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تتعاظم أفراح شعبنا بعيد االستقالل مع احتضان بالدنا 
دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم العشرين



قيادات يف أحــــــــــــــــــــــزاب املعارضة:

۹ بدايًة قال الدكتور حممد قحطان - ا�صتاذ االقت�صاد 
بجامعة تعز: اإن ق�صية االنتخابات الربملانية واإجراءها 

يف موعدها متثل من اأه��م الق�صايا يف جم��ال اال�صتثمار 

واالقت�صاد الوطني وانعكا�صها عليه، الأنه اإذا مور�صت 

العملية الدميقراطية بال�صكل املطلوب �صي�صعر امل�صتثمرون 

باال�صتقرار والطماأنينة، فوجود انتخابات حرة يعني اأنه 

موؤ�صر على وجود ا�صتقرار �صيا�صي واأمن يف البلد، وهذا 

اأمر يهم امل�صتثمرين.

عالقة وترابط
واأ�صاف: معلوم اأن الدميقراطية واإجراء اأي انتخابات يف 

موعدها وا�صتقرار االو�صاع ال�صيا�صية يف هذا البلد اأو ذاك 

يوؤكد على وجود ا�صتقرار يف اجلانب االمني، وهذا ينعك�س 

بدوره على وجود مناخ مالئم لال�صتثمار ويتاأثر يف املقابل 

االقت�صاد الوطني ايجاباً، حيث تزيد اال�صتثمارات ويزيد 

الدخل القومي للبلد وتتح�صن معي�صة النا�س.

م��وؤك��دًا اأن اجل��ان��ب ال�صيا�صي وم��ا يتعلق بتاأجيل 

االنتخابات له اأثر �صلبي كبري جدًا يف تدين وتدهور الو�صع 

االقت�صادي.

م�صيفاً: اأن اال�صتقرار ال�صيا�صي وممار�صة العملية 

الدميقراطية يف موعدها يعني م�صاعدة االقت�صاد الوطني 

على اخلروج من حالة التدهور وما ي�صهده البلد عامة 

وعلى م�صتوى معي�صة النا�س خا�صة.

فرصة حقيقية
اإىل ذلك قال احلقوقي حممد عبدالرقيب ال�صقاف: يرتبط 

اإجراء االنتخابات الربملانية يف موعدها ارتباطاً وثيقاً 

بالو�صع االقت�صادي، واأي تاأجيل اأو مماطلة اأو تعطيل 

من قبل اأي طرف لهذا اال�صتحقاق القانوين والد�صتوري 

�صينعك�س �صلباً على اجلميع- وطناً ومواطنني.

 واأ�صاف: اإجراء االنتخابات الربملانية يف موعدها فر�صة 

حقيقية للجميع الإ�صالح االو�صاع ال�صيا�صية واالقت�صادية 

واالجتماعية وخ�صو�صاً اأن القيادة ال�صيا�صية بزعامة 

فخامة االخ علي عبداهلل �صالح- رئي�س اجلمهورية رئي�س 

املوؤمتر ال�صعبي العام- قد طرح طرحاً وطنياً و�صفافاً، 

مبدياً ا�صتعداده للحوار وفتح اأي ملف ونقا�س اأية ق�صية 

من قبل اأي طرف اأو حزب حتت مظلة الد�صتور والوحدة 

الوطنية وثوابت الوطن العليا.

م�صريًا اىل اأن الو�صع االقت�صادي الذي تعي�صه البالد 

ينتظر احلكماء والعلماء من كل االأطراف التخاذ قرارات 

�صجاعة حللحلة االأو�صاع واإجراء االنتخابات والتفرغ 

للتنمية وتوفري لقمة العي�س للمواطن اليمني بداًل من 

املزايدات واملناكفات.

ودعا ال�صقاف جميع �صركاء العملية ال�صيا�صية يف الوطن 

اىل ممار�صة حقوقهم الد�صتورية بعيدًا عن املزايدات 

واالإ�صرار مب�صالح الوطن واملواطن، واجللو�س على 

طاولة احل��وار وع��دم رب��ط اال�صتحقاقات الد�صتورية 
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الفعاليــات الــوطنيــة تبــــــــارك االنتصار للديمقراطية

ي�صري  �صي  ل�صيا ا ل�صعيد  ا على 

الدكتور جميب االآن�صي نائب رئي�س 

الدائرة ال�صيا�صية للموؤمتر ال�صعبي 

العام با�صتغراب اإىل موقف اللقاء 

امل�صرتك الراف�س الإقرار التعديالت 

اخلا�صة باالنتخابات يف الربملان..

