
۹ يف البداية حتدث ال�سيخ ناجي �سامل ح�سن لزه- مديرية منبه قائاًل:
- الأو�ساع التي متر بها البالد تتطلب جهودًا اجلميع من اأجل م�سلحة الوطن، فالوطن 

غاٍل وقد يبدي الن�سان عدم الهتمام باأي �سيء عندما يكون قادرًا على اختيار البديل ولكن 

هناك ثالثة اأ�سياء ل ي�ستطيع اأي ان�سان اأن يختارها اأو مبعنى اأ�سح ل بديل لها وهي: »الأب 

والأم والوطن«، فلي�س لأحد القدرة على اختيار اأحدهم، وان فقد اأحدهم فلن يجد البديل 

وتق�سري الن�سان جتاهها جرمية يعاقب عليها اهلل عز وجل.. فاملطلوب من امل�سرتك ان يقدم 

م�سلحة الوطن على اأية م�سلحة واأن ميار�س حقوقه ال�سيا�سية مبا يخدم م�سلحة الوطن 

مب�سداقية وواقعية وذلك من خالل اأهم حدثني يعي�سهما الوطن حالياً:

الأول: الإعداد لالنتخابات النيابية القادمة يف ابريل 2011م، فيجدر بامل�سرتك امل�ساركة 

الفاعلة من خالل تقدمي الربامج الواقعية ون�سر الوعي مبا يعزز الثوابت الوطنية بدًل من 

املقاطعة وحتري�س املواطن على عدم ممار�سة حقه النتخابي والتعبري عن راأيه.

 والثاين: احلوار الوطني الذي يعترب امل�سرتك اأحد اأطرافه وهو اأكرب فر�سة للم�سرتك 

ليثبت فيها ح�سن نواياه ون�ساله من اأجل الوطن وال�سعب ان كان كذلك.. اأما قولهم 

باأنهم ينا�سلون من اأجل �سعدة واأبنائها، فاأين الفعال، ماذا قدموا ل�سعدة واأبنائها، 

فاهلل �سبحانه وتعاىل يقول: »يا اأيها الذين اآمنوا ملا تقولون ما ل تفعلون كرب مقتاً عند اهلل 

اأن تقولوا ما ل تفعلون« �سدق اهلل العظيم. اأعتقد اأن اتفاق امل�سرتك مع احلوثي ي�سعى 

كال الطرفني فيه لتحقيق اأهداف �سخ�سية وخا�سة الخري الذي ي�سعى لتوظيف الول 

ل�ساحله، اأما الول »امل�سرتك« فهو ل يجيد اأي �سيء �سوى ال�سيد يف املياه العكرة، 

واإذا كان للم�سرتك اأي ن�سال من اأجل �سعدة واأبنائها فيجب اأن يظهر هنا، فما موقفه من 

ممار�سة احلوثيني للقتل والتنكيل وقطع الطرق والأعمال الإجرامية التي ميار�سونها 

من بعد توقف احلرب ال�ساد�سة اىل الآن، اأم اأنهم متفقون على هذا وكان التفاق عبارة 

عن ان�سمام امل�سرتك لأتباع احلوثي والتن�سل عن النتخابات واحلوار قد يوؤيد ذلك من 

وجهة نظري اإن مل يثبت امل�سرتك العك�س.

املشرتك حالة انفصام
۹ ومن جانبه يقول الخ بكيل ح�سان القحفة- ع�سو اللجنة الدائمة الرئي�سية: زعم 
الخوة يف امل�سرتك ل ميت للحقيقة باأية �سلة، وقد تكون اإحدى امل�ساكل الأ�سا�سية لأبناء 

�سعدة موقف امل�سرتك من مترد احلوثيني �سد الدولة، فتارة يدعو امل�سرتك اىل وقف 

احلرب واأخرى يطالب الدولة القيام مبهامها اأمام الأعمال الإرهابية التي يقوم بها املتمردون 

