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انتظام العملية االنتخابية يعزز ثقة المانحين باليمن
نائب وزير التخطيط لـ»الميثاق«:

الكحالني: اتحاد األدوية لديه خطة
 طموحة لالستثمار الصناعي

وزير المياه: نشعر باليأس إزاء تفاقم مشكلة الحفر العشوائي لآلبار

 أعلن رئيس االتحاد اليمني لمنتجي 
األدوي��ة األخ علي محمد الكحالني عن 
خطة طموحة لالتحاد لتفعيل مجاالت 
االستثمار في الصناعات الدوائية والمستلزمات 
الطبية وذلك من خالل اتفاق الشركات األعضاء 
على رؤية اقتصادية واضحة لتحقيق التوسع 
الرأسي واألفقي لهذه الصناعة واالستفادة 
الباحثة  العالمية  الشركات  الشراكة مع  من 
والمتخصصة ف��ي صناعة أدوي���ة األم���راض 

المستعصية والمزمنة لتطوير الخدمة العالجية.
وأش��ار رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية 
لصناعة األدوية يدكو إلى أن هذه الخطة تأتي 
ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها على 
تطوير قطاع الصحة العامة بصفة عامة والخدمة 
الدوائىة بصفة خاصة والتي اشتملتها التوصيات 
الواردة في مصفوفة مجلسي النواب والشورى 
وجسدها برنامج الحكومة في النهوض بالقطاع 

الصحي وتحسين خدماته.

 عبر المهندس عبدالرحمن االرياني- وزير 
المياه والبيئة- عن أسفه لتزايد استنزاف مياه 
االحواض الجوفية االمر الذي يهدد مستقبل 
اليمن المائي جراء تفاقم هذه المشكلة.. وقال: 
إن اليمن معرضة لكارثة حقيقية ويمثل الحفر العشوائى 
سرطان يلتهم ال��ث��روة المائية.. وأك��د في تصريح 
ل�»الميثاق« أن هناك تواطؤًا في عدم قيام جهات الضبط 
القضائي بضبط المخالفين من المتنفذين والمسؤولين.

وقال: نحن في وزارة المياه ينتابنا اليأس من عدم تنفيذ 

القوانين وضبط عملية منح التراخيص والتي صارت 
تتصرف بها السلطة المحلية دون وعي ومسؤولية أو نص 
قانوني يخوّل لها ذلك..ولفت الى أن االحواض المائية 
المهددة بالجفاف تتعرض الستنزاف جائر بشكل جنوني 
يعرض الوطن والمواطن لخسائر فادحة. وطالب وزير 
المياه والبيئة بوقفة جادة ومسؤولة من الجميع للحد من 

هذه المشكلة المتفاقمة.
 مشيرًا إلى أن الحل الوحيد لوقف الحفر العشوائي للمياه 
هو قيام الدولة بشراء جميع الحفارات وتعويض أصحابها 
في القطاع الخاص أو اتخاذ اإلجراءات الحازمة دون تحايل 

أو مماطلة وتنفيذ النصوص القانونية والتنفيذية.

 ما مدى تأثير االنتظام السياسي على الدعم 
االقتصادي لليمن؟

- عندما تنتظم االنتخابات وتنتظم العمليات 
الدستورية يكون لديك إط��ار تشريعي قادر 
على ممارسة مهامه بكل قوة ولدينا أمثلة منها 
االتفاقيات المطروحة اآلن أمام مجلس النواب.. 
نحن بانتظار مجلس نواب قوي يستكمل مناقشة 

