
الشعب مـن يصنــــع قراره..
الرئيس:المالييــن فـي »جمعـة الـوفـــــــــــــاق« قالوا: 

نرفض التدخل القطري 
في الشأن اليمني

وف���ي س��اح��ة السبعين  
حيث  ء,  صنعا لعاصمة  با
لهائل  ا ل��ب��ش��ري  ا الحشد  تجمع 
بعد صالة الجمعة للمشاركة في 
الحاشد،  الجماهيري  المهرجان 
األخ علي عبداهلل  فخامة  ألقى 
صالح رئيس الجمهورية كلمة .. 
حيا في مستهلها الجماهير اليمنية 
الموجودة في ساحة المهرجان 
والذين يوجدون في منازلهم في 

مختلف مناطق الوطن. 
وق��ال فخامة رئيس الجمهورية: 
»نحيي هذه الجماهير المحتشدة 
والذين توافدوا على العاصمة صنعاء 
من مختلف محافظات الجمهورية 
للتعبير عن ارائهم وتأكيد تمسكهم 
بالشرعية ال��دس��ت��وري��ة وب��االم��ن 

واالستقرار والطمأنينة«.
وقال :» نحن نستمد قوتنا منكم 
منكم  فنحن  ثقتكم  من  وثقتنا 
واليكم ونستمد قوتنا من قوة 
الشعب اليمني العظيم رجااًل ونساًء 

ال نستمد شرعيتنا من قطر فهي 
مرفوضة ، وهذا تدخل سافر في 
الشأن اليمني ،ومرفوض ماتأتي 
به قناة الجزيرة فنحن نملك ارادتنا 

بانفسنا«.
واضاف :» نحن وجدنا في اليمن 
احرارا ال نستمد قوتنا اال من شعبنا 
مشاعر  يحترموا  ان  وعليهم   ،
الشعب اليمني سواًء أكانوا اشقاًء 
او اصدقاًء.. نحن نستمد قوتنا من 
الشرعية الدستورية ونرفض تماما 
االنقالب على الديموقراطية وعلى 
الحرية وعلى النهج السياسي الذي 
انتهجته اليمن عندما اعلنت بالثاني 
والعشرين من مايو 1990م انه 
يمن ديموقراطي موحد نفديه 

بالروح وبالدم.
وحيا فخامة رئيس الجمهورية 
في ختام كلمته الحشود قائال : 
احيي ابناء اليمن رجاال ونساء اينما 
كانوا في المدن والقرى على هذه 

المشاعر الفياضة . 

نستمد قوتنا من الشعب العظيم

االثنين : 11 / 4 / 2011م 
 الموافق :7 / جماد أول / 1432هـ 

العدد: )1550( متابعات7

وألقيت كلمة عن االحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من قبل يحيى عبداهلل دويد عضو اللجنة العامه  
للمؤتمر الشعبي العام رحب فيها بهذا الحشد الذي يعبر عن إرادة الشعب اليمني وضميره وخياراته الوطنية .

وقال » ايها المحتشدون في جمعة الوفاق لترسموا هذه اللوحة الديمقراطية والحضارية ولتعبروا عن ارادة 
الشعب اليمني وضميره وعن خياراته الوطنية النبيلة وتسطرون 
اليوم تاريخ الوفاء والوالء لفخامة الرئيس علي عبداهلل صالح 
وتشكلون بحضوركم المهيب استفتاًء ديمقراطيا وجماهيريا 
جديدا ليس لتجديد ثقة الشعب بقيادة فخامة الرئيس وإنما 
لتجديد التمسك بالشرعية الدستورية واالنتخابات،والمرجعية 
الديمقراطية وخ��ي��ارات الشعب في حماية الثورة والوحدة 
والديمقراطية والسالم االجتماعي وفي الحفاظ على أمن 

واستقرار الوطن«.
وأضاف » ان العهد الوحدوي والديمقراطي الذي رسخه فخامة الرئيس والذي قام على التعددية 
والديمقراطية وحريه الرأي والتعبير قد شهد فيه الوطن ازدهار العمل السياسي والديمقراطي وهو عهد 
اعادة االعتبار للمشاركه الشعبية الواسعة واسس لبناء مؤسسات ديمقراطية وقد حقق فيه الوطن طفرة 

فريدة في تاريخ اليمن الحديث.
وأكد دويد أن العهد الوحدوي قد عزز الوحدة الوطنية والحوار الديمقراطي .. مشيرًا إلى أن هناك من ظلوا 
يحملون ثقافة االضرابات واالزمات واالحداث والتعاطي الثأري مع هذا الواقع الجديد واصبح من الصعب 
عليهم ان يتعايشوا مع الديمقراطية الى راي الشعب وصندوق 
االقتراع وظل افالسهم الجماهيري وعزلتهم دافعا وراء تفكيرهم 
االنقالبي ومؤامراتهم ودسائسهم الدائمه التي لم تبرح الساحة 

الديمقراطيه.
وقال »هاهي الديمقراطية في بالدنا تتعرض الشرس هجمة 
وليس النظام الديمقراطي فحسب وإنما النظام الجمهوري برمته 
بهدف اعادتنا الى عهد االنقالبات العسكرية والسيطرة االيدلوجية 
التي تجاوزها الزمن، إنهم يريدون اعادتنا الى عصور ما قبل 
المجتمع المدني وعلى هذا نجدد تمسكنا بالثوابت والمكاسب الوطنيه وتمسكنا بالمرجعية الدستوريه 
والديمقراطيه ونعلن تأييدنا لكل المبادرات التي تقدم بها فخامة االخ الرئيس في سبيل الخروج من االزمة 

التي تسببت فيها احزاب اللقاء المشترك وبما يجنب اليمن مخاطر الفتنه والفوضى والخراب«. 

دويد: هناك من يريد اعادتنا الى االنقالبات العسكرية والسيطرة االيديولوجية

المشترك يحمل ثقافة التعاطي 
الثأري مع النهج الديمقراطي