واأ�سبح حال اخواننا يف امل�سرتك متخبطاً يريد ك�سب عواطف النا�س والتحالف مع اأي كيان 

�سد الدولة حتى لو كان مع ال�سيطان، اأما اتفاق احلوثيني مع امل�سرتك فال اأ�ستغرب من ذلك 

رغم اخلالف الفكري واليديولوجي بينهما ال اأن الكل يتجه نحو خرق ال�سفينة باأية طريقة 

مع حتفظي على اأن هناك قيادات يف امل�سرتك وطنية ال اأنها �سعيفة جدًا ول ي�سمع لآرائها يف 

هذا الكيان، ولي�س ذلك غريباً فقد هياأ ماي�سمى باحلراك يف املناطق اجلنوبية من خالل اأعماله 

التخريبية وقتل الأبرياء يف الطرقات الأر�سية اخل�سبة لتنظيم القاعدة وذلك بتوا�سل �سري. 

وامل�سرتك يف �سعدة يحاول ت�سجيل مواقف لأهداف وتطلعات من خالل اللقاءات واإ�سدار 

البيانات لأن معظمهم متعاطفون مع احلوثيني �سواًء بق�سد اأو بغريه وينفذون توجيهات 

قياداتهم العليا، واعترب اأن احلوثيني وامل�سرتك لهم اأجندة خارجية تقوم بدعمهم ومللمة 

�سملهم ولكن ال�سعب يرف�س النف�سال والنتهازية والعودة اىل ما قبل ثورة �سبتمرب مهما 

كلفه ذلك من ثمن وفاًء ملبادئ واأهداف الثورة التي ر�سمها ال�سهداء.

وا�شاف يتم كل هذا يف ت�قيت حرج لإحباط امل�ؤمتر ال�شعبي العام واإثنائه عن اإجراء 

النتخابات يف موعدها وهذا كالم بعيد، فهم يقولون ان لديهم قاعدة �سعبية على م�ستوى 

الوطن فاأين هي؟، فال�سعب مع النتخابات ومل اأَر طول حياتي معار�سة تطالب بتاأجيل 

النتخابات ال يف بالدنا بغر�س اإثناء املوؤمتر وتقا�سم الدوائر قبل النتخابات وهذا هو 

الإفال�س بعينه.

أين دورهم؟!
۹ اأما الخ اأحمد ح�سني �سعره- ع�سو املجل�س املحلي مبديرية �سعدة من جانبه 
حتدث بالقول: من العجيب ما ن�سمعه من اللقاء امل�سرتك من تباٍك واهتمام من اأجل اإ�سعاد 

ورفاهية اأبناء حمافظة �سعدة، هذا املنطق غريب علينا وعلى اأبناء حمافظة �سعدة لأننا 

بكل �سراحة مل نَر اأو ن�سمع بهذا الدور »الن�سايل« من قبل اللقاء امل�سرتك على ما يزعمون، 

فما الدور الن�سايل الذي قاموا به من اأجل �سعدة واأبنائها، وكما ن�سمع وعرف كل العامل 

وعاي�سته �سعدة من م�ساكل كبرية ملدة �ست �سنوات مل نَر لهم دورًا ن�سالياً واإيجابياً يف 

حل م�سكلة �سعدة للحفاظ عليها وعلى اأبنائها وعلى البنية التحتية وامل�سلحة العامة، 

واأين دورهم يف تر�سيخ ال�سالم والأمن وال�ستقرار، والتوجه اجلاد لبناء ج�سور املودة 

واملحبة والوفاق بني اأبناء املحافظة، فاجلميع يعرف ان دورهم كان يفرق ل يجمع القلوب 

على الإخاء والت�سامح وكان يزيد الطني بلة، فاأين دورهم عندما كانوا ي�سمعون ويرون 

ول يحركون �ساكناً، و�سعدة واأبناوؤها حترتق، لقد عرفناهم دوماً �سد امل�سلحة العامة 

ومع تفريق ومتزيق املجتمع ول يهمهم م�سلحة املواطن والوطن فهم ي�سعون مل�ساحلهم 

اخلا�سة فقط.

