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 ¿ »الميثاق«- خاص
 أشاد منتدى التنمية السياسية بالمستوى المعرفي 
والمهني الممتاز للمتخصصين االقتصاديين في 
المؤتمر الشعبي العام الذين شاركوا مؤخرًا في ورشة تدريبية 
في إطار تنفيذ مشروع بناء البرامج االقتصادية، ينفذه منتدى 
التنمية السياسية بالتعاون مع مركز المشروعات الخاصة 

بواشنطن.

وق��ال الرئيس التنفيذي للمنتدى علي سيف حسن إن 
المتدربين الذين يمثلون محافظات تعز وعدن والحديدة 
وحضرموت وأمانة العاصمة، تدربوا على كيفية إع��داد 
البرامج االقتصادية االنتخابية من خالل مشاركة كل هيئات 
ومستويات المؤتمر المركزية والفرعية وبالتشاور مع ممثلي 
منظمات األعمال الخاصة.وأوضح علي سيف حسن أن مستوى 
التنسيق والتعاون الذي قدمه المؤتمر الشعبي كان له الدور 

الكبير في تمكن المنتدى من تقديم دورة تدريبية متخصصة 
رفيعة المستوى بنجاح كبير.وأشار إلى أن المنتدى ينفذ برنامجًا 
متكاماًل لتعزيز قدرات األحزاب على إعداد برامجها االقتصادية 
كمكون أساسي في برامجها االنتخابية.ونوه إلى أن المنتدى 
سوف يعد في الفترة القادمة أوراق سياسات تحظى بتوافق 
وطني حول عدد من األولويات االقتصادية، وتنظيم مؤتمر 

المائدة المستديرة الثاني حول األولويات االقتصادية.

منتدى التنمية السياسية يشيد بقدرات هيئات وكوادر المؤتمر

المتتبع لما يجري من أحداث 
في  السياسية  ل��س��اح��ة  ا على 
اليمن يجد أن أح��زاب اللقاء المشترك 
التي أوجدتها الديمقراطية والتعددية 
السياسية تقف دائمًا حجر عثرة أمام 
كل ما هو ديمقراطي، وهذه حالة شاذة 
ال تتبعها بقية األحزاب المعارضة على 
مستوى العالم الديمقراطي تقريبًا وعلى 

وجه الخصوص..
يحاول اللقاء المشترك الوصول إلى 
السلطة لكنه اليريدها عبر االحتكام 
لالنتخابات وما تفرزه صناديق االقتراع، 
األمر الذي يعني أنها تبحث عن المستحيل 

أو لبن العصفور.
ومن الواضح أن قيادات المشترك تعيش 
حالة من التردد والتخبط الواضح فيما 
تريد وما ال تريد وكأنها تعمل على إرضاء 
رغبات طفل اليمكنه تحمُّل المسئولية 
بحكم صغر سنه كما ال يمكن معاقبته 
أو لومه.اللقاء المشترك يريد إصالحات 
دستورية وطالب بها، وعندما جهزت أعلن 
أنه ال يريدها، مثلما طالب بالتعديالت 
بنفسه  غها  وصا بات  النتخا ا نون  لقا
وصوت عليها مادة مادة وعند التصويت 
النهائي رفضها ومن بعد ذلك رفض 
إجراء االنتخابات النيابية في موعدها 
الدستوري.. وأمام هذه الحالة الغريبة 
والمستعصية التي يعانيها المشترك، فإن 
المؤتمر الشعبي العام الذي يمثل إرادة 
الشعب يتحمل مسئولية كبيرة في حماية 
حقوق المواطنين الدستورية وعليه أن 
يكون عند حجم الثقة التي مُنحت له، 
ولهذا بادر إلى إق��رار تعديالت مشروع 
قانون االنتخابات والمضي في إجرائها 

في الموعد المحدد.
كما أن على أعضاء المؤتمر الشعبي 
العام مواجهة تحديات المرحلة القادمة 
بوعي واقتدار من أجل تنمية وتطوير 
المسيرة الديمقراطية وحمايتها في نفس 

الوقت.
إذًا التساؤل يظل مطروحًا: ماذا تريد 

أحزاب المشترك؟!
بالتأكيد أنهم يستهدفون فخامة األخ 
رئيس الجمهورية بدرجة أساسية.. وال 
يريدون أية إصالحات تنموية أو دستورية 
في البالد، وهذا ما أكدته األيام الماضية.

