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نعم للتداول السلمي للسلطة  21
فرباير:

الرئيس علي عبداهلل صالح سيظل 
صانع الديمقراطية وراعيها األول

21فبراير يوم للتنافس على حب 
الوطن ومنجزاته

نشعر بالفخر واالعتزاز ألن مرشح 
اإلجماع الوطني من المؤتمر

رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة لــ»الميثاق« :

> أواًل ماذا يمثــل يوم 21 فبراير بالنســبة 
لكم؟

- ان يوم 21 فبراير يوم خروج اليمن من األزمة 
التي أثرت على اقتصاده وأمنه واستقراره وعلى 
كل مناحي الحياة داخل البالد، هو بداية للعمل 
االخوي المشترك بين الفرقاء السياسيين الذين 
يجب ان يعوا ان المكان للخالفات والتفرقة فيما 
بيننا ألننا اخوة ومــن بلد واحد ولن يقصي أحد 
منا اآلخر.. ويوم 21 فبراير هــو إحدى النقاط 
المشتركة بين ابناء الشعب وفق ضوابط وآليات 
دســتورية مقرة من قبل الشعب نفسه تسمح 
بتداول سلمي للســلطة وفق االطر الدستورية 

والمبادرة الخليجية وآليتها.
ولذلــك يجــب ان ننظــم حياتنــا السياســية 
وعالقاتنا الحزبية بشــكل ثابت وملزم للجميع 
فالوطن هو الهدف الذي نسعى من أجله جميعًا 
من خالل أي عمل سياســي او حزبــي.. كما ان 
يــوم 21 فبراير يعــد يومًا للتنافــس الوطني 
المســئول فيما بيننا والتصويت فيه لمرشــح 
التوافق الوطني هو تصويت لألمن واالستقرار 
والديمقراطيــة والوحدة.فالمشــير عبدربــه 
منصور هادي رجل يثق فيه الشعب بكل فئاته 
وشرائحه وقد اختبر قدراته وامكاناته القيادية 
خالل االزمة التي مرت بها بالدنا العام الماضي 
ومكنته وهيأته إلخراج اليمن من أشد واصعب 
أزمة في تاريخه فهو رجل المرحلة وفارسها وقد 
اجمعت عليه كافة القوى السياسية ومكوناتها.

ونظرًا لدوره الوطني ومسيرته المشرفة اصبح 
يحظى باحترام وتأييد دولي ومحلي وشــعبي 
وسياسي منقطع النظير، األمر الذي سينعكس 
إيجابــًا علــى المســتوى السياســي واالمنــي 
واالقتصادي.ونحن متفائلون بيوم 21 فبراير 
الذي ســيمثل نقطــة االرتــكاز لالنطالق نحو 
مستقبل مزدهر يزيح من على كاهل اليمنيين 

ما خلفته آثار وتداعيات االزمة.
متفائلون

> مــاذا عــن اســتعدادات أمانــة العاصمة 
للمشاركة في العرس الديمقراطي التاريخي 

يوم 21 فبراير؟
- بالنظــر ألهميــة هــذه االنتخابــات كان من 
المفترض ان يكون هناك وقــت كافٍ لإلعداد 
والتحضير لها وبحسب القوانين االنتخابية على 
االقل، إال اننا في امانة العاصمة حققنا ما كان 
يفترض ان يكون معدًا له من اإلعداد والتحضير 
بشكل استثنائي ومكتمل.. وعلى الرغم من اننا 
كنا غير متفائلين بالمدة الزمنية لفترة اإلعداد 
لالنتخابات اال اننا تمكنا من القيام بالمهام على 
أكمل وجه وفي فترة قياسية والفضل يعود الى 
الجهود الحثيثة للعاملين في االعداد من كافة 
القوى السياسية والجماهير التواقة والمتفاعلين 
مع هذا الحدث االستثنائي التاريخي، فالحملة 
الدعائية للمرشــح التوافقي المشــير عبدربه 
منصور هادي تم اســتكمالها في وقت قياسي 
لم يسبق له نظير.. وهذا يعكس استشعار ابناء 
العاصمة لمسئولياتهم الوطنية المتجذرة في 

