
۹  اأقر الربملان موؤخرًا بتعديالت قانون االنتخابات، وكذلك 
الت�شويت على قائمة ت�شم )15( قا�شيًا لت�شكيل اللجنة العليا 

لالنتخابات.. لكن امل�شرتك يقلل من �رشعية هذا الت�شويت.. 

كيف تردون؟

- يف �لبدء �أريد �أن �و�ضح للر�أي �لعام �أن �أي جمل�س 

نو�ب يف �أية دولة يف �لعامل �إذ� وقع يف نف�س �لظرف �ضيقر 

ذلك ما مل يكن هناك خمالفة للقانون �أو �لد�ضتور، ونحن يف 

�لربملان مل نخالف �لد�ضتور ومل نقدم على �إقر�ر م�ضروع 

قانون �النتخابات �إاّل بعد تو�فق �ضيا�ضي بني خمتلف 

�الأح���ز�ب و�لتنظيمات �ل�ضيا�ضية، وك��ان للمعار�ضة 

وحتديدً� �أحز�ب �مل�ضرتك يف قانون �النتخابات ن�ضيب 

�الأ�ضد حيث ��ضتوعبت فيه كل مالحظاتهم بن�ضبة �كرث 

من 85%  من �لتعديالت .. حتى �أننا و�ضلنا �ىل ن�ضو�س ال 

يفرت�س �أن تدرج يف �لقانون بل 

يف �للو�ئح و�ملن�ضور�ت كونها 

�إجر�ء�ت فنية ب�ضيطة، �ضلمنا 

�الأم��ر للم�ضرتك حتى ال يقال 

�إننا نقف عائقاً �أم��ام �لوفاق 

�ل�ضيا�ضي. 

ف���امل�������ض���روع و����ض���ل ع��ام 

2008م �ىل �ل���ربمل���ان ومت 

ق��ره  مناق�ضته با�ضتفا�ضة و�أ

مادة مادة وتاأجل �لت�ضويت 

�ل��ن��ه��ائ��ي عليه ب�ضبب ع��دم 

ت�ضمية �أع�ضاء �للجنة �لعليا 

لالنتخابات يف حينه، و�لتي مت 

�التفاق �أن تكون من �لق�ضاة يف 

�أكرث من مرة مع �أحز�ب �للقاء 

�مل�ضرتك، و�أحز�ب �ملعار�ضة 

�الأخرى. 

الخارطة السياسية 
واسعة

۹ امل�شرتك يوؤكد يف اأكرث من موقف اأنه املعار�شة الوحيدة 
يف اليمن؟ 

- و�أنا �أقول: �إن �مل�ضرتك جزء من �ملعار�ضة ولي�س كل 

�ملعار�ضة -كما يدعي- الأن �خلارطة �ل�ضيا�ضية يف بالدنا 

و��ضعة، ومن �لعيب و�خلطاأ �أن نح�ضر �ملعار�ضة يف 

�أحز�ب �مل�ضرتك، الأنهم خم�ضة �أحز�ب و�لتحالف �لوطني 

16 حزباً معتمدون من قبل جلنة �ضئون �الأحز�ب دون 

اإنكار وم�شتوفون كل ال�شروط القانونية.. لكن اأحزاب 

�للقاء �مل�ضرتك تقول: وما �الأر�س �إاّل لنا وحدنا ولكنهم 

غالطونا بها.. 

فرض تشريعي
۹ لنعد اىل القانون اإذًا؟

- كما قلت �إن �لربملان مل يبت يف �لقانون حينها وبقي 

�ضنتني كاملتني مبعنى دورتني كاملتني ونحن لدينا ن�س 

قانوين يقول �إذ� �ضقط �أي م�ضروع �أمام �لربملان ال يجوز 

�إعادته �إاّل بعد م�ضي دورة كاملة من دور�ت �لربملان.. 

قانون �النتخابات مل ي�ضقط الأننا ربطناه مبمثلي �مل�ضرتك 

يف �للجنة �لعليا لالنتخابات، و�ضمع �لعامل �أجمع ميني 

�الأخ عبد �لرحمن باف�ضل رئي�س كتلة �الإ�ضالح.. ورغم 

نكوثهم بذلك �ليمني حتفظنا على �إقر�ر �لقانون ب�ضيغته 

�لنهائية -لعل وع�ضى- ومل يتم ���ض��يء.. مر �لوقت 

وو�ضلنا �إىل عام 2009م وقرب موعد �إجر�ء �النتخابات، 

لكنه ح�ضل �تفاق حتت قبة �لربملان على ق�ضايا خالفية 

حمددة متثلت مبو�ضوع تطوير �لنظام �ل�ضيا�ضي و�لنظام 

�النتخابي مبا يف ذلك �لقائمة �لن�ضبية و�ع��ادة ت�ضكيل 

�للجنة �لعليا لالنتخابات كمحاور رئي�ضية ومت من خاللها 

�لتمديد للربملان ملدة �ضنتني على �أ�ضا�س �لوقوف �أمام هذه 

�لق�ضايا �ملطروحة على طاولة �حلو�ر.. ومرت �ل�ضنتان.. 

�أو كادت و�إخو�ننا يف �للقاء �مل�ضرتك مياطلون وي�ضوفون 

ويختلقون �الأعذ�ر يوماً بعد يوم، و�لغر�س �إهد�ر �لوقت 

، وعدم �اللتئام ملناق�ضة �لق�ضايا �خلالفية.

