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عبَّر الرئيس اليمني عل��ي عبداهلل صالح عن 
تطلعه لخروج اليم��ن من محنته الحالية، مؤكدا 
دعمه وتقديره للمبادرة الخليجية وخاصة الدور 
السعودي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبداهلل بهدف حقن دماء اليمنيين والحفاظ 

على أمن واستقرار اليمن.
وأفاد الرئي��س اليمني ف��ي تصريحات خاصة 
ل�»عكاظ« قبي��ل إلقائ��ه كلمت��ه الموجهة إلى 
مؤيديه في ساحة السبعين )الجمعة( في صنعاء 
لرئي��س التحري��ر، ال تفزعوا في جمع��ة األمن 
واالستقرار، مؤكدا أنه ال أحد يرغب أن يرى اليمن 
غارقا في الفوضى. وزاد »لسنا هواة استعراضات 
سياسية وإنما نحن نعبر عن حبنا لليمن وحرصنا 

على استقرار اليمن«.
إلى ذلك، ح��ذر الرئيس اليمن��ي علي عبداهلل 
صالح في الكلمة التي وجهه��ا أمام ماليين من 
مؤيدي��ه بعد ص��الة جمع��ة األمن واالس��تقرار 
في مي��دان الس��بعين، مم��ا تقوم ب��ه العناصر 
الخارج��ة ع��ن النظ��ام والقانون م��ن اعتداءات 
على المواطنين وندد بقطع لس��ان أحد الشعراء 
المؤيدين للشرعية الدستورية، معربا عن تخوفه 
أن تكون هذه بداي��ة تليها قطع األرجل واأليدي 

من خالف ثم قطع الرؤوس.
وقال إن ش��عبنا قال كلمته في 2006م واآلن 
يكرر مرة أخ��رى، نعم للش��رعية ال للفوضى ال 
للتخريب، نعم للشرعية الدستورية ال للفوضى 
ال للتخريب ال لالنتقام ال للمشروع االنتقامي ال 
لمش��روع الحقد والكراهية والبغض��اء من قبل 
أولئ��ك النف��ر الخارجين ع��ن النظ��ام والقانون 

قطاعين الطرق قاتلين النفس المحرمة.
وأضاف قائال: »هذا هو مشروع القوى المتخلفة 
القوى الرجعية القوى المتطرفة قوى اإلرهاب«، 
موجها وزارة الداخلية واألجهزة األمنية لمالحقة 
أولئ��ك الذين قطع��وا لس��ان األديب الش��اعر، 
وتقديمهم للمحاكمة س��واء كانوا سياسيين أو 
عسكريين أو أمنيين أو مخربين أيا كانت صلتهم، 
فعلى األجه��زة األمنية أن تتحمل مس��ؤولياتها 

بإلقاء القبض على أولئك المجرمين. 
وج��دد ش��كره وتقدي��ره لجماهي��ر الش��عب 
اليمن��ي رج��اال ونس��اء عل��ى صموده��م أمام 
المخطط��ات التآمري��ة ومواقفه��م الوطني��ة 
الشجاعة والمشرفة.. محييا الحشود الماليينية 
من المواطني��ن الذين تحملوا عناء الس��فر من 
مناطقهم للحضور إلى صنعاء لتأكيد تمسكهم 
بالشرعية الدستورية ورفضهم للفوضى والعنف 
والتخريب والفت��ن، مؤكدا »إننا س��نقف معكم 

ثابتين مثل جبل عيبان وشمسان«.
وكان��ت ميادي��ن وش��وارع وأحي��اء العاصم��ة 
صنعاء اكتضت بحش��ود هائلة م��ن المواطنين 
الذين توافدوا من مختلف محافظات الجمهورية 
منذ يوم الخمي��س لتأدية ص��الة جمعة »األمن 
واالستقرار« والمشاركة في المسيرات المليونية 
التي أعقبت صالة الجمعة في ميدان الس��بعين 
الذي ش��هد مهرجان��ا جماهيريا حاش��دا تأييدا 
للش��رعية الدس��تورية والديمقراطي��ة ورفض 
محاوالت االنقالب عليها والتأكيد على التمسك 
باألمن واالستقرار ودعما للحوار الوطني الشامل.
وأكد المش��اركون ف��ي المس��يرات المليونية 
والمهرج��ان الحاش��د بميدان الس��بعين والذين 
أتوا من مختل��ف مديريات وقرى اليمن ويمثلون 
مختلف الشرائح أن الغالبية العظمى من جماهير 
الشعب اليمني تتمسك بالش��رعية الدستورية 
وبالرئيس علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية، 
الذي ن��ال ثقة األغلبي��ة في انتخابات رئاس��ية 
تنافس��ية حرة ومباش��رة في العام 2006 شهد 

