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رئيس اللجنة العليا لالنتخابات لـ»الميثاق«:

جاهزون النجاز الحدث الديمقراطي الكبري يف21 فرباير

> هل األمور تمشي باتجاه االنتخابات الرئاسية 
المبكرة كما هو مخطط لها؟

- أرحب بصحيفة »الميثاق« التي زارتنا في اللجنة 
العليا لالنتخابات والواقع أنه »ليس كل ما يتمنى 
المرء يدركه.. تأتي الرياح بما ال تشتهي السفن«.. 
فعاًل أننا كنا قد وضعنا برنامج��ًا زمنيًا لإلجراءات 
االنتخابية حددنا فيه المواعي��د ابتداًء من صدور 
الدعوة الرئاس��ية إلى ي��وم إع��الن النتيجة، لكن 
اعترضتنا الكثير م��ن المعوقات ابتداًء من وصول 
المرشح الرئاسي إلى تشكيل اللجان وتأخير اقرار 
الميزاني��ة كل هذه األمور وغيرها عكس��ت أثرها 
على البرنامج الزمني الذي أعددناه واضطررنا إلى  
تعديله ألكثر من م��رة، ولكن اإلجراءات التنفيذية 
المتعلقة بالتجهيزات والتحضيرات، فأعتقد أننا قد 

أنهيناها..
> كيف وجدتم دور األحزاب ومدى تعاونها مع 

اللجنة إلنجاح االنتخابات؟
- في البداية مرت عالقة فتور بيننا وبين األحزاب 
ثم حاولنا التواصل معهم وعقدنا أكثر من اجتماع، 

وسارت األمور بشكل جيد.
عمل ثانوي

> باألمس شــكلت األحــزاب لجانًا مشــتركة 
عليا لالنتخابات، هل دورها ســيتعارض مع ما 

تقومون به، أم ستعمل وفقًا لتوجيهاتكم؟
- اعتقد أنها في إطار التنسيق بين طرفي العملية 
السياس��ية النجاح االنتخابات والظاهر أنها تتركز 
حول الحشد الجماهيري وتوجيه المواطنين لالدالء 
بأصواتهم في صناديق االقتراع وهي جزء من عمل 
ثانوي بالنس��بة للجن��ة وهو ضم��ان حصول أكبر 
نس��بة من المش��اركة وعملها ربما ه��و أقرب إلى 
الدعاي��ة االنتخابية والحش��د الجماهيري منه إلى 

العمل االنتخابي الفني الذي نقوم به..
> ماذا تمثل هذه االنتخابات على مسار العملية 

الديمقراطية والسياسية؟
- معلوم أن اليم��ن مرت بظروف صعب��ة ومعاناة 
طويلة وأث��رت األزمة على ش��تى مناح��ي الحياة 
واعتق��د  أن االنتخابات ه��ي النقطة الت��ي التقى 
حولها جميع األطراف واجمعوا عليها للخروج بالبلد 

إلى وضع مستقر وأفضل.
معنوي ومادي

> كيف تقيمــون الدعم الدولــي النجاح هذه 
االنتخابات؟

- المجتم��ع الدولي قدم دعمًا كبيرًا س��واًء معنويًا 
أو ماديًا بما يقارب 5-6 ماليين دوالر في المرحلة 
األول��ى والمرحل��ة االنتقالي��ة الثانية بح��دود 10 
ماليين دوالر وقد تكفلوا بش��راء كل المستلزمات 
والتجهيزات والوس��ائل والمع��دات الالزمة إلجراء 

العملية االنتخابية.
> يعني لم يواجهكم أي عجز؟

- ال.. الحم��د هلل فالجان��ب الذي غط��اه األخوة في 
برنامج الدعم واأليفس��ت وال��دول المانحة تولت 
ش��راء الكمبيوت��رات وآالت التصوير والفاكس��ات 
وحبر االقتراع ووس��ائل النقل وقاموا بتغطية كل 
التوعي��ة االنتخابي��ة التي يتوالها قط��اع اإلعالم 
وس��اهموا مس��اهمة فاعل��ة ف��ي مج��ال تدريب 

