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املصفقـون للخـراب ..!!
¿ منذ العام 2006م وهم يطالبون بتعديالت قانونية على قانون االنتخابات وينظمون الفعاليات 
االحتجاجية واالعتصامات من أجل الضغط على األغلبية المؤتمرية العتمادها، وعند استجابة األغلبية 

المؤتمرية والبرلمان لمطالبهم وإقرار التعديالت يعتصمون احتجاجًا على إقرارها .

يطالبون باعتماد القائمة الن�سبية يف النظام 

االنتخابي ويعت�سمون احتجاجاً على م�سي 

اللجنة العليا لالنتخابات يف االإع��داد والتجهيز 

الإجراء ا�ستفتاء ي�ستوجب اعتماد القائمة الن�سبية 

تنفيذًا ملطالبهم ونزواًل عند رغبتهم!

يعت�سمون من اأجل ت�سكيل جلنة عليا لالنتخابات 

من الق�ساة ، ثم يعت�سمون احتجاجاً على ت�سكيلها 

من الق�ساة، ويطالبون بت�سكيلها من االأحزاب وال 

ي�ستطيعون االتفاق على اأ�سماء ممثليهم لتقدميهم 

للربملان الإقرارها �سمن اللجنة املرغوبة! 

يطالبون ب�»ال�سراكة يف ال�سلطة وال��روة« 

وحينما ياأتي موعد االنتخابات ميددون للحزب 

احلاكم �سنوات اإ�سافية، ثم يعت�سمون احتجاجاً 

على ا�ستمرار احلزب احلاكم يف ال�سلطة، يريدون 

امل�ساركة يف ال�سلطة وهم باقون يف املعار�سة، 

فاليف�سحون املجال ملعار�سة حتل حملهم والهم 

م�ستعدون لتحمل تبعات ونتائج امل�ساركة يف 

ال�سلطة!

اليروق لهم تعامل ال�سلطة مع اخلارجني على 

النظام والقانون باللني وال يعجبهم اأي�ساً حزم 

الدولة جتاه قطاع الطرق وعنا�سر التخريب، 

اإيقاف احلرب يف �سعدة بالن�سبة لهم خيانة، وعدم 

ا�ستعال احلرب اأي�ساً خيانة وتفريط بال�سيادة 

الوطنية ..!!

يتوهمون انهيار النظام يف اأية حلظة ولذلك فلي�س 

عليهم غري الفرجة والتوا�سي بال�سرب وجتهيز 

اأنف�سهم الإرث ال�سلطة بعد انهيار النظام باعتبارهم 

الوريث ال�سرعي والوحيد، وال�سيء يعيق حلمهم 

غري اإطفاء احلرائق وا�ستتاب االأمن واال�ستقرار 

وموؤمتر املانحني واجتماعات ا�سدقاء اليمن 

وحر�س االأ�سقاء واالأ�سدقاء على وحدة وامن 

وا�ستقرار اليمن .!

يحملون م�ساريع جتزئة لبالدهم حتت عناوين 

الفيدرالية ،وبالدهم حتمل م�سروعاً كبريًا لتطوير 

العمل العربي امل�سرتك واإن�ساء احتاد عربي على 

غرار االحتاد االأوروب��ي ، منحهم الناخبون من 

جميع االأح��زاب وامل�ستقلني اأ�سواتهم لتمثيلهم 

يف جمل�س النواب كموؤ�س�سة د�ستورية �سرعية 

تراقب احلكومة وترعى م�سالح الناخبني فاإذا بهم 

ينكثون عهودهم وينخرطون يف )كينونات( غري 

�سرعية و)جمال�س فئوية( وجلان غري د�ستورية 

متثل وترعى م�ساريع اأ�سحابها فقط.! 

تتداعى قوى التطرف واالإرهاب للنيل من وطنهم 

ابتداء من جماعة ال�سباب املوؤمن يف ال�سومال 

مرورًا بعنا�سر القاعدة واخلارجني عن النظام 

والقانون يف بع�س املحافظات اجلنوبية وحمافظة 

�سعدة، وانتهاًء ب�» طالبان اأملانيا« وهم يتداعون 

ملزيد من ال�سغط واالبتزاز لل�سلطة، يتباكون على 

هيبة الدولة و�سلطة النظام والقانون وتدهور 

ث��م اليلبثون توقيع االتفاقيات مع   ، العملة 

اجلماعات امل�سلحة ملزيد من اإنهاك الدولة و�سرب 

االقت�ساد الوطني.

