
محمد أنعم 

سيناريو املشرتك.. 
من وراء رفض 

االنتخابات الربملانية؟!

¿ ملاذا يرف�ض امل�شرتك وبقوة اإجراء االنتخابات 
النيابية.. وهل اأ�شبحت فعاًل - خطرًا يهدد البالد 

واأمنها وا�شتقرارها؟.. وهل لدى امل�شرتك م�شروع 

جيل  بتاأ ال�شعب  م�شلحة  ي��خ��دم  ومنقذ  ب��دي��ل 

االنتخابات اأو منعها بقوة ال�شالح؟وما م�شلحة 

املوؤمتر ال�شعبي العام وبقية االأحزاب والتنظيمات 

ال�شيا�شية من اإج��راء االنتخابات؟هذه االأ�شئلة 

وغريها جتعلنا قبل االجابة عليها ن�شع القارئ 

اأمام بع�ض تفا�شيل م�شروع امل�شرتك الذي ي�شعى 

اىل حتقيقه من وراء رف�شه لت�شكيل اللجنة العليا 

لالنتخابات من الق�شاة اأو من غريهم واإج��راء 

االنتخابات النيابية يف موعدها املحدد..باإمكان 

اجلميع اأن يت�شور حال اليمن يف يومي 28 و29 

اأبريل 2011م وما بعدهما.. يف حال عدم ت�شكيل 

جلنة االنتخابات واحليلولة دون اإجراء االنتخابات 

الربملانية.. فلو مت ذلك -ال�شمح اهلل- فاإن �شورة 

اليمن �شتبدو كالتايل:اإن جمل�ض النواب ك�شلطة 

ت�شريعية منتخبة من ال�شعب لن ي�شبح جمل�شاً 

�شرعياً معرتفاً به داخلياً وخارجياً و�شيكون اأ�شبه 

مبجل�ض للتمثيل احلزبي اأو املناطقي.. كما لن يكون 

جمل�ض النواب موؤهالً للدفاع عن ال�شرعية الد�شتورية 

اأب��دًا كما ج�شد ذلك الدور الوطني امل�شهود يف عام 

1994م عندما ت�شدى ب�شجاعة ملوؤامرة االنف�شال 

ولعب دورًا كبريًا يف اإ�سقاط تلك امل�ؤامرة.. اجلميع 

يدرك اأن قوة جمل�ض النواب حينها كانت نابعة من 

كونه منتخباً من ال�شعب وميثل كل اأبناء اليمن..