ومع �قرت�ب موعد �ال�ضتحقاق �لد�ضتوري وجدنا �أن 

هناك فر�ضاً ت�ضريعياً وفقاً ملا �تفقنا عليه ونحن لي�س 

لدينا م�ضكلة يف �لقانون �لنافذ _ حينها _ فقد �نتخبنا 

برملاناً ورئي�ضاً للجمهورية و�نتخبنا �ملجال�س �ملحلية 

وفقاً لذلك �لقانون .. حقيقة مل تكن لدينا م�ضكلة.. لكننا 

�أقررنا م�ضروع �لتعديالت يف �لقانون �جلديد من خالل 

�لت�ضويت عليه باالأغلبية ت�ضليماً منا للمعار�ضة حتى ال 

يقال �إننا وقفنا �أمام تطوير �لنظام �ل�ضيا�ضي و�أمام تطوير 

قانون �النتخابات. 

النواب ممثلون لألمة
۹ هم يقولون اإن املوؤمتر هو من وافق على الت�شويت؟

- دعني هنا �أعلق تعليقاً ب�ضيطاً على ما يقوله �مل�ضرتك 

�إن �ملوؤمتر �ل�ضعبي �لعام و�فق، و�ل�ضحيح �أنه جمل�س 

�لنو�ب �لذي ميثل �الأمة، الأن ع�ضو جمل�س �لنو�ب عندما 

ي�ضل �ىل �لربملان ال ميثل حزباً وال طائفة وال منطقة وال 

جماعة و�منا ميثل �الأمة باأكملها وهذ� ن�س د�ضتوري.. كما 

�أنه من �لبدهي على م�ضتوى �لعامل �ملتقدم �لدميقر�طي 

ل للدميقر�طية منذ 200 عام، �أن �الأغلبية هي  �لذي �أ�ضّ

�لتي حتكم و�أن ما تقرره يجب على �الأقلية �أن تخ�ضع له، 

و�إاّل فما قيمة �لدميقر�طية �ذ� مل تكن هناك �أغلبية و�أقلية 

وما قيمة �لتناف�س �ذً�.. وكيف �ضيتم �لتغيري و�لتد�ول 

�ل�ضلمي لل�ضلطة �ذ� مل يكن هناك �أغلبية يريدها �ل�ضعب 

�ضو�ًء من �ملوؤمتر �أو من �ملعار�ضة. 

۹ لكن االأقلية واجهت االأغلبية بالرف�س واالعت�شام ولي�س 
باخل�شوع؟

- ح�ضل ما ح�ضل من لغط وتهديد�ت و�عت�ضامات لكننا 

نقول �إن من حق �أي �ضخ�س �أن يعرب عن ر�أيه مادمنا �ضلَّمنا 

بالدميقر�طية و�آمنا بها لكن يجب �أن تكون كل �لت�ضرفات 

وفقاً للقانون ويجب �أال تتحول �ىل حتري�س وفو�ضى. 

۹ ملاذا ي�شكك امل�شرتك اإذًا ب�رشعية اإجراءات الربملان؟
- هذ� �أمر ال يحتاج �ىل جو�ب فعندما �أقف عند �ضيء ال 

يعجبني وال �أكون مرتاحاً له �أثري حوله كثري من �ل�ضكوك 

و�ملالحظات، وعلى �ضبيل �ملثال: 

�أي ح��زب على م�ضتوى �لعامل 

ي�ضقط يف �الن��ت��خ��اب��ات يقوم 

بالت�ضكيك يف �لنتائج.. فمن غري 

�ملعقول �أن �ملهزوم �ضيعرتف لك 

باالإيجابيات �أو بالفوز. 

من الشعب
۹ م��ن اأي���ن ت�شتمدون ك��ل ه��ذه 
احلما�شة واالإ����رشار على اإج��راء 

االنتخابات يف موعدها؟

- م��ن �ل�ضعب �ل��ذي �أعطانا 

�ل�ضالحية من خالل �نتخابات 

�ضرفت عليها  برملانية �ضفافة �أ

منظمات دولية. 

۹ اأح���زاب امل�شرتك تقول اإنكم 
برملان ا�شتمد �رشعيته يف ال�شنتني 

االأخ��رت��ني من اتفاق فرباير واأي 

اإج��راء من قبلكم ال ي�شتند اإىل ذلك 

االتفاق يعد غر �رشعي.. ماتعليقك؟

- هذ� كالم يدل على �لنو�يا �لتي بيَّتوها م�ضبقاً وخططو� 

لها.. �لربملان �ضلطة ت�ضريعية منتخبة من �ل�ضعب.. �أما ما 

يتعلق باالتفاق فقد �أُ�ضقط من قبل �مل�ضرتك.. نحن مددنا 

�ضنتني ملاذ�؟ هل حباً يف ��ضتمر�ر �أع�ضاء �ملجل�س �حلاليني 

يف ع�ضويتهم؟ نحن مددنا للربملان حلكمة �تفقنا عليها كي 

ن�ضتوعب خالفاتنا ونعمل على حلها.. و�لتمديد ملجل�س 

�لنو�ب ال يتم �إاّل من خالل �ضرطني:

�أواًل: �إما �أن تكون هناك ظروف قاهرة حتول دون 

ح�ضور �لناخب �إىل دو�ئره �النتخابية، �أو دون �إجر�ئها.

