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لقاء

أبو حليقة لـ«امليثاق»:

اقرار القانون وتشكيل لجنة االنتخابات اجراءات دستورية ال تقبل التشكيك
أجندة خارجية تقف
وراء افتعال
المشترك لألزمات
التهديدات التي تطلقها أحزاب
املشرتك مرفوضة شعبياً

¿ 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 أمراً معتاداً 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 وفقاً للقسم الشهير الذي قطعه علناً
رئيس كتلة حزب االصالح عبدالرحمن بافضل ..نافياً بأن التعديالت على القانون أسقطت أمام البرلمان ..مؤكداً أن مزاعم
كهذه باطلة وال أساس لها من الصحة..
فإلى تفاصيل الحوار:

لقاء  /توفيق عثمان الشرعبي

التعديالت الدستورية تستهدف املستقبل
ولن تفصَّل على مقاسات أحزاب املشرتك
� ۹أقر الربملان م�ؤخر ًا بتعديالت قانون االنتخابات ،وكذلك
الت�صويت على قائمة ت�ضم ( )15قا�ضي ًا لت�شكيل اللجنة العليا
لالنتخابات ..لكن امل�شرتك يقلل من �رشعية هذا الت�صويت..
كيف تردون؟
 يف البدء �أريد �أن او�ضح للر�أي العام �أن �أي جمل�سنواب يف �أية دولة يف العامل �إذا وقع يف نف�س الظرف �سيقر
ذلك ما مل يكن هناك خمالفة للقانون �أو الد�ستور ،ونحن يف
الربملان مل نخالف الد�ستور ومل نقدم على �إقرار م�شروع
قانون االنتخابات �إ ّال بعد توافق �سيا�سي بني خمتلف
الأح���زاب والتنظيمات ال�سيا�سية ،وك��ان للمعار�ضة
وحتديد ًا �أحزاب امل�شرتك يف قانون االنتخابات ن�صيب
الأ�سد حيث ا�ستوعبت فيه كل مالحظاتهم بن�سبة اكرث
من  %85من التعديالت  ..حتى �أننا و�صلنا اىل ن�صو�ص ال
يفرت�ض �أن تدرج يف القانون بل
يف اللوائح واملن�شورات كونها
�إجراءات فنية ب�سيطة� ،سلمنا
الأم��ر للم�شرتك حتى ال يقال
�إننا نقف عائقاً �أم��ام الوفاق
ال�سيا�سي.
ف���امل�������ش���روع و����ص���ل ع��ام
2008م اىل ال�ب�رمل���ان ومت
مناق�شته با�ستفا�ضة و �أق��ره
مادة مادة وت�أجل الت�صويت
ال��ن��ه��ائ��ي عليه ب�سبب ع��دم
ت�سمية �أع�ضاء اللجنة العليا
لالنتخابات يف حينه ،والتي مت
االتفاق �أن تكون من الق�ضاة يف
�أكرث من مرة مع �أحزاب اللقاء
امل�شرتك ،و�أحزاب املعار�ضة
الأخرى.
الخارطة السياسية
واسعة
 ۹امل�شرتك ي�ؤكد يف �أكرث من موقف �أنه املعار�ضة الوحيدة
يف اليمن؟
 و�أنا �أقول� :إن امل�شرتك جزء من املعار�ضة ولي�س كلاملعار�ضة -كما يدعي -لأن اخلارطة ال�سيا�سية يف بالدنا
وا�سعة ،ومن العيب واخلط�أ �أن نح�صر املعار�ضة يف
�أحزاب امل�شرتك ،لأنهم خم�سة �أحزاب والتحالف الوطني
