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استطالع

أبناء الضالع ولحــــــ

نعم لالنتخابات ..ال لدعـــ

املشرتك
والرهانات
الخاسرة!!..
صالح أحمد العجيلي
¿ االلتزام بالثوابت الوطنية من قبل امل�ؤمتر ال�شعبي العام
و�أحزاب التحالف الوطني دليل ن�ضج وحر�ص دميقراطي
واع لهذه الأح��زاب والتنظيمات ال�سيا�سية وكل
والتزام ٍ
منظمات املجتمع املدين ،وي�أتي هذا اال�ست�شعار بامل�س�ؤولية
بعد �أن ات�ضحت ال�صورة متاماً مبا متار�سه �أحزاب اللقاء
امل�شرتك من مماطلة يف احلوار وت�أزمي وت�سويف دون الولوج
اجلدي اىل جوهر ق�ضايا احلوار مع امل�ؤمتر ال�شعبي العام
وبعد �أن �ضاقت بهم املجال�س والقاعات وهم يعملون على
متييع الوقت وم�ضي �أكرث من �ألف �ساعة و�أك�ثر من �ألف
جل�سة ح��وار دون نتيجة تذكر ..فربغم كل ذلك مايزال
امل�ؤمتر ال�شعبي العام ميد يده للحوار و�أبقى باب احلوار
مفتوحاً اىل يوم  27ابريل 2011م وما بعد ذلك ،وذلك على
قاعدة الثوابت الوطنية ومن موقع امل�س�ؤولية واحلر�ص
على حا�ضر اليمن وم�ستقبل �أجياله القادمة.
لهذا اتخذ امل�ؤمتر ال�شعبي العام وحلفا�ؤه خطوتني غاية
يف الأهمية وت�سندهما منظمات املجتمع املدين وكافة القوى
والفعاليات احلية و�أبناء املجتمع اليمني كافة م�ؤكدين بذلك
�أن النهج الدميقراطي الذي ال حياد عنه وامل�ؤطر بالثوابت
الوطنية التي ينبغي ان حترتم من قبل اجلميع وتكون
�أ�سا�س التالقي مبا ير�سخ التجربة الدميقراطية يف بالدنا
والتي تقوم على ممار�سة و�إجراء االنتخابات النيابية يف
وقتها املحدد.
من هذا املنطلق ن�شدد على �أهمية الربط بني امل�س�ؤولية
جتاه الوطن وااللتزام بالثوابت الوطنية وبدونه ف�إن بديل
احلوار الذي تعرقل ب�سبب ت�سويفات امل�شرتك لن يكون اال
االلتزام بتطبيق القانون والنظام الكفيل بردع كل من ت�سول
له نف�سه الو�صول باليمن اىل مرحلة الفراغ الد�ستوري
�أو الإ���ض��رار بالوطن وم�صالح �أبنائه والإخ�ل�ال ب�أمنه
وا�ستقراره وعرقلة م�سريته التنموية ،وهذه املحاوالت التي
يراهن عليها امل�شرتك و�شركا�ؤه هي رهانات خا�سرة ال حمالة
ومن ي�ستقرئ ر�ؤى و�آراء النخب املثقفة والواعية يف خمتلف
تكوينات املجتمع اليمني يلم�س م�ساندتها القوية ،ومباركتها
وت�أييدها الالحمدود لتلك اخلطوات التي �أقدم عليها امل�ؤمتر
ال�شعبي العام وكتلته الربملانية ب�إقرار قانون االنتخابات
وتعديالته وكذلك �إقرار قائمة الق�ضاة الذي اختري منهم
ت�سعة ق�ضاة للجنة العليا لالنتخابات واال�ستفتاء ،و�صدر
لهم قرار جمهوري وبكل ت�أكيد �ستتبع خطوات الحقة.
و�أمام هذه اخلطوات الوطنية ف�إن تلك الزوابع والهذيان
ال�صادر عن قيادات امل�شرتك اال دليل اخل�سارة املبكرة لها
يف تعطيل االنتخابات والتي مهما مار�ست �ضجيجاً �إعالمياً
م�ضاعفاً فلن يكون له ت�أثري يف امليدان ،واال ملار�ست التناف�س
ال�شريف الذي هو جوهر الدميقراطية وعنوانها الأبرز
وما التوافق اال حالة ا�ستثنائية ،يريدها امل�شرتك ان تكون
«القاعدة» والتناف�س هو اال�ستثناء غري املحبب لديهم..
وال ي�سعنا اال �أن نبارك للم�ؤمتر وحلفائه جناح هاتني
اخلطوتني ،خطوتا الثقة والأمل وال عزاء للمت�أخرين عن
الو�صول اىل �ساحة التناف�س۹.

