
كتب/ املحرر الربملاني

¿ قال وزير �سئون جمل�سي النواب وال�سورى رئي�س جلنة االأحزاب اال�ستاذ احمد 
حممد الكحالين ان اقرار جمل�س النواب ال�سبت على قانون االنتخابات توؤكد على مدى 

ا�ست�سعاره مل�سئولياته الد�ستورية والقيام بواجباته وممار�سة �سالحياته كموؤ�س�سة 

ت�سريعية الأنه اليحق للمجل�س جتميد اأي م�سروع قانون قدم اإليه من احلكومة فاإن 

املجل�س اإما اأن يوافق عليه اأو يرف�سه ويعيده للحكومة، وللمجل�س اأي�ساً احلق يف ا�سافة 

اأو تعديل اأي مواد يراها وفقاً لالإجراءات التي حددها القانون.. كما اأن اقرار املجل�س 

مل�سروع القانون ميكن اأن يحرك عجلة احلوار بعد اأن توقف بني االأطراف املتحاورة.

واأو�سح ان هذا امل�سروع اخلا�س بتعديل قانون االنتخابات �سبق ان اأقر من جميع 

االأحزاب املتحاورة يف عام 2008م وهو الثمرة الوحيدة للحوار بني االأح��زاب، ثم 

�سوتت عليه جميع الكتل الربملانية مادة مادة ومل يبق اإاّل الت�سويت النهائي الذي مل 

يتم لي�س ب�سبب خالف حول التعديالت امل�سار اليها واإمنا ب�سبب خالف حول موا�سيع 

اأخرى لي�س لها عالقة مبو�سوع التعديالت للقانون ومت الت�سويت على اال�ستمرار يف 

العمل بالقانون النافذ وهو مل يكن بحاجة اىل ت�سويت وبالتايل ظل م�سروع القانون يف 

املجل�س »موؤجل«  ومل ي�سوت عليه بالرف�س ومل تبلغ احلكومة بذلك كما يزعم البع�س.

واأكد الكحالين اأن االأزم��ات الحت�سل اإال عندما يتم العمل خارج الد�ستور وخارج 

القوانني النافذة واإذا ما مت حل الق�سايا خارج الد�ستور والقانون اأو خارج املوؤ�س�سات 

الد�ستورية هنا حت�سل االأزمات.

لكن ميكن اأن نتحاور على تعديل الد�ستور والقانون، يف الوقت 

نف�سه يجب اأن ي�ستمر العمل بالد�ستور والقوانني النافذة وعندما 

يتم تعديلهما ي�سبح ذلك التعديل ملزماً للتنفيذ.

وقال : طاملا اجلميع ارت�سوا بالعملية الدميقراطية والتعددية 

احلزبية يجب اأن تلتزم بقواعدها وفقاً للن�سو�س الد�ستورية 

والقانونية النافذة املنظمة لها.

ومن املوؤ�سف ان اأي حزب اليوؤمن ب�سالمة الدميقراطية والتعددية 

اإال اإذا كانت ل�ساحله، اأما اإذا مل تتفق مع م�ساحله ورغباته فهو 

ينقلب عليها ويبداأ يف اختالق االأزمات، واأو�سح اأن نهاية االأزمات 

تتمثل يف دخول اجلميع يف االنتخابات القادمة واال�ستمرار يف احلوار 

لرتجمة ما �سبق التوقيع عليه من اتفاقات بني االأحزاب وفق برنامج 

زمني حمدد.

واأعترب وزير الدولة ل�سئون جمل�سي النواب وال�سورى رف�س كتل 

امل�سرتك للت�سويت النهائي على التعديل مل�سروع قانون االنتخابات 

من حقهم الأنهم كتل ميثلون اأحزابهم فهذا لي�س غريباً لكن الغريب هو اأن تلك الكتل 

�سوتت على مواد التعديل مادة مادة ثم الي�سوتون الت�سويت النهائي هذا مامل ي�سبق 

حدوثه.

موؤكدًا اأن �سرعية الربملان م�ستمدة من الد�ستور ولي�س من اتفاق فرباير، الأن اتفاق 

فرباير هو اتفاق �سيا�سي بني اأحزاب واليكون ملزماً للموؤ�س�سات الد�ستورية اإاّل بعد ان 

يتم حتويل ذلك االتفاق اإىل �سيغ د�ستورية اأو قانونية ويتم اقرارها 

وفقاً لالجراءات الد�ستورية والقانونية وما عدا ذلك اليعني املجل�س 

المن قريب وال من بعيد، يظل اتفاق بني االحزاب ملزم لها ولي�س ملزماً 

للموؤ�س�سات.