وق����ال: ت�صكيل ال��ل��ج��ن��ة العليا 

لالنتخابات من الق�صاة ك��ان اأحد 

املطالب الرئي�صية للم�صرتك يف اتفاق 

18 يوليو 2006م وبعد االنتخابات 

الرئا�صية انقلبت على هذا املطلب.

وفيما اأو�صح اأن ت�صكيل اللجنة 

الق�صاة �صيحقق لالنتخابات  م��ن 

كد  اأ حياديتها وي�صمن نزاهتها.. 

مطالبته ب�صرعة القيام باالإجراءات 

ج���راء  والقانونية الإ الد�صتورية 

االن��ت��خ��اب��ات الربملانية يف املوعد 

الد�صتوري.

وعن موقف املوؤمتر ال�صعبي العام 

قال االآن�صي: باعتباره �صاحب االأغلبية 

يجب اأن يتحمل م�صوؤوليته الوطنية 

ويكون عند م�صتوى الثقة التي منحه 

اإي��اه��ا جماهري الناخبني وي�صري بكل 

ثبات يف اإجراء اال�صتحقاق الد�صتوري 

الربملاين يف موعده املحدد.

خطأ جسيم
واإذ ي�صدد من جهته الدكتور اأحمد 

االأ�صبحي ع�صو جمل�س ال�صورى 

على وج���وب اإج����راء االنتخابات 

الربملانية القادمة يف موعدها املتفق 

عليه د�صتورياً.

يذهب يف الوقت ذاته اإىل تو�صيح 

اأن��ه اإذا مل يتم ذل��ك ف��اإن االأح���زاب 

ن  �صتكو �صية  ل�صيا ا ت  لتنظيما ا و

م�صخرة اأم���ام ال�صعب واأم���ام من 

يراقب العملية الدميقراطية يف بالدنا 

وكل من ينظر اإىل اليمن من اخلارج.

ويف حني يلفت الدكتور االأ�صبحي 

اإىل جتارب م�صابهة مرت يف املنطقة 

ا�صتطاعت النجاح رغم وجود بع�س 

القوى  التحفظات م��ن قبل بع�س 

احل��زب��ي��ة ف��اإن��ه الي���رى م���ربرًا ملثل 

هكذا حتفظ طاملا مت اإج��ازة املوعد 

الد�صتوري وجت��اوزه على اأ�صا�س 

مطلب »امل�صرتك« ب�صرورة التاأجيل 

ريثما ت�صتكمل االإج��راءات املطلوبة 

لالنتخابات.

وقال: اليوجد اأي مربر اأو م�صوغ 

ي�صتدعي تاأجيل االنتخابات واإذا 

كانت جلنة االنتخابات وت�صكيلها 

هي العرثة فاإعالن فخامة االأخ علي 

ع��ب��داهلل �صالح رئي�س اجلمهورية 

�صيكون هو  الق�صاة  م��ن  ت�صكيلها 

املخرج واحلل.

واأ�صاف: من كان واثقاً من نف�صه 

وق��درات��ه على خو�س االنتخابات 

ف�صوف ي�صري فيها ومن مل يكن غري 

واث���ق ف��اإن��ه ���ص��وف ي��ح��اول اإع��اق��ة 

العملية االنتخابية باأتفه االأ�صياء 

واأدنى االأ�صاليب.

املشرتك يتخبط
اأكرث ما يبعث على اال�صتغراب وفقاً 

للدكتور اأحمد عقبات- ا�صتاذ االإعالم 

بكلية االإع���الم بجامعة �صنعاء- 

ه��و م��وق��ف اأح����زاب امل�����ص��رتك من 

االنتخابات، هذه االأحزاب يفرت�س 

اأنها هي التي يجب اأن ت�صعى جاهدة 

خلو�س االنتخابات يف موعدها الأنها 

امل�صتفيدة من التعبري عن ذاتها ودفع 

ممثليها اإىل الربملان.

