
أحمد جريد: 27 فبراير 
يوم وفاء لمؤسس 

التداول السلمي للسلطة
وب����دوره ت��ح��دث المؤتمري 
أحمد جريد عن مهرجان الوفاء 
قائاًل: 27 فبراير يوم انتصرت 
ليمانية وجسد  ا الحكمة  فيه 
فيه المؤتمريون حقيقة مبدأ 
ال��ت��داول السلمي للسلطة.. 
وأنا واحد من ماليين اليمنيين 
الذين حرصوا على المشاركة 
في مهرجان السبعين ألقف فيه 
وقفة إجالل وإكبار لكل الذين 
آث���روا ال��وط��ن على أنفسهم 
وقدموا التنازالت تلو التنازالت 
حقنًا لدماء اليمنيين.. فأسقطوا 
بذلك كل الرهانات والمؤامرات 
التي دبرت لتدمير اليمن بيد 

ضعفاء النفوس.
وأض��اف: ومن هذا المنطلق 
ك��ان ل��زام��ًا علينا إح��ي��اء هذه 
عن  فيها  لنعبر  سبة  لمنا ا
مشاعرنا الفياضة لمؤسس مبدأ 
التداول السلمي للسلطة في 
اليمن.. ومهما قامر المكابرون 
المرجفون سيبقى  وأج��ح��ف 
يوم 21 فبراير يومًا ال يُنسى 
وتاريخًا يروي لألجيال القادمة 
وحنكة  وحكمة  ونبل  عظمة 
الزعيم علي ع��ب��داهلل صالح 

رئيس المؤتمر.
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د. خالد طميم:

 مليونية الوفاء تترجم 
ثقة اليمنيين بالمؤتمر

ال��دك��ت��ور خالد 
طميم- رئيس فرع 
معة  بجا تمر  لمؤ ا
ص��ن��ع��اء ق���ال: إن 
الحشد الجماهيري 
الكبير يترجم ثقة 
اليمنيين بالمؤتمر 
ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 
ته  ا د لقيا حبهم  و
ا  بهذ تمسكهم  و
يق  لعر ا لتنظيم  ا
سيما وأنهم أدركوا 
أن المؤتمر الشعبي العام هو الحزب المعتدل 
والحريص على أمن واستقرار الوطن واألجدر 
عليه  ويؤمل  لشعب  ا تطلعات  بتحقيق 
إنجاح الحوار الوطني كونه الحزب الذي 
يمتلك الرؤية الواضحة حول عملية الحوار 

ومتطلبات المرحلة القادمة.

د. مجاهد اليتيم: 27 فبراير يوم 
مشهود في حياة اليمنيين

وتحدث الدكتور 
ليتيم  ا ه��د  م��ج��ا
قائاًل: نحن اليوم 
ن��ح��ت��ف��ي ب��ي��وم 
للزعيم  ل���وف���اء  ا
علي عبداهلل صالح 
الذي أوفى بوعده 
وأس����س ف���ي 27 
ف��ب��راي��ر 2012م 
م���ب���دأ ال���ت���داول 
السلمي للسلطة، 
مجسدًا بذلك أروع 
التضحيات  ص��ور 
وال���والء الوطني، 

فكان أول زعيم عربي سلم السلطة سلميًا.
وأض��اف: إننا اليوم نحتفي بإسقاط كل 
الرهانات التي راه��ن عليها المراهقون 
السياسيون الذين أرادوا جر الوطن الى 
مستنقع الحرب األهلية.. نحتفي بهذه 
تاريخية في مسيرة  المناسبة كمحطة 
منجزات المؤتمر الشعبي العام وسيبقى 

فبراير يومًا مشهورًا في حياة اليمنيين.

عادل الشجاع: المؤتمر دعا للحوار 
واآلخرون أجبروا عليه

أما الدكتور عادل الشجاع فقد قال أن مهرجان الوفاء يعطي 
رسالة للعالم تؤكد تمسك المؤتمر الشعبي العام بالتداول 
السلمي للسلطة وهو يحتفي باليوم الذي سلم فيه السلطة سلميًا 

باعتبارها تجربة فريدة في المنطقة العربية.
وأضاف: واالحتفال بهذه المناسبة هي أيضًا رسالة لكل القوى 
السياسية، تدعوهم الى المضي نحو البناء والتنمية بداًل من 
الخراب والدمار والعنف الذي كان آخره ما حدث مؤخرًا في محافظتي 

عدن وحضرموت بين ميليشيات االصالح والحراك 
الجنوبي. وقال الشجاع: ال يمكن ألحد أن يزايد على 
موقف المؤتمر الشعبي العام من الحوار ألنه هو 
من دعا إليه، والقوى األخرى هي التي ُأجبرت على 
المجيئ إليه بعد أن كانت ترفضه دومًا.. ورضخت 
لفكرة الحوار وتحاول بين الحين واآلخر أن تتهرب 

وتضع العراقيل أمام الحوار المرتقب.