اأولويات املرحلة املقبلة هو اأن يعمل اجلميع معار�سة وحزباً حاكماً 

من اأجل ال�سري يف العملية االنتخابية واجرائها يف مواعيدها الد�ستورية 

والقانونية وان لرن�سي تقاليد تعزز من العملية الدميقراطية التي تعني 

احرتام �سيادة الد�ستور والقانون ولي�س تعطيلها اأو العمل خارجها.

وحذر وزير �سئون جمل�سي النواب وال�سورى رئي�س جلنة االأحزاب 

من �ن �أي ن�شاط �أو عمل يقوم به �شخ�ص �أو جماعة �أو حزب يخالف 

القانون والد�ستور يجب التعامل معه وفقاً للد�ستور والقانون الذي 

و�سع �سوابط واج��راءات وعقوبات والتعامل معها عرب الق�ساء.. 

.م�سريًا اإىل اأن اأي تهاون يف ه��ذا اجلانب هو ال��ذي يخل بالعملية 

الدميقراطية ويو�سع من االأزمات ويعمل على ا�ستمرارها وتزايدها.

وحول اختيار اللجنة العليا لالنتخابات من عدد من الق�ساة اأو�سح باأن ذلك �سيعطي 

مزيدًا من ال�سمانات لنجاح العملية االنتخابية وطاملا االأحزاب �سبق لها اأن وقعت على ذلك 

يف عام 2006م يفرت�س ال�سري يف تنفيذ ما مت االتفاق عليه الأن ذلك يعطي ثقة اأكرب لنتائج 

احلوار يف الداخل واخلارج لكن عندما ترتاجع بع�س االأحزاب عن ما يتم االتفاق عليه فاإن 

ذلك ي�سعف الثقة يف تلك االأحزاب ويف نتائج اأي حوار لها م�ستقباًل.۹
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¿ حث م�سدر موؤمتري اأع�ساء جمل�س النواب من كتلة املوؤمتر ال�سعبي العام على ح�سور جل�سات 
جمل�س النواب وامل�ساركة باإيجابية يف عمليات الت�سويت على بع�س القوانني املهتمة واالإجراءات 

املت�سلة بالتح�سريات لالنتخابات واإجرائها يف موعدها املحدد ويف مقدمتها اإقرار القائمة اخلا�سة 

باأع�ساء اللجنة العليا لالنتخابات املعرو�سة على املجل�س حالياً..

وقال امل�سدر اإن غياب اأي ع�سو من اأع�ساء املوؤمتر يف جمل�س النواب عن عملية الت�سويت اأو 

التالعب اأو التلكوؤ يف ذلك نتيجة اأي ح�سابات خا�سة �سوف يجعل هذا الع�سو مو�سع امل�ساءلة 

التنظيمية كونه ميثل اخالاًل بالتزامه التنظيمي وانتمائه للموؤمتر الذي دعم تر�سيحه وفاز ونال 

ثقة الناخبني حتت �سعاره .

واأ�ساف: اأن هذا املوقف ال�سلبي والعدائي من جانب هذا الع�سو �سوف يجعله يف مو�سع الندم 

عليه و�سوف ينعك�س دون �سك على موقف التنظيم منه والتعامل معه خالل الفرتة املقبلة على 

�سوء ذلك املوقف الذي �سوف يتخذه ومدى التزامه اأو خمالفته ل�سيا�سة املوؤمتر ال�سعبي العام 

وتوجهاته احلري�سة على الوطن و�سالمته وعلى التجربة الدميقراطية وخو�س اال�ستحقاق 

الد�ستوري الدميقراطي املتمثل يف االنتخابات النيابية القادمة يف موعدها املحدد باعتبارها حقاً 

لل�سعب والتزاماً د�ستورياً وقانونياً ينبغي الوفاء به لتجنيب الوطن اأي منزلقات خطرية ت�سعى 

اإليها بع�س القوى ال�سيا�سية املغامرة التي تريد الو�سول بالبالد اإىل متاهة الفراغ الد�ستوري مع 

ما يرتتب على ذلك من خماطر كبرية..

