُقوُلوَن َرّبَنا آَمنَّ )ِإنَّ
ى َأْنَسْوُكْم ِذْكِري َوُكْنُتْم  ا َحتَّ وُهْم ِسْخِرّيً َخْذُتُ اِحِمنَي٭ َفاتَّ َخْير الرَّ
ا َصَبُروا َأنَُّهْم ُهُم اْلَفاِئُزون(. ِمْنُهْم َتْضَحُكوَن٭ ِإنِّي َجَزْيُتُهُم اْلَيْوَم ِبَ
وقال مخاطبًا رئيس الجمهورية: لعل اهلل يا ولي األمر 
قد غفر لك بسبهم وشتمهم.. كانوا ينتقدون على العلماء 
الناصحين إهانة المبتدعين وعلماء السوء، واليوم لهم سنة 
كاملة يسبون ويشتمون من أمرهم اهلل بإكرامهم والصبر 

على المكروه منهم«.
وأض��اف: »أصبح اإلخ��وان المفلسون فضيحة، ينتصب 
أحدهم ويعظ الناس ويقول: سجلوا معنا في حزبنا، دعوة 
قائمة على التلبيس، وحين 

ينكشفون سرعان ما يأتون بتلبيس جديد«.
وانتقد الخطيب الزنداني استخدام حزب اإلخوان 
الشباب سُلمًا للوصول إلى المناصب.. وقال: إن حالهم 
غارقون في البدع والمسرحيات ووصفهم ب�«خوارج 
العصر« وإنهم يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال 

يؤمرون.
وأض��اف: »ه��ذا حالهم من حال المبتدعين.. أيها 
المفلسون كفاكم كذبًا وزورًا.. أقمتم الدنيا بما يسمى 
باإلعجاز حتى تصور للناس أن الدين إعجاز فقط، 
فظهرت معجزة الرسول صلى اهلل عليه وسلم بأن أرانا 
حال الخوارج كما في كثير من األحاديث.. ومع هذا قال 
تعالى: )ِإنَّ اهللَهّ اَل يُصْلِحُ عَمََل اْلمُْفِسدِينَ(.. فمهما 
أفسدتم وزاد شركم وعظم جرمكم فقد ظهر شؤمكم 

واتضح مخططكم وعرف الناس منهجكم.. 
وقال: )أتحرضون على الفوضى حتى تنصبوا أنفسكم 
كبار علماء المسلمين.. وتنصبوا الصيدالني مفتيًا من أجل 
نصف الوزارات.. تخطيتم الجثث وهانت عليكم المحرمات 
وجمعتم بين المحظور الشرعي والمنهج البدعي، كبيركم 
يتخبط بين الفتوى واإلعجاز والطب.. الشعب منه يشكو 
وولي األمر منه يشكو ومنظمة الصحة العالمية منه 
تشكو.. يريد أن يكون العالم السلطان، الطبيب الخطيب 
المدير.. فحاله وحالكم كمثل بهيمة عمياء قاد زمامها 

أعمى على عوج الطريق الحائر(.
مشيرًا إل��ى أن م��ن وصفهم ب�«جماعة اإلخ��وان 
المفلسين« جمعوا بين البدعي وكبار المنحرفين، ترك 
للعلم الشرعي وإبعاد الناس عن التوحيد وإحداث البدع 
ومخالفة الشريعة ونقض العهود، وإخالف في الوعود، 
وترك للمعهود.. وأضاف: بل ومما يشهد التاريخ على 
كذب اإلخوان أنهم جعلوا الجهاد هو سب وشتم أولياء 

األمور، وهذا من أعظم بدع العصر.
منوهًا إلى أن بعض العلماء المحققين قد جعلوا 
عالمة من كان مستنًا »الدعاء لولي األمر، ومن كان 
مبتدعًا ضااًل دعا على والة األمر.. وأضاف: قال اإلمام 
البربهاري:« إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه 
صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان 

فاعلم أنه صاحب هوى«..
مؤكدًا أن هذا هو منهج الصحابة والتابعين في 
التعامل مع والة األمر.. وقد خرج اإلخوان المسلمون 
وغيرهم من المبتدعين إلى الساحات وتسامروا على 
الطعن في سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وفي 
صحابته الكرام وفي والة األمر وفي إحداث الفتن شهورًا.

