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كلمة المؤتمر في مهرجان السبعين:

سنقود البلد إلى الدولة المدنية الحديثة

اإلخوة واألخوات الحاضرون يف ميدان الصمود.. ميدان السبعني األبي:
اإلخوة واألخوات من أعضاء املؤتمر وحلفائه وأنصاره يف كل مكان:

بكم تعتلي الهامة وترتفع القامة ســامقة معانقًة السماء.. أنتم 
من نهبكم الحب ونســكنكم القلب وتنحني لكم القامة لما بذلتم 
والســتعدادكم البذل إيمانًا بالمبادئ والقيم التــي صارت جزءًا ال 
يتجزأ مــن حياتكم ووفاًء لشــعب وضــع ثقته بالمؤتمر الشــعبي 
العام الذي لكم شــرف االنتماء إليه، ولقادتــه التاريخيين ولرجاله 
المخلصين منذ نشــأته وحتى اليوم، وانتم بهذا الحضور المهيب 
وقد تجشمتم متاعب الســفر وقطعتم المسافات الطويلة من كل 

أصقاع األرض اليمنية لنكون معًا في هذا الصباح الرائع..
في هذا الميدان الصامد والرجال والنساء الصامدون، وفي هذه 
الذكرى التي ستخلد في ذاكرة األجيال وصفحات التاريخ، ويوم أن 
وقف اثنان من صفوة قادة اليمــن ومناضليه في نفس هذا اليوم 
من العام الماضي لتسطير تاريخ جديد في حياة شعبنا وأمتنا يسلم 
فيها رئيس سلف لرئيس خلف السلطة سلميًا احترامًا وإجالاًل لإلرادة 
الشعبية التي منحت ثقتها للرئيس المنتخب في عالم لم يسبق له 
أن رأى رئيســين في موقف واحد ومراسيم تسليم طوعي وتلقائي 
معلنين فيه أن صراع السلطة الدموي والتآمري واالنقالبي قد أفل 
نجمه في يمن الماضي بأصالته والحاضر بطموحاته والمستقبل 

بآماله وأحالمه...
 اليمن الذي هب أبناؤه يوم 21 فبراير 2012م زرافات ووحدانا 
إلى صناديق االقتراع النتخاب رئيســهم بإرادتهــم ليمنحوا الثقة 
للرجل األهل للثقة المناضل الجسور المشير عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية خلفًا ألخيه وزميلــه الرئيس علي عبداهلل صالح 
الذي منحه الشعب عبر االنتخابات العديدة الثقة رئيسًا للجمهورية 
وائتمنه وشقيقه الروحي الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي في 
السابق على مصيره ومستقبله كقائدين للدولة أثناء توليهما رئيسًا 
ونائبًا ومن خالل قيادتهما حزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام من 
موقعهما كرئيس ونائب أول وأمين عام وعبر االنتخابات البرلمانية 
والرئاسية والمحلية لعدة دورات فاز بها المؤتمر الشعبي باألغلبية 
وحظي بالثقة ونال رئيس المؤتمر ونائبه األول األمين العام الثقة 
المطلقة بإدارتهما للدولة والحزب وإشرافهما على أعمال السلطة 
التنفيذية من خالل موقعهما الرســمي، ومسئوليتهما التنظيمية 
كقادة للمؤتمر الحزب الذي سكن قلوب الجماهير وحظي باحترامها 
وتأييدها ليحقق أعظــم المنجزات وأكبر التحــوالت التاريخية في 
المجاالت المختلفة التي ستظل شامخة تؤتي أكلها وتحقق الغاية 

من وجودها في مجال التنمية والخدمات وبناء 
اإلنسان والدولة والممارســة الديمقراطية 
وضمــان الحريات والحقــوق وتكافؤ الفرص 
وحمايــة ســيادة القانــون وصــون الدمــاء 
واألموال واألعراض وإنهاء الفوضى والعنف 
والتخريــب وحمامــات الــدم، وتعلي شــأن 
اإلنســان اليمني وقيمــه وتتــوج انتصاراته 
بتحقيق أغلى أحالمه بقيــام الوحدة اليمنية 
المباركــة فــي 22 مايــو 1990م وإحداث 
التطورات الدســتورية والقانونيــة بما يلبي 

