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سيظل املؤتمر رائدًا 
يف تحقيق االنجازات الوطنية
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فبراير:

ــات على  ــاب ــخ ــت  واالن
األبواب.. ماذا تقولون؟

- ال��وط��ن ال��ي��وم وك��م��ا يعلم 
صعبة  حلة  بمر يمر  لجميع  ا
للغابة نتيجة األزمة السياسية 
التي ُافتعلت وذهبت بشعبنا 
بعيدًا عن أهدافه وتطلعاته 
وأثرت كثيرًا على إيقاع حياته 
ومهامه ومسؤولياته الوطنية.. 
والري��ب أن واقعًا كهذا يجعل 
اليمني يستشعر  ل��م��واط��ن  ا
مسؤولياته إزاء وطنه ومتطلبات 
خروجه من األزم��ة الراهنة، 
والش����ك ان��ن��ا ف��ي محافظة 
ال��ب��ي��ض��اء ش��أن��ن��ا ش���أن بقية 
المحافظات نولي االستحقاق 
االنتخابي القادم كل اهتمامنا 
باعتباره يمثل ترجمة حقيقية 
للممارسة الديمقراطية، حيث 
حرص فخامة األخ علي عبداهلل 
ص��ال��ح- رئ��ىس الجمهورية 
رئىس المؤتمر الشعبي العام- 
على أن يكون هذا االستحقاق 
هو األداة الفاعلة والمترجمة 
إلرادة الشعب عبر صناديق 
االنتخابات بالصورة التي تثري 
تجربته الديمقراطية وتجعل 
من المشاركة الشعبية الواسعة 
األس��ل��وب األم��ث��ل والحضاري 
للتعبير عن إرادة الشعوب بعيدًا 
عن أساليب االرتهان والزيف 

والتضليل.
إن االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة 
كما وصفها ح��ادي المسيرة 
الديمقراطية فخامة األخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
ب��أن��ه��ا االن��ت��ص��ار لمسيرتنا 
في  ء  ج��ا كما  لديمقراطية  ا
االفتتاحية التي سطرها فخامته 
لصحيفة »الميثاق« في عددها 
الماضي وهي أي هذه االفتتاحية 
درس مهم بكل ما تحمله من 
مضامين وقيم ومُُثل، ليس 
بالغريب أن تأتي من هذا القائد 
صانع الديمقراطية وتحوالتها 
في اليمن الجديد، وما التنازالت 
التي قدمها فخامته  الكبيرة 
نه  يما ا على  ناصع  دليل  اّل  إ
بالديمقراطية قواًل وممارسة 
وهي تنازالت كان لها أن عرَّت 
اآلخ��ر وقدمت الدليل الناصع 
على مزايدته بل وجعلت الرأي 
العام اليمني يدرك عظمة تلك 
التنازالت والتي تمثل االنتخابات 
القادمة إح��دى ثمارها التي 
جنَّبت ال��ب��اد االن����زالق إلى 

متاهات الفوضى.

طبيعة  ـــا  م ًا  ذ إ  <
االســـتـــعـــدادات التي 

تــقــومــون بــهــا حاليًا 
إلنجاح االنتخابات؟

- االستعدادات جارية على قدٍم 
وس��اق وتدشن اليوم العملية 
االنتخابية في مرحلة الدعاية 
ء  لبيضا ا ينة  بمد بية  نتخا ال ا
يتبعها إقامة مهرجان كبير غدًا 
بمدينة رداع، كما أن اللجان 
االنتخابية االشرافية واألصلية 
والفرعية ولجان إدارة االنتخابات 
اصبحت أكثر استعدادًا لخوض 
غمار العملية االنتخابية يوم 

ال�21 من فبراير الجاري.