يطالبون بال�سفافية ويزعمون منا�سرة احلريات 

االإعالمية ويرف�سون ح�سور و�سائل االإع��الم 

ومندوبي ال�سحف املحلية جل�سات حوارهم ثم 

ي�سهرون �سيوفهم بوجه اأي �سحيفة تتحدث عن 

مداوالت حواراتهم ويت�سابقون على كيل التهم 

وال�ستائم لو�سائل االإعالم التي تقرتب من غرف 

حواراتهم.

يتباكون على ال�سيادة الوطنية وال يتحرجون يف 

ا�ستجداء رعاية اإقليمية ودولية على حواراتهم، 

يذهبون بقوائم من يزعمون انهم معتقلون ملندوبي 

املنظمات الدولية و�سفراء اوروب���ا وامريكا 

ويحجبونها عن و�سائل االإعالم املحلية، ينا�سرون 

احلريات واحلقوق وال يقبلون راأياً خمالفاً داخل 

جلانهم وملتقياتهم، يبدون احلر�س على امل�سلحة 

الوطنية وه��م يبعثون املاليني لقطاع الطرق 

ال�سعال املزيد من احلرائق ويوقعون اتفاقيات 

التواأمة مع اجلماعات امل�سلحة وفقا لبياناتهم 

وت�سريحات �سركائهم يف حراك التخريب .!!

تهيئة املناخات �سعاراتهم ، وت�سجيع اأعمال 

العنف والتخريب والدفاع عن مرتكبيها ديدنهم 

،االع��اق��ة والتعطيل ا�سرتاتيجيتهم وعنوان 

ملتقياتهم ولذلك حان الوقت ليعت�سموا العاقة 

االنتخابات ،وتعطيل املوؤ�س�سات الد�ستورية ، 

و�سرب اال�ستقرار ال�سيا�سي ،واإخافة امل�ستثمرين 

واإرهاب ال�سياح ..! وحان الوقت لي�سفقوا لقطع 

ال��ط��رق��ات وق��ط��ع ك��اب��الت االت�����س��االت، وقطع 

خطوط الكهرباء ، واقتحام املدار�س واملراكز 

ال�سحية ، لعرقلة اللجان االنتخابية واحليلولة 

دون و�سولها للمواطنني الناخبني يف ال�سهول 

واجلبال والوديان ملمار�سة حقهم الد�ستوري يف 

اختيار نوابهم يف الربملان من خمتلف االأحزاب 

ال�سيا�سية وامل�ستقلني، ال�سيء يثري انفعالهم 

غري املواعيد الد�ستورية و�سبح االنتخابات لذلك 

فانهم معت�سمون، لي�س احتجاجا على اطفاءات 

الكهرباء ، وال ارتفاع �سعر ال��دي��زل،وال هزائم 

املنتخب الوطني يف خليجي 20 ،  انهم معت�سمون 

احتجاجا على ق��دوم 27ابريل 2011م ، النهم 

يدركون جيدا انتهاء �سالحيتهم يف املعار�سة ، 

ونفاد براجمهم يف ملهاة احل��وار، وان ثمة دماء 

�سابة داخل املعار�سة خالية من العقد والنزعات 

ال�سخ�سية تهدد مواقعهم ، ولذلك �سيعت�سمون 

داخل الربملان وخارجه، �سيعت�سمون امام جمل�س 

الوزراء ، واأمام جلنة االنتخابات ، وعند بوابة 

دار الرئا�سة، و�سواء �ساركوا يف االنتخابات ام مل 

ي�ساركوا ،�سوف يكون من ال�سعب جدا زحزحتهم 

عن مقاعد الربملان ، وذلك الأنهم بب�ساطة يعتقدون 

انها �سارت ملكهم ا�ستنادا اىل بدعتهم يف التوافق 

،وانها �سنعت خ�سي�سا لهم ، و�سوف يورثونها 

الأبنائهم من بعدهم..!!۹

jemyyemen@gmail.com

2010 :اإلعالم اليمني 
يخسر عدداً من رموزه  

¿ �سهد العام 2010م ال��ذي يلفظ اأيامه االأخ��رية فقدان 
االإعالم اليمني عددًا من ابرز رموزه التي كان لها اأدوار بارزة 

واإ�سهامات كبرية يف العمل االإعالمي اليمني مبختلف اأنواعه 

املطبوعة وامل�سموعة واملرئية .

