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21 فرباير يوم 
من ايام املؤتمر الشعبي العام

> ب���داي���ة ي��ق��ول 
الدكتور عبدالعزيز 
ئيس  ر  - لشعيبي ا

جامعة إب:
 إن االن��ت��خ��اب��ات 
ة  لمبكر ا سية  ئا لر ا
المقرر اجراؤها في 
21 فبراير الجاري في 
فقية  ا لتو ا تها  ر صو
الوطني  ل��ل��م��رش��ح 
ال��م��ش��ي��ر  ع��ب��درب��ه 
منصور هادي تحمل 

كثيرًا من المؤشرات 
والدالئل أوالها وجود 
ات��ف��اق وط��ن��ي كبير 
على المرشح، وهذا 
يجعل االنتخابات أكثر 
سالسًة وموضوعية 
لسبب ج��وه��ري هو 
إخراج البالد من أزمة 
ك��ادت تحرق األخضر 

واليابس، وبالتالي فإن أي تنافس كان 
يمكن أن يؤدي إلى مزيد من تفاقم األزمة 
ال إلى انخفاض حدتها.. المؤشر الثاني 
ان اليمنيين  استطاعوا أن يخرجوا جميعًا 
لتحقيق طموح مشترك في االطار العام، 
األم��ر ال��ذي يمكن القول معه أن مزيدًا 
من ه��ذا التوافق يمكن أن يحدث في 
االطار التفصيلي للعديد من الموضوعات 
األخرى..أما المؤشر الثالث ان اليمنيين 
استطاعوا أن يحدثوا التغيير وفقًا إلرادة 
اليمني وليس من خالل  كلية للشعب 
اإلرادة الخارجية، ولهذا فمن المهم أن 
تكون هناك مشاركة واسعة لكل أبناء 
الشعب باعتبار أن ذلك يعبر  عن حقيقة 
اإلرادة الشعبية لكل المجتمع وفي نفس 
الوقت فإن القيادة تستطيع اتخاذ القرارات 
الصائبة في المجاالت المختلفة، ومواجهة 
التحديات.. والمؤشر للنجاح الحقيقي في 
هذه االنتخابات هو مدى اتساع المشاركة 
الشعبية لكل مناطق الجمهورية بما يؤكد 
الرغبة الحقيقية للخروج من األزمة إلى 
واق��ع أكثر أمنًا واستقرارًا وب��أداء يحقق 
لليمن ما  تصبو إليه من التقدم والمستقبل 

المشرق..
م��ن ج��ان��ب��ه ي��ق��ول ال��دك��ت��ور أحمد 

الحضراني- رئيس جامعة ذمار: 
لقد كان ترشيح المناضل عبدربه منصور 
هادي لرئاسة الجمهورية بشكل توافقي 
خطوة صحيحة للتوافق الوطني والسياسي 
بين األحزاب والتنظيمات السياسية في 
الساحة الوطنية وهذا يعطينا داللة أكيدة 
أن الحكمة اليمانية قد تجلت حتى في 
اصعب الظروف التي تمر بها بالدنا منذ 

أكثر من عام، وال غرابة أن نشاهد هذا 
االجماع الوطني حول مرشح واحد وهو 
عبدربه منصور هادي، فالشعب بكل قواه 
السياسية واالجتماعية والثقافية استطاع 
أن يثبت للعالم أنه شعب الحكمة وااليمان 
التي حدثنا عنها الرسول الكريم محمد بن 
عبداهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، وقد 
تجلت الحكمة اليمانية منذ بداية األزمة 
في شخص فخامة الرئيس علي عبداهلل 
صالح عندما دعا إلى انتخابات مبكرة 
تجنب اليمن وي��الت الحرب واالنقسام، 
ولكن لم يُستجب لدعوته إاّل متأخرًا بعد 
أن أجمع العالم كله على تزكية هذه الدعوة 
باعتبارها المخرج الحقيقي من األزمة.. كما 
دعا فخامة الرئيس إلى لم الشمل وهذا ما 
تحقق فعاًل كوننا اليوم نتجه إلى صناديق 
االقتراع رغم اختالف المشارب السياسية.