حدث تاريخي

ـــذا عــلــى صعيد  > ه
اللجان االنتخابية.. ماذا 
عن التنسيق مع األحزاب 
والتنظيمات السياسية؟

- ل���ق���د ش��ك��ل��ت األح������زاب 
السياسية لجانًا  والتنظيمات 
لحملة  ا ة  ر ا د إل ك��ة  م��ش��ت��ر
االنتخابية.. وهناك اندفاع لدى 
الجميع إلنجاح مرشح الوفاق 
المناضل عبدربه  ل��وط��ن��ي  ا
منصور هادي وبالصورة التي 
تتفق مع عظمة ه��ذا الحدث 

التاريخي.
> هناك أحزاب تحب المشاركة 
في اللجان لكنها التحب مشاركة 

الجماهير.. ما تعليقكم؟
- اللجان شُكلت من األحزاب، 
والمهرجانات االنتخابية الكبيرة 
التي ستشهدها المحافظة على 
مستوى ال��دوائ��ر والمديريات 
ستكشف جليًا أي األحزاب األكثر 
تفاعًا مع العملية االنتخابية 
فالعبرة هنا بقدرة األحزاب على 
الدفع بالهيئة الناخبة وليس 
بمشاركتها في اللجان والوقوف 

أمام كاميرات اإلعام.
خلية واحدة

ـــاذا عــن المؤتمر   وم
الشعبي العام وقواعده 

خصوصًا؟
ل��ع��ام-  ا الشعبي  المؤتمر   -
وال��ذي يعد المناضل عبدربه 
منصور ه��ادي أح��د خياراته 
الفاعلة وال��ك��ب��ي��رة- حريص 
بالمحافظة على اح��داث أعلى 
درج��ات التفاعل والتاحم مع 
الحملة االنتخابية، وأؤك��د ان 
المؤتمريين أكثر حماسًا وتفاعًا 
مع انجاح االنتخابات وحريصون 
على ان يضيفوا إل��ى حزبهم 
رصيدًا جديدًا من االنجازات، 
وأن مختلف القيادات المؤتمرية 
تعمل كخلية واح���دة إلنجاح 

االنتخابات.

نب  للجا لنسبة  با  <
األمني.. كيف تقيمونه؟

- ال��ج��ان��ب األم��ن��ي ال��راه��ن 
ليقظة  ا و جيد  فظة  لمحا با
األمنية ستكون شاملة وكاملة 
على مستوى مختلف المراكز 

االنتخابية في الريف والحضر.
> وعلى الصعيد العام 

بالمحافظة؟
- ما من شك أن هناك قصورًا 
يشوب أداء األجهزة األمنية، 
وش���أن ال��ب��ي��ض��اء ش���أن بقية 
ال��م��ح��اف��ظ��ات، ل��ك��ن الجانب 
األمني لدينا سيتعاظم بصورة 
أكبر بفضل تعاون المواطنين 
وحرصهم على أمن محافظتهم.

خطة شاملة
> ُأضيف اإلرهاب إلى ما 
تعانيه المحافظة من 
ويــات الثأر.. هل من 

خطة واضحة لمواجهة 
هذه اآلفة؟

- إن أبناء البيضاء يرفضون 
أن تكون محافظتهم  قطعيًا 
ساحة للتطرف واإلره��اب وأن 
يدمر حياتهم ومصالحهم ومن 
هذا المنطلق نحن حريصون 
ركة  لمشا ا ر  دو تعزيز  على 
الشعبية في مواجهة التطرف 

واإلرهاب.

> من خالل ماذا؟
- من خال خطة شاملة تضمن 
مشاركة جميع أبناء المحافظة 
وعلى مستوى مختلف المديريات 
والعزل والقرى وبالصورة التي 
تجعل البيضاء، بيضاء ناصعة 

من اإلرهاب.. إن شاء اهلل.
> إلــى أي مــدى تأثرت 
المحافظة من األزمــة 

الراهنة؟
- ال��ت��أث��ي��ر ك��ب��ي��ر، فالتنمية 
وم��ش��روع��ات��ه��ا واالس��ت��ث��م��ار 
جميعها  و مًا  تما قفت  تو ق��د 
مشروعات تتجاوز قيمتهما 80 
مليار ريال وخلفت خسارة فادحة 