واأكد  اأن االإن�سان موقف ويف اللحظات احلا�سمة تربز معادن النا�س ومواقفهم كما تنك�سف حقيقة 

املتخاذلني واملتذبذبني واأ�سحاب الوالءات املزدوجة وهو ما نرباأ اأن يكون اأع�ساء املوؤمتر ال�سعبي 

العام من هوؤالء هذا ال�سنف، وحيث ظل اأع�ساء املوؤمتر ال�سعبي العام يوؤكدون التزامهم بكل ما 

يحقق م�سلحة الوطن وي�سون مكا�سبه واجنازاته وثوابته وجتربته الدميقراطية.۹

مصدر مؤتمري يدعو أعضاء الكتلة إىل اقرار قائمة لجنة االنتخابات

العيدروس يلتقي 
الطالب بالجزائر

¿ عقب م�ساركته 
يف اأع��م��ال امللتقى 

ال���ع���رب���ي ال����دويل 

لن�سرة اال���س��رى 

ن  ������س�����ج�����و يف 

االح����ت����الل ال���ذي 

�سمة  لعا با ع��ق��د 

اجل��زائ��ري��ة التقى 

وف�������د امل�����وؤمت�����ر 

ال�����س��ع��ب��ي ال��ع��ام 

ذ  �ستا ال ا �سة  ئا بر

حم����م����د ح�����س��ني 

العيدرو�س ع�سو اللجنة العامة للموؤمتر ال�سعبي 

العام مببنى ال�سفارة اليمنية وح�سور ال�سفري جمال 

نا�سر عو�س- التقى جمموعة من الطالب الدار�سني 

بغية االطالع على اأحوالهم وتلم�س همومهم.

ويف م�ستهل اللقاء خاطب العيدرو�س الطالب قائاًل: 

جئنا من اأجل االطمئنان على اأحوالكم وتبادل التهاين 

معكم بعيد اال�ستقالل املجيد وجناح خليجي20 وراأ�س 

ال�سنة الهجرية.

وقال: البلد تنتظركم فاأنتم جيل الغد املت�سلح بالعلم 

ومن اأجل نقل العلم واملعرفة التي اكت�سبتموها خالل 

�سنوات الدرا�سة مبا يعود بالنفع على الوطن.

 واأكد العيدرو�س اأن الطالب الدرا�سني يف اجلزائر 

منكبني على درا�ستهم وهذا ما جعلهم بعيدين عن 

امل�ساكل التي ن�سمع عنها يف بع�س الدول.

وحثهم على االبتعاد عن كل ما يحول 

نها  بينهم وب��ني حت�سيلهم العلمي الأ

املهمة الرئي�سية التي ابتعثوا من 

اأج��ل��ه��ا .. م�����س��ريًا اىل اأن الطالب 

ه��م ���س��ف��راء لبلدانهم م��ن حيث 

االنطباعات احل�سنة التي يرتكونها 

يف البلدان التي كانوا فيها.

من جانبه قال االأخ نبيل البا�سا 

عليكم   : بية لنيا ا لهيئة  ا ع�سو 

الوطنية فيما  ال��وح��دة  جت�سيد 

بينكم، فالوحدة قبل اأن تتحقق يف 

22مايو 1990م كان طالب ال�سطرين 

يج�سدونها يف اأر�س الواقع الأن ال�سعب 

واحد منذ االأزل.

 وحث الطالب على وحدة ال�سف وعدم 

االجنرار وراء ما يعكر �سفو العالقات 

فيما بينهم.

م�سريًا اىل اأن ال�سفارة وعرب امللحقية 

هي البيت االأول لكل الطالب وعلى 

الطالب اأن يعوا باأن ال�سفري ميثل رعايا 

الوطن وان العالقة يجب اأن تكون 

عالقة ود واحرتام.

 وا�ستمع وف��د امل��وؤمت��ر مل�سكالت 

الطالب حيث قالوا اإن بع�سهم حرموا من درا�سة اللغة 

الفرن�سية من قبل امللحقية وان امللحقية ال تتعاون 

معهم يف حل م�ساكلهم.

ويف رده اأكد م�ست�سار امللحق الثقايف االخ ر�ساد �سايع 

باأن امللحقية تفعل ما بو�سعها من اأجل حل ق�سايا 

الطالب.