وما بني رحيل الزميل مهيوب الكمايل نهاية ال�سهر االأول 

من العام 2010م اإىل وفاة الزميل عبدالكرمي اخلمي�سي خ�سر 

االإعالم اليمني عددًا من اأبرز ال�سحفيني واالإعالميني الذين كان 

لهم ب�سمات وا�سحة يف م�سرية تطور االإعالم يف البلد.

فعلى م�ستوى ال�سحافة املطبوعة 

خ�سر االإع���الم اليمني ك��اًل من الزميل 

مهيوب الكمايل الذي كان اآخر من�سب 

ي�سغله مدير عام االأخبار يف �سحيفة 

الثورة ،والزميل حممد م�سعد اأحمد 

�سماحة مدير حترير�سحيفة العا�سمة 

،واالإعالمي طار�س حممد قحطان الذي 

عمل يف اإدارة ال�سحافة بوزارة االإعالم 

واالإعالمي واالأديب عبدالكرمي اخلمي�سي 

ال���ذي عمل م��دي��رًا لتحرير �سحيفة 

)���س��وت اليمن(، 

وم�ست�سارًا لتحرير 

�سحيفة )امل��ي��ث��اق(، وم��دي��رًا لتحرير 

�سحيفة )الوحدة(. 

ع����الم اليمني امل��رئ��ي  فيما خ�سر االإ

وحتديدًا قناة اليمن الف�سائية اثنني من 

ابرز الرموز االإعالمية فيها هما الزميالن 

يحيى عالو وعبدالقادر حممد مو�سى. 

اأما االإع��الم امل�سموع وحتديدا اإذاعة 

����س���ن���ع���اء ف��ق��د 

خ�سرت اثنني من 

ابرز كوادرها االعالمية هما االإعالمي 

الكبري يحيى نا�سر ال��درة واالإعالمي 

عبدالبا�سط حممد املربزي.

30 يناير 2010م - وف��اة الزميل 

مهيوب ال��ك��م��ايل ع��ن عمر ن��اه��ز �ستة 

واأربعني عاماً..

13 مار�س 2010 م وف��اة االإعالمي 

الكبري يحيى نا�سر الدرة عن عمر ناهز 

)77( عاماً.

6 مايو 2010م وفاة ال�سحفي م�سعد اأحمد �سماحة عن عمر 

ناهز 46 عاماً.. 

14يونيو-2010م وفاة الزميل واملذيع يحيى علي عالو عن 

عمر ناهز ال�48 عاماً..

19-يونيو-2010م وفاة الزميل واملذيع عبدالقادر حممد 

مو�سى عن عمر ناهز �ستة واأربعني عاماً..

19-يونيو-2010م وفاة الزميل االإعالمي طار�س حممد 

قحطان عن عمر ناهز اخلام�سة واخلم�سني عاماًً..

2010/12/19م وفاة الزميل االعالمي واالديب عبدالكرمي 

اخلمي�سي عن عمر ناهز ال�سبعني عاماً..

2010/12/19م وف��اة الزميل املذيع عبدالبا�سط حممد 

املربزي عن عمر ناهز اخلم�سني عاماً..۹

حظوظ قوية للمرأة اليمنية يف انتخابات برملان 2011م
نقا�سات  ن  اأ ¿ك�سفت م�سادرمطلعة 
وا�سعة تدور داخل اأروقة املوؤمتر ال�سعبي 

العام واأح��زاب التحالف الوطني حول 

دفع )30( امراأة خلو�س غمار مناف�سات 

االنتخابات النيابية املقرة يف اإبريل من 

العام القادم.