تطلعات الشعب وطموحات أبنائه.
اإلخوة واألخوات.. الحاضرون جميعًا:

إن تاريخ ومكانة الرئيسين هادي وصالح في حياة اليمنيين وفي 
أعماق قلوب أعضاء المؤتمر الشعبي وأنصاره والوالء المطلق لهما 
لم يكن مجرد صدفــة أو ضربة حظ أو ارتبــاط بمنفعة أو بهدف 
مصلحة ذاتية، فها أنتــم في هذا الميدان الصامــد ومعكم أخوة 
رجااًل ونســاًء على طول اليمن وعرضه بالداخل والخارج ال أبالغ أن 
قلت إن )99%( ال يعرفون صالح وهادي إال عبر شاشــة التلفزة ولم 
يقدر لكــم أن تمتد أياديكم إليهما للتحايا والســالم على األقل أو 
برؤيتهما حضورًا أو ينال أو يسعى أي منكم لمنفعة ذاتية، لكنكم 
صمدتم عند الشدائد وصبرتم عند اللقاء وقارعتم األهوال وتحملتم 
المصاعب في مختلف الظروف الصعبــة واللحظات المريرة والتي 
كان آخرها أزمة العــام 2011م بكل تداعياتهــا وآثارها المدمرة 
ونتائجها الســيئة ومخاطرها المحدقة، وقفتم وقفة رجل واحد مع 
الشــرعية الدســتورية والمؤتمر وقيادة الزعيمين ألنكم في كل 
األزمنة واألوقات كنتم مع الصالح العام وســعادة الوطن ووحدته 
وأمنه واستقراره ورأيتم بقيادة الرئيسين والمؤتمر األمان والضمان 
والثقة بحكمتهما ونبل مقاصدهما وسالمة أهدافهما، وأن المؤتمر 
الشــعبي العام البيت الكبير الذي يتســع للمنتمين إليه والحلفاء 
واألنصار واألصدقاء والخصوم، القابل باآلخر والمؤمن بحق الجميع 
في الشــراكة والحياة والتنافس واالحترام للرأي، بل القابل أحيانًا 

بفجاجة الخصومة وفجورها وغلوها وبشاعتها وقسوتها وتجاوزها 
حدود المعقول المقبول، مؤمنًا بقوله تعالى: »وجادلهم بالتي هي 
أحســن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنــه ولي حميم« صدق اهلل 

العظيم .
اإلخوة واألخوات:

إن احتفاءنا بتســلم الرئيــس المناضل عبدربــه منصور هادي 
للريادة في هذا البلد ورئاســتها في أخطر وأدق المراحل الصعبة 
الناجمة عن أزمة العام 2011م الملقية بظاللها حتى هذه اللحظة 
على مختلف األوضاع وقيادته لســفينة تتقاذفها األمواج محفوفة 
بالمخاطر واألهوال،هو الدليل علــى أن المؤتمر وحده من يملك 
القادة ورجال دولة مقتدرون، قبل خاللها الرجل التضحية من أجل 
إنقاذ شعبه والحفاظ على وطنه وهو أمر ال يصنعه وال يسمو إليه 
إال الرجال العظماء، كما أن اعتزازنا بالرئيس السابق علي عبداهلل 
صالح الذي آثر شعبه على نفسه وعلى شهوة الحكم وبريق السلطة 
مغادرًا قبل األوان، مقدمًا التنازل عن حقه وحق الحزب الذي يرأسه 
ليحافظ على وطنه، ألن األوطان لديه هي األهم ودماء الشعوب هي 