 وقال: اإن وزارة التعليم العايل اجلزائرية اأ�سدرت 

تعليماتها باأن يتم تدري�س اللغة للطالب االجانب يف 

غري العا�سمة، ومبا اأن الطالب يدر�سون يف والية 

وه���ران وع��دده��م 39 طالباً، فما ك��ان عليهم وفقاً 

للتعليمات اجلزائرية اال االلتحاق باملعاهد املعدة 

لهم يف تلك الواليات.

وق��ال �سرفنا للجميع ف��ور و�سولهم وحتى قبل 

االلتحاق بجامعاتهم كل ما اأر�سلته وزارة التعليم 

العايل يف بالدنا، ولكنه فوجئ بع�سيان الطالب بناء 

على حتري�س متعمد ومت االعت�سام مببنى ال�سفارة 

مع اأنه ووفق القانون مت توفري كل ما يحتاجونه.

 واأو�سح اأن اأي ت�سرف ي�سيئ للوطن ينبغي اأال 

ي�سدر من الطالب واأن قانون البعثات هو الفي�سل يف 

جميع الق�سايا التي تخ�س الطالب.۹

 عبده محمد علي الحبيشي
- من مواليد 1961م

- حمافظة اإب

- ع�سو جمل�س النواب

- الدائرة )83( مديرية اإب

- ع�سو اللجنة الد�ستورية والقانونية

- ع�سو جلنة ال�����س��داق��ة اليمنية- 

الرتكية

- ع�سو اللجنة الدائمة

- لي�سان�س �سريعة وقانون

- له ��شهامات عدة يف دعم �لن�شاط �ل�شبابي 

يف املحافظة

بعد إقرارهم للقانون:

نواب: خطوتنا القادمة تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات
يف البدء اأ���س��ار النائب �سنان العجي اىل اأن 

ت�سكيل جلنة االنتخابات اأحد اأهم الق�سايا التي 

دارت حولها اخلالفات بني االأح��زاب ورغم اأن 

املوؤمتر ال�سعبي العام قدم تنازالته التي من 

�سمنها ت�سكيل هذه اللجنة بالت�ساوي بينه وبني 

اأحزاب امل�سرتك اإاّل اأن هذا التنازل قوبل بالرف�س؟ 

وبعد مرور الوقت ومل يتو�سل احلوار اىل �سيء 

بخ�سو�س هذه اللجنة كان من الطبيعي اأن يوجه 

فخامة االأخ علي عبداهلل 

�سالح رئي�س اجلمهورية 

لعليا  ا للجنة  ا بت�سكيل 

لالنتخابات من الق�ساة.

وق����ال ���س��ن��ان ال��ع��ج��ي: 

اإن��ه اآن االأوان للربملان اأن 

يتخذ اإجراءاته التي كفلها 

الد�ستور للبت يف مو�سوع 

اللجنة العليا لالنتخابات، 

بعد اأن �سوت على قانون 

االنتخابات.

منوهاً اىل اأن ما �سيتخذه 

الربملان بهذا اخل�سو�س ياأتي بعد انتظار طويل 

ملا �سيف�سي عنه احلوار مع امل�سرتك، ولكن دون 

فائدة �سوى ت�سييع الوقت من قبل تلك االأحزاب 

واملماطلة من خالل طرحها مطالب وا�سرتاطات 

تعجيزية مل تندرج �سمن اتفاق فرباير.

واأكد العجي باأن ت�سكيل جلنة االنتخابات من 

الق�ساة هو حل اأن�سب خ�سو�ساً واأن جميع 

االأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية تطالب بحيادية 

وا�ستقاللية اللجنة وهذا �سيكون اأكرث وجودًا يف 

ت�سكيلها من الق�ساة.

داعياً كافة االأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية اىل 

موا�سلة احلوار من اأجل توافق �سيا�سي نتجاوز 

من خالله بقية اال�سكاليات والق�سايا التي ت�سمنها 

اتفاق فرباير وحتى يجرى احلوار يف م�ساره الذي 

ال يتعار�س مع اجراء االنتخابات يف موعدها.

قرار صائب
اىل ذلك اأكد النائب فوؤاد واكد باأن ت�سكيل جلنة 

االنتخابات من الق�ساة ق��رار �سائب يفرت�س 

اأن يبت الربملان فيه باأقرب وقت، حيث �سيحد 

من اللغط واخل��الف��ات النا�سبة بني االأح��زاب 

والتنظيمات ال�سيا�سية حول هذه اللجنة، التي 

تفاقمت موؤخرًا حدة االختالفات ب�سببها.

