
۹  بداية قال االخ مفضل محمد خالد: ها هو الشعب قال كلمته وردًا 
عمليًا على أولئك االنقالبيين من إماميين وإرهابيين وإصالحيين 
وانفصاليين وخونة ومتآمرين.. الشعب اليمني استفتى على الشرعية 
الدستورية، على شرعية القائد الرمز فخامة االخ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية الذي انتخبه في العام 2006م رئيسًا له حتى العام 

2013م.
 مشيرًا الى أنه ليس من المعقول أن تأتي اليوم قلة من المتآمرين 
على الوطن وتفرض أجندتها على 25 مليون نسمة من أبناء الشعب 

الذين يقفون في وجه كل عميل وفوضوي مخرب ومرتد.
وعي اليمنيين

۹  من جانبه اعتبر محمد يحيى علي من أبناء محافظة حجة الذين 
قدموا لمناصرة الشرعية بأن الشعب صورة رائعة من صور الوفاء 
واالخالص لقائده ووطنه ودستوره ومنجزاته العمالقة التي تحققت 

على يد القائد الوحدوي علي عبداهلل صالح.. 
وقال: اليوم الشعب ملتحم مع قيادته اكثر من أي وقت مضى، 
ألنه يدرك حجم المخاطر والتآمرات التي تحاك ضده والتي 
تقودها قوى عميلة تساعدها في ذلك قوى خارجية وقناة 
»الجزيرة« التي يسعى القائمون عليها إشعال فتنة وحرب أهلية 
بين أبناء الشعب، لكن جاء حضور الماليين من عموم المحافظات 
وتجشمها عناء الوصول الى صنعاء اال الدليل األبرز على وعي 
اليمنيين وتمسكهم بقائدهم ووطنهم ووحدته وأمنه.. مؤكدًا 
بأنهم يقولون ألولئك ال وألف ال، لن تمر مشاريعهم الخبيثة ولن 
تكون ثلة انقالبية بحجمهم وصية على الماليين من أبناء اليمن 

الشرفاء األحرار الديمقراطيين.
هبة الشعب

إلى ذلك قال ماجد أحمد ناصر: إذا أصر راكبو الموجة على مواقفهم 
التآمرية ودجلهم.. سيحضر الجمعة القادمة أربعة ماليين، وبعدها 
خمسة ماليين وهكذا اليمنيون مع أمنهم ووحدتهم وقيادتهم 

واستقرارهم ومستقبلهم وشرعيتهم.
وأضاف متسائاًل: ماذا يعني حضور هذه الماليين لليمن والعالم 
وألولئك االنقالبيين؟ في الحقيقة لقد أرغ��ى وأزب��د »االخ��وان 
المسلمون« ومن سار معهم وعلى فلكهم لم يعد هناك متسع 

في صدور اليمنيين لهم..  ماذا يريدون وإلى 
متى سيظلون يتشدقون باسم اليمنيين ويتطاولون على الشرعية 
وعلى القيادة السياسية؟ ولمصلحة من يعملون؟ هذه تساؤالت 
ملحة ومشروعة نطرحها بل وتطرح نفسها.. وفي الوقت ذاته نحذر 
أولئك االنقالبيين من االستمرار في غيهم ومشروعهم االنقالبي، 
فالشعب وكل المواطنين حريصون على مستقبل أبنائهم وبلدهم 
ولن يسمحوا في االول واالخير الى تحويل الوطن إلمارات صراع، لكن 
سيدعون للحكمة والحكماء والعقالء والشرفاء في أحزاب المشترك 
والمستقلين فرصة وبعد ذلك وكقوله سبحانه وتعالى: »سيعلم 

الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون«.
 عبر ودروس

۹  وفي السياق ذاته قال االخ علي  عبدالرقيب االديمي: نتمنى أن 

يعي أصحاب المشاريع االنفصالية واإلمامية والفوضوية واالخوانية 
اإلرهابية ومن معها العبر وال��دروس والمواعظ المفيدة التي 
تساعدهم على الخروج من أبراجهم الوهمية وغيبوبتهم وأحالمهم 
الجنونية التي توشك أن تلقي بهم الى مزبلة التاريخ.. عليهم أن 
يعلموا أن االنسان بطبعه مع األمن واالستقرار، مع مستقبل أبنائه، 
مع كل ما يحفظ ويصون كرامته، وعرضه وحقه وممتلكاته ويوفر 
له أيضًا حرية التعبير والعمل والمواطنة بمعنى لن يقبل اليمنيون 
الفوضى والقتل والضياع لهم وألوالدهم ووطنهم ووحدتهم ولن 
يقبل اليمنيون ايضًا ذلك الخطاب الرخيص الذي يقول بأنه سيدخل 

للناس الى غرف نومهم.
مشيرًا الى أن هذه القوى التي تسعى للحكم.. ليست لديها أي 
مشاريع وطنية وأخالقية وتقدمية ونهضوية، فكل ما لديها هو 

تصفية الحسابات وتنفيذ أجندة خارجية وإشاعة الفوضى وقلب 
الحقائق التي أصبحت مؤخرًا كل األمور واضحة كوضوح الشمس..