تكبدتها البيضاء جراء األزمة.
> األداء الحزبي.. هل 
ــى تفاقم  ــد عــل ــاع س

األزمة؟
- ل��و ك��ان ه��ن��اك أداء حزبي 
م���س���ؤول م���ن ق��ب��ل أح���زاب 
المشترك لما تكبدت المحافظة 
عن  ناهيك  ئر،  الخسا ه��ذه 
اإلره�����اب ال����ذي أط���ل على 
البيضاء بفعل تلك المناكفات 
والمزايدات الحزبية التي وصلت 
إل��ى ح��دود غير معقولة على 

حساب الوطن ومصالحه.
> كلمة أخيرة؟

- إن ش���اء اهلل ي��ت��م ان��ج��از 
االنتخابات الرئاسية وانجاح 
المناضل  لتوافقي  ا المرشح 
عبدربه منصور هادي.. ويؤكد 
اليمنيون قدرتهم على تجاوز 
األزم��ة الراهنة وتداعياتها..
وهي مناسبة أيضًا ألن نوجه 
لفخامة األخ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية والمرشح 
التوافقي عبدربه منصور هادي 
أسمى آي��ات الشكر والتقدير، 
ونعاهدهما أن نسير لما فيه 
خدمة المصالح العليا للوطن 
والتي مثلت دائ��م��ًا حرصهما 
بضرورة  لشديد  ا نهما  يما وإ
االنتصار لها من أج��ل اليمن 

الجديد.

في افتتاحية خص بها العزيزة 
“الميثاق” لعدد االثنين الماضي, 
ق��ال األخ الرئيس علي عبداهلل 
ص��ال��ح رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة، رئيس 
المؤتمر الشعبي العام:” بفضل الحوار 
الذي ظللنا ندعو إليه ونتمسك به تم 
توصل األطراف المتحاورة إلى الوثيقة 
المقبولة من قبل الجميع لآللية التنفيذية 
المزمنة للمبادرة الخليجية, والتي جعلت 
األخذ بخيار االنتخابات الرئاسية المبكرة 
الخطوة الجوهرية األساسية لانتقال 

السلمي للسلطة”.
ونفهم مما تقدم وما تاه حرص األخ 
الرئيس القائد على تجنيب هذا الوطن 
ويات حرب طاحنة جراء “ لوثة الفوضى 
التخريبية العارمة” التي استهدفت أمنه 

واستقراره وكل ما تحقق من منجزاته 
ر  الحوا لغة  غابت  عندما  ومكاسبه, 
واالحتكام إل��ى العقل والمنطق لدى 
الفرقاء,منذ وقت مبكر على هذه األزمة، 
وتجاهلهم للدعوات المتكررة التي قدمها 
لهم فخامته والهادفة إلى تجنب مغبات 
االن��زالق في دوام��ة الفراغ السياسي 
لديمقراطية  ا لتجربة  ا ر  تنها عندما 

الناشئة .
وبوجيز العبارة نقول: إن االتكاء على 
الفراغ السياسي في النظم السياسية 
حديثة النشأة والتكوين يمثل خطرا 
على التوازن القائم في الحياة االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية في شكلها 
العام، كما أن هذا الفراغ السياسي يأخذ 

ية  لحر ا بيب  بتا
ل��ت��ح��ل م��ح��ل��ه��ا 
الفوضى واإلرهاب 
وهذا ما كاد يجرف 
الوطن إلى دوامته 
في العام الماضي 
ل�������وال ح��ك��م��ة 
وصوابية رؤى األخ 

الرئيس القائد.
أخيرا نقولها صراحة إن ما يفصل 
كافة األح��زاب والتنظيمات والتكتات 
وال��ح��رك��ات السياسية واالجتماعية 
والعقائدية, عن تحديد مصير هذا الوطن 
المرتبط بالديمقراطية وسد فجوة الفراغ 
السياسي المتربص, ال يتجاوز الثمانية 

واألربعين ساعة القادمة, فها 
جميعنا  طية  ا يمقر للد ننتصر 
ق  ستحقا ال ا لننجز  نصطف  و
الدستوري في صبيحة الحادي 
والعشرين من فبراير الجاري؟! 