والتفاق الخري الغريب بني اللقاء امل�سرتك واحلوثيني ن�ساأل اهلل اأن يعني احلوثيني على 

ل لنعدام ال�سدق والأمانة فيه. حتمل هذا التفاق لأن من عادات وتقاليد امل�سرتك التن�سُّ

 وهذا التفاق �شيتبع غريه من التفاقات و�ش�ف يذهب اأدراج الرياح ك�شابقه.. منبهاً اأن 

هذا التفاق لي�س حباً يف احلوثيني و�سواد عيونهم واإمنا يراد به ن�سر الفو�سى والهروب 

من احلوار الوطني واحلق النتخابي وتربيرًا لرف�سهم له ملا يحمله من ثقافة 

�شيا�شية وت�جهات للخروج بال�طن اىل الطريق ال�شحيح، اأما اللقاء امل�شرتك 

فرييدون د�ستورًا على راأيهم ودميقراطية خا�سة بهم لتحقيق م�ساحلهم 

ال�سخ�سية ولو كلفهم ذلك امل�سا�س بالوطن ومقدراته ومكت�سباته، فمن يرف�س 

الد�ستور والقانون واحلوار الوطني البناء فال يريد اإل الفو�سى ومتزيق الوطن 

ووحدته التي هي خط اأحمر عند كل اليمنيني ل يجوز امل�سا�س بها.. ومن يقدم 

الدعم املبا�سر وغري املبا�سر من اأجل دعم ما ي�سمى باحلراك النف�سايل فهذا هو 

ن�سالهم املعروف.

۹ اأما الخ �ساهر حميد كبا�س- اأحد اأبناء مديرية �سحار فقد قال: اأين اأحزاب 
اللقاء امل�سرتك طيلة تلك احلروب ال�ستة التي مرت بها �سعدة مل يفعلوا اأي �سيء 

ومل نرهم على ال�ساحة.. واأبناء �سعدة ل يرغبون اأن ميثلهم اأحد يف املطالبة 

بحقوقهم اأو الدفاع عنها ول ميكن اأن ميثلهم اللقاء امل�سرتك يف مثل هذا اأو مل 

يح�سل ان مثلهم اأحد ل من ال�سابق ول يف امل�ستقبل، ومن يقومون بالفو�سى 

يف �شعدة مدف�ع�ن من اخلارج لزعزعة اأمن ال�طن، وحق�ق اأبناء �شعدة هم 

الوىل باأخذها ونطالب من يهمه الأمر بردع من قاموا بانتهاك الموال والمالك 

والرواح، واللقاء امل�سرتك يتجنى على �سعدة واأبنائها واتفاقهم مع احلوثيني اإذا كان 

على الأ�س�س التي ين�س عليها الد�ستور والقانون ويحفظ اأمن وا�ستقرار الوطن ووحدته 

فنحن نباركه لكنه كما يعلم اجلميع مل�سالح خا�سة بحتة.

اإىل ذلك يقول رئي�س فرع احلزب ال�سبتمربي ب�سعدة عبدالعزيز ب�سر: لقد مثل قرار ت�سكيل 

اللجنة العليا لالنتخابات من الق�ساة وال�سري يف الإعداد لال�ستحقاق الدميقراطي يف موعده 

املحدد 27 اأبريل املقبل، قرارًا حكيماً بكل املقايي�س، يوؤكد امل�سي نحو اإجراء النتخابات يف 

موعدها مهما تعالت ال�سوات الن�ساز لقيادات اأحزاب امل�سرتك الداعية لعرقلة النتخابات 

لإدراكها اأنها لن تفوز وتخ�سى اأن تخ�سر املقاعد التي لديها اليوم، واأكد ب�سر اأن اأبناء �سعدة 

