
من يريد أن يستدعي   
المخاوف ليستفيد، عليه 
أن يستدعي تلك المخاوف 
بالسؤال.. هل كان االنتحاري 
الذي قتل وأصاب العشرات في 

حضرموت يتقرب إلى اهلل..؟
۹ ال��س��ؤال كما ه��و الحال 
اإلج��اب��ة ال ي��ق��ودان إاّل إلى 
أسئلة وم��خ��اوف، األه��م من 
اطالقها أخ��ذ العبرة دونما 
نسيان لالعتبار.. هذا إذا كنا 
تحقيق  في  جادين  بالفعل 
األمن وتنمية االقتصاد وعدم 
التفريط بمستقبل األجيال 

القادمة..
۹ الذي حدث في حضرموت 
يستعصي على الفهم السوي 
ويثير دوائر الشك حول ما إذا 
كان العقل مايزال حاضرًا لدى 
معهم  نقتسم  مَ��نْ  بعض 
الهواء والماء.. ولهذا ما أحوج 
العقالء في ه��ذه البالد إلى 
االصطفاف الذي يقوي المناعة 
اليمنية ضد كل الدعوات التي 
تحرض على الفتن وإزه��اق 
ذلك  على  لبريئة  ا األرواح 
النحو ال��ذي ينال من األخوة 
في الوطن والدين في مقتل..!
۹ ول��ق��د ب��دأن��ا ف��ي اليمن 
مهمة إثبات الرغبة في السير 
الصحيح عندما توافدنا إلى 
صناديق االق��ت��راع، ملتقين 
حول فكرة الوطن الذي يرى 
لمنهج  ًا  ر ختيا ا بات  النتخا ا
لتحقيق  م��ت��وازن  سياسي 
ت��ط��ل��ع��ات اخ��ت��ي��ار اآلل��ي��ة 
سلميًا  ج��ًا  م��خ��ر فقية  ا لتو ا
ومصافحة ايجابية ألول أضواء 

النفق.
۹ تطايرت أش���الء ضحايا 
ال��ح��ادث اإلج��رام��ي في ذات 
اليوم الذي أدى فيه الرئيس 
ع��ب��درب��ه م��ن��ص��ور ه���ادي 
القسم.. ولكن البأس، فالذي 
أنجزه اليمنيون هو تجربة 
التعامل  ف��ي  غير مسبوقة 
مع مشكلة وصل أوار نيرانها 
إلى كل بيت.. فإذا باليمنيين 
يختارون طريق االنتخابات 
كخيار م��ت��وازن لوقف حالة 
االس��ت��ن��زاف ال��ش��ام��ل لكل 

مقدرات الوطن.
۹ وق����ف ال��ي��م��ن��ي��ون في 
ط��واب��ي��ر ط��وي��ل��ة واخ��ت��اروا 
األم���ن واالس��ت��ق��رار والحل 
الديمقراطي.. ولم يبق غير 
اإلدراك العميق الرافض للبناء 
على مواقف الشك أو همسات 
الكيد.. ألن بناء الشك أشبه 
بالبناء على رمال في مرمى 

العواصف..
فالحذر من اختيار معادلة 

الرمل والعاصفة..!

االثنين : 27 / 2 / 2012م 
 الموافق :5 / ربيع ثاني / 1433هـ 

العدد: )1597( لقاء6

االنتخابات إنجاز ديمقراطي حققه المؤتمر
رئيس فرع المؤتمر بحجة لـ»الميثاق«:

۹ كيف تقيمون سير العملية االنتخابية 
لالنتخابات الرئاسية المبكرة في محافظة 
حجة.. وكيف كان تفاعل المؤتمر الشعبي 
العام في إنجاح هذا الحدث الديمقراطي 