وبالتايل.. اإذا مل جتَر االنتخابات ف�شتنجح اأحزاب 

امل�شرتك يف تفكيك اأول موؤ�ش�شة د�شتورية يف طريق 

حماوالتها جر اليمن اىل ال�شوملة.. خ�شو�شاً واأن 

بداية امل�شكلة ال�شومالية- وهذا يعرفه اجلميع- 

الد�شتورية يف  �ش�شات  املوؤ تدمري  ب�شبب  كانت 

ذلك البلد ال�شقيق ما اأدى اىل انهيار الدولة بكامل 

موؤ�ش�شاتها وزجها يف حروب فو�شوية ال يعلم اإاّل اهلل 

متى تتهياأ االأجواء لعودة املوؤ�ش�شات الد�شتورية 

اإليها..اأما احلديث عن الدميقراطية وت�شكيل جلنة 

االنتخابات واإجراء انتخابات نيابية ف�شيكون بعد 

اأبريل 2011م من امل�شتحيالت.. فاإذا كانت اأحزاب 

امل�شرتك مل تنفذ اتفاق فرباير وال��ذي ين�ض على 

ثالث ق�شايا.. فال نعتقد اأنه �شيكون مبقدور املوؤمتر 

ال�شعبي العام بعد اأبريل 2011م اأن يهيئ االأجواء 

كما تريدها اأحزاب امل�شرتك ولو بعد مليون عام حتى 

ولو جاء حاماًل اإليها املن وال�شلوى..ولو افرت�شنا 

اأن��ه مت توافق حزبي بني املوؤمتر وامل�شرتك على 

اإج��راء تعديل د�شتوري اأو ت�شكيل حكومة وحدة 

وطنية الإدارة االنتخابات.. فرهان كهذا يعد انتحارًا 

�شيا�شياً، حيث لن يكون مبقدور املوؤمتر ال�شعبي 

التحرك اأو املناورة يف اطار املوؤ�ش�شات الد�شتورية، 

وبالتايل �شي�شعف موقفه كونه خيب اآمال اجلماهري 

اإ�شافة اإىل اأنه مل يعد �شاحب اأغلبية برملانية ومل 

يحافظ على الثقة التي منحها اإي��اه ال�شعب..اإن 

�شورة اليمن املر�شومة يف �شيناريو امل�شرتك لن 

تقف عند هذه امل�شاهد املخيفة فقط.. خ�شو�شاً وقد 

بداأت تطل علينا روؤو�ض اأمراء احلروب على طريقة 

النموذج ال�شومايل.. فلم تعد غايتهم ت�شحيح جداول 

الناخبني، وال حتييد املال العام اأو االإعالم كما يزعم 

قادة امل�شرتك، بل اإنهم يتبنون م�شاريع لتمزيق اليمن 

واليمنيني �شواًء من خالل طرح بدائل مثل الفيدرالية 

اأو الكونفيدرالية اأو حكم ذاتي اأو غريها.. فبهذه 

االألغام والكمائن تعتقد اأحزاب امل�شرتك باأنها �شتهيئ 

االأج���واء لدميقراطية حقيقية يف اليمن وجت��اوز 

التحديات التي تواجهها البالد.. كما يعمل امل�شرتك 

�شمن نف�ض ال�شيناريو على �شرب الوحدة الوطنية 

من خالل اإثارة النعرات املناطقية واملذهبية، وهذا 

ال�شيناريو التاآمري قد اأحدث اأ�شرارًا ال ي�شتهان 

بها، حيث اأ�شبح يهدد ال�شلم االجتماعي والوحدة 

الوطنية وامتدت نريانه لتحرق الوعي الوطني لدى 

بع�ض �شبابنا..اأما ما يتعلق ب�شيناريو امل�شرتك على 

�شعيد التنمية ومعاجلة م�شكلتي الفقر والبطالة 

وحت�شني م�شتوى معي�شة ال�شعب.. فيت�شح اأن 

هذه الق�شايا املهمة املرتبطة بحياة اأبناء ال�شعب 

مفقودة متاماً من اأجندة هذه االأحزاب..نعتقد اأن 

درو�ض اتفاق فرباير كافية ملن يريد اأن يتعظ لتجنيب 

اليمن تلك املخاطر وغريها.. ولعل امتالك اليمنيني 

برملاناً منتخباً ميثل جميع اأبناء ال�شعب �شيكون 

اأقوى �شالح للق�شاء على تلك امل�شاريع التدمريية 

و�شماناً لتحقيق تطلعات ال�شعب وانت�شارًا لق�شاياه 

الوطنية..لهذا فاإن على املوؤمتر ال�شعبي العام وبقية 

االأحزاب والتنظيمات ال�شيا�شية وكل القوى الوطنية 

يف ال�شاحة اأن يتحملوا م�شئولياتهم الوطنية والدينية 

ب�شجاعة واأن يوا�شلوا م�شرية البناء الوطني 

والدميقراطي يف البالد والدفاع عن كل مكت�شبات 

�شعبنا.. ويدركوا اأن اإج��راء االنتخابات النيابية 

�شتكون قارب النجاة ل�شعبنا وبالدنا..كما اأن اأمن 

وا�شتقرار الوطن لن يتحقق اإاّل يف ظل تطبيق النظام 

والقانون، ووجود املوؤ�ش�شات الد�شتورية احلامية 

لها.. ومن يراهنون على احل��وار وعلى امل�شرتك، 

فاأمثال هوؤالء هم جمرد حفاري قبور ال يقتاتون اإاّل 

من دموع ودماء ال�شعب ولو بلحن القول.. ۹
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املشهد السياسي 
يتجه نحو اجراء 

االنتخابات يف 
موعدها

التصويت على قانون االنتخابات نال األغلبية املطلوبة
االستقواء بالخارج للضغط على 

الحكومة مرفوض
الربملان جسد تفاعاًل سياسيًا بالتصويت على قانون االنتخابات

حرص املؤتمر على  تنفيذ االتفاقات السابقة حتى 
اليقال إنه ذهب إىل االنتخابات وفقًا لقناعاته

