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أبناء أبني: الشعب لن يفرط بحــــــقه االنتخابي

۹ وعن م�قف امل�سرتك ودع�ته الالم�س�ؤولة 
حت��دث االخ علي اأح��م��د ب��اج��اه��زة - �سخ�سية 

اجتماعية وترب�ية مديرية زجن��ب��ار- قائاًل: 

املنحى ال��ذي و�سل اإليه امل�سرتك ال يعترب اال 

اإفال�ساً �سيا�سياً حقيقياً ي�ساف اىل م�اقفه ال�سلبية 

الكثرية والبعيدة كل البعد عن الهم ال�طني.. 

ولعل دع�ة امل�سرتك للف��سى ه� ت�جه اأرعن وغري 

م�س�ؤول ال ينم اال عن حماولة يائ�سة ثبت ف�سلها 

�سابقاً، وان كان من ر�سالة ي�جهها امل�سرتك بهذا 

اخلطاب التحري�سي فه� ي�جهه اإىل اأولئك املجرمني 

واملخربني واخلارجني على النظام والقان�ن فقط.. 

اأما امل�اطن والناخب فه� ال يهتم بهذه الدع�ة 

الالم�س�ؤولة ال من قريب وال من بعيد.. وبكل تاأكيد 

نحن ن�ستنكر تلك الدع�ة ومبا حتمله من �سلبيات 

وم�ساوئ ومبا حتمله �سراحة من خ��روج على 

النظام والقان�ن والد�ست�ر، وكنا حقيقة ناأمل 

ونتمنى من امل�سرتك ال�فاء بالتزاماته واالتفاقيات 

التي وقعها خ�س��ساً اتفاقي 23 فرباير و17 ي�لي� 

وامل�ساركة يف االنتخابات اأو املقاطعة دون الت�جه 

اىل مثل هذه الت�جهات الالم�س�ؤولة والالوطنية.. 

وحقيقة نرى اأن الت�س�يت على قان�ن االنتخابات 

م��ن قبل االأغلبية يف جمل�س ال��ن���اب واإج���راء 

االنتخابات يف م�عدها املقرر يف 27 ابريل 2011م 

ه� ت�جه �سائب ويباركه كل اأبناء ال�طن.

موقف مستغرب
۹  فيما حتدث االأخ �سعيد فدعق - �سخ�سية 
بناء مديرية املحفد  اجتماعية و�سيا�سية من اأ

قائاًل: اإج��راء االنتخابات يف م�عدها املحدد ي�م 

27 ابريل 2011م ه� ا�ستحقاق د�ست�ري و�سعبي 

ونرف�س م�قف اأحزاب اللقاء امل�سرتك يف دع�تها 

ال�سخيفة اىل تاأجيج ال�سارع، فاأي �سارع يخاطبه 

، وم��ن اأعطاها احل��ق يف ه��ذا الت�جه ال��ذي وان 

ك��ان ميثل �سيئاً فه� اإمن��ا ميثل دع���ة للخروج 

على النظام والقان�ن والد�ست�ر من قبل اأولئك 

االف��راد اخلارجني على النظام والقان�ن الذين 

ي�ستغل�ن دع�ة امل�سرتك لتنفيذ ماآربهم واأعمالهم 

التخريبية التي تطال املن�ساآت وامل�سالح احلك�مية 

واخلا�سة، وللتاأكيد على �سحة مانق�له ن�ؤكد فبعد 

دع�ة امل�سرتك الالم�س�ؤولة ح�سلت يف اأبني عدد 

من االعمال االجرامية كتفجري العب�ات النا�سفة 

يف بع�س املقرات احلك�مية ويف زجنبار حتديدًا.. 