 16حزباً معتمدون من قبل جلنة �شئون الأحزاب دون
�إنكار وم�ستوفون كل ال�شروط القانونية ..لكن �أحزاب
اللقاء امل�شرتك تقول :وما الأر�ض �إ ّال لنا وحدنا ولكنهم
غالطونا بها..
فرض تشريعي
 ۹لنعد اىل القانون �إذ ًا؟
 كما قلت �إن الربملان مل يبت يف القانون حينها وبقي�سنتني كاملتني مبعنى دورتني كاملتني ونحن لدينا ن�ص
قانوين يقول �إذا �سقط �أي م�شروع �أمام الربملان ال يجوز
�إعادته �إ ّال بعد م�ضي دورة كاملة من دورات الربملان..
قانون االنتخابات مل ي�سقط لأننا ربطناه مبمثلي امل�شرتك
يف اللجنة العليا لالنتخابات ،و�سمع العامل �أجمع ميني
الأخ عبد الرحمن باف�ضل رئي�س كتلة الإ�صالح ..ورغم
نكوثهم بذلك اليمني حتفظنا على �إقرار القانون ب�صيغته
النهائية -لعل وع�سى -ومل يتم ���ش��يء ..مر الوقت
وو�صلنا �إىل عام 2009م وقرب موعد �إجراء االنتخابات،
لكنه ح�صل اتفاق حتت قبة الربملان على ق�ضايا خالفية
حمددة متثلت مبو�ضوع تطوير النظام ال�سيا�سي والنظام
االنتخابي مبا يف ذلك القائمة الن�سبية واع��ادة ت�شكيل
اللجنة العليا لالنتخابات كمحاور رئي�سية ومت من خاللها
التمديد للربملان ملدة �سنتني على �أ�سا�س الوقوف �أمام هذه
الق�ضايا املطروحة على طاولة احلوار ..ومرت ال�سنتان..
�أو كادت و�إخواننا يف اللقاء امل�شرتك مياطلون وي�سوفون
ويختلقون الأعذار يوماً بعد يوم ،والغر�ض �إهدار الوقت
 ،وعدم االلتئام ملناق�شة الق�ضايا اخلالفية.
ومع اقرتاب موعد اال�ستحقاق الد�ستوري وجدنا �أن
هناك فر�ضاً ت�شريعياً وفقاً ملا اتفقنا عليه ونحن لي�س
لدينا م�شكلة يف القانون النافذ _ حينها _ فقد انتخبنا
برملاناً ورئي�ساً للجمهورية وانتخبنا املجال�س املحلية
وفقاً لذلك القانون  ..حقيقة مل تكن لدينا م�شكلة ..لكننا
�أقررنا م�شروع التعديالت يف القانون اجلديد من خالل
الت�صويت عليه بالأغلبية ت�سليماً منا للمعار�ضة حتى ال
يقال �إننا وقفنا �أمام تطوير النظام ال�سيا�سي و�أمام تطوير
قانون االنتخابات.
النواب ممثلون لألمة
 ۹هم يقولون �إن امل�ؤمتر هو من وافق على الت�صويت؟
 دعني هنا �أعلق تعليقاً ب�سيطاً على ما يقوله امل�شرتك�إن امل�ؤمتر ال�شعبي العام وافق ،وال�صحيح �أنه جمل�س
النواب الذي ميثل الأمة ،لأن ع�ضو جمل�س النواب عندما
ي�صل اىل الربملان ال ميثل حزباً وال طائفة وال منطقة وال
جماعة وامنا ميثل الأمة ب�أكملها وهذا ن�ص د�ستوري ..كما
�أنه من البدهي على م�ستوى العامل املتقدم الدميقراطي
الذي � ّأ�صل للدميقراطية منذ  200عام� ،أن الأغلبية هي
التي حتكم و�أن ما تقرره يجب على الأقلية �أن تخ�ضع له،

و�إ ّال فما قيمة الدميقراطية اذا مل تكن هناك �أغلبية و�أقلية
وما قيمة التناف�س اذ ًا ..وكيف �سيتم التغيري والتداول
ال�سلمي لل�سلطة اذا مل يكن هناك �أغلبية يريدها ال�شعب
�سوا ًء من امل�ؤمتر �أو من املعار�ضة.
 ۹لكن الأقلية واجهت الأغلبية بالرف�ض واالعت�صام ولي�س
باخل�ضوع؟
 ح�صل ما ح�صل من لغط وتهديدات واعت�صامات لكننانقول �إن من حق �أي �شخ�ص �أن يعرب عن ر�أيه مادمنا �س َّلمنا
بالدميقراطية و�آمنا بها لكن يجب �أن تكون كل الت�صرفات
وفقاً للقانون ويجب �أال تتحول اىل حتري�ض وفو�ضى.
 ۹ملاذا ي�شكك امل�شرتك �إذ ًا ب�رشعية �إجراءات الربملان؟
 هذا �أمر ال يحتاج اىل جواب فعندما �أقف عند �شيء اليعجبني وال �أكون مرتاحاً له �أثري حوله كثري من ال�شكوك
واملالحظات ،وعلى �سبيل املثال:
�أي ح��زب على م�ستوى العامل
ي�سقط يف االن��ت��خ��اب��ات يقوم
بالت�شكيك يف النتائج ..فمن غري
املعقول �أن املهزوم �سيعرتف لك
بالإيجابيات �أو بالفوز.
من الشعب
 ۹م��ن �أي ��ن ت�ستمدون ك��ل ه��ذه
احلما�سة والإ��ص�رار على �إج��راء
االنتخابات يف موعدها؟
 م��ن ال�شعب ال��ذي �أعطاناال�صالحية من خالل انتخابات
برملانية �شفافة �أ�شرفت عليها
منظمات دولية.
� ۹أح ��زاب امل�شرتك تقول �إنكم
برملان ا�ستمد �رشعيته يف ال�سنتني
الأخ�يرت�ين من اتفاق فرباير و�أي
�إج��راء من قبلكم ال ي�ستند �إىل ذلك
االتفاق يعد غري �رشعي ..ماتعليقك؟
 هذا كالم يدل على النوايا التي ب َّيتوها م�سبقاً وخططوالها ..الربملان �سلطة ت�شريعية منتخبة من ال�شعب� ..أما ما
يتعلق باالتفاق فقد �أُ�سقط من قبل امل�شرتك ..نحن مددنا
�سنتني ملاذا؟ هل حباً يف ا�ستمرار �أع�ضاء املجل�س احلاليني
يف ع�ضويتهم؟ نحن مددنا للربملان حلكمة اتفقنا عليها كي
ن�ستوعب خالفاتنا ونعمل على حلها ..والتمديد ملجل�س
النواب ال يتم �إ ّال من خالل �شرطني:
�أو ًال� :إما �أن تكون هناك ظروف قاهرة حتول دون
ح�ضور الناخب �إىل دوائره االنتخابية� ،أو دون �إجرائها.
ثانياً� :أن يكون هناك كوارث طبيعية ال يتمكن املواطن
من �أن يقوم باالنتخاب ..ومن غري هذين ال�شرطني فال
�شرعية لأي متديد ..لكننا �س َّلمنا لأح��زاب امل�شرتك
التي طالبت بالتمديد كونها غري مهي�أة للدخول اىل
االنتخابات ..وفع ًال مت التمديد وعملنا ن�صو�صاً وفقاً
لآرائهم  ،وك��ان من املوقعني ر�ؤ�ساء الكتل احلزبية
على اعتبار �أننا �سنناق�ش الق�ضايا اخلالفية خالل
ال�سنتني ،لكن امل�شرتك مل يلتزم مبا مت االتفاق عليه
وبد�أ بالت�سويف وطرح ق�ضايا �أخرى جتاوزت امكانية
املناق�شة كون االتفاق تركز حول ق�ضايا تندرج حتت
�سقف الثوابت الوطنية.
الفيدرالية والكنفيدرالية
 ۹يعني �أنهم طرحوا ق�ضايا جتاوزت هذه الثوابت؟
 لقد و�صلوا اىل �أفكار تقول �إنه البد من درا�سة تف�صيلال��وح��دة ونحدد هل نتفق على الفيدرالية لليمن �أو
الكونفيدرالية ..وهذا الكالم رف�ضناه و�سرنف�ضه وجموع
ال�شعب معنا ،نحن �سنحاور و�سنناق�ش و�سن�شتغل
�سيا�سياً و�سنحاول تعميق الدميقراطية ،لكن يف ظل
الوحدة املباركة التي حتققت يف وقت التمزق والت�شرذم..
نحن لن نر�ضخ لدعاوى ت�سعى لتقطيع اليمن �أو متزيقه..
و�أقولها للتاريخ �إن تركي للعمل ال�سيا�سي وعودتي اىل
القرية خري يل من �أن �أوافق على مناق�شة �أية �أفكار تدعو