االتفاقيات التنموية.
 وكذلك الترتيبات المرتبطة بالبرلمان، أما في 
حالة الجمود بمعنى ال انتخابات وال برلمان فاعل، 
فذلك يسبب لنا بعض االشكاالت مع الجهات 
المانحة على مستوى العالم، ولذلك نستطيع 
القول: إن انتظام العملية االنتخابية والتشريعية 
مهم جدًا لليمن أمام العالم، فعندما يأتي مجلس 
نواب جديد يتعامل مع المرحلة الجديدة.. مرحلة 
البناء والتنمية والتغيير.. دخول اليمن ضمن 
منظومة مجلس التعاون الخليجي.. اليمن اآلن 
تريد أن تقضي على اإلرهاب.. ونقولها بصراحة 
تحول جديدة  نقطة  االنتخابات ستكون  إن 
في ظل وجود برلمان قوي يعمل مع السلطة 
التنفيذية على تحقيق األهداف الرئيسية وفي 
صدارتها التخفيف من الفقر والتعامل مع المشكلة 
السكانية، ومع قضايا المياه واالره��اب، وبدون 
هذا التجديد الذي نتوقع حدوثه أعتقد أن العملية 

ستكون رتيبة.
 توجيهات االخ الرئيس وتأكيده على إجراء 
االنتخابات في موعدها خلقت حركة في السوق 
وتفاؤاًل لدى الناس أنهم مقدمون على مرحلة 
جديدة وبرلمان جديد وحكومة جديدة وخطة عمل 

وبناء قوي جدًا ستثبته األيام القادمة.

استفادة من األخطاء
 هناك اشكاالت تطرح أمام تدفق حركة التمويالت 
واالستفادة من المبالغ التي خصصتها الجهات 

المانحة.. ما الجديد في المعالجات؟
- بالفعل ك��ان��ت هناك 
بعض العوائق المتمثلة في 
جوانب مؤسسية وتنظيمية 
وإداري��ة.. بعض اإلجراءات 
يتبعها  لتي  ا ت  تيبا لتر ا و
المانحون ال تتوافق مع ما 
هو موجود لدينا ويحصل 
ن����وع م���ن ال��ت��أخ��ي��ر في 
المراسالت، وحصل بطء 
أيضًا في الجانب اإلداري 
لدينا واستطعنا -بحمد اهلل- 
تجاوزه في العام 2010م، 
وم��وض��وع ال��ت��أخ��ي��ر ك��ان 
تجربة بالنسبة لنا استفدنا 

منها كثيرًا وفي االعوام 2011-2012 سنتجاوز 
ما حصل سابقًا اضافة الى شيء مهم جدًا هو 
المشاريع والبرامج واالحتياجات التي طرأت منذ 
العام 2007م باالضافة الى خطط 2006م، كل 
ذلك دفعنا للتعامل مع وضع جديد هو صندوق 
تنمية اليمن الذي سيتولى موضوع االحتياجات 

الجديدة للبلد خالل الفترة 2011-2015م.
تجاوزه  تم  السابقة  المخصصات  موضوع 
بالتوافق مع المانحين وقد رتبنا برنامجًا متكاماًل 
الستخدام هذه المبالغ مع المانحين وسنناقشه في 
مؤتمر أصدقاء اليمن في مارس القادم بالرياض 
وراعينا في البرنامج إمكانية استخدام تلك المبالغ 

بشكل سريع وبتعاون المانحين أنفسهم.
> هل يعني هذا أنكم تجاوزتم كافة االشكاليات 

المطروحة بشأن االستفادة من الدعم؟
- نحن وضعنا برامج لتجاوز هذه االشكاليات، 
وهذا ال يعني أنها انتهت، ولكنها ستنتهي عند 
استقطاب الدعم وال��ب��دء باستخدام المبالغ 

المخصصة.
>  بين مؤتمر أصدقاء اليمن بالرياض في فبراير 
الماضي ومؤتمر الرياض في مارس القادم .. ما الذي 
تحقق بشأن االستفادة من المنح التي خصصها 

المانحون؟
- في الحقيقة كل ما حصل هو لقاءات واجتماعات 
مع المانحين تمخض عنها اتفاقات وترتيبات 
وإجراءات لتخصيص معظم المبالغ سيليها بعد 
ذلك استخدام تلك المبالغ على الواقع، بمعنى 
إنزال مناقصات وتكليف شركات ببدء مشاريع، 

والتنفيذ سيبدأ خالل عامي 2011-2012م.