¿ إجماع شعبي من مختلف مديريات محافظات «صعدة
الضالع -أبين -لحج» للمضي صوب االستحقاق  ..وإحقاقالحق ودح��ض الباطل واألباطيل التي ي��روج لها أحزاب

أبناء أبني :الشعب لن يفرط بحــــ
¿ عبرت عدد من الشخصيات االجتماعية والتربوية والسياسية
في محافظة أبين عن ارتياحهم وترحيبهم بالتوجهات الوطنية
والديمقراطية نحو إج��راء االنتخابات النيابية في موعدها
المحدد يوم  27ابريل 2011م باعتبار هذا التوجه توجهًا
دستورياً ووطنياً وديمقراطياً ..كما عبرت تلك الشخصيات عن
بالغ أسفها واستنكارها واستغرابها من التصرفات الالمسؤولة
وردّة الفعل من قبل أحزاب اللقاء المشترك التي وان عبرت عن
شيء فهي إنما تعبر عن إفالس حقيقي وموقف سلبي من قبل
تلك األحزاب؟!

أبني :مصطفى اليافعي

 ۹يف البداية حتدث االخ عو�ض عبداهلل الكازمي -من
ال�شخ�صيات االجتماعية يف مديرية مودية -قائ ًال :نحن مع
�إجراء االنتخابات النيابية يف موعدها وان قاطعت �أحزاب
امل�شرتك االنتخابات فهي لأنها تعلم م�سبقاً �أنها خا�سرة ال
حمالة� ،أما حتري�ض امل�شرتك وحتري�ض ال�شارع للفو�ضى
فهذا توجه �سخيف وال م�س�ؤول وال يعرب اال عن فكر �ضيق
و�أفق �سلبي وانهزامي ولن حتقق تلك الأحزاب مبتغاها
لأنها ال متتلك� -أ�ص ًال -قاعدة �شعبية ،وكنا ن�أمل من هذه
االحزاب �أن ت�شارك يف االنتخابات وحتتكم اىل �صناديق
االقرتاع بد ًال من الدعوة الهمجية التي دعت �إليها والتي
�أ�ؤكد ب�أنها دعوة تخالف النظام والقانون والد�ستور ،وهي
دعوة موجهة لقلة قليلة خارجة على النظام والقانون..
ونحن نطالب قيادات احزاب امل�شرتك اىل تغليب م�صلحة
الوطن على م�صاحلها ال�ضيقة واحرتام االرادة ال�شعبية
التواقة اىل �إجراء اال�ستحقاقات الد�ستورية وال�شعبية،
و�أهاب بجميع �أبناء الوطن اىل امل�شاركة الفاعلة واجناح
هذا اال�ستحقاق الد�ستوري والوطني..

اجراءات قانونية

� ۹أما الأخ �سامل علي ال�سعدي � -شخ�صية تربوية من
�أبناء مديرية يافع  -ر�صد فقد حتدث قائ ًال:
 ت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات والت�صويت علىقانون االنتخابات والتوجه اىل �إج��راء االنتخابات يف
 27ابريل 2011م كلها �إج��راءات قانونية ود�ستورية
ت�صب وفق ما مت االتفاق عليه بني امل�ؤمتر ال�شعبي العام
و�أح��زاب اللقاء امل�شرتك كتنفيذ اتفاق فرباير 2009م
وحم�ضر  17يوليو 2010م ،و�أ�ضاف :اننا ن�ستغرب من

