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نعـــم للتعـديــــــــالت الدستورية
:» سياسيون لـــــــــــــــــــــ»

تطـويــر النظـام السـياســـــــــــــــي يتطلب إجراء التعديالت

مواد الدستور لمجلس النواب الذي ينظر فيها اآلن 
بحسب الدستور والنظام والقانون قبل البت فيها.

لكن أحزابًا أخرى وخاصة في المعارضة وعلى 
رأسها أحزاب »اللقاء المشترك« أعلنت مقاطعتها 
لهذا االستحقاق الديمقراطي االنتخابي الوطني، 
وإن كان ذلك من حقها وال غبار عليه، فالمشاركة أو 
المقاطعة حق مكفول للجميع، لكن بالطبع تختلف 
الحالة من مشاركة فاعلة وايجابية في حدث وطني 
وديمقراطي، ومقاطعة تعني الكثير في الفعل 
السلبي أولها مخالفة اإلجماع الوطني والتقاطع مع 
استحقاق ديمقراطي ملزم للجميع أو هكذا يجب أن 

يكون.
وإذا كان »اللقاء المشترك« الذي يضم مجموعة من األحزاب قد 
حدد موقفه اثر المقاطعة فذلك شيء ال يؤثر على مسيرة العملية 

تحت لوائه، غير الديمقراطية لهشاشة تلك األحزاب التي تنضوي 
أن ذلك ال ينسحب بالطبع على حزب »التجمع 
اليمني لإلصالح« الذي يمثل العمود الفقري 

إن لم يكن كل »المشترك« خاصة وأنه الحزب 
الثاني األكبر على الساحة السياسية، حيث إن 
الحزب االشتراكي اليمني والناصري، ال يشكالن 
أية قوة دفع على الساحة السياسية في الوقت 
الحاضر كونهما ال يمتلكان التأثير على الشارع 
السياسي وال تواجد لهما في البرلمان الحالي 
إاّل بشكل خجول ال يتجاوز الثالثة مقاعد فقط، 
األمر الذي يوجب على حزب اإلصالح النظر 
بعين ثاقبة بعيدة عن األه��واء واالندفاعات 
المتهورة.. ألن مشاركتهم في االستحقاق 
االنتخابي القادم سيزيد من حظوظهم على 

الساحة وبين الجماهير التي اختارت هذا االستحقاق، بينما الرفض 
والمقاطعة يعني فيما يعني »االنتحار السياسي« وال نقول ذلك من 
فراغ بل استنادًا لتجارب سابقة عدة في منطقتنا العربية أو حتى على 

مستوى العالم في أنظمته الديمقراطية.

محل اتفاق بين كل االحزاب قبل أن تتراجع 
بعض تلك االحزاب عن مواقفها بدوافع أنانية 
من قبل بعض قياداتها، وي��رى الحباري أن 
تخصيص )44( مقعدًا للمرأة في البرلمان وعدم 
تحديد فترة منصب الرئيس ونظام الغرفتين 
البرلمانيتين وتوسيع صالحيات الحكم المحلي 
من أهم التعديالت المزمع إجراؤها، باإلضافة 
ال��ى المواد والنصوص االخ��رى التي سيتم 
تعديلها، وقال: إذا كانت المرأة اليمنية هي 
السباقة في انتهاج الشورى في الحكم منذ 
عهد بلقيس فلماذا يحاول البعض تهميشها 
حقوقها  تمنحها  لتي  ا لتعديالت  ا ويعرقل 
السياسية؟، وأكد أن كثيرًا من أحزاب المعارضة 
ينقصها الخبرة في العمل السياسي الرشيد 
الذي يعارض ليخدم الوطن وليس ليكون وبااًل 
عليه، وق��ال: إن الدستور ليس قرآنًا بل من 
صنع البشر وقد ضع لخدمتهم وفقًا لظروف 

كل مرحلة وضروراتها.
أما فيما يتعلق بنظام الغرفتين في البرلمان 
فقد شدد نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات 
في المجتمع المدني في مجلس الشورى ان هذا 
األمر سوف يجعله برلمانًا فاعاًل وسوف يرفده 