يدركون ان امل�سرتك قد حتالف مع عنا�سر التمرد والفتنة واأ�سبح منبوذًا ل يحظى باأية 

�سعبية ولذا ي�سعى لعرقلة النتخابات، م�سريًا اإىل اأن امل�سرتك اأر�سل قبل ا�سبوعني العديد 

من الوفود لاللتقاء باملتمردين من اأجل التن�سيق لإثارة امل�ساكل �سد الدولة، ولكن معظم 

اأبناء �سعدة مع الدولة و�سيقفون للمخربني باملر�ساد.۹
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بيننا وبينهم .. صنــــاديـق االقتــراع
> وجود فخامة الخ علي عبداهلل �سالح رئي�س اجلمهورية بعدن طوال 
الفرتة املا�سية حرك املياه الآ�سنة يف املدينة وبداأ امل�سوؤولون فيها يداومون 

يف مقار عملهم من الثامنة �سباحاً ول يربحون اأعمالهم اإل قرابة الثانية ظهرًا 

وهو اأمر ل يلم�سه املواطن اإل نادرًا وكاأن الكثري من امل�سوؤولني يف ال�سلطتني 

التنفيذية واملحلية ل يعملون باأمانة اإل بح�سور الرئي�س وحت�سباً  له وملتابعته 

لهم وللم�سوؤوليات التي تقع على عاتقهم لذا فاإن القول ال�سائع »الع�سا خرجت 

من اجلنة« ّهو قول �سحيح مئة باملائة.

ويف هذا ال�سدد كم اأ�سعر باخلجل نيابًة عن كثري من الوزراء وامل�سوؤولني 

واأنا اأ�سمع نفاقهم ال�سمج.. لول الرئي�س ملا قام خليجي ع�سرين ولول املتابعة 

ال�سخ�سية من فخامته ملا اأجنزت امل�ساريع املرتبطة بالبطولة ولول ح�سوره 

الفاعل ما �ساركت اجلماهري يف اإجناحها بتلك ال�سورة الرائعة.. والآن يكررون 

عبارات و�سعارات بنف�س ال�سورة البليدة.. ت�سريحات يطلقونها نهارًا جهارًا 

باأن وجود الرئي�س بعدن �سرع من وترية العمل يف �سل�سلة طويلة من امل�ساريع 

لي�س يف عدن وح�سب ولكن يف اأبني وحلج وح�سرموت.. الخ.

وال�سوؤال مَل يتفرغ الرئي�س لإجن��اح خليجي ع�سرين ولق�سايا حتريك 

امل�ساريع املتعطلة ويوجه باإقامة م�ساريع جديدة ويقوم ب�سخ�سه الكرمي 

بالزيارات امليدانية لكل مرافق احلياة ويتابع �سري العمل فيها.. مَل يتفرغ 

فخامته ملتابعة اأعمال املحافظني وال�سلطتني التنفيذية واملحلية.. ماذا 

يعمل اأولئك امل�سوؤولون؟ ولو مل يقم الرئي�س بكل تلك اجلهود فما فائدة هذا 

الطابور الطويل من امل�سوؤولني »من وزراء وغريهم« وما الفائدة املرجوة من 

الوزارات التي ي�ستوزرونها؟كارثة حقيقية حني تتحول احلكومة بكل طاقتها 

اىل دائرة يتابعها الرئي�س كي يقوم بواجباتها والتي من املفرت�س القيام بها دون 

مالحقة من الرئي�س، كارثة ان تتحول احلكومة وبع�س املحافظني وامل�سوؤولني 

يف ال�سلطتني التنفيذية واملحلية اإىل عبء جديد على اأكتاف الرئي�س، يف حني 

املفرو�س اأن يكونوا هم حجر الزاوية والأ�سا�س الفاعل لكل عمل اأو اإجناز بحكم 

م�سوؤولياتهم يف احلكومة واملحافظات.. الخ.