ونقل موقع )املوؤمترنت( عن امل�سادر 

قولها:  اأن قرار م�ساركة ما ال يقل عن 

)30( �سيدة يف الرت�سح لالنتخابات 

النيابية اأ�سبح �سبه حم�سوم واأن الرقم 

قد يت�ساعف يف ح��ال اأعلنت اأح��زاب 

امل�سرتك مقاطعتها ر�سمياً لالنتخابات 

النيابية املقبلة . 

واأو���س��ح��ت امل�����س��ادر اأن����ه �سيتم 

توزيع املر�سحات عن املوؤمتر ال�سعبي 

العام واأح��زاب التحالف الوطني على 

حمافظات )اأمانة العا�سمة، عدن، تعز، 

احل��دي��دة، ح�سرموت، اإب(. موؤكدة 

يف ه��ذا ال�سدد على ���س��رورة تواجد 

امل��راأة بقوة يف قاعة الربملان. منوهة 

ن التجارب الربملانية ال�سابقة  اأ ىل  اإ

اأثبتت م��دى احل��اج��ة لتواجد امل��راأة 

وخا�سة عند مناق�سة القوانني املرتبطة 

باالأ�سرة واالأمومة والطفولة واالأحوال 

م�ست�سهدة  ع��ام،  ب�سكل  ال�سخ�سية 

بالتعديل القانوين املتعلق بتحديد �سن 

الزواج.

ياأتي هذا يف الوقت الذي انتخب حزب 

احتاد القوى ال�سعبية اخلمي�س املا�سي 

-يف ختام موؤمتره العام الرابع- غادة حممد اأحمد- اأميناً عاماً حلزب 

احتاد القوى ال�سعبية، لتكون بذلك اأول امراأة حتتل من�سب االأمانة 

العامة حلزب �سيا�سي ميني منذ اإقرار التعددية ال�سيا�سية والدميقراطية 

عام 90م. وبرغم جناح املراأة يف ح�سد 24 مقعدًا يف جمل�س �سورى حزب 

التجمع اليمني لالإ�سالح من اإجمايل )70( معقدًا جرى التناف�س عليها 

بني 600 ع�سو من اأع�ساء االإ�سالح يف املوؤمتر املحلي اخلام�س الإ�سالح 

اأمانة العا�سمة اال�سبوع املا�سي، اال ان املراقبني -الذين اعتربوا هذه 

اخلطوة ايجابية على �سعيد تعزيز 

م�ساركة املراأة ال�سيا�سية - يرون ان 

ذلك النجاح انح�سر يف اأمانة العا�سمة 

يف حني غابت امل��راأة اال�سالحية عن 

التواجد يف بقية هياكل اال���س��الح يف 

املحافظات ،ف�سال عن تاأكيدهم على ان 

موقف حزب االإ�سالح املحكوم باآراء 

فقهية حترم على املراأة تويل القيادة ال 

يزال ميثل ابرز عائق امام قدرة املراأة 

على النجاح يف اأي انتخابات.

وغري بعيد عن ذلك عادت املراأة اإىل 

لالنتخابات  العليا  اللجنة  ع�سوية 

واال���س��ت��ف��ت��اء امل�سكلة م���وؤخ���رًا من 

الق�ساة حيث �سمت اللجنة اجلديدة 

يف ع�سويتها القا�سية/ �سامية عبداهلل 

�سعيد مهدي والتي اأ�سند اإليها قطاع 

منظمات املجتمع امل��دين واالأح���زاب 

ال�سيا�سية اأث��ن��اء ت��وزي��ع امل��ه��ام بني 

اأع�ساء اللجنة.. وع��ادت امل��راأة اإىل 

هذا املن�سب بعد نحو )17( �سنة من 

الغياب حيث فر�س التوافق احلزبي 

نف�سه على ت�سكيل ثاين جلنة انتخابات 

يف بالدنا عام 1993م واأق�سيت املراأة 

منها اآنذاك ب�سبب موقف حزب التجمع 

اليمني لالإ�سالح.

