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وفي الحفل الذي ٌأقيم بقاعة الشوكاني بكلية 
الشرطة بالعاصمة صنعاء وحضره عدد من أعضاء 
مجالس النواب والوزراء والشورى والقيادات الحزبية 
والجماهيرية وكبار وضباط القوات المسلحة واألمن 
وممثلي البعثات الدبلوماسية في اليمن ألقى األخ 

عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية 
كلمة مهمة أعرب فيها عن سعادته لتدشين أولى 
خطوات العبور إلى المستقبل اآلمن المتمثل 
في االنتخابات الرئاسية المبكرة وال��ذي يعد 
الوصول إليها نتاج جهود شارك فيها الجميع 
باعتبارها الحل األمثل والممكن الذي سيمثل 
نجاحها انتصارًا لإلرادة السياسية اليمنية التي 
غّلبت مصالح وطنها على االنتصار للحزب أو 
للذات أو حتى للمصالح الشخصية مهما كانت.. 
وقال “إن هدف هذا اللقاء الذي اجتمعنا ألجله 
بقدر ما يمثل لي شخصيًا من اعتزاز فإنه 
سيمثل بالتأكيد رسالة أمل ألبناء هذا الشعب 
، من أزمة أنهكته ودمرت  الذي تعب، وكلَّ وملَّ
حياته من أن عجلة التغيير قد بدأت بالدوران 
فعاًل وهو ما يحملنا مسئولية وطنية وأخالقية 
للمضي قدمًا في إتمام ما بدأناه باعتبار أن 
ما يتم الواجب إال به فهو واجب، خاصة ونحن 

في  تتمثل  رتضيناها  ا لمرجعية  جميعًا  نحتكم 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي يتوجب على 
الموقعين عليها احترامها وتنفيذها كل فيما يخصه 
وبحسب ترتيب بنودها وآليتها التنفيذية المزمّنة، 
حيث أصبحت مظلة شرعية وطنيًا وإقليميًا ودوليًا”.
وأضاف “أستطيع القول إن اليمن قد اجتازت المرحلة 
األصعب مهما اختلف البعض في تقدير نسبة نجاحها 
ومهما حاول البعض أن يمثل حجر عثرة في الطريق، 
إال أن المضي صوب اإلنجاز ظل وسيظل أقوى من 
التردد، أو المواربة، انطالقًا من تغليب المصلحة 

الوطنية العليا”.
وت��اب��ع “ن��ح��ن ال��ي��وم على مسافة قصيرة من 
االستحقاق االنتخابي المحدد في 21 من الشهر 
الحالي، ونحن على ثقة من تجاوب وتالحم أبناء 
شعبنا اليمني العظيم التواق إلى التغيير والعبور إلى 

المستقبل المنشود”.
وأردف قائاًل “بعد أيام من االستحقاق االنتخابي، نعم 
قد تكون أيامًا حرجة إال أني واثق من تخطيها ألسباب 
موضوعية تتمثل في أن الشعب أواًل لم يعد قادرًا على 
تحمل المزيد من الصبر على معاناة طالت أكثر مما 
يجب وأرهقته بأكثر مما يتحمل، وثانيًا القناعة التي 
لمستها لدى شركاء العمل السياسي على ضرورة 
إخراج البلد من أزمته والناس من محنتهم إلى بر 
األمان، وثالثًا ما أعلمه من تصميم إقليمي ودولي 
على متابعة مساعدة اليمن لكي يصل إلى بر األمان، 

وإجماع نشعر نحوه قيادًة وحكومًة وشعبًا بامتنان 
كبير جعلنا جميعًا شركاء في صنع يوم ال� 21 من 
فبراير، اليوم المحدد لالنتخابات الرئاسية المبكرة، 
والعبور إلى المستقبل اآلمن والمزدهر”.ومضى 
بالقول “نعرف أن اهلل سبحانه وتعالى، ال يساعد من لم 

