
> ما أهمية االنتخابات الرئاسية المبكرة المزمع 
إجراؤها في الـ21 من فبراير الجاري..؟

- تبرز أهمية االنتخابات الرئاسية المبكرة كونها 
تنتصر لمبدأ االنتقال السلمي للسلطة، كما أنها جسر 
عبور الخراج البالد من دوامة الوضع الراهن واألزمة 
التي عانى منها أبناء الوطن والولوج إلى مرحلة استعادة 

األمن واالستقرار..
وحقيقة إن األخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر هو الشخصية 
التوافقية هي من الشخصيات الوطنية البارزة التي 
اجمع عليها الكل لمنصب رئاسة الجمهورية يعول 
عليها الكثير وهي جديرة بالثقة حيث وله بصمات في 
إطار العمل على اخراج البالد من مرحلة التوتر والصراع 
إلى مرحلة األمن واالستقرار والتوافق وهذا هو المخرج 
الحكيم للحد من األزمة وتداعياتها، وأعتقد أن كل 

صوت يدلي به المواطن هو صوت 
يقول: نعم لألمن واالستقرار.. 
نعم للبناء والنهوض في المرحلة 

القادمة.
جهود مكثفة

ــرز األنشطة والمهام  > ما أب
التي يقوم بها القطاع النسوي 
المؤتمري في المحافظات في 
إطار التوعية بأهمية االنتخابات 

الرئاسية المبكرة؟
- تبذل الجهود في كافة المحافظات وتتفاعل المرأة 
عمومًا بشكل واض��ح وملموس وتشترك في هذه 
التوعية واألنشطة الشرائح والفئات المختلفة سواًء 
على مستوى األحزاب والتنظيمات أو منظمات المجتمع 
المدني، حيث تعقد اللقاءات والمهرجانات ويتم 
التواصل المستمر مع القيادات في المحافظات لتوحيد 
الرسائل التوعوية لهذه الحملة، كما تعمل القطاعات 
النسوية على مستوى واسع فهناك الفرق الميدانية 
واإلرش��ادي��ة وهناك أعمال وأنشطة توعوية أخرى 
تتمثل في المهرجانات والندوات وورش العمل وغيرها 
من األنشطة المختلفة، بالتأكيد ان واجب التوعية ال 
يقتصر على جهة بعينها ولكنه واجب على كل من لديه 
معرفة وإدراك بأهمية هذه االنتخابات.. وأنا أالحظ أن 
المرأة من أكثر المتفاعلين والراغبين في انجاح العملية 
االنتخابية.. وعمومًا.. ندعو كل القيادات والشخصيات 
االجتماعية والعلماء والمفكرين والخطباء والمرشدين 
والمثقفين والتربويين أن ال يتقاعسوا عن أداء هذا 
الواجب وخاصة في ظل الظروف االستثنائية لهذه 
االنتخابات التي خلقت نوعًا من الخوف لدى البعض من 
المشاركة وهذا ما يحتم التحفيز والدفع لنشر  التوعية 
بضرورة التوجيه إلى مراكز االقتراع ومن جانب آخر البد 
من توفير األجواء األمنية الالزمة قبل يوم االقتراع وهذا 
من مهام اللجنة العليا لالنتخابات التي ينبغي أن تنسق 

لتحقيق ذلك..

أكثر تضررًا
> ذكرتم أن المرأة أكثر تفاعاًل واستجابة مع هذه 

االنتخابات.. فلماذا هذا التفاعل؟
- ذلك لن المرأة هي من أكثر الفئات تضررًا من األزمة 
وهي األكثر تضررًا حين تنعدم الخدمات، فكم تجرعت 
المرأة الخوف اثناء الفترة الماضية أن تفقد زوجها أو 
أخاها أو أحد أبنائها، كما عانت اثناء النزوح وحين 
انعدمت بعض الخدمات مازلنا نشاهد المرأة وهي 
تحاول توفير المياه وأثناء انعدام المشتقات النفطية 
من الغاز كانت تعمل جاهدة على توفير البدائل وهي 
كذلك تتحمل المعاناة حين تضغط الظروف االقتصادية 
من أجل ذلك نجد المرأة تريد المخرج من األزمة وتبحث 
عن الحل وتسعى نحو االستقرار وتحرص على مستقبل 
أبنائها وبذلك فهي في هذه المرحلة 
أكثر استيعابًا وإدراك��ًا ألهمية هذه 

االنتخابات وضرورة المشاركة فيها.