نتمنى هذا من صميم قلوبنا.
 قال الشاعر:

)يد في الظام الثقيل 
تشد يدًا

في الظام الثقيل..
تضيئ السبيل..

وصية جيل لجيل(
)سميح القاسم(

ali.s15@hotmail.com

العامري  ل�»الميثاق«:

البيضاء ستظل صفحتها بيضاء من اإلرهاب 

على األحزاب أن تؤكد 
تفاعلها مع المرشح التوافقي 

80 مليارًا 
تكبدتها 

المحافظات
 جراء األزمة

محمد ناصر العامري محافظ البيضاء أكد لـ»الميثاق« في هذا اللقاء السريع أن 
المحافظة ستظل صفحتها بيضاء خالية من شوائب اإلرهاب والتطرف والغلو، 
مدلًا على ذلك برفض أبناء البيضاء قطعيًا أن تكون محافظتهم ساحة لإلرهاب 
ودمويته..مشيرًا إلى أن االستعدادات لانتخابات الرئاسية تتم على أكمل وجه 
وأن أبناء المحافظة سيسجلون حضورًا فاعًا وداعمًا لانتخابات في مرحلة 

الدعاية واالقتراع..
وذكر أن محافظة البيضاء قد تكبدت جراء األزمة الراهنة أكثر من 80 مليار 
ريال قيمة مشاريع اقتصادية وتنموية وخدمية واستثمارية توقفت جميعها.. 

فإلى ثنايا اللقاء..

علي عمر الصيعري

االنتصار للديمقراطية

> ما تقييمكم لألوضاع في محافظة عدن قبل إجراء 
االنتخابات؟

- األوضاع في عدن مطمئنة وتس��ير على مايرام على الرغم من 
أن هناك بعض االختاالت البسيطة التي تقوم بها بعض العناصر 
الخارجة على القانون، واآلن األجهزة األمنية وبناًء على توجيهات 
األخ نائ��ب رئيس الجمهورية المش��ير عبدرب��ه منصور وبحضور 
رئيس هيئة األركان، وضعت خطة اس��تثنائية لضبط االختاالت 
األمني��ة والعناصر التي تتس��بب بها، وبما يهي��ئ األوضاع إلجراء 
االنتخابات الرئاس��ية في أجواء هادئة وبعيدة ع��ن أي تعثرات أو 
مشاكل.. وفي المقابل هناك عناصر تحاول من وقت آلخر إحداث 
بعض القاقل ولكنها ال تؤثر على الوضع العام، خصوصًا وأن هناك 
إجراءات سيتم اتخاذها ضد كل من يحاول القيام بأعمال فوضوية 

تحت مبرر حقوق اإلنسان أو التعبير عن الرأي..
مسئولية الجميع

وفي حقيقة األم��ر العناصر التي تقوم بأعم��ال العنف تدفع بهم 
بع��ض القوى السياس��ية الت��ي تضع نفس��ها في دائ��رة ضيقة.. 
فاالنتخابات في أي مكان في العالم ال أحد يس��تطيع إيقافها ألنها 
تعبر عن إرادة الش��عوب، واالنتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 
21  فبراير هي بدعم ورعاية دولية وتأييد شعبي كبير، لذا ستجرى 
بش��كل طيب وليس هناك أي قلق على س��يرها واألمن مسئولية 
الجميع.. فرجال األمن وحدهم اليستطيعون القيام بكل شيء إذا 