أطروحات أحزاب املشرتك تخيب اآلمال وممارستها انقالبية

نحذر من ديكتاتورية 
جديدة من تحت 

عباءة الديمقراطية

ليس من حق أي 
حزب الخروج عن 

القواعد الدستورية 

املشرتك يحاول اجبار 
املؤتمر على تنفيذ 

برنامجه

مقاطعة املشرتك 
لالنتخابات لن يقلل من 

شرعيتها

خالل لقائه امللحق السياسي األمريكي

قباطي: املؤتمر لديه قناعات راسخة بأهمية  التوافق والشراكة
مصدر محلي يحذر املشرتك من مساندته إلرهابيي الحراك يف الضالع

¿ التقى اأم�ض االأحد الدكتور حممد عبداملجيد قباطي ع�شو االأمانة العامة 
للموؤمتر ال�شعبي العام رئي�ض دائرة ال�شئون اخلارجية والتعاون الدويل 

مبكتبه باالأمانة العامة ال�شيد اآرون جري�شيل امللحق ال�شيا�شي ب�شفارة 

الواليات املتحدة االأمريكية ب�شنعاء.

ويف اللقاء مت ا�شتعرا�ض جوانب عالقات التعاون الثنائي بني البلدين يف 

جماالت التنمية ال�شيا�شية واالقت�شادية.. ومناق�شة جوانب التطور الذي 

ت�شهده التجربة الدميقراطية يف بالدنا على �شوء التعديالت املتوافق عليها 

مع املعار�شة لقانون االنتخابات الذي مت اإقراره من قبل الربملان.

وقد اأكد اجلانب االأمريكي على اأهمية اإجراء االنتخابات النيابية ودورها 

يف تعزيز وتطور التجربة الدميقراطية يف بالدنا.

من جانبه اأو�شح قباطي اأن فخامة رئي�ض اجلمهورية قد اأكد حر�شه على 

تطوير التجربة الدميقراطية اليمنية من خالل دعواته املتكررة للحوار 

واآخرها اإ�شارته ال�شريحة يف اآخر خطاباته اإىل اأهمية ا�شتمرار احلوار قبل 

واأثناء وبعد االنتخابات.. واأن املوؤمتر ال�شعبي قد قبل مببداأ ت�شكيل حكومة 

وحدة وطنية ب�شرف النظر عن القوة الن�شبية ملختلف االأحزاب يف الربملان 

تاأكيدًا على قناعاتنا الرا�شخة باأهمية التوافق وال�شراكة ال�شيا�شية يف هذه 

املرحلة املهمة من تطور اليمن وانفتاحه على �شركائه يف جميع امل�شتويات 

داخلياً واإقليمياً ودولياً.

ح�شر اللقاء االأخ ه�شام العر�شي مدير مكتب رئي�ض دائرة ال�شئون اخلارجية 

والتعاون الدويل.۹

¿ حذر م�شدر حملي مبحافظة ال�شالع قادة اأحزاب 
اللقاء امل�شرتك وممثليهم باملحافظة من خطورة م�شاندتهم 

للجرائم التي ارتكبتها عنا�شر احلراك االنف�شايل اأم�ض 

بحق املواطنني واعتدائهم على املحالت التجارية وعلى 

بع�ض امل�شافرين العزل وعائالتهم.

م�شريًا اإىل اأن امل�شرتك اأ�شدر بياناً وا�شحاً طالب فيه 

بالقيام بكل تلك االأعمال امل�شينة بحجة رف�ض حكم املحكمة 

ال�شادر �شد املدعو فار�ض عبداهلل �شالح املدان بتفجري 

نادي الوحدة بعدن والذي اأدىل باعرتافات خطرية اعرتف 

بجرميته التي راح �شحيتها عدد من املواطنني االأبرياء.

وقال امل�شدر اإن على امل�شرتك اأن يخجل من نف�شه وهو 

يتهرب من امل�شئولية الوطنية من خالل تقدمي امل�شاندة 

االإعالمية لتلك العنا�شر االنف�شالية اخلارجة على القانون 

واإ�شدار بيانات ال�شجب والتنديد الأي اأعمال تقوم بها  

اجلهات املخت�شة ل�شبطهم وتقدميهم للعدالة وي�شفها 

باأعمال القمع.