المهم؟
- حقيقة لقد سارت العملية االنتخابية في 
محافظة حجة بشكل سليم وباندفاع كبير 
وحرية تامة وهذا إن دل على شيء فإنما 
يدل على وعي أبناء المحافظة وطابعهم 
السلمي الذي يتميزون به، أما بالنسبة 
لتفاعل المؤتمر في انجاح هذا الحدث 
فقد كان رائدًا، بل كان له الدور األكبر في 
إنجاح هذا الحدث باعتبار أن معظم أبناء 
محافظة حجة ينتمون للمؤتمر الشعبي 
العام، باإلضافة إلى أن االنتخابات كانت 
ومازالت بالنسبة للمؤتمر هدفًا أساسيًا 
السلمي للسلطة، وق��د دعا  لالنتقال 
المؤتمر إلى هذا المبدأ وطبقه فخامة األخ 
الرئيس علي عبداهلل صالح طيلة الفترة 
السابقة في كل مفاصل الدولة كأساس 

دي��م��ق��راط��ي ونهج 
نسير عليه، سواًء في 
االنتخابات المحلية أو 
البرلمانية.. وها نحن 
اآلن نطبق االنتقال 
السلمي للسلطة في 
االنتخابات الرئاسية 
والتي حددها فخامة 
بفترتين  ل��رئ��ي��س  ا
عتقد  وأ رئاسيتين، 
أن ه���ذا االن��ت��ق��ال 
لمنصب  ل��س��ل��م��ي  ا
الجمهورية  رئ��ي��س 
ي��ع��د ح��ال��ة متفردة 
تحسب للشعب اليمني 
لشعبي  ا تمر  للمؤ و
ال���ع���ام ول��ف��خ��ام��ة 
الرئيس علي عبداهلل 
صالح وه��ذا االنجاز 
التاريخي الديمقراطي 

إل��ى قائمة  سيضاف 
االن��ج��ازات الرائعة التي حققها فخامة 
الرئيس علي عبداهلل صالح والمؤتمر 
الشعبي العام، كون هذا االنتقال تميز 
به الشعب اليمني عن غيره من شعوب 
المنطقة، وهذا يدل على وعي اليمنيين 

عمقهم  و حكمتهم  و
ريخي  لتا وا لحضاري  ا

الذي تميزوا به.
الخروج من األزمة

۹ ان��دف��اع الناخبين 
لية  لعا ا لكثافة  ا بهذه 
في التصويت للمشير  
عبدربه منصور هادي.. 
م���ا دالل���ت���ه ال��وط��ن��ي��ة 

والمرحلية في حجة بشكل خاص والوطن 
عمومًا؟

- أواًل بالنسبة لداللته في الوطن بشكل 
عام يتمثل في رغبة المواطنين الخروج 
من األزمة الخانقة التي جثمت على صدر 
الوطن منذ عام تقريبًا إضافة إلى ثقة 
المناضل عبدربه منصور  الناس في 
هادي وبقدرته على الخروج بالوطن من 
األزم��ة التي يمر بها وكذلك االستجابة 
لدعوات فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح 
لالنتخابات المبكرة إضافة إلى رغبة الناس 
في حل مشكالتهم السياسية واالقتصادية 
من خ��الل الطريق الديمقراطي الذي 
سيفضي إلى تداول سلمي للسلطة بعيدًا 
عن االنقالبات واالغتياالت، أما بالنسبة 

ل��م��ح��اف��ظ��ة حجة 
ما  عليها  فينطبق 
ينطبق على الوطن 
باعتبارها جزءًا من 

هذا الوطن.
مرحلة مهمة

۹ تعتبر المرحلة 
الثانية من مراحل 
ل��م��ب��ادرة  ا تنفيذ 
لتي  ا و لخليجية  ا
تأتي بعد االنتخابات 
ال��رئ��اس��ي��ة مرحلة 
مهمة إلخراج البلد من األزمة الخانقة.. 
كيف تقرأون هذه المرحلة.. وما أهم 
وأبرز اتجاهاتها السياسية والوطنية من 

