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رئيس المؤتمر: أدعو للتصالح والتسامح والتطلع لبناء المستقبل

اإلخوة المواطنون األعزاء
األخــوات العزيزات.. أيتها األخـــوات.. أيتها 
األمهات.. أيتها البنات.. يامن وقفتن في السبعين 
خالل األزمــة إلى جانب أخــوك الرجل في كل 
الميادين..تحية لكم جميعاً.. والشكر والتقدير 
لكم أينما كنتم في المحافظات، في المديريات، 
في العزل، في القرى.. تحيةً لهذه المشاعر 

الفياضة، تحيةً لكم أينما أنتم..
األخوة األعزاء

إن هذه مسيرة الوفاء، يوم التداول السلمي 
٢١ من فبراير  للسلطة عندما نقلناها في 
واحتفلنا بها في ٢٧ فبراير، نقلنا السلطة إلى األخ 
الزميل العزيز الرئيس عبدربه منصور هادي، 
وانتقلت األمانة من عنقنا إلى عنقه، ونحن 
سنقف إلى جانبه من أجل أمن واستقرار الوطن..

األخوة األعزاء..
في هذا اليوم أدعو للتصالح والتسامح والصفح 
الجديد، من أجل بناء يمن جديد، بناء يمن الوحدة 

والحرية والديمقراطية..
األخوة األعزاء.. ايتها األخوات

هذا هو الصفح الجديد، فلنطوِ الماضي بكل 
سلبياته وإيجابياته وننظر إلى المستقبل وإلى 
أمن واستقرار اليمن، إلى التنمية.. ال لتفجير 
أنابيب النفط، وال لقطع الكهرباء، وال لتفجير 
أنابيب الغاز، وال للدعوة االنفصالية.. الوحدة 
ثابتة ومتجذرة.. ال لالنفصال، ال لالنفصال، ال 

لالنفصال، ال لدعاة االنفصال.
األخوة األعزاء..

إن ما حــدث في ٢١ فبراير من مجزرة في 
عدن يتنافى تماماً مع سلوكنا الحضاري، مع 
الديمقراطية، يتنافى تماماً.. الوحدة ليست شوراً 
وقوالً في رأس رجل أو آخر أينما كان.. فليوقف 
الدفع الخارجي، وعلى الذي يدفع للناس ليموتوا 
في عدن، أن يكتفي بالمبالغ المالية التي حوشها 
في حرب صيف ١٩٩٤م، يكتفي بهذا المال، 
ال يقتل أبناءنا وآباءنا ونساءنا في عدن وفي 

حضرموت الباسلة.
اإلخوة األعزاء

الوحدة ليست شوراً وقوالً، عندما يريدوا الوحدة 
نوقع عليها، وعندما يكرهوا الوحدة يدعوا إلى 

فك االرتباط.. هذا غير وارد. 
شعبنا في الجنوب موحد، شعبنا في الجنوب مع 
الوحدة.. قلة قليلة الذين يدعون إلى االنفصال، 
الذين يدفعون لهم المبالغ المالية من الخارج، 
ويعتقدون أنه الزم يرتهنوا إلى الخارج مثلما 
ارتهنوا أيام االستعمار البريطاني، ورهنوا الوطن 
أيام االتحاد السوفييتي، فهذا غير وارد أن نرهنه 
لـ»زعطان أو فلتان» سواء إليران أو غير إيران، 

هذا غير وارد، وعلى الذي يتسلم المبالغ من إيران 
ليعمل على إراقة الدم اليمني، عليه أن يترك، 
أيامه قليلة، أيامه محسوبة قليلة، وسيالقي ربه، 

ال يدفع بالشباب إلى التهلكة.
نحن ندين أعمال العنف واإلرهاب الذي حصل 

في ٢١ فبراير في عدن.. نعم للتعبير عن الرأي 
بالطرق السلمية.. ال للفوضى، ال إلطالق العيارات 
النارية على الشباب. عبروا عن آرائكم بكل 
حرية وبكل ديمقراطية، نحن بلد الحرية، بلد 

الديمقراطية.
نعم.. ما حدث خالل العام ٢٠١١م هو تقليد 
لما حصل في الخارج ولبعض األنظمة لألسف 
الشديد، كانت أنظمة غير ديمقراطية، ولذلك 
ثارت عليهم الشعوب.. أما نحن بلد ديمقراطي، 

ما هو إال تقليد للغير. 
الدين اإلسالمي هو دين الجميع، ليس دين 
الحقد والكراهية والبغضاء، دين التسامح، دين 
الوحدة، دين الحرية.. ال يفهموا الدين اإلسالمي 
بأنه دين الحقد والكراهية.. فلنبدأ صفحة 
جديدة، ونغلق الماضي ونعود إلــى الصفر. 
وليتسامح الجميع مع بعضهم البعض، ونتجه 
نحو بناء الوطن اليمني بكل قــوة- نحن في 

السلطة والمعارضة على حد سواء..
تحياتي لكم أينما كنتم، وتحية لمن قد وصولوا 
والــذيــن سيصلون، وتحية لكم إلــى عزلكم 