واأكد امل�شدر اأن اأع�شاء امل�شرتك يف ال�شلطة املحلية 

بال�شالع وقادة اأحزابهم هم امل�شتفيدون من تلك اجلرائم 

الب�شعة حتى تخلق اأجواًء غري اآمنة وغري م�شتقرة ومتنع 

املواطن من ممار�شة حقوقه الدميقراطية واالعتماد على 

تلك العنا�شر االإرهابية يف تنفيذ اأعمال فو�شى وقطع 

طرقات وا�شتغالل اأو�شاع املحافظة يف مترير خمالفاتها 

واال�شتيالء على امل�شاريع وجني املاليني بطرق مبا�شرة 

وغري مبا�شرة.۹

۹ كيف ت��ق��راأون امل�ضهد ال�ضيا�ضي الراهن على �ضوء 
اال�ضتعداد الإجراء االنتخابات الربملانية املقبلة؟

- امل�شهد ال�شيا�شي يتجه نحو اإجراء االنتخابات 

الربملانية يف املوعد املحدد 27 ابريل 2011م، خ�شو�شاً 

وقد ج�شد الربملان تفاعاًل �شيا�شياً يف الت�شويت على 

تعديل قانون االنتخابات والتوجه نحو اإعادة ت�شكيل 

اللجنة العليا لالنتخابات واال�شتفتاء وال�شري الإجراء 

االنتخابات مب�شاركة االأحزاب والتنظيمات ال�شيا�شية 

خا�شة وان فرتة التمديد للربملان التي متت بناًء على 

اتفاق فرباير يف 2009م �شارفت على االنتهاء.

مواقف وقناعات
۹ كتل امل�����ض��رك رف�ضت الت�ضويت على التعديالت 
املقرحة على قانون االنتخابات.. فهل �ضتكون التعديالت 

قانونية ود�ضتورية؟

- من الناحية القانونية ال يوجد ما يلزم اأي��اً من 

اأع�شاء جمل�ض النواب �شواء اأكانوا من االحزاب اأو من 

امل�شتقلني بالت�شويت اأو عدمه الأن العملية اختيارية 

تعود لقناعتهم ال�شخ�شية.. وبالتايل عندما يطرح 

مو�شوع قانوين معني هناك من ي�شوت بالقبول وهناك 

من ي�شّوت بالرف�ض اأو االمتناع عن الت�شويت وكلها 

مواقف �شيا�شية كفلها القانون، ويف االأخري فالقانون 

يتطلب لتعديله اأغلبية معينة اأ�شار اإليها الد�شتور 

باأغلبية احلا�شرين فاإذا توافرت اأ�شبحت التعديالت 

قانونية ود�شتورية ال لب�ض فيها �شواء �شاركت كافة 

االح���زاب اأو بع�شها، وعلى ه��ذا االأ�شا�ض ن�شاهد 

االحزاب تكافح من اأجل احل�شول على اأغلبية برملانية 

لي�ض يف بالدنا فح�شب بل يف كل اأنحاء العامل.