وقال: اإن معار�صة اأحزاب امل�صرتك 

لت�صكيل اللجنة العليا لالنتخابات 

وعدم ت�صمية ممثليهم فيها قد اأدى 

اإىل تاأجيل االنتخابات يف املراحل 

االأوىل ولذلك فاإن ت�صكيل اللجنة من 

الق�صاة �صيقنع اجلميع بحياديتها 

ومتثيلها لكل النا�س �صواًء احلزبيني 

اأو امل�شتقلني كجهة يناط بها اال�شراف 

على مراحل �صري االنتخابات ب�صفافية 

ودميقراطية..۹

االآن�صياالأ�صبحي عقبات

سياسيون:

 القضاة.. هم الحل
¿ يرى أكاديميون وسياسيون في تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات من 
القضاة أنه المخرج الوحيد والحل األمثل لجميع اطراف العملية السياسية 
كون القضاء يتمتع بالحيادية واالستقالل وهو ما سيضمن للعملية 

االنتخابية نزاهتها.

د. عقبات: الوضع الطبيعي أن تذهب املعارضة إىل االنتخابات ال رفضها

د. األصبحي: ال 
مربر يستدعي 
الرتاجع عن إجراء 
االنتخابات

د. اآلنسي: 
القضاء سيحقق 

النزاهة 
والحيادية

مخاطــر عرقلــة االنتـخابـات على االقتصــاد الوطنــــــــــــي ومعـيشة املواطنني
¿  ربط عدد من األكاديميين والنقابيين بين إجراء االنتخابات البرلمانية القادمة 
في موعدها وما تمثله من مصلحة وطنية عليا وعالقتها بالوضع االقتصادي ومدى 
تأثير ذلك إيجابًا في حال أجريت في موعدها أو سلبًا إذا عطلتها أو سعت لتعطيلها 

أحزاب المشترك.
مؤكدين أن إجراء االنتخابات في موعدها تمثل قضية من أهم القضايا في مجال 
االستثمار واالقتصاد الوطني، حيث سيشعر المستثمرون باألمان والطمأنينة وتبشر 

في الوقت ذاته بوجود أمن واستقرار أو العكس.. فإلى نص االستطالع:

 د. قحطان: تأجيل 
االنتخابات سيفاقم الوضع 

االقتصادي 

 د. الشجاع: 
االنتخابات جزء من 

املكون التنموي 

رفض املشرتك لقانون ولجنـــــــــــــة االنـتخابات هزيمة مبكرة
¿ بارك أمناء عموم عدد من األح��زاب والتنظيمات السياسية تصويت البرلمان على قانون 

االنتخابات.. مطالبين بسرعة إعادة تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء من القضاة.
مشددين في أحاديث ل�»الميثاق« على ضرورة البدء الفوري في التحضير إلجراء االنتخابات في 

الموعد المحدد في 27 أبريل 2011م..
الفتين إلى أن األهم هو الحرص على إجراء االنتخابات في الموعد المحدد حتى ال يدخل البلد في 

فراغ دستوري وما يترتب عليه من اختالالت أمنية وسياسية نحن في غنى عنها..
وحذروا من االنجرار خلف دعوات اللقاء المشترك الساعية لتأجيل االنتخابات بحجج ظاهرها الرحمة 

وباطنها العذاب.

بداية يقول االأخ عبدالعزيز البكري- اأمني عام 

احلزب القومي االجتماعي: اإن ت�صويت الربملان 

على قانون االنتخابات جاء يف الوقت املنا�صب 

واأن ت�صكيل اللجنة العليا لالنتخابات من الق�صاة 

�صيكون خطوة ايجابية نحو اإجراء االنتخابات 

الربملانية يف موعدها املحدد يف 27 اأبريل املقبل..

مو�صحاً اأن هذا هو اقرتاح اأحزاب امل�صرتك 

وقد قبلت اأح��زاب التحالف به لتقطع الطريق 

على ال��ذي��ن ي��ري��دون التمرت�س خلف طلبات 

وا�صرتاطات خ��ارج القانون من اأج��ل تعطيل 

احلياة الدميقراطية وال�صيا�صية يف البالد..

واأك��د البكري اأن احل��زب القومي االجتماعي 

بكافة قياداته وكوادره مع اإعادة ت�صكيل اللجنة 

العليا لالنتخابات وامل�صي نحو اال�صتحقاق 

الدميقراطي يف اأبريل املقبل.

