
حيث قال األخ أحمد علي حاتم: ال يمكن 
مطلقًا أن نسلم الراية للقلة وأن يرضخ 
الشعب المالءات أحد وال يمكن أن نركع.. 
هذه هي إرادة أم��ة.. إرادة شعب يرفض 
االنقالبات ويرفض مصادرة حقوقه والخروج 
عن الدستور وستظل بالدنا محمية بإرادة 
الماليين وب��إرادة المؤسستين العسكرية 

واألمنية..
مشيرًا الى أن االرهاب اإلعالمي الذي تقوم 
به وسائل االعالم المعادية للوطن وثوابته 
داخلية وخارجية قد فشلت وحضور هذه 
الماليين وتدفقها كل يوم جمعة ومع كل 
دعوة وطنية دليل على فشل ذلك االعالم 

والتدخالت الخارجية..
من جانبه قال الشيخ محمد صالح الناحية - 
عضو مجلس النواب: الوطن ينشد السالم 
والمحبة ويرفض كل دع��وات الفوضى 
والتمزيق والتدخالت الخارجية أي��ًا كان 
مصدرها أو لونها.. الشعب اليمني مع وحدته 
وشرعيته الدستورية والديمقراطية وأي 

دعوة أو مبادرة أو جهود للحل يجب أن تأتي تحت مظلة الشرعية 
الدستورية التي تقول إن فترة فخامة األخ علي عبداهلل صالح 
-رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الى نهاية سبتمبر 2013م 
وغير هذا الكالم مرفوض ولن يقبل به اليمنيون مهما كانت 

الضغوطات والمؤامرات..
مستحيل 

الى ذلك قال األخ أحمد قائد حسن: اليوم نوجه رسالة للداخل 
والخارج فأكثر من أربعة ماليين في أمانة العاصمة وحدها 
يخرجون الى الساحات العامة من تلقاء أنفسهم ليؤكدوا أنهم لن 
يسمحوا ألحد باختطاف شرعيتهم وديمقراطيتهم وحقهم وأمنهم 

ومستقبل أبنائهم..
وأضاف: نحن مع الحوار ومع ضرورة وشرعية استكمال فخامة 
األخ الرئيس علي عبداهلل صالح لفترته الدستورية وال نقبل أية 
مبادرة خالف ذلك، ألن هذا حقنا الذي يستحيل على كائن من 

كان انتزاعه منا.
اليمن ألبنائه

أما األخ رشيد الحصيني، فقد أكد أن أبناء شعبنا ازدادوا إصرارًا 
وتمسكًا بشرعيتهم وبرئيسهم وبحقهم بعد أن عرفوا المؤامرة 
على وطنهم.. مشيرًا الى أنه ليس هناك أمام الجميع إاّل العودة 
الى طاولة الحوار وعدم التصعيد والدفع بالبلد الى أتون الفوضى.

الماليين ترد
من جانبه قال الشيخ ماهر مطيع الحاج نعمان من ابناء مديرية 
الشعر محافظة إب اثناء المشاركة في جميع الحوارات وما قبلها 
تؤكد ان االنقالب على ارادة الشعب سيواجه بقوة وستفشله هذه 
الجماهير الغفيرة التي هبت من كل أرجاء اليمن مجددة العهد 
والوفاء للرئيس علي عبداهلل صالح.. كما اننا الندافع عن اشخاص 
وانما ندافع عن نهج ديمقراطي تبناه شعبنا والتخلي عنه يعني 
العودة باليمن الى زمن االنقالبات والصراعات الدامية.. لذا على 
االخ��وان في المشترك ان يعودوا للحوار ويحتكموا لصناديق 

االقتراع فذلك ضمان لمستقبل 
آمن لليمن واليمنيين.. 

الحارس األول
وفي السياق ذاته قال االخ قاسم 
أحمد علي من أبناء مديرية ذي 
السفال: جمعة الحوار وقبلها اإلخاء 
وقبل ذلك التسامح وقبل الوفاق 
كل هذه  استفتاءات كاملة وصريحة 
على أن السواد األعظم من أبناء 
الشعب اليمني لن يتخلوا عن حقهم 
وشرعية قيادتهم الدستورية التي 
اختاروها في العام 2006م من 
خالل انتخابات حرة وتنافسية.. 
مشيرًا الى أن هذه الماليين هي 
الحامي والحارس األول للشرعية 
الدستورية وه��ي التي ستكون 
الكلمة الفصل لها وال يمكن ألية 
فئة أو جماعة أو زمرة من الناس 
تسيَّر شعبًا يبلغ عدد سكانه أكثر 

من 24 مليون نسمة.