يساعد نفسه، لذا نحن مصممون على تجاوز محنتنا 
عبر حوار مفتوح يعيد األزمة إلى سياقها الطبيعي 
المحكوم بسالح المنطق ال بمنطق السالح، ألن شعبنا 
يستحق أن ننكر ذواتنا ألجله ونرهن قدراتنا إلعادة 
بناء البلد بما يستحقه، خاليًا من اإلرهاب والتطرف 
والفساد، معافى من نزعات المناطقية، والعنصرية”.
وأوضح األخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس 
الجمهورية أن االنتخابات المزمع إجراؤها في ال� 21 
من فبراير الجاري تكتسب أهميتها من كونها تمثل 
المخرج األمثل ألزمة سياسية كادت أن تتحول إلى 
حرب أهلية، وألنها البوابة الوحيدة المتاحة التي من 
خاللها نعبر إلى فترة االنتقال التاريخية التي وإن كانت 
بحساب الزمن قد تكون قصيرة إال أنها وبحكم القضايا 
التي سيتم نقاشها والتغيير الذي ستحدثه في مختلف 
المجاالت والمناحي الشاملة ستكون بالتأكيد عالمة 

فارقة في تاريخ اليمن الحديث.
وأّكد نائب رئيس الجمهورية أن هذا التغيير سيكون 
الحامل له هو المؤتمر الوطني الذي سندعو اللتئامه 
عقب االنتخابات الرئاسية والذي سيكون بمثابة واحة 
لحوار فعّال مبني على قدر من االنفتاح والتكافؤ 
واحترام كل طرف لآلخر وبحيث ال يستثني أحدًا سواء 
في داخل اليمن أو خارجه مثلما لن تكون هناك أي 
من الخطوط الحمراء على أي من القضايا التي يراد 
طرحها وفي طليعتها القضية الجنوبية وكذا أيضًا 
مشكلة صعدة، والتعاطي مع مطالب الشباب الذين 

رموا حجرًا ضخمًا في مياه ظلت راكدة أمدًا طوياًل، 
وكانوا بذلك معبرين وتواقين إلى المستقبل الجديد، 
والمضي على طريق اإلص��الح لتحقيق التقدم 
واالستقرار والتنمية في ظل يمن مدني موحد تتعزّز 
فيه الحقوق والحريات وتقوى فيه قيمة االنتماء والوالء 

لليمن الواحد.
ووجّه األخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس 
الجمهورية ممثلي المجالس المحلية وفروع 
األحزاب السياسية باعتبارهم عنصر التماسك 
في أي مجتمع باستيعاب تعقيدات المرحلة 
الحالية والتعامل معها بروح اإلخ��اء والمحبة 
والتسامح.. وقال “يجب أن ال نتوقع أن تكون 
األرض معبدة ومفروشة بالورود ولذا فنحن 
بحاجة ألن نكون أقوياء وصبورين بعون اهلل ثم 
بقدر ما نحمل من سمو الهدف الذي نريد تحقيقه 
وهو االنتقال من الظروف واألوضاع الراهنة، 
وتبني إج��راء إصالحات عميقة تجعل اليمن 
يخطو بثبات إلى أعتاب القرن الواحد والعشرين”.
وأضاف “وعلى هذا فإني على ثقة من أن كل 
من له موقف مغاير اليوم سيكون له موقف آخر 
عندما نصل إلى وطن المساواة والعدالة غدًا إن 
شاء اهلل، حتى وإن فرضت الظروف الموضوعية 
جعل االنتخابات توافقية إال أنها كما نعلم جميعًا هي 
مرحلة انتقالية لتنفيذ مهام استثنائية كان ال بد منها 
باعتبارها قفزة إلى األمام ومشروع إنقاذ الوطن وهو 
ما يفرض على الجميع، دون استثناء وبالذات شركاء 
اإلنقاذ المؤتمر وحلفاؤه، والمشترك وشركاؤه، الذين 
أصبحت تضمهم لجنة عليا واح��دة ولجان فرعية 
على مستوى المحافظات لقيام كل بواجبه لتحقيق 
المشاركة الفاعلة، من أجل بلوغ األهداف المرسومة 