كما حاول جمه�ل�ن خارج�ن على النظام والقان�ن 

مبحاولة اغتيال فا�سلة للعميد مرتي�س نائب مدير 

االمن ال�سيا�سي باأبني، فهذه هي من اأب��رز نتائج 

دع�ة امل�سرتك.. اأما ال�سارع وامل�اطن ال يهتم�ن 

بهذه الدع�ة الأن امل�اطنني بب�ساطة مع االمن 

واالأمان، ومع �سيادة النظام والقان�ن وال�سكينة 

العامة ومع اإجراء االنتخابات النيابية يف م�عدها 

املحدد، وان كان امل�سرتك �سيقاطع االنتخابات فذلك 

من حقه باعتبار املقاطعة خيارًا دميقراطياً، وان 

كان من �سيء اأخري نق�له فاإننا ن�ؤكد باأننا مع اخليار 

الدميقراطي ومع النظام والقان�ن والد�ست�ر، 

ول�سنا مع من يقلق �سكينتنا العامة اأو من يدع� 

اىل التفجريات والتعدي على امل�سالح العامة 

واخلا�سة وترويع االآمنني..۹

نعم لالنتخابات.. ال لدعـــــوات الفوضى والتخريب
سالم السعيدي- يافع: لن نفرط 

بحقنا الدستوري

ناصر الحوملي- خنفر:االنتخابات 
استحقاق شعبي ال رجعة عنه

علي باجاهزة- زنجبار: 
متمسكون بحقنا االنتخابي

سعيد فدعق- املحفد: 
الجميع  مع إجراء 

االنتخابات يف موعدها

شخصيـــــات سياسيـــــــــــــة واجتماعيــــة:

أبنـاء لحـج يرفضـــــون أحزاب الفوضى
ال���ط��ن ب�سيء، ف��ال��ذي يحب 

اليمن عليه اأن يلجاأ اىل الق�انني 

 . لد�ست�رية. ا �س�سات  وامل�ؤ

ول��ي��ع��ل��م���ا اأن اأب���ن���اء حلج 

يرف�س�ن اأعمال الف��سى فهم 

يعلم�ن اأن م�سلحتهم تكمن يف 

االنتخابات.

داع��ي��اً كل اأب��ن��اء �سعبنا اىل 

امل�ساركة الفاعلة يف هذا العر�س 

ال��دمي��ق��راط��ي واال�ستحقاق 

ال��د���س��ت���ري، واالح��ت��ك��ام اىل 

�سندوق االق���رتاع، فال�سعب  

ه� احلاكم ويختار من ميثله يف 

جمل�س الن�اب القادم.

قرار شجاع
۹  ويق�ل االخ اأحمد �سالح 
الزبيدي ع�س� املجل�س املحلي 

مبديرية احل�طة: االنتخابات 

ال��ربمل��ان��ي��ة ح���ق د���س��ت���ري 

لكافة اأب��ن��اء ال�سعب والذين 

�سي�سارك�ن بفعالية وبحر�س 

ع��ل��ى اإجن���اح���ه���ا.. م��ب��ارك��اً 

االإجراءات التي اتخذها جمل�س 

ال��ن���اب، اإ�سافة اإىل ت�سكيل 

اللجنة العليا لالنتخابات من 

الق�ساة الذين يعتربون �سف�ة 

يف املجال الق�سائي بعيدًا عن 

احلزبية..

 م�سريًا اإىل اأن م��ا يق�م به 

اللقاء امل�سرتك من حتري�س 

وتهديد بالنزول اىل ال�سارع من 

اأجل تعطيل االنتخابات  عمل 

غري قان�ين وغري ح�ساري وكان 

االحرى بهم اأن يفهم�ا القان�ن 

والد�ست�ر وكذا اتفاق فرباير.

مؤازرة وطنية
۹  من جانبه ي�ؤكد ال�سيخ 
حمم�د نا�سر قا�سم الداعري 

ان القيادة ال�سيا�سية بزعامة 

ابن اليمن البار فخامة االأخ 

علي ع��ب��داهلل �سالح رئي�س 

اجل��م��ه���ري��ة.. حتر�س على 

اإجناح االنتخابات الربملانية، 

بعد جناح بالدنا يف ا�ست�سافة 

ب��ط���ل��ة خ��ل��ي��ج��ي20 رغ��م 

ال��ع��راق��ي��ل وال�����س��ع��اب التي 

رافقت البط�لة، لكن حنكة 

ال��ق��ائ��د و���س��ع��ت ال��ن��ج��اح يف 

املقدمة..

ودعا الداعري كل ال�سيا�سيني 

عية  جتما ال ا ت  ل�سخ�سيا ا و

وال�طنية ومنظمات املجتمع 

امل���دين اىل م������ؤازرة قيادتنا 

ال�سيا�سية الإجناح االنتخابات 

الربملانية القادمة واحلر�س 

على تقدمي كافة اأ�سكال الدعم 

ال�سعبي للعاملني يف امليدان 

الإجن��اح هذه املهمة ال�طنية 

ال��ك��ب��رية يف ال������27 اب��ري��ل 

2011م.