وقال: ينبغي على االأحزاب اأن تبارك هذا القرار 

بعيدًا عن الت�سنجات واملناكفات ال�سيا�سية، التي 

تعرقل احل��وار، منوهاً اىل اأن رف�س امل�سرتك 

لت�سكيل اللجنة من الق�ساة ال يعني �سوى اأنهم 

يريدون اأن ت�سري االأم��ور باالجتاه الذي يفاقم 

امل�ساكل ويعمق االأزمات واأنهم 

ي��وؤك��دون ب��اأن اخل��الف بينهم 

وب��ني امل��ومت��ر الأج��ل اخل��الف 

ولي�س الأجل تنفيذ ما مت االتفاق 

عليه.

وطالب النائب واكد باختيار 

ق�ساة م�سهود لهم بالنزاهة 

واحليادية واأن يبت الربملان يف 

م�ساألة الت�سويت عليهم ب�سرعة 

ال�ستغالل ما تبقى من الوقت يف 

التح�سري الإجراء االنتخابات 

النيابية يف م��وع��ده��ا اأب��ري��ل 

2011م، كا�ستحقاق د�ستوري 

من  الختيار  لل�سعب  مكفول 

ميثله يف جمل�س النواب.

مرجعيتنا جميعًا
اأم����ا ال��ن��ائ��ب حم��م��د ر���س��اد 

العليمي فقال: اإن الق�ساة هم 

املرجعية يف كل االأمور التي تهم 

البالد وهم من يحكمون الربملان 

وبالتايل فاالحتكام اىل 

جهاز الق�ساء يف ادارة 

بية  نتخا ال ا لعملية  ا

املقبلة يعد عني العدالة 

يف ظل مماطلة امل�سرتك 

يف ت�سكيلها حتت حجج 

واهية.

واأ�����س����اف: ال ن��ري��د 

م��ن اأح����زاب امل�سرتك 

اأن ت��رب��ط االنتخابات 

بانتهاء احلوار الأن هذا 

ك��د �سعيهم لعرقلة  ي��وؤ

ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة 

واالن��ق��الب على النهج 

ال���دمي���ق���راط���ي ال���ذي 

اخ����ت����اره وارت�������س���اه 

ال�سعب.

واأردف قائاًل: امل�سرتك 

جعل من اتفاق فرباير 

»قمي�س عثمان« يرف�س 

م���ن خ���الل���ه م���ا ي�����س��اء 

ويوافق على ما ي�ساء، وهذا ما ال ميكن القبول 

به، الأن االنتخابات النيابية القادمة على االأبواب 

والبد من ا�ستغالل ما تبقى من مدة زمنية الإجراء 

االن���ت���خ���اب���ات يف 

موعدها املحدد.

واأو���س��ح النائب 

ن رف�س  اأ العليمي 

امل�����س��رتك ت�سكيل 

من  لعليا  ا للجنة  ا

الق�ساة هو امتداد 

ليب  �سا الأ طبيعي 

املغالطة واملماطلة 

ال���ت���ي مت��ار���س��ه��ا 

ه�����ذه االأح��������زاب 

ول��ي�����س غ��ري��ب��اً اأن 

يرف�سوا هذا القرار 

فقد رف�����س��وا ك��ل ما 

ك��ان��وا يطالبون به 

ومت االت��ف��اق عليه 

مب��ا يف ذل���ك ق��ان��ون 

االنتخابات

غاية العدالة
من جهته ا�ستغرب 

ال����ن����ائ����ب ن�����س��ر 

حميي الدين من رف�س امل�سرتك لت�سكيل جلنة 

االنتخابات من الق�ساة يف حني كانت تطالب بذلك 

اإىل االأم�س القريب؟!

معتربًا ت�سكيل اللجنة من الق�ساة اأمر يف غاية 

العدالة وخ�سو�ساً يف هذه الظروف التي تعي�سها 

االأحزاب فيما بينها من مناكفات.

وقال حميي الدين: كان يفرت�س على اأحزاب 

ن ت�ستغل ه��ذا التوجيه ملوا�سلة  اأ امل�سرتك 

احلوار وحل الق�سايا االأخرى التي ال تتعار�س 

مع اإجراءات التح�سري لالنتخابات القادمة.