صندوق تنمية اليمن
 من ضمن االشكاالت التي يطرحها المانحون 
عدم وجود أجندة مشاريع واضحة أو مقنعة.. هل 

أنتم جاهزون بأجندة تنموية؟
- هناك أجندة المشاريع السابقة التي تم االتفاق 
عليها في مؤتمر لندن سيتم تنفيذها ابتداء من 
العام الحالي 2011، وقد استكملت ترتيباتها 
كاملة، وهي بانتظار إنزال مناقصات المشاريع، أما 
بالنسبة لألجندة الجديدة فلدينا عشرات المشاريع 
التي طرأت بعد عام 2007م ولكن لم تتوافر لها 
أي مخصصات وننتظر توفير مخصصاتها من خالل 
مؤتمر أصدقاء اليمن بالرياض في مارس القادم، 
كذلك صندوق تنمية اليمن الذي نعول عليه كثيرًا، 
وسيكون شراكة بين البنك الدولي والواليات 
المتحدة وبريطانيا ودول الخليج واليمن وسيكون 
عماًل مشتركًا ومنسقًا ومزمنًا بالوقت واالمكانات 
ونتوقع من خالله دعمًا اقتصاديًا تنمويًا أمنيًا 
يساعد اليمن في تجاوز االشكاالت والصعوبات 

في الفترة القادمة.
  من أين أتت فكرة الصندوق؟

- فكرة الصندوق طرحت خالل مؤتمر أصدقاء 
اليمن في الرياض وط��ورت الفكرة بمالحظات 
من قبل أمريكا وبريطانيا ودول الخليج، ليكون 
الصندوق آلية لتفادي ما حدث في مؤتمر لندن 
2006، عندما ذهبنا بأجندة مشاريع، ولكن لم 
تكن كل المشاريع جاهزة بالدراسات واألراضي، 
وبالتالي تأخرنا وهذا يحدث لكل 
البلدان النامية، ولكن تعلمنا من 
تلك التجربة كيف نتجاوز هذه 
االشكاليات، وأتت فكرة الصندوق 
الدولي لدعم اليمن لتفادي ما 
حدث في 2006م، والعمل بشكل 
مشترك مع أصدقاء اليمن في 
عملية التنمية ومكافحة االرهاب.

  متى سينشأ هذا الصندوق؟
- سيعلن عنه ويبدأ تأسيسه في 

اجتماع الرياض القادم.
ــاذا فــي جعبتكم استعدادًا   م

لمؤتمر الرياض في مارس؟
- الحكومة شكلت عددًا من الفرق تعمل على 
اإلع��داد للمؤتمر من خالل ما طرح في مؤتمر 

نيويورك المتمثل في اإلعالن واألدبيات.
 مؤتمر نيويورك استمر ساعتين فقط.. أليس 

كذلك؟
- نعم.. لكن سبقه العديد من االجتماعات 
واللقاءات للفرق والمستشارين في الهاي وأبو 
ظبي وبرلين وغيرها، تلخصت في االجتماع لمدة 

ساعتين في نيويورك.
 نحن اآلن نتعامل مع القضايا التي طرحت .. وهي 
قضايا سياسية واقتصادية وأمنية وتنموية وقضايا 
الالجئين، والحكومة ستذهب الى مؤتمر الرياض 
بثالثة ملفات تتناول تلك القضايا وستحدد فيها ما 
قامت به اليمن، وما هو مطلوب تحقيقه، البعض 
يروج إشاعات بأن هذه آخر فرصة لليمن، وهذا غير 
صحيح .. عملية التنمية مستمرة، وعملية البناء 
االقتصادي ومكافحة االرهاب والتطوير واالصالح 
السياسي كلها مستمرة، وبالتالي مؤتمر الرياض 
محطة من محطات التشاور مع العالم وفرصة 
إلب��راز إنجازاتها وتصحيح أخطائها أيضًا، وما 
نطلبه من المجتمع الدولي تفهمًا للوضع الحاصل 
في اليمن، وإيجاد عمل مشترك مع الدول المانحة 

يقودنا الى محطات نجاح جديدة.