نفوسهم.
روح اإلخاء

> كيف تقيمون تفاعل وتعاون احزاب اللقاء 
المشــترك وشــركائه مع المؤتمر في أمانة 

العاصمة في عملية االعداد والتحضير؟
- في الحقيقة االخوة في احزاب المشترك عملوا 
معنا بشــكل جيد ومنســجم وقد عُقدت عدة 
اجتماعات ولقاءات موســعة وقيادية مشتركة 

وكانت ناجحة بكل المقاييــس والجميع ملتزم 
بالضوابــط المشــتركة المقــرة مــن اللجنــة 

االشرافية العليا.
وبالنســبة لبعض التصرفات التي حصلت هنا 
او هناك فهي شــخصية وال تؤثــر على العمل 
المشــترك بين المؤتمر والمشــترك.. وبشكل 
عام العمل يسير بسالسة ومودة، وروح االخاء 
هي السائدة والحاضرة بين المؤتمر والمشترك 

عما سواها.
صُنَّاع الديمقراطية

> مــا الوضــع االنتخابــي اعــدادًا وتحضيرًا 
واقتراعًا بالنسبة لمناطق التوتر في االمانة 

كالحصبة والجامعة؟
- الحملــة االنتخابيــة تجــرى فــي كل مناطق 
العاصمــة علــى الرغــم مــن اســتمرار التوتر 
ومظاهــره فالمؤتمــر واعضــاؤه وأنصــاره 
موجــودون فــي كل المناطق وهــم من خالل 
افكارهــم ومبادئهم مَنْ نثــق بهم في انجاح 

االنتخابات والمشــاركة فيها الن مشــاركتهم 
وتصويتهــم للمناضل عبدربــه منصور هادي 
يعتبر أكبــر صفعة لمــن يتأبط شــرًا بالوطن 
ويتآمر عليه.كذلك تعتبر رســالة قوية للداخل 
والخــارج بــأن المؤتمــر وانصاره هــم  صناع 

الديمقراطية وحماتها.
وألننــا نخشــى ان تؤثــر المظاهر المســلحة 
واســباب التوتر على عملية االقتراع من خالل 
افتعال اجواء غير مالئمــة والتمكن الناس من 
الخروج للمشــاركة في االنتخابات.. خاصة وان 
هناك من مايزال يروج لمثل تلك االفكار التي 
قــد ربما تلقــى اهتمامــًا عند البعــض ويقوم 
بتنفيذها، لذا ندعــو الجميع- وخصوصًا القوى 
السياســية التي مازالت متمترســة في بعض 
المواقع- الى المشاركة في االنتخابات وااليفاء 
بااللتزامــات التي وقعــوا عليها فــي المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية، واذا اراد أي شخص 
ان يقاطــع االنتخابــات فهذا من حقه بحســب 
الدســتور، لكن ليس من حقه ان يعيق او يمنع 

اي مواطن من المشاركة في االنتخابات.
تجسيد تاريخي

> هناك اخبــار تفيد بــأن فخامــة األخ علي 
عبداهلل صالح- رئيــس الجمهورية -رئيس 
المؤتمر- سيشــارك في االنتخابات واالدالء 
بصوته في إحــدى دوائر العاصمة كمواطن 

يمني.. ما صحة ذلك؟
- ليس لدينا أي تأكيد حــول ذلك ولكن فخامة 
الرئيس علــي عبداهلل صالح هو قائد مســيرة 
الديمقراطيــة والتعدديــة السياســية وتعتبر 
مــن انجازاتــه التاريخيــة الخالدة.. والننســى 
ان مشــاركة فخامتــه الفاعلة فــي االنتخابات 
والتصويــت للمناضل عبدربــه منصور هادي 