ال يحق ألحد التطاول
على قرارات السلطة
التشريعية
وصلنا إىل موقف
جاد وال تراجع عن
االنتخابات

اىل متزيق �أو تقطيع اليمن حتت �أي م�سميات فيدرالية �أو
كونفيدرالية �أو غريها من امل�سميات الداعية لذلك.
األكثر كفاء ًة
 ۹ت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات من الق�ضاة ..هل يعني
انتهاء تقا�سمها حزبي ًا؟
 للعلم �أنه ال يوجد ن�ص د�ستوري من حيث املبد�أ ي�ؤكد�أن اللجنة العليا لالنتخابات تكون من الأحزاب.
 ۹اذ ًا ملاذا جل�أمت اىل الق�ضاة؟
 لتكون اللجنة �أك�ثر ق��درة على ادارة االنتخاباتبنزاهة و�شفافية وكوننا �س َّلمنا �-أي�ضاً -التفاق �سيا�سي
ونزو ًال عند رغبة امل�شرتك .
 ۹لكن امل�شرتك يقول �إن الق�ضاء غري م�ستقل؟
 نحن اتفقنا يف عام 2006م على �أن ت�شكل اللجنةالعليا لالنتخابات من الق�ضاة،
ومل نقل ق�ضاة م�ستقلني �أو غري
م�ستقلني� ..إ ّال اذا كانت احزاب
امل�شرتك تريد ا�سقاط ال�سيادة
واملطالبة بق�ضاة من اخلارج
فهذا �أمر مردود عليها.
موقف جدِّي
� ۹أال ترى �أن اجراءات الربملان
ت ��أت��ي وف �ق � ًا الت �ف��اق��ات �سيا�سية
�سابقة بني الأحزاب؟
 هنا مربط الفر�س ..ف�أياتفاق �سيا�سي داخل الربملان
�أو خارجه خمالف للد�ستور
فهو باطل ..و�أ�ؤكد �أن اتفاقات
الأحزاب خارج الربملان لي�ست
ملزمة ل��ه ،لأن الربملان ميثل
الأمة ولي�س الأح��زاب ..لكننا
يف ال�برمل��ان كنا خ�لال الفرتة
ال�سابقة نقول لعل وع�سى �أن
نلتئم ك�أحزاب �سيا�سية ،لكن هذا ال�شيء مل يح�صل رغم
�أننا جتاوزنا كل الق�ضايا من �أجل التوافق ..ونحن الآن
و�صلنا اىل موقف جدي لي�س فيه تراجع على االطالق
للم�ضي نحو االنتخابات يف موعدها املحدد لنحقق
للجماهري رغبتهم يف اختيار ممثليهم يف الربملان وهذا مبد�أ
د�ستوري �أن ال�شعب هو مالك ال�سلطة وهو من ينتخب
امل�ؤ�س�سات ومنها الربملان.
العجب العجاب!!
 ۹امل�شرتك يهدد ب�أنه �سينزل اىل هذا ال�شعب الذي ت�سعون
لتحقيق رغبته يف ممار�سة حقه الد�ستوري؟
 هذا هو العجب العجاب ،ف�إذا كان ال�شعب معك فعليك�أن ت�ستغله ل�صاحلك يف االنتخابات ولي�س حتري�ضه �ضد
حقه الد�ستوري.
 ۹ك ��أن��ك مل جت��د يف ك�لام�ه��م م�ع�ن��ى اجل��دي��ة يف حتري�ض
اجلماهري؟
 كالمهم بحد ذاته دعوة للفتنة و�سيتحملون نتائجها.� ۹أال ترى �أن تهديداتهم ت�أتي لل�ضغط على امل�ؤمتر لثنيه
عن �إجراء االنتخابات؟
 امل�ؤمتر وحلفا�ؤه ما�ضون نحو االنتخابات الربملانيةالتناف�سية ،ف�إذا كان امل�شرتك يريد زرع م�شاكل وحجب
�إرادة املواطنني يف انتخاب ممثليهم فهذا �أمر ي�ؤ�سف عليه.
جنون بحد ذاته!!
� ۹أنت تقول �إن االنتخابات �ستكون تناف�سية بينما امل�شرتك
ي�ست�صغر �أح��زاب التحالف الوطني ب�أنها ال متثل �أي ثقل
�سيا�سي؟
 هذا جنون ،فنحن مل نقل �إن امل�شرتك مكون من �أحزابمتعار�ضة ومتباينة يف الأهداف ويف النظريات الفكرية
وال�سيا�سية ورحبنا بتحالفهم ..لكن عندما حتالف امل�ؤمتر
مع  16حزباً وطنياً بد�أوا ي�شككون ويتوج�سون ويختلقون
املعاذير الواهية ،ف�إذا ظنوا �أنهم وحدهم املعار�ضة فهذا

إجراء االنتخابات استجابة
لرغبة الجماهري يف اختيار
ممثليهم يف الربملان

الشعب مالك السلطة
وهو من ينتخب
املؤسسات الدستورية

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�سني ح���ازب ع�ضو اللجنة
العامة للم�ؤمتر ال�شعبي العام ورئي�س
الهيئة التنفيذية مبحافظة اجلوف �أحزاب
اللقاء امل�شرتك �إىل امل�شاركة الفاعلة يف
االنتخابات النيابية امل��ق��ررة يف �أبريل
القادم كا�ستحقاق د�ستوري ،م�شري ًا �إىل �أن
التعددية ال�سيا�سية والنهج الدميقراطي
خيار ثابت ال تراجع عنه وفقاً لن�صو�ص
الد�ستور والقوانني النافذة.
و�أكد حازب يف كلمة �ألقاها �أمام ممثلي
امل�ؤمتر املحلي اخلام�س حلزب الإ�صالح
مبحافظة اجلوف على امل�ضي يف تنفيذ اال�ستحقاقات
الد�ستورية يف مواعيدها وجتنب البالد تبعات الفراغ
الد�ستوري.

وقال �إن الوطن والد�ستور والقانون
لي�ست ملكاً للم�ؤمتر ال�شعبي العام وال
لأحزاب امل�شرتك و�إمنا هي ملك ال�شعب
القادر على و�ضع الأمور يف ن�صابها ،منوهاًَ
�إىل �أن �أع�ضاء الأحزاب لي�سوا كل ال�شعب
فهم الميثلون �سوى  %10من الناخبني .
وع�بر ع�ضو اللجنة العامة للم�ؤمتر
ال�شعبي ال��ع��ام ع��ن ا�ستغرابه حلدة
اخلطاب الإ�صالحي والت�صعيد غري املربر
جتاه �إقرار جمل�س النواب تعديالت قانون
االنتخابات والتي جاءت معظمها ا�ستجابة
ملطالب امل�شرتك ومقرتحاته لتطوير النظام االنتخابي .
وخاطب حازب �أع�ضاء الإ�صالح قائ ًال( :ما دمتم
رقم موجود على ال�ساحة ..فلماذا التذهبوا �إىل ال�شعب

جنون بحد ذاته ..وليعلموا �أن �أحزاب التحالف �ستنزل
االنتخابات بقوة و�ستدخل الربملان ،وال عيب �أن يتحالف
امل�ؤمتر معها خلو�ض االنتخابات فهذه هي الدميقراطية.
الوقت غري كافٍ
 ۹تزعم احزاب امل�شرتك �أن �إقرار الربملان جلدول الناخبني
خمالفة ت�رشيعية؟
 من يكونون عندما يقولون مثل هذا الكالم وما دليلهم؟الربملان واف��ق على م�شروع قانون وو�ضع ن�صو�صاً
انتقالية فيما يتعلق مبو�ضوعني رئي�سيني ال ميكن
اجرا�ؤهما يف هذا الظرف لأنه مل َ
يتبق لالنتخابات �سوى
�أربعة �أ�شهر وهي مدة زمنية غري مواتية لت�صحيح جداول
الناخبني� ..أم��ا ال�سجل االلكرتوين فيحتاج اىل �سنتني
كاملتني ..واذا ما �س َّلمنا بوجود بع�ض الأخطاء التي �شابت
ال�سجل االنتخابي ف�إن الوقت
��اف لت�صحيحها ،ومن
غ�ير ك� ٍ
حق املجل�س �أن ي�ضع ن�صو�صاً
د�ستورية متهيد ًا لالنتخابات مبا
يتالءم مع و�ضعنا الراهن ،وهذا
لي�س فيه �أية خمالفة قانونية �أو
د�ستورية.
بعد االنتخابات
 ۹ه ��ل ��س�ي���س�ت�م��ر ال�ب�رمل ��ان يف
مناق�شة التعديالت الد�ستورية
ال �ت��ي ا�شتملت ع�ل��ى ا��ص�لاح��ات
�سيا�سية ت�ضمنها اتفاق فرباير؟
موات لذلك ،نحن
 الوقت غري ٍما�ضون يف م�سار االنتخابات
و�سنظل ن��دع��و امل�����ش�ترك اىل
م��وا���ص��ل��ة احل����وار يف م�سار
اال���ص�لاح��ات ال�سيا�سية بعد
�إجراء االنتخابات النيابية� ،أما
�أن ننزل عند رغبتهم يف تف�صيل
تعديالت د�ستورية على ما ي�شتهون كي يرتبوا �أو�ضاعهم
لدخول االنتخابات ،فهذا غري منطقي لأن التعديالت
الد�ستورية ت�ستهدف امل�ستقبل �أي ما بعد االنتخابات
ل�ضيق الوقت ،ويجب ا�ستغالل ما تبقى منه لإج��راء
االنتخابات يف موعدها املحدد.
وسائل مرفوضة
 ۹هناك من يقول �إن امل�شرتك لديه و�سائل لل�ضغط على
امل�ؤمتر �سيبد�أها بال�شارع ..من وجهة نظرك هل امل�ؤمتر
�سيقدم تنازالت �أخرى حتى يدخل اجلميع يف االنتخابات؟
 �إن و�سائل امل�شرتك التي يهدد بها �سترُ ف�ض جملةوتف�صي ًال من قبل ال�شعب لتعار�ضها مع رغبة ال�شعب يف
حقه املكفول د�ستورياً ..واذا كانوا يظنون �أنهم �سيحققون
�صفقات من خالل ال�ضغط بال�شارع فليعلموا �أن �شارع
امل�ؤمتر �أكرب من �شارعهم ،وجماهري امل�ؤمتر �أكرب من
جماهريهم.
أجندة خارجية
 ۹بر�أيك من يقف وراء تعنت امل�شرتك ومترت�سه ومواقفه
العنادية؟
 ال �أ�ستبعد �أن تكون هناك �أجندة خارجية داخل اللعبةال�سيا�سية اليمنية ..لذا نرجو �أن نرتقي بوطننا ونحقق
مبد�أ ال�سيادة لهذا البلد و�أال ن�صغي للخارج.
 ۹من وجهة نظرك ملاذا قدم امل�ؤمتر كل تلك التنازالت
�إذ ًا؟
 رئي�س الدولة هو راعي الدميقراطية وراعي كلهذه العمليات ال�سيا�سية وحقيقة كان �صدره �أو�سع
من �صدر املعار�ضة وامل�ؤمتر وكل املتحاورين،
حيث كانت جلنة احلوار كلما اتفقت على كثري من
الق�ضايا جند امل�شرتك يختلق ق�ضايا �أخرى ويتم
عر�ضها على الرئي�س والرئي�س يلزم امل�ؤمتر بالتنازل
عن هذه الق�ضية ويلزمه ب�إعطائهم تلك الق�ضية ..
وامل�ؤمتر يتنازل ويطالب بتحديد �سقف حلل ق�ضايا
اخلالف ولكن« :كلما قلنا ع�ساها تنجلي قالت الأيام
هذا مبتداها».
رسائل مهمة
 ۹يف ختام هذا اللقاء هل من ر�سائل توجهها  :للم�ؤمتريني
وللم�شرتك وجلماهري ال�شعب؟
 ر�سالتي لأع�ضاء امل�ؤمتر ب�أن ي�ستمروا على نهجهمالوطني وال يلتفتوا للأقاويل واملزاعم التي تطلقها احزاب
امل�شرتك مهما كانت املربرات الظاهرية.
�أما ر�سالتي لإخواننا يف �أحزاب امل�شرتك �أقول� :إن عليهم
�أن يدركوا �أن قانون االنتخابات وت�شكيل اللجنة العليا
و�سائل ولي�ست غايات واملفرو�ض �أن نرتقي ب�سيا�ستنا
خلدمة الوطن ،و�أن ن�ضطلع خلدمة املواطن قبل حتقيق
م�صاحلنا ال�شخ�صية التي تكون �ضمن مربعات حمدودة
و�صو ًال لل�سلطة.
�أما ر�سالتي جلماهري ال�شعب :االنتخابات حق مكفول
لكم ويجب �أن تجُ رى يف موعدها ..فال تنخدعوا بالدعايات
املغر�ضة التي تتعار�ض مع نهجكم۹.