 ماهو الحل؟!
> ما ردكم على أولئك الذين يحاولون 
وضع العراقيل أمام سير االنتخابات 
والبعض الذين يقولون إن االنتخابات 
مجرد تحصيل حاصل وإهــدار لموارد 

البالد..؟
- أواًل أريد أن أوضح أن تكاليف االنتخابات هي من 
جهات خارجية خصصت من أجل إجرائها وما كانت 
لتأتي إاّل من أجل هذا الشأن وإذا نظرنا فعليًا إلى عدد 
العاملين فيها من لجان أصلية وفرعية ندرك أن هناك 
عددًا كبيرًا من أبناء البالد استفادوا منها باإلضافة إلى 
االستفادة الوطنية والخاصة بالحل الكفيل باخراج البالد 
من األزمة السياسية، أنا اتساءل ما هو الحل اآلخر الذي 
يريدونه من يحاولون وضع العراقيل، هل الصراع هو 
المخرج.. بالتأكيد ال يكون المخرج والحل المناسب إاّل 
عن طريق الحوار والحلول التوافقية التي يشترك فيها 
كافة األطراف.. إذًا فاالنتخابات لكل عاقل هي الطريق 
األمثل لتحقيق االنتقال السلمي للسلطة ولتجنيب 

البالد المخاطر التي تسببها الصراعات المختلفة..
حياة آمنة

> كلمة أخيرة..؟
- أدعو من خاللكم الجميع أن يأخذوا االنتخابات 
بعين الجدية فالحياة اآلمنة والمستقرة تحتاج إلى بذل 
المزيد من الجهود الوطنية لتوعية الجماهير بأهمية 
المشاركة الفاعلة وااليجابية في هذه االنتخابات وبما 
يضمن استكمال تطبيق بنود المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة وبما ينهي حالة القلق والتوتر ويعيد 
األمن واالستقرار وهذا ما يطمح إليه الجميع من أبناء 
هذا الوطن الذي تجرع المعاناة أثناء األزمة في الفترة 

الماضية.

ال مكان لإلرهاب بالضالع والحالة 
األمنية بحاجة إلى المزيد من التعزيز

> بدايًة.. ماذا عن االستعدادات إلجراء 
العملية االنتخابية الرئاسية المبكرة في 

محافظة الضالع؟
- هناك استعدادات كبيرة 
في الضالع إلجراء االنتخابات 
الرئاسية المبكرة يوم الثالثاء 
21 فبراير 2012م وذلك من 
خالل تنفيذ كثير من األنشطة 
واللقاءات وإقامة المهرجانات 
في الدوائر والمراكز االنتخابية 

من  ل��ى سلسلة  إ ف��ًة  إض��ا بالمحافظة، 
االجتماعات مع أحزاب اللقاء المشترك على 
مستوى رؤساء األحزاب ابتداًء من 12 يناير 
2012م وبعد ذلك على مستوى القيادات 
وتم تشكيل اللجان االنتخابية المشتركة 
على مستوى المحافظة والدوائر والمراكز 

االنتخابية..
كما تم تحديد المشرفين على الدوائر 
والمراكز االنتخابية والقطاعات.. ومن خالل 
متابعتنا المستمرة لمسنا استعدادات غير 
مسبوقة من قبل قيادات وقواعد وأنصار 
ومؤيدي المؤتمر وكذلك من قبل المستقلين 
وأحزاب اللقاء المشترك استشعارًا من الجميع 
أن االنتخابات الرئاسية تعتبر انتهاء لألزمة 
السياسية واالقتصادية واألمنية واالنتقال 
إلى األمن واالستقرار وإعادة الخدمات وخفض 

األسعار التي أنهكت المواطنين.

األمن قبل اإليمان
> بالنسبة للجانب األمني.. كيف تقيمونه.. 
وما الجهود الراهنة التي تبذلونها في 

سبيل ترسيخ األمن واالستقرار؟
- جميعنا يدرك أن االنتخابات الرئاسية 
المبكرة هي بمثابة الخروج من ويالت عدة 
أضرت بشعبنا وبالتكوين الهيكلي للدولة بما 
فيها الهيكل األمني والعسكري ناهيكم عن 
جعل الخدمات مشلولة جراء األزمة السياسية 
في بالدنا، ولذلك فقد أصيب األمن أثناء 
األزمة بنوع من االهمال والتفكك في بعض 
المحافظات والبعض اآلخر مشلول بالرغم 
من أن محافظتنا تمتاز عن بعض المحافظات 
باألمن  ل��دول��ة ممثلة  ا التي غابت فيها 
والخدمات والسلطات المحلية التنفيذية.. الخ.
وأم��ا الشطر الثاني من السؤال فقد تم 
عقد ع��دة ل��ق��اءات لقيادة اللجنة األمنية 
بالمحافظة وتم وضع خطة أمنية لعملية 

