
جلنة  ت�شكيل  ن  �أ كدين  م�ؤ

�الن��ت��خ��اب��ات م��ن �لق�شاة 

للعملية  ي�����ش��م��ن  ����ش����ف 

�النتخابية �شفافيتها ونز�هتها 

و�شيحد من �ملهاتر�ت و�ملكايد�ت 

�حلزبية �لتي ت�ش�د �النتخابات 

و�ل�شر�عات �ملحتدمة على ق��م 

ت�شكيل �للجنة و�للجان �النتخابية.. 

وب��ه��ذ� �خل�ش��ص ق��ال �ل��دك��ت���ر حممد 

ع��ا���ش���ر ك��ث��ري- رئ��ي�����ص ج��ام��ع��ة و�دي 

�لعليا  �للجنة  ت�شكيل  ن  �إ ح�����ش��رم���ت: 

لالنتخابات من �لق�شاة �شيجعلها حمايدة 

وم�شتقلة ك�ن �ع�شائها رجال قان�ن و�شيجنب 

�للجنة �ل�ق�ع يف �أي م��جهات بني �الأحز�ب 

عند �إجر�ء �النتخابات.

و�أ�شاف: �أنه ومنذ �إع��الن �ل�حدة �ملباركة 

�لتي �رتبطت بالدميقر�طية وم�شرة �لبناء يف 

بالدنا و�لقيادة �ل�شيا�شية بزعامة فخامة �الأخ 

علي عبد�هلل �شالح رئي�ص �جلمه�رية يحر�ص 

على تقدمي �لكثر من �لتنازالت الإجناح �لعملية 

�لدميقر�طية و�إي��ج��اد م�شاحة و��شعة حلرية 

�لتعبر عن �لر�أي لالأحز�ب و�لتنظيمات �ل�شيا�شية 

وكذلك منظمات �ملجتمع �ملدين.. وقد جرت �نتخابات 

تل� �نتخابات ويف كل مرة كانت �لقيادة �ل�شيا�شية 

وحكمتها هي �شر جناحها ونحن �لي�م على يقني �أن 

�النتخابات �لربملانية �لقادمة �شتتم و�شينال �أبناء 

�ل�شعب حقه �لد�شت�ري..

م�شرً� �إىل �أن دع�ة فخامة �لرئي�ص علي عبد�هلل 

�شالح بت�شكيل جلنة �النتخابات من �لق�شاة ياأتي يف 

�إطار �حلر�ص �ل�طني �مل�شئ�ل لفخامته لتخطي �أية 

عقبات حت�ل دون �إجر�ء �النتخابات يف ظل وحدة 

�ل�شف �لذي يغلب م�شلحة �ل�طن على �أي م�شالح 

�شخ�شية �أو حزبية �شيقة.. ويف نف�ص �ل�قت ماز�ل 

�حل��ر �ل�طني مفت�حاً �أمام كل �لق�ى �ل�شيا�شية 

باعتباره �أ�شل�باً ح�شارياً ُيعرف به �ليمني�ن.

ملزيد من الشفافية
�أما �لدكت�ر عمر خالد باجنيد عميد كلية �حلق�ق 

بجامعة عدن فقد �عترب دع�ة فخامة �الأخ علي عبد�هلل 

�شالح رئي�ص �جلمه�رية خط�ة �شائبة وحكيمة 

ك�ن �لق�شاء ه� �شلطة حمايدة وحم��رم ممار�شة 

�لعمل �حلزبي د�خل �ملنتمني لها وه� خر من يق�م 

مبهام جلنة �النتخابات الأن �لق�شاة هم 

خر �لعارفني بالقان�ن و�لد�شت�ر ومبا 

�أن �للجنة �لعليا لالنتخابات هي �شلطة 

��شر�فية ترتكز على �جل��نب �لقان�نية 

بالدرجة �لرئي�شية فاإن ت�شكيلها من �لق�شاة 

�ش�ف ي�شفي على �لعملية �النتخابية �أكرث 

�شفافية كما �أن �لتاأثر �ل�شيا�شي �حلزبي 

�شيك�ن خ��ارج �إط���ار �للجنة فالق�شاء 

م��ع��روف ب��اأن��ه م�شتقل وال يخ�شع الأي 

�نتماء�ت �شيا�شية �أو حزبية ميكن �أن ت�ؤثر 

على �لعملية �النتخابية.