من�هاً اإىل اأن اأب��ن��اء حلج 

ا�سقط�ا امل�ساريع التاآمرية 

ال��ت��ي حيكت ���س��د خليجي 

ع�����س��ري��ن وك��ذل��ك �سيقف�ن 

�سد ك��ل م��ن ي�سعى لعرقلة 

االنتخابات اأو لالإ�ساءة اإىل 

م�اقفهم ال�طنية.

فشل املشرتك
۹  اإىل ذلك تطرقت االخت 
عائدة عا�س�ر- رئي�سة القطاع 

الن�سائي مبحافظة حلج- اإىل 

م��ا يعتمل يف ال�����س��اح��ة من 

حت�����س��ريات ج����ادة �س�ب 

انتخاب جمل�س ن�اب جديد 

وفقاً للقان�ن وثقة الناخبني 

والناخبات حتديدًا الل�اتي 

ي�سكلن ن�سبة كبرية تزداد يف 

كل انتخابات برملانية وحملية 

ورئ��ا���س��ي��ة حكمها ال���اح��د 

�سندوق االق����رتاع، من�هة 

اىل اأن م��ا ق��ام��ت ب��ه اأح���زاب 

ل عن  اللقاء امل�سرتك من تن�سُّ

اتفاق فرباير وحم�سر ي�لي� 

ن��ه��ا ت�سعى لتعطيل  ك��د اأ ي���ؤ

االن��ت��خ��اب��ات م��ن��ذ ال��ب��داي��ة 

خ�س��ساً اأن امل�ؤمتر قد قدم 

ت��ن��ازالت ك��ث��رية وا�ستجاب 

مل��ط��ال��ب��ه��م، ل��ك��ن امل��ك��اي��دات 

وال��ن��ع��رات جعلت اأح���زاب 

ال��ل��ق��اء امل�����س��رتك ي�����س��ريون 

يف ط��ري��ق خ��اط��ئ بعيدًا عن 

ممار�سة الدميقراطية، ولعل 

املقاطعة مبكرًا  تثري عالمة 

ا�ستفهام يدركها كل املهتمني 

واملن�سغلني يف ال�ساأن ال�سيا�سي 

يف بالدنا..۹

عاشور: هزيمة 
مبكرة  للمشرتك 

الزبيدي: ال يؤمنون 
بحق الشعب

الداعري: أنجحنا خليجي 
عشرين وسننجح االنتخابات

أبناء الضالع ولحـــــــــــج وأبني وصعدة :

¿ هدد امل�سرتك بتحريك ال�سارع لل�سغط 
باجتاه عرقلة اإجراء االنتخابات ولكن يبدو 

اأن �سارع امل�سرتك الي�سري فيه اإاّل املخرب�ن 

وامل��ت��م��ردون، ف��االج��ت��م��اع��ات ال��ت��ي ب��داأت 

ال�سبت بني امل�سرتك وق��ي��ادات احل��راك يف 

خنفر مبحافظة اأبني، باالإ�سافة اإىل ا�ستئناف 

اللقاءات مع احل�ثيني ورفع وترية التن�سيق 

امل�سرتك، كلها ت�ؤكد نفاد الر�سيد اجلماهريي 

الأحزاب اللقاء امل�سرتك، الناجت -حتماً- عن 

تدين م�سداقية تلك االأح��زاب لدى ق�اعدها 

ب�سبب م�اقفها املتخاذلة التي مل تعد تقنع 

اأحدًا يف الداخل اأو اخلارج..

وهي نتيجة طبيعية للتناق�سات املخيفة يف 

�سل�ك فرقاء امل�سرتك وتعاملهم مع الق�سايا 

ال�طنية، حتى و�سل االأمر بهم اإىل االنقالب 

على اأنف�سهم وحل�س اتفاقاتهم وتعهداتهم.

واملتاأمل للخطاب االإع��الم��ي وال�سيا�سي 

للم�سرتك �سيلحظ دون عناء ذلك التخبط 

وا�ستدعاء ق�سايا قدمية للمتاجرة بها مثل 

ق�سية اجلعا�سن التي مر عليها �سن�ات دون 

م�قف جاد من اأحزاب امل�سرتك، هاهي تع�د 

من جديد برفقة م�ساكل الباعة املتج�لني 

وطالب اجلامعة ومعتقلي احلراك، وكل هذا 

البي�س و�سع يف �سلة واحدة ليمنحهم امل�سرتك 

جميعاً �سك التعاطف، وينعم عليهم مب�سحة 

�سفقة التخل� من الل�ؤم والتحري�س، يف بيان 

لفرع االإ�سالح بالعا�سمة، دعا فيه اإىل م�اجهة 

ما اأ�سماه ف�ساد ال�سلطة وظلمها..