م�����س��ددًا على �سرعة اختيار الق�ساة حتى 

يتمكن ال��ربمل��ان م��ن اتخاذ 

اإجراءاته ملا من �ساأنه اإجراء 

االن��ت��خ��اب��ات يف م��وع��ده��ا 

املحدد.

موؤكدًا اأن رف�س امل�سرتك 

ل��ل��ج��ن��ة م���وؤ����س���ر ل��رف�����س��ه 

ن  واأ  ، برمتها بات  لالنتخا

ال��ع��م��ل��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

اأ�سبحت غري مقبولة لدى 

هذه االأحزاب.

خطوة صائبة
وعلى نف�س ال�سعيد اأ�سار 

النائب ا�سماعيل ال�سماوي اىل اأن املدة 

الزمنية املتبقية تفر�س على االأحزاب 

القبول بت�سكيل اللجنة العليا 

لالنتخابات من الق�ساة كون 

ه��ذا  البديل ه��و االأن�سب 

واالأق����رب اىل التوجهات 

التي ت�سري عليها االأحزاب 

يف حواراتها.

وقال ال�سماوي: ن�ستغرب 

اأن ترف�س اأح��زاب امل�سرتك 

هذا القرار كونه حاًل ناجعاً 

عليها  ���س��رر  فيه  ولي�س 

وال على ق�سايا احلوار 

االأخرى، كما اأنه خطوة 

�سبيل  يف  ئ��ب��ة  ���س��ا

اإجراء االنتخابات 

ال���ن���ي���اب���ي���ة يف 

م�����وع�����ده�����ا 

و����س���ت���ك���ون 

ان��ت��خ��اب��ات 

اأك���رث ن��زاه��ة 

و���س��ف��اف��ي��ة 

وه��ذا ما كانت 

تطرحه اأح��زاب 

امل�سرتك يف مطالبها 

اأو بياناتها.

م�سيفاً: اأن اأحزاب امل�سرتك قد اأخذت حقها 

م���ن ال���وق���ت يف ح����وارات 

عقيمة مل تف�ِس اىل �سيء 

يخدم الدميقراطية وبالتايل 

ف��م��ن ح���ق ال����ربمل����ان اأن 

يتخذ خطواته التي كفلها 

الد�ستور للت�سويت على 

ت�سكيل اللجنة من الق�ساة 

بعد اأن مت الت�سويت على 

ق��ان��ون االنتخابات اأم�س 

االأول لي�سمن بذلك اجراء 

االن��ت��خ��اب��ات يف موعدها 

امل��ح��دد ولي�س م��ن �ساأنه 

بعد ذلك يف من ي�سارك اأو 

يقاطع.

موؤكدًا باأن االنتخابات حق 

ياً  ر �ستو د لل�سعب  ل  مكفو

ول���ي�������س م����ن ح����ق ب��ع�����س 

االأح����زاب اأن تتالعب بهذا 

اال�ستحقاق وفقاً الأهوائها اأو 

نزواًل عند رغباتها.۹

¿  بعد التصويت الحاسم على قانون االنتخابات في ظل رفض نواب المشترك 
آن األوان لالنطالق للخطوة الثانية والمتمثلة بتشكيل اللجنة العليا لالنتخابات 
استجابة لدعوة فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية في خطابه المهم 
بمناسبة عيد االستقالل والذي دعا فيه إلى تشكيل اللجنة من القضاة تلبية لرغبة 
أحزاب المشترك حول قضية تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات من القضاة، كان لنا 

هذه الوقفة مع عدد من البرلمانيين..

محيي الدين: الديمقراطية أصبحت 
يف نظر املشرتك غري مجدية!!

السماوي: تشكيل اللجنة من القضاة 
سيضمن إجراء انتخابات نزيهة

العجي: 
تشكيل 
اللجنة من 
القضاة الحل 
األنسب

العليمي: ربط االنتخابات بالحوار انقالب على الديمقراطية

واكد:
 ينبغي على 

األحزاب 
مباركة 

القرار العجي

حميي الدين

واكد العليمي

ال�سماوي

الكحالين

توفيق الشرعبي - فيصل عساج

أكد أن القضايا التحل خارج الدستور والقانون

الكحالني : األزمة ستنتهي بدخول الجميع االنتخابات