ضمانات كافية
 ۹ ُيطرح اأن من �ضمن التعديالت املقرحة اإعادة ت�ضكيل 

اللجنة العليا لالنتخابات من الق�ضاة .. فما الذي �ضي�ضيفه 

ذلك اإىل نزاهة االنتخابات؟

- نعرف اأن هناك اتفاقات بني املوؤمتر ال�شعبي 

العام وبقية االأحزاب والتنظيمات ال�شيا�شية الإعادة 

ت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات وتعديل قانون 

االنتخابات اإ�شافة اىل عملية التمديد للربملان ثم اأعقب 

ذلك تراجع امل�شرتك عما مت االتفاق عليه واأ�شدروا 

ما ت�شمى وثيقة اإنقاذ وطني، ومل يعريوا احلوار مع 

املوؤمتر اأي اهتمام، وقد كان هناك اتفاقات قبل 2006م 

حول اإعادة ت�شكيل جلنة االنتخابات وتعديل قانون 

االنتخابات بالتوافق بني كافة االح��زاب املمثلة يف 

الربملان ومت الت�شويت على ذلك مادة مادة يف الربملان 

ومل يبَق اإال الت�شويت النهائي، اىل جانب التوقيع على 

اتفاق مبادئ ق�شى مبوجبه اإع��ادة ت�شكيل اللجنة 

العليا لالنتخابات من الق�شاة.. واأعتقد اأن احلكمة 

التي تتحلى بها القيادة ال�شيا�شية ممثلة بفخامة االخ 

علي ع��ب��داهلل �شالح رئي�ض 

اجل��م��ه��وري��ة ع��ن��دم��ا ط��رح 

م���وؤخ���رًا م��و���ش��وع ت�شكيل 

جلنة االنتخابات من الق�شاة 

ن  ب�شاأ الت�شويت  وك��ذل��ك 

القانونية على  التعديالت 

قانون االنتخابات واملتفق 

عليها من قيادات االح��زاب 

والتنظيمات ال�شيا�شية مبا 

فيها اللقاء امل�شرتك.. اإمنا 

اأراد اأن تكون االنتخابات 

القادمة وفق ملا مت االتفاق 

عليه م��ع االأح���زاب املمثلة 

يف الربملان من خالل تعديل 

قانون االنتخابات يف ال�شاحة 

الوطنية املوقعة على اتفاق 

املبادئ 2006م حول اإعادة 

ت�شكيل جلنة االنتخابات من 

الق�شاة امل�شهود لهم بالكفاءة 

والنزاهة على اأن التقل درجة اأٍي منهم عن درجة قا�شي 

ا�شتئناف، وبالتايل ي�شكل بهذه �شمانات كافية لكافة 

االأحزاب لدخولها املعرتك االنتخابي.. وتظل م�شاألة 

دخ��ول هذه االح��زاب من عدمه يف االنتخابات اأم��رًا 

عائدًا اإليها وهي عملية دميقراطية بحتة �شاركت اأم 

مل ت�شارك، فهذا من حقها وال يرتتب عليه اأي خلل يف 

العملية الدميقراطية.

لجنة قضائية
 ۹ ت�ضكيل اللجنة العليا لالنتخابات من الق�ضاة.. هل 

�ضوف ي�ضيف �ضيئًا معينًا لنزاهة االنتخابات؟

- ال�شك اأن الهم الرئي�شي لكافة االأحزاب يف العامل 

كله اأن تكون االنتخابات نزيهة و�شفافة، وملزيد من 

النزاهة �شيتم ت�شكيل اللجنة من الق�شاة باعتبارهم 

م�شتقلني ولي�ض لديهم انتماء �شيا�شي اأو حزبي، 

واأعتقد اأن حر�ض فخامة الرئي�ض على اإعادة ت�شكيل 

جلنة االنتخابات من الق�شاة هو وفاء ملا مت االتفاق 

عليه مع االح���زاب، وه��ذا يعطي موؤ�شرًا ايجابياً 

حلر�ض الرئي�ض علي عبداهلل �شالح واملوؤمتر على 

تنفيذ االتفاقات ال�شابقة حتى ال يقال اإنه مت الذهاب 

لالنتخابات وفقاً لقناعته اأو تكتيكاته اخلا�شة، واإمنا 

�شيدخل االنتخابات مبوجب ما مت االتفاق عليه من 

اإج��راءات �شواء اإعادة تعديل قانون االنتخابات اأو 

اإعادة ت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات واال�شتفتاء 

ح�شب ما اتفق عليه.

مرحلة الخطر
۹ هل الوقت مازال ي�ضمح الإجراء تلك االجراءات؟

- ال�شك اأن املماطلة والت�شويف يف احلوار �شواًء 

بدعوى تهيئة االأجواء اأو غريها قد اأخذ وقتاً وجهودًا 

كبرية من اجلميع، ومل يتبَق اإال اأقل من ثالثة اأ�شهر 

الإجراء االنتخابات وهذا وقت 

ق�شري ت�شعر القيادة ال�شيا�شية 

واملوؤمتر ال�شعبي العام اإزاءه 

ان��ن��ا دخ��ل��ن��ا م��رح��ل��ة اخلطر 

وي��ج��ب ال��وف��اء بااللتزامات 

الد�شتورية والقانونية واإجراء 

االنتخابات يف املوعد املحدد 

2011م، جتنباً  27 اب��ري��ل 

لدخول البلد يف فراغ د�شتوري 

وتعطيل اأهم موؤ�ش�شات الدولة 

يف ال�شلطة الت�شريعية.