و�أ���ش��اف: ن��رى كقان�نيني يف ت�شكيل 

جلنة �النتخابات من �لق�شاء �أمر يبعث يف �لنف�ص 

�لطماأنينة على نز�هة �النتخابات وع��دم تعكر 

�شف�ها بل �شيفعلها ب�شكل �أف�شل ك�ن ت�يل �لق�شاة 

الأم�ر �للجنة �شي�شع حدً� للمناكفات و�ملكايد�ت 

بني �الأحز�ب.

املعارضون أول املطالبني
و�لدكت�ر �أب�بكر �لزهري 

وكيل وز�رة �شئ�ن جمل�ص 

�ل��ن����ب و�ل�����ش���رى من 

جانبه قال: ت�شكيل جلنة 

�النتخابات من �لق�شاء ه� 

�حلل �الأف�شل و�الأن�شب جلميع 

�طر�ف �لعملية �ل�شيا�شية يف بالدنا 

نظرً� ال�شتقاللية �ل�شلطة �لق�شائية 

وباعتبارها هي �الأقرب و�الأجدر بت�يل 

هذه �مل�شئ�لية و�ملهام بعك�ص ما ه� 

عليه �الأن.

و�أ�شاف: نحن ن�شتغرب ملاذ� تعرت�ص 

بع�ص �الأحز�ب على ذلك فقبل فرتة كانت 

هي نف�شها ت�شر على �أن تك�ن �للجنة �لعليا 

لالنتخابات من �لق�شاة و�لي�م نالحظ �أن 

هناك م��قف معار�شة من قبل �مل�شرتك لهذ� 

�مل��ش�ع وال ندري ملاذ�؟

و�أ�شار �إىل �أن �ل�شلطة �لق�شائية ومنت�شبيها 

م عليهم �حلزبية ب�شكل كامل ولذلك فاإن  حترَّ

�لعملية �النتخابية �ش�ف تك�ن �شفافة وحمايدة 

و�شتك�ن من�شفة ومر�شية لكل �الأطر�ف.

وفيما يتعلق بت�شكيل �للجنة �لعليا لالنتخابات من 

�الأحز�ب فقد �أ�شار �لزهري �إىل �أن تلك �لتجربة مل 

تكن م�فقة بال�شكل �ملطل�ب ك�ن �خلالف و�لتعرث 

و�خلالفات �حلزبية يف �ل��قع �ل�شيا�شي �ملعي�ص ه� 

�شيد �مل�قف بني �الأحز�ب وبداًل من �أن تك�ن جلنة 

�النتخابات هي �لفي�شل �أ�شبحت هي �لعرثة �لتي 

تقف �أمام �لعملية �لدميقر�طية �لد�شت�رية.

نهاية املكايدات
�لدكت�ر حممد جناد نائب عميد كلية �ل�شريعة 

بجامعة �شنعاء بدوره حتدث قائاًل: �جلميع ي�ؤيد 

قر�ر ت�شكيل �للجنة �لعليا لالنتخابات من �ل�شلطة 

�لق�شائىة نظرً� حليادية و��شتقاللية �لق�شاء و�لذي 

ينطبق على ما تتطلبه �للجنة �لعليا لالنتخابات 

من حيادية و�شفافية ووع��ي قان�ين ود�شت�ري 

و�شينعك�ص ذل��ك على �لعملية �النتخابية �لتي 

�شتتخل�ص من �ملكايد�ت و�لطع�ن غر �ملربرة 

وكذلك �شتك�ن عملية �القرت�ع و�لفرز �أكرث نز�هة 

و�شفافية.