عوض الكازمي -مودية:
يجب االحتكام لصناديق
االقرتاع
دعوة امل�شرتك ملا �أ�سموه -هبة غ�ضب -باعتبار ذلك
حتري�ضاً ودعوة للفتنة ..كما ي�ؤكد هذا اخلطاب عن �أن
«امل�شرتك» مفل�س �سيا�سياً وال ميتلك قاعدة �شعبية لذا
جل�أ اىل مثل هذه الدعوة وخماطبة تلك القلة القليلة من
املخربني واخلارجني على النظام والقانون ودعوتها اىل
ال�شارع من �أجل هدف واحد وغاية خبيثة وهي �إقالق
ال�سكينة العامة والتعدي على امل�صالح العامة واخلا�صة
وترويع الآمنني وبث الفو�ضى ،ولع ِّلي �أرى �أن امل�شرتك
بدعوته تلك ي�ؤكد م��دى غياب ح�سه الوطني ..و�أك��د
ال�سعدي �أن الوعي الوطني مرت�سخ لدى املواطنني ولن
يندفعوا �أبد ًا لدعوة غري م�س�ؤولة كهذه ،خ�صو�صاً و�أن
املواطنني يف كل حمافظات ومديريات الوطن يتطلعون
اىل �إجراء االنتخابات النيابية يف موعدها املحدد يوم 27
من ابريل 2011م ،فعدم �إجراء ذلك اال�ستحقاق يف موعده
يقود الوطن اىل فراغ د�ستوري.

تحريض

 ۹فيما ال�شيخ عبدالنا�صر علي� -شيخ احلجا�شي-
مديرية يافع� -سرار حتدث قائ ًال :ما دعا اليه امل�شرتك

ال يعرب اال عن ا�ستمالة �أفراد هم القاعدة ال�سند امل�سلح
للم�شرتك وهي دع��وة هدفها الأول االبتزاز ال�سيا�سي
وحم��اول��ة خللط الأوراق مب��ا ي��ؤك��د �إف�لا���س امل�شرتك
ور�ؤاه املتخبطة ،كما �أنها دع��وة ت�ؤكد ف�شل امل�شرتك
وحم��اول��ة �إم�ل�اء توجهاته و�شروطه اجلنونية
عرب ال�ضغط بورقة
ال���������ش����ارع،
ونرى فيها-
ح��ق��ي��ق��ة-
ت�صر فاً ال
يحمل �أي��ة
دالل���ة �سوى
ت�����ش��ج��ي��ع ق��ل��ة
خ���ارج���ة
قليلة على القيام ب�أعمال
على النظام والقانون والد�ستور ..ولعلنا
ال ن�ستغرب ذل��ك امل��وق��ف م��ن امل�شرتك
ال��ذي مد ذراع��ي��ه وميدهما
للخارجني على النظام
والقانون وال�ساعني اىل
زعزعة الأمن واال�ستقرار
وان كان من �شيء ن�ؤكده
ف�إننا نقول �إن �أحزاب اللقاء
امل�����ش�ترك امل��ع��ار���ض،
عليهم �أن ي��ع��رف��وا
حجمهم ،وحقيق ًة
ن�������س���ت���غ���رب
الأهمية وطول
احل��وار الذي
�أعطاه احلزب
احلاكم لهم وكان
عليهم �أن يعرفوا
حجمهم احلقيقي وان كانت
�أحزاب امل�شرتك تنوي املقاطعة،
فهذا حقها الد�ستوري وان كانت
تريد امل�شاركة ف�أه ًال و�سه ًال يف
انتخابات 2011م.