األغلى والحكماء والمصلحون يُعرفون عند الشدائد.
قبل مغادرة السلطة وجروحه وجروح زمالئه 
مــن القياديين جــراء االعتــداء اإلرهابي على 
جامع الرئاســة لــم تندمــل.. أجســام جريحة 
وأجزاء مبتورة وأشــالء متناثرة وشهداء فارقوا 
الحياة على رأسهم األستاذ عبدالعزيز عبدالغني 
أحب الرجال إلى الرئيس صالــح وأقربهم إليه 
ورجل التنمية والسالم األول، في جمعة لم يراِع 
المجرمون فيها حرمــة بيتٍ من بيوت اهلل وال 

الشهر الحرام.
قبل راضيًا.. ألن آدميته ترفض القوة والعنف 
والدماء والدمار، ووفر كل ســبل النجاح لنوايا 
األشــقاء الطيبــة وحرصهم الواضــح والجلي 
ألصحاب المبــادرة الخليجية مــن دول مجلس التعــاون الخليجي 
وسالمة وطنه وأبناء شعبه.. مفوتًا الفرصة على دعاة العنف والقتل 

والتخريب.
غادر من خــالل انتخابات مبكرة ووفاًء لوعده بارًا بقســمه، وهو 
الرجل الذي عرف التسامح والحوار والتضحية واإليثار كزعيم وطني 
سيخلده التاريخ، وإن تلك المكانة التي يتبوأها علي عبداهلل صالح 
فــي قلوب الجماهيــر لم ولن تكــون بحكم كونه رئيــس دولة أو 
رئيس حزب، بل إنها مكتسبة بفعل عظمة الرجل المناضل والقائد 
الوطني بامتيــاز وقيادته للتحوالت التاريخية، هذا هو ســر مكانة 
الرجــل وعظمته فهو المنتمــي لهذا الوطن ومن أوســاط أبنائه 
البسطاء لم يصل إلى السلطة عبر دبابة أو مدفع أو محمواًل إليها 
من الخارج أو توصله قبيلة أو مكانة أسرته االجتماعية حينما كان 
الجميع يهرب من السلطة، ولم يتمســك بها حينما كان كثيرون 
يســعون إليها ويزهقون األرواح مــن أجلها، وهنــا تكمن عظمة 
الرجل البسيط الشامخ الذي كنتم ومازلتم وستظلون تنظرون إليه 
وتحملونه بقلوبكم، وسيظل معكم وستظلون معه ألنه مِلكٌ لكم 
أيها الجماهير وقائدكم الذي قدمتموه على أنفسكم ولن يستطيع 
أحد أن ينال مــن مكانته قيد أنملة أو يهز صورتــه أو يزايد عليه ، 
فهو المؤسس والقائد لحزب عنوانه الوفاء ودأبه اإلنجازات وقيادة 
التحوالت أطلق بــإرادة جماهيرية وعلى أســس وطنيــة لم يقلد 

حزبًا ولم يحاك تجربــة في الخارج ولم يرتبــط بتبعية أو عمالة أو 
خيانة، وإذا كنتُ قد استرســلت عن مناقب القائدين إال أنكم أيها 
المؤتمريون والحلفاء واألنصــار وكل الخيرين في هذا البلد كنتم 
وما زلتم من سطر أروع صور الوفاء ومالحم الصمود األسطوري في 
هذا الميدان والميادين والساحات األخرى خلف الرئيس هادي اليوم 
وصالح وهادي باألمس وأسقطتم الرهانات لدعاة الفتنة وأحاديث 
اإلفك الســائرين بالغيّ، الموغل بالعــداوة والبغضاء والحاقدين 
والجاحدين والطامعين في الســلطة بوســائل الدمــار والحروب 
واالنقالبات والخيانة والتآمر وبالطرق غير المشروعة، وأعليتم القيم 
والمبادئ على ما سواها وراهنتم على المؤتمر الشعبي العام ماضيًا 
وحاضرًا ومستقباًل وشاءت إرادة اهلل أن تثبت للكثير ممن ناصبوكم 
العداء، وكالوا الشتائم والسباب واالتهامات لحزبكم الرائد المؤتمر 