اأي����ن ك���ان ه������ؤالء، ق��ب��ل اق����رتاب م�عد 

االنتخابات، وملاذا املتاجرة بق�سايا النا�س 

واآالمهم واأين احلل�ل التي يقدم�نها با�ستثناء 

جرع التحري�س وت�سميم ال�سلم االجتماعي.. 

ويف االأخري اليجدوا اأولئك املخدوعني �س�ى 

بيانات عقيمة الت�سمن وال تغني من ج�ع..

متاماً كما حدث يف ق�سية املتقاعدين التي 

كان يفرت�س اأنها ق�سية احلزب اال�سرتاكي 

اإاّل اأن��ه جتاهلها الأك��ر من ثالثة ع�سر عاماً 

حتى حترك املتقاعدون الع�سكري�ن �سلمياً 

للمطالبة بحق�قهم فا�ستجابت الدولة ملطالبهم 

ال�سرعية، ولكن احلزب اال�سرتاكي اأراد اأن 

ي�ستغل تلك املطالب للتحري�س وبث روح 

الفرقة واالنق�سام وبذر املناطقية، وت�سجيع 

الدع�ة لالنف�سال، من اأجل انتاج املزيد من 

ال�سغوط على ال�سلطة ولو كان على ح�ساب 

امل�سلحة ال�طنية وال�سلم االجتماعي..

ونحمد اهلل كثريًا على وعي املتقاعدين الذين 

ر ف�س�ا ذلك التدخل واأ�سروا على املطالبة 

بحق�قهم �سلمياً حتى حتقق لهم ما اأرادوا.

ب��االأم�����س القريب اأ���س��در امل�سرتك بياناً 

م�سرتكاً مع احل�ثيني على �سبيل ت��سيع 

دائ���رة ال�سغوط على ال��دول��ة واحلكومة 

والتل�يح باإمكانية ع���دة امل�اجهات اإىل 

�سعدة، لتكتمل احللقة وت�سبح الدولة يف 

م�اجهة مع احل�ثيني واحلراكي�س من ال�سمال 

واجلن�ب فيما تتفرغ اأحزاب امل�سرتك لتلغيم 

ال��سط من خالل الق�سايا الي�مية وامل�ساكل 

املعروفة.

وم��ن امل�ؤ�سف اأن هناك م��ن الي���درك تلك 

االألعاب واملمار�سات التي تخل� من امل�سئ�لية 

جتاه ال�طن والنا�س، فل� كان احل�ثي�ن 

يعقل�ن لعرف�ا اأنهم جمرد اأدوات حتاول 

بع�س الق�ى ا�ستخدامها، واإاّل ملاذا مل تخرج 

قيادات امل�سرتك اأمثال العت�اين واالآن�سي 

وغريهم مب�اقف �سريحة عندما �سارك�ا يف 

جلان ال��ساطات، ملاذا مل ينطق اأي منهم بكلمة 

حق عقب انتهاء مهمة جلنة ال��ساطة، وملاذا 

انتظروا حتى جاءت االنتخابات الرئا�سية 

ليق�ل�ا اإن الدولة ت�سن حرباً ظاملة؟!

اإنها جتارة بخ�سة بدماء النا�س وم�سلحة 

ال�طن، لن حتقق اأي مك�سب حقيقي طاملا 

كانت النوايا بهذا امل�ستوى من االنحطاط.

وا�ستطيع الق�ل اإن م�اقف ن�اب امل�ؤمتر 

ال�سعبي العام وو�سائله االإعالمية كانت 

ا�سجع منهم واأكر و�س�حاً وانت�سارًا لق�سايا 

النا�س، ولكن ما ي�ؤخذ على قيادات امل�ؤمتر ه� 

جن�حها للح�ار مع اأطراف غري �س�ية تبيت 

ن�ايا هدامة ت�ستهدف امل���ؤمت��ر و�سعبيته 

اّل قلب ال�طن،  ولكنها لالأ�سف ال ت�سيب اإ

و�سمعته، واأمنه وا�ستقراره.