بنزاهتها العالم أجمع. 
كما أك��دوا تمس��ك الش��عب اليمن��ي باألمن 

االستقرار والس��كينة العامة ورفض كل أعمال 
التخريب والفوضى والعنف التي تمارسها أحزاب 
اللقاء المش��ترك وحلفاؤها م��ن فلول الحوثيين 
والعناص��ر المتطرف��ة والمليش��يات المس��لحة 
في مس��عى تهدف إليه تلك األح��زاب وتعمدها 
مواصلة نهج المغامرة والمقامرة للسير بالوطن 
نحو فوهة بركان الفت��ن من خالل الفوضى في 
إطار مخطط تآمري يستهدف تقويض أمن اليمن 

واستقراره ووحدته وشرعيته الدستورية. 
وجدد المشاركون في هذه المسيرات المليونية 
والمهرجان الحاشد بميدان السبعين والتي تعد 
م��ن أضخ��م الحش��ود الجماهيرية ف��ي تاريخ 
اليمن الدعوة ألحزاب اللقاء المش��ترك إلى عدم 
تعطيل الحوار وتضييع المزيد من الوقت وسرعة 
تحكيم العقل والمنط��ق والتجاوب العقالني مع 
الحوار والمس��اعي الخيرة المبذولة لحل األزمة 
وفي مقدمتها المبادرة الخليجية ووضع مصلحة 

الوطن العليا فوق أي اعتبار.
وحملت ماليي��ن الجماهي��ر المحتش��دة قادة 
أحزاب اللقاء المشترك مسؤولية تصعيد األزمة 
واالس��تمرار ف��ي تحري��ض بع��ض المواطنين 
والشباب والتغرير بهم ودفعهم لممارسة العنف 
والفوض��ى واالعتداء عل��ى الممتل��كات العامة 
والخاص��ة، فض��ال ع��ن تحميلهم مس��ؤولية ما 
يتكبده االقتصاد الوطني من خسائر جراء هذه 

األزمة المفتعلة.
كما حملت الماليين المحتش��دة أح��زاب اللقاء 
المشترك مسؤولية اس��تمرار معاناة المواطنين 
نتيجة أعم��ال التقطع ف��ي طريق م��أرب لمنع 
وصول الغاز والمشتقات النفطية إلى المواطنين، 
إل��ى جانب القي��ام بأعمال تخريبية اس��تهدفت 
خطوط نقل التي��ار الكهربائي من محطة مأرب 
الغازية. .وأشار المشاركون في المهرجان الحاشد 
إلى أن طري��ق الوص��ول إلى الس��لطة مكفول 
للجميع عبر صناديق االقتراع وخيار الديمقراطية 
وليس عن طريق االنقالبات أو الزج بالوطن في 
أتون الفوض��ى والتخريب والفتن��ة الهادفة إلى 
تمزيق أبناء الش��عب اليمن��ي الواحد والنيل من 

حقوقه ومكتسباته الوطنية. 
ودعوا كاف��ة القوى السياس��ية على الس��احة 
الوطنية إلى التعاطي البناء واإليجابي مع مبادرة 
األشقاء في دول الخليج كمنظومة متكاملة تنفذ 
كلها بحس��ب بنودها وأولوياتها ال أن تنتقل من 
بند إل��ى بند أو م��ن فقرة إلى فق��رة أو من رقم 
إلى رقم ولكن تنف��ذ هذه المب��ادرة كاملة، بما 
يساهم في الخروج من حالة االحتقان السياسي 
ويجنب الوطن ويالت الح��روب والفتن والتمزق 
التي تزعزع أمن واس��تقرار البالد، والعودة إلى 
طاولة الح��وار واألخ��ذ بصوت الحكم��ة والعقل 
لخروج البالد من ه��ذه األزمة باعتبار الحوار هو 
المخرج اآلمن لحلها وجعل المصلحة العليا للوطن 