اللجان االش��رافية وبالتال��ي اليوجد لدينا 
أي عجز وقد رص��دت الدولة ميزانية خاصة 
باالنتخابات وإذا واجهنا أي شيء سنواجهه 

من هذه الميزانية.
اهتمام وحرص

> إالم تعزو الرعايــة الكاملة للمجتمع 
الدولي لهذه االنتخابات؟

- الرعاي��ة ننظ��ر له��ا م��ن جانبي��ن أواًل 
اهتمامه��م بالمب��ادرة الخليجي��ة واآللي��ة  
التنفيذي��ة المزمن��ة وقناعته��م المطلقة 
بضرورة أن يخرج اليمن من الوضع الصعب 

الذي يعيشه إلى وضع آمن يس��اعد على استقرار 
االقليم والمحي��ط الدولي وثاني��ًا أن اللجنة العليا 
لالنتخابات حرصت منذ البداية على التعامل معهم 
بوضوح وشفافية وحاولنا أن نبتعد عن كل ما يعيق 
التنس��يق الكامل بيننا وبينهم وتركنا لهم حرية 
اختيار الوسيلة التي يمكن أن يدعمونا من خاللها، 
وبق��در اإلمكان أوكلنا إليهم ش��راء المس��تلزمات 
وإنزال المناقص��ات والتصرف فيه��ا كاملة ونحن 
فقط نحدد ما هي طلباتنا وموعد تسليمها وليس 

لنا شأن بالجانب المالي.
مساهمة دولية

> يوم السبت مددتم استقبال طلبات الرقابة 
الدولية حتــى يوم 20 فبراير مــا الدافع لهذا 

التمديد؟
- نحن حريص��ون على أن تكون هناك مس��اهمة 
دولي��ة كبيرة في مج��ال الرقابة س��واًء أف��رادًا أو 
منظمات أو أحزابًا وكذلك رقابة محلية.. لقد حرصنا 
على أن يكون هناك أكبر عدد مساهم في العمل 
الرقابي من أجل أن نق��ف على نقاط الضعف التي 
قد تعتور العملية االنتخابية باإلضافة إلى حرصنا 
على نقل هذه التجربة التي يجسدها اليمنيون إلى 
العالم ولن يتأتى ذلك إاّل عبر المراقبين والوسائل 
اإلعالمية، وهي  تجربة قد يشوبها بعض األخطاء 
التي سنعمل على تالفيها في االنتخابات القادمة.. 
وهذا التمديد هو ع��ادة ما يتاح للمراقبين في كل 

االنتخابات السابقة.
> مستوى الجاهزية للجان والمراكز؟

- وافتنا األحزاب ببقية اللجان الفرعية كاملة أمس 
األول وقد تم نشرها كاملة.. وأمس األحد كان آخر 
يوم الستقبال اللجان الفرعية على مستوى المراكز 
وسيرفع اليوم إلينا تقرير بنسبة الحضور ونسبة 

التخلف التي على ضوئها ستتخذ اللجنة قرارًا 
معينًا.

> ما البدائل لنسبة التخلف؟
- سنلجأ لوسائل أخرى إما عن طريق األحزاب 
أو عن طريق المحافظة لتعيين بدل الغياب.

نقل عسكري
> هل التزال هناك عراقيل تواجه اللجنة 
بما يتعلــق بوصــول المســتلزمات أو 

اللجان لبعض الدوائر أو المراكز؟
- هناك عراقيل بسيطة وقد حرصنا على 
أن يتول��ى نق��ل المس��تلزمات االنتخابية 
األخوة في اللجنة األمنية عن طريق النقل 
العسكري وبالتنس��يق مع مختلف الجهات 
األمنية وقادة الوحدات والسلطات المحلية 
ف��ي كل المحافظات لك��ي نضمن وصول 
هذه المس��تلزمات إلى األماك��ن المحددة 

وفعاًل وصلت إلى كل الدوائر والمراكز.