 ما أولويات الحكومة في جانب التعاون الدولي؟
- تتصدر أولوياتنا في هذه المرحلة التخفيف من 
الفقر ألنك ال تستطيع القضاء عليه ألنه كالمرض 
المزمن، وهناك فقراء في أغنى دول العالم، ونحن 
نعمل على الحد منه، من خالل مشاريع تأهيل 
وتدريب وتشغيل وتشجيع قدوم االستثمارات 

واستقطاب رؤوس أموال.
اإلرهاب يأتي كنتيجة للفقر، ألنه يشكل مناخًا 
مساعدًا للقيام بأعمال مخالفة للقانون والنظام، 
نحن نعمل على مكافحة اإلرهاب وفي ذات الوقت 
نحاول احتواء الفقر والتخفيف من آث��اره مثل 
البطالة، من خالل التدريب والتأهيل والتشغيل، 
والحكومة تولي موضوع االستثمارات أهمية كبيرة 

ألنها أساس االقتصاد الوطني.
 نأتي الى موضوع االره��اب، الذي نعمل على 
مكافحته من خالل االرش��اد والتوعية، ولكنه 
يعالج ايضًا بالقوة، فاليمن بحاجة ألن  يكون قوة 
أمنية ودفاعية كبيرة على مستوى المنطقة ألنها 
على خط المالحة البحرية ويجب العمل بالتعاون 

مع دول المنطقة لتحقيق 
نجاح، وليس التعامل مع 
كل حالة بحالتها عندما 
يحدث انفجار أو استهداف 
سفينة فتهب ك��ل دول 
العالم لمكافحة االرهاب، 
والحمد هلل لدينا اآلن عمل 
منسق م��ع دول الخليج 
وال��والي��ات المتحدة في 
مجال المعلومات والتدريب 
وال����دع����م ب��ال��م��ع��دات 
واالم���ك���ان���ات ال��الزم��ة، 
وسيتطور هذا العمل الى 
برنامج لمكافحة االرهاب 

في هذا الجزء من العالم.
 ونتوقع في المستقبل القريب نقلة نوعية 
في قدرات اليمن األمنية والدفاعية برًا وبحرًا 
وجوًا تمكنها من حماية منطقة المالحة البحرية 

والدولية.

ثقة دولية بالقيادة
  ما الذي يعزز ثقة المانحين باليمن؟

- نحن بلد على الرغم من مشاكله الكثيرة اليزال 
صامدًا ومكافحًا، وما يعزز موقف اليمن لدى العالم 
ويعزز مصداقيتها أن لدينا قيادة سياسية قوية 
رغم محاولة تصويرها بعكس ذلك وأن اليمن 
فيها انفالت أمني، وفوضى، والحقيقة أنها مرحلة 
زمنية كانت الدولة تجنح فيها للتعامل السلمي في 
حل المشاكل، لكن الثابت أن لدينا قيادة سياسية 
قوية قادرة على التعامل مع التجاوزات االمنية وأن 
تضرب بيد من حديد كل الخارجين على القانون، 
وهناك ثقة دولية بالقيادة اليمنية تتجلى في 
التعامل مع اليمن ومنح القروض والمعونات.. 
وأؤكد أن اليمن كيان سياسي واقتصادي قوي أمام 
اآلخرين، لكن بعض وسائل االعالم أحيانًا تقدم 
اليمن في موقف ضعيف وهذا غير صحيح.. اليمن 
يزورها العديد من زعماء العالم ورؤساء الحكومات 
وال��وزراء والوفود الرسمية ولدينا مفاوضات مع 