م�شيفاً: هناك عدد من �لدول �لتي ت�شكل �للجان 

�النتخابية فيها من �ل�شلطة �لق�شائية.. 

وطبعاً تلك �لدول جتري فيها �النتخابات 

ب�شكل �أف�شل وتك�ن نتائجها �أكرث �يجابية.

م���ؤك��دً�: �أن ت�شكيل �للجنة من �لق�شاء 

�شيقطع د�ب��ر كل �ملهاتر�ت و�ل�شر�عات 

�ل�شيا�شية �حلزبية �لتي يجب �حلد منها 

لكي ت�شر �لعملية �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة نح� 

�الأف�شل ويتمكن �لناخب�ن من ممار�شة حقهم 

�لد�شت�ري دون �أي مع�قات.

د�عياً �الأح��ز�ب و�لتنظيمات �ل�شيا�شية 

�إىل مباركة قر�ر ت�شكيل جلنة �النتخابات 

من �لق�شاة وع��دم �خل��ص يف �ملزيد من 

�لت�شنجات يف �مل��قف �لتي ال فائدة منها وال تخدم 

�لعملية �لدميقر�طية.۹
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وداعًا لتقاسم لجنة االنتخابات حزبيًا
ردًا على بيان املشرتك

¿  أصدرت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار من طرف أحزاب 
المشترك بيانًا رحبت فيه بالنجاح الذي تحقق باستضافة اليمن لبطولة 
خليجي20، وهو الشيء االيجابي الوحيد الذي حمله البيان، إذ اختفت 

الروح الرياضية تمامًا من البيان الذي صدر بلغة اآلخر ..

 �لبيان كاد يك�ن �شحيحاً 

ل� ق��رئ باملقل�ب.. الأنه 

يك�شف بالفعل عن ن��يا 

�أح��ز�ب �مل�شرتك غر �أنه 

يحاول �إل�شاقها بامل�ؤمتر 

�ل�����ش��ع��ب��ي �ل���ع���ام، فه� 

يتحدث يف �لبد�ية عن �أزمة 

�حل��ر وي�شنفها على �أنها 

�أزمة بني قلة فا�شدة ال ترى 

يف �حل�����ر �ال م�شاحلها 

ل�شخ�شية  � و ل�شيقة  �

و�أغلبية ت��رى يف �حل����ر 

لتغير  � يف  م�شلحتها 

و�ال����ش���الح، ول��ك��ن بيان 

�مل�شرتك يدعي عجباً �أنه ميثل �الأغلبية، 

فيما �مل���ؤمت��ر ميثل �الأقلية، ثم يتمادى 

ليق�ل �إن �الأقلية تتهرب من �ال�شالحات، 

وه� ما ال ي�شتقيم مع م�قف �مل�شرتك من 

�النتخابات �لتي تعترب ب��بة �ال�شالح 

و�لتغير �لدميقر�طي و�أد�ت���ه لتحقيق 

�ل��ت��د�ول �ل�شلمي لل�شلطة، ويف م��شع 

�آخر يدعي بيان �مل�شرتك �أن �أحز�به بذلت 

جه�دً� خالل �لفرتة �ملا�شية الإقناع �ل�شلطة 

باالن�شمام �ىل م�شار �ال�شالح عرب ح��ر 

وطني �شامل، والندري بل�شان من يتحدث�ن 

ومن يخاطب�ن ويخدع�ن بهذه �ملحاوالت 

�لعقيمة، وهل يعتقدون �أنهم قادرون على 

حم� �ل�ش�رة �جلميلة و�النطباعات �لتي 

تك�نت لدى �شي�ف �ليمن بعد �أن �شاهدو� 

باأعينهم �حلقيقة دون و�شاطة.

 �إنه بيان يثر �ل�شفقة على هذه �الأحز�ب 

�لتي تعي�ص خ��ارج �لزمن وت�شتنكف 

ت  بلحظا ت��ن��ع��م  ن  �أ

�ل��ف��رح م��ع �ل�شعب 

ح��ت��ى وه���ي ترحب 

ب���ن���ج���اح خ��ل��ي��ج��ي20 

تع�د لتق�ل: �إن �لبع�ص 

حاول ��شتغاللها الأغر��ص 

وك��اد  �شطحية،  �شيا�شية 

�ملريب �أن يق�ل خذوين، و�إال 

فما هي دالالت هذ� �لبيان يف 

ه��ذ� �لت�قيت 

ب����ال����ذ�ت، 

وماذ� يعني 

ح ب���ق����ل���ه:  جن���ا ن  �إ

�ل��ب��ط���ل��ة 

ك�����ان ردً� 

ع���ل���ى زي���ف 

�ل�شلطة!!؟

�نها �له�شتريا و�أوهام �لعظمة وتقم�ص 

دور �مل�شيطر و�مل�جه للجماهر.. وكان 

�الأوىل �أن ت�جه �لدع�ة لقياد�ت �مل�شرتك 

ف  ل�شي� � �شمن   2 0 خليجي ر  بح�ش�

�لقادمني من خارج �ليمن، الأنهم بالفعل 

ال يعي�ش�ن يف �ليمن و�إال ملا �شطرو� ذلك 

�لبيان �ملري�ص.

يف ج��ان��ب �آخ����ر ي��ح��ذر 

�ل��ب��ي��ان �حل���زب �حل��اك��م 

�لذي يعتربه ممثل �الأقلية 

من تعديل �لقان�ن ب�ش�رة 

�نفر�دية، وك��ان �الأح��رى 

بالبيان �أن يدع� �أغلبيته 

�ىل �ل��ت�����ش��دي ل��ل��ق��ان���ن 

ب���داًل م��ن �الن���ق���الب على 

�لدميقر�طية.

ونحن هنا ال ن�شتغرب 

من م��قف �مل�شرتك فهي 

م��قف معه�دة ال تعرتف 

باأي �تفاقات �أوتفاهمات 

�شفة،  و�شرعان ما تنقلب عليها غر �آ

ومن ذلك وثيقة �تفاق �ملبادئ ل�شمان 

�نتخابات نزيهة و�شفافة و�آمنة �لذي وقع 

عليها �مل�ؤمتر و�مل�شرتك قبيل �نتخابات 

�لرئا�شة يف �لعام 2006م وحمله �الأخر 

ب�صروط جت���اوزت الع�صرة، وح�صل 

مب�جبها على 46% من جلان �النتخابات 

»�لن�شف تقريباً« و�أ�شاف ع�ش�ين من 

�مل�شرتك �ىل جلنة �النتخابات �لعليا، 

ورغم �أن �مل�شرتك لديه ن�شف �للجان ومل 

تتك�ن �أية جلنة من حزب و�حد، ووقع 

جميع �أع�شاء �للجان من كافة �ملر�كز على 

نتائج �لفرز �ال �أن �مل�شرتك خرج ليق�ل 

�إن �النتخابات مزورة، متنا�شياً �أن 

هذ� �لكالم �إن كان �شحيحاً فاإنه 

يعني �أن �مل�����ش��رتك �شريك 

يف �لتزوير بن�شبة %50 

الأن��ه ميلك ن�شف �للجان 

وقع��  ئه  ع�شا �أ وجميع 

�لنتائج ب�ج�د  على 

مر�قبني حمليني 

ودول�����ي�����ني 

وم��ن��دوب��ني 

ع����ن ج��م��ي��ع 

�ملر�شحني ر�قب�� 

لعملية  � ���ش��ر 

م��ن �ل��ب��د�ي��ة 

�ىل �لنهاية.

ويف �الأخ��ر 

ن  �أ ن�������رى 

علينا و�ج��ب��ن��ا  يحتم 

�أن نق�ل لهم: »عزيزي �مل�شرتك: عف�ً� لقد 

نفد ر�شيدكم«.. الأنهم �إن كان�� يخاطب�ننا 

يف �مل�ؤمتر فنحن ال ن�شدقهم و�إن كان�� 

يخاطب�ن �خل��ارج فه� ال ي�شدقهم، �أما 

�إن كان�� يخاطب�ن �ل�شعب فلن نتحدث 

با�شمه، ولكن عليهم �أخ��ذ رده من خالل 

�ل�شندوق و�شنك�ن �أول �ملهنئني لهم �إن 

�شدقهم �ل�شعب ومنحهم ثقته.. ال نريد 

�أن نق�ل �أكرث من ذلك الأن �ل�شرب يف �مليت 

حر�م.۹

عبدالولي املذابي

¿ ق��رر �مل���ؤمت��ر �ل�شعبي �ل��ع��ام �مل�شي نح� �إج��ر�ء 
�النتخابات �لنيابية �ملقبلة �بريل 2011م يف 

م�عدها �ملحدد وفقاً للد�شت�ر و�لقان�ن.

 وياأتي هذ� �لقر�ر بعد �أن بذل جه�دً� م�شنية يف 

حماولة �إقناع �أحز�ب �للقاء �مل�شرتك وحماورتها 

ح�ل عدم قدرة �أي حزب على حرمان �ل�شعب 

من حق�قه �لدميقر�طية �أو �شلبه �إر�دته وكبح 

رغبته يف �لنه��ص و�لتقدم دون منغ�شات 

تعطل عليه ذلك على �شكل ي�شاغ ب�ج�د فر�غ 

د�شت�ري.

 �خلط��ت �لتي �شار �مل�ؤمتر �ل�شعبي �لعام يف 

�جتاهها بال كلل ودع��ته �ملتكررة لكافة �لق�ى حل��ر 

وطني م�ش�ؤول مبا فيها �مل�شرتك برهنت �أن �الأخرة ال 

حتاور و�إمنا جتيد فن �لهذيان .. ال تريد حتديد �شقف 

زمني لالإنتهاء من �حل��ر وال ترغب بالدخ�ل يف ح��ر 

جاد وم�ش�ؤول �إذ كانت يف كل جل�شة ح��ر 

تختلق ق�شة جديدة ال عالقة لها مبا �لتاأم 

�جلميع الأجله ول� �أن �مل�ؤمتر 

��شتمر يف م�شايرة مطالب �للقاء 

�مل�شرتك ل��شل به �حلال �ىل 

�التفاق على تخ�شي�ص �لف 

جل�شة ح����ر وبالكاد تكفي 

�للقاء �مل�شرتك لكي يعرتف �أن 

�الر�ص كروية.

ورمب��ا �أك��رث منها ملناق�شة 

م�شاألة تعديل قان�ن �جلاذبية 

�شريطة �أن يك�ن �لعامل ني�تن طرفاً يف 

�حل����ر ودع��ك من �حلديث عن تعديل 

قان�ن �النتخابات، وما مت �التفاق عليه مع �مل�شرتك 

ومب�جبه مت تاأجيلها لعامني �شارفت على �النتهاء مبا 

يعني �نه لي�ص �أمام �الحز�ب يف �ل�شاحة �ليمنية 

غر �مل�شي نح� ي�م �ل�27 من �بريل 2011م 

و�الحتكام ل�شناديق �القرت�ع.