 نرفض االنقالب
۹  أما رئيس قسم االختبارات بمكتب التربية مديرية وصاب العالي 
األخ يعقوب بركات الذي حضر للمشاركة في جمعة السالم المليونية 
فقد أكد بأنهم سيفدون الوطن وقائده ووحدته وشرعيته بدمائهم 
وأموالهم وأوالده��م ولن يسمحوا للعابثين والرجعيين بالتمادي 

وتدمير الوطن الذي يتسع للجميع.
وأضاف بركات: نحن مع األمن والحوار ومع مبادرات االخ رئيس 
الجمهورية ومع كل صوت وطني يدعو ويعمل على حقن دماء 
اليمنيين وتقريب وجهات النظر وتفويت الفرصة على أصحاب اإلرث 

اإلمامي واالنفصالي وأعداء الوطن أينما كانوا.
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أقسم المشاركون في جمعة التسامح والسالم والوفاء في ميداني التحرير والسبعين والذين    
احتشدوا من مختلف محافظات ومديريات الوطن بأنهم لن يسمحوا لكائن من كان باالنقالب 

على الشرعية الدستورية والوصول الى كرسي الحكم عبر االنقالب.
مشيرين في تصريحات لـ»الميثاق« الى أن هناك »الحوثيين والحراكيين والقاعدة ومعهم أحزاب اللقاء 
المشترك قد تحالفوا من أجل تخريب الوطن وإشعال الفتن وتمزيق الوطن ومعهم قوى خارجية وإعالم 
مأجور متآمر كقناة »الجزيرة« وهذا ما يجعلهم ويجعل كافة الشرفاء في الوطن يقفون للتصدي لهذه 
المؤامرة وحماية الوطن ووحدته وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس 

الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام والى الحصيلة:

مفضل:لن نسمح 
باالنقالب على الشرعية

محمد يحيى: الشعب ملتحم 
بقيادته والمتآمرون  سيفشلون
ماجد: هبَـّة الشعب 

ال حدود لها
األديمي: اللغة السوقية 

مردودة على قائلها

ن واألمان .. 
ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألم

أبناء وصاب : نحن مع الشرعية 
حتى آخر قطرة من دمائنا

أكد أبناء مديريتي وصاب العالي والسافل وقيادة وأعضاء الدائرة )212(   
محافظة ذمار وقوفهم إلى جانب القيادة السياسية والشرعية الدستورية حتى 
آخر قطرة من دمائهم وسيظلون في مواقف الشرف والبطولة والوفاء ضد المخربين 
وأصحاب النزعات الفوضوية والمحرضين على الفتنة من أحزاب المشترك الخارجين 

عن النظام والقانون.
مبينين أنهم سيظلون كالجبال الراسخة التي ال تزعزعها أي عوامل أو عواصف هوجاء.

محلي المحويت: سنكون سدًا 
منيعًا لحماية الشرعية

أعلن أعضاء السلطة المحلية بمحافظة المحويت بمختلف مديرياتها   
تمسكهم بالشرعية الدستورية بقيادة االخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية.. وأكدوا في بيان لهم رفضهم القاطع ألية محاولة انقالبية ضد 
الديمقراطية والشرعية الدستورية، مبدين استعدادهم للتصدي لكل من يسعى 
لجر الوطن وأبنائه للفتنة واإلضرار باألمن واالستقرار والوحدة والسلم االجتماعي 

وضد كل من يتربص بالوطن وثورته ونظامه الجمهوري.

قيادات محافظة صنعاء:
صامدون من أجل الوطن

أك���دت ق��ي��ادات وق��واع��د  
ال��م��ؤت��م��ر )ال��رج��ال��ي��ة 
ل��ن��س��وي��ة( بمحافظة  وا
صنعاء وجميع مديرياتها وقوفها الى 
جانب الشرعية الدستورية والسياسية 
وصمودها بكل طاقاتها وإمكاناتها 
للنهوض بواجبها الوطني والتنظيمي.

 ودانوا حالة التنكر للوطن وتزعزع 
الثقة من قبل بعض القيادات العسكرية 
والمسؤولين مؤيدين كافة اإلجراءات 
المتخذة ضدهم وضد كل من تخاذل 
عن أداء واجبه وخان األمانة، وأكدوا 
وقوفهم ضد كل من يحاول زعزعة أمن 

واستقرار الوطن والمواطن.

  لقاء: عبدالكريم المدي

جمعة التسامح ..
 الشعب قـال كلــــمته لالنقالبيين