أبناء الضالع :نحو االنتخابات سائرون
ب�أنها متثل لأحزاب معينة فاليوم هي حمايدة ومن الق�ضاء
¿ في إطار ما يعتمل اليوم في الساحة اليمنية من استعدادات وترتيبات دستورية
و�إجراء االنتخابات يف موعدها لعدم حرمان �أبناء اليمن من
وقانونية تتخذها الدولة إلجراء االستحقاق الدستوري والمتمثل في االنتخابات
دميقراطيتهم التي هي هدفنا ال�سامي و نا�شد الأخ الرئي�س
النيابية المقرر إجراؤها في أبريل 2011م  ،اضافة الى ما تسعى له أحزاب اللقاء
مبعاجلة الف�ساد القائم من �أجل �إجناح االنتخابات النيابية
المشترك من محاولة إجهاض وإفشال العملية الديمقراطية بوسائلها وأساليبها
التي �ستنطلق يف �شهر �أبريل عام 2011م.
الملتوية والمفضوحة للشارع اليمني .
واألكاديمية
واالجتماعية
السياسية
الشخصيات
وازاء ذلك التقت الصحيفة بعدد من
نحو التغيري
لتستطلع آراءها حول هذه االستعدادات ..وفيما يلي الحصيلة :
 ۹الأ�ستاذ � /أحمد علي املطري �أكد على �ضرورة �إجراء
الضالع :محمد الشعيبي
االنتخابات يف موعدها لأن فيها م�صلحة املواطن نحو
التغيري من �أجل معاجلة ال�سلبيات
والبحث عن ا لإيجابيات ملا يخدم
 ۹يف البداية حتدث الدكتور/
ال��ب�لاد ،وا���ض��اف ك��ان ينبغي على
عبداحلميد �سليم ع��ن ق��رار
االخوة يف اللقاء امل�شرتك ا�ستثمار
امل�ضي يف االنتخابات الربملانية
احل��وار لإي��ج��اد احللول املنا�سبة
بقوله �إن ق��رار تعديل قانون
واخلروج من �أجل �إخراج البالد من
االنتخابات قرار �صائب لأنه من
الأزمة ال�سيا�سية بد ًال من ا�ستغالله
حق �أي برملان يف العامل النظر
يف املناكفة والتعليق والعودة وهكذا
يف القانون وتعديله �إذا كانت
حتى �أزف الوقت ،و�أنه كان االختالف
امل�صلحة العامة و م�صلحة
حول جلنة االنتخابات فهي اليوم
الوطن وال�شعب ت�ستدعي ذلك
حم��اي��دة م��ن الق�ضاء و لي�ست من
و�أن��ه ونظر ًا ملماطلة امل�شرتك
ف��اخل��ي��ار الأم��ث��ل ه��و تعديل  ۹د� .سليم
 ۹مثنى
 ۹املطري
 ۹الع�شوي
الأح����زاب ه��ذا ق���رار �صائب ويف
حمله و �أنه من ال�ضروري �إجراء
قانون االنتخابات.
االنتخابات يف موعدها ك�إ�ستحقاق
و�أ�ضاف ب�أن ت�شكيل اللجنة
د�ستوري ودميقراطي.
العليا لالنتخابات من الق�ضاء
ال طريقة إ ّ
ك���ان اخ��ت��ي��ار ًا منا�سباً لأن
ال الحوار
الق�ضاء ه��و اجل��ه��از الفاعل
 ۹ال�شيخ  /مثنى علي بن علي
للمواطن و هذا ي�سهم يف �ضمان
قرية ذي حران قال� :أنه مع قرارانتخابات حرة ونزيهة.
�إجراء االنتخابات يف موعدها يف �شهر
�أبريل و�إن كانت هناك اختالفات
أولويات النجاح
يجب �أن حتل يف �إطار احلوار ومبا
وي�ؤكد عبداحلميد �أن مثل
يخدم م�صلحة الوطن و عدم ادخال
هذه اخلطوة �ستكون �أوليات
البلد يف فراغ د�ستوري و�أنه قد مت
النجاح الد�ستوري للبالد،
ت�شكيل جلنة حمايدة من الق�ضاء و
تجنب الفراغ
مبيناً ب�أنه من �أجل التقيد باحلق الد�ستوري فمن ال�ضروري
 ۹الأخ /عبده �صالح الع�شوي ع�ضو املجل�س املحلي ذلك �سي�ؤدي �إىل انتخابات حرة و نزيهة.
�إج��راء االنتخابات يف موعدها وعدم �إدخ��ال البلد يف فراغ
و�شدد بقوله �أنه مهما كان الأمر من ال�ضروري �أن جترى
د�ستوري و�أن فخامة الرئي�س قد �أعطى كافة احللول �أمام مبديرية ال�ضالع قال � :إن قرار فخامة الرئي�س كان �صائب
اللقاء امل�شرتك لكن من �أجل م�صلحة املواطن يف نيله احلق ب�إجراء االنتخابات يف موعدها من �أجل جتنب الوقوع يف االنتخابات و�أنا �أن�صح امل�شرتك اللجوء �إىل احلوار وهو
الد�ستوري البد من �إجراء االنتخابات يف موعدها ونحن نثق الفراغ الد�ستوري للبالد و �أننا كلنا مع االنتخابات احلرة احلل للأزمة الراهنة وعليهم الوقوف بجانب ابن اليمن
البار فخامة ا لأخ الرئي�س علي عبداهلل �صالح رئي�س
من �إقدام الرئي�س على خطوة كهذه �ستكون �إيجابية بالن�سبة النزيهة والدميقراطية الناجحة لليمن.
وا�ضاف بد ًال من الإ�شكاليات التي كانت تربز حول اللجان اجلمهورية۹.
لليمن و للأحزاب واملواطن والعملية الدميقراطية.

