
۹ بدايًة يقول الدكتور �سعيد �ساملني البخيت: 
اإن اإج��راء االنتخابات يف موعدها 27 اأبريل 

2011م ���س��رورة ملحة ب��ل يف امل��ق��ام االأول 

ا�ستحقاق د�ستوري، ال ينبغي اطالقاً التهرب 

منه اأو امل�ساومة فيه، فاإجراوؤها يف موعدها 

�سيكون يف م�سلحة البلد ويف �سالح اجلميع، بل 

�سيكون عاماًل حمفزًا لال�ستثمار وتزايد االقبال 

نحوه، جراء الطماأنينة واال�ستقرار الذي �سينتج 

عن اإجرائها و�سيدفع بامل�ستثمرين اىل اليمن 

ال�ستثمار اأموالهم مل�سلحة اأبناء ال�سعب.

حاقدون!!
وا�ستغرب الدكتور البخيت م��ن م�ساعي 

اأحزاب اللقاء امل�سرتك نحو تاأجيل االنتخابات، 

وقال: ال توجد معار�سة يف العامل تطالب بتاأجيل 

االنتخابات اأكرث من مرة اإاّل يف بالدنا، وت�ساءل: 

كيف ت�سعى هذه االأحزاب اىل ال�سلطة وتعرقل 

�سري العملية الدميقراطية يف البالد.. فما الذي 

تريده اأحزاب اللقاء امل�سرتك حتديدًا؟!

الفتاً اىل اأن من يريدون عرقلة االنتخابات 

هم حاقدون على االجنازات والنجاحات التي 

حتققت واليجوز االإن�سات اإليهم.

مفارقات عجيبة!!
م��ن جانبه ق��ال االأخ ح��اج عمر ب�سري: اإن 

احلديث عن االنتخابات يعد جزءًا من املنظومة 

ال�سيا�سية والدميقراطية التي تالزمت مع 

انبالج فجر مايو االأغر يف عام 1990م كبديل 

ال�سابقة.. وب��ق��راءة خللفية  للم�سروعات 

املحطات االنتخابية منذ 1993م يعطينا امل�سهد 

اأن بع�ض مكونات العمل ال�سيا�سي مازالت 

متمرت�سة على ثقافة ال�سمولية وم�سدودة اىل 

اإرث ما�سوي وعدم ا�ستطاعتها التعاي�ض مع 

طبيعة التحوالت اجلديدة لتعي�ض حا�سرها 

وتنطلق نحو امل�ستقبل..

 وبالنظر للم�سهد ال�سيا�سي واالنتخابي جند 

مفارقات عجيبة حيث اإن املعار�سة يف كل حمطة 

تقف مذعورة من اإجراء االنتخابات يف مواعيدها 

املحددة بينما الطبيعي اأن تكون هي املحفزة 

واملطالبة باالنتخابات ال اأن تكون املطالبة 

بالتاأجيل.. ومن هذه الناحية ال غرابة 

اأن جند اأحزاباً كهذه تلوح ببع�ض 

اخل��ي��ارات امل��ج��رم��ة، ه��ذا خالفاً 

ال�ستقوائها باخلارج اأو اللجوء اىل 

ال�سارع!! مما يعرب عن اال�ستغالل 

ال�سيئ والتجيي�ض غري ال�سوي ملفردات 

اخلطاب ال�سيا�سي واالعالمي وت�سمينه 

اخل���داع للب�سطاء خللق ح��ال��ة ت��اأزمي 

�س�سات الد�ستورية  بهدف تعطيل املوؤ

واختالق م�سارات ندية واأ�سكال خارجة 

عن املوؤ�س�سات لت�سل اىل مبتغاها التدمريي 

للوطن عموماً ولي�ض للحزب احلاكم اأو قيادته 

ال�سيا�سية.