الفتاً اإىل اأن دور جلنة االنتخابات فني واإجرائي 

واأن نزاهة االنتخابات تاأتي من وعي ال�صعب يف 

ح�صن االختيار، واأي�صاً من وجود املر�صحني 

ومندوبيهم والرقابة املحلية والدولية التي 

اأك���دت يف االن��ت��خ��اب��ات ال�صابقة على نزاهة 

االنتخابات اإىل درجة كبرية رغم اال�صاعات التي 

يروج لها امل�صرتك.

وق��ال البكري: اإن حملة امل�صرتك الت�صكيكية 

بنزاهة االنتخابات دليل على قناعاتهم بالف�صل 

وهو االأمر الذي يجعلهم يتهربون من االنتخابات 

ويعملون جاهدين من اأجل اإي�صال البلد اإىل فراغ 

د�صتوري ومن ثم تنفيذ خمططاتهم الرامية اإىل 

متزيقه.

وط��ال��ب اأم��ني ع��ام احل��زب القومي القيادة 

ال�صيا�صية وامل��وؤمت��ر ال�صعبي ال��ع��ام وكافة 

املواطنني واملنظمات املدنية ال�صعي الإجناح 

االنتخابات يف املوعد املحدد يف 27 اأبريل حتت 

اأي ظرف الأن التاأجيل يعد التفافاً على اإرادة 

ال�صعب وانقالباً على الد�صتور والقانون مما 

يدخل البلد يف دوامة غري حممودة العواقب.

ولفت اإىل اأن امل�صرتك بعد اأن وقف خالل الفرتة 

املا�صية مع دعاة التمزيق واالنف�صال والتمرد 

خ�صر �صعبيته فلم يعد لديه اإاّل اأن يفكر بطريقة 

 وعلى اأعدائي- من خالل اإثارة 
ّ
انتحارية- وعلي

النعرات املناطقية وال�صاللية والقبلية والفئوية 

نكاية باحلزب احلاكم الذي يحظى بتاأييد �صعبي 

كبري.

االنتخابات يف موعدها
من جانبه يقول اأحمد اأبو الفتوح- اأمني عام 

حزب التحرير ال�صعبي ال��وح��دوي: نحن مع 

ت�صكيل اللجنة العليا لالنتخابات �صواًء من 

الق�صاة اأو من غريهم بعد اأن �صوت الربملان على 

قانون االنتخابات فاملهم هو اإجراء االنتخابات يف 

موعدها باعتبارها حقاً لل�صعب وجت�صيدًا حقيقياً 

للنهج الدميقراطي التعددي.

¿ تتواصل أفراح شعبنا بعد نجاح خليجي عشرين.. وهاهم فرسان المؤتمر الشعبي العام 
يرسمون للوطن لوحة فرح جديدة ويعيدون االبتسامة ألبناء الشعب بعد أن ظلت أحزاب 
المشترك تسرق أفراح الشعب وتدمر منجزاته وتعيق التنمية وتعبث باألمن واالستقرار..

وباسم الحوار ظلت ميليشيات المشترك تسفك الدماء.. وباسم الحوار قام قطاع الطرق 
بممارسة أشد أنواع الفساد.. و.. والخ.. ولم تتورع أحزاب المشترك من ممارسة الضغط 



واأو�صح اأن الفقرة )12( من مبادرة االحتاد 

االأوروبي التي قبل بها املوؤمتر ال�صعبي العام 

وامل�صرتك وبقية االأح���زب ِقبل انتخابات 

2006م ت��وؤك��د على اإج���راء االنتخابات يف 

موعدها ال��د���ص��ت��وري، وك��ان يجب اأن تتم 

االنتخابات الربملانية يف 27 اأبريل 2009م غري 

اأن اللقاء امل�صرتك تن�صل عن االتفاق الذي رعاه 

االحتاد االأوروب��ي وح�صرته البارونة نيكل 

ن�صون وعمل على اإيجاد اتفاقيات جديدة كان 

اأخرها اتفاق فرباير والذي مبوجبه مت تاأجيل 

االنتخابات الربملانية..

واأك����د اأب���و ال��ف��ت��وح اأن امل��ه��م ه��و اإج���راء 

االنتخابات يف موعدها، اأما اإذا ظللنا نلهث 

خلف اللقاء امل�شرتك فلن جنني غري االحباط 

وادخال البلد يف متاهات وم�صاكل 

ال ح�صر لها..