إجراء دستوري
> تقول اأحزاب اللقاء امل�ضرك 
اإن جم��ل�����س ال����ن����واب ي�����ض��ت��م��د 

���رع��ي��ت��ه ال��وح��ي��دة م���ن ات��ف��اق 

ف��رباي��ر.. ما م��دى �ضوابية مثل 

هذا الطرح؟

- ه��ذا ق��ول م���ردود عليهم، 

ف��ال�����ش��رع��ي��ة ال��د���ش��ت��وري��ة 

م�شتمدة من اال�شتفتاء ال�شعبي، وال�شرعية الربملانية 

م�شتمدة من االنتخابات، فلي�ض هناك اتفاقات تلغي 

النظام الد�شتوري اأو العمل بالقوانني النافذة، واأي 

اتفاقات حزبية تظل اتفاقات �شيا�شية بني املتحاورين 

ال�شيا�شيني وال تلغي ن�شو�شاً د�شتورية اأو قانونية، 

حتى لو اتفق ال�شيا�شيون على خمالفة الد�شتور 

والقانون فاإنه لي�ض لها اأية قيمة من الناحية القانونية، 

واالأ�شل العمل بالد�شتور والقانون.

ات��ف��اق ف��رباي��ر 2009م ك��ان ال��ه��دف منه التمديد 

للربملان عامني للو�شول اىل االنتخابات مبوجب 

االجراءات الد�شتورية التي جرت بعد تعديل املادة 

)65( من الد�شتور لتمديد فرتة جمل�ض النواب لعامني 

وملرة واحدة فقط، ومت ذلك داخل الربملان ومبوافقة 

اأع�شائه الذين ي�شتمدون �شرعيتهم من ال�شعب، وعندما 

عدلوا الد�شتور كان مبوجب ال�شرعية التي منحهم 

اإياها ال�شعب، وبالتايل ال يوجد �شيء يوؤيد القول اإن 

الربملان ي�شتمد �شرعيته من اتفاق فرباير، ومن يقل 

ذلك اإمنا يردد عبارات واأحالماً ال�شتبدال االتفاقات 

حمل الد�شتور والقانون وهذا �شوف يف�شي اىل فو�شى 

ال تخدم اأي طرف �شيا�شي.. وبالتايل الميكن الأي اتفاق 

بني اأطراف �شيا�شية ت�شتمد �شرعيتها من الد�شتور اأن 

تكون اتفاقيتها فوق الد�شتور.

ضمانة حقيقية
۹ يقول اللقاء امل�ضرك ان اتفاق فرباير اأ�ضبح ذا �رعية 

د�ضتورية.. ما مدى �ضحة هذا الطرح؟

- هذا الطرح لي�ض له اأي �شند قانوين اأو د�شتوري 

على االطالق، فال ميكن باأي حال من االأحوال اعتبار 

اأي اتفاقات بني االحزاب املتحاورة ملزمة د�شتورياً 

اأو قانونياً، وان كان هناك اتفاقات بني املتحاورين 

��ذ ب��ال��ط��رق القانونية،  ُت��ن��فَّ

بدليل اأن االأح����زاب عندما 

ات��ف��ق��ت ع��ل��ى ال��ت��م��دي��د يف 

ف��رباي��ر 2009م مت ذل��ك من 

خ���الل ات���ب���اع االإج������راءات 

الد�شتورية والقانونية ورمبا 

�شيكون لهذا ال��ك��الم بع�ض 

ال�شحة لو اأن ال��ربمل��ان ظل 

ميار�ض مهامه دون اإج��راء 

التعديل الد�شتوري وبالتايل 

ف��اإن االت��ف��اق يف ه��ذه احلالة 

للمتحاورين  ملزماً  ي�شبح 

ول�شي ملزماً لل�شعب.. ومن 

الغريب اأن اأح��زاب امل�شرتك 

ت�شعى  و ت  قا تفا با تتم�شك 

والقانون  الد�شتور  لن�شف 

النافذ، الد�شتور والقانون 

هو ال�شمانة لكل اليمنيني، اأما 

اتفاق فرباير ال ي�شكل �شمانة 

لل�شعب واإمنا اتفاق بني متحاورين، واأما الد�شتور 

ال��ذي يريد البع�ض اأن ين�شفه وينقلب عليه فهو 

�شمانة الأكرث من 23 مليون ميني مبا فيهم االحزاب- 

�شلطة ومعار�شة.. وعليه فاإن حماولة ن�شف القانون 

والد�شتور  والنظام يعد تطويعاً غري مربر د�شتورياً 

وقانونياً و�شيا�شياً.. وعلى املتحاورين اأن يدركوا اأنه 

اإذا تو�شلوا اىل نقطة معينة عرب احلوار ف�شينفذونها 

بالطرق القانونية، واإذا مل يتو�شلوا اىل اتفاق اأو 

نقطة فال يعني اأنهم قد و�شعوا االتفاق حمل الد�شتور 

والقانون اأو اأي من موؤ�ش�شات الدولة.