واأكد حاج عمر اإن االنتخابات خيار وطني 

ولي�ض خيار اأحزاب، واملوؤمتر ال�سعبي العام 

وقيادته احلكيمة بزعامة فخامة الرئي�ض علي 

عبداهلل �سالح معني بدرجة رئي�سية لتفويت 

الفر�سة على كل من يقف اأمام هذا اال�ستحقاق 

وممار�سة دوره الريادي يف تو�سيل ر�سالة 

الوطن ب�سالم واحل��ف��اظ على املكت�سبات 

ال�سيا�سي  القابلة لالبتزاز  الوطنية غري 

والعمل بجد الإجناح يوم العر�ض الدميقراطي، 

وجعل هذه املنا�سبة انطالقة حل�سد اجلميع 

لتعزيز الوحدة الوطنية ومعاجلة االختالالت 

وم���واج���ه���ة 

التحديات والعمل على بناء مين قوي قادر 

على اإ�صقاط امل�صاريع ال�صغرية ويحفظ 

كرامة االن�سان وحقوق االأجيال القادمة.

القفز إىل السلطة
وم��ن جانبه اأك���د االأخ ع��اط��ف ح�سني اأن 

االنتخابات الربملانية حق د�ستوري لل�سعب 

قبل اأن تكون حقاً لالأحزاب.. يتطلع من خاللها 

ال�سعب اىل اخ��ت��ي��ار م��ن ميثلهم يف ال�سلطة 

الت�سريعية.. 

وقال: كان من املفرت�ض اأن يكون احلوار 

بني امل��وؤمت��ر وحلفائه واأح���زاب امل�سرتك 

و�سركائها حول برامج تقدم من خاللها الروؤية 

احلزبية لهذا احل��زب اأو ذاك يف اجلوانب 

االقت�سادية واالجتماعية التي مت�ض حياة 

النا�ض بدرجة اأ�سا�سية قبل اأن يكون حوارًا 

حم��وره االأ�سا�سي من قبل اأح��زاب اللقاء 

امل�����س��رتك تقا�سم ال�سلطة وال���رثوة، 

فهذا ال يعني من وجهة نظرنا غري 

ال�سلطة  اىل  والقفز  ال�سعي 

وب��اأي ثمن، م�سريًا اإىل اأنه 

من حق اأحزاب امل�سرتك 

اأن تقاطع االنتخابات 

كحق د�ستوري ولي�ض 

م��ن ح��ق اأيٍّ ك��ان اأن 

�سى  لفو ا ىل  ا يلجاأ 

والتخريب والقفز 

ع���ل���ى ال���ق���ان���ون 

وال����د�����س����ت����ور.. 

نفهم  ن  اأ ع��ل��ي��ن��ا 

كما  الدميقراطية 

هي وال نف�سلها على 

م��ق��ا���س��ات م�ساحلنا 

ال�سخ�سية واحلزبية.۹

¿  أكد قانونيون أن الدعوة الى المظاهرات والمسيرات والتجمهر دون إذن مسبق 
من الجهات المختصة تعتبر دعوة صريحة للفوضى وأعمال الشغب والتخريب 

للمصالح العامة والخاصة وسفك الدماء المعصومة.
مشيرين الى أن اكراه االشخاص على االمتناع أو منعهم بالقوة عن االنتخابات يعد 
جريمة انتخابية ال تسقط بالتقادم ويجب مالحقة ومساءلة من يقومون بتلك األعمال 
وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.. جاء ذلك في االستطالع الذي أجرته »الميثاق« مع 

عدد من األكاديميين القانونيين..
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بيننا وبينهم .. صنــــاديـق االقتــراع
¿ التزال الفعاليات الوطنية تعبر عن مواقفها تجاه استحقاقها الدستوري 

المتمثل باالنتخابات النيابية في موعدها المحدد أبريل القادم.
حيث دانت عبر »الميثاق« كل من يسعى لتعطيل هذا االستحقاق أو زرع 

العراقيل في طريق انجاحه..