وقراكم.. مرة أخرى 
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

عبر الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام عن شكره وتقديره لكل المواطنين والمواطنات  
والجماهير التي احتشدت في ميدان السبعين للمشاركة في مليونية الوفاء االحتفالية بيوم التداول السلمي 
للسلطة الـ 27 من فبراير. ودعا رئيس المؤتمر للتصالح والتسامح والصفح الجديد، من أجل بناء يمن جديد، بناء يمن 
الوحدة والحرية والديمقراطية، مجدداً وقوفه إلى جانب األخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية من أجل أمن واستقرار 
الوطن. وطالب رئيس المؤتمر الذين يتلقّون الدعم المالي من إيران إلراقة الدم اليمني إلى التوقّف عن دفع الشباب إلى 

التهلكة، رافضاً ارتهان اليمن إليران مثلما ارتهنت لالتحاد السوفييتي السابق.
وأدان الزعيم علي عبد اهللا صالح أعمال العنف واإلرهاب الذي حصل في 21 فبراير في عدن، داعياً إلى التعبير عن الرأي 

بالطرق السلمية وبكل حرية وديمقراطية، مندداً بالفوضى وإطالق النار على الشباب.
«الميثاق» تنشر نص الكلمة

ال يمكن أن نرهن اليمن 
إليران أو غيرها

ندعم ونساند جهود رئيس الجمهورية 
من أجل إخراج البالد من األزمة

مسيرة الوفاء جسدت حقيقة التداول 
السلمي للسلطة

ترأّس اجتماعاً مشتركاً للجنة العامة ورؤساء الفروع والهيئات التنفيذية

الزعيم يحيي التدفق العظيم ألعضاء المؤتمر وحلفائه لمهرجان الوفاء بالعهد
ترأّس الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس  

المؤتمر الشعبي العام اجتماعاً مشتركاً 
للجنة العامة ورؤساء الفروع والهيئات التنفيذية 
لمناقشة األوضــاع السياسية والتنظيمية، 

ومختلف القضايا الوطنية الخميس.
حيث شكر الزعيم في بداية االجتماع كل 
تكوينات المؤتمر وحلفائه وقياداته، وأعضائه 
وأنصاره ومؤيديه على التفاعل الحي مع فعالية 

االنتقال السلمي للسلطة.
اليمنية  للجماهير  الوطني  بالدور  منوهاً 
التي توافدت من كل حدب وصوب على ميدان 
السبعين لتؤكد والءها للخيارات الوطنية في 
الوحدة والديمقراطية ودعم التسوية السياسية.
وأكــد الزعيم في حديثه لقيادات المؤتمر 
على الدور الريادي للمؤتمر الشعبي في ضوء 
المعطيات الجديدة، وفي الحياة السياسية 

عموماً الذي تأكد من جديد على أرض الواقع في 
الحضور الجماهيري تلبية لنداء الواجب والوطن.
واستعرض االجتماع القضايا ذات الصلة 
لجماهير  ا مع  لعمل  وا لتنظيمي،  ا لعمل  با

والتحوالت التي تفرض على المؤتمر االرتقاء 
إلى مستوى التحديات التي يواجهها الوطن 
اليمني في مرحلة تتسم بقدر كبير من التعقيد 
قبل وبعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية.
ــد المؤتمر رفضه للتعامل االنتقائي  وأكّ
لمضامين المبادرة مؤكداً على حقه في الدفاع 
عن أعضائه الذين يتعرضون لإلقصاء في 

مرافق كثيرة من جهاز الدولة.
وفي ذات السياق أكد االجتماع على أهمية 
وضــرورة تفعيل دور الفروع في المحافظات 

والمديريات والمراكز.
وكان االجتماع وقف أمام تطورات األوضاع في 
المحافظات الجنوبية في الذكرى األولى لالنتقال 
السلمي للسلطة وما رافقها من عنف خرجت 
باالحتجاجات السلمية عن مسارها الطبيعي، 

والحق الديمقراطي في التعبير عن الرأي وما 
صاحبها من نوازع انفصالية وانقالبية ضد وحدة 
الثاني والعشرين من مايو العظيم الذي كان 
للمؤتمر الشعبي العام وقيادته الفضل األول 

في تحقيقه.
ودعا االجتماع قواعد وقيادات وحلفاء المؤتمر 
إلى التمسك في هذه الظروف المعقدة بالخيارات 
الوطنية والدفاع عنها في مواجهة هذه النزعات 

والميول المعادية للمصالح العليا للوطن.
وكانت المناقشات ثمنت عالياً المضامين 
الوطنية لخطاب الزعيم علي عبداهللا صالح في 
المهرجان الجماهيري الكبير في ميدان السبعين 
في الذكرى األولى لالنتقال السلمي للسلطة، 
هذا الخطاب التاريخي الذي قدم رؤية سياسية 
وطنية لطبيعة التحوالت في الوطن اليمني، 
مثمناً دعوته للقوى الوطنية الى التسامح 
والتصالح وفتح صفحة جديدة في العالقة بين 
مختلف التيارات السياسية والوطنية وااللتفاف 
إلى تحديات المرحلة حفاظاً على منجزات الشعب 

اليمني.

المهرجان أكد والء المؤتمر 
للوحدة والديمقراطية 
ودعم التسوية
االجتماع يقف أمام العنف 
في المحافظات الجنوبية وما 
صاحبها من نوازع انفصالية

المؤتمر سيدافع بقوة عن 
أعضائه الذين يتعرضون 
لإلقصاء في مرافق الدولة

تفعيل دور الفروع في 
المحافظات والمديريات 

لمواجهة التحديات