الشعبي العام أن يظهروا على حقيقتهم للمأل.
أثبتــت األيام أنكــم كنتم على حق فيمــا أنتم عليه مــن انتماء 
للمؤتمر وثقة بقيادته بعد أن تكشــف للقاصي والداني.. الرجال 
والنساء والشــيخ والطفل حقيقة دعاة الفتنة وتجار الحروب وعلى 
رأسهم من أسموا أنفسهم باإلصالح وهم العكس ودعاة التخلف 
والجهل واالستغالل.. اإلنســان ألخيه اإلنسان، سواًء من قذفتهم 
األقدار من داخــل المؤتمر إلى مزبلة التاريخ وســيالحقهم الخزي 
والعــار، أو أقرانهم بالفســاد وطباع الســوء العابثيــن بالوطن.. 
المناهضيــن لــكل فضيلة فيــه، وشــاء اهلل للمؤتمــر أن يتطهر 
منهم.. وكفــاه فخرًا أنكم أيهــا الصامدون رجااًل ونســاًء من عبر 
بكم المؤتمر إلى بر األمان وســيعبر بكم إلى التغيير الذي ننشده 
جميعًا وإلى عصر جديد وسنقود معًا التغيير وبناء الدولة المدنية 
الحديثة التي صارت اليوم ضرورة ملحة وهدفًا لشرفاء هذا الوطن 
وغاية ال يمكن لدعاة التخلف أن يوقفوا عجلتها ولن يجدوا سبياًل 
لمشــاريعهم الضيقة وأفكارهم المريضة ألن المؤتمر الشــعبي 
العام الذي راهنتم عليه وتراهنون عليــه اليوم قوي وصمام أمان 
وعامل توازن في هذا الوطن صار مطلبًا ملحًا كحزب ليبرالي متحرر 
ينهج الوسطية واالعتدال ويؤمن باآلخر ويحترم الحقوق والحريات 
والديمقراطية والشــفافية، يؤمن أن تسود العدالة اليمن األرض 
واإلنسان، ال يقدس األخطاء، بل يعلن اليوم أسفه واعتذاره إن أخطأ 
في الماضي، وال يعلي شأن أيديولوجية أو عقيدة سياسية أو قبيلة 
أو مذهــب أو طائفة أو منطقة، يرفض العصيبــة والغلو والتطرف 
والقهر والظلم.. هذه هــي المبادئ التي ســيقوم عليها المؤتمر 
الشعبي العام مســتقبالًُ والمنهج الذي سيســلكه متحررًا من كل 

القيود واألغالل.
نعم أيها اإلخوة واألخوات يف الداخل والخارج:

أهنئكم أيهــا الصفوة والفئــة المؤمنة التي أعلــت كلمة الحق 
وحفظت شــعبًا من الزوال والولوج في أتــون الفتنة، وإنكم بصبر 
الرجال وعزائم األبطال نساًء ورجااًل من حقكم أن تفخروا بقيمكم 
وجهودكــم وتضحيتكم ومقارعتكــم لتعلنوا للعالــم اليوم أنكم 
روح المؤتمر وقلبه النابض المســكون بالحق، إنكم للوطن ومعه 
أرواحكم رخيصة من أجله، الحريصون على سالمته والحفاظ عليه 
أرضًا وإنسانًا ، وإن وحدته وأمنه واستقراره هي قضيتكم.. وتطوره 

وتنميته وتحقيق العيش الكريم ألبنائه هي أسمى غايتكم.
ومن هنا نتوجه بالدعــوة لألحزاب واألفــراد والمثقفين ودعاة 
الحداثة وقوى التقدم أن نمد أيدينا لبعض لالتفاق على مشــروع 
الدولة التي يريدها الجميع.. مشــروع المستقبل الذي ال بديل لنا 