بالخبرات والكفاءات المخضرمة والمجربة في 
السياسة واالقتصاد وغيرها من المجاالت من 
خالل أعضاء مجلس الشورى، وق��ال: هناك 
أعضاء ال يمتلكون نفس القدر من خبرة أعضاء 
مجلس الشورى، ولهذا سيكون لنظام الغرفتين 
إضافة نوعية لتفعيل دور البرلمان الرقابي 
والتشريعي.  واستغرب الحباري من خطاب 
أحزاب اللقاء المشترك الزائف والمحرض على 
إعاقة التعديالت خاصة في المادة الخاصة 
بعدم تحديد فترة رئاسة الجمهورية وإدعاء 
أن ذلك يتجه نحو التأبيد والتوريث وقال: إن 
هذا الزعم واإلدعاء يدل على أن االحزاب تعمل 
على مغالطة الرأي العام بدوافع شخصية من 
بعض قيادات االح��زاب ، وأكد أن عدم تقييد 
مدة حكم الرئيس هو األصل، فال يجوز تقييد 
حريات االشخاص في اختيار الشخص االنسب، 
وقال: إن عدم تحديد فترة منصب الرئيس ال 
تعني التأبيد بالقدر الذي أتاحت الفرصة لكل 
أبناء الشعب في الترشيح لهذا المنصب ليكون 
الصندوق هو الحكم.. مذكرًا بالرئيس االمريكي 
جورج بوش االبن عندما انتخب رئيسًا ألمريكا 
من قبل الشعب وعبر صندوق االقتراع وطلب 

من اللقاء المشترك تحكيم العقل وتغليب 
مصلحة الوطن واالبتعاد عن إثارة المشاكل 
التي تعيق االستثمار والتنمية والسياحة، وختم 
يحيى الحباري قائاًل: على الذين يهددون بإثارة 
الشارع أن يدركوا أن الشعب قد عرف من معه 
ومن عليه وأنه سيقف لكل من يحاول دغدغة 
عواطفه إلثارة االحتقان وتمزيق الوطن كما 
فعل في صيف 94م ولذلك فإن الذين يهددون 
بالهبة ينطبق عليهم المثل الشعبي القائل: 

»أمام الضباع قاع جهران«.
۹ وعلى ذات الصعيد يقول الدكتور محمد 
ص��ال��ح ق��رع��ة عضو مجلس ال��ش��ورى: إن 
التعديالت الدستورية أمر جيد لتطوير النظام 
السياسي والبرلماني، وأكد أن نظام الغرفتين 
سيتيح لمجلس الشورى مزيدًا من الصالحيات 
التشريعية والرقابية في القضايا كالموازنة 
والخطة الخمسية وهو االمر الذي سوف يحسن 
الوضع االقتصادي في بالدنا، ناهيك عن تفعيل 
دور الرقابة على الموازنة العامة، وطالب بأن 
خاضعًا  لبرلمان  ا لعضوية  ر  االختيا يكون 
للكفاءات والقدرات التي سوف تفعل من دور 
المجلس وأن يتم تعيين حزءًا من أعضاء مجلس 
الشورى إلتاحة الفرصة للكفاءات وللخبرات 
والتواجد في البرلمان التي قد ال يحالفها الحظ 
بالفوز في االنتخابات، ولفت الى أن التعيين 
سوف يضمن التمثيل المتساوي للمحافظات 
في البرلمان .. مشيرًا الى أن التعيين معمول 
به في كثير من البرلمانات على مستوى العالم..
ئية  لنسا ا لكوتا  ا بنظام  يتعلق  وفيما   
44( مقعدًا للمرأة فقد قال  وتخصيص )
الدكتور  قرعة: إن هذا االتجاه يمثل خطوة 
إيجابية يضمن لها الوصول الى البرلمان 
واالسهام بدور فاعل في خدمة قضايا المرأة 
والوطن بشكل ع��ام، وأض��اف: بالرغم من 
قناعتي بنظام »الكوتا« للمرأة اال أنه البد ان 
تعتمد المرأة على القاعدة الشعبية في باقي 
الدوائر وذلك من أجل أن يجعلها قريبة من 
الشعب وخدمته لنيل ثقته في االنتخابات، 
وشدد على ضرورة أن تحسن االحزاب اختيار 
المرشحات في االنتخابات بعيدًا عن أي 
حسابات مناطقية أو غيرها، ونفس الشيء 
بالنسبة للرجال الذين يجب أن تتوافر في 
المرشح الخبرة والكفاءة وإال وقعنا في نفس 
بتوسيع  يتعلق  وفيما  السابقة،  االخطاء 
صالحيات الحكم المحلي قال قرعة: البد أن 
يكون هناك حكم كامل الصالحيات حسب 
توجيهات فخامة الرئيس وذلك إلخراج البلد 
من المشاكل التي يحاول البعض استغاللها 
لمصلحته باالختصاص بالرقابة المركزية 
لضمان حسن األداء، وطالب االح��زاب دعم 