فوق كل اعتبار..إلى ذلك، أوض��ح األمين العام 
المساعد لحزب المؤتمر الش��عبي العام الحاكم 
س��لطان البركاني ف��ي تصريح��ات ل�»عكاظ« 
أن هناك ح��راكا يمني��ا بهدف تفعي��ل المبادرة 
الخليجية لحقن دماء اليمنيي��ن والوصول آللية 

دستورية لنقل السلطة.
وأض��اف أن المبادرة الخليجي��ة تعتبر الطريق 
األمثل لحل األزمة اليمنية، مؤكدا أن الس��لطة 
حريص��ة على دعم الجه��ود الخليجي��ة وخاصة 
الجه��ود الت��ي تبذله��ا المملك��ة بقي��ادة خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز. 
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن أمين عام 
مجلس التع��اون الخليج��ي عبداللطيف الزياني 
لن يزور صنعاء بعد إرس��ال ال��رد الخليجي عبر 

السفارة السعودية إلى األطراف اليمنية.
وفي ه��ذا اإلطار، أفاد مس��اعد األمي��ن العام 
لألمم المتحدة للش��ؤون اإلنسانية فكتور بولي 
كوف في تصريحات ل�»عكاظ« أن األمم المتحدة 

حريصة على تط��ور األوضاع ف��ي اليمن بهدف 
تحقيق األمن واالس��تقرار. وقال: »نحن قلقون 
على مس��تقبل اليمن ونرغ��ب أن تنتهي األزمة 
الحالي��ة بش��كل تتواف��ق عليه جمي��ع األطراف 

اليمنية«.
وأضاف: نحن عل��ى ثقة بأن الرئي��س اليمني 
سيتعامل بحكمة وحصافة مع تطورات األوضاع 
لكي يصل اليمن إلى بر األمان. وكانت بعثة األمم 
المتحدة برئاس��ة فكتور بولي ك��وف قد وصلت 
الخميس لالطالع على األوضاع في اليمن، حيث 
التقت مع األمين العام المس��اعد لحزب المؤتمر 
الش��عبي العام الحاك��م وتم خ��الل اللقاء بحث 

تطورات األوضاغ في اليمن.
جولة: د. أيمن حبيب وفهيم الحامد من ميدان 

السبعين في صنعاء
»الشعب يريد علي عبداهلل صالح« »نعم للحوار 
ال لعدم االستقرار وال للفوضى »ويا علي غيرك 
ما نبغ��ى«، هكذا بدا المش��هد ف��ي مجمله في 

ميدان السبعين في جمعة األمن واالستقرار التي 
ش��هدها ماليين من المؤيدين للرئيس اليمني 

علي عبداهلل صالح.
»ع��كاظ« رص��دت جمع��ة األمن واالس��تقرار 
من الصب��اح الباكر حي��ث بدأ مئ��ات اآلالف من 
اليمنيين المؤيدين للرئيس اليمني رجاال ونساء 
وأطفاال من محافظات تع��ز، بني مطر، عمران، 
صع��دة، الج��وف، إب، حج��ة، والمحوي��ت ومن 
العاصمة صنعاء، في التوجه مشيا على األقدام  
وبس��ياراتهم، عابري��ن جميع الحواج��ز األمنية 
والممرات والجس��ور لحجز أماكنه��م في ميدان 
السبعين، والش��وارع المحيطة به في العاصمة 
صنعاء ألداء صالة »جمعة االس��تقرار«، وإعالن 
دعمهم للرئيس اليمني حيث حمل المتظاهرون 
شعارات متنوعة ومختلفة وصور الرئيس اليمني. 
وصلنا بالقرب من مس��جد الصالح الذي صلى 
فيه الرئيس اليمني صالة الجمعة، حيث كان من 
المقرر أن نصلي فيه، إال أن زحمة الطرقات التي 
تكدس��ت بالمارة والس��يارات غيرت وجهتنا إلى 
منصة السبعين لكي نؤدي الصالة مع جمع من 