قانونيـــــــــــــــــــون لـ»امليثاق«:

اعـاقـة املشـرتك لالنتـخـابـــــــات جريمة ال تسقط بالتقادم

ي�سري الدكتور عبداملوؤمن �سجاع الدين اأ�ستاذ 

ال�سريعة والقانون بجامعة �سنعاء، اىل اأن هناك 

قانوناً ينظم املظاهرات وامل�سريات العامة ووفق 

�سوابط �سلمية منها.. �سرورة احل�سول م�سبقاً على 

اإذن من اجلهات املخت�سة عن طريق طلب يتقدم به 

منظمو املظاهرات وامل�سريات ويبني يف هذا الطلب 

اجلهة املنظمة والغر�ض من املظاهرة وامل�سرية 

والعدد املتوقع ح�سده واجتاه �سريه، وذلك حتى 

تكون اجلهات املعنية على علم م�سبق باالأمر وتتخذ 

االإجراءات الكفيلة واملنا�سبة لذلك مبا ي�سمن عدم 

حتولها اىل فو�سى.

واأ���س��اف: اأم��ا م�ساألة ال��دع��وة اىل املظاهرات 

وامل�سريات والتجمهر واالعرتا�ض وقطع الطرقات 

فهي دع��وة �سريحة للفو�سى واأع��م��ال ال�سغب 

والتخريب لالأموال العامة واخلا�سة واالأه��م من 

ذل��ك �سفك الدماء املع�سومة.. وتبعاً لذلك فهذه 

اأعمال اإجرامية ما اأنزل اهلل بها من �سلطان و�ستان بني 

املظاهرات ال�سلمية التي تخرج طبقاً للقانون وبني 

االأعمال الفو�سوية التي يدعو اليها االأ�سخا�ض من 

غري اإذن وال �سابط.

م��وؤك��دًا اأن��ه ال يجوز لالأ�سخا�ض واملنظمات اأو 

االأحزاب تنظيم مظاهرات دون اإذن م�سبق الأن ذلك 

يقود اإىل ال�سغب والفو�سى بعينه.

وعما متار�سه اأحزاب امل�سرتك بدعوتها ملقاطعة 

االنتخابات وترهيب املواطنني بالتلويح با�ستخدام 

القوة ملنع االنتخابات نوه اأ�ستاذ ال�سريعة والقانون 

بجامعة �سنعاء اىل اأن اال�ستحقاق االنتخابي نظمه 

الد�ستور وكفله القانون وهو حق �سخ�سي ولي�ض 

حزبياً.. فاملواطن ميار�ض ه��ذا احل��ق ب�سخ�سه 

وبنف�سه من غري وكيل اأو قيم وتبعاً لذلك فلي�ض الأحد 

حق الوالية اأو حتديد اأو تعطيل اأو تن�سيب نف�سه 

و�سياً على احلقوق ال�سخ�سية لالأفراد.

موؤكدًا اأن االنتخابات حق لكل مواطن على حدة وله 

حرية مبا�سرة هذا احلق من عدمه وال يجوز الوكالة 

فيه كما ال يجوز الأي �سخ�ض االدعاء باأنه وكيل على 

املواطنني ودعوة امل�سرتك اىل تاأجيل االنتخابات اأمر 

مرفو�ض الأن املواطنني مل مينحوهم هذا احلق.

التهديد بحد ذاته جريمة
من جانبه اأو�سح الدكتور حممد �سيف م�سعود 

ا�ستاذ القانون الدويل بجامعة �سنعاء اأن تهديدات 

اأح��زاب امل�سرتك باخلروج اىل ال�سارع هي ق�سية 

ذات �سقني االأول يتعلق بت�سكيل اللجنة العليا 

لالنتخابات.. ومل تكن اأحزاب امل�سرتك موفقة يف هذا 

اجلانب على االطالق لعدة اعتبارات قانونية اأواًل 

لي�ض هناك ما مينع ت�سكيل اللجنة العليا لالنتخابات 

من الق�ساة.. ثانياً اأن الد�ستور قد حدد �سالحيات 

رئي�ض اجلمهورية على وجه الدقة وجمل�ض النواب 

هو من راأى ت�سكيل اللجنة العليا لالنتخابات من 

الق�ساة، وجمل�ض ال��ن��واب هو �سلطة ت�سريعية 

منتخبة من قبل ال�سعب ويتمتع ب�سلطة ت�سريعية 

مطلقة.

واأ�ساف: ومن ثم فقرار تعيني جلنة االنتخابات 

من قبل رئي�ض اجلمهورية لي�ض اإاّل امتدادًا لل�سلطة 

املمنوحة ملجل�ض النواب.. ثانياً اأح��زاب امل�سرتك 

هي من طالبت بت�سكيل اللجنة العليا لالنتخابات من 

الق�ساة ومن ثم فاإن خروجها عن هذا املطلب يعد 

خرقاً لطلبها وخرقاً لالتفاقيات املوقعة بينها وبني 

حزب املوؤمتر ويعد هذا اخل��روج عن االتفاقيات 

والتهديد باللجوء اىل ال�سارع اعالناً م�سبق عن 

ارت��ك��اب جرمية تتمثل بالفو�سى وع��دم اح��رتام 

الد�ستور االأمر املعاقب عليه قانوناً والبد يف مثل هذه 

احلاالت من م�ساءلة املحر�ض واملت�سبب يف ارتكاب 

اجلرمية م�ساءلة واحدة حيث ال فرق بني املحر�ض 

ومرتكب الفعل وفقاً للن�سو�ض القانونية يف قانون 

العقوبات النافذ.

واأكد خبري القانون الدويل الدكتور حممد م�سعود 

اأن التهديدات بحد ذاتها جرمية يعاقب عليها القانون 

اإذا �سبب ذلك التهديد خوفاً للمهدد.. والبد يف هذه 

احلاالت اأن نتيقن اأن التهديد ال�سادر من اأحزاب 

امل�سرتك بتحريك ال�سارع قد اأح��دث خوفاً يتمثل 

مبا ميكن اأن يحدث من فو�سى مت�ض اأمن املواطن 

واملجتمع، اأي اأن التهديد قد حدث اأثره والبد من 

م�ساءلة م�سدره م�ساءلة قانونية واإحالته اىل النيابة 

العامة للتحقيق معه وهذه اجراءات قانونية ال ميكن 

الأحزاب امل�سرتك اأن تنكرها.

وقال م�سعود اإنه كان يجب على اأحزاب امل�سرتك 

قبل اأن ت�سدر مثل هذه التهديدات اأن ينتظروا ليعرفوا 

من هم اأع�ساء اللجنة العليا لالنتخابات الأنهم كانوا 

�سيوقنون حينها اأن ال�سلطة كانت موفقة اىل درجة 

كبرية جدًا يف اختيارها الأن جميع من �سملهم قرار 

التعيني كانوا يف اللجنة العليا لالنتخابات م�سهودًا 

لهم بالنزاهة والكفاءة وهو مطلب جماهريي.

اأما ال�سق الثاين املتعلق بتهديد امل�سرتك فهذا يوؤكد 

افال�سهم وعدم متكنهم من ا�ستقطاب اجلماهري اىل 

�سفوف احزابهم اأوعلى اأقل تقدير ملنا�سرتهم حيث 

لو كانوا يثقون اأن ال�سارع بجانبهم لكانوا اأول من 

ي�سارع اىل طلب اج��راء انتخابات مبوعدها.. لكن 

خ�سيتهم من الف�سل جعلتهم يتذرعون كل يوم بحجج 

واهية فتارة »اأخطاء يف �سجل الناخبني واأخرى 

بعدم ال�سفافية والنزاهة« ولذلك يهددون با�ستخدام 

بالطجة الإثارة الفو�سى، لي�ض اإاّل يف ال�سارع.

ولفت م�سعود اىل اأنه كان يجب على حزب املوؤمتر 

اأال يقدم اأي تنازالت للم�سرتك الأن��ه مبا قدمه من 

تنازالت م�ستمرة اأعطى اأحزاب امل�سرتك احلجة تلو 

۹ الف�سيل ۹ �سجاع الدين

الفسيل: األحزاب املفلسة شعبيًا تخشى خوض االنتخابات

أبناء حضرموت:

لن نفرط بحقنا االنتخابي
¿  أكد عدد من الشخصيات السياسية والثقافية في محافظة حضرموت، 
أن االنتخابات النيابية القادمة تعتبر استحقاقًا دستوريًا وديمقراطيًا ال ينبغي 
الهروب منه فهو حق يخص كل مواطن ويجب على األحزاب والتنظيمات 
السياسية أن تحترمه وال يحق ألي منها تجاوزه، مشيرين الى أنه اليجوز أن 
تختزل اليمن والدستور في أحزاب محددة، وأن من حق أي حزب أن يقاطع 
االنتخابات، فالساحة اليمنية متمثلة ببقية األحزاب والمرأة والشباب والطالب 
ومنظمات المجتمع المدني، يمكن أن تكون بدياًل يمأل الفراغ الذي ستتركه 
أحزاب المشترك في االنتخابات البرلمانية القادمة للدخول الى قبة البرلمان 
من خالل مبدأ المنافسة الشريفة وبعيدًا عن منطق التوافقات الذي يبدو أن 

أحزاب المشترك استهوته وعلقت به.. وهاكم حصيلة أحاديثهم..

الدكتور سعيد ساملني:

إجراء االنتخابات 
سيحفز االستثمار

الحاج عمر:

أحزاب املشرتك 
تقف مذعورة 
من االنتخابات

عاطف حسني:

ليس من حق املشرتك 
ممارسة الفوضى

استطالع/ فيصل الحزمي

املكال- لقاءات- صالح العجيلي

املؤتمر والوفاء 
للشعب

¿ ح�سب النا�ض اأن اأ�س�ض ومعامل املدنية 
احلديثة املرتكزة على التعددية ال�سيا�سية 

واحلزبية التي اعلنت �سباح اليوم املجيد 

22مايو 1990م ت�سكل اآخ��ر م�سمار يف نع�ض 

االأفكار والعقول ال�سمولية واالأنانية ال�سيقة.. 

ال��خ وتعمق ه��ذا ال�سعور بالنمو ال��ف��وري 

وال�سريع ملنظمات املجتمع املدين وعلى راأ�سها 

االأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية والتي خا�ست 

االنتخابات النيابية 1993م، وم��ا تلى ذلك 

باالئتالف على ت�سكيل احلكومة ال��ذي مت بني 

االح��زاب احلائزة على اأغلب مقاعد الربملان 

»املوؤمتر ال�سعبي العام ، احلزب اال�سرتاكي، 

اال�سالح«، والذي وقع بتاريخ  1993/5/24م 

والذي كان من �سمن بنوده االأ�س�ض املتمثلة يف 

الدفاع عن الوطن والثورة والعقيدة اال�سالمية 

وال��دمي��ق��راط��ي��ة وال��ت��ع��ددي��ة وال��ع��م��ل ب��روح 

الفريق الواحد وفقاً مليثاق العمل ال�سيا�سي 

وبرنامج احلكومة وبقية البنود التي دللت 

على عمق الوعي احل�ساري والدميقراطي بني 

اأطياف العمل ال�سيا�سي.. ولكن ما يوؤ�سف له اأن 

ال�سموليني �سرعان ما ارتدوا حتى اأو�سلوا البالد 

اىل حافة الهاوية واإعالن حماولة االنف�سال �سيف 

1994م، وتوالت املواقف واالأح��داث باإعالن 

تكتالت وحتالفات جمعت بني اأع��داء االأم�ض 

واالأيديولوجيات املت�سادة والتي ما كان لها اأن 

جتتمع لوال تغليب �سا�ساتها مل�ساحلهم والرغبة 

يف االنتقام من الوطن واأبنائه ويف املقدمة املوؤمتر 

ال�سعبي العام، وحتت هذا املخطط مار�سوا اأ�سواأ 

اأ�ساليب ال�سغط عرب اتفاقات خمتلفة ومنها 

اتفاق التن�سيق لالنتخابات النيابية 1997م 

واالت��ف��اق على �سوابط انتخابات 2003م 

واتفاق املبادئ 2006/6/18م لالنتخابات 

الرئا�سية واتفاق 2006/12/11م ال��ذي مت 

بح�سور ممثل البعثة االأوروب��ي��ة، واالتفاق 

على ق�سايا و�سوابط و�سمانات احلوار املوقع 

بتاريخ 2007/6/16م وما تلى ذلك حتى تاريخ 

18 اغ�سط�ض 2008م ثم اتفاق فرباير 2009م 

وحتى اآخر اتفاق، ويف كل مرة يجرب املوؤمتر 

كطرف وبقية االحزاب ال�سمولية كطرف ثاٍن.. 

