
> كيف تنظرون الى االنتخابات الرئاسية 
كحدث يمني خالص؟

- االنتخابات الرئاسية فعل يمني حضاري 
بكل ماتعنيه الكلمة من مدلول ومفهوم كما 
انها تمثل انتصارًا لقيم الديمقراطية التي 
اختارها شعبنا كقاعدة قوية وصلبة لبناء 
حاضره ومستقبله كما أنها تمثل رسالة مهمة 
يوجهها اليمنيون الى كل انحاء العالم مفادها 
ان االنتخابات وصناديق االقتراع هي الطريق 
األمثل نحو المستقبل المشرق لليمن.. وأمر 
عظيم ان يمارس الشعب حقه االنتخابي في 
الــ21 من فبراير الجاري وسط اهتمام عالمي 
كبير وينتخب المناضل عبدربه منصور هادي 
رئيسًا للجمهورية كبداية لعهد جديد يرتكز 
على انجازات مشرقة وعظيمة تُحسب لفخامة 
األخ علي عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- وهي انجازات 
يمارسوا  ان  لليمنيين  أمكن  لما  لــوالهــا 

الديمقراطية بكل حرية وإباء.

صناع الديمقراطية
> هناك من يقول ان المؤتمريين غير 

متفاعلين مع الحدث االنتخابي؟
- ذلك قول مــردود عليه، فالمؤتمريون 
هم صناع الديمقراطية وهم الذين على 
ايديهم تحقق للشعب االنجازات الديمقراطية 
والمشاركة الشعبية ومن خالل رئيسهم علي 
عبداهلل صالح انتصروا للديمقراطية بل 
وطالبوا بضرورة تحقيق التحول عبر صناديق 

االقتراع.
الــمــواقــف المؤتمرية المنتصرة  ــل  وك
لالنتخابات وما تمثله من ايمان عميق بحتمية 
الممارسة الديمقراطية ستكون  خير رد على 
مثل تلك الترهالت والشطحات والتي باتت 

اهدافها ومقاصدها مكشوفة.
وهي مناسبة هنا ان اذكــر الغارقين في 
مستنقع المزايدة السياسية ان الرئيس القائد 
علي عبداهلل صالح وبفضل توجهاته الوطنية 
الحكيمة حرص مبكرًا ومنذ انــدالع االزمة 
السياسية على عدم جر البالد الى دائرة العنف 
والتطرف والفوضى ودعا أكثر من مرة الى 
أهمية اجراء االنتخابات الرئاسية المبكرة التي 
تمثل المخرج الحضاري، وأن المؤتمر الشعبي 
العام سيظل وفيًا مخلصًا لهذه التوجهات 

الحكيمة لقائده الوطني التاريخي.
وهي مناسبة ايضًا الن ادعو اصحاب هذه 
التقوالت الى الوقوف امام المضامين العظيمة 
لكلمة الرئيس التي افتتح بها عدد االسبوع 
الماضي وهــي مضامين من المصداقية 
والشجاعة والنبل ما يجعلها قادرة على دحر 

كل تلك التقوالت الرخيصة.

عهد جديد
> انتخاب المناضل عبدربه منصور هادي 
رئيسًا للجمهورية في الــ21 من فبراير 

الجاري.. ماذا يمثل؟
- يمثل حدثًا تاريخيًا مهمًا وبداية لعهد جديد 
يمثل امتدادًا لعهد فخامة االخ الرئيس علي 
عبداهلل صالح الزاخر بالعطاءات واالنجازات، 
عهد نثق بأن المناضل عبدربه منصور هادي 

سيواصل االنتصار آلمال وتطلعات الشعب.
والريب ان المناضل عبدربه منصور هادي 

وما عرف عنه من شجاعة ومواقف وطنية 
العديد من  للشعب عبر  ووفــيــة  مخلصة 
المحطات التي حفلت بها مسيرته العملية في 
خدمة الوطن سوف تخترق كافة التحديات 
القادمة ومعه الشعب والتنظيم الرائد المؤتمر 
الشعبي العام الذي عمل في اطاره وامكنه 
مواجهة وأخــاه فخامة األخ الرئيس من ان 
يحقق لليمن الكثير من االنجازات والتحوالت.