لتولي مسئولية البالد، تجسيد تاريخي للتداول 
الســلمي للســلطة وبالطــرق الديمقراطيــة 
والدســتورية.ونتمنى ان يكــون الرئيس بيننا 
يوم 21فبراير فهو صانع الديمقراطية واليزال 

رجل الديمقراطية األول.
استجابة وتفاعل

> مــا توقعاتكــم لنســبة المشــاركة فــي 
االنتخابــات الرئاســية على مســتوى امانة 

العاصمة؟
- أتوقــع ان تكــون عاليــة وســتكون مفاجئة 
للجميــع، فمن خــالل عملنا وتقييمنــا لتفاعل 
الجماهير واحتكاكنا بهم فإننا نلمس استجابة 
وتفاعاًل غير مسبوق، وهذا يعكس مدى احترام 
وحب وثقة الجماهير بالمناضل عبدربه منصور 
هادي المرشح التوافقي الذي عرفته الجماهير 
وأحبته ووثقت فيه ليكون خير خلف لخير سلف.. 
ونحن في المؤتمر لنا الفخر بأن يكون المرشح 
الرئاسي التوافقي هو نائب رئيس الجمهورية 
ونائب رئيــس المؤتمر وأمين عــام وأحد ابرز 
القيــادات المؤتمرية الفذة التــي حظيت بثقة 
القيــادة االولى فــي المؤتمــر وحلفائــه وثقة 
المعارضة وثقــة الجماهير والمجتمع االقليمي 

والدولي بشكل عام.
تعامل مسئول

> كيــف تقيمــون أداء المؤتمــر باالمانــة 
خالل الفتــرة الماضيــة ومــا المطلوب من 

المؤتمريين بعد 21 فبراير؟
- لقد أدهش المؤتمر الشــعبي العام واعضاؤه 
وانصاره العالم في تعاملهم المسئول والوطني 
مع االزمــة والتي اقتــدت بالقيادة السياســية 
الممثلــة في فخامــة األخ علي عبــداهلل صالح 
رئيــس الجمهورية رئيــس المؤتمر الشــعبي 
العام، ونائبه المشــير عبدربــه منصور هادي 
الــذي تعامل بــروح وطنية وحكمة مــع االزمة 
وحرص علــى المبادئ واالســس الديمقراطية 
والوحدوية وعلى االمن واالســتقرار والشرعية 
الدستورية، وقد اتسم عمل المؤتمر ومواقفه 
بالهدوء والمرونة واالبتعاد عن التشنج والتوتر 
لتجنيب الوطن الحرب االهليــة التي كانت قد 
اكتملت عوامل نشوبها بكل ماتعنيه الكلمة.. 
ولكن تعامُــل المؤتمــر وحلفائــه وقياداتهم 
والحرص الوطني المســئول للقوى السياسية 
المعارضة جنب اليمن الدخول في أتون الحرب 

والفتنة المشؤومة.
أما عــن دور المؤتمــر بعد 21 فبرايــر وبحكم 
انه حــزب االغلبيــة واألوفــر حظــًا جماهيريًا، 
فتقع عليه مسئولية استمرار الحياة السياسية 
والديمقراطية والحفاظ على االمن واالستقرار 
والوحدة وتحقيق االزدهار  والرخاء ألبناء الشعب 
الذين مازالــوا يثقــون بالمؤتمر ويتمســكون 

بمبادئه وافكاره وقياداته.
وبالمثل المعارضة مطالبــة بما هو مطالب به 
المؤتمر واي عمل اليخدم الوطن واليصب في 
مصلحة ابنائه بعد 21 فبراير فهو عمل مذموم.