وكانت جلنة انتخابات 1992م التي 

اأنيط بها اإدارة اأول انتخابات جترى 

بعد الوحدة وهي االنتخابات النيابية يف 

27 اإبريل 1993م قد �سمت يف ع�سويتها 

امراأة واحدة هي ال�سيدة/ راقية حميدان 

يف خطوة اكت�سب اليمن حينها احرتام وتقدير الهيئات والدول املهتمة بالعملية 

الدميقراطية. واإىل ذلك ك�سف نائب رئي�س الوزراء ل�سئون الدفاع واالأمن وزير 

االإدارة املحلية الدكتور ر�ساد العليمي لدى افتتاحه االأربعاء املا�سي ور�سة 

عمل )اإدماج النوع االجتماعي يف التنمية( عن توجه حكومي لتحقيق تواجد 

كبري للمراأة يف الربملان من خالل االنتخابات القادمة تفعياًل لدور املراأة يف 

العملية ال�سيا�سية والتنموية.۹

م�سعد اأحمد �سماحة

يحيى الدرة

عبدالكرمي اخلمي�سي

مهيوب الكمايليحيى عالو عبدالقادر مو�سى

توفريًا للجهد والوقت

توقيع اتفاقية توأمة بني املشرتك والحوثي
ال�����س��اب��ق يف حني مل يعرف بعد م�سري اتفاقها 

8 و املوقع مع احلوثي يف اأبريل قبل نحو 

�سهور والذي اعتربته حينها اجنازًا �سيا�سياً 

وطنياً اأعلنت اللجنة التح�سريية للحوار 

التابعة الأح��زاب امل�سرتك منت�سف دي�سمرب 

اجلاري ت�سكيل ما ا�سمي بلجنة تن�سيق م�سرتكة 

»للتن�سيق حول خمتلف الق�سايا الوطنية« مع 

عنا�سر التمرد احلوثي وفيما مل يك�سف بو�سوح 

عن مهام وا�سماء وعدد اأع�ساء اللجنة اكتفى 

البيان ال�سادر بالقول »اتفق الطرفان على اأن تعقد 

جلنة التن�سيق امل�سرتكة لقاءات منتظمة وتعمل على 

التوا�سل والتن�سيق بني اجلانبني ب�سورة دائمة 

وم�ستمرة حول خمتلف الق�سايا الوطنية«.

ومل يعرف بعد ما اإذا كان من مهام هذه 

اللجنة اي�ساح م�سامني اتفاق فرباير 

للحوثي بناًء على طلبه يف وق��ت �سابق 

حينما تعر التئام جلنة ال�200 للحوار الوطني 

ال�سامل.. و�سواًء اأك��ان اإع��الن ت�سكيل مثل هذه 

اللجان ال�سغال فراغ حت�سريية امل�سرتك اأم ا�ستقواء 

منها وتهديدًا �سمنياً باإعاقة االنتخابات ُين�سح يف مثل هذه 

احلالة بتوقيع اتفاقية تواأمة بني الطرفني وملا من �ساأنه توفري 

جهد ووقت و�سائل االإعالم وال�سحفيني عند تتبع �سل�سلة االتفاقات 

واللجان وكله عمل وطني..۹

»الكبش« رمز انتخابي موحد 
للمشرتك يف االنتخابات القادمة

من وحي خطاب رئي�س اجلمهورية وتلميحه اإىل تخبط 

قيادات اأحزاب امل�سرتك ومطالبهم التعجيزية وغري املنطقية 

والتي ال تن�سجم وال تتوافق مع اأب�سط املعايري الدميقراطية 

وابجديات التعددية ال�سيا�سية كاأن يقول اأحدهم باالمثال ا ل�سعبية 

»ا�ستي حلمة من كب�سي واأ�ستي كب�سي مي�سي..« يقرتح 

مراقبون اعتماد »الكب�س« �سعارًا موحدًا 

ورم���زًا انتخابياً الأح���زاب امل�سرتك تقديرًا 

جلهوده يف اف�ساد احلياة ال�سيا�سية واإعاقة قطار 

الدميقراطية..

وحلل واحدة من اطول الق�سايا 

اخل��الف��ي��ة ب��ني اأح�����زاب امل�سرتك 

املتمثلة بتوحيد ال�سعارات والتي 

ال�سبب  ن��ه��ا  اأ ال��ب��ع�����س  يعتقد 

يف ت�����س��ت��ي��ت االأ�����س����وات 

االن����ت����خ����اب����ي����ة يف 

االن��ت��خ��اب��ات املحلية 

ال�سابقة يف حني �سيمكن 

االتفاق على رمز انتخابي واحد و�سعار 

واحد للناخبني االأميني من التعرف ب�سهولة على 

مر�سح امل�سرتك يف بطاقة االقرتاع الأي انتخابات قادمة.. فهل يتفق 

فرقاء امل�سرتك حول كب�سهم رفقاً به وباأنف�سهم من ال�ستات.