اأعتقد اأن على امل�ؤمتر الي�م مهام وطنية 

وم�سئ�ليات كبرية جت��اه ناخبيه الذين 

منح�ه الثقة، تت�سدرها التنمية، فالنا�س 

ين�س�ن الكالم واملهاترات ولكنهم يتذكرون 

االجنازات فقط، اأما االن�سغال بهراء اأحزاب 

امل�سرتك فه� اخلطاأ الفادح الأنك حينها تهدر 

وقتاً ثميناً ور�سيدًا �سعبياً كبريًا كان ميكن 

ت�جيهه للبناء والتنمية، ومل يعد هناك جمال 

االآن للحديث �س�ى عن االنتخابات والر�سيد 

اجلماهريي احلقيقي، اأما من نفد ر�سيده لدى 

ال�سعب فال ر�سيد له لدينا، الأن الدميقراطية 

جمم�عة اأر�سدة مينحها ال�سعب ملن يريد، 

فلنكن اأهاًل للثقة.۹

أكدوا مشاركتهم يف االنتخابات القادمة

أبناء صعدة: لن نتخلى 
عن حقنا الدستوري

 ۹ ب��داي��ة حت��دث االخ حممد عيظة 

العماد االم��ني العام للمجل�س املحلي 

ب�سعدة قائالً: االنتخابات �ستتم و�ستقام 

يف املحافظة و�ستعمل قيادة ال�سلطة 

املحلية على تذليل كافة ال�سع�بات 

التي ت�اجه هذا اال�ستحقاق الدميقراطي 

وذلك ل�سمان ممار�سة اأبناء املحافظة 

احلق الذي كفله الد�ست�ر يف امل�ساركة يف 

االنتخابات النيابية ويف م�عدها املحدد، 

واأ�ساف: اعتقد اأن حمافظة �سعدة ال 

ي�جد فيها اال�سكاالت التي ي�س�رها 

االعالم املعادي اأو املعار�سة.

ولفت العماد اىل بع�س اخلروقات من 

قبل عنا�سر التمرد احل�ثي متمنياً اأن 

تتال�سى واأن ي�قف االعتداء على بع�س 

امل�اطنني والقبائل امل�الية للدولة، 

وق��ال اإن ق��رار ت�سكيل اللجنة العليا 

لالنتخابات من الق�ساة ق��رار �سائب 

وجيد الفتاً اىل اأن ذلك ه� طلب اأحزاب 

امل�سرتك وه��� ما اأعطى قيادة اللقاء 

امل�سرتك واملعار�سة �سمانة ا�ستقاللية 

اللجنة العليا لالنتخابات ونزاهتها يف 

نف�س ال�قت.

خيار أمثل
۹ من جانبه يق�ل االأخ اأحمد علي 
االدول رئي�س فرع نقابة املهن التعليمية 

والرتب�ية ب�سعدة: اإن ت�سريحات 

امل�سرتك ب��اأن �سعدة لن جت��ري فيها 

انتخابات �سبيهة بت�سريحاتهم يف مرحلة 

القيد والت�سجيل يف الفرتات املا�سية ان 

�سبع مديريات من مديريات املحافظة 

�س�ف تقاطع القيد والت�سجيل مع اننا 

عملنا واللجنة اال�سرافية املك�نة من 

)8( مراكز انتخابية ومل يقاطع اأي مركز 

انتخابي.. واأكد م�ساركة اأبناء �سعدة يف 

االنتخابات الربملانية القادمة.. الفتاً اىل 

اأن ت�سكيل اللجنة العليا لالنتخابات من 

الق�ساة ه� خيار ومطلب امل�سرتك.

ادعاءات
 ۹ اإىل ذل��ك ق��ال االخ عبداهلل راجح 

رئي�س االحت���اد ال��ع��ام لنقابات عمال 

اليمن فرع �سعدة: اإن ما تق�له قيادات 

امل�سرتك باأن االنتخابات لن جترى يف 

�سعدة ياأتي �سمن الدعايات التي اعتاد 

امل�سرتك عليها �س�اًء يف هذه الق�سية 

اأو يف غريها م�ست�سهدًا على ق�له باأنه 

ك��ان يتحدى رئي�س اجلمه�رية ب��اأن 

ي��زور املحافظات اجلن�بية، الفتاً اىل 

اأن ق�لهم باأن االنتخابات لن جترى يف 

�سعدة كالم لي�س له اأ�سا�س من ال�سحة.. 

م�سيفاً باأن امل�سرتك ي�سعى اىل افتعال 

االأزم��ات واإقحام ال�سعب يف متاهات.. 

وقال راجح: اإن ت�سكيل اللجنة العليا 

لالنتخابات من الق�ساة ق��رار م�فق 

ويعترب من �سمن التنازالت التي قدمها 

امل�ؤمتر للم�سرتك وت�سكيلها من الق�ساة 

جاء بناء على طلبها.