صباح: المهرجان اكد ان المؤتمر سيظل الرقم الصعب في الساحة
> صباح القرعي قيادية مؤتمرية ومديرة مدرسة 
للبنات قالت: نشارك في هذا العرس المؤتمري لنقول 
لقيادتنا التنظيمية نحن معكم وسنبذل من أجلكم 
ومن أجل وطننا كل غاٍل ونفيس، كما جئنا لنقول 
للزعيم علي عبداهلل صالح في هذا اليوم التاريخي 
الذي سلم فيه السلطة سلميًا لألخ المناضل عبدربه 
منصور ه��ادي رئيس الجمهورية تجسيدًا للنهج 

الديمقراطي.
وأضافت: أعتقد أن هذا الحضور الكبير للمؤتمريين 
وأنصارهم  سيقدم رسالة واضحة للداخل والخارج 
عن قوة المؤتمر وحضوره وأنه اليزال الرقم الصعب 

والكلمة الفصل في المشهد السياسي اليمني.

وأضافت االستاذة القرعي: رغم ما يحدث للمؤتمريين 
من إقصاءات نجدهم يزدادون قوة وصالبة وتماسكًا 

وإيمانًا بعدالة دفاعهم عن القضايا الوطنية.
لكن على اآلخ��ري��ن ان ي��درك��وا صبر المؤتمر 
والمؤتمريين لن يطول على ما يتعرضوا له من 

إقصاءات ممنهجة ومخالفة للنظام والقانون.
واستطردت قائلًة: أنا أعرف تمامًا أن اإلصالح وأحزابًا 
في المشترك ال يمتلكون الكوادر المؤهلة ولو كانوا 
يمتلكون حتى 10% من ك��وادر المؤتمر لكانوا قد 
أفشلوا المبادرة الخليجية وآليتها بعد التوقيع عليها 
بأشهر، ألنهم سيقومون باإلقصاء للقيادات المؤتمرية 

دون هوادة.

علي اللهبي: المؤتمر 
لن يفرط بقيادته

أم��ا ال��ن��ائ��ب علي 
م��س��ع��د ال��ل��ه��ب��ي 
فيقول: إن مهرجان 
الوفاء يحمل العديد 
من الرسائل للداخل 
والخارج ودعوة من 
لشعبي  ا تمر  لمؤ ا
ال��ع��ام لكل القوى 
لتي  ا  - سية لسيا ا
عرقلة  على  تعمل 
الحوار والتنصل عن 
التزاماتها- أن تعود 

الى صوابها وأن تراجع حساباتها 
فالمؤتمر مازال صامدًا وصاحب 
شعبية  و ية  هير جما ة  ع��د ق��ا
تسليمه  ن  أ و بها  ن  يستها ال 
للسلطة لم يكن عن ضعف وإنما 
تنازاًل من أجل الوطن وحفاظًا 
على أمنه واستقراره، وحرصًا 

على ع��دم إراق��ة 
ال��دم اليمني لذا 
عليهم أن يكفوا 
لمكايدات  ا ع��ن 
وال���م���زاي���دات، 
ب  حز تمر  لمؤ فا
ل��ن ي��ق��ب��ل أب���دًا 
ال���ت���دخ���ل ف��ي 
شئونه الداخلية، 
وال��م��ؤت��م��ري��ون 
ل����ن ي���ف���رط���وا 
بقياداتهم.. كما 
ان هذا المهرجان وجه رسالة الى 
مجلس األمن الدولي مفادها ان 
المؤتمر الشعبي العام متمسك 
درة  لمبا وبا لوطني  ا ر  لحوا با
الخليجية ولن يفرط بمؤسسه 
الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 

المؤتمر.