إضافة جديدة
> ماذا تقولون عن النشاط المؤتمري 
ذات العالقة بالعملية االنتخابية باعتباركم 

رئيس الدائرة التنظيمية؟
- أشعر بارتياح بالغ لحجم االنجاز المحقق 

للفعاليات المؤتمرية على صعيد مسئولياتها 
ومهامها ذات العالقة بالعملية االنتخابية 
الرئاسية، والمؤتمريون معروف عنهم أنهم 
اصحاب تنظيم كان ومايزال عبر مسيرته 
منتصرًا للديمقراطية واالنجازات، وكان له 
قصب السبق في ان يكون دائمًا التنظيم الرائد 
الذي اعطى التجربة الديمقراطية كل اهتمام 
ورعاية، واالنتخابات الرئاسية الشك ستمثل 

اضافة جديدة الى رصيده.
واتوقع تفاعاًل مؤتمريًا عارمًا بالصورة التي 
تتفق مع حجمه ومكانته على الساحة الوطنية.
> هل اعتمدتم خططًا وبرامج لهذا الغرض؟
- العمل االنتخابي المؤتمري دائمًا يعتمد 
على اسس وقواعد سليمة ابتداًء من التكوينات 
العادية وانتهاًء بآخر تكوين فالجميع في اطار 
خطة انتخابية شاملة يقع عليهم مسئوليات 
ومهام يتطلب منهم القيام بتنفيذها على 

الواقع.

بوتقة واحدة
> وبالنسبة للتنسيق مع االحزاب االخرى؟

- هناك كما اشرت ادارة انتخابية وفنية في 

اطار المؤتمر الشعبي العام، تنفتح مع كل 
المعطيات التي تشهدها الساحة الوطنية 
والعمل االنتخابي القادم.. فمثاًل هناك لجان 
انتخابية بين المؤتمر الشعبي واحزاب التحالف 
وأخرى مع احزاب المشترك وذلك على ضوء 
االتفاق االخير الذي تم التوصل اليه والهادف 
الى احداث مشاركة كل االطراف في العمل 
االنتخابي وجعلها تصب في بوتقة واحدة هي 
االنتصار للعملية االنتخابية وانجاحها وجعلها 
تتم في اطــار من االنسيابية والشفافية 

والنزاهة.
> هل ترى تشكيل هذه اللجان مجديًا 
للعملية االنتخابية في ظل حالة استمرار 

المناكفة والمزايدة بين االحزاب؟
- البد لنا من التفاؤل وتناسي حالة المزايدة 
السياسية واالعالمية التي اثرت كثيرًا على 
العالقات الحزبية ومع ذلك فإننا ننظر في 
المؤتمر الشعبي العام لمثل هذه اللجان 
بأهمية بالغة كونها تمثل فرصة للتهدئة بين 
االحزاب وخاصة على الصعيد االعالمي وهو 
ما نتوقع حدوثه خاصة من قبل االعالم بأن 
يقوم بدور فاعل في عملية التهدئة إلنجاح 

العملية االنتخابية.

منعطف خطير
> هناك اتفاق يذّكر بدور حزب االصالح 
في االنتخابات الرئاسية في العام 1999م 
حيث شارك في اللجان واعلن الرئيس صالح 

مرشحًا له ثم غاب وقواعده يوم االقتراع؟
- نأمل ان اليتكرر مثل هذا فالوطن اليوم 
مختلف  من  يتطلب  خطير  بمنعطف  يمر 
ــزاب والتنظيمات السياسية ان تقول  االح
وتعمل في سبيل اخــراج البالد من االزمة 

الراهنة.
وعمومًا فإن غدًا لناظره قريب وأي تراجع من 
قبل أي حزب على صعيد مسئولياته الوطنية 
نحو االنتخابات سيمثل مؤشرًا خطيرًا لعمل 
هذا الحزب او ذاك وسيفقد مصداقيته الى االبد 
كما ان ذلك سيضر تمامًا بأي تحالفات مع هذا 