البنوك الدولية ومع الدول.. واليمن متحرك رغم 
كل مشاكله، وله حضور قوي في كافة المحافل 
الدولية، والعالم يتعامل معنا من خالل ما يراه 
من إمكانية للتحرك، أحيانًا تحدث لدينا مشاكل، 
ولكن البعض يحاول تصويرها كأنها النهاية، 
كما ذكرت بعض المنتديات السياسية والبحثية، 
ولكن استطيع القول بلد به ثالثة وعشرون مليونًا، 
سيتطور وسيتأهل ويتعاون مع العالم وستأتي 
استثمارات اليه تغير المعادلة االقتصادية داخله، 
ولدينا امكانات كبيرة جدًا، ويكفي أن نذكر أن %10 
فقط من ثرواتنا النفطية والمعدنية تم اكتشافها 
حتى بداية التسعينيات، وخالل 18 عامًا لم تسجل 
اكتشافات كبيرة على البحر أو اليابسة في مجال 
النفط والمعادن ألن البعض يحاول تصوير الوضع 
في اليمن على أنه غير مستقر وبالتالي يهرب 

المستثمرون في هذه المجاالت األساسية.
نحن لدينا نفط ومعادن لم تكتشف ولدينا 
ثروات بحرية، وإمكانات سياحية وخدمات يمكن 
أن نقدمها على طول الساحل إذا توافرت لدينا 
منتجعات، عندنا إمكانات قوية تستلزم أن نشتغل 
بها ونتدرب عليها وندعو اآلخرين اليها تحت مظلة 
النظام والقانون وحينها ستجد الصورة السوداء 
قد تحولت، وهذا ما تعول عليه القيادة السياسية 

والحكومة.

المنح والقروض
 تذكر بعض التقارير أن نسبة االستفادة من المنح 
المخصصة لدعم التنمية في اليمن التزال ضئيلة.. 

كم بلغت النسبة حتى اآلن؟
- اليمن حصلت على 8.5 مليار دوالر يتم تنفيذ 
ما قيمته 2.8 مليار دوالر هذا المبلغ بواسطة 
الدول المانحة التقليدية مثل الواليات المتحدة 
وبريطانيا وايطاليا واليابان والصين وغيرها، 
وهذا البرنامج يسير بشكل طبيعي، وبالتالي 
نستطيع القول بأن هذا المبلغ صرف من خالل 
العديد من المشاريع التي تقوم بها 
تلك الدول، لكن المشكلة كانت مع 
مبلغ ثالثة مليارات المتبقية التي 
تبرعت بها وأقرضتها دول الخليج 
وبعض الصناديق الدولية، وصرف 
منها 360 مليون دوالر فقط أي 
20%، أما المبالغ المتبقية  نحو 
فهي مخصصة لبرامج أو مشاريع 
وال يعني أنها انتهت بل مرتبطة 
متعلقة  و  أ نحين  لما ا ب��ظ��روف 
بالحكومة اليمنية، وبالتالي الحديث 
هو عن مبلغ الثالثة مليارات وما 
صرف منها، وفخامة الرئيس وجه 
في ع��دد من اجتماعات مجلس 
الوزراء باستخدامها عامي 2011 - 
2012م في عملية التنمية، ولدينا خطة لالستفادة 
منها في مجاالت الطرق والصحة والتعليم والمياه 
والكهرباء والزراعة وغيرها، واستطيع القول إن 
هذين العامين هما عاما التحدي بالنسبة للحكومة 
اليمنية، واعتقد أن خليجي عشرين اثبت للعالم أن 
اليمنيين قادرون على التحدي واإلنجاز القياسي 
عندما تتوافر لديهم اإلرادة، وكانت المناسبة 
بمثابة اختبار، نجحنا فيه بتعاون الجميع حكومة 
وشعبًا وكل قام بدوره من أصغر مواطن الى أكبر 