ودعا الدكتور الحضراني جميع األحزاب 
والتكوينات االجتماعية والمنظمات المدنية 
وكافة شرائح المجتمع إل��ى المشاركة 
الفاعلة في االنتخابات كحق دستوري تثبت 
للعالم أن الشعب اليمني يمكن ان يختلف 
في البرنامج السياسي أو الوسيلة لتحقيق 
المصلحة العامة ولكن اليمكن أن يضحي 
بالوطن في سبيل المصلحة الشخصية أو 
الحزبية مهما كانت المبررات.. ودعا الشباب 
في الساحات المختلفة إلى المشاركة في 
االنتخابات التوافقية وان يكونوا عوامل 
دعم ومساندة وأن يساهموا في بناء اليمن 
جنبًا إلى جنب مع كل شرائح المجتمع، 
فالوطن بحاجة لكل  أبنائه بعيدًا عن لغة 

التمترس التي لم نجِن منها غير الهوان..
وطن واحد

من جانبه تحدث صالح السالمي- رئيس 

جامعة عمران قائاًل:

 إن انتخاب األخ المشير  
ع��ب��درب��ه منصور ه��ادي 
لمنصب رئيس الجمهورية 
كمرشح ت��واف��ق��ي وحيد 
ق��د حمل ف��ي مضمونه 
أقوى الدالئل لعل أهمها 
أن الشعب اليمني شعب 
واح����د وال���وط���ن واح���د، 
وه���ذه ال��خ��ط��وة سيكون 
من نتائجها إف��راز رئيس 
لليمن الموحد من إحدى 
في  لملتهبة  ا لمحافظات  ا
ج��ن��وب ال��وط��ن، ت��ؤك��د أن 
اليمن واحد وأنه ليس هناك 
شمال أو جنوب بل شعب 
ووطن واحد من المهرة مرورًا 
بحضرموت وم��أرب وصواًل 
إلى صعدة والحديدة ثم تعز 
وع��دن وبقية المحافظات 
التي ظلت تعاني وي��الت التقسيم قبل 
إعادة تحقيق الوحدة.. وانتخاب المناضل 
عبدربه منصور هادي له داللة عميقة في 
أن فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح يؤمن 
بأن الوطن للجميع والبد أن نقبل ببعض 
ونتنازل للبعض من أجل اليمن.. كما أكد 
أن فخامته يعيش هموم ومعاناة المواطن 
ومن أجله قدم كل التنازالت، وعلى الجميع 
أن يعوا هذه الدروس التي سطرها فخامة 
الرئيس علي عبداهلل صالح خالل مسيرة 
حكمه منذ صعوده للحكم وحتى اليوم، 
والبد أن نغلب صوت العقل والمصلحة 
الوطنية بدون أي مواربة أو تحايل على 
المصلحة العامة ألن التاريخ ال يرحم 
المتخاذلين.. وعلينا جميعًا أن نتسابق 
إلى صناديق االقتراع يوم 21 فبراير وأن 

تُجنَّد كل الطاقات في سبيل انجاحها.

رؤس���اء جامع�ات ل�»الميثاق«:

 االنتخابات انتصار لمسيرة المؤتمر
 أكد عدد من رؤساء الجامعات أن انتخاب األخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئىس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر بشكل توافقي يعد خطوة مهمة على سبيل  
تحقيق األمن واالستقرار وتجنيب الوطن ويالت االنقسام والتشّظي.. وقالوا في تصريحات 
ل�»الميثاق«: إن االنتخابات الرئاسية هي امتداد للنهج الذي جسده فخامة األخ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وراهن عليه منذ بداية األزمة وحتى اآلن.. ودعوا 
كافة األحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع وكل شرائح المجتمع إلى المشاركة الفاعلة 
في انجاح االنتخابات وان يتوجهوا لالقتراع في 21 فبراير الجاري كحق دستوري والتصويت لألخ 