عنه مطلقًا، مؤكدين وقوفنا إلى جانب رئيس الجمهورية المشير 
عبدربه منصور هادي وكل خطواته لتنفيذ المرحلة االنتقالية وإنجاز 
الحوار الوطني الشــامل وإنجاحه وتمسكنا بالتســوية السياسية 
القائمة على المبادرة الخليجيــة وآليتها التنفيذية وقراري مجلس 
األمن )2014- 2051( بعــد أن نفذنــا كل التزاماتنا التي نصت 
عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بالرغم من عدم تنفيذ 
األطراف األخــرى التزاماتها، فالمليشــيات وأســلحتها لــم تغادر 
العاصمة وجامعة صنعاء ونادي الشعب الرياضي واألماكن واألحياء 
والحارات المحيطة بالفرقة مازالت مســرحًا لقوات الفرقة التي لم 
تعد إلى ثكناتها، والتوتر السياسي واألمني مازال قائمًا فالمسيرات 
والمظاهرات لم تتوقف وسكان تلك األحياء عانوا األمرين.. قيدت 
حرياتهم وحرموا من أرزاقهم. فضاًل عن أن مجموعة من النصوص 

في اآللية لم تنفذ أو أنها خولفت.. على سبيل المثال:
1-عدم تشكيل لجنة التفسير.

2-مخالفة نصــوص اآلليــة باعتبــار هيكلة القوات المســلحة 
وقانون العدالة والمصالحة هما مخرج من مخرجات الحوار وليس 
شرطًا النعقاده كما أراد المشترك، واستجاب لهم فخامة الرئيس 

والرعــاة والممثــل األممي جمال بــن عمر، 
وإصرار المشــترك علــى تشــكيل لجنة عليا 
لالنتخابــات فيما تنص اآللية على اســتمرار 
لجنة االنتخابات التي كانت قائمة عند التوقيع 
حتى تجري االســتفتاء على الدستور ويصدر 

قانون جديد لالنتخابات.
اإلخوة واألخوات:

لقد عمل ممثلونا باللجنة الفنية للحوار بكل 
صدق وإخالص وقدموا التنازالت تلو التنازالت 
إرضــاء لآلخر الذي ظــل دائمًا يهــدد بعدم 
المشــاركة ما لم تنفذ طلباته التي ال تنص 

عليها المبادرة واآللية التنفيذية وال تتســم بالموضوعية مطلقًا، 
ونفس الشــيء عمل ممثلونا في الحكومة بروح التوافق والوفاق 
واالمتثال لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فيما اآلخرون بمن 
فيهم رئيس الحكومة ال تجسد تصرفاتهم وسلوكهم وممارساتهم 
الوفاق بشيء ويعملون بروح العدائية والعقلية والذهنية التي كانوا 
عليها، فقبل التسوية السياســية، ظل إعالم المشترك مضافًا إليه 
اإلعالم الرســمي يعمل على التصعيد والتحريض وتسميم أجواء 
الوفاق وتســمية التســوية بغير مســمياتها، يتحدثون عن ثورة 
واســتكمال تحقيق أهدافها خالفًا لما نصت عليه المبادرة واآللية 
وقرارا مجلس األمن وما وقعنا عليه جميعًا، ويعملون بشتى الصور 
بروح الكراهية والدعوة للعنف والتحريض على االجتثاث وممارسة 

وهدم الوفاق وروح التسوية بكل عبثية واستهتار.
بل األدهى واألمر أن قائد الفرقة األولى مدرع يستعرض القوات 
العســكرية كرئيس دولة ويــرأس اجتماعات لما يســميه مجلس 
حماية الثورة، ومع كل ذلك نزواًل عند إلحاح رئيس الجمهورية بأن 
نتحلى بالصبر ونقدم التضحيات من أجل الوطن ولكي نصل إلى 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل مهما كانت العقبات والذرائع العراقيل 
التي يمارسها اآلخرون ويعملون من أجلها، ولما لرئيس الجمهورية 
النائب األول األمين العام للمؤتمر المشير عبدربه منصور هادي من 
مكانة في المؤتمر فقد قبلنا على مضض وتحملنا بصبر لنســهم 
معه بتحقيق النجاحات بمهمته كرئيس للجمهورية خدمة للوطن 