املواطن اكت�سف للمرة الأل��ف اأن هناك بطالة مقنعة يتمتع بها وزراء 

وحمافظون وم�سوؤولون تنفيذيون واأع�ساء جمال�س حملية.. بطالة مقنعة لأنهم 

ينهكون الدولة مبرتباتهم الكبرية وامتيازاتهم املادية والأدبية، فيما اأداوؤهم 

اأقل من اأداء اأب�سط جندي يقوم بحرا�سة نقطة يف اأي طريق فرعي يف ال�سارع.

جرمية عندما ل يعمل الوزراء اإل بح�سور الرئي�س وتوجيهاته ومتابعته 

لهم، واأمر موؤ�سف عندما ل يداوم املحافظون وامل�سوؤولون التنفيذيون يف اأوقات 

الدوام الر�سمي ول يعاجلون اأو�ساع حمافظاتهم ومواطنيهم اإل يف ح�سرة 

الرئي�س.

 ي�سعر املواطن بالكثري من احلزن والأ�سى على طابور امل�سوؤولني الذين 

ياأخذون كل �سيء من الدولة على اأ�سا�س منا�سبهم وا�سرتاطها بخدمة ال�سالح 

العام ليتحولوا اىل عبء على اخلزينة العامة وعلى املواطن وعلى  الرئي�س 

نف�سه.

املواطن يتعاطف مع الرئي�س وهو يراه يعمل كل �سيء بيديه بدياًل عن 

احلكومة وعن املحافظني وعن .. وعن.. وكاأن الرئي�س هو املعني واملهموم 

بق�سايا الوطن وامل�سالح العليا لل�سعب، وكاأنه رئي�س بال رجال حقيقيني 

يقومون  بواجباتهم وينفذون م�سوؤولياتهم على الأقل مقابل ما متنحهم الدولة 

من امتيازات بحكم منا�سبهم.

موؤمل اأن يتابع الرئي�س الطريق واجلامعة واحلالة الأمنية ون�ساطات 

ال�سباب وال�سيا�سة اخلارجية والتنمية.. الخ.

َ هم يف الأ�سل  اإذًا هذا اجلي�س اجلرار من امل�سوؤولني ماذا يعملون؟ وملمِ

باقون يف منا�سبهم اإذا كان كل �سيء على الرئي�س وهم جمرد �سور تتحرك اأمام 

كامريات امل�سورين، واأل�سنة تقر باأن كل �سيء ُعمل وُيعمل هو بتوجيه مبا�سر 

َ ي�ستمر بقاوؤهم م�سوؤولني على  من الرئي�س!! طيب اأي�س فائدة وجودهم وملمِ

�سعب، املفرو�س عليهم ان يخدموه ويقدموا له كل �سيء وفق برنامج احلكومة 

والربنامج النتخابي لفخامته والربنامج النتخابي للموؤمتر ال�سعبي العام، 

لنجد واقع احلال  يقول اإن هناك عددًا غري قليل من امل�سوؤولني قد حولوا ال�سعب 

خلدمتهم وخدمة م�ساريعهم ال�سخ�سية، واأولها الإثراء على ح�ساب كل �سيء 

واأي �سيء ومنها امل�ساربة يف �سعر رغيف اخلبز اخلا�س باملواطن املتعب..