المناضل عبدربه منصور هادي المرشح الرئاسي التوافقي.. فإلى نص االستطالع فالى الحصيلة:
عارف الشرجبي

الشعيبي: املناضل هادي يحظى بتأييد شعبي واسع
الحضراني: االنتخابات ستعمق الوحدة وتجنب اليمن االنفصال
السالمي: البد أن نغّلب املصلحة الوطنية على الحزبية

> بداية يقول 
ن  رض�����وا ألخ  ا
ح��وب��ان��ي- أمين 
عام حزب الوحدة 
نحن  و  : لشعبية ا
ن����ق����ت����رب م��ن 
موعد االنتخابات 
الرئاسية المبكرة 
ي��ج��ب أن ن��درك 
جميعًا أنها المخرج 
الوحيد لبالدنا من 
األزم��ة السياسية 
الراهنة التي كادت 

تعصف بها، األمر 
ال���ذي يتطلب منا 
لمتواصل  ا لعمل  ا
وال��دؤوب والصادق 
إلنجاح االنتخابات 
وإزالة أي من عوامل 
ال��ت��وت��ي��ر األم��ن��ي 
وال��س��ي��اس��ي وأن 
يكون هدفنا اليمن 
ول��ي��س األح����زاب 
واالشخاص.. وإذا 

كان العالم كله قد اجمع على ضرورة 
انجاح االنتخابات وتجنيب اليمن ويالت 
الحرب األهلية، فمن األولى أن نكون نحن 
اليمنيين أحرص على بالدنا ومصالحنا 
ووحدتنا.. والشك أن األخ المشير عبدربه 
منصور ه��ادي هو رجل المرحلة كما 
خبرناه خالل األزمة السياسية الراهنة 
فقد اثبت أنه رجل المهمات الصعبة وأنه 
رجل سالم ومحبة وهو خير خلف لخير 
سلف، وعلينا أن نقف معه في المرحلة 
المقبلة وأن نصلح النوايا بعيدًا عن 
المصالح الضيقة التي لن نجني منها 
غير الخسران وتحمل المواطن مزيد من 
األعباء، ولهذا فعلى الجميع أن يكونوا 
ي��وم 21 فبراير يدلون بدلوهم في 

صناديق االقتراع.
المخرج الوحيد

األخ سعيد خالد  يقول  م��ن جانبه 
الشرعبي- األمين العام المساعد لالتحاد 
الديمقراطي للقوى الشعبية : االنتخابات 

المبكرة التوافقية هي المخرج الوحيد من 
هذه األزمة الطاحنة.. وهي التي دعا إليها 
فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح منذ 
البداية في أكثر من محفل لكنها لم تلقَ 
آذانًا صاغية بل عقواًل وقلوبًا متحجرة 
كلفت اليمن آالف الشهداء والجرحى 
وخسارة في االقتصاد ال تعوض ولذا 
على كافة األحزاب والتنظيمات السياسية 
والشخصيات العمل بروح الفريق الواحد 
إلنجاحها..خاصة وأن هذه االنتخابات 
ستجسد وترسخ النهج الديمقراطي 
ومبدأ التداول السلمي للسلطة وتؤكد 
على الرفض القاطع لوسائل االنقالب 
لديمقراطي  ا لنهج  ا و لسلطة  ا على 
المتربصين بالوطن وأمنه  من قبل 

واستقراره وسكينته العامة..

الحكمة يمانية
وي��ق��ول ع��ب��داهلل أب��وغ��ان��م- األمين 
العام المساعد للتنظيم السبتمبري: 
االنتخابات المبكرة الرئاسية تعد تحواًل 