مسؤول.
 تعليقكم على العالقات اليمنية - الخليجية؟

- عالقتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي في 
أفضل مستوياتها والتفاهمات تسير بشكل ممتاز 
ويشرف عليها الرؤساء والزعماء في الخليج وقيادة 

سياسية حكيمة في اليمن.
> هل تتوقع انضمام اليمن لمزيد من الهيئات في 

مجلس التعاون؟
- يجب أن نؤهل عمالتنا للعمل في دول المجلس 
وبالتالي السنوات السبع القادمة هي سنوات 
التأهيل االقتصادي والقانوني والسياسي وفتح 
المجال للعمالة اليمنية بعد تدريبها وتأهيلها وهذا 

ما نقوم به حاليًا.

قال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف إن االنتخابات النيابية الوشيكة ستكون نقطة    
تحول جديدة في ظل وجود برلمان قوي يعمل مع السلطة التنفيذية على تحقيق األهداف الرئيسية 

وفي صدارتها التخفيف من الفقر والتعامل مع المشكلة السكانية ومكافحة اإلرهاب.
وأوضح شــرف أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد ثالثة ملفات اقتصادية وأمنية وسياسية ستقدم إلى 
مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر عقده بالعاصمة السعودية في مارس القادم...مشيرًا إلى أن الملفات ستحدد 

ما حققه اليمن وما هو مطلوب تحقيقه في تلك المجاالت.
وأكــد نائب وزيــر التخطيــط أن وجود قيــادة سياســية قوية فــي اليمن عــزز موقفها 
ومصداقيتها أمام العالم ومكنها من اكتساب ثقة المجتمع الدولي التي تتجلى في التعامل 

مع اليمن ومنحه القروض والمعونات.
منوهًا إلى ترتيبات لإلعالن عن الصندوق الدولي لدعم اليمن ضمن شــراكة إقليمية 

ودولية.. التفاصيل وقضايا أخرى في سياق الحوار التالي:

اإلع�����ان ع���ن تأسيس 
ص��ن��دوق تنمية اليمن 
خ���ال م��ؤت��م��ر أص��دق��اء 

اليمن يف مارس القادم

لقادمة  ا السنوات 
هي ف��رة التأهيل 
االق�����ت�����ص�����ادي 
وال����ق����ان����ون����ي 
والسياسي الندماج 

بادنا مع الخليج

استوعبنا األخطاء 
التي أعاقت تدفق 
تمويات املانحني 
ووضعنا برنامجًا 

لتجاوزها

الحكومة ستحمل 
ثاثة ملفات إىل 
الرياض تشرح فيها 
ما تحقق وم��ا هو 

مطلوب تحقيقه

ننتظر مجلسًا  نيابيًا  قويًا يستكمل 
مناقشة االتفاقيات التنموية

م��ؤت��م��ر ال��ري��اض 
ر  و للتشا م��ح��ط��ة 
وإبراز نجاحات اليمن 

وتصحيح األخطاء

  حوار / عبدالولي المذابي

  كتب: فيصل عساج

وبالدنا تعد العدة إلجراء االنتخابات 
البرلمانية في السابع والعشرين من 
ابريل 2011م فإن العادة جرت أن 
تتنافس االحزاب في برامجها االنتخابية على 
تقديم أفضل ما لديها من رؤى وأفكار ومشاريع 
تهدف الى تعزيز الوحدة الوطنية وتسييد 
دولة النظام والقانون وتفعيل دور ومهام 
ومسؤوليات المؤسسات التشريعية والتنفيذية 

والقضائية .. الخ.
فمثاًل.. نجد كل االح��زاب المشاركة في 
االنتخابات البريطانية تتبارى فيما بينها من 
خالل برامجها االنتخابية بهدف إقناع الناخب 
بصواب برنامجها، وبالتالي الفوز بثقته وصوته 

حين يذهب لإلدالء به في مراكز االقتراع.
هذه المسألة شهدناها في الدورات االنتخابية 
البرلمانية التي عقدت في 1993، 1997، 
2003م، وسنراها في ابريل القادم، ونجد أن 
كل االحزاب بال استثناء تتكلم عن المواطن 
باعتباره حجر الزاوية في استقرار النظام 
الوطني السياسي ال��وح��دوي وه��و الركن 
األساس في عملية التنمية وإنجاحها، وهو 
الوسيلة والغاية التي من أجله وفي سبيله 
وسبيل استقراره وتطوره ارتبطت الوحدة 
بالديمقراطية كخيار وطني وحيد يضمن 
تحقيق المبدأ السلمي لتداول السلطة عبر 

االنتخابات العامة الحرة والنزيهة والمباشرة.
واليوم نقول لكافة االحزاب اليمنية المؤتمر 
وأح��زاب التحالف الوطني وأح��زاب المشترك 
وغيرها: إن الفرصة متاحة للجميع للمشاركة 
في االنتخابات القادمة من خالل إعدادها 
المبكر لبرامجها االنتخابية والتي يفترض أن 
تكون برامج وطنية على قدر كبير من مالمسة 

الواقع وإمكانية تغييره نحو األفضل.
كما ندعو كل االحزاب والتنظيمات السياسية 
الى استنفار كافة قواها سلميًا للدخول في 
االنتخابات القادمة كاملة العدة والعدد حتى 
تضمن فوزها بعدد من مقاعد البرلمان القادم 
بما يمكنها من تحويل برنامجها االنتخابي الى 
جزء من خطط الحكومة القادمة على أساس 
قاعدة أن األفضل لمصلحة البالد والعباد هو ما 
يجب أن تأخذ به أية حكومة عاقلة في البرلمان 

المنتخب في ابريل 2011م.
نقول ذلك ألننا نرى أن االحزاب التي قد تقرر 
مقاطعة االنتخابات البرلمانية القادمة ستحكم 
على نفسها بالعزلة وعلى أعضائها باالعتزال.. 
وكلنا يتذكر حين قاطع الحزب االشتراكي 
اليمني االنتخابات البرلمانية التي جرت في 
ابريل 1997م كيف حكم على نفسه بالعزلة 
طيلة الفترة 97 - 2003م وتضرر نشاطه 
وخسر على الصعيد الوطني الشيء الكثير، لهذا 
نتمنى أن تدرك أحزاب المشترك أن قرار لجوئها 
لخيار المقاطعة هو بمثابة قرار  انتحار  هي في 

غِنَى عنه ولن تستفيد منه شيئًا.
خالصًة.. نريد أن تنتهز كل االحزاب فرصة 
االنتخابات البرلمانية كي تشارك فيها وتضع 
برامجها الفاعلة لتكسب ثقة الناخب وصوته 
ولكي تعرف عمليًا حجمها الحقيقي في الشارع 

اليمني.
 والخالصة األه��م أن تضع االح���زاب في 
أولويات برامجها االنتخابية المواطن واستقراره 
النفسي واالجتماعي وضمان حياة كريمة له من 
خالل استقراره االقتصادي والمعيشي بدافعها 
عن مسألة وقف التصاعد الجنوني ألسعار 
المواد الغذائية والضرورية االخرى المرتبطة 
بحياته كالصحة والتربية والتعليم والضمان 
االجتماعي وتوفير فرص العمل ومحاربة الفقر 

والبطالة.. الخ.

للتأمل
كل برامج األحزاب والتنظيمات السياسية 
في االنتخابات البرلمانية ما لم تضع تحسين 
مستوى حياة المواطن ستكون كمن يؤذن في 

مالطا.

برامج األحزاب 
االنتخابية 

ومعدة 
المواطن