الوقت اليسعفنا!!
اإىل ذل����ك ي����رى االأخ ن��ا���ص��ر 

ال��ن�����ص��ريي- اأم����ني ع���ام ح��زب 

اجلبهة الدميقراطية- اأن الوقت 

الذي يف�صلنا عن يوم 27  اأبريل 

2011م ال يحتمل اأي ت�صويف 

اأو مماطلة والب���د م��ن االإع���داد 

لالنتخابات من االآن واإاّل دخلت البالد يف فراغ 

د�صتوري وموؤ�ص�صي وم��ا يرتتب عليه من 

اختالالت اأمنية و�صيا�صية يف البلد.

ولفت اإىل اأن اأح��زاب اللقاء امل�صرتك تعمل 

منذ مدة الإي�صال البلد اإىل حالة فراغ د�صتوري 

لالنقالب على ال�صلطة ومتزيق الوطن ح�صب 

اأجندة خارجية بدليل اأن امل�صرتك تن�صل عن 

االتفاقات ال�صابقة مبا فيها اتفاق فرباير والذي 

قدم املوؤمتر ال�صعبي العام واأحزاب التحالف 

الوطني الكثري من التنازالت له وم��ع ذلك 

تن�صل منها بحجج غري منطقية �صواًء باحلوار 

الوطني ال�صامل اأو بتهيئة االأجواء اأو غريها.

وقال الن�صريي: اإن امل�صرتك مل يعد ميتلك 

اأية �صعبية بني اجلماهري واإاّل ملا تهرب من 

االنتخابات ولهذا جند بع�س قياداته تت�صكع 

اأمام اأبواب ال�صفارات االأجنبية لل�صغط على 

احلكومة لتحقيق اأهدافها امل�صبوهة.

ولفت اإىل اأن االأج��واء والظروف ا�صبحت 

اليوم مالئمة الإجراء االنتخابات واأن ال�صعب 

اليمني �صار مقتنعاً باأن امل�صرتك ال يريد اإاّل 

تدمري الوطن.

واختتم الن�صريي حديثه مبباركة اخلطوة 

التي قام بها الربملان من خالل ت�صويته على 

قانون االنتخابات الذي يعد من اأهم اخلطوات 

التح�صريية الإجراء االنتخابات يف موعدها.۹

قيادات يف أحــــــــــــــــــــــزاب املعارضة:

املتمثلة باالنتخابات باحلوار.

حاجة ماسة
۹ من جانبه اأكد الكاتب واملحلل ال�صيا�صي الدكتور 
عادل ال�صجاع اأن اإجراء االنتخابات الربملانية يف 

موعدها يندرج يف اإطار امل�صلحة الوطنية العليا، 

وه��ذا ما ينبغي اأن تتنبه له خمتلف االح��زاب 

والتنظيمات ال�صيا�صية.

 وقال: اإذا م�صت اليمن نحو اإجراء االنتخابات 

فهذا يعني يف حد ذاته ظاهرة �صحية.. م�صريًا اإىل 

اأن هناك تغليباً للم�صلحة الوطنية من قبل املوؤمتر 

ال�صعبي العام، مبا من �صاأنه اإخراج البالد من املاأزق 

الذي تعاين منه يف الوقت الراهن.

واأ���ص��اف: االنتخابات الربملانية تراكم حقيقي 

للدميقراطية والتعددية احلزبية البد من احلفاظ 

عليها، الأنها كانت ومازالت نتاجاً طبيعياً للوحدة 

الوطنية. واأو�صح الدكتور ال�صجاع اأن الرتاجع 

عن االنتخابات الربملانية تراجع عن الدميقراطية 

وال��رتاج��ع ع��ن الدميقراطية يعني ع��دم ال��والء 

للوحدة.

فبالدنا- كما قال- بحاجة ما�صة اىل االنتخابات 

النيابية خللق ت��واف��ق ب��ني اأط����راف العملية 

ال�صيا�صية ومن خالله �صيكون هناك متدد حقيقي 

على االأر�س.