> نريــد أن نطلع من خاللكم علــى الخروقات 
التي وقفت عليها اللجنة حتى اآلن؟

- هناك اعتداءات على لجان االنتخابات في الضالع 
وتقطع على سيارات رؤساء لجان اشرافية مثل ما 
حدث في محافظ��ة صنعاء، وخالف ف��ي تعز بين 
بعض األف��راد وعض��و لجنة إش��رافية وهي أمور 

بسيطة وليست مؤثرة حتى اآلن.
> كم الحاالت التي حصلت؟

- 3-4 حاالت.
> مــاذا عــن إجــراء االنتخابات فــي المناطق 
الساخنة كالحصبة وصوفان ومدينة تعز.. الخ؟
- اإلجراءات ستس��ير وفق ما هو مرتب لها بشكل 
عادي.. المراكز جاه��زة واللجان متواج��دة.. ربما 
هناك إضاف��ة لبعض الحماية األمني��ة التي توفر 

مناخًا أفضل وأكثر أمانًا.
> بمعنى أنكم عززتم اللجان األمنية هناك؟

- ليس به��ذا المعنى وإنم��ا وضعنا له��ا اعتبارات 
معينة.

الرئاسية غير
> في حال تم عرقلة إجراء االنتخابات في دوائر 
أو مراكز معينة في أية محافظة.. ما اإلجراءات 

التي وضعتموها تحسبًا لذلك؟
- بالنسبة لإلجراءات فقد تم وضعها من قبل اللجنة 
األمنية فمثاًل المناطق غير األمنية وضعت اللجنة 
احتياطاتها الالزم��ة وعززت بأعداد تتالءم مع كل 
منطقة.واالنتخابات الرئاس��ية ليست كالبرلمانية 
فإذا تعرقلت االنتخابات في دائرة معينة يتم إعادة 
االنتخابات فيها، الرئاسية ليست كذلك فإذا حدثت 
عرقلة في أي دائرة ال ضير في ذلك وتسير العملية 

االنتخابية في بقية الدوائر والمراكز بشكل طبيعي 
وسلس وال يوجد اشكالية في ذلك.

> تعنــي أن النتيجــة ســتعلن طبيعيــًا بدون 
الدوائر أو المراكز التي تحدث فيها اشكاليات؟
- بالتأكيد ألنه اليوجد تأثير في ذلك وال يش��ترط 
القان��ون أن يتم االقتراع على مس��توى كل مركز 

وكل دائرة.
> هل ترى أن هذه االنتخابات ستكون سهلة 

كونها بمرشح توافقي وحيد؟
- هي من ناحية ستس��هل ومن جه��ة أخرى ألقت 

بأعباء على اللجنة.
> من أي جانب؟

- من جانب الحشد الجماهيري والتفاعل والحماس 
ألن هذه أم��ور مهمة ج��دًا في ه��ذه االنتخابات.. 
وربما تنبهت األحزاب واألوساط االجتماعية مؤخرًا 
وبالتالي تحركت الفاعلي��ات الحزبية واالجتماعية 
بما يتعل��ق بالدعاي��ة االنتخابي��ة لتعويض هذه 

الجزئية بالذات.
> هل هناك صعوبات تواجهكم في المحافظات 
الجنوبيــة فــي ظــل الدعــوات لمقاطعــة 

االنتخابات؟
- هناك دعوات من قبل الح��راك للمقاطعة.. لكن 
بالمقابل هناك شريحة كبيرة حريصة على إجراء 
االنتخابات وهنا يأتي دور األحزاب المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه والمشترك وشركائه والذين يتوجب 
عليهم أن يكثفوا حملتهم االنتخابية بهذه المناطق 
وحش��د أنصاره��م وأعوانه��م لكي تكون نس��بة 
االقبال كبيرة.. وبالنسبة للجنة العليا لالنتخابات 
فمهمتها توعوية وفنية وقد قمنا بذلك على أكمل 

وجه.
> لماذا لم يتم الحديث من قبل األحزاب عن 

تصحيح جدول الناخبين؟
- المب��ادرة الخليجية وآليته��ا التفنيذية من 
ضمن ما نص��ت عليه أن تج��رى االنتخابات 
وفقًا للسجل االنتخابي الموجود وبعد إجراء 
االنتخاب��ات وإكماله��ا س��يتم إعداد س��جل 

انتخابي جديد.
> لالنتخابات البرلمانية القادمة؟

- للبرلمانية والرئاسية ومراحل االنتخابات 
األخرى.