الءات.. المشترك

ومنذ إق��رار البرلمان للتعديالت  علي حمزة
المتوافق عليها بين المؤتمر وأحزاب 
المشترك في القانون رق��م )26( 
القانون  2010م، بتعديل  لسنة 
رقم )13( لسنة 2010م والصادر 
في ال���)12( من ديسمبر الماضي، 
وصدور قرار رئيس الجمهورية في 
ال�)16( من ديسمبر بتشكيل اللجنة 
العليا لالنتخابات واالستفتاء، ومن 
لة  ثم ش��روع  هذه اللجنة -المشكَّ
من قضاة بموجب اتفاق المبادئ 
الموقع بين المؤتمر والمشترك  عام 
2006م- في أداء مهامها المتعلقة 
نية  لبرلما ا بات  لالنتخا لتحضير  با
المقرة في إبريل 2011م، وخطاب 
وم��واق��ف  ال��م��ع��ارض��ة ف��ي تحالف 
أحزاب المشترك يتجه نحو التصعيد 
احتجاجًا على ما يعتبرها المشترك 
إج��راءات انفرادية للمؤتمر، متهمًا 
األخير باالنقالب على اتفاق فبراير 
2009م والذي يقول المشترك إنه 
أصبح مصدر الشرعية، فيما يصر 
المؤتمر على أن الدستور والبرلمان 
ال يزاالن هما مصدر الشرعية لجميع 
األط��راف، متهمًا المشترك بالسعي 
بالبالد نحو فراغ دستوري والهروب 

من االنتخابات.
دهاء مشترك 

وب��ده��اء سياسي محكم وضمن 
استراتيجية طويلة ال��م��دى، عمل 
المشترك منذ مطلع العام 2007م 
ع��ل��ى ن��س��ق��ي��ن اث��ن��ي��ن، تعطيل 
وتحديدًا  الدستورية  المؤسسات 
لجنة االنتخابات، وجرجرة المؤتمر 
وحكومته إلى فخ الفراغ الدستوري 
وذلك من خالل تشجيع المؤتمر على 
تجاوز المواعيد الزمنية القانونية 
وإهدار أطول وقت ممكن من الوقت 
في تشكيل اللجان الحوارية واللجان 
المنبثقة ولجان التنسيق والتواصل 
ومنظومة )التواصل - التشاور - 
الحوار(، والتي نجح المشترك من 
خاللها في استهالك قرابة )18( شهرًا 
من أصل )24( شهرًا- عمر التمديد 
ير  فبرا تفاق  ا بموجب  لبرلماني  ا
2009م ، وحشر المؤتمر في زاوية 
)التهيئة( للحوار وليس البدء فيه، هذا 

غير مهادنته وتشكيله غطاء سياسي 
والتخريب  العنف  حقوقي ألعمال 
في صعدة وبعض مناطق بعض 
المحافظات الجنوبية وص��واًل إلى 
إعالنه توقيع االتفاقات والمعاهدات 

معهم.
إغراء المؤتمر بشوطين 

إضافيين
2008م كان  وبانقضاء ال��ع��ام 
المشترك نجح ف��ي إع��اق��ة إق��رار 
التعديالت على قانون االنتخابات 
لعليا  ا للجنة  ا تشكيل  ق��ل��ة  ع��ر و
لالنتخابات بتخلفه عن تقديم أسماء 
ممثليه في عضوية اللجنة في جلسة 
البرلمان ليوم 18 أغسطس 2008م 
الشهيرة بيمين الدكتور /عبدالرحمن 

بافضل- رئيس كتلة اإلصالح.. كما 
نجح في إغراء المؤتمر مطلع العام 
قضى  برلماني  بتمديد  2009م 
بإضافة ما يمكن تسميتها شوطين 
إضافيين )عامين(  لحكومة المؤتمر،  
واتفق على تسميتها حينها تمديدًا 
للبرلمان وليس تأجياًل لالنتخابات 
بموجب »اتفاق فبراير« الذي حرص 
المشترك خالله على تأمين مكاسبه 
المحققة بوضع بند »تشكيل اللجنة 
العليا لالنتخابات«  ثالثًا في االتفاق 
المكون من )3( بنود فقط تضمن 
البند األول والثاني منها جماًل وعبارات 
مطاطية وتفسيرات ذات أوجه متعددة 
غير ملزمة بجدول زمني محدد، وال 
لمناخات  ا تهيئة   « تبارح معضلة 
» كاشتراطات تعجيزية تنبَّه لها 