> كلمة أخيرة..؟
- أدعــو كل ابناء الشــعب إلى المشــاركة في 
االنتخابــات والتصويت لمرشــح الوطن وقائد 
المرحلــة القادمــة المناضل عبدربــه منصور 
هادي- نائــب رئيس الجمهوريــة النائب األول 
لرئيــس المؤتمــر االميــن العــام- لنضمــن 
استمرار وترســيخ االمن واالســتقرار والوحدة 

والديمقراطية.

قال األخ جمال الخوالني رئىس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة: إن 21 فبراير يوم 
يتنافس فيه اليمنيون على حب الوطن ومنجزاته التاريخية.. مشيرًا إلى أن مرشح 
التوافق الوطني األخ عبدربه منصور هادي يحظى بثقة الجماهير خصوصًا أعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وهذا ما يؤكد أنه سيحصل على نسبة مرتفعة من األصوات.. وقضايا 

أخرى تحدث عنها الخوالني في هذا اللقاء:

لقاء/ علي الشعباني

تعامل المؤتمر 
بمسئولية لتجنيب 
اليمن الحرب األهلية

التصويت لـ عبدربه منصور هادي ضمان لألمن واألستقرار
في هذه المرحلة التي يتطلع فيها الجميع إلى استعادة األمن واالستقرار ويستعدون لخوض 
غمار العملية االنتخابية كان لنا اللقاء باالستاذة رمزية اإلرياني عضو اللجنة العامة- رئيس اتحاد 
نساء اليمن.. التي تطرقت إلى العديد من القضايا المتصلة بالراهن اليمني.. وإلى الحصيلة..

لقاء/ هناء الوجيه

رئيس اتحاد نساء اليمن لـ»الميثاق«:

املرأة تنتصر للوطن
> فــي البدايــة حدثينــا عــن اهمية 
االنتخابــات فــي هــذه المرحلــة 
بالتحديد.. وما ردكم على من يقولون 
بأنها مجــرد تعطيل واهــدار لموارد 

البالد..؟
- بالعكس االنتخابات ضرورة حتمية حتى 
نخرج من هــذه الضائقة.. والشــخصية 
التوافقيــة هــي شــخصية اتفــق عليها 
الجميع بــدون اي اعتــراض عليه من أي 
ناحية من النواحــي وبالتالي االنتخابات 
اصبحت ضرورة حتمية لخروج كل الفرقاء 
والسياسيين من االزمة، أزمة الثقة بين 
الجميع والخروج من المماحكات السياسية 
التي أوصلتنا الى هذه االزمة.. االنتخابات 
ليســت اهدارًا للموارد وانمــا هي حفاظ 
على أرواح الناس والموارد، كما أنها تعتبر 

فتوى لشرعية الرئيس المنتخب.
> كيف تنظرين إلى تحديات المرحلة 

االنتقالية؟
- االنتقالية- هي اصعب مرحلة ستواجه 
حكومة الوفــاق ورئيس الدولة المنتخب 
النها ليســت بنــاء مؤسســيًا لمــا اهدر 
فقط ولكن أيضــًا إلعادة بنــاء النفوس 
وتصفيتهــا، إلعــادة اللحمــة اليمنيــة 
والترابــط االخــوي بين النــاس، العادة 
الحياة ونبضها الى القلوب والى العقول، 
فهذه المرحلة ستكون صعبة جدًا وليس 
لدينا إال الدعاء للمناضل عبدربه منصور 
هــادي ولحكومة الوفاق النه ستحســب 
عليهم ابســط الزالت وخاصــة من قبل 
الفرقاء السياسيين، والجميع متطلع الى 
ما ســتنجزه، ولذلك فنحن نأمل من كل 
االحزاب وكذلك الشباب الواعد ان يضعوا 
ايديهــم جميعــًا فــي يــد االخ المناضل 
عبدربه منصور هــادي وحكومة الوفاق 
الوطني لنبني يمننا الجديد، نبني جسور 
التسامح.. نبني يمنًا عانى وأرهق.. يمنًا 
صبر، وأثبت الشــعب انــه صبور وحكيم 
وعالج مشــكلته بصبر وحكمة واستطاع 
الخروج مــن االزمــة بالحكمــة اليمانية 
المشهود لها وفي هذه اللحظة الينبغي 
ان ننسى حكمة فخامة االخ الرئيس علي 
عبداهلل صالح الذي كان له دور كبير في 
الخروج من هــذه االزمة وصــدق عندما 
كان يقــول بأنه لن يســلم الســلطة اال 
أليادٍ امينة وبطريقة سلمية وبانتخابات 
وكان هناك من يدعي او يقول ان ذلك لن 
يحصل ولكنه اثبــت أنها حقيقة وهاهي 
الحكمة تنتصر واالزمة تم حلها من خالل 
التوقيع على المبــادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة التي تضمنت بنودها 
إجــراء االنتخابــات الرئاســية المبكــرة 
والتسليم السلس الشرعي والديمقراطي 
للســلطة، وبالتالي علينا جميعًا ان نعي 
وندرك اهميــة المرحلــة الجديــدة وان 
نجعل اليمن الموحد فــوق كل المصالح 