نحو االنتخابات
 ۹ ال�����س��ي��خ ع��ب��دال��رح��ي��م ري�����س��ان 

العامري ع�س� املجل�س املحلي رئي�س 

جلنة اخلدمات مبديرية �ساقني قال: 

اإن االنتخابات �ستجرى يف املحافظة 

وت�سريحات ق��ي��ادات امل�����س��رتك غري 

�سحيحة، من�هاً اىل ما حققته حمافظة 

�سعدة يف اأعلى ن�سبة من الت�س�يت 

يف االنتخابات الرئا�سية واملحلية يف 

2006م، اإ�سافة اىل اإج��راء انتخابات 

امل��ح��اف��ظ��ني وجن��اح��ه��ا رغ���م وج����د 

املع�قات جراء اأحداث الفتنة، م�ؤكدًا 

حر�س اأبناء �سعدة الدائم على ممار�سة 

حق�قهم الد�ست�رية والدميقراطية يف 

اأحلك الظروف واأ�سعبها.. وق��ال: اإن 

ت�سكيل اللجنة العليا لالنتخابات من 

الق�ساة ح��ل و�سط يجب اأن ير�سى 

به اجلميع ل�سمان نزاهة االنتخابات 

وا�ستقاللية جلنتها.

وقفة جادة
۹ اأما ال�سحفي وال�ساعر ي��سف �سامل 
بادي فقد قال: اإن امل�سرتك يف احلقيقة 

ال يعرب عن راأي ال�سعب وال ي�سح له اأن 

يتحدث با�سمه الأنه مل يحَظ بثقته يف اآخر 

انتخابات جرت عام 2006م ومل يح�سد 

امل�سرتك اال الف�سل خاللها، وبالتايل فاإن 

اأي حديث ح���ل ذل��ك يعترب ن�عاً من 

البلطجة غري املقب�لة من فئات ال�سعب.

 واأ�ساف: اأن�سح امل�سرتك اأن يك�ن لهم 

وقفة جادة و�سحيحة من اأجل ال�سعب 

وم�ساحله وتقدمه واأن ال يعار�س�ا 

احلكم القائم ملجرد املعار�سة، وعليهم 

اأن ي�جدوا احلل�ل البديلة التي تخرج 

ال�طن من اأزماته وم�ساكله.. وح�ل 

ت�سكيل اللجنة العليا من الق�ساة قال: 

اإن ذلك خط�ة يف االجتاه ال�سحيح التي 

ت���ؤدي يف النهاية اىل حت�سني العملية 

الدميقراطية ككل.۹

عبدالولي املذابي

عزيزي 
»املشرتك« لقد 

نفد رصيدكم

العماد: تشكيل لجنة 
االنتخابات من القضاة 

قرار صائب

األدول: أبناء صعدة 
سيشاركون يف 

االنتخابات الربملانية

راجح: املشرتك يسعى إىل افتعال 
األزمات والفوضى

العامري: صعدة حققت أعلى نسبة من 
التصويت يف االنتخابات املاضية

بادي: على املشرتك أال 
يتحدث باسم الشعب

> أثبتت محافظة صعدة في كل منعطف ديمقراطي وانتخابي أنها المحافظة األولى األكثر واألحرص على 
المشاركة في مختلف االستحقاقات الديمقراطية والدستورية، ويكفي لمصداقية هذه المسلمة الواقعية نسبة 
التصويت في االنتخابات الرئاسية والمحلية في 2006م رغم ما شهدته وتشهده من أحداث فتنة التمرد الحوثي 
منذ العام 2004م اال أنها ومع ذلك يؤكد أبناؤها حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في مختلف 
الفعاليات الديمقراطية.. وهو ما أكده عدد من اعضاء السلطة المحلية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني 
والمواطنين في هذا االستطالع التي أجرته »الميثاق« ليؤكدوا مشاركتهم في االنتخابات النيابية في ابريل 
القادم .. مستنكرين تصريحات المشترك حول عدم إمكانية إجراء االنتخابات في صعدة .. الفتين الى أن تلك 

التصريحات تمثل زيف المشترك الذي اعتاد عليه.
صعدة: منصور حزام

۹ العامري۹ راجح۹ االأدول۹ العماد

المشترك وايضًا رفض قاطع لسيناريوهات التعطيل وإلغاء 
حق الشعب في اختيار ممثليه في البرلمان  نتابع التفاصيل 

في الحصيلة التالية:


