
في البداية أوض��ح الشيخ عبدالواحد 
صالح رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
أن إجراء االنتخابات في موعدها المحدد 
استحقاق دستوري ال ينبغي الهروب منه 
أو المساومة فيه، وأن أي محاولة لتأجيل 
االنتخابات النيابية عن موعدها ستخلف 
المستويات  ك��ل  على  كبيرة  مشاكل 
االقتصادية والسياسية واإلدارية، ومزيدًا 
من المناكفات اإلعالمية وستتيح فرصًا 
للحاقدين على الشعب الذين يريدون 
خلق الزوبعة في االستقرار السياسي 
واألمني.. وأشار إلى أن تشكيل اللجنة 
العليا لالنتخابات والتصويت على قانون 
االنتخابات والتوجه إلى إجراء االنتخابات 
في موعدها المحدد كلها إجراءات قانونية 
ودستورية تصب وفق ما تم االتفاق عليه 
بين المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب 
اللقاء المشترك كتنفيذ التفاقية فبراير 

2009م، ومحضر 17 يوليو 2010م.
خطوة رائعة

أما األخ/ محمد درهم الغزالي رئيس 
فرع نقابة المهن التعليمية والتربوية 
فيقول: أظن أن مجلس النواب قد حرص 
على أن يمارس مهامه الدستورية بإقراره 
تعديالت قانون االنتخابات، فقد انحاز 
الحق الدستوري يفترض من أبناء الشعب 
اليمني الواحد أن يتمتعوا به ليكون هو 
الدليل المرشد لالنتخابات النيابية التي 
يفترض أن تجرى في ال� 27 من ابريل 
2011م، باعتبارها استحقاقا دستوريًا 
ولم يحدث في تاريخ البشرية ان قامت 

المعارضة باالحتجاج والرفض لقانون انتخابات 
يجيز لها الحق الدخول في المنافسة مع األخرى 
للوصول إلى السلطة، ويضيف: إن هناك فراغًا 
في الرؤية لدى أحزاب اللقاء المشترك التي تريد 
أن تجرد المجتمع المدني والمجتمع اليمني عمومًا 
من أدواته الدستورية، ومن أسلحته القانونية، 
وتجريد المؤسسات من مشروعية وجودها 
من خالل جعل الزمن يتآكل، وعلى المشترك 
أن يختاروا إما الدخول في االنتخابات، وإما أن 
يبتعدوا عن طريق الشعب؛ لكي يمارس حقه 

الدستوري.
تمديد غير قانوني

من جانبه يقول عبدالحكيم مقبل مدير عام 
مكتب الثقافة: يجب أن يرى قانون االنتخابات 
النور لكي يكون الدليل المرشد لالنتخابات 
النيابية باعتبارها استحقاقًا دستوريًا وشعبيًا 
لكل مواطن، ويجب على كل القوى السياسية 
أن تحترمه وال يحق ألي منها تجاوزه، وإذا كان 
المشترك يخطط إلدخال البالد في فراغ دستوري 
من خالل سعيه إلى تأجيل االنتخابات تحت ذرائع 
واهية... فالدولة ماضية في إجراء االنتخابات 
استجابة إلرادة الشعب اليمني الواحد.. الذي لن 

يتنازل عن ممارسة حقه الديمقراطي.
األخ صادق الكامل مدير عام مكتب الجوازات 
والهجرة يرى أن إجراء االنتخابات النيابية في 

موعدها المحدد يعد مطلبًا جماهيريًا..
وق��ال: إن تأجيلها يعد انقالبًا على مفهوم 
الديمقراطية وتعديًا على إرادة الشعب وانتقاصًا 
من قدراته وإمكاناته، وقد حان الوقت ليقول 

الشعب كلمته الفاصلة في فعل وطني 
ديمقراطي متميز..

ومن جهته األخ فضل الحسني رئيس 
بالبناء  المحامين يؤكد  نقابة  ف��رع 
على مواقف بعض القوى السياسية 
في المعارضة ما وصفه بالتآمر على 
الديمقراطية، مشيرًا إل��ى المراحل 
الديمقراطية التي قطعتها البالد وحتى 
اليوم منذ أول انتخابات نيابية في العام 
1993م وق��ال: تلك المراحل شكلت 
نقلة نوعية فريدة لليمن على المستوى 
المحلي واإلقليمي والدولي، كما لعبت 
دورًا بارزًا في خلق المضمون الحقيقي 
الستيعاب وتعود الشعب اليمني على 
فترات محددة زمنيًا في الدستور بما 
يخص االستحقاق االنتخابي من )6-4( 
سنوات هذه الفترة المحددة دستوريًا 
عمقت في عقل المواطن اليمني مزيدًا 
من الوعي واالستيعاب في هذا المنحى، 
وأصبح يراقب السلب واإليجاب ويحدد 
لمن يصوت في اي استحقاق انتخابي 

قادم.

نهج صحيح
أما الشيخ علي السعيدي فيقول: يجب ان 
تجرى االنتخابات النيابية في موعدها المحدد 
ال��� 27 اب��ري��ل 2011م، وال يمكن التأجيل 

م��رة اخ��رى فاالنتخابات 
استحقاق دستوري شعبي 
م��ؤك��دًا ان اي��ة محاولة 
لتعطيل االنتخابات تعد 
تجاه  سلوكًا غير س��وي 
استحقاق الشعب وحقوقه 
الديمقراطية التي كفلها 
ل��ه ال��دس��ت��ور، مطالبًا 
ك��اف��ة ال��ق��وى واألح���زاب 
ل��س��ي��اس��ي��ة ومنظمات  ا
م  بعد ني  لمد ا لمجتمع  ا
لديمقراطية  ا م  استخدا
وسيلة للضغط واالبتزاز 
وال��م��ق��اي��ض��ة وإث�����ارة 

الفوضى..
ثوابتنا الوطنية

وتحدث األخ/ عبدالحكيم 
الرقي مدير عام مديرية 
المشنة قائاًل: على القوى 
السياسية أن تسير في درب 
تطوير العملية االنتخابية 
عن طريق إجراء التعديالت 
الدستورية وتعديل قانون 
االن��ت��خ��اب��ات واالس��ت��ف��ت��اء 
واعادة تشكيل اللجنة العليا 
بموجب  يأتي  لالنتخابات 
ات��ف��اق ف��ب��راي��ر 2009م، 
وبموجب الدعوى الوطنية 
م��ن ق��ب��ل ف��خ��ام��ة رئيس 
الجمهورية/ علي عبداهلل 
صالح، حفظه اهلل في ال���27 ابريل 2010م، 
لجميع القوى السياسية للدخول في حوار جاد 

ومسئول.

منافسة شريفة
ويوضح الشيخ محمد حمود الرصاص عضو 
المجلس المحلي أن االنتخابات تعني المنافسة 
الشريفة والتحدي والتجديد، وقال: احزاب اللقاء 
المشترك لم تستطع ان تجدد نفسها بما يجعلها 
روحًا وجسدًا متناسقين مع روح العصر واحتياجات 
العملية الديمقراطية لذا فهي تعاني منذ ثالث 
سنوات من )فوبيا( االنتخابات الذي ظل يالحقها 

الى اآلن بعد ان شعرت بفقدان ثقة الشعب بها.
استجابة لنداء الواجب

فيما تفسر األخت فايزة البعداني عضو المجلس 
المحلي رفض أحزاب اللقاء المشترك لقانون 
ولجنة االنتخابات بالشعور بالهزيمة المبكرة.. 
وقالت: البد من إجراء االنتخابات النيابية في 
موعدها تلبية إلرادة الشعب في ممارسة حقه 
الدستوري والقانوني والديمقراطي، مشيرة إلى 
أن الحوار الوطني المسؤول تحت مظلة الثوابت 
الوطنية والوحدة والدستور والديمقراطية يتطلب 
إجراء االستحقاق االنتخابي في الموعد المحدد 
ال�27 إبريل 2011م، استجابة لنداء الواجب 

الوطني.

المكال - صالح العجيلي
للمؤتمر  االنتخابية  لقيادة  ا عقدت   <
بمحافظة حضرموت السبت الماضي اجتماعًا 
موسعًا برئاسة األخ سالم الخنبشي رئيس الهيئة 
التنفيذية للمؤتمر.. ضم االجتماع أعضاء قيادة فرع 
المؤتمر وأعضاء الهيئة التنفيذية وأعضاء مجلس 

ال��ن��واب، ورئيس جامعة حضرموت ورئيس فرع 
المؤتمر بالجامعة واللجنة الفنية للمؤتمر ووكيل 
الوادي والصحراء عمر مبارك عمير.وقد ثمن رئيس 
الهيئة التنفيذية بنتائج زيارة فخامة االخ الرئيس علي 
عبداهلل صالح للمحافظة وما اعطته من دفعة جديدة 
لتحقيق المزيد من المشروعات التنموية والخدمية 
وفي مجال الشباب والرياضة واستقطاب المزيد من 

المستثمرين واالستثمارات الجادة في المحافظة.ومن 
جانبه أشار االخ عوض عبداهلل حاتم الى أن القيادة 
االنتخابية بحضرموت كانت سباقة في عملها، 
حيث نفذت عددًا من اللقاءات المهمة واالجتماعات 
التمهيدية، وأوضح أن قيادة فرع المؤتمر بساحل 
حضرموت قد قامت بنزوالت ميدانية شملت جميع 

فروع المؤتمر في دوائر ومديريات المحافظة.

القيادة االنتخابية بمحافظة حضرموت تواصل استعداداتها االنتخابية

 ابناء محافظة إب لـ»الميثاق«:

االنتخابات النيابية استحقاق دستوري ال يمكن تجاوزه

> دأب��ت أح��زاب اللقاء المشترك 
على نشر الشائعات حول التعديالت 
الدستورية  األخيرة وأنها تؤبّد فترة 
الرئاسة لرئيس الجمهورية فخامة األخ علي 
عبداهلل صالح بطريقة ديكتاتورية مفروضة 

على أكثر من 20 مليون نسمة.
رغ���م أن ه���ذا ال���ك���الم غ��ي��ر صحيح، 
ف��إن الجماهير اليمنية ب��ق��در م��ا تؤمن 
بالديمقراطية والتعددية والتداول السلمي 
للسلطة، تؤمن ب��أن علي عبداهلل صالح 
الجدير بقيادة اليمن ألنه يمثل إرادتهم 

واختيار تطلعات الحاضر والمستقبل.
 بحسب التعديالت ستكون فترة الرئاسة 
خمس سنوات تجرى بعدها انتخابات رئاسية 
ليختار الشعب من يريد، األمر الذي يعني أن 
حكاية »قلع العداد« أكذوبة واهية وواحدة 
من أوهام المشترك التي ترى أنها لن تتمكن 
من البالد في ظل وجود فخامة الرئيس علي 

عبداهلل صالح باعتباره صمام أمان اليمن.
لم تأتِ التعديالت الدستورية الستهداف 
قيادات المشترك شخصيًا وإن كانت تعتقدها 
كذلك..  كما أنها لم تأتِ بعكس ما يشتهيه 
أبناء الشعب كونهم مازالوا يشكلون القرار 
األول واألخ��ي��ر ف��ي ك��ل م��ا يشكل لوحة 
حياتهم الديمقراطية، وستخضع التعديالت 
الدستورية لالستفتاء ليقول الجميع كلمتهم 

بحرية تامة: )نعم( أو )ال(.
وهنا ال يوجد ما يبرر تمترس المشترك 
في خندق العداء على أنه يدافع عن حقوق 
المواطنين ليخرج عليهم بنداءات وتحذيرات 
»زرق��اء اليمامة« ويحاول فرض تهيؤاته 
الخرافية والمشؤومة حول القادم الذي ينتظر 

مستقبل البالد.
ذلك أنه في ظل النهج الديمقراطي الذي 
أرساه فخامة االخ علي عبداهلل صالح- رئيس 
الجمهورية- رئيس الؤتمر الشعبي العام 
يدرك أبناء اليمن أنه ال يمكن أن يتم أمر 
جاء مفروضًا عليه سواء أكانت التعديالت 
الدستورية أو حتى تلك االحزاب الخارجة عن 
إطار الواقع والنهج الديمقراطي التي مازالت 
تثير المخاوف حول التعديالت، رغم اإلجماع 
على أنها جاءت مواكبة لتطورات الديمقراطية 

وملبية لالحتياجات التنموية والخدمية.
 كشفت هذه الخطوة الجريئة مؤامرات 
أحزاب المشترك وخططها الستهداف الرئاسة، 
ولذلك جن جنونها نتيجة الوقوع في مأساة 
مكائدها وارتداد كيدها في نحرها، إذ أدركت 
أن تسترها بالحوار وتهيئة األجواء لم تكن 
سوى محاوالت بائسة أدت الى إحراق جميع 
أوراق لعبتها وإسقاط ورقة التوت االخيرة.. 
وقد يتساءل أحدهم بكل براءة: لماذا وقفت 
أحزاب المشترك عند موضوع الرئاسة وتركت 

باقي بنود التعديالت..؟!

 استطالع/ حميد الظاهري

.. تعد االنتخابات حقًا ديمقراطيًا وضروريًا للتداول السلمي للسلطة ويأتي الحوار كوسيلة من وسائل الديمقراطية لمعالجة مختلف 
القضايا الوطنية لما من شأنه الخروج بتوافق يعزز من وحدة الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الراهنة..

 صحيفة »الميثاق« التقت عددًا من الشخصيات السياسية واالجتماعية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة إب الذين 
تحدثوا عن أهمية االنتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد الـ 27 ابريل 2011م، وخرجت بالحصيلة التالية:

دان��ت األم��ان��ة العامة   
التحاد األدباء والكتّاب 
اليمنيين وعدد من المنظمات 
الحقوقية ما تعرض له الزميل 
عبدالكريم المدي مطلع هذا 
االسبوع من محاولة اعتداء 
عليه الى مقر سكنه وذلك على 
خلفية كتابته لمقالة صحفية 

انتقد فيها المعاملة الالإنسانية 
المؤجرون  بها  يعامل  لتي  ا
أصحاب العقارات المستأجرين، 
حيث طالب الزميل في مقالة 
البرلمان بسن قانون عادل 
لمؤجر  ا بين  لعالقة  ا ينظم 
لة  لعدا با يتسم  لمستأجر  وا
اإلنسانية واح��ت��رام آدمية 

المستأجر.. مشيرًا الى أن رفع 
االيجارات بصورة كبيرة تفوق 
قدرة المستأجرين، إضافة الى 
الكثير منهم  ما يتعرض له 
للطرد من المساكن في اسلوب 
مخالف للدستور والقيم.. وهذا 
ما ينعكس سلبًا على االستقرار 

وتعكير الصفو االجتماعي.

»خرافة« .. مازال 
في المشترك

نجيب شجاع الدين

ناشد متعاقدو األجر   
سسة  لمؤ با مي  ليو ا
العامة لالتصاالت السلكية 
وزي��ر  معالي  والالسلكية 
االتصاالت وتقنية المعلومات 
الجبري  ك��م��ال  المهندس 
بسرعة البت في مطالبهم 
حول التثبيت بدرجة وظيفية 
أسوة بزمالئهم الجامعيين 

الذين تم تثبيتهم سابقًا.
وأش�����ارت م��ن��اش��دة 24 
متعاقدًا باألجر اليومي لوزير 

االتصاالت انهم حصلوا على أول توجيهاته 
الى اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع العاملين 

ب��األج��ور ال��ي��وم��ي��ة نهاية 
2008م الى أن وصلت إلى 
ستة توجيهات بنهاية العام 

2010م ولكن دون جدوى.
 وأكدوا بالقول »إن اللجنة 
أصبحت تمثل عائقًا أمام 
مستقبلنا وأحالمنا »الدرجة 
الوظيفية« والتي يحلم بها 
كل شاب يمني حاصل على 
مؤهل جامعي ليخدم به هذا 

الوطن الغالي«.
وطالبوا الوزير بالتوجيه 
الى اللجنة لمناقشة أوضاعهم في أول 

اجتماع لها خالل االيام القادمة.

أمانة األدباء وعدد من المنظمات المدنية 
تدين االعتداء على »المدي« 

متعاقدو األجر اليومي باالتصاالت 
يناشدون الوزير النظر  في اوضاعهم

معايير الجودة في الصحافة اليمنية

 بليغ الحطابي
> اختتمت أم��س فعاليات الورشة التدريبية 
الخاصة بمعايير الجودة العالمية للصحافة التي 
تنظمها لجنة التدريب والتأهيل بنقابة الصحفيين 
اليمنيين بالتعاون مع برنامج االستثمار في المستقبل 
بمشاركة )26( متدربًا يمثلون مختلف الوسائل االعالمية.

وقال رئيس لجنة التدريب بالنقابة الزميل نبيل االسيدي 
إن الدورة تأتي في إطار الشراكة البناءة القائمة بين النقابة 
وبرنامج المستقبل .. في ضوء حرص النقابة تلبية بعض 
التطلعات لدى الصحفيين اليمنيين في مجال التدريب 
والتأهيل.. موضحًا بأن النقابة حققت نجاحًا ملموسًا في 
تطوير مهارات وق��درات معظم الصحفيين في مختلف 

المحافظات.
 الى ذلك أشار نقيب الصحفيين ياسين المسعودي في 
كلمته االفتتاحية الخميس الماضي الى أهمية إقامة مثل 
هذه الدورات التي ستساعد الزمالء الصحفيين على تطوير 
مهاراتهم وتنمية قدراتهم.. وأهمية عكس ما يتلقونه من 

أنشطة في ممارساتهم العملية الصحفية.
 من جهته ثمن حسين الوادعي عضو فريق برنامج 
المستقبل تفاعل الصحفيين اليمنيين بشكل عام مع 
البرامج والمشاريع التأهيلية التي ينفذها برنامج االستثمار 
للمستقبل في اليمن.. متمنيًا استمرار التعاون لما يحقق 

االهداف والتطلعات لدى الجميع وخصوصًا الصحفيين.
منوهًا الى األنشطة والبرامج القادمة والسابقة التي 
عملت على تأهيل الصحفيين وتزويدهم بالمهارات 

المختلفة في جميع التخصصات الصحفية واالعالمية.

أزمة الدول 
العربية في 

بيروت
ت�����ب�����دأ ال����ي����وم 
نية  للبنا ا بالعاصمة 
بيروت ن��دوة »أزم��ة 
الدولة في الوطن العربي« 
التي ينظمها مركز الوحدة 
العربية ومركز  للدراسات 
كارن ليفي للشرق األوسط 
والجمعية  العربية للعلوم 

السياسية.
وأوض����ح ال��دك��ت��ور أحمد 
لجمعية  ا رئ��ي��س  لكبسي  ا
العربية ان الندوة سيشارك 
فيها ع��دد من السياسيين 
وال��م��ف��ك��ري��ن م���ن جميع 
ال������دول ال��ع��رب��ي��ة وم��ن 
الحزبية  التوجهات  مختلف 
مين  يو ة  لمد ا  قشو سينا و
لمتعلقة  ا لمواضيع  ا فة  كا
ب��أزم��ة ال��دول��ة ف��ي الوطن 
العربي وبالذات في الصومال 

والسودان.
وأش���ار الكبسي إل��ى أنه 
سيلقي خالل الندوة كلمة 
االف��ت��ت��اح��ي��ة إض��اف��ة إل��ى 
التعقيب على ورق��ة عمل 
تتناول المخاطر التي تواجه 

اليمن.

المرأة والعمل السياسي
لطيفة عقالن العجيلي

> مرت المرأة اليمنية بمراحل كبيرة حتى 
وصلت إلى ما وصلت اليه.

وبفضل توجيهات فخامة الرئيس القائد فقد 
حصلت المرأة على حقوقها الدستورية حيث تربعت 
44( مقعدًا  أعلى المناصب، كما توجت بمنحها )
للمجالس النيابية القادمة والمحددة في 27 أبريل، 
إنها الجديرة لتحمل المسئوليات في كل الجوانب ا 
لمشتركة سواًء أكانت سياسية أم اجتماعية كما أنها 
تعلو مناصبها الكبيرة بنزاهة وكفاءة واقتدار، إنها 
العقل السليم، إنها تمتلك القدرات والصمود فهي 
قادرة للوصول لكل ما تصبو إليه من المسئوليات 
التي تعلوها رغم مواجهتها للكثير من الهجوم 
واالعتراضات فهي تزخر بعقالنية بناءة تختلي خنوع 
السياسة المبللة بالمياه الراكدة بعيدة عن االلتفافات، 
إنها نقية كالمياه العذبة نزيهة بسياسة مثمرة ال 
تنحني وال تلتفت إلى الوراء متألقة بحكمة قوية ناجحة 
في كل مهام تكلف به، لقد اعتلت مناصب عدة منها 
مديرة ووكيلة وقاضية ووزيرة وسفيرة تنصبت بنجاح 
ومسئولية، إنها توحيد للسالمة ورمز للديمقراطية 
ال تخشى المشاركة في صنع القرار.. إنها الجانب 

السلمي.
كما أن بعض األخوة المتصيدين في بعض الصحف 
يفهمون المواضيع بالطريقة الذي ترضيهم يذرون 
في الرياح ويتصفحون في الظالم ويوهمون قراءهم 
بالسالم وهم يكتبون لؤم الكالم، إن أقالمهم تحاول 

االنتحار، أناملهم زحفت من رفع القلم.

االثنين : 10 / 1 / 2011م 
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العدد: )1537( استطالع14

ابناء خوالن الطيال يؤيدون إجراء االنتخابات في موعدها
أكد أبناء مديرية الطيال خوالن محافظة صنعاء تمسكهم بحقهم الدستوري والقانوني بإجراء االنتخابات 

البرلمانية المقبلة في موعدها القانوني 27 أبريل المقبل..
وفي مهرجان جماهيري أقيم بالمديرية السبت الماضي حضره عدد من القيادات المؤتمرية ومنظمات المجتمع 

المدني أكدوا اصطفافهم الوطني إلى جانب االستحقاق الدستوري المقبل واالنتصار لقضايا الشعب والوطن.
كما أبدت الكلمات التي ألقيت استعداد الجميع للدفاع عن المكتسبات الوطنية حيث اكد االخ احمد صالح عضو اللجنة 

الدائمة بأن كل الشرفاء والوطنيين سيكونون الدرع الحصين للدفاع عن الديمقراطية وكل المكتسبات الوطنية.

¿ ال��س��ع��ي��دي: ن��رف��ض م���ص���ادرة االس��ت��ح��ق��اق��ات ال��دس��ت��وري��ة
¿ الرقي: على األح��زاب أن تسري يف درب تطوير العملية االنتخابية
¿ ال����رص����اص: امل���ش���رك ي��ع��ان��ي م���ن »ف���وب���ي���ا« االن��ت��خ��اب��ات
ال���ب���ع���دان���ي: 27 أب���ري���ل اس��ت��ج��اب��ة ل���ن���داء ال���واج���ب ال��وط��ن��ي

¿ ص��اح: االنتخابات ستحبط الحاقدين على الشعب
¿ ال���غ���زال���ي: امل���ش���رك ي���ري���د أن  ي��ل��غ��ي ال��دس��ت��ور
¿ مقبل: لن نتنازل عن ممارسة حقنا االنتخابي
¿ الكامل: ح��ان الوقت ليقول الشعب كلمته
¿ الحسني: الديمقراطية شكلت نقلة نوعية لليمن


