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يف اللقاء املوسع لقيادات املؤتمر وأحزاب التحالف بالحديدة:

نائب الرئيس: اليمن ستشهد يف ابريل حدثًا ديمقراطيًا كبريًا

حيث عرب نائب رئي�س اجلمهورية عن االعتزاز بهذا 

احل�ضد الكبري واللقاء والت�ضاور حول عدد من الق�ضايا 

الوطنية. وقال: لعلكم تتابعون باهتمام جمريات االأحداث 

وتطورات االأو�ضاع يف بالدنا وخا�ضة وقد اأ�ضبحنا قاب 

قو�ضني اأو اأدنى من ال�ضابع والع�ضرين من اإبريل القادم، 

يوم الدميقراطية والتعبري االأمثل وامل�ضاركة ال�ضعبية 

الوا�ضعة يف اإدارة ال�ضاأن العام، واالإ�ضهام الفعال يف بناء 

اليمن احلديث واملتطور وامل�ضتجيب لتطلعات الع�ضر. 

واأ�ضاف: لقد حققت بالدنا جناحات كبرية يف العقود 

الثالثة املن�ضرمة، بل اإن ما حتقق يف هذه الفرتة هو ما 

ميكن اأن ن�ضميه اليوم معامل حقيقية على طريق النه�ضة 

الوطنية »االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية« ليمن 

معا�ضر وموحد، وذلك بف�ضل اإخال�س اأبنائه االأوفياء 

وقيادته الر�ضيدة احلكيمة والتي كان لها ف�ضل قيادة هذه 

امل�ضرية وتوجيهها نحو غاياتها الوطنية يف بناء جمتمع 

دميقراطي وموحد. 

وتابع نائب الرئي�س قائاًل: اإننا نرى باأعيننا حجم 

التحوالت التي جتري يف خمتلف مناحي احلياةـ  ولي�ضت 

احلديدة �ضوى اأمنــوذج لهذا التحول الذي غدا واقعاً 

نلم�ضه ونتحقق من وجــوده كل يوم، لقد تغريت حياة 

املواطن هنا وكذلك االأمر يف بقية حمافظات اجلمهورية 

ـ فتح�ضنت االأحوال املعي�ضية، ومنت القدرات االإنتاجية 

للمجتمع، وغدت البنية االقت�ضادية اأف�ضل مما هي عليه 

قبل قيام الوحدة، ويف ظروف لي�ضت بال�ضرورة مواتية، 

بل ن�ضتطيع اأن نقول اإنها كانت �ضعبة ومعقدة، االأمر 

الذي يعمق لدينا ال�ضعور بالتفاوؤل بامل�ضتقبل، وم�ضتقبل 

االأجيال القادمة من بعدنا. 

واأ�ضار نائب الرئي�س اإىل اأنه وقبل اأيام ا�ضت�ضافت بالدنا 

خليجي ع�ضرين، وعا�ضت عدن واليمن اأياماً بهيجة فكان 

هذا احلدث بحد ذاته، وب�ضرف النظر عن مكا�ضبه املادية 

واملعنوية لبالدنا و�ضعبنا، حدثاً نوعياً يف طبيعة العالقات 

القائمة بني �ضعوب اخلليج واجلزيرة العربية. 

ولفت اإىل اأن الريا�ضة حققت ما عجزت عن حتقيقه 

ال�ضيا�ضة والدبلوما�ضية، اإذ تغريت اأمور كثرية لي�س اأقلها 

اأن اليمن بعد هذه الدورة الريا�ضية مل يعد كما كان قبلها، 

واأن �ضعوب اخلليج واجلزيرة مل تعد كما كانت قبل انعقاد 

الدورة يف عدن، فالعالقات االأخوية واالإن�ضانية و�ضورة 

كل طرف لدى االآخر قد اأ�ضفت عليها معاين جديدة، وبدت 

االأمور يف عدن وكاأن �ضعوب اجلزيرة تعيد تكوين ذاتها. 