> ماذا عــن منتســبي القوات المســلحة 
واألمــن الذيــن انتقلــوا إلــى مواقــع 
ومحافظات أخــرى بعيدة عــن مواطنهم 

االنتخابية؟
- نح��ن نعمل في ظ��ل القانون الس��ابق 
وبالتالي س��تظل المواط��ن المحددة في 
القان��ون كما هي والذين انتقلوا ش��أنهم 
ش��أن أي مواطن آخر يتواجد في أي دائرة 

ليس مسجاًل فيها.

> هل تمثل االنطفاءات الكهربائية مشــكلة 
أمام مهامكم الحالية؟

- بالنس��بة النطف��اء الكهرب��اء فمش��روع الدعم 
عززنا بحوال��ي 22 مولدًا كهربائيًا على مس��توى 
المحافظ��ات.. واألم��ر اآلخ��ر فإننا حرصن��ا على 
وضع آلية أن يتم موافاة اللجان االشرافية بأسرع 
وقت بالنتائج االنتخابية لكي يتم على ضوء ذلك 
ارس��الها إلى اللجن��ة العليا لالنتخاب��ات ألن األمر 
يتعلق بمحضر وليس بالغًا فقط، والنتائج ترسل 
بمحاضر إلى اللجنة التي على ضوء ذلك س��تقوم 
بإعالن النتيجة مع مراع��اة أن النتائج يتم فرزها 

واعالنها على مستوى كل صندوق..
الكهرباء هي مش��كلة الوطن والش��ك أنها تعيق 
ولكن هناك بدائل أخرى ووسائل العالن النتيجة.

> ربما تؤخر الكهرباء إعالن النتيجة؟
- المحدد عشرة أيام وهي مهلة زمنية كافية.
> توقعاتك لنسبة المشاركة في االقتراع؟

- أتوقع نس��بة ممت��ازة خصوصًا لما لمس��ناه من 
تفاعل حزبي وشعبي في الفترة األخيرة.

البوابة الرئيسة
> رسالتك التي توجهها للمواطنين؟

- أقول لهم إن هذه االنتخابات هي البوابة الرئيسة 
التي من خالله��ا يمكن أن يلج اليم��ن إلى مرحلة 
يستطيع من خاللها أن يعالج جميع المشاكل التي 
يعاني منها س��واًء أكانت قضية األخوة الحوثيين 
أو األخوة في الحراك الجنوبي أو قضايا المس��اواة 
والعدال��ة االجتماعي��ة والمش��اركة في الس��لطة 

والثروة..
هناك أمور كبيرة ومهام صعبة اليمكن لنا التصدي 
له��ا ومعالجته��ا إاّل م��ن خ��الل إج��راء االنتخابات 
الرئاسية وانتقال السلطة بشكل سلمي وشرعي 
إلى المرشح التوافقي الذي من خالله نستطيع أن 
نفعل كل البن��ود األخرى المذكورة ف��ي المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية كي نس��تطيع معالجة 

مشاكلنا.
نأم��ل أن يك��ون ذل��ك واضح��ًا بالنس��بة لألخوة 
المواطنين وأن يحرصوا فعاًل على المساهمة ألن 
المرحلة األولى لمعالجة المشاكل هي االنتخابات 

الرئاسية القادمة إن شاء اهلل.
مؤشر حقيقي

> رسالتك لألحزاب؟
- أرجوهم وأدعوهم أيضًا إلى استمرارية التفاعل 
ورفع وتيرته.. فهم الط��رف المعني بتثبيت هذه 
المبادرة الخليجية وهم الذين سطروا بنودها وهم 
الذي��ن وقعوا عليه��ا وهم الذين يج��ب أن يكونوا 
أحرص على تنفيذه��ا.. وهذه هي الخطوة األولى 
التي يمكن أن يختبر من خاللها األحزاب ما إذا كانت 
لديهم الرغبة ف��ي تنفيذ المب��ادرة الخليجية من 
عدمه وهي مؤشر حقيقي لمدى تعاون األحزاب في 
تنفيذ المبادرة ونحن على ثقة بأنهم سيتفاعلون 