الديمقراطية والتنمية
وفيما يخ�س ع��الق��ة االن��ت��خ��اب��ات بالو�صع 

االقت�صادي وانعكا�صها اإيجاباً عليه ق��ال: بكل 

تاأكيد الدميقراطية جزء اأ�صا�صي من مكون التنمية 

الأنها تعني اال�صتقرار، واال�صتقرار يعني التنمية، 

وبالتايل �صتنعك�س االنتخابات ب�صورة مبا�صرة 

واإيجابية على الو�صع االقت�صادي داخل البلد 

و�صتتفرغ كل االطراف للتنمية، بداًل من املناكفات 

ال�صيا�صية. ۹
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الفعاليــات الــوطنيــة تبــــــــارك االنتصار للديمقراطية

استطالع: عارف الشرجبي- عبدالكريم املدي- علي الشعباني

الن�صريي اأبو الفتوحالبكري

مخاطــر عرقلــة االنتـخابـات على االقتصــاد الوطنــــــــــــي ومعـيشة املواطنني

رفض املشرتك لقانون ولجنـــــــــــــة االنـتخابات هزيمة مبكرة

البكري: املشرتك طالب بتشكيل اللجنة من 

القضاة فقبلنا من أجل الوطن

النصريي: يسعى املشرتك إليجاد فراغ دستوري

أبوالفتوح: البد من اختيار 

القضاة املشهود لهم بالنزاهة

املنظمات املدنية تدعو الربملان إىل 
تشكيل لجنة االنتخابات

¿ دعا عدد من قادة منظمات المجتمع المدني مجلس النواب الى سرعة التصويت على تشكيل 
اللجنة العليا لالنتخابات من القضاة، وذلك كإجراء حاسم إلجراء االنتخابات البرلمانية في موعدها 
المحدد في السابع والعشرين من ابريل 2011م، كون ذلك حقًا مكفواًل دستوريًا للشعب.. مشيرين 
إلى أن التصويت على قانون االنتخابات سيجنب البالد الكثير من االحتقانات، مؤكدين في أحاديث 
ل�»الميثاق« أنهم مع القانون ومع تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات من القضاة كخطوة متقدمة 
ديمقراطيًا كون القضاء معروفًا بأنه مستقل، وهذا ما سينعكس ايجابيًا على العملية الديمقراطية 

في بالدنا.. فإلى حصيلة ما جاء في هذه المادة:

۹ بداية قال االخ عمر مكرم 
م����ني م��ن��ت��دى الهي�صمي  - اأ

الثقايف والفني مبحافظة عدن: 

اعتقد اأن الر�صالة املهمة التي 

توجهها منظمات املجتمع املدين 

لالخوة يف جمل�س النواب هي 

�صرعة ت�صكيل اللجنة العليا 

لالنتخابات بعد اأن مت الت�صويت 

على قانون االنتخابات، فالبد 

من البدء الفوري يف االإجراءات 

الت�صريعية والقانونية الإجراء 

االن��ت��خ��اب��ات ال��ربمل��ان��ي��ة يف 

موعدها.

م��ع��ت��ربًا ال��ت��اأخ��ري يف ذل��ك 

���ص��ي��وؤدي اىل ف��راغ د�صتوري 

وه��ذا - غري مربر وال ي�صتند 

الأي م�صوغ ق��ان��وين.. وق��ال: 

ن���ح���ن م����ع ت�����ص��ك��ي��ل جل��ن��ة 

االنتخابات من الق�صاة.

وي��ج��ب اأن ي����درك اجلميع 

امل�صوؤولية الوطنية وخ�صو�صاً 

يف هذه املرحلة اأن ي�صعوا ب�صتى 

الو�صائل لتحقيق اال�صتقرار 

واأول خطوات اال�صتقرار هي 

اإج��راء العملية االنتخابية يف 

موعدها حتى ال يوؤدي التاأخري 

اىل اإي���ج���اد ن���وع م��ن ال��ف��راغ 

والبلبلة.

مطلب وطني
۹ م���ن ج��ان��ب��ه ب����ارك االأخ 
حممد اجلدري - رئي�س احتاد 

عمال اليمن خطوة الربملان يف 

ت�صويت اأع�صائه على قانون 

االن��ت��خ��اب��ات ملافيه م�صلحة 

اليمن والعملية الدميقراطية 

واال���ص��ت��ق��رار، م�صريًا اىل اأن 

هذا القانون قد جاء بناًء على 

مطلب م�صبق تقدمت به اأحزاب 

امل�صرتك.