ويف هذ� �ل�شاأن ف��اإن �أو�شاع �لدميقر�طية 

يف �ليمن ال تتطلب من جهابذة �مل�شرتك عقد 

ندو�ت ولقاء�ت ت�شاورية م�شاورة لل�شك كما 

�أن ما يخرج به �مل�شرتك وي�شميه وثائق �إنقاذ 

وت��شيات عاجلة ال تعني للم�ؤمتر �ل�شعبي 

�لعام �أي �شيء ك�نه ال يعمل يف �خلفاء وال 

�ش�شها باعتبار  �أ يخاف �لدميقر�طية �لتي 

�إجر�ء �النتخابات �إحدى �حلاالت �لطبيعية 

للممار�شة �لدميقر�طية ولكن �مل�شرتك يحاول 

قدر �مل�شتطاع جتنب �إجر�ء �النتخابات الأنها 

تك�شف �أزمة �نعد�م �لثقة بينه و�لناخبني وبني تك�ينات 

تلك �الأحز�ب.۹

علي الشعباني

من قانون االنتخابات إىل جاذبية نيوتن

املشرتك يف الـ)1000( ساعة حوار

املؤتمر ليس أقلية 
وكفاكم أوهامًا

نجيب شجاع الدين

من يقنعهم 
أن األرض 

كروية؟!

¿ أزف الوقت إلنهاء التقاسم الحزبي للجنة االنتخابات.. 
االسبوع الماضي أعلن فخامة الرئيس هذا القرار المهم بعد 
أن تسبب تشكيل لجنة االنتخابات من األحزاب بمعوقات ال 
تحصى كادت أن تقضي على التجربة برمتها.. إذًا فالشفافية 

والحيادية والنزاهة ستكون مع لجنة من القضاة..
وحول هذا  اعتبر قانونيون قرار فخامة األخ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية القاضي بتشكيل اللجنة العليا لالنتخابات من 
القضاة بالصائب والحكيم كون السلطة القضائىة هي األجدر 
بتولي هذه المسئولية نظرًا الستقاللية القضائية وحياديته 

ونزاهته.

د.نجاد: املكايدات الحزبية 
ستكون خارج اطار اللجنة

د.باجنيد: قرار صائب وسنضمن 
انتخابات نزيهة

د.الكثريي: اللجنة لن تخضع 
ملماحكات وصراع األحزاب

د.الزهريي: االنتخابات ستكون شفافة 
ونتائجها مرضية لجميع األحزاب

د. �لكثريد. جناد د. باجنيد

العيدروس يرتأس وفد املؤتمر يف امللتقى 
العربي الدولي لنصرة األسرى

حذر املشرتك من مقاطعة االنتخابات 
»أنيس« يفند ادعاءات »ياسني«

¿ تر�أ�ص �ال�شتاذ حممد ح�شني �لعيدرو�ص ع�ش� 
�للجنة �لعامة وفد �مل�ؤمتر �ل�شعبي �لعام �مل�شارك 

يف �أعمال �مللتقى �لعربي �لدويل لن�شرة �ال�شرى 

يف �شج�ن �الحتالل �لذي بد�أ �أعماله �شباح �أم�ص 

�الأحد بالعا�شمة �جلز�ئرية.

ويف كلمته نيابة عن �لرئي�ص �جلز�ئري رحب 

عبد�لعزيز باخلادم �أم��ني عام جبهة �لتحرير 

�جلز�ئرية باحل�ش�ر و�أر�شل با�شم �حل�ش�ر 

حتية �عتز�ز وتقدير لال�شرى يف �شج�ن �الحتالل 

�لذين بن�رهم ينرون عتمة �ل�شج�ن و�ش�اًل 

�ىل دول��ة فل�شطينية �شيدة وعا�شمتها �لقد�ص 

�ل�شريف.

و��شاف �ن تنظيم هذ� �مللتقى جاء للتعبر عن حجم �ملاأ�شاة 

وعمق �ملعاناة �لتي يتعر�ص لها �ال�شرى �لفل�شطيني�ن وه� ما ي�ؤكد 

مت�شكنا �لق�ي بالق�شايا �لعادلة يف �لعامل.