ثانياً: �أن يكون هناك كو�رث طبيعية ال يتمكن �ملو�طن 

من �أن يقوم باالنتخاب.. ومن غري هذين �ل�ضرطني فال 

�ضرعية الأي متديد.. لكننا �ضلَّمنا الأح��ز�ب �مل�ضرتك 

�لتي طالبت بالتمديد كونها غري مهياأة للدخول �ىل 

�النتخابات.. وفعاًل مت �لتمديد وعملنا ن�ضو�ضاً وفقاً 

الآر�ئهم ، وك��ان من �ملوقعني روؤ�ضاء �لكتل �حلزبية 

على �عتبار �أننا �ضنناق�س �لق�ضايا �خلالفية خالل 

�ل�ضنتني، لكن �مل�ضرتك مل يلتزم مبا مت �التفاق عليه 

وبد�أ بالت�ضويف وطرح ق�ضايا �أخرى جتاوزت �مكانية 

�ملناق�ضة كون �التفاق تركز حول ق�ضايا تندرج حتت 

�ضقف �لثو�بت �لوطنية. 

الفيدرالية والكنفيدرالية
۹ يعني اأنهم طرحوا ق�شايا جتاوزت هذه الثوابت؟

- لقد و�ضلو� �ىل �أفكار تقول �إنه البد من در��ضة تف�ضيل 

�ل��وح��دة ونحدد هل نتفق على �لفيدر�لية لليمن �أو 

�لكونفيدر�لية.. وهذ� �لكالم رف�ضناه و�ضرنف�ضه وجموع 

�ل�ضعب معنا، نحن �ضنحاور و�ضنناق�س و�ضن�ضتغل 

�ضيا�ضياً و�ضنحاول تعميق �لدميقر�طية، لكن يف ظل 

�لوحدة �ملباركة �لتي حتققت يف وقت �لتمزق و�لت�ضرذم.. 

نحن لن نر�ضخ لدعاوى ت�ضعى لتقطيع �ليمن �أو متزيقه.. 

و�أقولها للتاريخ �إن تركي للعمل �ل�ضيا�ضي وعودتي �ىل 

�لقرية خري يل من �أن �أو�فق على مناق�ضة �أية �أفكار تدعو 

�ىل متزيق �أو تقطيع �ليمن حتت �أي م�ضميات فيدر�لية �أو 

كونفيدر�لية �أو غريها من �مل�ضميات �لد�عية لذلك. 

األكثر كفاءًة
۹  ت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات من الق�شاة.. هل يعني 

انتهاء تقا�شمها حزبيًا؟

- للعلم �أنه ال يوجد ن�س د�ضتوري من حيث �ملبد�أ يوؤكد 

�أن �للجنة �لعليا لالنتخابات تكون من �الأحز�ب. 

۹  اذًا ملاذا جلاأمت اىل الق�شاة؟
- لتكون �للجنة �أك��رث ق��درة على �د�رة �النتخابات 

بنز�هة و�ضفافية وكوننا �ضلَّمنا -�أي�ضاً- التفاق �ضيا�ضي 

ونزواًل عند رغبة �مل�ضرتك . 

۹  لكن امل�شرتك يقول اإن الق�شاء غر م�شتقل؟
- نحن �تفقنا يف عام 2006م على �أن ت�ضكل �للجنة 

�لعليا لالنتخابات من �لق�ضاة، 

ومل نقل ق�ضاة م�ضتقلني �أو غري 

م�ضتقلني.. �إاّل �ذ� كانت �حز�ب 

امل�شرتك تريد ا�شقاط ال�شيادة 

و�ملطالبة بق�ضاة من �خلارج 

فهذ� �أمر مردود عليها. 

موقف جدِّي
۹  اأال ترى اأن اجراءات الربملان 
ت��اأت��ي وف��ق��ًا الت��ف��اق��ات �شيا�شية 

�شابقة بني االأحزاب؟

- هنا مربط �لفر�س.. فاأي 

�تفاق �ضيا�ضي د�خل �لربملان 

�أو خارجه خمالف للد�ضتور 

فهو باطل.. و�أوؤكد �أن �تفاقات 

�الأحز�ب خارج �لربملان لي�ضت 

ملزمة ل��ه، الأن �لربملان ميثل 

�الأمة ولي�س �الأح��ز�ب.. لكننا 

يف �ل��ربمل��ان كنا خ��الل �لفرتة 

�ل�ضابقة نقول لعل وع�ضى �أن 

نلتئم كاأحز�ب �ضيا�ضية، لكن هذ� �ل�ضيء مل يح�ضل رغم 

�أننا جتاوزنا كل �لق�ضايا من �أجل �لتو�فق.. ونحن �الآن 

و�ضلنا �ىل موقف جدي لي�س فيه تر�جع على �الطالق 

للم�ضي نحو �النتخابات يف موعدها �ملحدد لنحقق 

للجماهري رغبتهم يف �ختيار ممثليهم يف �لربملان وهذ� مبد�أ 

د�ضتوري �أن �ل�ضعب هو مالك �ل�ضلطة وهو من ينتخب 

�ملوؤ�ض�ضات ومنها �لربملان. 