الشخصية والذاتية الضيقة.
عصيبة جدًا

> حدثينا عــن المعاناة خــالل الفترة 
الماضية.. وكيف تفاعل معها االتحاد 

في برامجه وأنشطته؟
- تلــك الفتــرة كانت عصيبــة على كافة 
المســتويات عانت خاللها األسرة اليمنية 
وانقســمت الفئات المتضــررة الى ثالث: 
االولى األســرة التــي كانت فــي منطقة 
الحــدث مثل الحصبــة، صوفــان، أرحب، 
ابين وصعــدة، تلــك المناطق الســاخنة 
باالضافة الى بعض مناطق تعز وفي تلك 
المناطق عانت األسرة معاناة شديدة، من 
عدم االستقرار النفسي والمعيشي وكذلك 
النزوح وما ترتب عليه من تدمير للمنازل 
ونهب وسطو حتى على ابسط المحتويات 
فيهــا.. والفئــة الثانيــة هي التــي عانت 
اقتصاديًا من رجال أعمال وتجار وعاملين 
باالجر اليومي فزادت المعاناة وزاد الفقر.. 
أما الفئة الثالثة فهم البعيدون عن الحدث 
ولكنهــم المتأثــرون نفســيًا والقلقــون 
المتوجسون من سوء االوضاع.. وبالتأكيد 
كان تأثير انعدام الخدمات من ماء وكهرباء 
وهاتف وكذلك المشتقات النفطية، ذا أثر 
مضٍن لكل الفئات عمومًا سواًء أكانوا في 
مناطق االحــداث او خارجهــا.. كانت ايامًا 
عصيبة جدًا حاولنا نحن في اتحاد نســاء 

اليمن ان نلتزم الحياد كمنظمة مجتمع 
مدني لنتمكن من تقديم 

العون للمجتمع.

دور كبير
ماذا عن دور االتحاد في التخفيف من 

معاناة الناس؟
- بدأنــا بالنزول الميداني وأرســلنا فرقًا 
للتخفيف النفسي على األسر المتضررة 
وخاصة المــرأة النازحة وذلك عن طريق 
فروعنا في المحافظــات، وقمنا بتدريب 
العديد مــن الفرق على كيفيــة التعامل 
مع النازحين نفسيًا وكيف يمكن ان تمد 
لهم يد العون والمساعدة وخاصة النساء 

واالطفــال.. وكان لدينــا العديد من 
الورش التدريبية للتدريب 

على كيفيــة التعامل مع 
النازحيــن والنازحات في 
مناطــق االحــداث وفي 
حاولنــا  المحافظــات، 
ايجــاد مســاحات آمنــة 
لالطفال فــي المدارس 
ووفرنا لهــم العديد من 
وسائل التســلية وأنواعًا 
مــن الكتــب والرســوم 
والصــور التــي تحمــل 