وجهة نظركم؟
- المرحلة القادمة تعد مرحلة مهمة 
وحساسة وخطيرة وستكون 
فترة صعبة  تقديري  ف��ي 
نظرًا للقضايا المهمة التي 
ستطرح فيها على مختلف 
األصعدة والتي تتطلب من 
جميع أطراف العمل السياسي 
تهيئة المناخات والظروف 
من  ب  لمطلو ا و ئمة  لمال ا
الجميع تجاوز آث��ار األزم��ة 
واإليمان بأن الحوار وليس 
لتحقيق  لمثلى  ا لوسيلة  ا هو  لتأزيم  ا
المطالب الوطنية والشخصية، فيجب 
على الجميع التعاطي مع مختلف القضايا 
الوطنية ب��روح المسئولية بعيدًا عن 
المكايدات والمناكفات السياسية وعدم 
تجاوز الشرعية الدستورية الشعبية في 
طموحاتنا وبالذات ونحن قادمون على 
مرحلة سيتم فيها طرح موضوعات مهمة 
وخطيرة على الصعيد الوطني متمثلة في 
إعادة صياغة الدستور، ومؤتمر الحوار 
الوطني وإعادة النظر في شكل النظام 
السياسي واالنتخابي وإع���ادة هيكلة 
سلطات وأج��ه��زة ومؤسسات ال��دول��ة.. 
والش��ك أن مثل ه��ذه القضايا تتطلب 

بمسئولية  لتعاطي  ا لجميع  ا من 
وطنية وتغليب مصلحة الوطن على 
المصالح الحزبية والفئوية حتى 
نتمكن من العبور بالوطن إلى بر 

األمان وبما يحقق تطلعاتنا جميعًا.
إصرار على األزمة

۹ هناك إص���رار أو 
إيعاز من قبل أحزاب 
المشترك وشركائهم 
لشبابهم وكوادرهم 
بضرورة بقائهم في 
الساحات تحت زعم 
ما يسمونه تحقيق 
أه��داف ثورتهم.. ما 
االنعكاسات السلبية 
لمثل هذا األمر على 
تنفيذ المرحلة الثانية 

للمبادرة الخليجية؟
من  الكثير  يعتقد  ك��م��ا  اع��ت��ق��د-   -
السياسيين والمراقبين أن أي اعتصامات 
بعد االنتخابات هي بمثابة إصرار على 
األزمة والتأزيم وهو عمل تخريبي بامتياز 
وتعدٍ واضح على الشرعية الدستورية 

وال��ش��ع��ب��ي��ة وال��م��ب��ادرة 
أن  الخليجية.. والش���ك 
ه��ذا األم���ر ل��و ظ��ل فإنه 
س��ي��ؤث��ر ع��ل��ى م��رح��ل��ة 
ال��وف��اق ال��وط��ن��ي وعلى 
تنفيذ المرحلة الثانية من 
المبادرة وبالتالي سيعاد 
إنتاج األزم��ة إلى مربعها 
األول وه��ذا ما النتمناه، 

ونعتقد أن هناك عقالء في اللقاء المشترك 
يدركون خطورة هذا األمر على المستوى 
الوطني، ونتمنى من الجميع أن يستشعروا 
مسئولياتهم تجاه الوطن وعدم اللعب 
بورقة الشارع، ألن اللعب بهذه الورقة 
لتحقيق أهداف سياسية سيضر الجميع 

وسيضر بالوطن أواًل وأخيرًا.
ستبوء بالفشل

۹ ي��روج البعض في اللقاء المشترك 
بضرورة تقاسم المناصب الحكومية في 
جميع المستويات اإلدارية.. ما مشروعية 
هذا الطرح وما انعكاساته السلبية إذا ما 

أصروا على تنفيذه؟
- ه��ذا ط��رح غير سليم ألن المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية واضحة وقد 
نصت على تقاسم الحقائب الوزارية 
وهذا قد تم في المرحلة األولى بتشكيل 
حكومة الوفاق الوطني بالمناصفة أما 
بقية المناصب الحكومية اإلدارية فتخضع 
لقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة لبقية 
السلطات كالسلطة المحلية فهي بالشك 
تستمد شرعيتها من الجمهور الذي انتخبها 
مثلها مثل مجلس ال��ن��واب، وم��ن غير 
المعقول أن يتم تقاسم مناصب تستمد 
شرعيتها من الجماهير، وأعتقد أن أية 
محاولة لخلط األوراق فإنها ستبوء بالفشل 
ولهذا نتوقع عدم طرح هذه القضايا أواًل 
لعدم مشروعية ه��ذا ال��ط��رح وكذلك 
إليماننا بأن هناك قيادات وكوادر في اللقاء 
المشترك يتصفون بالعقالنية والقدرة 

على قراءة المشهد بشكله الصحيح.
يد واحدة!