العجب العجاب!!
۹  امل�شرتك يهدد باأنه �شينزل اىل هذا ال�شعب الذي ت�شعون 

لتحقيق رغبته يف ممار�شة حقه الد�شتوري؟

- هذ� هو �لعجب �لعجاب، فاإذ� كان �ل�ضعب معك فعليك 

�أن ت�ضتغله ل�ضاحلك يف �النتخابات ولي�س حتري�ضه �ضد 

حقه �لد�ضتوري. 

۹ ك��اأن��ك مل جت��د يف ك��الم��ه��م م��ع��ن��ى اجل��دي��ة يف حتري�س 
اجلماهر؟

- كالمهم بحد ذ�ته دعوة للفتنة و�ضيتحملون نتائجها. 

۹  اأال ترى اأن تهديداتهم تاأتي لل�شغط على املوؤمتر لثنيه 
عن اإجراء االنتخابات؟ 

- �ملوؤمتر وحلفاوؤه ما�ضون نحو �النتخابات �لربملانية 

�لتناف�ضية، فاإذ� كان �مل�ضرتك يريد زرع م�ضاكل وحجب 

�إر�دة �ملو�طنني يف �نتخاب ممثليهم فهذ� �أمر يوؤ�ضف عليه. 

جنون بحد ذاته!!
۹  اأنت تقول اإن االنتخابات �شتكون تناف�شية بينما امل�شرتك 
ي�شت�شغر اأح��زاب التحالف الوطني باأنها ال متثل اأي ثقل 

�شيا�شي؟

- هذ� جنون، فنحن مل نقل �إن �مل�ضرتك مكون من �أحز�ب 

متعار�ضة ومتباينة يف �الأهد�ف ويف �لنظريات �لفكرية 

و�ل�ضيا�ضية ورحبنا بتحالفهم.. لكن عندما حتالف �ملوؤمتر 

مع 16 حزباً وطنياً بد�أو� ي�ضككون ويتوج�ضون ويختلقون 

�ملعاذير �لو�هية، فاإذ� ظنو� �أنهم وحدهم �ملعار�ضة فهذ� 

جنون بحد ذ�ته.. وليعلمو� �أن �أحز�ب �لتحالف �ضتنزل 

�النتخابات بقوة و�ضتدخل �لربملان، وال عيب �أن يتحالف 

�ملوؤمتر معها خلو�س �النتخابات فهذه هي �لدميقر�طية. 

الوقت غري كافٍ
۹  تزعم احزاب امل�شرتك اأن اإقرار الربملان جلدول الناخبني 

خمالفة ت�رشيعية؟

- من يكونون عندما يقولون مثل هذ� �لكالم وما دليلهم؟ 

�لربملان و�ف��ق على م�ضروع قانون وو�ضع ن�ضو�ضاً 

فيما يتعلق مبو�ضوعني رئي�ضيني ال ميكن  �نتقالية 

�جر�وؤهما يف هذ� �لظرف الأنه مل يتبَق لالنتخابات �ضوى 

�أربعة �أ�ضهر وهي مدة زمنية غري مو�تية لت�ضحيح جد�ول 

�لناخبني.. �أم��ا �ل�ضجل �اللكرتوين فيحتاج �ىل �ضنتني 

كاملتني.. و�ذ� ما �ضلَّمنا بوجود بع�س �الأخطاء �لتي �ضابت 

�ل�ضجل �النتخابي فاإن �لوقت 

غ��ري ك���اٍف لت�ضحيحها، ومن 

حق �ملجل�س �أن ي�ضع ن�ضو�ضاً 

د�ضتورية متهيدً� لالنتخابات مبا 

يتالءم مع و�ضعنا �لر�هن، وهذ� 

لي�س فيه �أية خمالفة قانونية �أو 

د�ضتورية. 

بعد االنتخابات
۹ ه���ل ���ش��ي�����ش��ت��م��ر ال���ربمل���ان يف 
مناق�شة التعديالت الد�شتورية 

ال��ت��ي ا�شتملت ع��ل��ى ا���ش��الح��ات 

�شيا�شية ت�شمنها اتفاق فرباير؟

- �لوقت غري مو�ٍت لذلك، نحن 

ما�ضون يف م�ضار �النتخابات 

و�ضنظل ن��دع��و �مل�����ض��رتك �ىل 

م��و����ض��ل��ة �حل����و�ر يف م�ضار 

�ال���ض��الح��ات �ل�ضيا�ضية بعد 

�إجر�ء �النتخابات �لنيابية، �أما 

�أن ننزل عند رغبتهم يف تف�ضيل 

تعديالت د�ضتورية على ما ي�ضتهون كي يرتبو� �أو�ضاعهم 

لدخول �النتخابات، فهذ� غري منطقي الأن �لتعديالت 

�لد�ضتورية ت�ضتهدف �مل�ضتقبل �أي ما بعد �النتخابات 

ل�ضيق �لوقت، ويجب ��ضتغالل ما تبقى منه الإج��ر�ء 

�النتخابات يف موعدها �ملحدد. 

وسائل مرفوضة
۹ هناك من يقول اإن امل�شرتك لديه و�شائل لل�شغط على 
املوؤمتر �شيبداأها بال�شارع.. من وجهة نظرك هل املوؤمتر 

�شيقدم تنازالت اأخرى حتى يدخل اجلميع يف االنتخابات؟

- �إن و�ضائل �مل�ضرتك �لتي يهدد بها �ضرُتف�س جملة 

وتف�ضياًل من قبل �ل�ضعب لتعار�ضها مع رغبة �ل�ضعب يف 

حقه �ملكفول د�ضتورياً.. و�ذ� كانو� يظنون �أنهم �ضيحققون 

�ضفقات من خالل �ل�ضغط بال�ضارع فليعلمو� �أن �ضارع 

�ملوؤمتر �أكرب من �ضارعهم، وجماهري �ملوؤمتر �أكرب من 

جماهريهم. 