حتى لو نالنا ظلمًا أو ضيمًا أو هضمًا، وســنظل عند وعدنا وعهدنا 
له وللوطن كما عهدتمونا، وســترون دورنــا اإليجابي في مؤتمر 
الحوار الوطني المزمع عقده في 18مارس القادم ولن نتمترس خلف 
وجهة نظر أو نرفض رأيًا إيجابيًا أو مبادرة منطقية أي كان مصدرها، 
وســنلتقي مع العديد من القوى على المواقف الوطنية كلما كانت 

تخدم التسوية السياسية وتنتصر للوطن وتحقق تطلعاته.
اإلخوة واألخوات:

إننا نرفض العنف ونحذر ممارسيه من التمادي فيه واإلصرار عليه 
حتى ال يكتووا بناره ويرتد عليهم.. نحترم حرية الرأي والتعبيرات 
الســلمية والحقوق الخاصة والعامة وندين أي انتهاك لها أو عبث 

بها من أي كان.
ندعو الحكومة إلى سرعة القبض على العابثين باألمن واالستقرار 
وقطاع الطرق والكهرباء والنفط وتقديمهم للمحاكمة ،مؤكدين 
فــي المؤتمر رفضنــا القاطع لتلــك األعمال،ونؤكد لــو أن أيًا من 
قيادة المؤتمر والمنتمين إليه قام أو سيقوم بأي من تلك األعمال 
اإلجرامية فسنكون أول من يدينونه دون رحمة، إننا لندعو الحكومة 
مرة أخرى لكشف المخططين وراء تلك األعمال بكل شجاعة باألدلة 
إلدانتهم وليكون الشعب على علم بمن يعيقون ويمارسون أعمال 
التخريب، ومن هذا المنطلق نرفض أن يساء إلى سمعتنا وقيادتنا 
ةأن يتدخل أحد بشئوننا الداخلية، فنحن حزب له تاريخه ومرجعياته 
التنظيمية والفكرية وال نحتاج إلى منظرين من خارجه من خصوم 
أومن غير خصوم، ونقترح من هذا المكان على رئيس الجمهورية 
والرعاة وممثل األمم المتحدة أن يعقدون لقاء علنيًا تحضره وسائل 
اإلعالم المختلفة بحضور جميع األطراف لتقييم مستوى تنفيذ كل 
طرف بالتزاماته وأي أعمال معيقة يمارسها ليكون الشعب اليمني 
على بينة وتتضــح الحقيقة جلية، ويحاســب النــاس على األفعال 

واألعمال ال على الشك أو الظن أو من باب التقصد.
وختامًا: نرفع التهنئة لشعبنا اليمني أواًل بهذه المناسبة ولفخامة 
رئيس الجمهورية النائب األول األمين العام المشير عبدربه منصور 
هادي ولرجــل التضحية والوفاء الزعيم علــي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام بيوم الوفاء بالوعد، متوجهين لكم بالدعوة 
أيها اإلخوة واألخوات من أعضاء المؤتمر الشــعبي العام وحلفائه 
وأنصاره إلى العمل بالميدان بروح الفريق الواحد وتجسيد الوحدة 
التنظيمية قواًل وعماًل واالرتباط بالجماهير واالهتمام بقضاياهم 
والتصدي ألعمال الفوضى والعنف والتخريــب التي ألحقت الضرر 
البالــغ بالوطــن وتضــر بوحدتــه الوطنيــة وســلمه االجتماعي 