۹ ما الرسالة التي توجهونها ألحزاب 
اللقاء المشترك وشركائهم من أجل 
االسهام الفاعل إلنجاح متطلبات المرحلة 

القادمة؟
- رسالتي إلى األخوة في اللقاء المشترك 
وشركائهم بأن نكون ي��دًا واح��دة فيما 
يصلح ويخدم هذا الوطن وأن نتجاوز آثار 
األزم��ة وعدم اجترارها في المستقبل، 
وعلينا جميعًا أن نمهد الطريق من أجل 
انجاح متطلبات المرحلة القادمة حتى 
وأن نؤمن  بالوطن من محنته  نخرج 
جميعًا بأن الحوار هو الحل األمثل والوحيد 
لمعالجة مختلف القضايا الوطنية وأن 
نتمسك بالشرعية 
ال����دس����ت����وري����ة 
وال��ش��ع��ب��ي��ة من 
أج��ل إع��ادة ترتيب 
البيت  وص��ي��اغ��ة 
اليمني، بما يكفل 
تحقيق  جميعًا  لنا 
ليه  إ ما نصبو  كل 
وم���ا ي��خ��دم أب��ن��اء 

الوطن جميعًا.
وقفة مع الذات

۹ المؤتمر الشعبي 
كتنظيم  م  ل���ع���ا ا
س��ي��اس��ي رائ�����د.. 
م��ا أول��وي��ات��ه في 
المرحلة القادمة.. 
وم������ا ال���رس���ال���ة 
نها  جهو تو ل��ت��ي  ا

ألعضائه؟
- م��ن أول��وي��ات 
المؤتمر الشعبي في المرحلة القادمة 
ترميم وإع��ادة بناء ما خلفته األزمة 
وإعادة االعتبار لهيبة الدولة واحترام 
النظام والقانون وكذلك مد أيدينا إلى 
اخواننا في اللقاء المشترك وكل القوى 
الوطنية من أجل التعاون 
لصياغة األسس السليمة 
سي  لسيا ا فس  للتنا
بشكل إيجابي بما يخدم 
تعزيز  الوطن وكذلك 
أواص���ر ال��ت��ع��اون بيننا 
وبين أح���زاب التحالف 
لنكون جميعًا  الوطني 
ورق���ة فاعلة ف��ي بناء 
الوطن واالستفادة من خبرات الجميع 
بما يخدم الوطن، أما على المستوى 
التنظيمي فعلينا تنقية المؤتمر من 
الشوائب التي علقت به نتيجة للشد 
السياسي أثناء األزمة وإعادة تنظيم 
وترتيب أهدافه ووسائله بما يتناسب 
مع مقتضيات المرحلة المقبلة.. وفي 
األخير أتوجه بالشكر الجزيل ألعضاء 
المؤتمر الشعبي على الجهود الوطنية 
المخلصة التي بذلوها أثناء األزمة 
واستطاعوا تجنيب اليمن االنزالق إلى 
الحرب األهلية.. وأدعوهم إلى المزيد 
من التالحم والتكاتف من أجل مواجهة 
متطلبات المرحلة القادمة ألنها مرحلة 

مهمة وخطيرة..