وقال نائب رئي�س اجلمهورية اإن اليمن حققت اإجنازًا 

ريا�ضياً هو االأول من نوعه، واأثبتت اليمن �ضعباً وقيادة 

اأنها اأكرب من التحديات واأقوى من كل املوؤامرات، وكانت 

الدورة باملعاين القومية اأو االإن�ضانية اأو الثقافية حدثاً 

نوعياً �ضتبقى ذكراه طيبة وخالدة يف نفو�ضنا جميعاً، 

واأعتقد اأنه �ضيوؤ�ض�س لعالقات اأف�ضل بني �ضعوب اخلليج 

واجلزيرة العربية. 

وا�ضتطرد قائاًل: » اأمــا عاملياً فــاإن �ضورة اليمن قد 

غدت اأكرث بهاًء يف نظر املجتمع الدويل ، حيث �ضقطت كل 

الرهانات اخلا�ضرة وبدت احلقيقة نا�ضعة للناظرين«. 

واأكد عبدربه من�ضور هادي اأنه وبالقدر الذي اأ�ضعدنا 

ما حتقق من جناحات خالل ال�ضنوات املا�ضية يف م�ضرية 

البناء والوحدة والدميقراطية، بقدر ما رتب علينا ذلك 

م�ضئولية امل�ضي قدماً نحو اإجنــاز املهام املناطة بنا، 

وال �ضك اأن ذلك لن يتحقق دون دعم وموؤازرة وم�ضاندة 

املجتمع بكل فئاته وانتماءاته وتياراته. 

واأ�ــضــار اإىل ما تعر�ضت له بالدنا من حملة �ضارية 

ا�ضتهدفت اإجنــازاتــه الوطنية الكربى » اجلمهورية 

والوحدة والدميقراطية ». موؤكدا اأن اجلذور العميقة 

لهذه االإجنـــازات الرا�ضخة ر�ضوخ اجلبال يف ما�ضينا 

وحا�ضرنا وم�ضتقبلنا قد خيبت ظنون املتاآمرين واملرتدين 

واملتقم�ضني منهم عباءة الدميقراطية اأو املتدثرين برداء 

الرجعية والتخلف. 

وقال نائب الرئي�س: لقد جنحت اليمن بقيادة ابن اليمن 

البار الرئي�س علي عبداهلل �ضالح يف الثبات والدفاع بقوة 

عن املكا�ضب الوطنية واالجتماعية، واأثبتت اليمن اأنها 

بلد ع�ضي على اأعدائه، قوي باأبنائه، فرتاجعت خماطر 

اخلروج عن القانون، وحلقت بال�ضعارات االنف�ضالية 

وامل�ضاريع ال�ضغرية هزائم متالحقة �ضوف تبدو اآثارها 

وتربز بو�ضوح اأكرث يف االأيام القادمة، كما غدا �ضعبنا اأكرث 

متا�ضكاً ووحدة مما كان عليه يف اأي وقت م�ضى، وارتدت 

حماوالت زرع الفنت، والبغ�ضاء والكراهية اإىل �ضدور 

دعاتها. 

واأكد انه يف اأبريل القادم �ضت�ضهد بالدنا حدثاً دميقراطياً 

كبريًا واملتمثل يف االنتخابات الربملانية، وال�ضك اأنكم 

تذكرون اأن هذه االنتخابات قد تاأجلت د�ضتورياً بناء على 

طلب االإخوة يف امل�ضرتك الذين قدموا باأنف�ضهم �ضيغة 

اتفاق فرباير 2009م ثم انقلبوا عليه بوثيقة االإنقاذ 

الوطني. 

وتابع: لقد كان اتفاق فرباير خمرجاً يحفظ الأحزاب 

اللقاء امل�ضرتك ماء الوجه اأمــام اأع�ضائها وو�ضيلة 

للبحث يف �ضيغ منا�ضبة لتطوير النظام ال�ضيا�ضي 

والدميقراطي واالنتخابي، لكن روح التاآمر واالنقالب 

ــرى على  والــد�ــس والوقيعة عــادت ت�ضيطر مــرة اأخ

عقول قادة امل�ضرتك، وطغت ثقافة االإق�ضاء وعدم 

االعــرتاف بحقائق الواقع على تفكريهم ال�ضيا�ضي، 

فف�ضروا االتفاق مبا ُير�ضي النزعة املتطرفة التي 

حتكمت ب�ضلوكهم خالل ال�ضنني املا�ضية، وبداًل من 

االلتزام مب�ضمونه جعلوا لهذا االتفاق م�ضموناً اآخر، 

وراحوا يبحثون يف اجتاه واحد فقط هو اإ�سقاط النظام 

ال�ضيا�ضي، وبلوغ الفراغ الد�ضتوري ثم االنق�ضا�س على 

ال�ضلطة بعيدًا عن االنتخابات و�ضناديق االقرتاع التي 

تعربرِّ يف نهاية املطاف عن االإرادة ال�ضعبية. 

واأ�ضاف:«لقد مت�ضكنا خالل الفرتة املا�ضية مبوقف 

ثابت ال يتغري، وهو اأننا مع حوار وطني يف�ضي اإىل نتائج 

من �ضاأنها التطبيق اخلــالق التفاق فرباير واخلو�س 

مبا�ضرة يف بنوده الثالثة التي كان ميكن اأن توؤدي لو تغلب 

�ضوت العقل وامل�ضلحة العليا للوطن لدى قادة امل�ضرتك 

اإىل تعديالت د�ضتورية وقانونية وت�ضكيل اللجنة العليا 

لالنتخابات، لكن روح املناكفة ال�ضيا�ضية لدى هوؤالء 

اأبت اإال اأن تعرب عن نف�ضها مرة بت�ضويف الوقت واأخرى 

باالن�ضحاب وثالثة مبحاولة اللجوء اإىل اأ�ضكال وهياكل غري 

د�ضتورية وغري قانونية مدعومة مبال ال يعرف م�ضدره. 

واأو�ضح اأنه وللتعبري عن �ضدق نوايانا جتاه احلوار 

والرغبة يف الو�ضول اإىل قوا�ضم م�ضرتكة قدمنا املزيد من 

التنازالت التي راأينا اأن هناك م�ضلحة وطنية تدعو لها، 

ومع كل مرحلة من مراحل احلوار، وعندما كانت االأمور 

ت�ضل اإىل طريق م�ضدود كان االأخ الرئي�س يتقدم مبقرتحات 

جديدة فيها قدرًا اآخر من املرونة ال�ضيا�ضية والتنازل. 

كما اأو�ضح نائب رئي�س اجلمهورية اأن اآخر مقرتحات 

املوؤمتر لالإخوة يف امل�ضرتك متثلت يف ت�ضكيل اللجنة 

العليا لالنتخابات، وقد وافقوا ثم تراجعوا بعد ق�َضم 

مغّلظ وبت�ضكيل حكومة وحدة وطنية تتوىل االإ�ضراف 

على �ضري االنتخابات النيابية تاأكيدًا مل�ضداقيتنا يف 

جعل هذه االنتخابات حرة ونزيهة و�ضفافة وت�ضكيل 

ــزاب املمثلة يف جمل�س النواب  جلنة م�ضغرة من االأح

لالتفاق على التعديالت الد�ضتورية املقدمة من اجلانبني، 

واأخريًا التزامنا بال�ضراكة يف حكومة الوحدة الوطنية 

بعد االنتخابات بغ�س النظر عن نتائج تلك االنتخابات 

ـ وهي اقرتاحات مهمة كان ميكن اأن حُتدث حتواًل كبريًا 

يف احلياة ال�ضيا�ضية والدميقراطية وهي على اأي حال 

تنازالت ما كان للموؤمتر اأن يتقدم بها وهو حزب االأغلبية، 

واملفو�س من �ضعبنا باإدارة ال�ضاأن العامـ  لوال حر�ضه على 

ا�ضتقرار البالد واأمنها و�ضمان تقدمها مب�ضاركة وا�ضعة 

من اجلميع. 