د .سليم  :إدارة االنتخابات من القضاء قرار صائب
العشوي  :اجراء االنتخابات يف موعدها سيمنح بداية للتغيري
املطري  :مصلحة الوطن يف االنتخابات
مثنى  :ال يجب ادخال البالد يف فراغ دستوري

استحقاق دستوري

 ۹االخ نا�صر احلوملي � -شخ�صية
تربوية واجتماعية من مديرية خنفر-
حتدث عن االنتخابات النيابية املقبلة ودعوة

�أحزاب امل�شرتك الالم�س�ؤولة قائ ًال :بكل ت�أكيد نحن مع
�إقامة االنتخابات النيابية املقرر �إجرا�ؤها يف � 27أبريل
2011م باعتبارها ا�ستحقاقاً وطنياً ود�ستورياً ال رجعة
عنه ،ولعل من يحاول �أن ي�ضع العراقيل ب�أ�ساليبه
الفا�شلة لتعطيل ه��ذا اال�ستحقاق نقول ل��ه :املواطن
اليمني اليوم �أكرث وعياً و�إدراكاً لأهمية االنتخابات
و�إج����رائ����ه����ا
يف م��وع��ده��ا
امل��������ح��������دد
يف خ�������ض���م
ال����ت����ح����دي����ات
واملنعطفات التي
ت��واج��ه ال��وط��ن،
ولعل اللعب على ورقة االبتزاز ال�سيا�سي
والتوجهات اخلاطئة والالم�س�ؤولة من قبل �أحزاب
اللقاء امل�شرتك والتي �آخرها الدعوة ال�سخيفة التي
دع��وا �إليها م��ؤخ��ر ًا -ي�ؤكد مبا ال يدع
جم����ا ًال لل�شك حقيقة و���س��وء
توجهات امل�شرتك الذي يحاول
�أن مي��ل��ي رغ��ب��ات��ه و�أه�����واءه
ال�سيا�سية ول��و على ح�ساب
حق من حقوق ال�شعب ي�ضرب
بها عر�ض احلائط باالتفاقيات
املوقعة ويتن�صل من خاللها
على ما اتفق عليه من
خ��ل�ال ات��ف��اق��ي��ة 23
فرباير 2009م وكذا
 17ي��ول��ي��و 2010م
ولعلنا هنا ن�شري على
امل�شرتك ونقول له مبلء
الفم :كان عليك �أن تقنع الناخب
ب���ر�ؤاك وب��راجم��ك ب��د ًال من هذه
التوجهات والت�صرفات التي
تدل على �إفال�س �سيا�سي وعلى
توجه خمالف للنظام والقانون
وال��د���س��ت��ور ونحمل
امل�شرتك �أي تداعيات
ل���دع���وة م��رف��و���ض��ة
�شعبياً وجماهريياً.