ليس ديمقراطيًا
۹  كيف تقّيم اأداء امل�ضرك يف ب��الدن��ا واإىل اأي مدى 

يلتزمون بالقانون؟

- املتابع الأط��روح��ات اأح��زاب امل�شرتك يف بالدنا 

ي�شاب بخيبة اأمل وحرية كبرية، فاالحزاب ال�شيا�شية 

املعار�شة يف كل دول العامل عادة ما ت�شعى للدخول 

يف االنتخابات واالحتكام لل�شندوق للح�شول على 

االأغلبية لتنفيذ برناجمها ال�شيا�شي الذي اأعدته ولي�ض 

ال�شغط على احلزب احلاكم وحماولة اإلزامه بتنفيذ 

برناجمها ال�سيا�سي ك�سرط للدخ�ل يف االنتخابات، 

وهذا بكل اأ�شف مل يعد من الدميقراطية يف �شيء ومل 

يعد لل�شعب وللد�شتور والقانون فيه وج��ود.. واإذا 

قبلنا مبثل هذه املمار�شات فاإننا قد �شاهمنا باالنقالب 

على كل املوؤ�ش�شات الد�شتورية والقانونية نزواًل عند 

رغبة هذا احلزب اأو ذاك.

الشعب مالك السلطة
۹ م��ا املحاذير واملخاطر القانونية فيما ل��و اأجلت 

االنتخابات الربملانية املقبلة؟

- لقد عدل الد�شتور للتمديد �شنتني وملرة واحدة 

فقط ولي�ض هناك ما ين�ض على التاأجيل مرة ثانية 

بناًء على رغبة اأي ط��رف.. فالد�شتور يف امل��ادة 

الرابعة يقول: ال�شعب هو مالك ال�شلطة وم�شدرها 

وميار�شها ب�شكل مبا�شر ع��ن ط��ري��ق اال�شتفتاء 

واالنتخابات.. ومن يرد اأن يوؤجل اأو يلغي االنتخابات 

فهو ي�شادر حق ال�شعب يف ممار�شته هذا احلق الذي 

كفله الد�شتور، وبالتايل لي�ض من حق اأي طرف اأو 

حزب �شيا�شي اخل��روج عن القواعد الد�شتورية 

والقانونية باعتبارها حقاً �شعبياً للناخبني ولي�ض 

لالحزاب.

۹ وم���اذا ل��و رف�ضت بع�س االح����زاب ال��دخ��ول يف 
االنتخابات؟

- االنتخابات حق لل�شعب وحتى لو رف�شت كل 

االحزاب امل�شاركة فيها، فمن الواجب اأن تقام يف 

موعدها القانوين كحق لل�شعب ولي�ض لالأحزاب 

�شواء �شاركت اأم قاطعت، فهذا لن يقلل من �شرعية 

االنتخابات على االطالق، كما اأن الدميقراطية ال 

ترغم حزباً او �شخ�شاً على ممار�شة االقرتاع.

۹ هل هناك فرق بني �رعية االنتخابات و�ضعبيتها؟
- ال�شعبية وال�شرعية �شيء واح��د فالد�شتور 

ي�شتمد �شرعيته من ال�شعب واالنتخابات ت�شتمد 

�شرعيتها من الد�شتور فكالهما �شيء واحد، وعليه 

يجب ان تتم االنتخابات طبقاً لالإرادة ال�شعبية ويف 

موعدها املحدد قانوناً ود�شتورًا.

