
جهود المؤتمر الشعبي العام المكثفة ميدانياً والهادفة إلى إنجاح االنتخابات   
الرئاسية المبكرة نابعة من إدراك األهمية الكبرى التي تكتسبها في اخراج 
الوطن من األزمة بكل افرازات وتداعيات احداثها واالنتقال إلى مرحلة جديدة.. مستوعباً 
بذلك المؤتمر- قيادة وقواعد- أن التصويت لمرشح المؤتمر مرشح التوافق الوطني األخ 
المناضل المشير عبدربه منصور هادي، هو انتصار للديمقراطية والتعددية والشرعية 
الدستورية ولمبدأ التداول السلمي للسلطة في مواجهة المشروع االنقالبي التدميري 
الفوضوي لبعض القوى السياسية التي لم تقلع حتى اآلن عن رهاناتها عليه ومازالت 
تتوهم أنها قادرة على بلوغ غايتها في الوصول إلى السلطة عبره، رغم أنها بعد 
التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة- والتي تستكمل مرحلتها 
األولى باالستحقاق االنتخابي الرئاسي المبكر الذي نقف على عتبة انجازه يوم الثالثاء 
القادم ٢١ فبراير ٢٠١٢م- رغم هذا كله لم تتوقف تلك االطراف عن مساعيها إلفشال 
االنتخابات الرئاسية، منطلقةً من حسابات مصالحها األنانية الضيقة والخاطئة التي 
تتعارض مع مصالح اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.. وهذا واضح فيما يقوم به أولئك 

من أعمال رعناء وحمقاء تهدف إلى التأثير على مسار الحل السلمي الديمقراطي..
 ولعل ما يؤسف له حقاً في هذا المنحى رفعها صور قادة بعض الدول في مظاهراتها 
بدالً من رفع صور المرشح التوافقي المناضل المشير عبدربه منصور هادي.. كاشفين 
بذلك نواياهم السيئة أمام أبناء شعبنا الذين باتوا على دراية ومعرفة بمراميهم، 
وسيكون ردهم العملي بإقبالهم على مراكز االقتراع، مسقطين كافة المشاريع 

الخاسرة، وسيكون تصويتهم لألخ عبدربه منصور هادي- نائب رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام- بمثابة التأكيد القاطع على أن المؤتمر هو 
التنظيم الوطني الديمقراطي الذي يملك مشروعاً مستوعباً كل متطلبات واحتياجات 

أبناء الشعب، والمعبر عن آمالهم وتطلعاتهم في بناء اليمن الجديد.
في هذا السياق فإن من الطبيعي أن يكون المؤتمر الشعبي العام- كما يشدد على 
ذلك فخامة الرئىس- في طليعة صفوف الجماهير اليمنية المفعمة بالوعي والحماس 
لالنتخابات الرئاسية المبكرة، وأي حديث خارج هذه المعاني والمضامين والدالالت 
مردود على اصحابه، واليمكن بأية حال من األحوال أن يكون له تأثير على موقع ومكانة 
ودور المؤتمر الريادي في مسيرة شعبنا وبناء دولته الموحدة الديمقراطية المؤسسية 
الحديثة.. دولة النظام والقانون المحققة للعدالة ويتساوى فيها الجميع في الحقوق 
والواجبات.. هذا هو مشروع المؤتمر الشعبي منذ تأسيسه وسيبقى حاضراً ومستقبالً.. 
دماً بالتنمية  ومن خالله تطلق طاقات أبناء الوطن المبدعة والخالقة باتجاه المضي قُ

والنهوض والبناء لصنع الحاضر المشرق والغد األفضل لألجيال القادمة.
أخيراً نتطلع من أبناء شعبنا كافة االستجابة لدعوة فخامة الرئيس إلى المشاركة 
الفاعلة في االنتخابات والتصويت لألخ المشير عبدربه منصور هادي، فأصواتهم 
ستشكل السياج المنيع والحماية الحقيقية لليمن من المحاوالت االنقالبية.. 
فباالنتخابات سيتجاوز الوطن كل األخطار، وسيتجه إلى مرحلة جديدة من تاريخنا 

المعاصر.