اأما املوؤمتر ال�سعبي العام فقد ظل امل�ستهدف 

من قبل امل�سرتك عرب تعطيل اأعمال احلوارات 

ونكث االتفاقات.. الخ، واليوم وبعد ان وقفت 

القيادة ال�سيا�سية وامل��وؤمت��ر ال�سعبي العام 

على خط ثابت مع م�ستقبل ال�سعب وما ينفعه 

ويجنبه االنزالق يف امل�سائد املن�سوبة له �سلفاً.. 

وحتى تكلل االأعمال بالنجاحات وتدح�ض ماآرب 

وخمططات احلاقدين، البد علينا جميعاً ا�ستذكار 

املا�سي بكافة اأحداثه لتب�سري ال�سباب الذين مل 

ي�سهدوها.

ومما ال�سك ان جميع االح��داث واملنعطفات 

التي مر بها الوطن كانت من �سنيعة االفكار 

والعقول ال�سمولية بدءًا باأحداث 1994م وحتى 

اآخر اأن�سطتهم وما قد ميار�سونه م�ستقباًل.. اأما 

املوؤمتر ال�سعبي العام فهو على عهده يف الوفاء 

بالتزاماته واالتفاقات والتم�سك بالدميقراطية 

منهجاً و�سلوكاً.. و�ساهد احل��ال يتحدث باأن 

من نفذ البند )12( من اتفاق املبادئ املوقع 

2006م بت�سكيل اللجنة   / 4  / 18 بتاريخ 

العليا لالنتخابات من الق�ساة الذين اأك�سبتهم 

اأعمالهم احليادية واخلربة الرتاكمية، كما عمل 

على تنفيذ تو�سيات البعثة االوروبية وغريها 

من االتفاقات ب��اإق��رار التعديالت على قانون 

االنتخابات واال�ستفتاء رقم )13( ل�سنة 2001م 

وم��ن �سيقدم على جت�سيدها اىل واق��ع خالل 

االنتخابات النيابية القادمة 2011م كون ذلك 

يعد التزاماً د�ستورياً وقانونياً واأخالقياً اىل جانب 

ما �ستحققه من تطوير التجربة الدميقراطية 

باعتبارها مت�سمنة مهاماً جوهرية لتفعيل اأعمال 

اللجنة العليا لالنتخابات ان�سجاماً مع ن�ض املادة 

)159( من الد�ستور.

واخريًا نقول ملن مازالوا يت�سدقون مبربرات 

من ن�سج خيالهم واأهوائهم بعدم توافر ال�سمانات 

الكافية او عدم اعتماد القائمة الن�سبية كفاكم غ�ساً 

وتدلي�ساً على الراأي العام الأن جميع ال�سمانات 

يف القانون اأما القائمة الن�سبية فيتطلب العتمادها 

اجراء التعديالت يف الد�ستور وبا�ستفتاء ال�سعب، 

كون املادة )63( من احكامه قد حددت عدد مقاعد 

جمل�ض النواب ب��)301( ع�سو ينتخبون عن 

طريق االق��رتاع ال�سري العام احلر واملبا�سر 

واملت�ساوي وتق�سم اجلمهورية اليمنية اىل دوائر 

انتخابية مت�ساوية ينتخب عن كل دائرة ع�سو 

واحد وهي من املواد اجلامدة التي التعدل اإال 

من ال�سعب وفقاً لن�ض املادة )158( من احكام 

الد�ستور مبا يعني ان ذلك يتطلب قانوناً وجلنة 

انتخابات ووقتاً لال�ستفتاء وهذا ماعملت اأحزاب 

امل�سرتك على اإعاقته.۹
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