لذلك”.
وأش��ار األخ عبد ربه منصور ه��ادي نائب رئيس 
الجمهورية إلى ضرورة الخروج من هذا اللقاء بأكبر 
قدر من االستفادة بما يحقق المشاركة الواسعة في 
انتخابات التحول باعتبارها من أهم حقوق المواطنة.. 
معبرًا عن شكره وتقديره لكل الجهود التي بذلها 
زعماء الدول الشقيقة والصديقة وممثلو البعثات 
الدبلوماسية في اليمن، والذين كان لحكوماتهم 
ومن خاللهم دور ال يمكن إنكاره في الوصول إلى هذه 
النتيجة التي جنّبت اليمن شر الوقوع في صراع دموي 

كان يعلم اهلل وحده متى سينتهي.
ودع��ا نائب رئيس الجمهورية ال��دول الشقيقة 
والصديقة وممثلي البعثات الدبلوماسية في اليمن 
إلى ضرورة إكمال مهمتهم النبيلة ليس بالتعاون فقط 
في إنجاح االنتخابات، وإنما بجعل هذا النجاح ينعكس 
استقرارًا وتنمية وهو ما لن يتم دون االلتزام بتنفيذ 

المبادرة الخليجية وآليتها المزمّنة.

تدشين الحملة االنتخابية الرئاسية المبّكرة:

سندعو إىل مؤتمر حوار وطني ال يستثني 
أحدًا وليس عليه أي خطوط حمراء

مصممون على تجاوز محنتنا عبر 
حوار مفتوح محكوم بسالح المنطق

 ال بمنطق السالح

نائب الرئيس: االنتخابات تخرج اليمن من االزمة

حضر األخ عبدربه منصور هادي- نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر  
األمين العام الثالثاء حفل تدشين الحملة االنتخابية لالنتخابات الرئاسية المبّكرة المقررة 

في الواحد والعشرين من فبراير الجاري

ألقى النائب الثاني لرئيس المؤتمر 
الشعبي العام المستشار السياسي 
لرئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم 
االرياني كلمة المؤتمر في حفل تدشين 
االنتخابات الرئاسية المبّكرة، أكد فيها أن 
االنتخابات ال تعني فقط تثبيت وترسيخ مبدأ 
التداول السلمي والسلس للسلطة وترسيخ 
الشرعية الدستورية ولكنها ج��اءت أيضًا 

إلخراج الوطن من أزمة غير 
مسبوقة.. وق��ال “إن كل 
صوت ألي مواطن هو من 
أجل الوطن وثوابته الراسخة 
ممثلة بالثورة والجمهورية 
وال��وح��دة والديمقراطية، 
وهو أيضًا رسالة للعالم بأننا 
بأن  ثقتنا وقناعتنا  نمنح 
نائب رئيس الجمهورية عبد 
ربه منصور هادي هو أهل 
لقيادة الوطن وربان السفينة 

القادر والمقتدر على إيصاله إلى بر األمان.
وأضاف “وأن كل صوت ندلي به هو صرخة 
عالية نقول فيها األمان قبل اإليمان ونعم 
ليمن ديمقراطي واح��د ت��س��وده العدالة 

والمساواة والمواطنة وسيادة القانون”.
وأوض��ح الدكتور اإلري��ان��ي أن ه��ذا اللقاء 
المنعقد برئاسة نائب رئيس الجمهورية 
يأتي والوطن يمر في أدق ظرف تاريخي 
مر به منذ قيام ثورتي ال� 26 سبتمبر و 14 
أكتوبر المباركتين”.. وقال: “ال مناص من 
االعتراف بخطورة الوقت الراهن فلم يعرف 
الوطن انقسامات وتشطيرات وتمرّدات 
كالتي شاهدناها على م��دى ع��ام كامل، 

ومن المؤسف أن تلك االنقسامات مازالت 
قائمة حتى اليوم فالعاصمة صنعاء مازالت 
مشّطرة والعديد من شوارعها مازالت مليئة 
بالمظاهر المسلحة، وكذا العديد من الطرق 
في أنحاء الجمهورية مازالت مقطوعة وعدد 
من الخدمات العامة وفي مقدمتها التيار 