المتظاهرين. 
وقبيل دخولنا إلى ميدان الس��بعين، ش��اهدنا 
العشرات من المخيمات الكبيرة في وسط التحرير 
للمناصرين للرئيس اليمني علي عبد اهلل صالح. 
وبدأت الحشود البشرية تزداد رويدا رويدا حتى 
امتأل ميدان السبعين من جهة ميدان التحرير إلى 

دوار المصباحي في شارع حدة. 
صعدنا إل��ى منصة الس��بعين الممتلئة وأدينا 
ص��الة الجمعة، وب��دأت حرك��ة رج��ال الحرس 
الخاص غي��ر العادي��ة، وعقبها وص��ل الرئيس 
اليمني وس��ط هتافات  الماليين من المؤيدين 
له. تحدثت »ع��كاظ« خالل الجول��ة التي قامت 
بها في ميدان الس��بعين مع عدد من  اليمنيين، 
حيث أكد علي الحبش��ي الذي كان يحمل يافطة 
كتب عليها »زنق��ة زنقة دار دار غيرك يا علي ما 
نختار«: »نحن حقيقة نؤي��د علي عبداهلل صالح 
ليس لكونه رئيسا حكم اليمن ل� 33 عاما ولكن 
حرصا  وحفاظا على بلدنا وأمنها واس��تقرارها، 

وتجنبا إلراقة الدم«.
وزاد أي ش��اب يمني يقتل فهو خس��ارة لليمن 
بكاملها،  وبدال أن نكون ضحايا لصراعات داخلية 
يج��ب أن نقف إلى جانب الش��رعية الدس��تورية 
بهدف انتقال سلمي وسلس للسلطة يضمن عدم 
سقوط ضحايا، وعلينا أن نضحي من أجل الوطن 

بدال أن يقتل بعضنا البعض.  
في حي��ن اعتبر محم��د العمران��ي القادم من 
محافظة عم��ران أن ما يحدث في اليمن ش��يء 
يدمي القل��ب ويجب أن يتم إيقاف��ه فورا. وتابع 
قائال نحن ندع��م الرئيس ألننا نرفض االقتتال 
ونرغب في الس��لم ونريد عملية انتقال سلمية 
سلس��ة وعبر الدس��تور وبعيدا عن التش��نجات 

الحزبية والمظاهرات واالختالالت األمنية. وأضاف 
أن أي مشاكل في اليمن تخسرنا الكثير ليس في 
األرواح فقط وإنما في االقتصاد والمال واألنفس.
أما المس��ن القادم من يريم ف��ي محافظة إب 
علي اليريمي فق��ال وهو يردد »بال��روح بالدم 
نفديك يا يمن«: »نحن نعرف الثورة وخسائرها 
البش��رية والمادية، نحن نريد التغيير واإلصالح 
وال نريد العنف والقتل، ونريد أبناءنا أن يذهبوا 
إل��ى الم��دارس والجامع��ات وال نري��د القت��ل 
واالضطرابات. وطالب ش��باب الثورة بأن يعملوا 
لمصلح��ة الوطن ولي��س لتدميره وأن يجلس��وا 
ويتفاهم��وا فيم��ا بينهم ث��م ينقلوا الس��لطة 

بطريقة واضحة«.
وزاد: »لم آت حبا ف��ي علي ولكن جئت حبا في 
أبنائي وف��ي اليم��ن فالرئيس اليمن��ي هو في 
األصل شخصية  محبوبة منذ القدم وعمل ألجل 
اليمن، وال يمكن إنكار جه��وده وعلينا أن نحكم 

العقل والمنطق قبل كل شيء«.
أما الشابة سميرة علي التي تبلغ من العمر 11 
عاما قالت: »ال أري��د إال بابا عل��ي ألننا كنا قبل 
هذه المظاهرات ندرس بشكل يومي دون خوف، 
ولكننا أصبحنا اليوم خائفي��ن إن كنا في البيت 
أو في المدرسة فرصاصة واحدة تطلق في الجو 

كأنها تخترق جسدي«. 
ف��ي حين ت��رى نوري��ة الغاب��ري الت��ي تعمل 
مدرسة »أن القلق أصبح يراودها منذ اليوم األول 
النطالق المظاه��رات والثورة. وزادت »بعد أيام 
من التفكير في الشعارات المعارضة التي ترفع 
وأثرها على مس��تقبل البالد ق��ررت عدم تأييد 
الشباب المعارضين والخروج إلى ميدان السبعين 
لدعم االس��تقرار خاصة أن الرئي��س ال يرفض 
التغيير ولكن��ه يطالب أن يتم بطرق س��لمية«.