الحزب او ذاك.
ــزول ميداني للقيادات  > هل هناك ن

المؤتمرية العليا؟
- بالفعل هناك نزول ميداني تنفذه القيادات 
العليا باللجنة العامة واالمانة العامة على 
مستوى مختلف المحافظات باالضافة الى 
قيادات في احزاب التحالف ويهدف الى الوقوف 
ــام حجم االنــجــاز على صعيد  ــأول ام اواًل ب

المهرجانات االنتخابية.
> ماذا تتوقعون لهذه المهرجانات؟

- نتوقع لها حضورًا شعبيًا وجماهيريًا كبيرًا 
وان شاء اهلل نجد كافة قواعد االحزاب مشاركة 

فيها بصورة تضع حدًا للتشككات.
> وماذا عن مشاركة الشباب؟

- كما تعلمون هناك آراء ومواقف متشابهة 

ـــاط الــشــبــاب المعتصمين حيث  فــي اوس
هناك اغلبية باعتقادنا بدأت تشعر بأهمية 

المشاركة.
حزب متماسك

> هناك تخوف ينتاب المؤتمريون على 
خلفية تصريحات االستاذ الجندي بأن الرئيس 
سيشكل حزبًا جديدًا عند عودته.. ما تعليقكم؟
- في نظري لقدخان التعبير يومها االخ 
االستاذ عبده الجندي.. وأطمئن هنا بأن كل 
المعطيات تؤكد ان المؤتمر الشعبي العام 
ــادرًا  سيظل حزبًا متماسكًا قويًا صلبًا وق
على مواجهة التحديات وتحقيق المزيد من 

االنجازات.
وهــي مناسبة ان ادعــوا اعضاء الوسط 
المؤتمري ومناصريه وكل المهتمين الى 
االطالع على مضامين كلمة رئيس الجمهورية 
التي افتتح بها عــدد »الميثاق« االسبوع 
الماضي وفيها يؤكد فخامته على عظمة 
المؤتمر وادواره وقدرته على مواصلة المسيرة 
الوطنية الحافلة بكل انجاز جديد على صعيد 

الديمقراطية والتنمية.
> في نظركم ما ابــرز التحديات التي 

سيواجهها الرئيس القادم..؟
- المناضل عبدربه منصور هادي سيكون 
بالطبع رجل المرحلة القادمة وله رصيده 
الوطني والتنظيمي الحافل بكل اشراقة رائعة 
خدم من خاللها وطنه وانتصر لتطلعاته في 

الوحدة والديمقراطية.
وان شاء اهلل سيتمكن من مواصلة ادواره هذه 
من خالل منصبه الجديد كرئيس للجمهورية 
وان التحديات الكبيرة هي العمل على اعادة 
ــادة الخدمات  التطبيع للحياة اليمنية، واع
الــضــروريــة للمواطن وتحقيق االنتعاش 
االقتصادي واصــالح االدارة باالضافة الى 
القضاء على كافة مخلفات وتداعيات االزمة 
وهي مهمة كبيرة تستدعي من الجميع في 
االحزاب والتنظيمات السياسية العمل بصدق 
الى جانبه حتى يمكن تحقيق كل االهداف 
لية  آل ا عليها  شتملت  ا لتي  ا مين  لمضا ا و

التنفيذية للمبادرة الخليجية.
مستقبل أفضل

> على ذكركم للمبادرة الخليجية في 
المرحلة االنتقالية سيجرى اإلعداد لمؤتمر 

الحوار الوطني؟
- سوال مهم وأعتقد ان انجاز الحوار بأساليب 
ديمقراطية وبتجرد كامل عن المناكفات 
والمزايدات الحزبية التي سادت الحوار خالل 
المرحلة الماضية سيمثل مطلبًا مهمًا واساسًا 
إلنجاح المؤتمر الوطني والعبور من خالله 
بالوطن نحو دستور جديد يعبر عن تطلعات 
اليمنيين على صعيد بناء الدولة اليمنية 
الحديثة وان يؤسس الجميع من خالل هذا 
الحوار المسؤول المداميك القوية والصلبة 
التي تمكن اليمن الجديد من االنطالق الى 