الوحدة »خط أحمر«

صراحة بافضل تثري حفيظة املشرتك وشركائهم
رغ��م خطابه احل��اد وانفعاله جت��اه احل��زب احلاكم وحكومته 

وتلبي�سه احلق بالباطل رف�س رئى�س كتلة االإ�سالح الربملاين الدكتور 

عبدالرحمن باف�سل مهادنة االأ�سوات الن�ساز ودعاة الردة واالنف�سال 

و�سرخ من على �سا�سة قناة »اجلزيرة« اأم�س االأحد يف م�سامعهم 

مبلء فمه »الوحدة خط اأحمر« ولقن املتنطعني يف نوادي الغرب 

والواهمني بالو�ساية در�ساً يف مبادئ االختالف الإعمار الوطن 

ولي�س لتدمريه.. واإن كانت �سراحة باف�سل قد توؤدي اإىل 

تذمر رفاقه يف حتالف امل�سرتك و�سركائهم خلروجه 

عن ا لن�س فاإن ر�سيده ال�سعبي بعد هذا املوقف 

الوا�سح وقمعه لالأ�سوات الن�ساز لن يتوقف 

مطلقاً عند حدود ناخبيه من قواعد االإ�سالح 

وامل�سرتك فقط..

وما دمنا ننتقد �سيا�سات وخطاب قيادات املعار�سة 

الوطن  نها ت�سر مب�سلحة  اأ نعتقد  حينما 

العليا.. ف��اإن من ال��واج��ب حتية 

ان��ف��ع��ال وغ�����س��ب ومغالطات 

باأف�سل طاملا وهي حتت �سقف 

الوحدة.. وال تكون ت�سدقهم 

وحتلف ميني يا دكتور..!!۹

عيون األخبار

¿ املواقف التي مازالت اأحزاب التحالف تت�سبث 
املوؤمتر  لكل توجهات  بها والراف�سة مطلقاً 

ال�سعبي العام �ستكون بكل تاأكيد احلكم االأخري 

الذي مبقت�ساه تخرج هذه االح��زاب عن روح 

وحيوية امل�سهد ال�سيا�سي اليمني.. ذلك ان هذه 

االحزاب ت�سورت باأنها مبواقفها هذه ت�ستطيع 

ايقاف م�سرية الدميقراطية واال�سالحات الهادفة 

اىل بناء الدولة اليمنية احلديثة والتي مازال 

املوؤمتر ال�سعبي العام ينا�سل من اأجل االنت�سار 

لها.

واذا كانت هذه املعار�سة تقول اإن املوؤمتر 

ا�ستن�ساخ  عبثاً ح�سب و�سفها-  ي��ح��اول- 

يها ه��ذا توؤكد  االنتخابات امل�سرية فهي براأ

غباءها ال�سيا�سي وعدم قدرتها على فهم املعطيات 

ال�سيا�سية يف بالدها اليمن، فما بالها هنا حتاول اأن 

تقحم نف�سها يف فهم معطيات امل�ساركة ال�سيا�سية 

يف العديد من البلدان العربية، واذا كانت هذه 

الروؤية العاجلة لها يف و�سف وت�سخي�س احلالة 

اليمنية متثل اعلى درج��ات االخفاق يف قراءة 

امل�سهد ال�سيا�سي فانها بذلك تقدم الدليل النا�سع 

بانها تعي�س خارج ال�سرب لي�س مينياً وامنا على 

م�ستوى احلياة العربية عموماً.