أجندة خارجية
۹ براأيك من يقف وراء تعنت امل�شرتك ومترت�شه ومواقفه 

العنادية؟

- ال �أ�ضتبعد �أن تكون هناك �أجندة خارجية د�خل �للعبة 

�ل�ضيا�ضية �ليمنية.. لذ� نرجو �أن نرتقي بوطننا ونحقق 

مبد�أ �ل�ضيادة لهذ� �لبلد و�أال ن�ضغي للخارج. 

۹ من وجهة نظرك ملاذا قدم املوؤمتر كل تلك التنازالت 
اإذًا؟

- رئي�س �لدولة هو ر�عي �لدميقر�طية ور�عي كل 

هذه �لعمليات �ل�ضيا�ضية وحقيقة كان �ضدره �أو�ضع 

من �ضدر �ملعار�ضة و�ملوؤمتر وكل �ملتحاورين، 

حيث كانت جلنة �حلو�ر كلما �تفقت على كثري من 

�لق�ضايا جند �مل�ضرتك يختلق ق�ضايا �أخرى ويتم 

عر�ضها على �لرئي�س و�لرئي�س يلزم �ملوؤمتر بالتنازل 

عن هذه �لق�ضية ويلزمه باإعطائهم تلك �لق�ضية .. 

و�ملوؤمتر يتنازل ويطالب بتحديد �ضقف حلل ق�ضايا 

�خلالف ولكن: »كلما قلنا ع�ضاها تنجلي قالت �الأيام 

هذ� مبتد�ها«. 

رسائل مهمة
۹ يف ختام هذا اللقاء هل من ر�شائل توجهها : للموؤمتريني 

وللم�شرتك وجلماهر ال�شعب؟

- ر�ضالتي الأع�ضاء �ملوؤمتر باأن ي�ضتمرو� على نهجهم 

�لوطني وال يلتفتو� لالأقاويل و�ملز�عم �لتي تطلقها �حز�ب 

�مل�ضرتك مهما كانت �ملربر�ت �لظاهرية.

�أما ر�ضالتي الإخو�ننا يف �أحز�ب �مل�ضرتك �أقول: �إن عليهم 

�أن يدركو� �أن قانون �النتخابات وت�ضكيل �للجنة �لعليا 

و�ضائل ولي�ضت غايات و�ملفرو�س �أن نرتقي ب�ضيا�ضتنا 

خلدمة �لوطن، و�أن ن�ضطلع خلدمة �ملو�طن قبل حتقيق 

م�ضاحلنا �ل�ضخ�ضية �لتي تكون �ضمن مربعات حمدودة 

و�ضواًل لل�ضلطة.

�أما ر�ضالتي جلماهري �ل�ضعب: �النتخابات حق مكفول 

لكم ويجب �أن جُترى يف موعدها.. فال تنخدعو� بالدعايات 

�ملغر�ضة �لتي تتعار�س مع نهجكم.۹

منري اللساني 

مـوقــع 
»املشتـرك« من 

الديمقراطية

¿ ال �أح���د ميكنه ف��ه��م ح��ال��ة �أح����ز�ب �للقاء 
�مل�ضرتك يف بالدنا، �إذ �أنها متثل منطاً غريباً من 

لي�ضت  عليها  تعارفت  �لتي  �ملعار�ضة  �ضلوك 

�لدميقر�طيات �لعريقة يف �لعامل �ملتقدم فح�ضب 

، و�إمنا �لدميقر�طيات �لنا�ضئة يف �لدول �لعامل 

ثالثية كذلك.

وال �أريد �أن �أعيد بديهيات يدركها �جلميع ، �إذ� 

ال �أحد ميكنه �أن يفهم دميقر�طية تنتج حاكمية 

الأغلبية ثم تاأتي �الأقلية لتقول �إن��ه ال حق لهذه 

�الأغلبية  يف ��ضتخد�م �ضلطاتها لتمرير حتى ما ال 

و�فق عليه �الأقلية.. ففي كل بالد �لدنيا مت�ضى 

�الأغلبية ، و�حلديث هنا عن �ملجال�س �لت�ضريعية 

على �ضبيل �ملثال مع �ختالف �لت�ضميات لذ�ت 

�مل�ضمى ، الإقر�ر ما تر�ه منا�ضباً يف �ضوء �لتفوي�س 

�لذي ح�ضلت عليه عرب �لدميقر�طية  خالل �لعملية 

�النتخابية .. �الأمر �لذي يجعل من �النتخابات 

لل�ضندوق مطلباً يفرت�س  ومنهج �الح��ت��ك��ام 

باملعار�ضة �أن تكون �أول من يطالب به وي�ضعى 

�إليه، �أما �أن يحدث �لعك�س فتكون قوى �ملعار�ضة 

هي من تعرقل �مل�ضرية �لدميقر�طية وترغب يف 

تعطيل �النتخابات فيما �حلزب �حلاكم هو من 

يحر�س على ��ضتمر�رية �لدميقر�طية و�إج��ر�ء 

�ال�ضتحقاق �النتخابي يف موعده.. فاإن هذ� يبعث 

على �ل�ضحك مبر�رة من ي�ضحك ل�ضر �لبلية كما 

ح�ضل ذ�ت يوم مع �لكاتب �ل�ضاخر عبد�لكرمي 

�لر�زحي �لذي �أر�د منا �أن ن�ضاركه يف ��ضتغر�به 

من موقف تعر�س له عرب عنه بالقول : �إنه يف كل 

بالد �لدنيا يهرب �لكاتب و�ل�ضحفي من �ل�ضلطة ، 

فيما هو يف �ليمن هارب من �ملعار�ضة وخائف على 

نف�ضه منها .. فيا للعجب!!