تفاعاًل ايجابيًا من خالل ذلك.
> هل شــكلتم لجانًا أو غرفة عمليات لمراقبة 
أداء األحزاب واالعالن عن أيــة خروقات يقوم 

بها هذا أو ذاك؟
- نحن لدين��ا غرفة عمليات الس��تقبال كل 
البيان��ات والمعلوم��ات م��ن الواق��ع أو م��ن 
المراك��ز االنتخابية وس��ترصد كل المراحل 
التي تمر بها العملية االنتخابية وستُس��جل 
كل الجوان��ب االيجابي��ة والس��لبية وهناك 
ندوة ستعقدها اللجنة بالتعاون مع االيفست 
لتقوي��م المرحل��ة االنتخابية بع��د إجرائها 
وس��تناقش فيها كل االيجابيات والسلبيات 

التي رافقت االنتخابات.
> كلمة أخيرة؟
- شكرًا جزياًل.

أّكد رئيس اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء القاضي محمد حسين 
ــراءات التنفيذية المتعّلقة  الحكيمي أنه تم االنتهاء من كافة اإلج
بالتجهيزات والتحضيرات الخاصة باالنتخابات الرئاسية المبّكرة المقرّرة 

في الـ 21 من فبراير الجاري.
وأوضح الحكيمي في حديث مع "الميثاق" أن االتفاق الذي وّقع بين 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لتشكيل لجان وفرق 
انتخابية مشتركة يرّكز على الحشد الجماهيري وتوجيه المواطنين 
لإلدالء بأصواتهم في صناديق االقتراع.وحّث الحكيمي المؤتمر وحلفاءه 
والمشترك وشركاءه على تكثيف الحملة االنتخابية في 
المناطق التي تشهد دعوات للمقاطعة، وحشد أنصارهم 

وأعوانهم لكي تكون نسبة اإلقبال كبيرة.
معلومات اخرى تهم القارئ في الحوار التالي:

سيتم استبدال المتغيبين في اللجان عن 
طريق األحزاب أو المحافظات

أوصلنا المستلزمات االنتخابية إلى
 كل الدوائر والمراكز 

االنتخابات الرئاسية المرتكز الذي أجمع اليمنيون عليه
المجتمع الدولي قدم دعمًا كبيرًا لالنتخابات 

وال نواجه عجزًا
لدينا غرفة تراقب الخروقات الميدانية 

وسنعلنها بعد االنتخابات

نجاح االنتخابات هي المرحلة 
األولى لمعالجة مشاكل الوطن

أتوقع مشاركة واسعة في 
االنتخابات الرئاسية

الكهرباء مشكلة الوطن ولدينا بدائل 
إلعالن النتيجة في وقتها المحدد

أبناء المحافظات الجنوبية حريصون 
على المشاركة في االنتخابات

االنتخابات بمرشح توافقي حمَّلتنا 
أعباء كبيرة لحشد الناخبين

اقتناع دولي بضرورة إخراج اليمن 
من الوضع الصعب عبر االنتخابات

اللجنة وضعت اعتبارات معينة إلجراء االنتخابات في الحصبة وصوفان والمناطق الساخنة
االنتخابات الرئاسية اختبار لمصداقية األحزاب في تنفيذ المبادرة

حوار / توفيق الشرعبي

المهرة تدشن الحملة االنتخابية لهادي

خودم: االنتخابات ستخرج اليمن من أزمته
 دش��نت محافظة المهرة األحد الحملة االنتخابية لمرشح المؤتمر الشعبي العام 

لالنتخابات الرئاسية المبكرة األخ المناضل عبد ربه منصور هادي.
وأكد محافظ المه��رة علي محمد خودم عض��و اللجنة العامة أهمية المش��اركة 
الفاعلة في االنتخابات الرئاسية التي ستجرى في 21 
فبراير الجاري..الفتا إلى أن األحزاب السياسية اليمنية 
تقف اليوم أمام مهمة وطنية وتاريخية وعليهم جميعا 
تحملها وإنجاحها.ونوه المحافظ بضرورة حشد الطاقات 
إلنجاح هذه الفعالية الوطنية التي ستخرج اليمن من 
أزمته التي عصفت خالل عش��رة األش��هر م��ن العام 