وت�ضعوا براجمكم عليه ،ف�إن نلتم ثقة ال�شعب نفذوا
براجمكم).
داعياً �إياهم اىل حماربة الأفكار الدخيلة واملذهبية
على املحافظة ،منوهاً �إىل �أن ال�ضرر من هذه الظواهر
�سيطال املتفرجني عليها كون اجلميع يف �سفينة واحدة.
وقال « :اخلالف ال�سيا�سي اليعني �أن نعادي الوطن
واملواطن من خالل ال�سكوت على هذه الدعوات املذهبية
و الإرهابية التي يقال �إنها �ضد �أمريكا و �إ�سرائيل»
مت�سائ ًال « هل يوجد يف اجلوف �إ�سرائيلي �أو �أمريكي؟!».
واع�ترف حازب بوجود اختالالت وق�صور يف
بع�ض اجلوانب الإدارية لكنها ال ترتقي ب�أي حال
من الأحوال �إىل التفريط بالثوابت الوطنية .وهن�أ
الرئي�س والقائد وجماهري ال�شعب بنجاح فعالية
خليجي (۹.)20

مـوقــع
«املشتـرك» من
الديمقراطية
منري اللساني
¿ ال �أح���د ميكنه ف��ه��م ح��ال��ة �أح����زاب اللقاء
امل�شرتك يف بالدنا� ،إذ �أنها متثل منطاً غريباً من
�سلوك املعار�ضة التي تعارفت عليها لي�ست
الدميقراطيات العريقة يف العامل املتقدم فح�سب
 ،و�إمنا الدميقراطيات النا�شئة يف الدول العامل
ثالثية كذلك.
وال �أريد �أن �أعيد بديهيات يدركها اجلميع � ،إذا
ال �أحد ميكنه �أن يفهم دميقراطية تنتج حاكمية
لأغلبية ثم ت�أتي الأقلية لتقول �إن��ه ال حق لهذه
الأغلبية يف ا�ستخدام �سلطاتها لتمرير حتى ما ال
وافق عليه الأقلية ..ففي كل بالد الدنيا مت�ضى
الأغلبية  ،واحلديث هنا عن املجال�س الت�شريعية
على �سبيل املثال مع اختالف الت�سميات لذات
امل�سمى  ،لإقرار ما تراه منا�سباً يف �ضوء التفوي�ض
الذي ح�صلت عليه عرب الدميقراطية خالل العملية
االنتخابية  ..الأمر الذي يجعل من االنتخابات
ومنهج االح��ت��ك��ام لل�صندوق مطلباً يفرت�ض
باملعار�ضة �أن تكون �أول من يطالب به وي�سعى
�إليه� ،أما �أن يحدث العك�س فتكون قوى املعار�ضة
هي من تعرقل امل�سرية الدميقراطية وترغب يف
تعطيل االنتخابات فيما احلزب احلاكم هو من
يحر�ص على ا�ستمرارية الدميقراطية و�إج��راء
اال�ستحقاق االنتخابي يف موعده ..ف�إن هذا يبعث
على ال�ضحك مبرارة من ي�ضحك ل�شر البلية كما
ح�صل ذات يوم مع الكاتب ال�ساخر عبدالكرمي
الرازحي الذي �أراد منا �أن ن�شاركه يف ا�ستغرابه
من موقف تعر�ض له عرب عنه بالقول � :إنه يف كل
بالد الدنيا يهرب الكاتب وال�صحفي من ال�سلطة ،
فيما هو يف اليمن هارب من املعار�ضة وخائف على
نف�سه منها  ..فيا للعجب!!
لقد حدث هذا بالفعل للكاتب ال�ساخر عبد الكرمي
الرازحي  ..وحني عرب حينها م�ست�شهد ًا بحالته عن
املفارقة الغريبة والعجيبة التي تتمثلها املعار�ضة
يف بالدنا فقد كان يتنب�أ ب�سلوك عام �سي�صبح قاعدة
ثابتة ونهج َاً دائماً يلت�صق باملعار�ضة هنا �إىل ما
�شاء اهلل !! وما �أ�سرع ما �صدقت التوقعات  ،فها
هي �أحزاب اللقاء امل�شرتك ت�صدر عن ذات النهج
بخ�صو�ص املوقف من الدميقراطية واال�ستحقاق
االنتخابي ،مبا يجعل من هذه القوى هذه املرة
مثار �سخرية ال��ع��امل �أج��م��ع ولي�س ال�ساخر
الرازحي لوحده.
ب��الأم�����س ال��ق��ري��ب بعد �أن �أق���رت الأغلبية
امل�ؤمترية يف جمل�س ال��ن��واب التعديالت على
قانون االنتخابات ،و�صدر بها ق��رار جمهوري
خرجت علينا معار�ضة امل�شرتك ببيان فا�ضح �أقل
ما ميكن �أن يقال فيه �أن هذه الأح��زاب �أو قادتها
على وجه اخل�صو�ص �إما �أنهم ال يفقهون �أب�سط
�أدبيات الدميقراطية و�أبجديات ال�سيا�سة� ،أو �أنهم
ا�ستمر�أوا لعبة الت�ضليل على قواعدهم بالباطل من
القول وباالفرتاءات التي يدركون قبل غريهم �أنهم
فيها كاذبون  ،وامل�صيبة �أن تكون هذه االفرتاءات
والأباطيل قد انطلت على ه�ؤالء القادة �أنف�سهم على
طريقة من يكذب الكذبة وي�صدقها!!
لقد قالوا يف البيان �إياه� ،إن احلزب احلاكم �أقدم
على الت�صويت على تعديالت القانون من طرف
واحد متنا�سني �أن امتالكه للأغلبية يجعل من هذا
ال�سلوك �إجراء قانونياً ال غبار عليه  ..والواقع �أن
ل�سان حال ه�ؤالء هو �أنهم يريدون انتخابات ولكن يف
نف�س الوقت عدم القبول بنتائجها  ،مبعنى م�شاركة
احلزب احلاكم مع �أنهم مل يح�صلوا باالنتخابات
على ما ح�صل عليه  ،وهذا هو بال�ضبط ما يقلقهم
يف اال�ستحقاق االنتخابي الذي يعلمون علم اليقني
�أن خ�سارتهم فيه ال مراء فيها وال �شك يف حدوثها..
ومن ثم ف�إنه من الطبيعي واحلال هكذا �أن يقفوا
حجر ع�ثرة يف طريق ا�ستحقاق �شعبي �سيفرز
نتائج ال ت�صب يف �صاحلهم ،بل و�ستذهب بهم �إىل
حيث ي�ستحقون ،لي�س حتت قبة الربملان و�إمنا �إىل
مقائلهم ليوا�صلوا عادتهم املتجذرة يف �أعماقهم ،
واملتمثلة يف العويل والنياح وذرف املزيد من دموع
التما�سيح..
وعلى افرتا�ض �أن يف بيان امل�شرتك امل�شار �إليه
ما ي�ستحق التوقف عنده ف�إن خروجهم بتو�صيات
تت�ضمن الدعوة �إىل �سلوكيات فو�ضوية من خالل
جتيي�ش ال�شارع عن طريق مداعبة �أ�سماع اجلمهور
با�سطوانة م�شروخة عن الن�ضال الأهوج ت�ستوجب
الت�سا�ؤل عن املغزى الكامن وراء هكذا دعوات ،
�إذ �أن �أحزاب امل�شرتك طاملا وهي تزعم �أن ال�شارع
�سي�ستجيب لها و �أن��ه يف �صفها فلماذا ال تدخل
االنتخابات معتمدة عليه يف �إي�صالها �إىل جمل�س
النواب لتملك زمام ال�سلطة الت�شريعية يف البالد لو
كان ذلك �صحيحاً؟
الواقع �أن ما عليه تكتل اللقاء امل�شرتك لي�س �سوى
حالة املفل�س الذي �أ�ضاع بطي�شه كل �شيء  ،ومل
يعد له من احل�ضور �إال العي�ش يف �أحالم و�أوهام
ال ت�سمن وال تغنى من جوع  ،ذلك �أن الواقع �شيء
والأحالم �شيء �أخر  ..ويف املح�صلة النهائية ف�إن
ال�شعب الذي قال كلمته خالل املراحل ال�سابقة
من اال�ستحقاقات الدميقراطية بالوقوف �إىل
جانب امل�ؤمتر ال�شعبي العام هو نف�سه اليوم من
�سيف�شل كل رهانات امل�شرتك ،فما مل تطله هذه
القوى بالدميقراطية وعرب �صناديق االق�تراع
هيهات �أن ت�صل �إليه باختالق الأزمات واخلو�ض
يف الفو�ضى۹..