والطمأنينية والسكينة ألبنائه.
ســنكون جميعًا في ميدان العمل السياسي والتنموي والخدمي 
يكمل بعضنــا اآلخر مســتعدين إلنجــاح مهمة الحــوار جاهزين 
للذهاب إلــى صناديق االقتــراع النتخابات فبرايــر 2014م وإننا 
لندرك أن أمامكم أيها المؤتمريون والحلفاء واألنصار مهام صعبة 
وأن استعدادكم مع كل أفراد الشعب اليمني لتجاوز الماضي وطي 
صفحاته بالوصول إلى الدولة المدنية الحديثة هي من ســيخفف 
تلك اآلالم ، يحدونا األمل إنكم تمتلكون رصيدًا ضخمًا من التأييد 
الشعبي الذي تتسع قاعدته يوم بعد يوم، ألن المؤتمر الشعبي العام 
في أفضل حاالته ويتعزز رصيــده.وإن كل خطأ أو عبث أو إقصاء أو 
تخريب أو إخالل بالمصلحة الوطنية أو فســاد 
أو هدر للمال العام مما يمارســه الطرف اآلخر 
يعزز مكانتكم وارتباط الجماهير بكم ويصحح 
كل المفاهيــم الخاطئــة التي عمــل الخصوم 
على الترويج لها خالل األزمة وستكون رصيدًا 
انتخابيًا للمؤتمر الشــعبي العام الذي نثق كل 
الثقة بفوزه فــي االنتخابات القادمــة بأغلبية 
ليس بســيطة، وأن نتائج جهدكــم التنظيمي 
ونشاطكم ســينعكس لمصلحة الوطن، فكل 
واحد منكم هو قيادي في المؤتمر وعليه واجبات 
وإن أداءنا في األمانة العامة للمؤتمر من خالل 
إعداد الموجهات في إطار الالمركزية التنظيمية ســيصلكم تباعًا 
آملين أن ينعكس على خططكم وبرامجكم وأعمالكم اليومية، من 
نصر إلى نصر.. عاشت اليمن موحدة حرية كريمة يسودها األمن 

واالستقرار والعدل والحرية والديمقراطية.
الرحمة للشهداء الذين قضوا نحبهم من أعضاء وأنصار المؤتمر 
وحلفائه وقيادة وأفرادًا ورجال القوات المسلحة واألمن وأبناء الوطن 
قاطبة جراء أعمال العنف واإلرهاب والتي مارسها القتلة والمجرمون 
أثناء األزمة، والدعوات بالشــفاء للجرحــى والمصابين.عهدًا لكم 
نقطعه يا فخامة رئيس الجمهوريــة النائب األول لرئيس المؤتمر 
األمين العام المشــير عبدربه منصور هادي، ويــا أيها األخ الزعيم 
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشــعبي العام على االســتمرار 
أوفياء مخلصين.وللوطن عهدًا أن نكون أبناءه وبُناته، وحســبنا 

قول الشاعر:
   ال يرتقي شعبُ إلى أوج العال

                ما لم يكن بانوه من أبنائه.
وصدق اهلل القائل: ) فأما الزبد فيذهب جفاًء وأما ما ينفع الناس 

فيمكث في األرض( صدق اهلل العظيم.
ال إلخونة الدولة.. ال لإلرهاب.. ال لتمزيق الوحدة الوطنية والسلم 
االجتماعــي.. ال ألصحاب المشــاريع الظالمية والتخلــف والجهل 

والمشاريع الصغيرة.

ستظل مكانة الزعيمين »هادي« و »صالح« غالية في قلوب اعضاء وانصار المؤتمر

شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء مليونية جماهيرية في يوم الوفاء الذي نظمه المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني احتفااًل بالذكرى األولى للتداول السلمي للسلطة ونقلها 
سلميا من رئيس الجمهورية السابق علي عبداهلل صالح إلى رئيس الجمهورية الحالي الرئيس 
عبدربه منصور هادي .والقى األمينان العامان المساعدان للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان 

البركاني وعارف الزوكا كلمة المؤتمر الشعبي العام بالمناسبة .
»الميثاق« تنشر نص الكلمة: 

الزعيم هيأ كل السبل لتنفيذ المبادرة وآليتها  وانجاح التسوية السياسية

ميدان السبعين سيخلد 
نضالكم الذي سطرتم به

 تاريخًا جديدًا لشعبنا
نفذنا كل التزاماتنا يف املبادرة 

رغم رفض الطرف اآلخر

تصرفات رئيس 
الحكومة التجسد 

الوفاق الوطني وتعكس 
العقلية الشمولية

نمد أيدينا
 للجميع من 
أجل الشراكة  
لبناء المستقبل