ودعا الخطيب الزنداني في ختام خطبة الجمعة قائاًل:« اللهم 
احفظ ولي أمرنا ونائبه من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد 
الحاسدين وتآمر المتآمرين وإيذاء البغاة والمارقين.. اللهم 
وفقهما إلى كل خير، كن معهما قائدًا ودلياًل وهاديًا ونصيرًا.. 
اللهم ارفع بهما الدين وأعز بهما المسلمين، ألبسهما ثوب 
الصحة والعافية والسالمة.. اللهم احفظ جيشنا ووفقه إلى كل 
خير، ارفع بهم الدين وكن لهم عونًا ونصيرًا.. اللهم إنا نسألك 
األمن واإليمان والسالمة واإلسالم.. اللهم اجمع كلمتنا ووحد 
صفنا واقهر عدونا، وأظهر ديننا وكن معنا، اللهم عليك بكل 

أفاك وفاجر اللهم أدم علينا نعمة اإلسالم«..
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احتشدت الساحات والميادين العامة بأمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية بالماليين من أبناء الشعب المشاركين في جمعة »إننا هنا  
صادمون«..

وأكدت الجماهير اليمنية صمودها ضد المحاوالت الرامية للعبث بالوطن ومكتسباته ومنجزاته وشرعيته الدستورية ووقوفهم صفًا واحدًا ضد كل 
المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.. وطالب المشاركون أحزاب اللقاء المشترك بااللتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها الخراج اليمن من األزمة..

واعلنت رفضها لمحاوالت تخريب مؤسسات الدولة..

إجماع على إنجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة

طالب يدعو اللقاء المشترك إلى تغليب المصلحة العامة
ابناء المحويت يحذرون االصالح من استمرار حجز القاطرات وقطع الطرق 

> دعا اللواء علي قاسم طالب- محافظ الضالع- كافة 
القوى السياسية بالمحافظة إلى تجنب المماحكات 
السياسية وتغليب المصلحة الوطنية العامة واالهتمام 

بالقضايا التنموية والخدمية ألبناء الضالع.
وترأس المحافظ الخميس الماضي اجتماعًا تنظيميًا 
سياسيًا لقيادات المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني واللقاء 
المشترك، ناقش تهيئة األجواء وخطوات االستعداد إلنجاح 
االنتخابات الرئاسية المبكرة النتخاب المرشح التوافقي 

للرئاسة المناضل الفريق عبدربه منصور هادي تنفيذًا 
للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية..

وأكد طالب على أهمية العمل الفاعل لمختلف القوى 
والفعاليات السياسية والحزبية والجماهيرية بالمحافظة 
بما يؤدي إلى مشاركة شعبية واسعة في االنتخابات، 
وناقش في االجتماع خطوات التعاون والتنسيق بين 
السلطة المحلية والتنفيذية وقيادة األحزاب بشأن الجوانب 

األمنية والتنموية وحل القضايا العامة.

حذر مشائخ وأبناء مديريات الرجم والطويلة وشبام محافظة 
المحويت من مخطط يسعى حزب االصالح الى تنفيذه لتفجير اعمال 
العنف بالمحافظة من خالل استمرار احتجاز القاطرات العسكرية 
واعمال التقطع في الطريق العام الذي يربط المديريات ببعضها 

والمؤدي الى العاصمة صنعاء.
وأكدوا في بيان صادر عنهم الجمعة أنهم لن يقفوا مكتوفي 
األيدي وسيتصدون بقوة وحزم لكل من تسول له نفسه المساس 
بأمن واستقرار المحافظة، وسيبذلون كل الجهود لتجنيب 

مديرياتهم الفتنة وسفك الدماء.
وأوضحوا أن ما تشهده مديرياتهم من استعراض للقوة من قبل 
االصالح من خالل استحداث نقاط تقطع بالطريق العام تحت مبرر 

منع وصول القاطرات للقوات المسلحة وبدعوى حماية المعتصمين، 
تعد مبررات واهية خصوصًا وأن البالد في مرحلة جديدة بعد 
التوقيع على المبادرة الخليجية، بيد أن ما تقوم به عناصر االصالح 
في مديرياتهم يكشف عن مخطط تآمري تسعى احزاب المشترك 

الى تنفيذه إلراقة الدماء واالقتتال بين أبناء محافظة المحويت..
وقال مشائخ واعيان وابناء المحويت: لقد حرصنا منذ بدء األزمة 
على تجنب الفتنة وجعلنا من الحوار سبيلنا الوحيد لمعالجة 
المشاكل ومنها قضية حجز القاطرات العسكرية، حيث أرسلنا لجنة 
للتفاوض مع قيادة حزب االصالح بالمحافظة إال أنهم قابلوا ذلك 
بالتصعيد واستحداث عدد من النقاط والمتاريس في استعراض 

جديد للقوة.

على العلماء إلزام المشترك 
بتنفيذ المبادرة