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

¿ �أ�شاد الأخ عبدالواحد �صالح رئي�س فرع امل�ؤمتر
مبحافظة �إب بالدور الإيجابي ال��ذي يقوم به مركز
اخلدمات الطالبي يف فرع امل�ؤمتر بجامعة �إب من خالل
تقدمي وتنفيذ العديد من الدورات يف جمال احلا�سوب
للقطاع الطالبي بامل�ؤمتر يف اجلامعة وتزويدهم بكافة
املهارات التي ت�سهم يف بناء ال�شخ�صية وتقدمي اخلدمات
الطالبية املجانية يف كافة املجاالت البحثية والعلمية.
من جانبه �أكد الدكتور عبدالعزيز ال�شعيبي رئي�س
جامعة �إب -رئي�س فرع امل�ؤمتر باجلامعة �أن املركز
يعترب �إ�ضافة نوعية مبا يقدمه من خدمات للطلبة وخ�صو�صاً �أع�ضاء
امل�ؤمتر ،و�أ�شار اىل �أن املركز ي�ضم « »20جهاز كمبيوتر وطابعات
و�أربع �آالت ت�صوير ،كما �أنه مزود بخدمة االنرتنت لتلبية احتياجات
ال�شباب العلمية والثقافية ومتابعة كل ما هو جديد على ال�صعيد

العلمي والبحثي ..الفتاً اىل �أن ال�شباب هم ال��درع
احل�صني الذي يحمي الرتاب الوطني الطاهر وثوابته
الوطنية ويف مقدمتها الوحدة املباركة التي حتققت
بجهود كافة �أبناء ال�شعب اليمني وبقيادة باين نه�ضة
اليمن احلديث فخامة الأخ علي عبداهلل �صالح رئي�س
اجلمهورية رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي العام.
جاء ذلك يف حفل افتتاح املركز بح�ضور الدكتور �أحمد
يحيى اجلويف نائب رئي�س اجلامعة نائب رئي�س فرع
امل�ؤمتر باجلامعة والدكتور عبدال�سالم الإرياين عميد
�شئون الطالب ع�ضو اللجنة الدائمة والدكتور حممد
اجلويف عميد كلية الرتبية بالنادرة ع�ضو اللجنة الدائمة والدكتور
عارف الرعوي رئي�س الدائرة ال�سيا�سية واالعالمية بفرع اجلامعة
وعدد من قيادات و�أع�ضاء امل�ؤمتر وقيادات القطاع الطالبي بفرع
اجلامعة۹.