الشعوب تقرر
 وحول المبادرة الخليجية االخيرة ومدى ترحيب المواطنين 
بها قال األخ حسين حنظل من أبناء سنحان: أعتقد أن هذه 

الماليين المتدفقة هي مبادرة المبادرات وخالصة لكل المساعي 
واالجتهادات، اليمنيون خرجوا بهذا الكم ليقولوا للعالم ولقطر 
هذا هو خيارنا وهذا هو قرارنا وهذه هي إرادتنا، وفيما يخص 
الدور السعودي واإلماراتي والكويتي والعماني قال: نحن نتشرف 

ونعتز ونحترم أية مبادرة حريصة منهم 
ألنهم يحرصون على أمن اليمن واستقراره 
وليسوا دعاة تخريب وال عوامل تدفع باتجاه 
الفوضى .. مشيرًا الى أن الشعوب هي 
التي تحدد من سيحكمها وتختار الطريقة 
المثلى إلدارة شؤونها، وفقًا لرأي وقرار 
وإجماع األغلبية وفي بالدنا ها هي األغلبية 
العظمى قد ج��ددت موقفها واختيارها، 

ورُفعت االقالم وجفت الصحف.

ما جدوى المبادرات؟
إلى ذلك قال االخ منيف األعجم أحد أبناء 
محافظة الحديدة المشاركين في جمعة 
الحوار: بعد خروج هذه الماليين وترديد 
ورف��ع الشعارات وإيصال ه��ذه الرسائل 
المليونية ما جدوى أية مبادرة وماذا ستقول 
أية المبادرات بعد هذه الحشود؟.. الفتًا الى 
أن ما جرى في مصر وتونس ال يعنينا بشيء، 
ألننا بلد تعددي، ديمقراطي، ومعروف عنه 

أنه البلد الوحيد في المنطقة العربية الذي ينتهج النظام أو النهج 
الديمقراطي الحقيقي.

يخص اليمن
وفي السياق ذاته أكد األخ محمد عبدالرزاق النصيري أحد أبناء 
محافظة صنعاء أن هذا المشهد والمشاهد األخرى في بقية 

المحافظات سواء في يوم الجمعة أو غيرها استثنائي ويخص 
اليمن وحدها، يجسد به الشعب اليمني الديمقراطية والحرية 
واإلرادة والتمسك المطلق بالشرعية الدستورية التي اختاروها.

 وق��ال: لقد انتخب اليمنيون في 2006م االخ علي عبداهلل 

صالح رئيسًا للجمهورية بحرية 
ولن تنتهي فترته اال في سبتمبر 

2013م.. وهذا ما سيتم فعاًل..

الفشل والخسران
أم��ا األخ ناصر وجيه فقد ق��ال: 
الشرعية لنا والقرار لنا والحجة 
والحق لنا وغير ذلك يعني أصحابه.. 
علي عبداهلل صالح رئيس شرعي 
إل��ى 2013م واليمنيون قاطبة 
متمسكون بحقهم وشرعيتهم و 
دستورهم وكرامتهم وحريتهم، 
الحكم والفيصل  والدستور هو 
بين الجميع.. وأضاف: إذا أرادوا أن 
يحكمونا عليهم أن ينتظروا للعام 
2013م ويعملوا وف��ق القنوات 

الدستورية والديمقراطية.

تمسك الشعب
من جانبه اعتبر االخ عبدالفتاح احمد البحري- أحد أبناء مديرية 
عتمة المشاركين في جمعة الحوار الحشد األكبر واألعظم في 
تاريخ اليمن الذي خرج في هذه الجمعة وغيرها مؤيدًا للرئيس 
الرمز علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام ومن تلقاء نفسه- خير دليل على تمسك الشعب 
اليمني بقيادته وعدم سماحه باالنقالب عليها ومصادرة حقوق 
الناس المتمثلة باختيارهم من يحكمهم، وقال: »رب ضارة 
نافعة« ما نشاهده ونلحظه هذه األيام هو االرتفاع الكبير في 
عدد المؤيدين للمؤتمر الشعبي العام ولفخامة االخ الرئيس وهذه 

حقيقة يدركها الجميع.

لن يرهبنا اإلعالم
وتحدث في ذات الموضوع من ميدان السبعين االخ علي محمد 
العولقي أحد أبناء شبوة الذين قدموا الى صنعاء لمناصرة 
الشرعية الدستورية قائاًل: قناعاتنا وخياراتنا مطلقًا لقد قلناها 
ونقولها وسنقولها: نحن مع الشرعية الدستورية ونحن مع الزعيم 
القائد الرمز علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية الذي اخترناه 
بإرادتنا وحريتنا الكاملة.. مشيرًا الى أن العالم اليوم يشاهد 
ويسمع هذه المسيرات والتظاهرات التي تخرج في عموم 
محافظات اليمن وهي تفوق في عددها اكثر من 12 مليونًا مؤيدة 
للرئيس، وهذا كافٍ ولسنا بحاجة ألي برهان أو حوار أو مراضاة 

ألحد، مهما كان.
وعينا أبعاده

عبدالرحمن عبدالرقيب الحمّادي أح��د أبناء محافظة تعز 
المشاركين في جمعة »الحوار« بميدان السبعين وصف ما تقوم 
به المعارضة باالبتزاز والمغالطة والكذب على الشعب اليمني، 
مشيرًا الى أنها حاولت ركوب موجة ما حدث في مصر وتونس 

،متناسية كل شيء وغافلة عن كل حقيقة.
وقال: اعتقد أن المعارضة وأنصارها لن تصحو من أوهامها 
وتدفن أحالمها غير المشروعة في الحكم اال بعد أن يجد رموزها 
ومستغلو براءة الشباب في الساحات أنفسهم وحيدين من غير 

أحد معهم.
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 أكد أبناء قبيلة الزرانيق محافظة الحديدة ثباتهم على المبادئ الوطنية 
وتمسكهم المطلق بالشرعية الدستورية.