إجراء االنتخابات..
وعلى كل حال يتطلب من وزارة الداخلية 
بذل جهود كبيرة وإع��ادة هيبة الدولة في 
جميع  أنحاء الجمهورية كون األم��ن قبل 

اإليمان..
> اإلرهاب والتطرف أضيفا كعبء جديد 
إلى جانب الثأر الذي تعاني منه المحافظة.. 
هل من خطة واضحة وجلية لمكافحة هذه 
الظواهر ومدى استعداد أبناء المحافظة 

لمواجهة ذلك؟
- الحمد هلل أن محافظتنا خالية من اإلرهاب 
بسبب وعي المواطنين وظروف المحافظة 
االقتصادية، هذا من ناحية، ومن ناحية 
أخرى قضايا الثأر ليس لها مكان بالمحافظة، 

فالمواطنون يحتكمون للقضاء في جرائم 
القتل وإن وجدت حاالت »ثأر« قديمة منذ أيام 
التشطير فبنسبة قليلة جدًا وتم حل بعضها..

معاناة ومآٍس
> ما حجم األضرار االقتصادية واالجتماعية 
واالستثمارية التي تكبدتها المحافظة 

جراء األزمة الراهنة؟
- بالنسبة لالضرار االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية واالستثمارية.. فالضالع بسبب 
الفقر الكبير ال��ذي تعاني منه قد أصابها 
أكثر مما أص��اب بعض المحافظات التي 
تقل نسبة الفقر فيها.. نعم لم يسلم من 
االضرار حتى ذلك البائع للمياه أو الشاي أو 
السمكري أو الخياط أو حتى الحداد وعمال 

لتجارة  ا ناهيكم عن  والحرفيين،  لبناء  ا
والفنادق »السياحة« وحركة سيارات األجرة.. 
االضرار أصابت حياة المواطنين كانعدام الغاز 
والكهرباء والماء، إضافًة إلى عدم قدرتهم 
على مواجهة األسعار المرتفعة والتي ال تفي 
بتوفير القليل من لقمة العيش.. إنها أزمة 
مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.. 
وأما الجانب االستثماري فهو متوقف نهائىًا 

حتى اللحظة.

أزمة مفتعلة
> هل يستوعب األداء الحزبي على مستوى 
المحافظة المخاطر التي تمر بها البالد 
والمحافظة.. وما الذي ينبغي القيام به 

إزاء ذلك؟
- األداء الحزبي بالمحافظة شأنه شأن 
الجانب االقتصادي الذي تضرر جراء األزمة 
وأصبح العمل الحزبي ينحصر على التحريض 
وإقامة المسيرات والمهرجانات التحريضية 

ومنها تكذيب الطرف اآلخر.
فلقد أص���اب ك��ل ال��ج��وان��ب الحياتية 
والسياسية واالقتصادية في بالدنا ما جعل 

المواطنين يشعرون أن الثورة أزمة مفتعلة 
من قبل أشخاص- وليس جماعات - اشخاص 
ترعرعوا في حضن النظام واصبحوا أثرياء 
ثراء فاحشًا من ممتلكات الشعب 
م��ن ث��روات��ه م��ن أراض��ي��ه من 
ب��ح��اره م��ن سمائه م��ن عالجه 
من كل ش��يء.. وبهذا الكسب 
األخالقي  وغير  الشرعي  غير 
األم��ن  ت��م تسخيرهالزعزعة 
واالس��ت��ق��رار مثل قطع الطرق 
والكهرباء وض��رب أنابيب النفط واغ��الق 

المدارس والجامعات.. الخ.
لذا األم��ر يتطلب رص الصفوف وانجاح 
االنتخابات للخروج باليمن والشعب من هذه 
األزمة الخانقة إلى المستقبل اآلمن وتحقيق 

المواطنة المتساوية.

