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الـ21 من فرباير يوم من أيام 
اليمن واملؤتمر

 21
فرباير:

المرأة.. يد بيد نحو 21 فبراير

األخ��ت أش��واق الغيثي- عضو 
لجنة فرعية في أمانة العاصمة- 
الرئاسية  ت��ق��ول: االنتخابات 
المبكرة ال تعني فقط ترسيخ 
وتثبيت مبدأ التداول السلمي 
تعتبر  ي��ض��ًا  أ ولكنها  للسلطة 
ال��م��خ��رج السليم م��ن األزم��ة 
التي لم يعد الشعب قادرًا على 
تحمل المزيد من المعاناة، لذلك 
فاالنتخابات الرئاسية المبكرة 
هي رسالة األمل إلع��ادة األمن 
واالس��ت��ق��رار، وع��ل��ى الجميع 
مسؤولية المشاركة والتحفيز 
ونشر الوعي بأهمية هذا الحدث 
الوطني والتصويت لألخ عبدربه 
منصور ه��ادي مرشح التوافق 
الوطني للرئاسة في ال�21 من 

فبراير الجاري..

دولة مدنية
من جانبها ت��رى األخ��ت انتصار 
ال��ق��اض��ي- ح���زب اإلص����اح- أن 
الوضع السائد اليوم يضع على 
كبرى  لية  مسؤو لجميع  ا تق  عا
في العمل بكل جهد لما فيه خير 
الوطن وصاحه وأمنه واستقراره 
وتقدمه وازده���اره، واالنتخابات 
الرئاسية المبكرة هي خطوة في 
طريق التغيير وصواًل إلى بناء دولة 
مدنية ديمقراطية حديثة ومن 
الواجب توفير األج��واء السياسية 
واألمنية المائمة إلج���راء هذه 
االنتخابات حتى يطمئن الناخبون 
ويمارسوا حقهم في االقتراع دون 
أية صعوبات.. كما أن على الجميع 
إدراك أن ك��ل ص��وت ي��دل��ي به 
المواطن في هذه الفترة هو صوت 

يقول: نعم لألمن واالستقرار.
المخرج اآلمن

في ذات الشأن تقول األخت سمر 
شمسان- المؤتمر الشعبي العام: 
ة  لمبكر ا سية  ئا لر ا ت  با نتخا ال ا
تمثل المخرج األمثل واآلم��ن من 
األزمة السياسية التي أنهكت البلد، 
وعلى كافة األح��زاب والتنظيمات 
ال��س��ي��اس��ي��ة وم��خ��ت��ل��ف ش��رائ��ح 
لية  لمسئو ا ر  ستشعا ا لمجتمع  ا
الوطنية والتعاون من أجل تذليل 
الصعوبات وإزال��ة كل المعوقات 
التي قد تعترض سير االنتخابات، 

ألن الحرية والديمقراطية والتبادل 
لمكاسب  ا من  للسلطة  السلمي 
الوطنية التي ينبغي أن نحافظ 
عليها ونطورها، وفي هذه المرحلة 
بالتحديد نحتاج إلى الحكمة اليمنية 
لنمضي في بناء الوطن يدًا واحدة 
ونسمو فوق الصغائر ونكون كبارًا 

بحجم الوطن.
مرحلة انتقالية

ونختتم حديثنا مع األخت لمياء 
المدومي- ال��وح��دوي الناصري- 
وال��ت��ي ت���رى أن ل��إع��ام دورًا 
مهمًا في هذه المرحلة لتوضيح 
أهمية االنتخابات وحشد جماهير 
علة  لفا ا كة  ر للمشا خبين  لنا ا
فيها كونها توافقية فهي مرحلة 
انتقالية لتنفيذ مهام استثنائية 
في طريق انقاذ الوطن واستعادة 
أمنه واستقراره، وهذا ما يفرض 
ن  أ ء  ستثنا ا دون  لجميع  ا على 
يكونوا من الداعمين والمساندين 
لهذا الحدث الوطني.. مشيرًة إلى 
عظمة أبعاد شعار الحملة التوعوية 
»صوتك يحمي اليمن«، فقد جاء 
معبرًا عن هموم أبناء الشعب ألن 
الوضع الراهن يحمل الجميع واجب 
استشعار المسؤولية والعمل على 
حشد الناخبين وتوعيتهم بضرورة 
المشاركة الفاعلة في االنتخابات 
على  لعمل  وا لقادمة  ا لمبكرة  ا

انجاحها.