 وق��ال: ه��ذا القانون حقيقة 

والعملية  للوطن  ج���دًا  مهم 

ال�صيا�صية كونه �صيمهد لت�صكيل 

اللجنة العليا لالنتخابات من 

الق�صاة خا�صة واأن الق�صاء ال 

�صلطة عليه.

اللجنة العليا
۹ ويف ال�صياق ذاته اأكد االخ 
�صالح اأحمد نائب رئي�س منظمة 

»اليمن اأواًل« فرع عدن باأنهم مع 

ت�صويت الربملان على القانون 

وال�صعي نحو ت�صكيل اللجنة 

العليا لالنتخابات من الق�صاة 

واإجراء االنتخابات يف موعدها.

متمنياً اإج���راء اال�صتحقاق 

ال���د����ص���ت���وري م���ع االت���ف���اق 

والتوافق الكامل بني املوؤمتر 

ال�صعبي العام وحلفائه وبقية 

االأحزاب.

 وق���ال: ب��دون �صك نحن مع 

الت�صويت على القانون واإجراء 

االن��ت��خ��اب��ات يف 27 اب��ري��ل 

2011م ويف نف�س الوقت نتمنى 

اأن تعود اأحزاب املعار�صة اىل 

طاولة احل��وار ويتم االتفاق 

على اأهم النقاط اخلالفية مع 

املوؤمتر ال�صعبي العام.

واأق��ول نحن مع االنتخابات 

ومع كل اخلطوات الد�صتورية 

والقانونية التي توؤدي الإجرائها 

يف موعدها.

سرعة التشكيل
۹ اىل ذل��ك ق��ال االخ حممد 
�صامل احل��اج - رئي�س منتدى 

الوحدة باأبني: ندعو الربملان 

للجنة  ا ت�صكيل  ���ص��رع��ة  اىل 

العليا لالنتخابات من الق�صاة 

بعد اأن �صوت ال��ربمل��ان على 

قانون االنتخابات حتى جترى 

االن��ت��خ��اب��ات ال��ربمل��ان��ي��ة يف 

موعدها دون تاأجيل اأو مماطلة 

اأو ابتزاز.. م�صيفاً: الوطن اأهم 

واأبقى واأغلى من اأية مماحكات 

ومكا�صب.. م��وؤك��دًا باأنهم مع 

ال��ن��ي��ة ال�����ص��ادق��ة للنهو�س 

بالوطن وب�صط االأمن وفر�س 

النظام والقانون على اجلميع.

أهم خطوة
۹ وعلى نف�س ال�صعيد اعترب 
امل�صعبك  حممد  حممد  خ  االأ

النائب االأول لنقابة الربيد 

واالت�صاالت الت�صويت على  

قانون االنتخابات واحدة من 

اأه��م اخل��ط��وات التي اتخذها 

الربملان يف ال�صنوات االخرية، 

م�صريًا اىل اأن ت�صكيل اللجنة 

العليا م��ن الق�صاة اأم��ر مهم 

وانطالقة ا�صتثنائية يف االأفق 

ال��دمي��ق��راط��ي ك��ون الق�صاة 

م�صتقلني وحمرم حتزبهم.

وقال: نثق يف ادراك االخوة 

ال��ن��واب حل�صا�صية املرحلة 

و�صرورة اإجراء اال�صتحقاق 

الدميقراطي يف م��وع��ده، لذا 

فالنتائج �صتكون طيبة وت�صب 

يف االجتاه ال�صحيح..

 منوهاً اإىل اأن الت�صويت على 

القانون جاء مبثابة �صفعة 

ل��ت��ج��ار امل�����ص��اك��ل وع�����ص��اق 

املناكفات الذين يحاولون 

دوم������اً ت��ع��ط��ي��ل ال��ع��م��ل��ي��ة 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة واف��راغ��ه��ا 

م��ن حم��ت��واه��ا ومرتكزاتها 

اال�صا�صية.۹

على المؤتمر الطالق القتلة والمجرمين على ذمة قضايا جنائية.
لكن كان لتلك المآسي نهاية وقد قال نواب الشعب أمس األول كلمتهم وانتصروا 
للوطن وللديمقراطية وللشعب بالتصويت على قانون االنتخابات وعن أهمية ميالد 
هذه المرحلة الجديدة »الميثاق« التقت الفعاليات الوطنية المختلفة.. فإلى الحصيلة:

 أ. السقاف: يجب 
التفرغ للتنمية