وم�ضى قائال: لقد رف�ضت اأحــزاب امل�ضرتك كل هذه 

املقرتحات وراحت ترّوج لالإ�ضاعات واالأكاذيب، وكان 

الوقت مير �ضريعاً ومل يتبق على موعد االنتخابات اإال 

القليل من الوقت، وهو ما دفع باملوؤمتر ال�ضعبي العام 

وحلفائه من اأحزاب التحالف الوطني الدميقراطي اإىل 

حتمل امل�ضئولية ودعوة الكتلة الربملانية للتحالف ملناق�ضة 

التعديالت على قانون االنتخابات التي كان امل�ضرتك قد 

وافــق عليها مــادًة مــادة �ضماناً الإجــراء االنتخابات يف 

موعدها املحدد، خا�ضة وقــد ا�ضتنفدت كل الو�ضائل 

وال�ضبل يف الو�ضول اإىل �ضيغ م�ضرتكة، حول ق�ضايا 

اخلالف التي يّدعي امل�ضرتك اأهميتها. 

واأ�ضاف:« واالآن وقد اأقر القانون ومت اإعادة ت�ضكيل 

اللجنة العليا لالنتخابات من ق�ضاة وهو مقرتح املعار�ضة 

الذي ت�ضمنه اتفاق املبادئ يف 2006م وبعد �ضدور قرار 

ت�ضكيلها ندعو قــادة امل�ضرتك اإىل تغليب �ضوت العقل 

وم�ضلحة الوطن على كل امل�ضالح االأخرى، التي ما فتئوا 

برتديدها مع كل مرحلة خالف تربز يف ال�ضاحة ال�ضيا�ضية، 

وملرة واحدة يتنازلون مل�ضلحة الوطن كما تنازل لهم 

املوؤمتر وحلفاوؤه عدة مرات. 

واأكد عبدربه من�ضور هادي اأن القرار النهائي يف ق�ضايا 

اخلالف �ضيعود لل�ضعب، وهو وحده احلكم والفي�ضل يف 

هذا اخلالف، واأن الف�ضل يف خالف من هذا النوع ال يح�ضم 

بغري �ضناديق االقرتاع التي �ضتمنح ال�ضرعية د�ضتورياً 

ملن ي�ضتحقها عرب املمار�ضة الدميقراطية وبعيدًا عن 

اأجواء التاآمر. 

ــراغ احلياة  كما اأكــد رف�س اأي حماولة من �ضاأنها اإف

ال�ضيا�ضية من م�ضمونها الدميقراطي اأو اإي�ضال البالد 

اإىل فراغ د�ضتوري ال ميكن التكهن بنتائجه على م�ضتقبل 

الوطن وم�ضتقبل التنمية وخيار اال�ضتقرار واالأمــن 

والدميقراطية ذاتها . 

وقال نائب رئي�س اجلمهورية: لقد �ضمحت لنا هذه 

الزيارة اإىل حمافظة احلديدة واللقاء بال�ضلطة املحلية 

واملواطنني باالطالع عن كثب على النجاحات املحققة يف 

جماالت التنمية االقت�ضادية واالجتماعية، لقد الحظنا 

تكاتفاً وتعاوناً بني ال�ضلطة املحلية واملواطنني وهو 

االأمر الذي �ضمح بتحقيق جناحات تنموية بلغ اأجماليها 

خالل الفرتة من 2002ـ 2008م اأكرث من مائتني واثنني 

وثالثني مليار ريــال م�ضاف اإليها ا�ضتثمارات مهمة 

يف العام 2010م ، م�ضريا اإىل اأن حمافظة احلديدة 

وباعتبارها حمافظة زراعية و�ضمكية بدرجة مهمة 

فقد حظي هذان القطاعان معاً بن�ضبة كبرية من هذه 

اال�ضتثمارات، كما حظيت البنية التحتية وقطاعات 

الرتبية والتعليم، والتعليم العايل والتعليم املهني 

وال�ضحة بقدر اأكرب من االهتمام. 