ر  لمسا ا ف��ي  عظيمًا 
الديمقراطي الذي سنه 
الرئيس علي  فخامة 
ع��ب��داهلل ص��ال��ح، كما 
تؤكد للعالم أن األخ 
علي عبداهلل صالح كان 
على حق وق��د وصلنا 
اليوم إلى ما كان يدعو 
إليه منذ بداية األزمة 
وما قبلها، ونحن نبارك 
لكل قوى المجتمع هذا 
اليوم العظيم وليتجه 
ليمن  ا ء  لبنا لجميع  ا
المستقر الواعد بالخير 
وال نامت أعين الجبناء 
الذين فشلوا في جعل 
اليمن تعيش حالة من 
التمزق والحرب.. ونحن 
ب��دورن��ا ف��ي التنظيم 
كل  ندعو  لسبتمبري  ا
أبناء الشعب للمشاركة 
ال��ف��اع��ل��ة ال��ص��ادق��ة 
الن��ت��خ��اب ال��م��ن��اض��ل 
المشير عبدربه منصور 
هادي رئىسًا للوطن ليكون خير خلف 
لخير سلف، فقد تمكن الرئىس ونائبه 
خالل المرحلة الماضية أن يقودا الوطن 
إلى بر األمان وأن يحافظا على الوحدة 
والجمهورية والمكاسب التي تحققت في 
ظل الثورة السبتمبرية واألكتوبرية.. 
ونأمل أن يكون الجميع في المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك 
وشركائه عند حسن ظن الشعب بهم وأن 
يعملوا كل ما بوسعهم إلنجاح االنتخابات 
التوافقية التي ستجنب بالدنا االنقسام، 
ولنقول للعالم أجمع إن الحكمة اليمانية 

باقية..
يدٌ واحدة

وع��ل��ى ذات الصعيد ي��ق��ول أحمد 
أبوالفتوح- أمين ع��ام ح��زب التحرير 
الشعبي الوحدوي: االنتخابات الرئاسية 
المبكرة الشك أنها ستكون بوابة الولوج 
إلى يمن آمن مستقر بعد هذه الزوبعة 
ال��ت��ي افتعلها ال��ب��ع��ض.. وق��د ج��اءت 
االنتخابات بناًء على دعوة فخامة األخ 
الرئىس علي عبداهلل صالح منذ بداية 
األزم��ة عندما ألقى خطابه في ملعب 
الثورة إاّل أن الطرف اآلخر- المشترك- 
لم يوافق على ذلك واعتبر الدعوة من 
باب المزايدة السياسية.. ولكن األيام 
اثبتت أن الدعوة كانت صادقة ولذا البد 
على كافة األحزاب أن يكونو يدًا واحدة 
إلنجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة 
التي أجمع على ضرورتها العالم على 
المستوى االقليمي والدولي، والبد على 
جميع األطراف سواًء األحزاب في الداخل 
أو األشقاء أو األصدقاء أن يكونوا عند 
مستوى االلتزام بما تعهدوا به في سبيل 

إنجاح االستحقاق االنتخابي.

> أكد أمناء عموم عدد من أحزاب المعارضة أن االنتخابات الرئاسية المبكرة هي المدخل الوحيد 
لألمن واالس��تقرار والتنمية في بالدنا.. وقالوا: ل�»الميثاق«: إن انتخاب المش��ير عبدربه منصور 
هادي بالتوافق قد أعطى مؤشرًا واضحًا أنه يحظى بتأييد محلي ودولي والبد من الوقوف صفًا واحدًا 
إلنجاح االنتخابات مهما كانت العراقيل من بعض األطراف الذين يريدون افشالها لتدخل البالد في حرب 

طاحنة.. ودعوا الجميع إلى التوجه لصناديق االقتراع يوم 21 فبراير الجاري كحق دستوري وقانوني..

قيادات حزبية:

 االنتخابات المخرج الوحيد من األزمة

أبو الفتوح: االنتخابات بوابة األمن واالستقرار والتنمية

حوباني: مرشح التوافق خري خلف لخري سلف

لمشير  ا  : عبي لشر ا
هادي يحظى بتأييد 
م���ح���ل���ي ودول������ي

أبوغان��م: االنتخاب��ات 
التوافقي��ة أك��دت أن 
الحكم��ة اليمانية باقية

> يبدو أن المواطن اليمني الذي مر 
استفاد  السياسية قد  الحياة  بتجارب 
من تجاربها وتعقيداتها، ولم يكن ذلك 
االنسان الذي يقبل بأصحاب المصالح الخاصة 
الذين اليهمهم الوطن بقدرما تهمهم المنافع 
الخاصة ج��دًا.. وب��ات إدراك أهمية االصطفاف 
الوطني من أج��ل تجاوز المرحلة الراهنة من 
المسلَّمات التي الجدال فيها، ولذلك لم تعد تؤثر 
في المواطن محاوالت اصحاب األهواء والشخصية، 
ألن المواطن ادرك تمامًا بأن الوطن أبقى وأعظم، 
وقد أنطلق في فهمه لذلك من خالل التجربة 
السياسية التي عاشها والتي شهدت بالدنا فيها 
النمو والتطور واالزدهار واالتجاه نحو بناء الدولة 
اليمنية الحديثة..إن المواطن اليوم قد أدرك ان 
المصلحة الحقيقية للوطن بأسره هي االتجاه 

نحو مراكز االقتراع لالدالء بصوته لمرشح 
الوفاق الوطني، وعدم التأخر في أداء هذا 
الواجب، وقد بات على قدر كبير من الفهم 
والوعي ان صوته له أهمية مطلقة في صنع 
الحياة السياسية ورسم معالم المستقبل 
من أجل مواصلة مسيرة الخير والعطاء 
التي خَطَّ معالمها فخامة االخ المشير علي 
عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية رئيس 

المؤتمر الشعبي العام، وك��ان ألعضاء 
المؤتمر وحلفائه وأنصاره وكل قوى الخير 
والسالم شرف الحفاظ على تلك المكاسب 
واالستمرار في ترسيخ النهج الديمقراطي 

وتثبيت الشرعية الدستورية التي من أعظمها 
التداول السلمي للسلطة من خالل االصرار على 

االنتخابات.

إن االنتخابات الرئاسية المبكرة 
انجاز وطني أسهم الشركاء والوطنيون في انجازه 
من أج��ل ترسيخ وتعزيز مبدأ امتالك الشعب 
للسلطة، فقد ب��ات من المعروف أن اليمنيين 

يدركون أن االنتخابات العامة هي وسيلة 
الشعب لممارسة حقهم في انتخاب من 
يمثلهم في مؤسسات الدولة، ولذلك 
فالشعب كله مدعو ي��وم غد الثالثاء 
الموافق 21 فبراير الى مراكز االقتراع 
من أجل االدالء بأصواتهم لمرشح التوافق 
الوطني المشير الركن عبدربه منصور 
هادي، فقد أثبتت المرحلة الماضية من 
الحياة السياسية قدرته وحنكته وخبرته 
في ادارة شئون البالد والعباد فهو خير 
خلف لخير سلف، فقد ك��ان ال��ى جانب 
فخامة االخ رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتمر الشعبي العام علي عبداهلل صالح وكان له 
شرف االسهام الكبير في ارساء دعائم الديمقراطية 
وحماية الشرعية الدستورية ومنع االنزالق بالبالد 

الى مستنقع الحرب االهلية، وقد جاء اليوم الذي 
ينبغي ان نعطي الرجال قدرها، ومن ذلك حقه 
علينا جميعًا ان نتجه يوم غد الثالثاء النتخابه رئيسًا 

جديدًا ليمن الثاني والعشرين من مايو 1990م.
إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وانصاره الذين 
رسموا لوحة وطنية بالغة االهمية في فترة االزمة 
السياسية وعبروا عن االرادة الكلية للشعب من 
خالل حماية الشرعية الدستورية وترسيخ مبدأ 
التداول السلمي للسلطة مدعوون يوم غدٍ إلى 
الوفاء بذلك الوعد واالدالء بأصواتهم لمرشح 
التوافق الوطني المشير عبدربه منصور هادي، 
على طريق تعزيز الوحدة الوطنية وصون التجربة 
الديمقراطية ومواصلة استكمال بناء الدولة 

اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون.

غداً  اليمنيون 
يرسمون لوحة 

الديمقراطية
د. علي مطهر العثربي