إفالس حقيقي

شخصيـــــات سياسيـــــ

أبنـاء لحـج يرفضــــ
¿ تأتي االنتخابات البرلمانية القادمة في  27ابريل 2011م بعد أن حققت
بالدنا نجاحات ملموسة على الصعيد البرلماني خالل الفترة الماضية وبذلك
استطاعت أن ترسي دعائم قوية للبناء الديمقراطي واالنتخابي انعكاسًا
للخبرة والوعي االنتخابي الديمقراطي الذي يتحلى به جموع الناخبين
في بالدنا كحق دستوري لهم في اختيار ممثليهم في عضوية البرلمان
الى جانب المحليات وانتخاب رئيس الجمهورية بصورة ديمقراطية حرة
ومباشرة من قبل الشعب  ..صحيفة «الميثاق» التقت عدداً من الشخصيات
االجتماعية والسياسية بمحافظة لحج ..واستطلعت آراءهم حول قرار المضي
في االنتخابات النيابية القادمة ..فإلى الحصيلة:

لحج :وحيد الشاطري
 ۹يف البداية يرى الأخ �صالح
ال����داوودي -رئي�س املجل�س
املحلي مبديرية احلد بيافع-
�أن هذه اخلطوة �أف�شلت كافة
خم��ط��ط��ات �أح������زاب ال��ل��ق��اء
امل�شرتك و�شركائهم وحماولة
ا���س��ت��غ�لال امل���ؤمت��ر ال�شعبي
ال��ع��ام لال�ستحواذ على هذه
العملية ..وبال�شك ف�إنني �أعرب
عن ثقتي املطلقة ب�أن االنتخابات
القادمة �ستجرى وكلنا �سنعمل
ع��ل��ى اجن��اح��ه��ا ون��ت��م��ن��ى �أن
يحقق امل�ؤمتر ال�شعبي العام
الغالبية العظمى يف الربملان
ال��ق��ادم ت��ف��اع� ً
لا م��ن الناخبني
م��ع م��ا ق��دم��ه امل ��ؤمت��ر لهم من
خدمات ومنجزات ومكا�سب
خدمية وتنموية الم�ست كافة
احتياجاتهم املختلفة..

انقالب على الثوابت

 ۹وي�ضيف الداوودي :ان ما
تطلقه �أح��زاب اللقاء امل�شرتك
م��ن ت��ه��دي��دات �إمن��ا يهدف �إىل
تعطيل االنتخابات الربملانية
القادمة هو انقالب على الثوابت

الداوودي :ال
تفريط بالحق
االنتخابي
مسيمن :إذا
هدد املشرتك
بالشارع فليلجأ
إىل الصندوق
الوطنية واالتفاقيات التي مت
التوقيع عليها يف فرباير ويوليو،
و�أدع����و �أب��ن��اء �شعبنا عامة
و�أبناء حمافظة حلج الغيورين
على ال��وح��دة والدميقراطية
ع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ص اىل
االل��ت��ف��اف وال��ت��ف��اع��ل اجل��اد

لإجناح االنتخابات الربملانية يف
 27ابريل 2011م حتى ن�ضمن
اختيار جمل�س نواب على �أ�س�س
ومرجعية د�ستورية يوا�صل
امل�سرية الربملانية وجناحها
والتي ب��د�أت يف �أول انتخابات
برملانية عام 1993م.

حق دستوري

� ۹أما االخ علي �أحمد حممد
م�����س��ي��م��ن -ع�����ض��و املجل�س
املحلي مبديرية تنب -فيقول:
�إن االنتخابات الربملانية حق
د���س��ت��وري جل��م��اه�ير �شعبنا
وال يحق لأي كان االعرتا�ض
على هذا احلق �أو الغا�ؤه وما
ميار�سه اللقاء امل�شرتك اليوم
يتعار�ض مع الد�ستور والقانون
والأجدر بهم �أن يحثوا النا�س
على بذل جهودهم يف ممار�سة
حقهم االنتخابي ال��ذي كفله
الد�ستور ..وان يحكموا العقل
وي�ضعوا م�صلحة الوطن يف
املقدمة ،فاللجوء اىل التوتر
وت�صعيد امل�شاكل �سي�ؤدي اىل
عواقب وخيمة ال متت مل�صلحة