التعديالت بعيدًا عن المناكفات السياسية.

المؤتمر الشعبي العام للشعب.. كما أنها 
ستعمل على النهوض بالواقع اليمني..

 فإلى هذه االستطالعات..

۹ الحباري۹ قرعة۹ منصور

عبدالجليل: احترام إرادة الشعب 
مكفولة في التعديالت

قرعة: سنوسع المشاركة الشعبية وسننمي االقتصاد
الحباري: نحن مع التعديالت ولن نفصّلها 

على مقاس المشترك

االستقرار السياسي هدف رئيسي لتعديل الدستور

بدايًة قال الدكتور منصور الواسعي- 
أستاذ القانون الدستوري في جامعة تعز: 
إن التعديالت الدستورية تمثل أهمية بالغة 
في تطوير النظام السياسي وبناء اليمن 
الحديث، ونقلة نوعية في سبيل تعزيز العمل 
المؤسسي بما يواكب تطورات العصر، كما 
ستعمل على توسيع المشاركة الشعبية 
للمرأة والرجل على حدٍ سواء، األمر الذي 
يسهم في تطوير أداء أجهزة الدولة ونظام 

الحكم المحلي.
مشيرًا إلى ان تخصيص 44 من مقاعد 
لمطالب  استجابة  ج��اء  للمرأة  البرلمان 
شعبية وفقهية عدة وآخرها دعوة رئيس 
الجمهورية علي عبداهلل صالح في مبادرته 
بشأن التعديالت الدستورية تخصيص نسبة 

)15%( من مقاعد البرلمان للمرأة، )الكوتا(.
انسجامًا مع االتفاقيات الدولية المتعلقة 
بحقوق المرأة، وللقضاء على ظاهرة التمييز 
كعقبة تواجه خطط وبرامج التنمية في 
دول العالم الثالث، مؤكدًا أن األخذ بهذا 
النظام يعد ترجمًة حقيقية لبرنامج رئيس 
الجمهورية االنتخابي بأن المرأة شريكة 
الرجل ونصف المجتمع، فهذا التعديل على 
توسيع مشاركتها في بناء مجتمع ديمقراطي 

عادل ومساهمتها في صنع القرار.

اختيار الشعب
 وأض��اف: أن تحديد دورتين في اليمن 
لتداول رئاسة الجمهورية وف��ي بلد ناٍم 
يعتبر قفزًا على ال��واق��ع ول��ن نكون في 
اليمن أكثر من دول سبقتنا في العملية 
الديمقراطية والتطور والتنمية مثل تونس 
سوريا الجزائر مصر السودان العراق فلنا 
مثل قريب وهو النظام الدستوري المصري 
فالدستور فيها ال يقوم على تحديد فترات 
تولي رئاسة الجمهورية وإنما هي متروكة 
للشعب الختيار من يريد ممن تنطبق عليهم 
الشروط المحددة دستوريًا النتخاب رئيس 