الماضي.
من جانبة أكد رئيس لجنة األحزاب بالمحافظة مختار 
محمد سعيد عبد الكريم أهمية المشاركة الفاعلة في 
إنجاح االنتخابات الرئاسية التوافقية وإنجاح مرشحها 

عبد ربه منصور هادي.

مؤتمر البيضاء يناقش ترتيبات االنتخابات الرئاسية

العامري: المواطنون مستعدون لـ)21( فبراير
مؤتمر ذمار يدشن حملته النتخاب هادي

عبدالرزاق: سنعمل بروح الفريق الواحد النجاح االنتخابات
 دشن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني األحد بمحافظة ذمار الحملة 
االنتخابية لمرشحه ومرشح الوفاق الوطني لالنتخابات الرئاسية المبكرة المناضل 
عبد ربه منصور هادي.وش��دد أمين عام المجلس المحلي مجاهد ش��ايف العنسي 
على أهمية تضافر الجهود إلنجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة والتي تعتبر الوسيلة 

الوحيدة إلخراج اليمن من األزمة.من جانبه أكد رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام حسن محمد عبدالرزاق على 

أهمية العمل بروح الفريق الواحد إلنجاح االنتخابات.
ودع��ا إلى ض��رورة توحي��د الجه��ود وحش��د الجميع 
لصنادي��ق االقت��راع يوم 21 فبراير لترش��يح مرش��ح 
التواف��ق الوطني عبد ربه منصور ه��ادي لقيادة عجلة 

التنمية في الوطن خالل المرحلة االنتقالية.
فيما شدد عضو مجلس النواب الشيخ ناجي بن صالح 
القوسي على أهمية االنتخابات الرئاسية للحفاظ على 

أمن واستقرار الوطن وتجاوز التحديات.

 شدد محافظ البيضاء محمد ناصر العامري على ضرورة 
قيام مس��ئولي قيادة المؤتم��ر وحلفائه بحش��د وتعبئة 
المواطنين للمشاركة في االستحقاق الديمقراطي والتوجه 

ال��ى صنادي��ق االقت��راع تجس��يدًا للنهج 
الديمقراطي واسقاط رهانات أعداء الوطن 
والوحدة والديمقراطية.. مؤكدًا على أهمية 
تفاعل أبناء المحافظ��ة إلنجاح االنتخابات 

الرئاسية المبكرة في 21 فبراير الجاري.
وثم��ن العامري ف��ي اجتماع عق��د األحد 
وضم الهيئة التنفيذية والتنظيمية وقيادات 
فرع المؤتم��ر وأح��زاب التحال��ف الوطني 
التع��اون االيجاب��ي والمثمر بين الس��لطة 
المحلي��ة ومختل��ف األح��زاب والتنظيمات 
السياسية لتغليب المصلحة العامة والحفاظ 

على أمن واستقرار وسكينة المحافظة ..
داعي��ًا إلى ضرورة مس��اهمتها ومش��اركتها في عملية 
التوعية بأهمي��ة هذه االنتخاب��ات وح��ث الناخبين على 
المشاركة الفاعلة فيها ..مطالب اإلعالميين 
والخطب��اء والمرش��دين إلى المس��اهمة في 
عملية التوعية بأهمية هذه االنتخابات والرفع 

من الوعي المجتمعي لها .
منوه��ًا بض��رورة إدراك الجمي��ع بظ��روف 
المرحل��ة الراهنة ومس��اهمة جميع األطراف 
في الساحة السياسية بجدية لتجاوز تداعيات 
األزمة الراهنة ومواجهة التحديات والمصاعب 

التي تواجه العملية الديمقراطية في اليمن.
ودعا محافظ البيضاء الجميع للمشاركة في 

إنجاح االنتخابات.