أكد األخ فهد دهشوش- رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة- أن المؤتمر  
كان له الدور األساسي في نجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة باعتبارها هدفًا أساسيًا 

سعى المؤتمر إلى تحقيقه لنقل السلطة منذ بداية األزمة..
معتبرًا المرحلة القادمة حساسة وتتطلب من كافة القوى السياسية والفاعلة التعاطي معها 

بمسئولية للعبور بالوطن إلى بر األمان..
الفتًا إلى أن بقاء االعتصامات سيكرر انتاج األزمة.. وقضايا أخرى تطرق إليها دهشوش في 

الحوار التالي:

لقاء/ سمير النمر

بقاء المعتصمين 
إصرار على التأزيم 
وتعد على المبادرة

االنتخابات كانت 
هدفًا أساسيًا 

للمؤتمر 
لنقل السلطة

على المؤتمر إعادة 
تنظيم وترتيب 
أهدافه ووسائله 
لمواكبة المرحلة

الشعب اختار الديمقراطية إلسقاط المشاريع االنقالبية

عبداهلل الصعفاني

احذروا 
هذه 

المعادلة..!!

مدرسة أسماء للبنات بتعز تطالب 
بإخالء مليشيات االصالح

»الميثاق«- خاص 
 طالبت إدارة مدرسة أسماء للبنات 
بمدينة تعز الجهات األمنية بالتدخل وايقاف 
أعمال الفوضى واالعتداءات المستمرة على 
المدرسة وطالباتها وأساتذتها من قبل مليشيات 

اإلصالح والفرقة المتمترسة بالمدرسة..
وفي رسالة لمحامي المدرسة خالد عبداهلل- 
حصلت »الميثاق« على نسخة منها- أوضح 
المحامي ان المدرسة وطالباتها ومدرساتها 
م��ه��ددات ك��ل لحظة ب��االع��ت��داء م��ن قبل 

المليشيات المتطرفة التي رفضت إخالء 
المدرسة وساحتها..

وطالب المحامي قيادة المحافظة وإدارة األمن 
بتوفير الحماية للمدرسة واخراج المليشيات 
المسلحة منها في اسرع وقت ممكن لكي 

تتمكن الطالبات من العودة للمدرسة..
نافيًا صحة االدع���اءات التي تتهم إدارة 
المدرسة بالتسبب في األوضاع التي وصلت 
إليها المدرسة، مؤكدًا أن تلك االدعاءات كيدية 

وال صحة لها.

»راجح« لشعبة المتابعة 
باألمانة العامة

صدر القرار التنظيمي رقم )2( للعام   
2012م لألمين العام المساعد 
لقطاع االقتصاد والخدمات بالمؤتمر الشيخ 
يحيى علي الراعي والذي قضى بتعيين 
األخ/ أكرم حمود محمد راجح رئيسًا لشعبة 
المتابعة بدائرة اإلدارة والخدمات باألمانة 
العامة.. وقد تضمن القرار العمل به من 
تاريخ ص��دوره وعلى الجهات المختصة 

تنفيذه كٌل فيما يخصه.

أهالي الحوطة وقرى تبن 
بدون مياه.. إلى متى؟!

لحج- وحيد الشاطري

يعاني أهالي مدينة الحوطة وقرى   
مديرية تبن عبر لسلوم ومقيبرة 
وبيت عياض من انعدام مياه الشرب منذ 

األسبوع الماضي وحتى اللحظة..
قال  لميثاق«  »ا ل� تصريح  وف��ي 
األخ حامد أحمد فضل أحد الوجهاء 
إن األهالي  بمنطقة بيت عياض: 
يعانون من انعدام مياه الشرب على 
الرغب أن اغلبهم ملتزمون بتسديد 

الفواتير شهريًا بانتظام عبر مكتب 
المياه بالمحافظة إاّل أن مكتب المياه 
لم يلتزم بتوفير المياه للمواطنين 
المستهلكين مما تسبب لهم معاناة 

كبيرة ألسرهم..
داعيًا السلطة المحلية بالمحافظة 
ومكتب المياه سرعة وضع الحلول 
لتلك  الشرب  لتوفير مياه  العاجلة 
المنازل أسوة بالمناطق األخرى التي 

يتوفر فيها مياه الشرب بانتظام.