الجميع متفاعل
> عودة إلى االنتخابات.. ماذا عن التفاعل 
الشعبي مع االنتخابات.. ومــا تجسده 

المهرجانات االنتخابية؟
- سبق لنا الحديث أن الجميع بكل األطياف 
متفاعل مع االنتخابات كون المرشح المشير 
عبدربه منصور هادي أصبح نقطة التقاء 
جميع األط��راف من خالل ما تحلى به من 
حكمة وصبر وصوابية التصرف والتعامل مع 

اآلخرين، أكسبه حب الجميع..
وال ننكر أن عناصر الحراك يعتبرون إجراء 
االنتخابات بمثابة القضاء على ما يسمونها 
القضية  أن  ون��ؤك��د  الجنوبية..  القضية 
الجنوبية هي قضيتنا جميعًا والرئيس القادم 
متفاعل مع القضية الجنوبية، بل والشعب 
واألحزاب متفاعلون معها، ونقول إننا على 
مقربة من تنفيذ المؤتمر الوطني الذي يقف 
أمامها.. آملين أن يكون الحوار أواًل جنوبيًا 

جنوبيًا..

معًا نحو 21 فبراير
> كلمة توجهونها ألبناء المحافظة بهذا 

الصدد؟
- أبناء الضالع رجال أوفياء وأصحاب رصيد 
نضالي ناصع سطروه خالل المراحل النضالية 
المختلفة، وهم اليوم أكثر وعيًا وإدراك��ًا 
لمصلحتهم ومن خالل هذا المنبر اإلعالمي 
صحيفة »الميثاق« أدعو كل أبناء الضالع 
بمختلف شرائحهم وأطيافهم السياسية، 
ومشاربهم الفكرية إلى أن يجعلوا من يوم 
ال���21 من فبراير 2012م يومًا لالنتصار 
لقيم الديمقراطية الحقيقية التي هي ثمرة 
من ثمار الوحدة المباركة، وإلى إعالء قيم 
الحرية واالصطفاف مع الوطن والشعب وعدم 
االنصياع لدعوات العنف والفوضى واإلرهاب 
الذي عانى منه أبناء الضالع ودفعوا الثمن 
غاليًا من لقمة عيشهم وأمنهم واستقرارهم.. 
ونحن على ثقة أن أبناء الضالع على درجة 
كبيرة من الوعي واالدراك لحقيقة األوضاع 
التي يمر بها الوطن، وحقيقة المؤامرات التي 
تحاك ضده، وأن االنتخابات هي المخرج اآلمن 
والسبيل للخروج من هذه األزمة، وبلسمة 
الجراح، وترميم ما خربته األزمة في مختلف 

مناحي الحياة.
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نعم ملرشح التوافق الوطني
املناضل عبدربه منصور هادي

 21
فبراير:

أكد األخ أحمد المعكر- عضو اللجنة الدائمة رئىس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة الضالع- أن أبناء الضالع سيجعلون من يوم الـ21 من فبراير يومًا 

ديمقراطيًا ينتصر لقيم اليمن الجديد الديمقراطي الموحد.. معتبرًا في حديثه 
لـ»الميثاق« أن االنتخابات الرئاسية بوابة يلج شعبنا من خاللها إلى آفاق أكثر 

رحابة من األمن واالستقرار..
وأعرب عن اسفه لألداء الحزبي بالمحافظة والذي اقتصر على أسلوب التحريض 

والمناكفات.. معتبرًا في الوقت ذاته أن وعي أبناء الضالع يجعلهم يشعرون دائمًا أن 
األزمة الراهنة هي نتاج أفعال اشخاص فقدوا مصالحهم.. فإلى نص الحوار:

لقاء : يحيى نوري

رص الصفوف إلنجاح 
االنتخابات مهمة

 أولى للوطن

األزمة مفتعلة من 
قبل اشخاص فقدوا 

مصالحهم

المرشح التوافقي 
جدير بإخراج البالد 
من دوامة الصراع

فاطمة الخطري لـ»الميثاق«:

نراهن على مشـــاركة واسعة
 للمــرأة يف االنتـخابات

أحمد المعكر لـ»الميثاق«:

 أبناء الضالع سينتصرون لقيم الديمقراطية يف 21 فرباير

لألسف العمل الحزبي بالضالع 
ينحصر في التحريض

> القطاعات النسائية المؤتمرية في مختلف 
المحافظات تبذل جهودًا مكثفة من أجل 

التهيئة ليوم االقتراع وذل��ك من خالل 
تنفيذ العديد من األنشطة والفعاليات 
في إطار الحملة التوعوية لالنتخابات 
لى  إ تهدف  لتي  ا لمبكرة  ا لرئاسية  ا
توضيح أهمية المشاركة في االنتخابات 
للخروج من األزمة السياسية.. للحديث 
عن أهمية االنتخابات وأهمية دور 
المرأة ومشاركتها في عملية التوعية 

وأنشطة وفعاليات القطاعات النسوية 
في المحافظات التقينا األخ��ت فاطمة 

الخطري عضو اللجنة العامة مسؤولة 
القطاع النسوي في األمانة العامة للمؤتمر 

الشعبي العام.. فإلى الحصيلة..