وتوجهنا إلى عدد من المس��نات فسألنا إحداهن 
ما الذي أتى بك إلى هنا رغم كبر سنك؟، قالت: 
»نحب ابننا علي عبداهلل صال��ح  وفاء لعطاءاته 
لليمن.«، وتابعت »نريد األمن ونريد االستقرار«.

في المقابل تجمع مئات اآلالف من المعتصمين 
ف��ي س��احة التغيي��ر في جمع��ة الوفاء لش��عب 
الجنوب.  خرجنا من س��احة الس��بعين بصعوبة 
بالغة وس��ط زخات المطر واآلالف من الحش��ود 
البش��رية، خرجنا بتجربة إضافي��ة ومنفردة لما 
يجري في الطرف اآلخر. هو حراك شعب حقيقي 
داعم للرئيس اليمني، والذي الزال يمتلك أوراقا 

مهمة في األزمة الحالية .
وفي خطبة الجمعة التي ألقاها خطيب س��احة 
السبعين شرف القليصي، قرأ رسالة تلقاها من 
الجالية والمغتربين اليمنيين في المملكة طالبوا 
فيها جميع أبناء الش��عب اليمني بااللتفاف حول 
الوطن والشرعية الدس��تورية وتجنيبه مشاكل 

الفرقة واالنقسام.
كما ندد الخطيب بقطع لسان أحد الشعراء ألنها 
عملية ال تليق بوع��ي مجتمع يطال��ب بالحرية 
والديمقراطي��ة والتعددية السياس��ية والفكرية 

والنقد البناء.
وقال أحد المسؤولين المراقبين لسير المظاهرة 
المؤيدة للرئيس علي عبداهلل صالح إنه بلغ طول 
مسافة المظاهرات المؤيدة للرئيس خمسة كيلو 
مترات يرش��حها للدخول في موسوعة جينس، 

حيث إن عرض الميدان 280 مترا.

أصداء اعالمية واسعة لمسيرة جمعة األمن واالستقرار

رئيس الجمهورية لصحيفة »عكاظ«: نحن نعرب عن حبنا لليمن ونؤكد دعم املبادرة الخليجية
تعيد »الميثاق« نشره ألهميته.شهدتها صنعاء واعدت تقريرًا حولها.. تفاعالت جمعة األمن واالســتقرار التي وكانــت صحيفــة »عــكاظ« رصدت 5كيلومترات وعرض 280مترًا.مســافة المظاهرات المؤيدة للرئيس موســوعة »جينــس« وقــد بلــغ طول عبــداهلل صالح انهــا مرشــحة لدخول لسير المظاهرة المؤيدة للرئيس علي »عكاظ« السعودية استنادًا الى مراقبين دول الخليج العربي حيث قالت صحيفة وسائل االعالم العربية والدولية وبالذات واالســتقرار« بتغطية واســعة من قبل الشــعبي العــام فــي جمعــة »االمــن رئيــس الجمهورية - رئيــس المؤتمر لفخامة االخ الرئيس علي عبداهلل صالح  حظيت المســيرة المليونية المؤيدة  

»عكاظ« : الرئيس علي عبداهلل صالح 
شخصية محبوبة عند اليمنيني

 واليمكن انكار جهوده
مراقبون : المسيرة المليونية المؤيدة للرئيس مرشحة 

لدخــول موســوعة »غينيس« بمسـافة 5كيلومتـرات
مساعد أمين عام األمم المتحدة : نثق بأن الرئيس اليمني سيتعامل 

بحكمة وحصافة لكي يصل اليمن الى بر األمان

º                                            

º

البركاني : هنـــاك 
حراك يمني بهدف 
ة  ر د لمبا ا تفعيل 

لحقن الدم اليمني