لم يكن هناك تعاون من جميع شرائح المجتمع.
تحت السيطرة

> ما تأثير األوضاع األمنية الراهنة على سير إجراء 
االنتخابات في المحافظة؟

- بدأنا في محافظة عدن بتنفيذ خطة االنتشار 
األمني من يوم أمس الجمعة وليس هناك ما 
يدعو للقلق، وما يحدث مجرد أعمال بسيطة 
يقوم بها ش��خصان أو ثاثة في محاولة لمنع 
أعضاء اللجان م��ن دخول المق��رات أو القيام 
بأعمال تقلق وتزعج اللجان، وبمجرد وصول 
األجه��زة األمني��ة يل��وذون بالف��رار.. ونؤكد 
للجميع أن األمور تحت الس��يطرة ولن نسمح 
ألحد أن يصادر حقوق المواطنين الدستورية 
وس��تجرى االنتخاب��ات كم��ا هو مخط��ط لها 

والخطة األمنية عند المستوى المطلوب، فهناك قوة كافية لحفظ 
األمن واالستقرار في عدن وستشارك فيها مختلف الوحدات األمنية 

ووحدات من الجيش.
إعداد وتحضير

> ما االستعدادات التي قمتم بها في محافظة عدن 
لانتخابات الرئاسية؟

- هناك لجان تعمل بصورة مش��تركة مع اخواننا في المش��ترك- 
انتخابية وإعامية وجماهيري��ة- وقد عقدنا عددًا من االجتماعات 
واللق��اءات الهادف��ة إل��ى االع��داد والتحضي��ر الجي��د لانتخابات 
والجهود مستمرة وسنقوم بتنفيذ عدد من المهرجانات واللقاءات 
الجماهيرية دعمًا لمرشح التوافق الوطني األخ المناضل عبدربه 

منصور هادي.
> من يقف وراء االختاالت األمنية التي تحدثتم عنها 

ومن يتحمل مسئولية ذلك؟
- العناصر التي تق��وم بأعمال التقطعات والفوض��ى في المدينة 
هي تابع��ة لقوى سياس��ية وتقوم بذل��ك بدوافع سياس��ية أيضًا 
ووفقًا للخطة األمنية سوف يتم متابعتهم وماحقتهم وتسليمهم 

للعدالة.
> من يتحمل مسئولية ذلك؟

- هن��اك مس��لحون ال نعرفه��م ونش��اهدهم ف��ي مدين��ة عدن 
وموج��ودون في بعض الش��وارع وس��نعلن عنهم بع��د أن نتأكد 
ونثبت من يق��وم بتس��ليحهم وتمويلهم ومن يق��ف وراءهم من 

القوى السياسية.

قوى متآمرة
> أال تعتقدون أن هناك تمويًا خارجيًا لتلك األعمال 

والعناصر التخريبية؟
-  سنس��تند إلى التحقيقات ف��ي تأكيد أو نفي صح��ة ذلك ولكننا 
النستبعد أن تقوم عناصر وقوى متآمرة على الوطن بدعم وتمويل 
تلك العناصر التخريبية وس��وف نترك للس��لطة القضائية تحديد 
ذلك، وال نريد أن نعطي المواضيع أكبر من حجمها عبر التصريحات 

اإلعامية.
عدن عصية

> هناك نشاط ملحوظ لتنظيم القاعدة في عدد من 
المناطق بالمحافظات الجنوبية.. كيف تواجهون تلك 

التهديدات.. وتأثيرها على سير إجراء االنتخابات؟
- محافظ��ة عدن س��تكون مغلقة أمني��ًا على غرار خط��ة خليجي 
عشرين، وس��تجرى االنتخابات في أجواء هادئة وآمنة، وليطمئن 
الجميع.. عدن عصية عل��ى المخربين واإلرهابيي��ن، فاإلمكانات 
األمني��ة الراهنة ف��ي المحافظة ق��ادرة على مواجه��ة أي عناصر 

تخريبية أو إرهابية.
> كيف تقيمون تعاون أحزاب المشترك معكم في 

اإلعداد والتحضير لانتخابات؟
- تقييم أداء وتعاون األخوة في أحزاب اللقاء المشترك حول ماذكرت 