آفاق اوسع نحو المستقبل االفضل.
> كلمة اخيرة؟

- نأمل ان يجسد الجميع لوحة التالحم 
الوطني العارمة لوحة االنتصار لقيم ومُُثل 
الديمقراطية، لوحة اليمن الجديد الذي ناضل 
اليمنيون من أجل تحقيقها نحو تحقيق الكثير 

من االنجازات.
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فبراير:

أكد األخ النائب أحمد الزهيري- عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة التنظيمية بالمؤتمر- أن اليمن يعيش حاليًا اصعب 
مراحله التاريخية.. مؤكدًا استشعار الوسط المؤتمري لهذا التحدي..

وأشار في حديثه لـ»الميثاق« إلى أن المناضل عبدربه منصور هادي المرشح التوافقي لالنتخابات الرئاسية شخصية 
وطنية يتمتع بتاريخ حافل بالمواقف الوطنية المشرقة..

ونوه الزهيري إلى حرص المؤتمريين على انجاح العملية االنتخابية باعتبار ذلك يمثل إضافة جديدة لرصيدهم 
الديمقراطي.. مؤكدًا أن المؤتمر يقوم ومن خالل مختلف فعالياته بتنفيذ خطة شاملة.. للتعامل بإيجابية مع كافة 

متطلبات العملية االنتخابية..
مشددًا في الوقت ذاته أن دعوة فخامة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر إلى سرعة االعداد والتهيئة لعقد المؤتمر 

العام الثامن تمثل استجابة حقيقية لتعزيز أدوار المؤتمر خالل المرحلة القادمة.
معربًا عن أمله أال يكرر »اإلصالح« خدعته االنتخابية الذائعة الصيت في العام 2006م، معتبرًا االنتخابات ترمومترًا 

مهمًا لقياس تفاعل األحزاب.. وإلى التفاصيل..

التقاه  : يحيى علي نوري

المؤتمريون 
حريصون على فوز 
مرشحهم الرئاسي

خطة مؤتمرية 
تتعاطى باقتدار 

مع متطلبات إنجاح 
االنتخابات

مشاركة المشترك في االنتخابات ترمومتر يقاس من خالله مدى تفاعله
نأمل أال يكرر اإلصالح خدعته االنتخابية في العام 1999م

أحمد الزهيري لـ»الميثاق«:

الوطن أمام مرحلة جديدة تتعزز فيها انتصارات املؤتمريني للشعب والوطن

فالمتأمل لما انــطــوت عليه مــوادهــا 
المنشورة في أعــدادهــا األخيرة سيدرك 
تمامًا أن العقليات التي تدير هذه الصحيفة 
لم تصل بعد إلى حالة الوفاق مع نفسها، 
وال ندري متى ستصحو من سباتها وتلتحق 
بقافلة الوطن الذي ينادي أبناءه اليوم للعمل 
والبذل والعطاء من أجل تجاوز الجراح واخماد 

نيران الفتنة.
تلك  تبثها  التي  السموم  أن  والغريب 
الصحيفة المأزومة لم تسترِع انتباه اللجنة 
االنتخابية المشتركة التي أصدرت وثيقة 
لألسس والضوابط خالل فترة االنتخابات 
الرئاسية المبكرة، أكدت على العمل بروح 
الفريق الواحد، وعدم التعرض باإلساءة 
ألي طرف كان، وعدم الخوض في أي قضايا 

خالفية خالل االنتخابات من شأنها التأثير 
على االنتخابات وعملية التوافق الوطني.