لقد حدث هذ� بالفعل للكاتب �ل�ضاخر عبد �لكرمي 

�لر�زحي .. وحني عرب حينها م�ضت�ضهدً� بحالته عن 

�ملفارقة �لغريبة و�لعجيبة �لتي تتمثلها �ملعار�ضة 

يف بالدنا فقد كان يتنباأ ب�ضلوك عام �ضي�ضبح قاعدة 

ثابتة ونهجاًَ د�ئماً يلت�ضق باملعار�ضة هنا �إىل ما 

�ضاء �هلل !! وما �أ�ضرع ما �ضدقت �لتوقعات ، فها 

هي �أحز�ب �للقاء �مل�ضرتك ت�ضدر عن ذ�ت �لنهج 

بخ�ضو�س �ملوقف من �لدميقر�طية و�ال�ضتحقاق 

�النتخابي، مبا يجعل من  هذه �لقوى هذه �ملرة 

مثار �ضخرية  �ل��ع��امل  �أج��م��ع  ولي�س �ل�ضاخر  

�لر�زحي لوحده.

ب��االأم�����س �ل��ق��ري��ب بعد �أن  �أق���رت �الأغلبية 

�ملوؤمترية يف جمل�س  �ل��ن��و�ب �لتعديالت على 

قانون �النتخابات، و�ضدر بها ق��ر�ر جمهوري 

خرجت علينا معار�ضة �مل�ضرتك ببيان فا�ضح �أقل 

ما ميكن �أن يقال فيه �أن هذه �الأح��ز�ب �أو قادتها 

على وجه �خل�ضو�س �إما �أنهم ال يفقهون �أب�ضط 

�أدبيات �لدميقر�طية  و�أبجديات �ل�ضيا�ضة، �أو �أنهم 

��ضتمر�أو� لعبة  �لت�ضليل على قو�عدهم بالباطل من 

�لقول وباالفرت�ء�ت �لتي يدركون قبل غريهم �أنهم 

فيها كاذبون ، و�مل�ضيبة �أن تكون هذه �الفرت�ء�ت 

و�الأباطيل قد �نطلت على هوؤالء �لقادة �أنف�ضهم على 

طريقة من يكذب �لكذبة وي�ضدقها!!

لقد قالو� يف �لبيان �إياه، �إن �حلزب �حلاكم �أقدم 

على �لت�ضويت على تعديالت �لقانون من طرف 

و�حد متنا�ضني �أن �متالكه لالأغلبية يجعل من هذ� 

�ل�ضلوك �إجر�ء قانونياً ال غبار عليه .. و�لو�قع �أن 

ل�ضان حال هوؤالء هو �أنهم يريدون �نتخابات ولكن يف 

نف�س �لوقت عدم �لقبول بنتائجها ، مبعنى م�ضاركة 

�حلزب �حلاكم مع �أنهم مل يح�ضلو� باالنتخابات 

على ما ح�ضل عليه ، وهذ� هو بال�ضبط ما يقلقهم 

يف �ال�ضتحقاق �النتخابي �لذي يعلمون علم �ليقني 

�أن خ�ضارتهم فيه ال مر�ء فيها وال �ضك يف حدوثها.. 

ومن ثم فاإنه من �لطبيعي و�حلال هكذ� �أن يقفو� 

حجر ع��رثة يف طريق ��ضتحقاق �ضعبي �ضيفرز 

نتائج ال ت�ضب يف �ضاحلهم، بل و�ضتذهب بهم �إىل 

حيث ي�ضتحقون، لي�س حتت قبة �لربملان و�إمنا �إىل 

مقائلهم ليو��ضلو� عادتهم �ملتجذرة يف �أعماقهم ، 

و�ملتمثلة يف �لعويل و�لنياح وذرف �ملزيد من دموع 

�لتما�ضيح..