المرأة التي تعتبر من أهم العناصر المؤثرة والفاعلة   
في المجتمع تعبر عن رأيها وتوضح من خالل كلماتها 
أهمية نجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة إلخراج الوطن من 
أزمته السياسية وترسيخ مبدأ التداول السلمي والسلس 
للسلطة.. وتؤكد المرأة في العديد من المحطات الوطنية 
حضورها الفاعل في صنع التحوالت الوطنية والديمقراطية.. 
واليوم وفي هذا االستطالع الذي يشمل مختلف ألوان الطيف 
تقف المرأة إلى جانب إرادة الشعب ومنتصرة لخياراته الوطنية 

في إجراء االنتخابات.. فإلى ما جاء في هذا االستطالع:

استطالع/ هناء الوجيه

الغيثي: االنتخابات 
املخرج الوحيد من األزمة

القاضي: نعم لألمن 
واالستقرار

شمسان: علينا إنجاح 
االنتخابات

املدومي: سنعمل على 
حشد الناخبني

مؤتمريات ذمار يحشدن لالنتصار 
للشرعية يوم 21 فبراير

دعا القطاع النسوي للمؤتمر  
بمحافظة ذم��ار عضوات 
المؤتمر الى المضي لصنع يوم 21 
فبراير والتصويت للمرشح الرئاسي 
التوافقي األخ عبدربه منصور هادي 

في االنتخابات الرئاسية.
وأكد االجتماع - الذي عقد أمس 
األول ب��رئ��اس��ة االس��ت��اذة إيمان 
النشيري رئيس القطاع بالمحافظة 
- أن االنتخابات الرئاسية تمثل 
انتصارًا للمبادرات والمقترحات 
التي تقدم بها فخامة األخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر وفي المقدمة تلك 
المبادرات التاريخية التي أطلقها في 

مارس العام الماضي.
وأوضحت النشيري أن القطاع 
النسوي المؤتمري بمحافظة ذمار 
الناخبات إلنجاح  ي��واص��ل حشد 

االنتخابات الرئاسية وفوز المناضل 
عبدربه منصور هادي إيمانًا بأن 
ذلك يعكس إرادة الشعب ويجسد 
أروع ص��ور االن��ت��ص��ار للشرعية 
والديمقراطية التي داف��ع عنها 
الشعب دون هوادة بقيادة فخامة 

الرئيس.

وحثت النشيري عضوات المؤتمر 
وت��ج��اوز  الجهود  على مضاعفة 
الصعاب في سبيل تحقيق النجاح 
لرئيس  األول  للنائب  لمشرّف  ا
المؤتمر األخ عبدربه منصور هادي، 
المرضى  االلتفات لمزاعم  دون 

والحاقدين.

اعتداء على عضوات في 
لجان االنتخابات  

دانت اللجنة االنتخابية المشتركة بمحافظة  
الضالع االعتداءات التي تعرضت لها عضوات في 
اللجان االنتخابية -لانتخابات الرئاسية التي ستشهدها 
بادنا في 21 فبراير الجاري- الثاثاء في الطريق العام 
بمنطقة »سناح« أثناء عودتهن من الدورة التدريبية، في 

الدائرتين )296، و298(.
وص��در عن اللجنة اإلعامية الناطقة باسم اللجنة 
االنتخابية المشتركة بالضالع بيان إدان��ة اعتبر ذلك 
االعتداء مخالفة للتعاليم اإلسامية واألعراف والتقاليد 
اليمنية الحميدة، التي ال ترضاها أخاق أبناء الضالع أبدًا.
واعتبرت اللجنة االنتخابية المشتركة تلك االعتداءات 
خروجًا عن القانون وتعديًا على حريات اآلخرين وخياراتهم 
الشخصية والوطنية، وحقهم في ال��رأي والتعبير عن 

قناعتهم.
وطالبوا أجهزة األم��ن القيام ب��دوره��ا في ماحقة 

المعتدين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

بتزكيته في البرلمان  في  ال���21 من يناير الماضي  
مرشحًا توافقيًا لانتخابات الرئاسية الثالثة في تاريخ 
الجمهورية اليمنية، وبتخلي الرئيس علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام عن بقية صاحياته 
قبل اكتمال فترة ال�90 يومًا التي حددتها المبادرة الخليجية وسفره 
للخارج الستكمال عاجه.. يكون المشير الركن/ عبدربه منصور 
هادي قد مارس مهام رئيس الجمهورية فعليًا ، مثلما كان طوال 
فترة األزمة وأثناء الغياب القسري لرفيق دربه وكبار قيادات الدولة 
في المشافي الطبية في الخارج، وفي أحلك الظروف التي مرت بها 
الباد خال عام األزمة التي وصفها األخ المناضل عبدربه منصور 