الدكتور عبدالكريم اإلرياني مبكرًا 
بقوله )لو كانت المناخات مهيأة فما 
الحاجة للحوار.!(، واضعًا فكرة مساري 

الحوار )انتخابات واصالحات(.
االتفاق األبيض في اليوم األسود

وف��ي��م��ا ك���ان ال��م��ش��ت��رك يعتقد 
أن��ه ب��ات ق��اب قوسين أو أدن��ى من 
اإليقاع بالمؤتمر وحكومته في فخ 
الفراغ الدستوري، تفاجأ بما يشبه 
الضربة الخاطفة بإقرار البرلمان 
على  عليها  فق  لمتوا ا لتعديالت  ا
قانون االنتخابات، وه��ذه الخطوة 
ج���اءت ب��ع��دم��ا أف��ص��ح المشترك 
عن نيته استبدال مجلس النواب 
لة بالتساوي  بلجنة ال�)200( المشكَّ
والمشترك  وحلفائه  المؤتمر  من 

وشركائه مضافًا اليها قائمة مماثلة 
من الطرفين،واستبدال الحكومة 
بلجنة ال�)30( التي انبثقت عن لجنة 
ال�)200( في اول اجتماع لها في ال�)7( 
من أغسطس العام الماضي ،في حين 
أسندت مهام الرئاسة لما عُرف بلجنة 

ال�)4(.
المؤتمر استعان هنا   وإذا ك��ان 
اإلعاقة  ر  ج��دا لتخّطي  بأغلبيته  
األول للمشترك، ف��إن ما لم يكن 
بحسبان المشترك أن يعود المؤتمر 
لتخّطي جدار اإلعاقة الثاني »لجنة 
االنتخابات« للعام 2006م، حيث 
»اتفاق المبادئ« الموقع بين المؤتمر 
والمشترك وال��ذي ينص في بنده 
العليا  اللجنة  الثاني على تشكيل 
لالنتخابات من قضاة وتضمن بنده 
األول إضافة عضوين من المشترك 
للجنة االنتخابات العليا كاشتراطات 
وضعها المشترك آن��ذاك للمشاركة 
في االنتخابات المحلية والرئاسية 
في سبتمبر 2006م.. والمفارقة هنا 
أن المشترك حينما اشترط تشكيل 
لجنة االنتخابات من قضاة كان على 
يقين برفض المؤتمر، وحينما وافق 
األخير سرعان ما تنصل المشترك 
عن االتفاق وأعلن رفضه تشكيل 
لجنة االنتخابات من قضاة مطلع العام 

2007م. 
المؤتمر يسقي المشترك من 

كأس اشتراطاته 
وبهذه الضربة الخاطفة المزدوجة 
يكون المؤتمر الشعبي العام ربط 
ح���زام األم���ان لضمان االس��ت��ق��رار 
السياسي للبلد ، وأسقى المشترك 
ألول م��رة م��ن ك��أس اشتراطاته 
التعجيزية بتشكيل لجنة انتخابات 
م��ن قضاة بينهم ام���رأة، وه��و ما 
يفسر انفعال وتشنج قيادات أحزاب 
المشترك حيال تلك اإلجراءات وخروج 
خطابهم ع��ن ال��م��أل��وف، حيث دعا 
المشترك إلى »هبة غضب شعبية« 
وتضمنت بعض تصريحاته تهديدات 
مبطنة بأعمال عنف في إشارة واضحة 
إل��ى نفاد أوراق المشترك باعتبار 
الخروج إلى الشارع هو آخر األوراق 

في العمل السياسي.

كيف أفلت المؤتمر من فخ الفراغ الدستوري؟!

زيارة

ال��ث��الث��اء 28 ديسمبر 2010م 
نظمت كلية اإلعالم بجامعة المستقبل رحلة 
بحثية لمؤسسة الثورة للصحافة والطباعة 
والنشر في إطار إعداد بحوث ميدانية يقوم 
بإعدادها طالب الكلية ضمن زيارات ميدانية 

الى المؤسسات اإلعالمية..

تدريب ن�سوي

الثالثاء 28 ديسمبر2010م.. بدأ بصنعاء 
البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل صحفيات 
عدد من الوسائل اإلعالمية حول معايير 
الجودة في الصحافة النسائية الذي تنظمه 
مؤسسة الفتاة اليمنية تحت شعار »آفاق 
التنمية البشرية على هامش الصحافة 
النسائية«، ويهدف البرنامج الى تعريف 
المشاركات على أساسيات الصحافة النسائية 
الفعالة وأهمية اإلعالم في النهوض بواقع 

المرأة دينيًا واجتماعيًا وثقافيًا.
 كما يسعى البرنامج الى إحياء روح االنوثة 
الغائبة وإكساب المشاركات معارف وخبرات 
حول كيفية محافظة المرأة العاملة على 

أنوثتها..