واأكد اأن حكومة املوؤمتر وال�ضلطة املحلية وبتعاون 

املواطنني ومنظمات املجتمع املدين �ضتوا�ضل جهودها 

لتطوير احلياة االقت�ضادية وحت�ضني احلياة املعي�ضية 

ال�ضيا�ضية  براجمنا  ــة يف  ــوي ول اأ باعتبارها  لل�ضكان 

والتنموية، و�ضتوا�ضل احلكومة وال�ضلطات جهودها 

لتغطية عجز املحافظة من الطاقة الكهربائية وا�ضتكمال 

الربط ال�سبكي، و�ست�ستمر اجلهود ال�ستكمال املدينة 

الطبية وجتهيزها وت�ضغيلها. 

وحــث وزارة ال�ضحة العامة على االإ�ــضــراع باإنزال 

مناق�ضة م�ضروع امل�ضت�ضفى املركزي ووجــه وزارة 

االأ�ضغال بالبدء يف تنفيذ م�ضروع طريق املنرية الزيدية 

بني عبا�س. 

واأكد نائب الرئي�س اأهمية اتخاذ االإجراءات للمحافظة 

على االأرا�ضي العامة واخلا�ضة ومنع اأي جتاوزات، والأن 

احلديدة حمافظة زراعية مهمة فاإن برامج تقدمي امل�ضاعدة 

للمزارعني وبالذات يف الوديان الرئي�ضية املهمة يجب اأن 

تتطور يف امل�ضتقبل، وخا�ضة يف جمال تطوير و�ضائل 

االإنتاج باأحدث الطرق العلمية وهكذا االأمــر بالن�ضبة 

لبقية القطاعات كاملياه وال�ضرف ال�ضحي ومياه الريف 

اإال اأن املدخل الأي تنمية حقيقية اإمنا يتوقف على النجاح 

يف تطوير التعليم والق�ضاء على االأمية خا�ضة وقد ثبت 

اأنه اإذا ع�ضع�س اجلهل يف جمتمع ما اأ�ضيبت معظم فئاته 

بالفقر.. فالعلم اأداتنا االأ�ضا�ضية لتنمية املجتمع وتنمية 

حياة االإن�ضان. 

وقال نائب الرئي�س يف ختام كلمته: مرة اأخرى اأحييكم 

يف هذه املحافظة البا�ضلة واأ�ضد على اأيديكم واأدعوكم 

باعتبار انتمائكم الأكــرب االأحـــزاب الوطنية يف بالدنا 

و�ضاحب االأغلبية الربملانية والتاريخ الوطني النا�ضع 

املوؤمتر ال�ضعبي العام ملناق�ضة وا�ضعة حول االأو�ضاع 

الراهنة وما متثله من حتديات اأمامنا وما تتطلبه من 

جهود م�ضرتكة حلماية الوحدة والــذود عن النظام 

الوطني الدميقراطي، واعتبار م�ضلحة االإن�ضان اليمني 

وتقدمه هدفاً وغاية كما اأدعو اإخوتنا يف اأحزاب التحالف 

الوطني الدميقراطي امل�ضاركة يف هذه املناق�ضة على ذات 

امل�ضتوى. ۹

¿  قوبلت كلمة األخ المناضل/ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمراألمين العام التي ألقاها في انطالقة 
اللقاءات الموسعة لقيادات المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني باهتمام كبير على المستوى الوطني والتنظيمي..

حيث وضعت قيادات وقواعد المؤتمر على حقيقة التطورات في الساحة الوطنية، وحددت مهامهم في الحاضر والمستقبل على طريق االستعداد 
إلجراء االنتخابات النيابية بعد أن تعمدت أحزاب المشترك على عرقلة الحوار، وحاولت أن تدخل البالد في فراغ دستوري.. كما شددت الكلمة على 
أهمية أن  تقوم السلطة المحلية بدورها وتلبية متطلبات المواطنين ومعالجة همومهم على مستوى المديريات.. الجدير بالذكر أن اللقاء حضره 
األمين العام المساعد الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وعدد من أعضاء اللجنة العامة واألمانة العامة وأعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلي أحزاب 

التحالف الوطني وشارك في اللقاء أكثر من 6000 قيادي مؤتمري..
ونظرًا ألهمية القضايا التي تناولتها كلمة األخ عبدربه منصور هادي والتي ألقاها في اللقاء الموسع االثنين الماضي »الميثاق« تعيد نشرها تعميمًا 

للفائدة.