ويناق�ص �مللتقى- �لذي يختتم �لي�م مب�شاركة نح� 

1200 �شخ�شية عربية و��شالمية وعاملية ميثل�ن 

ح��ىل 55 دولة من خمتلف قار�ت �لعامل- ق�شايا مهمة 

تتعلق باال�شرى يف �ل�شج�ن �ال�شر�ئيلية بينها م��ش�ع 

تط�ر �العتقاالت عرب مر�حل �ملقاومة يف فل�شطني يف 

ظل �ال�شتيطان، و��شرى �لد�خل �لفل�شطيني 1948م 

و�لبعد �لق�مي و�ل�طني و�لن�شايل لق�شية �ال�شرى 

�لفل�شطينيني وو�شع �ال�شرى و�ملعتقلني �لفل�شطينيني 

يف �شج�ن �الحتالل يف �لقان�ن �لدويل �الن�شاين.

باال�شافة �ىل ���ش��ه��اد�ت ور���ش��ائ��ل م��ن �ملعتقلني 

و�ال�شرى �ملحررين وعائالتهم و�حلق�ق �الن�شانية لال�شرى 

وعائالتهم و�لدعم �ملادي و�ملعن�ي لهم و�ملفق�دين ومقابر �الرقام 

و�جلاثمني.۹

¿ مل تعد قياد�ت �أح��ز�ب �للقاء 
�مل�شرتك ق��ادرة على �لت�شرت على 

�شبحت  و�أ ومغالطاتها  كاذيبها  �أ

تف�شح نف�شها بنف�شها، فهذه �شحيفة 

»�ل��ث���ري« يف عددها �الخ��ر تذكر 

ع��ل��ى ل�����ش��ان �أن��ي�����ص ح�شن يحيى 

�نتقاد �الخ���ة يف �مل�شرتك للحزب 

�حلاكم �مل�ؤمتر �ل�شعبي �لعام جر�ء 

�ن�شحابه من �حل��ر »لن تقاوم رغبة 

�ل�شحك«. يف حني ترد »�لث�ري« على 

هذه �ملغالطة �لبائتة بكذبة �أخرى 

جاءت على ل�شان �الأمني �لعام للحزب 

�ال���ش��رت�ك��ي �ل��دك��ت���ر يا�شني ويف 

�ل�شفحة �ملقابلة ي�ؤكد �أن �مل�شرتك مل يذهب للح��ر مع �مل�ؤمتر و�إمنا 

كان يريد �لذهاب ملحاورة ما ي�شميهم �حلر�ك �النف�شايل ومل ي�شتطع.

 كما ي�ؤكد يا�شني �ن ذهاب �أي حزب لالنتخابات حماقة.

ويق�ل �أني�ص ح�شن يحيى �ن �النتخابات لي�شت �شرفاً �شيا�شياً  بل 

هي �أك��رث �الآل��ي��ات فعالية و�أهمية 

و�أن �أط����ر�ف وم��ك���ن��ات �للجنة 

�ل�طني  ر  ل��ل��ح���� �لتح�شرية 

لي�ص لديها م�قف و��شح بنينِّ فيما 

م �شتقاطع  �أ ذ� كانت �شت�شارك  �إ

�الن��ت��خ��اب��ات �لنيابية �ل��ق��ادم��ة. 

وي������ش��ح �أن �مل���ؤمت��ر �ل�شعبي 

�لعام ال يزعجه مقاطعة �مل�شرتك 

ن  �أ �لعك�ص  ب��ل على  لالنتخابات 

�شت�شهل  ت  با نتخا لال طعتها  مقا

وت���ؤم��ن �حل�ش�ل على �الأغلبية 

�لكا�شحة �لتي ي�شعى �ليها.  يف حني 

�أن م�شاركة �ملعار�شة يف �مل�شرتك يف 

�النتخابات من �شاأنها �ن تقلل من هذه �لنتيجة.

تبني هذه �لكلمات �لتناق�ص �ل���شح بني ما يريده �مل�شرتك وما ال 

يريده كما تك�شف �ن �ال�شط��نة �مل�شروخة �لتي يرددونها ح�ل عدم 

تهي�ؤ �الج��ء وتلك �الأزمات ال وج�د لها �ال يف خياالتهم.۹