وعلى �فرت��س �أن يف بيان �مل�ضرتك �مل�ضار �إليه 

ما ي�ضتحق �لتوقف عنده فاإن خروجهم بتو�ضيات 

تت�ضمن �لدعوة �إىل �ضلوكيات فو�ضوية من خالل 

جتيي�س �ل�ضارع عن طريق مد�عبة �أ�ضماع �جلمهور 

با�ضطو�نة م�ضروخة عن �لن�ضال �الأهوج ت�ضتوجب 

�لت�ضاوؤل عن �ملغزى �لكامن ور�ء هكذ� دعو�ت ، 

�إذ �أن �أحز�ب �مل�ضرتك طاملا وهي تزعم �أن �ل�ضارع 

ن��ه يف �ضفها فلماذ� ال تدخل  �ضي�ضتجيب لها و�أ

�النتخابات معتمدة عليه يف �إي�ضالها �إىل جمل�س 

�لنو�ب لتملك زمام �ل�ضلطة �لت�ضريعية يف �لبالد لو 

كان ذلك �ضحيحاً؟

�لو�قع �أن ما عليه تكتل �للقاء �مل�ضرتك لي�س �ضوى 

حالة �ملفل�س �لذي �أ�ضاع بطي�ضه كل �ضيء ، ومل 

يعد له من �حل�ضور �إال �لعي�س يف �أحالم و�أوهام 

ال ت�ضمن  وال تغنى من جوع ، ذلك �أن �لو�قع �ضيء 

و�الأحالم �ضيء �أخر .. ويف �ملح�ضلة �لنهائية فاإن 

�ل�ضعب �لذي قال كلمته خالل �ملر�حل �ل�ضابقة 

من �ال�ضتحقاقات �لدميقر�طية  بالوقوف �إىل 

جانب �ملوؤمتر �ل�ضعبي �لعام هو نف�ضه �ليوم من 

�ضيف�ضل كل رهانات �مل�ضرتك، فما مل تطله هذه 

�لقوى بالدميقر�طية وعرب �ضناديق �الق��رت�ع 

هيهات �أن ت�ضل �إليه باختالق �الأزمات و�خلو�س 

يف �لفو�ضى..۹

أبو حليقة لـ»امليثاق«:

اقرار القانون وتشكيل لجنة االنتخابات اجراءات دستورية ال تقبل التشكيك

لقاء / توفيق عثمان الشرعبي

¿ سخر رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب علي أبو حليقة من البلبلة التي تثيرها أحزاب المشترك حول تعديالت 
قانون االنتخابات رغم أن أكثر من %85 منها تم وضعها من قبل المشترك بما فيها من نصوص كان يفترض أن تدخل في 

الالئحة وليس في القانون. واعتبر تشكيك تلك األحزاب في شرعية إقرار القانون وتشكيل لجنة االنتخابات أمرًا معتادًا درج 
عليه المشترك في التعامل مع القضايا السياسية التي ال يلبث أن ينقلب حتى على اتفاقاته وشروطه التي وضعها بنفسه.

وقال رئيس اللجنة الدستورية في حوار مع )الميثاق( إن تعديالت قانون االنتخابات أقرت في عام 2008م وتأجل التصويت 
النهائي عليها بسبب عدم تقديم المشترك أسماء ممثليه في لجنة االنتخابات خالل أيام وفقًا للقسم الشهير الذي قطعه علنًا 
رئيس كتلة حزب االصالح عبدالرحمن بافضل.. نافيًا بأن التعديالت على القانون أسقطت أمام البرلمان.. مؤكدًا أن مزاعم 

كهذه باطلة وال أساس لها من الصحة.. 
فإلى تفاصيل الحوار:
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ال يحق ألحد التطاول 
على قرارات السلطة 

التشريعية 

وصلنا إىل موقف 
جاد وال تراجع عن 

االنتخابات 

إجراء االنتخابات استجابة 
لرغبة الجماهري يف اختيار 

ممثليهم يف الربملان 

الشعب مالك السلطة 
وهو من ينتخب 

املؤسسات الدستورية

أجندة خارجية تقف 
وراء افتعال

 المشترك لألزمات 
التهديدات التي تطلقها أحزاب 
املشرتك مرفوضة شعبيًا 

التعديالت الدستورية تستهدف املستقبل 
ولن تفصَّل على مقاسات أحزاب املشرتك 

أحزاب املشرتك تنفخ يف الفتنة وستتحمل نتائجها
العجب العجاب هو أن المشترك يحرض 

الشارع ليقف ضد حقه الدستوري
أحزاب التحالف ستخوض االنتخابات بقوة وستدخل الربملان القادم

إقرار البرلمان لجدول الناخبين ليس فيه 
مخالفة قانونية أو دستورية

استغرب تصعيدهم تجاه التعديالت..حازب يدعو املشرتك للمشاركة بفاعلية يف انتخابات 2011م
¿  دع��ا ح�ضني ح���ازب ع�ضو �للجنة 
�لعامة للموؤمتر �ل�ضعبي �لعام ورئي�س 

�لهيئة �لتنفيذية مبحافظة �جلوف �أحز�ب 

�للقاء �مل�ضرتك �إىل �مل�ضاركة �لفاعلة يف 

�النتخابات �لنيابية �مل��ق��ررة يف �أبريل 

�لقادم كا�ضتحقاق د�ضتوري، م�ضريً� �إىل �أن 

�لتعددية �ل�ضيا�ضية و�لنهج �لدميقر�طي 

خيار ثابت ال تر�جع عنه وفقاً لن�ضو�س 

�لد�ضتور و�لقو�نني �لنافذة.

و�أكد حازب يف كلمة �ألقاها �أمام ممثلي 

�ملوؤمتر �ملحلي �خلام�س حلزب �الإ�ضالح 

مبحافظة �جلوف على �مل�ضي يف تنفيذ �ال�ضتحقاقات 

�لد�ضتورية يف مو�عيدها وجتنب �لبالد تبعات �لفر�غ 

�لد�ضتوري.