ويدلل على ذلك تنا�سيها ان املعطيات ال�سيا�سية 

اليمنية واالرادة ال�سيا�سية للقائد التاريخي علي 

عبداهلل �سالح رئي�س اجلمهورية وما يحمله من 

حر�س كبري على اأهمية م�ساركتها كاأحزاب يف 

احلياة اليمنية بانها قد �سربت بكل ذلك عر�س 

احلائط وراحت تقارن معطيات امل�سهد اليمني 

مب�ساهد اأخرى اقل ما نقوله عنها بانها ترف�س 

التعدد بل وتتفنن يف و�سع اخلطط والربامج 

ال��ق��ادرة على اق�ساء االآخ��ر وا�ستبعاده من 

احلياة ال�سيا�سية، وهناك م�ساهد عدة توؤكد ذلك 

يف االنتخابات العربية التي ا�سبحت- لال�سف 

ال�سديد- احزاب امل�سرتك تقحم نف�سها يف تناولها 

كاأدلة دامغة على ما تدعيه زورًا وبهتاناً من 

ه�سا�سة للحياة ال�سيا�سية اليمنية.

واذا كان اال�سالميون قد ا�ستبعدوا يف العديد 

من االنتخابات العربية وقوبل ا�ستبعادهم 

هذا برتحيب دويل حتت م�سميات خمتلفة منها 

االرادة ال�سعبية يف االنتخابات فاإن ا�سالميي 

اليمن ومعهم القيادات القومية وغريها مطالبون 

اليوم وقبل ان يفهموا معطيات امل�سهد ال�سيا�سي 

اليمني بقراءة امل�سهد ال�سيا�سي العربي خا�سة يف 

وجهه االنتخابي.. ونعتقد هنا انهم اذا ما قرروا 

اجراء قراءة متاأنية متفح�سة تقوم على اأ�س�س 

علمية ومهنية متجردة متاماً من كافة املعامل 

االآنية واحلزبية واالهواء واملزايدة واملناكفة 

ال�سيا�سية فانهم �سيخل�سون يف قراءتهم هذه اىل 

انهم بح�س ملهم اال�سراع يف تقدمي اآيات ال�سكر 

والتقدير لالهداف العظيمة والنبيلة لقيادة اليمن 

وحر�سها على ا�سراكهم يف احلياة ال�سيا�سية بل 

و�سعيها الدوؤوب من اأجل جعل م�ساركتهم عملية 

جت�سد عظمة االرادة ال�سيا�سية اليمنية املوؤمنة 

بال حدود باالآخر وباأهمية م�ساركته يف احلياة 

ال�سيا�سية.

قراءة لو متت ومت فهمها وا�ستيعابها ب�سورة 

عاجلة من قبل قيادات احزابنا �ستعود حتماً 

اىل حت��والت مهمة لعل من اأب��رزه��ا ان احلاكم 

واملحكوم يف اليمن يقدمان �سوياً اأعظم جتربة 

دميقراطية حقيقية تعرب عن االن�سجام الكامل 

بينهما بالرغم من اختالفهما يف الو�سائل والطرق.

وتقدم االأمن��وذج احلقيقي ال��ذي ينبغي من 

املعار�سة العربية ان ت�سري عليه وتدرك متاماً 

ان قوى املعار�سة يف العديد من اأقطار العامل 

العربي حتلم بها بل وتتمنى اأن ت�سل اىل االجواء 

واملناخات الدميقراطية ال�سحية التي يتمتع بها 

اليمن على �سعيد م�سهدها ال�سيا�سي وعلى �سعيد 

ما تتمتع به اليمن من ارادة �سيا�سية باأهمية 

ا�سراك االآخر.

وخال�سة: ان ما ذهب اليه القيادي يف احلزب 

اال�سرتاكي اليمني اأني�س ح�سن يحيى وما عرب 

عنه من روؤية �سائبة ازاء اال�ستحقاق االنتخابي 

القادم واهمية امل�ساركة االنتخابية من قبل جميع 

االحزاب �ستمثل اخلال�سة الوحيدة التي �ستندم 

املعار�سة على ما اقرتفته من قرار جمحف مّثل 

اعتداًء على وطنها وجتربته الدميقراطية بل 

واعتداء على االرادة الدميقراطية وان غدًا 

�سيف�سح اأبعاد هذه املواقف ولن يرحم اأ�سحابها 

مهما كانت مربراتهم التي مازالوا ي�سوقون لها 

لال�سف ال�سديد.۹

۹ اأورا�س �سلطان ناجي النائبه الوحيدة يف الربملان..