ت�ساور
الثالثاء 28 ديسمبر 2010م.. عقد منتدى 
اإلعالميات اليمنيات )موف( بالشراكة مع 

اللقاء  المتحدة بصنعاء  المملكة  سفارة 
التشاوري األول لمشروع تطوير التشريعات 
لتعزيز الحريات الصحفية واإلعالم المرئي 
وال��م��س��م��وع.. وف��ي ال��ل��ق��اء ش��دد نقيب 
الصحفيين االستاذ ياسين المسعودي على 
أهمية توحيد جهود المجتمع المدني للخروج 
برؤية مشتركة حول مشروع تعزيز الحريات 

اإلعالمية.

�إقالة 

ق�سرية

األربعاء 29 ديسمبر.. 
أقالت صحيفة »الناس« 
الزميل عبداهلل قطران 
قسريًا من إدارة خدمة 
»ناس موبايل« اإلخبارية 
ب��ن��اء ع��ل��ى توجيهات 
شديدة اللهجة من رئيس 

مجلس إدارة »سبأفون« 
والقيادي في اللقاء المشترك الشيخ/ حميد 
األحمر - الوصي على ورثة صحيفة »الناس« 
منذ رحيل مؤسسها الصحفي/ حميد شحرة.

ووفقًا لمصادر إعالمية فقد أقصي قطران 
من اإلشراف على الخدمة االخبارية وعين 
الزميل شاكر خالد خلفًا له، إثر تناول االول 

رسالة إخبارية لرأي مخالف للمعارضة..

َقْتل
الخميس 30 ديسمبر 2010م.. أعلنت 
منظمة »صحفيون بال حدود« في برلين أن 
)57( صحفيًا قد قتلوا بسبب تأدية عملهم 

خالل عام 2010م.
القتلى  إن محصلة  المنظمة  ل��ت  وق��ا  
انخفضت بنسبة 25% من العام الماضي 

حيث بلغ العدد )76( قتياًل، مشيرة الى 
انخفاض عدد الصحفيين الذين قتلوا في 

مناطق قتال في االعوام االخيرة.

نهب و�إحر�ق

الخميس 30 ديسمبر 2010م.. 
وجهت نقابة الصحفيين اليمنيين رسالتين 
الى وزير الداخلية اللواء الركن/ مطهر رشاد 
المصري بخصوص ما تعرض له الصحفي 
محمد عبداللطيف من عملية تقطع 
ونهب لسيارته في منطقة االهجر 
محافظة المحويت، وم��ا تعرض 
ل��ه م��ن��زل ال��زم��ي��ل ف���ؤاد قاسم 
رئيس تحرير صحيفة »اسبورت« 
م��ن أط���راف  مجهولين.. وقالت 
رسالة وجهها االمين العام لنقابة 
الصحفيين مروان دماج إن الزميل 
محمد عبداللطيف تعرض لعملية 
تقطع ونهب لسيارته نوع )سوناتا 
موديل 2004م( من قبل عصابة 
مسلحة يوم األحد 14/12/2010م 
المحويت،  في منطقة االهجر محافظة 
وطالب دماج الداخلية بضبط الجناة وإعادة 
كما طالب  للطيف،  عبدا لزميل  ا سيارة 
الداخلية بالتحقيق في حادث إحراق منزل 
فؤاد قاسم مساء األحد 26/12/2010م 
والكشف عن الجناة ومعاقبتهم وحماية حياة 

الزميل فؤاد قاسم وأفراد اسرته.

َمر�ْض

ير  مد  - جم  لهيا ا يز  لعز ا عبد ميل  لز ا
تحرير »الثورة نت« أجرى عملية جراحية 
تكللت  الجمهوري بصنعاء  بالمستشفى 
بالنجاح.. سالمات والزميل أحمد ناصر 
26سبتمبر«  تحرير » الشريف سكرتير 

انتقلت جدته الى رحمة اهلل.. تعازينا.