هادي ذات مرة ب�«األزمة اللعينة«.
باعتقادي ال يحتاج األخ عبدربه منصور هادي وهو يستعد لتسلم 
دفة الحكم، في أخطر مرحلة يمر بها اليمن في تاريخه المعاصر، 
ووسط أعنف موجة فوضى شهدتها المنطقة العربية، في هذه 
الظروف بالغة التعقيد-اليحتاج- للحديث عن قدراته الفذة وخبراته 
العلمية التخصصية في )فن القيادة( وتجربته ونشاطه الفعال ، 
وبصماته الملموسة في شد عضد الدولة وترسخ الوحدة الوطنية، 
وحماية المكتسبات الوطنية؛ بقدر ما يحتاج إلى الحث والتوعية 
بأهمية حشد جمهور الناخبين لادالء بأصواتهم يوم الثاثاء 21 
فبراير ومنح مرشح الرئاسة التوافقي شرعية شعبية يستمد منها 
الحقا قوته لمواجهة التحديات السياسية واالقتصادية واألمنية التي 

خلفتها األزمة .
يحتاج األخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية 
الى تفاعل كافة المسئولين التنفيذيين وتفانيهم في أداء واجباتهم 
وخاصة في الجهات التي يمكن أن تخفف من معاناة الناس اليومية، 
وتعاون األح��زاب وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس 
المحلية والشخصيات االجتماعية.. لما من شأنه تجاوز تداعيات 
األزمة وآثارها االقتصادية واالجتماعية ، ومواجهة التحديات الماثلة 
أمام المشير هادي وفي مقدمتها إعادة استتباب األمن واالستقرار، 
وتحريك عجلة التنمية واالقتصاد الوطني، وذلك كله لن يتحقق دون 
إعادة التيار الكهربائي وإصاح أنابيب النفط ، وإزالة كافة مظاهر 
التمترس والمظاهر المسلحة من داخل المدن والطرقات العامة، 

وبما يحقق الطمأنينة واالستقرار النفسي للمواطنين.
ان المظاهرات واالحتجاجات جوار بوابة منزل األخ عبدربه منصور 
هادي نائب رئيس الجمهورية والتي تحولت الى إقامة دائمة ، أيًا 
كانت مطالب المتظاهرين، ال اعتقد أن توقيتها ومكانها مناسب 
، فهي تضاعف من أعباء نائب الرئيس، وتصادر حقه وحق افراد 
أسرته القاطنين في المنزل في  السكينة والهدوء ، فإزعاج النائب 
بصخب مكبرات الصوت يتعارض مع مايمليه  الضمير االنساني  
والواجب الوطني في بذل أقصى درجات التعاون مع نائب الرئيس 
وهو يحاول تفكيك  أزمة مركبة شديدة التعقيد تهدد بتمزيق اليمن 

وانهيار الدولة،
ومن هنا ينبغي على االطراف المتنازعة استغال االجماع الدولي 
واالقليمي والتأييد الشعبي والتوافق الحزبي على المرشح التوافقي 
لرئاسة الجمهورية  واالنخراط في هذا التحالف بهدوء ، واثبات حسن 
نواياهم بتقديم تنازالت ملموسة، والتخلي عن انانيتهم المفرطة، 
فاليمن لن يبقى مجرد ساحة وأتباع إلدارة صراعاتهم ، وتصفية 

حساباتهم ، وتنمية استثماراتهم .
فلم يعد منطقيًا أن تبقى مشكلة الكهرباء والمشتقات النفطية 
عرضة للمماحكات السياسية في ظل حكومة وفاق وطني يفترض 
أنها تُمثل الشعب وليس األحزاب، وليس من المسئولية الوطنية 
واألخاقية ، وال من التعاليم اإلسامية وحتى األعراف القبلية أبدًا 
إلقاء األحجار وزيادة »المطبات« في طريق المناضل عبدربه منصور 
هادي، وهو يستهل مهامه الوطنية إليصال اليمن إلى بر األمان، كما 
أن على خطباء المساجد والعلماء والمرشدين الخروج عن صمتهم 
تجاه أي أعمال تصعيدية استفزازية تزيد االوضاع تعقيدا، وتضاعف 
األعباء والمشاق امام نائب الرئيس ، وتعيق جهود تحضيرات اللجنة 
العليا لانتخابات إلنجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة في ال�)21( 

من فبراير الجاري .
أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني والمدافعون 
عن األمن واالستقرار، والديمقراطية واالحتكام لصندوق االنتخابات 
وقيم الحوار، ومبادئ التداول السلمي للسلطة ، والقوى المدنية 
ومنظمات المجتمع المدني مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى 
باالحتشاد والتعاون من مواقعهم ومناطقهم باالنتصار لمشروعهم 
الحضاري، وأهم مكاسبهم الوطنية المتمثلة في الديمقراطية 
والتداول السلمي السلس والمنظم للسلطة كمنجز حضاري أرسى 
مداميكه الرئيس علي عبداهلل صالح وأعلى بنيانه اليوم رفيق دربه 

وشقيق نضاله المشير عبدربه منصور هادي..
فتعاونوا مع »هادي« أثابكم اهلل..

jemyyemen@gmail.com

تعاونوا 
مع »هادي«

جميل الجعـدبي