لقاء / هناء الوجيه

> كان البد من الوصول إلى تسوية سياسية لحل هذه األزمة 
التي عصفت بالوطن ولنجتاز الواقع الصعب الذي عشناه على 
مدى عام كان فيه ما فيه من أزمات على مختلف األصعدة.. هذا 
الواقع البالغ الحساسية والذي كان من الممكن أن يؤدي إلى نتائج 
ال تحمد عقباها لوال عناية اهلل.. فها هو الوطن اليوم على أعتاب 
مرحلة جديدة.. طالعها االتفاق والوفاق بعد شهور من االنقسام، 
هذا االتفاق الذي تولد بعد مخاض عسير ومعاناة كبيرة عاشها 
الشعب اليمني.. ليسفر عنها الواحد والعشرين من فبراير الذي 
يعتبر يوم مهم في حياة اليمنيين، ويمثل محطة اتفاق والتقاء 
فرقاء األمس وشركاء اليوم على رأي واحد ومرشح واحد وهذا 
بحد ذاته يعتبر انجازًا كبيرًا، وانتصارًا لإلرادة اليمانية ويدل على 
حكمة القيادة السياسية التي استجابت للمبادرة الخليجية وآثرت 

مصلحة الوطن على كل شيء..
إن االنتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير الجاري تتم 
في ظ��روف استثنائية وعصيبة، واليمنيون يعلقون عليها 

اآلمال للخروج بالوطن من عنق الزجاجة، 
وبدء صفحة جديدة يرسم فيها اليمنيون 
بحكمتهم وجه اليمن الجديد.. الذي نتمنى 
أن يكون خاليًا من الصراعات والمناكفات 

الحزبية، وأن يكون الوطن هو الهدف السامي الذي يسعى الجميع 
من أجل تقدمه وازدهاره، لذلك فإن االنتخابات تعتبر مسئولية 
وطنية يجب أن يتفاعل معها المجتمع بكل شرائحه وفئاته 
وانتماءاته ليتجاوز هذه المرحلة الحرجة ويفتح أبواب عهد جديد 
للسالم واألمان..ويعتبر اجماع اليمنيين وخاصة فرقاء السياسة 
على شخص األخ المناضل عبدربه منصور هادي كمرشح توافقي 

خطوة حقيقية نحو االتفاق وتوحيد الصف، إذا 
ما خلصت النوايا، وانه االختيار األفضل لمن 
سيمثل اليمن في المرحلة االنتقالية القادمة، 
لما يتميز به هذا الرجل من رزانة ورجاحة 
عقل، ولما يتسم به من سيرة نضالية مشرفة، تؤهله لحمل هذه 

األمانة الثقيلة ليعبر بالوطن إلى شاطئ األمان..
والشك أن هذه االنتخابات لها أهمية كبرى، ففيها تتجسد 
قواعد الديمقراطية والطريق السوي للتداول السلمي للسلطة 
وضمان العدالة االنتقالية لوطن تجذرت حضارته في عمق 
التاريخ، لذلك ينبغي على اليمنيين جميعًا أن تتضافر جهودهم 

على المستوى السياسي والشعبي، فالمرحلة القادمة تستدعي 
التوافق الوطني ونبذ التفرقة واألحقاد وتتطلب مد جسور الود 
والسالم، وطي ملفات الخالف والتطلع إلى المستقبل المنشود 
بعين الجماعة وبمسئولية كبيرة فيكفي الوطن والمواطن 
ما ألم به وما يعانيه، وليكن 21 فبراير هو بوابة العبور نحو  
السالم والطريق إلدارة عجلة التنمية التي توقفت، وذلك من 
خالل مشاركة الجميع في هذه االنتخابات التي ستعكس مدى 
وعي المواطن اليمني وإدراك��ه ومدى استشعاره لمسئولية 
وطنه، ونتمنى من جميع األح��زاب السياسية أن تكون أكثر 
تفاعاًل وأن تدفع بأعضائها للتصويت للمرشح التوافقي من 
أجل أمن واستقرار الوطن ،الذي هو أغلى من كل شيء ونأمل 
من المثقفين والمفكرين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات 
والمؤسسات أن تلعب دورًا فاعاًل في توعية المجتمع بأهمية 
المشاركة في هذه االنتخابات وأن يسعى الجميع إلى المساهمة 

في انجاحها من أجل اليمن.

من أجل اليمن
نبيهة أحمد محضور