 واخلال�سة فلي�سمح لنا فخامة الرئي�س اأن ن�سدي اإليه براأينا املتوا�سع 

والذي نقول فيه: اإنه ويف هذه املرحلة الدقيقة التي تعي�سها بالدنا �سيا�سياً 

واقت�سادياً وثقافياً واجتماعياً ودميقراطياً.. الخ واملتطلبات ال�سرورية 

املهمة ملعاجلتها، نقرتح لفخامته ت�سكيل حكومة ظل من ت�سعة وزراء رجال 

مبعنى الكلمة، وم�سوؤولني �سرفاء ت�ساعده لإدارة �سئون البالد والعباد، ويكون 

مبعيتهم جمموعة فرق عمل تنفيذية على قدٍر كبري من الكفاءة واملهنية يواجه 

بها فخامته التحديات القائمة تاركاً بقية اأع�ساء احلكومة من املتبطلني، وكذا 

جماعة املاراثون التي تت�سابق على الثراء ال�سخ�سي من وزراء وحمافظني 

ومديرين تنفيذيني وجمال�س حملية وقيادات موؤمترية يرتكهم كديكور اأمام 

الراأي العام حتى حتني الفر�سة لإقامة حفل توديع جماعي لهم بعد النتخابات 

الربملانية يف ابريل القادم 2011م اأو يجعل املوىل  عز وجل لنا ك�سعب وللرئي�س 

الن�سان خمرجاً جمياًل باإذن اهلل.

للتأمل
۹ نقول للذين يقرون اأن كل �سيء يعتمل يف البالد هو بتوجيه من الرئي�س 
ومبتابعته ال�سخ�سية نقول لهم وباللهجة امل�سرية »قاعدين ليه ما تقوموا 

تروحوا«.۹

مشيرة إلى أن مثل هذا العمل يعد جريمة ال تسقط بالتقادم وأن الشعب 
بمختلف شرائحه سيحاسبهم إذا ما أقدموا عليها.. الحصيلة التالية فيها 
المزيد من المواقف الوطنية التي تعكس نبض الشعب في مختلف 

المحافظات.

قانونيـــــــــــــــــــون لـ»امليثاق«:

اعـاقـة املشـرتك لالنتـخـابـــــــات جريمة ال تسقط بالتقادم
الأخرى لتحقيق مكا�سب ما كانت لتح�سل عليها لو 

اآمنت بالدميقراطية واأن �سندوق النتخابات هو 

الفي�سل.

محكومة من الناحية القانونية
اىل ذلك اأكد الدكتور عبداهلل الف�سيل اأ�ستاذ القانون 

وفل�سفته بكلية ال�سريعة والقانون بجامعة �سنعاء 

ف�سل املعار�سة يف رهانها على حتريك ال�سارع 

قانونياً.. وارتكاب خروقات للد�ستور والقوانني 

النافذة معربًا عن ذلك بقوله: ل�سك اأن النتخابات 

ا�ستحقاق د�ستوري وقانوين، ولذلك ن�ست املادة 

43« من د�ستور اجلمهورية اليمنية على اأن  «

»للمواطن حق النتخاب والرت�سيح وابداء الراأي 

يف ال�ستفتاء.. ال��خ«، ويتكئ ه��ذا ال�ستحقاق 

على النهج الدميقراطي ذي الوجهني واملتمثل يف 

ا�ستخدام احلق الدميقراطي اأو عدمه.. وبالتايل 

اإما اأن ي�سارك املواطن يف النتخابات اأو يقاطعها.. 

�سيان.. وينطبق ذلك على موقف بع�س اأحزاب 

املعار�سة وعلى وجه اخل�سو�س الأحزاب املفل�سة 

�شعبياً والتي تخ�شى �شق�ط مر�شحيها يف حالة 

م�ساركتها يف النتخابات، فمن حقها املقاطعة ولي�س 

لها غري ذلك.. فاإذا كان التعبري عن الراأي حقاً مكفوًل 

مبوجب الد�ستور طبقاً لن�س امل��ادة »42« منه 

والتي جعلت »لكل مواطن حق ال�سهام يف احلياة 

ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية 

وتكفل الدولة حرية الفكر والع��راب عن الراأي 

بالقول والكتابة والت�سوير يف حدود القانون« اإّل 

اأنه يت�سح من خالل ن�س املادة امل�سار اليها اأن 

حق التعبري عن الراأى لي�س حقاً مطلقاً ميكن 

لالن�شان اأن ي�شتخدمه دون قيد اأو �شرط، واإمنا 

م�شروط باأن يتم وفقاً للقان�ن، واملق�ش�د بذلك 

قانون تنظيم املظاهرات وامل�سريات رقم »29« 

ل�سنة 2003م والذي ن�س يف املادة الرابعة 

على وجوب اتباع اجلهة الداعية للمظاهرة اأو 

امل�سرية اإجراءات وترتيبات �سابقة على القيام 

بها حيث ن�ست هذه املادة على ما يلي:

اأ- يجب على كل من اأراد تنظيم مظاهرة 

اأو م�سرية ت�سكيل جلنة تقوم بتقدمي بالغ 

اىل اجلهة املخت�سة قبل وقت ل يقل عن ثالثة اأيام 

من تاريخ بدء املظاهرة اأو امل�سرية على اأن يكون 

البالغ مكتوباً وحم��ددًا فيه تاريخ وتوقيت بدء 

املظاهرة اأو امل�سرية ومكان جتمعها وانطالقها 

وخط �سريها وانهائها وذك��ر اأهدافها واأ�سبابها 

وارفاق ال�سعارات التي �سرتفع خاللها، على �سبيل 

الحاطة والعلم، واأن يكون البالغ موقعاً عليه من 

اللجنة ومو�سحاً فيه اأ�سماء رئي�س واأع�ساء اللجنة 

ومهنهم وعناوينهم، ويف حالة اأن 

تكون اجلهة الداعية حزباً 

منظمة  و  اأ �سياً  �سيا

جماهريية اأو نقابة 

ن  اأ فيجب  مهنية 

ي��ك��ون ال��ب��الغ 

عليه  قعاً  مو

من املمثل 

القانوين للحزب اأو املنظمة اأو النقابة وممهورًا 

بختمها بال�سافة اىل اأ�سماء وتوقيعات اللجنة، 

وللجهة املخت�سة التحقق والتاأكد من �سحة ما جاء 

يف البالغ املقدم اإليها.

ب- على اجلهة املخت�سة عند تقدمي البالغ اإعطاء 

ا�ستالم مكتوب يحدد فيه تاريخ و�ساعة ا�ستالمه 

وا�سم ال�سخ�س امل�ستلم وتوقيعه وختم اجلهة 

املخت�سة.