معاني السالم والحوار وكيفية التعاطي 
والتعامــل مــع الحــدث وايضــًا توضيح 
التعاليــم الدينية الســمحاء وخاصة وان 
هناك تيارات ظهرت وبالذات في منطقة 
ابين اولئك الذين يسمون انفسهم انصار 
الشريعة، ويشكو منهم معظم االهالي 
بأنهم ذو فكر متطرف ويعكسون صورة 
ســيئة للديــن مــن ناحيــة ومــن ناحية 
اخرى يغرســون فكرًا مدمرًا لدى بعض 
الشــباب.. لذلك فنحن فعــاًل بحاجة الى 
فترة زمنية طويلة مــن العمل المخلص 
لمعالجة آثار المعاناة التي عاشها الوطن 

وابناؤه خالل االزمة، بحاجة أيضًا الى 
التحاور مع كافة الفئــات واالطراف 
ولتصحيــح افكارهــم واســتيعاب 
اهدافهــم الن كل عمــل تخريبي 

يؤثر بشــكل مباشــر علــى الوطن 
وابنائه ومكاسبه.

حشد ومناصرة
> طالمــا وان محو اآلثــار ومعالجتها 
تحتاج لعمــل دؤوب وفتــرة طويلة.. 

ما برامجكم وخططكم في االتحاد 
للفترة القادمة؟

- نحن في الوقت الحاضر نقوم 
بعمليــة حشــد ومناصــرة في 
كل فــروع االتحاد لالنتخابات 
الرئاســية المبكــرة النه اذا 
اســتطعنا ان نجتــاز عنــق 
الزجاجــة ونعمــل علــى 

تحقيق التسامح والتصالح 
كلنا  مشــا ء  ا حتــو ال

وقضايانا- وانا اشــير 
الى حكومــة الوفاق 

الوطنــي- التــي 
يقع على عاتقها 
الحلــول  وضــع 
الهم المشــاكل 

التــي تثقل 

كاهل الوطن والمواطن.. نحن بحاجة الى 
وقفة تأمل واحتواء لهذه المشاكل واعادة 
األوضاع لمسارها الطبيعي وبالتالي عمل 
برامج كبيرة تســتهدف تصحيح االفكار 
وتوعية المجتمع  بأهمية الحوار والتوعية 
بالمفاهيم الدينية الصحيحة وترســيخ 
وتعميق الوالء الوطني وحب الوطن فوق 
المصالــح الذاتية، ونحتــاج لوقفة تأمل 
لنفكر كيف نعيد تنمية البلد.. كيف نعمل 

من أجله.. كيف نوجد مشاريع بنَّـاءه.
نحن في االتحــاد اآلن ايضــًا لدينا خطة 
توعويــة تشــمل تدريــب المرشــدين 
والمرشــدات في المجال الديني لتوعية 
النــاس بأهميــة الحــوار والتصالح وان 
نســاعد انفســنا للخروج من االزمة وان 

نكون اداة بناء في المجتمع.

دعوة للشباب
> كلمة اخيرة..؟

- نحــن اآلن ننظر للشــباب نظرة تفاؤل 
ومحبة وأمل ان يكون لديهم ادراك ووعي 
كبير بمســتقبل اليمــن، فبهــم  تكون 
التنميــة والنهــوض والتطــور، وعليهم 
ان اليســيروا وراء االفــكار الهدامة وغير 
المحبة للوطن.. وعلينــا جميعًا ان نتجه 
الى الحوار وان يكون دستورنا هو المحبة 
واالتفاق ونبذ العنف والكراهية فيما بيننا 
الن الوطن يستحق منا ان نعمل بإخالص 

وصدق ونوايا جادة من أجله.

اتحاد النساء وضع 
برنامجًا متكاماًل 
النجاح االنتخابات

االنتخابات ليست اهدارًا 
للموارد بل حفاظًا على 

السلم االجتماعي