الشعب سيمنح الشرعية ملن يستحقها عرب صناديق االقرتاع

شعبنا أكثر تماسكًا ووحدة.. ومحاوالت مثريي الفتن ارتدت إىل صدور دعاتها

عملت أحزاب املشرتك على إهدار الوقت واملماطلة يف الحوار واللجوء ملمارسات غري قانونية مدعومة بمال مشبوه

اليمني عصي على 
أعدائه وقوي بأبنائه

رفضت أحزاب املشرتك كل التنازالت 
وراحت تروَّج لالشاعات واألكاذيب

املشاريع الصغرية لحقت 
بها هزائم متالحقة

طغيان التفكري االنقالبي والتآمري لقيادات 
املشرتك وراء تفسريهم املتطرف التفاق فرباير

¿ قال نائب رئي�س فرع املوؤمتر ال�ضعبي 
العام مبحافظة احلديدة عبدالرحمن 

خــرجــني: اإن اللقاء املو�ضع لقيادات 

املوؤمتر ال�ضعبي العام وقيادات اأحزاب 

التحالف الوطني الدميقراطي مبحافظة 

احلــديــدة ي�ضكل بــاكــورة الــلــقــاءات 

التنظيمية على طريق االإعداد والتح�ضري 

لالنتخابات النيابية يف موعدها املحدد 

ــذي عرب عن اإ�ضرار  ابريل 2011م ال

القاعدة اجلماهريية الوا�ضعة اإجــراء 

االنتخابات النيابية يف موعدها باعتباره 

الــذي  لل�ضعب  �ضيال  اأ د�ضتوريا  حقا 

ي�ضتنكر ويدين خيارات املماطلة والتعطيل و�ضوال اإىل الفراغ الد�ضتوري.

واأ�ضاف: ان اليمن يقف اليوم على اأعتاب مرحلة جديدة ن�ضت�ضرف توهجاتها املتالألئة 

بالنجاحات املتعاظمة يف هذه الوجوه امل�ضرقة التي متثل التكوينات العليا للموؤمتر 

والتكوينات التنظيمية والتنفيذية واملحلية واالأكادميية والعلمية والعلماء وامل�ضائخ 

والعقال وال�ضخ�ضيات االجتماعية ومنظمات املجتمع املدين واملوؤطرة يف االحتادات العمالية 

وال�ضمكية والزراعية والنقابات واجلمعيات النوعية.

واأو�ضح اأن ال�ضعب اليمني الذي مار�س حقه يف العديد من الدورات االنتخابية املختلفة 

يعرف طريقه ولن ي�ضمح اأو يتنازل عن هذا احلق امل�ضروع يف اإجراء االنتخابات النيابية 

يف موعدها وال ولن ي�ضتطيع احد �ضواء من تلك االأحزاب اأو غريها اإعاقته عن ممار�ضة 

حقه الد�ضتوري يف موعده املحدد.  وقال خرجني:« اإن املوؤمتر ال�ضعبي العام الذي كر�س 

ثقافة احلوار باعتباره احلزب الذي قام على احلوار مل ولن يغلق باب احلوار والذين 

جعلوا من احلوار و�ضيلة للت�ضويف واملماطلة �ضعيا لتعطيل االنتخابات لن يفلحوا اأبدا 

و�ضيم�ضي املوؤمتر ومعه حلفاوؤه يف التحالف الوطني يف اإجراء االنتخابات النيابية يف موعدها 

الد�ضتوري املحتوم واأبوابه م�ضرعة للحوار حول خمتلف الق�ضايا املطروحة يف ظل ال�ضرعية 

الد�ضتورية«. 