كما ن�ست امل��ادة »5« من نف�س القانون 

على حكم تكميلي مقت�ساه 

اأن���ه ي��ج��وز للجهة 

املخت�سة متلقية 

ال����ب����الغ 

التن�سيق م��ع اجل��ه��ة ال��داع��ي��ة للمظاهرة اأو 

امل�سرية لعتبارات اأمنية بحتة تعديل موعد بدء 

املظاهرة اأو امل�سرية اأو نقطة جتمعها وانطالقها 

وخ��ط �سريها وانتهائها مبا ل يزيد عن اأرب��ع 

وع�سرين �ساعة، فاإذا مل تقتنع اجلهة الداعية 

مبربرات التعديل جاز لها خالل اأربع وع�سرين 

�ساعة تقدمي طعن اىل املحكمة املخت�سة.. وعلى 

املحكمة نظره ب�سفة ال�ستعجال والبت فيه 

خ��الل اثنني و�سبعني �ساعة، ويعترب قرارها 

باتاً ونهائياً.. واأن��ه ي�ستفاد من هذين الن�سني 

اأن املظاهرة اأو امل�سرية حمكومة من الناحية 

القانونية ب�سرورة البالغ عنها من منظميها قبل 

ثالثة اأيام على الأقل �سابقة على قيامها، واأن يقدم 

ذلك البالغ مكتوباً واأن يقدم اىل اجلهة املخت�سة 

وهي مبوجب القانون ادارات الأم��ن يف اأمانة 

العا�سمة اأو املحافظات اأو املديريات واأن من حق 

هذه اجلهة التن�سيق مع اجلهة الداعية لتعديل 

موعد بدء املظاهرة اأو خط �سريها ويعترب هذا 

الجراء من جانب منظمي امل�سرية اأو املظاهرة 

اأو الداعني لها اج��راًء وجوبياً مل�سروعية 

وقانونية اأي م�سرية اأو مظاهرة يرتتب 

على خمالفته احلب�س مدة ل تزيد على 

�سهرين اأوغرامة ل تزيد عن خم�سني 

األف ريال وذلك طبقاً لأحكام املادة 

»10« من ذات القانون، ما مل تكن 

���س��د من�سو�س  هناك عقوبة اأ

عليها يف ال��ق��وان��ني ال��ن��اف��ذة 

فتطبق هذه الأخ��رية بدًل من 

العقوبة ال����واردة يف امل��ادة 

ال�سالفة الذكر.

كما ن�ست املادة ال�ساد�سة من 

نف�س القانون امل�سار اليه اأعاله 

باإلزام اجلهة الداعية واللجنة بذل 

اأق�سى جهد للحيلولة دون الخالل 

و  اأ ة  هر للمظا ل�سلمي  ا ك  ل�سلو با

امل�سرية والتعاون مع اجلهة الأمنية 

يف منع اأي اإخالل بالأمن والنظام.۹

۹ ب�سر ۹ القحفة ۹ كبا�س

أبناء صعدة لــ»امليثاق« : 

سنمضي نحو االنتخابات.. واتفاق املشرتك مع املتمردين كشف املؤامرة
¿ المتتبع للمسرحية التي ينفذها اللقاء المشترك بمحافظة صعدة تتضح له فصولها وأهدافه من ورائها.. فها هو اليوم يعقد في فصلها االخير 
اتفاقًا مع الحوثيين ويتباكى على ما ألم به من كرب  ودمار وقتل.. بينما كان باألمس يطالب الدولة القيام بدورها لفرض هيبتها وإنهاء التمرد 
في صعدة وتارة يطالب بإيقافها على مدى ست سنوات مرت على الوطن عامة وصعدة خاصة بالخسائر البشرية والمادية، وأحزاب اللقاء المشترك 
تنظر بعين من ال يعنيه األمر وذر الرماد على العيون وكأنهم غير يمنيين؟ وها هم يبرمون اتفاقًا مع الحوثيين ويصدرون بيانات رنانة يتباكون فيها 
على صعدة وأبنائها وحرصهم عليها. بينما الكل يعرف في صعدة وسائر أبناء الوطن زيف هذه االدعاءات التي أتت مع قرب االستحقاق االنتخابي.. 

كما أن اللقاء المشترك ليس له أي رصيد في محافظة صعدة فهي المحافظة الذهبية.
يستنكر ويستغرب أبناء محافظة صعدة تباكي اللقاء المشترك وغيابه طيلة االعوام الماضية.. وكيف لهم أن يضعوا أيديهم في أيدي من دمر 

محافظتهم وقتل واختطف أبناءهم ويتابعون ذلك بدم بارد، فمصالحهم الخاصة فوق الوطن والمواطن وأمنه واستقراره.
صحيفة »الميثاق« استطلعت آراء عدد من أبناء محافظة صعدة حول مسرحية المشترك.. ومن يكذب على مَــنْ.. فإلى الحصيلة:

صعدة: منصور حزام

الرئيس 
يحتاج 
لرجال

محمد علي سعد

شاهر كباس : 

ال نقبل 
أن يمثلنا 

املشرتك أو 
املتمردون

بكيل القحفة : 

هناك أحزاب 
ساهمت 

يف إشعال 
الحرب

بشر : 

املشرتك يحتضر 
يف صعدة بعد 

تحالفه مع 
املتمردين

أحمد شعرة :  للمشرتك دور يف معاناة صعدة!

لزه : أين املزاعم »النضالية« للمشرتك يف صعدة وما مواقفه من جرائم الحوثيني؟!

مسعود: مخالفة اجراءات تنظيم 
املسريات واملظاهرات تستوجب الحبس