أما المؤتمري عادل الوهباني فقال: هذا لتحقيق المنجزاتعادل الوهباني: المؤتمر سباق 
اليوم يمثل عرسًا ديمقراطيًا لكل كوادر 
واعضاء المؤتمر الشعبي العام هذا الحزب 
الذي عهده الوطن سباقًا في كل الخطوات 
الوطنية.. وها هي قيادات المؤتمر تجدد 
م���رارًا وت��ك��رارًا وتؤكد في كل محفل 
موقفها الداعم للحوار الوطني المرتقب 
الشعبي العام وحلفائه.وه��ذا أم��ر ملموس ومشهود للمؤتمر 

وأض��اف: رسالة أخ��رى بعثها مهرجان 
الوفاء للداخل والخارج مفادها أن المؤتمر 
الشعبي العام هو حزب األغلبية وله حضور 
كبير في الساحة اليمنية ويتمتع بقاعدة 
جماهيرية تؤهله للفوز في أي استحقاق 
ديمقراطي، ومن الصعب جدًا تجاوزه أو 
تهميشه.. وان تغاضيه عن ممارسات 
اإلقصاء التي انتهجتها حكومة باسندوة 
في حق ك��وادره ال يعني أنه عاجز عن 
الدفاع عن أعضائه ولكنه يغض الطرف 
حرصًا منه على إنجاح التسوية السياسية 
التي ارتضاها بتوقيع المبادرة الخليجية 
والمبادرة والحوار.ويفوت الفرصة على الرافضين للتسوية 

أحمد الناصري: المؤتمر مطالب 
بإفشال محاوالت عرقلة الحوار

وتحدث المؤتمري احمد الناصري قائاًل: إن مهرجان 27 فبراير مناسبة 
جدد فيها المؤتمريون دعمهم للحوار وتمسكهم بوحدة الوطن .

كما عبر فيه المؤتمريون عن دعمهم وتأييدهم المطلق لفخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وللزعيم علي 
عبداهلل صالح رئيس المؤتمر، واش��ادة بدورهما في تحقيق هذا 
المنجز  الوطني المتمثل بالذكرى األولى للتداول السلمي للسلطة، 
كما ان هذا المهرجان الكبير يوجه رسالة واضحة تؤكد للجميع 
موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الرافض ألي دعوة انفصالية 
وللممارسات االقصائية التي تعمل على اخونة الدولة وإقصاء 

الكوادر النزيهة والمشهود لها بالكفاءة والخبرة.
وقال الناصري: المؤتمر الشعبي العام أمامه مسئولية تاريخية 
يجب عليه الحفاظ على الوحدة وافشال كل المحاوالت الرامية 

الى إفشال الحوار.

غالب: مليونية سلمية حذرت من بركان مؤتمري
> االستاذ عبدالكريم غالب - 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
في الدائرة )212( محافظة ذمار 
قال: رسالتنا اليوم هي أن المؤتمر 
الشعبي العام حزب الوطن الكبير 
ومؤسس وراعي الديمقراطية وهو 
من يؤمن بالحرية والديمقراطية 
وبالتداول السلمي للسلطة.. ولقد 
احتشد المؤتمريون في ميدان 
السبعين لالحتفال بمنجزاتهم 
الديمقراطية ويقدموا لآلخرين 
دروسًا في معنى االحتشاد وكيفية 
التعبير عن المناسبات الوطنية 
وماذا يعني بالنسبة لنا يوم 21 
فبراير 2012، ويوم 27 فبراير 

2012م.
وأض����اف: اعتقد أن ح��ض��ورًا 
مؤتمريًا وعاصفة مؤتمرية كهذه 
التي يشاهدها العالم في ميدان 
السبعين ستقدم رسالة مهمة لكل 
من يقصون المؤتمريين مفادها 
ان��ه  حينما يبلغ السيل الزبى 
ويجد المؤتمر أن هناك من لم 
يقدر ويحترم صبره سوف ينفجر 
كالبركان وليحذروا طالما والمؤتمر 
الي���زال يحشد س��الم��ًا ووئ��ام��ًا 
وتعبيرًا حضاريًا عن رفضه لكل 
الممارسات التي تقوم بها بقية 
القوى لم تؤمن بالديمقراطية 

والشراكة الوطنية.

مؤكدًا ب��أن التجمع 
اليمني لإلصالح ومن 
ف��ي ف��ل��ك��ه ي��ن��ظ��رون 

نته  لمكا و ت��م��ر  ل��ل��م��ؤ
ف��ي ال��س��اح��ة الوطنية 
بخوف كبير ما يدفعهم 

ال���ى ال��ت��ه��رب م���ن أي��ة 
فرصة للسير نحو الحوار 
واالس��ت��ق��رار ال���ذي يقود 

ن  و يلجأ ا  لهذ ت  با نتخا لال
لإلقصاءات والفوضى والقتل 
وت��أج��ي��ج ن��ي��ران ال��دع��وات 

المناطقية والطائفية.. وهذا 
ما نرفضه وسنوقفه ولن ينال 

من إرادتنا أحد.