الكهربائي مازال متقّطعًا”.
وأضاف “إن في مقدمة مهام الحكومة واللجنة 
األمنية في الوقت الراهن 
وخ��اص��ة ف��ي ظ��ل معاناة 
ال��م��واط��ن ال��ت��ي ال توصف 
ومعدالت البطالة المتضاعفة 
وتزايد الفقر المخيف فإن في 
مقدمتها إنهاء جميع المظاهر 
معوقات  وجميع  المسلحة 
حركة المواطنين وتنقلهم 
قبل يوم االقتراع ال� 21 من 
الشهر الجاري، فإنجاز إجراء 
عام كهذا هو الضمانة األولى 
لمشاركة شعبية واسعة في هذه االنتخابات 
الرئاسية المبكرة التي كان أول من دعا إليها 

الرئيس علي عبداهلل صالح”.
وبيّن النائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام أن 
الوضع السائد اليوم يضع على عاتق الجميع 
مسئولية كبرى في العمل بكل ما نستطيع 
على حشد أعضائنا وأنصارنا في كل مركز 
انتخابي والتي يبلغ عددها أكثر من 6 آالف 
مركز لإلدالء بأصواتهم في يوم ال� 21 من 

فبراير.
ودع��ا إلى العمل معًا بيد واح��دة وسريرة 
موحدة لما فيه خير الوطن وصالحه وأمنه 

واستقراره وتقدمه وازدهاره.

اإلرياني: االنتخابات رسالة للعالم بأن نائب 
رئيس الجمهورية أهل لقيادة الوطن

نعم ليمن ديمقراطي 
واحد تسوده العدالة 

واملساواة واملواطنة 
وسيادة القانون
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اثناء لقائه بابناء الجالية في نيويورك

الرئيس: المؤتمر سيحتفظ بريادته في قيادة مسيرة العمل الوطني
أكد فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس  

الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام  
أنه سيعود إلى أرض الوطن- بإذن اهلل تعالى- 
بعد استكمال العالج الذي يتلقاه في مستشفى 
نيويورك برس بتالين وذل��ك للمشاركة في 
االنتخابات الرئاسية المبكرة التي سيخوضها 

شعبنا في 21 فبراير الحالي.
وعبر فخامته عن شكره وتقديره لكل من سأل 
عنه واطمأن على صحته من المسئولين المدنيين 
والعسكريين واألمنيين والشخصيات االجتماعية 
وقيادة وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومن كل 

أبناء الشعب اليمني الوفي.
ج��اء ذل��ك خ��الل استقباله ع��ددًا من ال��زوار 
الذين يتوافدون الى مقر اقامته في نيويورك 

لالطمئنان على صحته..
وكان فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام التقى 
األربعاء بممثلي جالية اليمن في نيويورك الذين 
قدموا لتهنئة فخامته على سالمته جراء الحادث 
اإلرهابي والغادر الذي استهدفه وعددًا من كبار 
قيادات الدولة أثناء تأديتهم صالة الجمعة بجامع 

دار الرئاسة في اول جمعة من شهر رجب الحرام 
الموافق الثالث من يونيو 2011م ..

وقد أعربوا عن أمنياتهم الصادقة لفخامته 
بسرعة الشفاء ودوام الصحة والعافية مؤكدين 
ثباتهم على مواقفهم المبدئية من أجل سالمة 

وامن  واستقرار ووحدة الوطن.
م��ن جانبه أع��رب فخامة الرئيس لإلخوة 
المغتربين عن شكره وتقديره لمشاعرهم الطيبة 
والصادقة ..مؤكدًا على أن التوقيع على المبادرة 
الخليجية كان الحل األمثل للخروج من األزمة  

ولم يكن هروبًا أو جبنًا من تحمل المسئولية بل 
حقنًا لدماء اليمنيين ووضع حد لتهور العناصر 

المتطرفة واإلرهابية..
وقال فخامة الرئيس: االنجازات على أرض 
الواقع تشير بجالء ووضوح إلى السجل الناصع  
لما تحقق لبالدنا خالل العقود الماضية، مشيرًا 
إلى أن المؤتمر الشعبي العام سيحتفظ وكما 
كان دائمًا بريادته ومسيرته السياسية المتميزة 
خالل الفترات والسنوات المقبلة ليواصل 
تحقيق المزيد من االنجازات الهادفة إلى تعزيز 
الوحدة الوطنية واألمن واالستقرار في عموم 

أرجاء اليمن.

التوقيع على المبادرة 
لم يكن هروبًا من 

المسئولية بل حقنًا 
لدماء اليمنيين