غري مألوف
۹ ول��ك��ن ه��ن��اك م��ن ي�ضعى للتاأجيل خ��الف��ًا ل���الإرادة 

ال�ضعبية؟

- اإذا كانت االنتخابات حق لل�شعب فال يجوز 

باأي حال من االحوال االلتفاف على اإرادة ال�شعب 

و�شلبه هذا احلق، فال�شعب هو الذي فو�ض الربملان 

مبمار�شة حقه نيابًة عنه يف الت�شريع والرقابة خالل 

مدة معينة وعندما تنتهي البد من العودة اىل ال�شعب 

للح�شول على تفوي�ض جديد اأو اختيار مفو�شني 

ج��دد ينوبون عنه، واإذا ما ظل جمل�ض النواب 

ميار�ض عمله ملدة اأطول مما هو حمدد يف القانون 

والد�شتور بناًء على اتفاقات خارج اإرادة ال�شعب 

�شت�شبح هناك دكتاتورية جديدة تخرج من حتت 

مظلة الدميقراطية وعباءة االحزاب التي يجدر بها 

التم�شك باإجراء االنتخابات يف موعدها للح�شول 

غلبية ت�شكيل  اأ ة وعلى  دارة ناخبة كفوؤ اإ على 

احلكومة لتنفيذ برناجمها االنتخابي، اأما اأن تطلب 

من احلزب احلاكم اأن ينفذ برناجمك ال�شيا�شي واإاّل لن 

تدخل االنتخابات، فهذا كمن ي�شع العربة قبل احل�شان 

بل ويقلب الدميقراطية راأ�شاً على عقب وهو اإجراء غري 

ماألوف يف كل دميقراطيات العامل.. فلي�ض من املعقول 

ان جتربين واأن��ا لدّي اأغلبية �شعبية وبرملانية على 

تنفيذ برناجمك ال�شيا�شي قبل اإجراء االنتخابات، فهذا 

�شيء غري وارد وخارج القانون والد�شتور واالعراف 

الدميقراطية.

مساءلة قانونية
۹ ه��ن��اك م���ن ي��ه��دد ب��ال��ل��ج��وء 
لل�ضارع ويلوح با�ضتخدام العنف 

اإذا م�ضى املوؤمتر وبقية االأحزاب 

يف اإجراء االنتخابات النيابية.. ما 

تعليقكم؟

- اليمنيون يعرفون متاماً 

اأحزابهم وكيفية التعامل معها 

ويفرقون بني الذي يبحث عن 

م�شلحة ال�شعب ومن �شده، 

اأم��ا م�شاألة ال��ن��زول لل�شارع 

فقد حدد القانون والد�شتور 

كيفية التظاهرات وامل�شريات 

املرخ�ض لها طبقاً للقانون، 

اأم���ا ان ي��خ��رج ه���ذا احل��زب 

اأو ذاك التنظيم خ��ارج اإطار 

القانون، فاإنهم �شوف يوقعون 

اأنف�شهم حتت طائلة امل�شاءلة 

القانونية، وكنت اأمتنى على 

قيادات امل�شرتك اأن تعتمد على ال�شارع يف خو�ض 

االنتخابات وتطويعه بالت�شويت لها اإذا كانت متتلكه 

كما تدعي.

االستقواء مرفوض
۹ وكيف تنظر لالأحزاب التي حتاول اال�ضتقواء باخلارج 

على الداخل؟

- اأمتنى على كافة االحزاب يف ال�شاحة الوطنية ان 

تكون عامل دعم لرت�شيخ النهج الدميقراطي ولي�ض 

العك�ض واأن تلجاأ لل�شارع عرب �شناديق االقرتاع بداًل 

من اللجوء اىل اأي من املنظمات اأو ال�شفارات لل�شغط 

على احلكومة للح�شول على بع�ض املكا�شب خارج 

القانون، ولو نظرنا لالأحزاب يف اأمريكا اأو اأوروب��ا 

اأو غريها فاإننا لن جند اأياً منها يذهب اىل اأية �شفارة 

اأجنبية لل�شغط على بلدانها للح�شول على مكا�شب 

معينة، واأمتنى اأن القيم التي كانت �شائدة اأال تذهب 

واأن تظل قا�شماً م�شرتكاً الأننا بداأنا ن�شاهد اأن الذي 

كان عيباً يف االأم�ض اأ�شبح اليوم لدى البع�ض ميار�ض 

جهارًا وينظر ملن ميار�ض ذلك اأنه اأحمر عني، ولذا البد 

من مراجعة االأمر قبل فوات االأوان الأننا على �شفينة 

واحدة اإذا غرقت �شيت�شرر اجلميع.۹