وخاطب نائب رئي�س فرع املوؤمتر يف احلديدة احلا�ضرين قائال:« اإن هذا احل�ضد 

اجلماهريي الكبري املتوثب خلو�س اال�ضتحقاق االنتخابي باقتدار مللتزم بخيار ال�ضعب 

ويثمن دور جمل�س النواب يف اإقــرار 

التعديالت لقانون االنتخابات وقائمة 

اللجنة العليا لالنتخابات ويدرك اجلميع 

هنا اأن اإجــراء االنتخابات النيابية يف 

موعدها اأ�ضبح اأمرا حم�ضوما«. 

كما األقت اإلهام حممد اأحمد كلمة املراأة 

باحلديدة ا�ضتهلتها بالقول: �ضباحاً 

وحدوياً دميقراطياً يف �ضباحات عرو�س 

البحر االأحمر مدينة احلديدة اجلميلة، 

هذه املدينة التي حتركت قاطرة االإعداد 

والتح�ضري فيها لال�ضتحقاق الد�ضتوري 

والدميقراطي واملتمثل باالنتخابات 

النيابية. واأكــدت اأن املــراأة اليمنية يف 

حمافظة احلديدة ال تقبل باأي حال من االأحــوال تاأخري هذا اال�ضتحقاق الد�ضتوري من 

قبل اأي كان حزباً وفردًا اأو جماعة باعتباره حقاً لل�ضعب �ضاحب امل�ضروعية و�ضاحب 

امل�ضلحة يف الدميقراطية وا�ضتحقاقاتها. م�ضرية اإىل اأن االأحزاب لي�ضت �ضوى و�ضيلة من 

و�ضائلها، وقالت اإن املراأة مبحافظة احلديدة اأ�ضبحت اليوم اأكرث وعياً بحقها الدميقراطي 

والد�ضتوري اأكرث من اأي وقت م�ضى. 

كما األقى اأمني عام احلزب الدميقراطي النا�ضري �ضايف عزي كلمة قال فيها:« يف هذا 

اللقاء املبارك وهذا اجلمع اخلري من اأبناء تهامة اخلري والعطاء يف احلديدة عرو�ضة البحر 

االأحمر ونب�س اليمن الكرمي اأ�ضتميحكم باإلقاء كلمة التحالف الوطني الدميقراطي الذي ميثل 

اأكرث من اأربعة ع�ضر حزباً وتنظيماً �ضيا�ضياً من اأعرق واأقدم االأحزاب ال�ضيا�ضية املوجودة 

يف اليمن والتي ظلت عرب مراحل التاريخ تنا�ضل مل�ضلحة اليمن دون اأن تلطخ يدها باأموال 

املوؤامرات واالرتزاق والك�ضب اخلارجي على ح�ضاب م�ضالح ال�ضعب واأمنه وا�ضتقراره 

وامل�ضاومة على ق�ضاياه واالإ�ضاءة اإىل اأبنائه ال�ضرفاء. 

كما األقى يف اللقاء املو�ضع ال�ضاعر واالأديب الدكتور اأحمد عزي �ضغري ق�ضيدة �ضعرية 

رائعة ومعربة عن واقع احلال وتطلعات اجلماهري يف حقها املكفول د�ضتورياً وقانونياً دون 

اأي ت�ضويف اأو مغالطة.  وقد جرى يف اللقاء نقا�ضات م�ضتفي�ضة و�ضريحة و�ضفافة.. كما األقى 

عدد من االأدباء وال�ضعراء قوايف ال�ضعر املعربة عن التطلعات الوطنية.۹

خرجني: املؤتمر لن يتهاون باالنتصار لحق الشعب يف االنتخابات
شعبنا أدرك أهداف املشرتك من 
وراء التسويف والتعطيل للحوار

الهام: الشعب صاحب املصلحة األوىل من 
االنتخابات وليس من حق أحد تعطيلها