وقال �إن �لوطن و�لد�ضتور و�لقانون 

لي�ضت ملكاً للموؤمتر �ل�ضعبي �لعام وال 

الأحز�ب �مل�ضرتك و�إمنا هي ملك �ل�ضعب 

�لقادر على و�ضع �الأمور يف ن�ضابها، منوهاًَ 

�إىل �أن �أع�ضاء �الأحز�ب لي�ضو� كل �ل�ضعب 

فهم الميثلون �ضوى 10% من �لناخبني .

وع��رب ع�ضو �للجنة �لعامة للموؤمتر 

�ل�ضعبي �ل��ع��ام ع��ن ��ضتغر�به حلدة 

�خلطاب �الإ�ضالحي و�لت�ضعيد غري �ملربر 

جتاه �إقر�ر جمل�س �لنو�ب تعديالت قانون 

�النتخابات و�لتي جاءت معظمها ��ضتجابة 

ملطالب �مل�ضرتك ومقرتحاته لتطوير �لنظام �النتخابي .

وخاطب حازب �أع�ضاء �الإ�ضالح قائاًل: )ما دمتم 

رقم موجود على �ل�ضاحة.. فلماذ� التذهبو� �إىل �ل�ضعب 

وت�ضعو� بر�جمكم عليه، فاإن نلتم ثقة �ل�ضعب نفذو� 

بر�جمكم(.

د�عياً �إياهم �ىل حماربة �الأفكار �لدخيلة و�ملذهبية 

على �ملحافظة، منوهاً �إىل �أن �ل�ضرر من هذه �لظو�هر 

�ضيطال �ملتفرجني عليها كون �جلميع يف �ضفينة و�حدة.

وقال : »�خلالف �ل�ضيا�ضي اليعني �أن نعادي �لوطن 

و�ملو�طن من خالل �ل�ضكوت على هذه �لدعو�ت �ملذهبية 

و�الإرهابية �لتي يقال �إنها �ضد �أمريكا و�إ�ضر�ئيل« 

مت�ضائاًل » هل يوجد يف �جلوف �إ�ضر�ئيلي �أو �أمريكي؟!«.

و�ع��رتف حازب بوجود �ختالالت وق�ضور يف 

بع�س �جلو�نب �الإد�رية لكنها ال ترتقي باأي حال 

من �الأحو�ل �إىل �لتفريط بالثو�بت �لوطنية .وهناأ 

�لرئي�س و�لقائد وجماهري �ل�ضعب بنجاح فعالية 

خليجي )20(.۹

صالح يدشن مركز خدمات الطالب بفرع املؤتمر -جامعة إب
كتب : عماد زيد

¿ �أ�ضاد �الأخ عبد�لو�حد �ضالح رئي�س فرع �ملوؤمتر 
مبحافظة �إب بالدور �الإيجابي �ل��ذي يقوم به مركز 

�خلدمات �لطالبي يف فرع �ملوؤمتر بجامعة �إب من خالل 

تقدمي وتنفيذ �لعديد من �لدور�ت يف جمال �حلا�ضوب 

للقطاع �لطالبي باملوؤمتر يف �جلامعة وتزويدهم بكافة 

�ملهار�ت �لتي ت�ضهم يف بناء �ل�ضخ�ضية وتقدمي �خلدمات 

�لطالبية �ملجانية يف كافة �ملجاالت �لبحثية و�لعلمية.

 من جانبه �أكد �لدكتور عبد�لعزيز �ل�ضعيبي رئي�س 

جامعة �إب- رئي�س فرع �ملوؤمتر باجلامعة �أن �ملركز 

يعترب �إ�ضافة نوعية مبا يقدمه من خدمات للطلبة وخ�ضو�ضاً �أع�ضاء 

�ملوؤمتر، و�أ�ضار �ىل �أن �ملركز ي�ضم »20« جهاز كمبيوتر وطابعات 

و�أربع �آالت ت�ضوير، كما �أنه مزود بخدمة �النرتنت لتلبية �حتياجات 

�ل�ضباب �لعلمية و�لثقافية ومتابعة كل ما هو جديد على �ل�ضعيد 

�لعلمي و�لبحثي.. الفتاً �ىل �أن �ل�ضباب هم �ل��درع 

�حل�ضني �لذي يحمي �لرت�ب �لوطني �لطاهر وثو�بته 

�لوطنية ويف مقدمتها �لوحدة �ملباركة �لتي حتققت 

بجهود كافة �أبناء �ل�ضعب �ليمني وبقيادة باين نه�ضة 

�ليمن �حلديث فخامة �الأخ علي عبد�هلل �ضالح رئي�س 

�جلمهورية رئي�س �ملوؤمتر �ل�ضعبي �لعام.

 جاء ذلك يف حفل �فتتاح �ملركز بح�ضور �لدكتور �أحمد 

يحيى �جلويف نائب رئي�س �جلامعة نائب رئي�س فرع 

�ملوؤمتر باجلامعة و�لدكتور عبد�ل�ضالم �الإرياين عميد 

�ضئون �لطالب ع�ضو �للجنة �لد�ئمة و�لدكتور حممد 

�جلويف عميد كلية �لرتبية بالنادرة ع�ضو �للجنة �لد�ئمة و�لدكتور 

عارف �لرعوي رئي�س �لد�ئرة �ل�ضيا�ضية و�العالمية بفرع �جلامعة 

وعدد من قياد�ت و�أع�ضاء �ملوؤمتر وقياد�ت �لقطاع �لطالبي بفرع 

�جلامعة.۹