سيكون بعد االنتخابات وليس اليوم.
يوم تاريخي

> ما الذي يمثله يوم 21 فبراير لكم في محافظة عدن؟
- يوم تاريخي في حياة أبناء الش��عب ومرحلة 
فاصلة في نقل اليمن إلى بر األمان بعد األزمة 
التي ش��هدها الوطن خ��ال الع��ام الماضي، 
وكادت تعصف بأمنه واستقراره.. و21 فبراير 
نقطة عبور إلى بر األمان وينبغي على الجميع 
ان يعط��ي له��ذا الي��وم حقه، لي��س من أجل 

شخص وإنما من أجل اليمن.
درس ديمقراطي

> ماذا أعد المؤتمر الشعبي في محافظة 
عدن النتخابات 21 فبراير؟

- نح��ن نعم��ل ب��كل جهودن��ا وامكاناتن��ا إلنج��اح ه��ذا العرس 
الديمقراط��ي، وندع��و من خالك��م كل أعضاء وأنص��ار المؤتمر 
الش��عبي العام وشركاءنا في العمل السياس��ي ومحبي اليمن إلى 
المشاركة االيجابية والمشرفة في هذا اليوم الديمقراطي الكبير، 
ويجب على الجمي��ع أن يفهم أنن��ا بانتصارنا وانجاحن��ا ليوم 21 
فبراير سوف ننتصر للديمقراطية وتجربتنا الديمقراطية وللعملية 
السياسية.. فيوم 21 فبراير درس ديمقراطي سوف ينقل العملية 
الديمقرطية إلى األمام ويخرج اليمن من الواقع الذي عاش البعض 
فيه إل��ى األفضل وخاصة التجاذبات السياس��ية، فهذه االنتخابات 
التوافقية هي لبنة ستسهم في تعزيز العمل الديمقراطي وتضاف 
إلى رصيد المسيرة الديمقراطية في بادنا والتي اسس مداميكها 
فخامة األخ علي عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- وكما أنها امتداد للعمل السياسي البعيد عن القفز 
على الواقع والمثالية فنحن لسنا من الدول الديمقراطية المتقدمة 
ولكننا في بداية الطريق، وعملية التوافق برهنت على أننا قادرون 
على المضي بالمس��يرة الديمقراطية نحو األمام وبخطوات ثابتة 

بعيدًا عن الصراعات السياسية والعنف.
> هناك من يدعي تمثيل أبناء المحافظات الجنوبية 

ويتوعد بإعاقة االنتخابات.. ما تعليقكم على ذلك؟
- ال يس��تطيع أحد أن يمنع ويعيق أي مواطن عن حقه الدستوري 
وسوف يتكفل القانون والدس��تور بذلك، وبصريح العبارة نحن ال 
نريد أن نجاري أي ش��خص بتصريحاته خاصة إذا كانت متطرفة، 
وإنما نقول من حق كل شخص أن يعبر ويقول ما يشاء.. ومن حق 
أي ش��خص أو قوى أن تقاطع هذه االنتخابات، ولكن اليحق لها أن 

تمنع أحدًا من المشاركة فيها.

شايف لـ»الميثاق«:

عدن تستعد لالنتخابات وستظل عصية على االرهاب
 أكد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن األستاذ 

عبدالكريم شائف أن األجهزة األمنية بالمحافظة 
قــادرة على تأمين محافظة عدن ولن تسمح ألي 
عناصر أو قوى بإعاقة إجراء االنتخابات الرئاسية أو 

تهديد األمن واالستقرار بالمحافظة.
مشيرًا في حديثه لـ»الميثاق« إلى أن كافة 

األوضاع في المحافظة تحت السيطرة واليوجد 
هناك ما يقلق خاصة في الجوانب األمنية..

متطرقًا إلى عدد من المواضيع األمنية 
والسياسية.. فإلى الحصيلة..

لقاء/ علي الشعباني

لقاء : يحيى نوري

األوضاع تحت 
السيطرة ولن نسمح 

بمصادرة حقوق 
الناس الدستورية