 مثلما هو متوقع وطبيعي قبيل أي استحقاق انتخابي في البلدان ذات النهج الديمقراطي، اشتعلت الساحة السياسية في 
اليمن جدااًل بين شركاء الملعب السياسي بعد فترة هدوء نسبي منذرة بموسم انتخابي ساخن، وسجال ديمقراطي حامي 
الوطيس، وتسخين مبكر لحُمَّى انتخابية تلوح في األفق على بُعد نحو )130( يومًا من الـ)27( من إبريل 2011م الموعد القانوني 
والدستوري الختيار الناخبين ممثليهم في رابع انتخابات برلمانية تشهدها البالد منذ قيام الجمهورية اليمنية ونشوء التعددية 

السياسية والديمقراطية في العام 1990م.

َمْن ي�سهد للعرو�سة..؟

�مل�سرتك ُيقّيم

 جتربة 

نف�سه..!!

خ���الف���ًا ل��م��ا هو 
م��ع��م��ول ب���ه عند 

تقييم التجارب السياسية 
ل���أح���زاب- ج��م��اع��ات 

وف���������رادى- أص����رت 
أحزاب اللقاء المشترك 
األس���ب���وع ال��م��اض��ي 
بة  تجر تقييم  على 
نفسها بنفسها.. حيث 
أقامت ندوة عن تجربة 

م������ع اللقاء المشترك بالتزامن 
ال���ذك���رى ال��ث��ام��ن��ة الستشهاد 

المناضل الكبير جاراهلل عمر في مؤتمر عام 
للتجمع اليمني لإلصالح.

وتحدث في الندوة محمد الرباعي- أمين عام 
اتحاد القوى الشعبية وأول رئيس لمجلس أعلى 
المشترك، والدكتور ياسين سعيد نعمان- أمين 
عام االشتراكي- رئيس سابق للمشترك- والدكتور 
لمجلس  ا رئيس  لمتوكل-  ا لملك  عبدا محمد 
األعلى ألحزاب المشترك، وكان من الطبيعي أن 
يشيد المشاركون في الندوة بتجربة المشترك 

لمستمعين  ا و لمتحدثين  ا ك��ون 
والحاضرين من قيادات المشترك.. 

ومَنْ يشهد للعروسة..؟!

خلِّي الطبق مستور:

فشل مناقشة 
واقع اآلثار

ف��ش��ل ال����زم����الء ف���ي صحيفة 
»الجمهورية« السبت الماضي، في عقد 

ندوة خُصصت لواقع اآلثار والمتاحف اليمنية إثر 

تدخُّل رئيس الهيئة العامة لآلثار والمتاحف الدكتور 
عبداهلل باوزير شخصيًا واعتراضه على عناوين 
أوراق العمل وأسماء المشاركين- وفقًا لما تناولته 

الوسائل اإلعالمية خالل ب�����ع�����ض 
اليومين الماضيين.. وأيًا 
كانت مبررات رئيس الهيئة 
وأسباب انزعاجه من حضور 
وس��ائ��ل اإلع���الم لتغطية 
الندوة فإن واقع اآلثار في 
بالدنا ال يخفى على أحد، 
وال يكفي للوقوف على 
واقع اآلثار المر والكارثي 
عشرات الندوات والمؤتمرات 
والحمالت الوطنية إلنقاذها 
لنبش  وا لنهب  ا فيا  ما م��ن 
اإلهمال  وعبث  لتهريب  وا
الرسمي..ويا »جمهورية«.. 

»خّلي الطبق مستور..!«.

فإن الذكرى تنفع 
املعتصمني..!

حتى ال يبالغ البعض في انفعاالتهم 
تجاه التعديالت الدستورية فتتعرض صحتهم 
للخطر، نُذّكر أن البرنامج االنتخابي لفخامة 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في 
االنتخابات الرئاسية عام 2006م تضمَّن »العمل 
على إجراء بعض التعديالت الدستورية الضرورية 
بهدف المزيد من تعزيز  النهج الديمقراطي التعددي 
في بالدنا، ومنها تحديد مدة رئيس الجهمورية 
ب�)5( سنوات بداًل من )7( سنوات، وتشكيل السلطة 
التشريعية من غرفتين بحيث يكون مجلس 

ثانية إل��ى جانب ال���ش���ورى غرفة 
ب���اإلض���اف���ة إل��ى مجلس ال��ن��واب، 

تطوير النظام االنتخابي عبر ضمان 
دوري���ة ون��زاه��ة االنتخابات العامة 
وكفالة شفافية كافة مراحلها، 
ه��ذا غير تشجيع زي��ادة 
مشاركة المرأة في الحياة 
يمكنها  بما  سية  لسيا ا
من الفوز بنصيب أكبر 
في المقاعد البرلمانية 

والمحلية«..

عيون االخبار