وبالنظر إلى ما نشرته صحيفة االخوان 
»الصحوة« وشقيقتها المراهقة »األهالي« 

سنجد مخالفات بالجملة ليس فقط لتلك 
األسس وإنما للقوانين السارية مثل قانون 
العقوبات وقانون الصحافة، منها إهانة 
للجمهور وإهانة لشخص رئىس الجمهورية، 

ت  نا بيا نشر  و
كاذبة، وإساءة 
أيــضــًا ألعضاء 
ـــري  ـــاص ـــن وم
ـــر  ـــم ـــؤت ـــم ال

الشعبي العام.
وقـــد ارتــكــب 
هذه المخالفات 
الـــعـــديـــد من 
الــصــحــفــيــيــن 
والكتاب ابتداًء 
مـــن رئـــىس 
حتى  ير  لتحر ا
أصغر مراسل لهذه الصحف، والمجال مفتوح 
لكل من يريد أن يشتم أو يسب أو يلعن 

نفسه.
وتؤكد هذه التناوالت السقيمة أن االخوان 
استطاعوا أن يضعوا أنفسهم خارج سيطرة 
أي اجماع أو توافق ويريدون بذلك أن يقولوا 
لآلخرين قوانينكم ال تسري علينا.. وسنفعل 

ما نشاء..
إن نبرة التحدي التي تعتري الخطاب 
االخواني تمثل تحديًا للقانون ولكل األعراف 
والقيم االجتماعية، ومــن الواجب إحالة 
القائمين على هذا الخطاب للمحاكمة وفقًا 
لنصوص قانون العقوبات العام في مادتيه 
)197( و)198( ونصوص قانون الصحافة 
في المادة )103(.. وغير ذلك، فهل عجز 
القانون وعجز المتوافقون عن ردع خطاب 

االخوان المجنون!!؟

من يوقف خطاب الفتنة؟

عبدالولي المذابي

 عبدالرحمن الشهولي

> في الوقت الذي يحرص فخامة االخ علي عبداهلل صالح- 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- على انجاح 
العملية االنتخابية بشتى الوسائل الممكنة من أجل ان يتوج كل 
انتصاراته ومنجزاته الشامخة بشموخه حتى يرث اهلل االرض 
ومن عليها، ليؤكد بما اليدع مجااًل للشك أن زمن االنقالبات على 
السلطة بالقوة قد ولَّى الى غير رجعة وان الديمقراطية اليمنية 

قد آتت أكلها وأنها أصبحت سيدة الموقف بفضله.
فمن خالل مايأمله فخامة االخ رئيس الجمهورية ان يتحقق 
آخر أحالمه كما حقق أحالمه كلها بفضل اهلل بأن تنجح العملية 

االنتخابية في موعدها المحدد.
نجد ان هناك من لم يستسلموا لألمر الواقع فهم يعملون 
جاهدين على اجهاضها.. ومما يالحظ أن بعض القوى التي التريد 
لليمن األمن واالستقرار تفرط في المحاوالت البائسة في وضعها 
العراقيل أمام تحقيق آخر حلم لفخامة االخ رئيس الجمهورية 
وهو في موقعه كرئيس شرعي للجمهورية اليمنية حتى ينصب 
نائبه على السلطة عقب االنتهاء من مراسم االنتخابات المبكرة.

هذا الرئيس الذي أبهر العالم بحكمته وشجاعته وبعزيمته التي 
التلين وبصبره الذي الينفد وبعطائه الذي الينضب وبقناعته 
المطلقة على تسليم السلطة الشرعية طوعًا وغير مجبر 
وبمحض ارادته لنائبه المناضل عبدربه منصور هادي عن 
طريق صناديق االقتراع وبتوافق الجميع على ترشيحه للرئاسة 

المبكرة.
وان من الغريب والعجيب في هذا الزمن الصعب والمتقلب وفي 
الوقت الذي تجتاح المنطقة العربية االعاصير المدمرة التي بدأت 
من سواحل تونس الخضراء لم نجد ان هناك رئيسًا يسعى إلى 
تسليم الحكم لنائبه إال ان هناك قائدًا وزعيمًا حكيمًا عربيًا اسمه 
علي عبداهلل صالح قد ساعد على نقل حكمه لشخص آخر، هذا 
هو المنجز العظيم والعجيب الذي سيظل قائمًا على مر التاريخ، 

وفي اذهان األجيال المتعاقبة.
علمًا بأن شعوب العالم تؤمن كل اإليمان بأن أي رئيس دولة 
يكرس كل جهده وطاقة حزبه في جمع التأييد لبقائه على 