وفي بيان لهم عن رفضهم االنقالب على الشرعية الدستورية مؤكدين العمل 
من أجل التداول السلمي للسلطة عبر الطرق الديمقراطية والدستورية.

مؤيدين كل مبادرات ودعوات الحوار التي تحقق طموحات وآمال أغلبية الشعب.
مشددين على ضرورة التصدي للفتنة والتخريب والفوضى وتحكيم العقل والمنطق 

بالتعامل مع الظروف االستثنائية التي تمر بها البالد.
ودعا الزرانيق ابناء القوات المسلحة واألمن باعتبارهم المؤسسة الوطنية المناط بها 
حماية الوطن وابنائه أن يكونوا كما عهدهم الشعب في جميع الظروف االستثنائية 

التي مر بها الوطن لحماية مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة اليمنية.
كما دعوا أحزاب اللقاء المشترك الى وضع مصالح الوطن العليا فوق كل اعتبار 
والجلوس على طاولة الحوار حقنًا لدماء الشعب وحفاظًا على وحدته وأمنه واستقراره.
وناشد الزرانيق في بيانهم المعتصمين في الساحات التزام بالتعبير عن آرائهم 
ومطالبهم بالطرق السلمية التي كفلها الدستور والقانون وعدم االنجرار للدعوات 
التي تسعى الى تدمير الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل الحياة، وأاّل يكونوا جسرًا 

يعبر من خالله أصحاب المصالح الضيقة.
وقالوا: إن على وسائل االعالم التعامل بمصداقية وموضوعية ومهنية في نقل 

األحداث وعدم تزييف الحقائق والتحريض ضد اليمن.
مطالبين بتحقيق مطالب الشباب المشروعة باعتبارهم أمل الوطن ومستقبله 

ودرعه الحصين في الحفاظ على مكتسباته ومقدراته ووحدته الوطنية.
مشددين على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن أرضًا وانسانًا والتصدي لدعاة الردة 

واالنفصال والتجزئة وكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار اليمن.
ودعا الزرانيق علماء اليمن المخلصين أن يتقوا اهلل في الوطن وأبنائه بقول كلمة 

الحق والنصيحة لكل من يدعو الى الفتنة والتخريب.
مؤكدين رفضهم أي تدخل في الشأن اليمني الداخلي يكون فيه مساس بكرامة 

اإلنسان اليمن أو رمزه الوطني فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية.
وأهاب البيان بكافة أبناء الشعب الشرفاء ورجال القوات المسلحة واألمن الحفاظ 
على األمن العام والسكينة العامة والسلم االجتماعي ومنع أي ممارسات تخل بذلك.. 
والعمل من أجل نشر ثقافة اإلخاء والمحبة والتسامح ونبذ ثقافة الحقد والكراهية 

والفرقة واالنفصال واالنقسام.

في جمعة الحــوار :

الشعب يوجه رسالة شديدة للمشرتك

حاتم: الشعب لن 
يخضع للمبتزين

الناحية: القلة لن 
تقهر إرادة األغلبية

ـــد: نــحــتــرم   ـــائ  ق
المبادرة الخليجية

الحصيني: شعبنا 
ال يقبل اإلمالءات
ماهر: ندافع عن 

ارادة شعب
قاسم: الشعب الحارس 

الوحيد للشرعية

حكامها تحدد  من  وحدها  الشعوب  حنظل: 
األعجم: الحشود الجماهيرية أبلغ من المبادرات
النصيري: الرئيس سيبقى حتى نهاية فترته
وجيه الدين: صالح رئيسنا الشرعي والدستور الحكم
يـــد  ا تز في  تمــــر  لمؤ ا شعبيــــة  ي:  لبحر ا

العولقي:  اإلعـــالم الكـــاذب لن يـرهبنـا 
الحمادي: المشترك لن يصحو إال والساحات فارغة

الزرانيق يدعــون المشترك إلى حقــن الدمــاء
أكدوا رفضهم االنقالب على الشرعية 

مة الــحــوار« الذين امتألت  جدد الماليين في »جمعة  لعا ا ت  حا لسا ا في عموم محافظات الجمهورية بهم 
وفي ميداني التحرير والسبعين 

بالعاصمة صنعاء العهد بأنهم 
لــن يسمحوا لكائن مــن كان 

التطاول على الشرعية الدستورية 
واالنــقــالب عليها.. مؤكدين 

بأنهم مع فخامة األخ علي عبداهلل 
المؤتمر الشعبي العام- المنتخب صالح -رئيس الجمهورية -رئيس 

بأرواحهم وأبنائهم وأموالهم.دســتــوريــًا وسيفدون الوطن 
استطالع/عبدالكريم المدي