مهمتنا األولى
كلمة 
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¿ علي عبداهللا صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية 

الحزبية، ومخرج النفط والغاز 
ومحقق المنجزات االنمائية 

العمالقة وفي مقدمتها إعادة 
بناء سد مأرب والمشاريع 

االقتصادية واالستراتيجية 
وبناء الهياكل األساسية، وأنه 

رقم يفوق كل المعادالت 
وسيظل رقماً في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية

:« رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر لـ«

أدعو أعضاء اِّـؤتمر والتحالف لحشد الجماهري للتصويت ِّـرشح اِّـؤتمر والتوافق
االنتخابات نقطة انطالق لمرحلة الشراكة السياسية

الفترة االنتقالية فرصة عظيمة للمؤتمر لتقييم تجربته الغنية بالمنجزات
اإلعداد لعقد اِّـؤتمر العام الثامن للمؤتمر لبحث التطورات على الساحة الوطنية

نثمن ثبات وتماسك اِّـؤتمريني والتحالف اِّـجسد لصدق االنتماء الوطني

اِّـرحلة اِّـقبلة تستدعي اِّـؤتمر والتحالف لبذل اِّـزيد من العمل الوطني لتعزيز انتصاراتهم
أحيي جهود كل المؤتمريين إلنجاح االنتخابات الرئاسية

كتب: محمد أنعم

حيا فخامة األخ علي عبداهللا صالح- رئيس  
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
كل قيادات وقواعد وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني على ثباتهم 
وتماسكهم ومواقفهم النابعة من صدق االنتماء 
للوطن.. وعلى ما يبذلونه من جهود لالرتقاء 
بأنشطة وأعمال المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي إلنجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة.

جاء ذلك في تصريح لـ«الميثاق»-  أدلى به فخامة 

األخ علي عبداهللا صالح- رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- من مقر إقامته بمستشفى 
(نيويورك برس تاليين) الذي يستكمل فيه العالج 
ــراء االصــابــات التي تعرض لها في الحادث  ج
اإلجــرامــي اآلثــم الــذي استهدف فخامته ومعه 
كبار قيادات الدولة والمؤتمر والحكومة وجموع 
المصلين أثناء أدائهم صالة أول جمعة من شهر 

رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو الماضي.
وحث فخامة األخ علي عبداهللا صالح- رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- كل 
المؤتمريين وأعضاء أحــزاب التحالف الوطني 

الديمقراطي على المزيد من العمل والبذل لتعزيز 
االنتصارات التي حققها المؤتمر الشعبي العام 
وحلفاؤه في مختلف المجاالت والعمل على حشد 
الجماهير للمشاركة في االنتخابات الرئاسية 
المبكرة والتصويت لمرشح المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف والتوافق الوطني عبدربه 
منصور هادي- نائب رئيس الجمهورية النائب 
األول لرئيس المؤتمر األمين العام- واعتبار ذلك 
نقطة االنطالق لمرحلة الشراكة السياسية في 
ظل الفترة االنتقالية والتي تعتبر فرصة عظيمة 
لتنظيمنا السياسي الرائد لتقويم تجربته السابقة 

الغنية بالمنجزات الكبيرة، كما انها فرصة مواتية 
لكل األحزاب والتنظيمات السياسية لممارسة ذلك 
واكتشاف قدراتها على التجديد وحماية التجربة 
الديمقراطية والتعددية السياسية في بالدنا التي 

هي جوهر الممارسة الديمقراطية..
مشدداً على ضرورة اإلعداد واالستعداد لعقد 
المؤتمر العام الثامن للمؤتمر الشعبي العام 
في الفترة المقبلة.. والذي سيتم فيه الوقوف 
أمام مجمل القضايا الوطنية والتنظيمية التي 
يتحمل مسئوليتها المؤتمر الشعبي العام 

وحلفاؤه.

نعم.. لـ عبدربه منصور هادي.. نعم لـ مرشح اِّـؤتمر والتوافق
«في شبوة- المكال- حجة -المهرة-صعدة- الجوف- البيضاء- إب- ذمار »

أعراس اِّـؤتمر تتواصل دعماً للمرشح الرئاسي
البركاني: المؤتمريون سيقفون خلف مرشحهم وحضور المشترك إعالمي
بن دغر:اختيار «هادي» مرشحاً توافقياً مؤشر على حضوره الوطني

حازب: المشترك خالف 
الضوابط في مهرجان تعز

صوفان: المناضل هادي 
خير خلف لخير سلف

الزهيري: المؤتمريون حريصون على فوز مرشحهم الرئاسي
خودم: أبناء المهرة سيعكسون 
أروع صور الديمقراطية

الخطري: مشاركة واسعة 
للمرأة في االنتخابات