السلطة.
وكلنا نعلم علم اليقين كيف يتم انطالق الحمالت االنتخابية 
ألي مرشح انتخابي وما تسخّر من امكانات ألجل فوزه، إال علي 
عبداهلل صالح هذا الرجل الذي يرمي بكل ثقله وثقل حزبه من 

أجل نجاح نائبه في االنتخابات المبكرة.
ويستطيع الجميع القول بأنه الرجل المعجزة في هذا الزمن 
وصاحب الرقم الصعب الذي لم تستطع أي أفكار اختراق قدراته 

وفك شفرات حكمته.
ذلك الزعيم الذي استطاع ان يجعل لليمن موقعًا في خارطة 
العالم واسمًا المعًا وحضورًا مميزًا في كل المحافل الدولية وبنى 
جيشًا قويًا يحمي اليمن واليمنيين من أي عوارض قد تعترض 
اليمن.. هذا الجيش الذي يحاول ضعفاء النفوس اضعافه وتفكيك 
تلك المؤسسة العسكرية الوطنية الصلبة عبر كل المحاوالت 
اليائسة.. الن هذه المؤسسة هي الحصن الحصين لكل اليمنيين 
بدون استثناء واكبر دليل على ذلك عندما أشعلت الفتنة في 
أرحب والحصبة وابين من كان المتصدي لها..؟ هي المؤسسة 
العسكرية والحرس الجمهوري، فمن يريد ان يلقي بنفسه 
للتهلكة ويقدم اجياله فريسة للمتربصين فليحاول مع من قد 
حاول هدم أركان الوحدة العسكرية هذا إذا استطاع، ولوال تلك 

المؤسسة ألكلتنا الضباع.
وفي األخير علينا جميعًا العمل على انجاح العملية االنتخابية 
وننتظر بشوق ولهفة مع بقية شعوب العالم للحظة التاريخية 
الذي سيصنعها رمز اليمن وخير قاداته العظماء فخامة االخ 
الرئيس علي عبداهلل صالح عندما يقوم بعمل المعجزة التي لم 

يتجرأ أي قائد على تنصيب نائبه للتربع على السلطة.
فتحية اجالل وتقدير لك يا مهاتير اليمن وربان سفينتها الماهر 

الذي لم يخش أي أمواج عاتية..
ونحن مؤمنون بالتغيير وكن على ثقة ياحكيم اليمن بان 
تنصيبك لنائبك ليس آخر عطائك وان ما قدمته لليمن ماهو 
إال قطرة من غيثك الهني المدرار فاليمن واليمنيون في أمسّ 

الحاجة إليك.
والمؤتمر الشعبي العام حلقة الوصل فمن خالله ستتواصل 

عطاءاتك الوطنية التي التنتهي.
فكما استطعت ان تقضي على زمن االنقالبات على السلطة 
بالقوة في اليمن، فلقد استطعت ان تبتكر معادلة ونظرية جديدة 
لتجنب الشعوب ويالت الصراع.. فبحكمتك التي بشَّر بها سيد 
الخلق اجمعين وخاتم المرسلين محمد بن عبداهلل عليه الصالة 
والتسليم، استطعت ان تقدم للشعوب خدمة مالم تستطع 

الشعوب الراعية للديمقراطية ان تقدمها لشعوبها..
فإذا كان قرارك بإنزال صورك من كل المؤسسات فإن اسمك 

وصورك مطبوعة في قلب خمسة وعشرين مليونًا..
ففي كل منجز صنعته لليمن واليمنيين اسمك وصورتك 
مرفوعة فيها ولن يستطيع احد انتزاعها.. فأكمل مشوارك 

مشوار الوطن وحقق بقية احالم شعبك ووطنك.

> التزال صحيفة االخوان عاجزة عن تجاوز أمراض الماضي وتراكمات الحقد، وتبدو في حالة 
يُرثى لها وهي تغرد خارج السرب وتنفث السموم على صفحاتها بالحدود.
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