الجمهورية .
 منوهًا إلى أن واقعنا معروف لدى الجميع 
بالتركيبة القبلية للمجتمع وما يواجهه من 
أزمة اقتصادية ومالية انعكاسًا على األزمة 
العالمية ومواجهة الخارجين على القانون 
والنظام، وايضًا لعدم قدرة تحمل تكاليف 
إج��راء استفتاء أو انتخابات في كل فترة 
قصيرة، ولذلك نؤيد هذا التعديل لمالمسته 
واقعنا الحقيقي بدون شطحات، كما يعد 
إصالحًا دستوريًا يخدم المرحلة المقبلة، 
ولترك مساحة متاحة للتشريع الدستوري 
المرن عبر السلطة التشريعية لمواكبة أي 
متغيرات جديدة على الساحة السياسية 
وبدون العودة لالستفتاء طالما ولدينا غرفتان 
تشريعيتان منتخبتان من الشعب ممثلة في 
مجلس األمة.. وفي ذات الوقت فإن التداول 
السلمي لمنصب رئاسة الجمهورية مازال 
قائمًا فمَنْ يتطلع إلى ترشيح نفسه فليس 
هناك مانع، وسيكون الصندوق هو الحكم 
لمن يحوز على ثقة الشعب، فهذه هي اآللية 
التي تعزز هذا التداول وليس تحديد دورات 

للرئاسة.

ضمانة أساسية
وأكد الواسعي أن الحكم المحلي واسع 
الصالحيات فيعد ضمانة من ضمانات الوحدة 
الوطنية وركنًا من أركان الدولة الديمقراطية 
الحديثة، وش��رط الغِنى عنه للمشاركة 
الشعبية في الحكم وإلحداث تنمية مستديمة 
تسهم في رف��ع مستوى معيشة الناس 
وتحسين أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية.. وعليه فإن المضي في عملية 
التعديالت ضرورة حتمية لتوسيع مشاركة 
الشعب في حكم نفسه بنفسه بما يعزز من 
توسيع دائ��رة 
ال��م��ش��ارك��ة 
ال��ش��ع��ب��ي��ة 
تسيير  ف���ي 
ش��ؤون الدولة 

والمجتمع.

تواكب 
التطورات

م���ن ج��ان��ب��ه 
أك���د ال��دك��ت��ور 
م�����ح�����م�����ود 
البكاري أستاذ 
علم االجتماع 
ال��س��ي��اس��ي- 
ت  يال لتعد ا ن  أ
الدستورية ليست مزاجًا 
أو نزهة كما يصورها 
لكنها  و لبعض  ا
ض����������رورة 
وط���ن���ي���ة 

لمواكبة التطور التي تشهدها البالد.
وقال: إن الفرق كبير بين أية خطوة نحو 
إلغاء الدستور أو تعليقه وبين البحث في طرق 

وإمكانات تطويره..
وأض���اف: وبالنسبة لمشروع التعديالت 
الدستورية فقد جاءت قياسًا بحجم التطورات 
المطلوبة، ولو أخذنا بعامل الزمن فإنه منذ 
تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م 
فإن الدستور لم يخضع سوى لتعديلين فقط 
األول في عام 1994م وحمل معه تثبيت نظام 
التعددية السياسية في الدستور بشكل واضح 
من خالل نص المادة )5( على أن يقوم النظام 
السياسي في اليمن على أس��اس التعددية 
السياسية والحزبية بعد أن كان ينص في 
ال��م��ادة )4( ب��أن الشعب مصدر السلطات، 
وكذلك التعديل الدستوري الثاني في 2001م 
والذي أضاف بُعدًا مهمًا للدستور وهو تحديد 
فترات الرئاسة ومجلس النواب، ثم جاء مشروع 
التعديالت الدستورية المطروحة حاليًا ليواكب 
ه��ذه التطورات بما يلبي ويرسخ مقومات 

النظام الديمقراطي والوحدة اليمنية..
وعلى هذا األساس يفترض بكل الفعاليات 
ت  يال لتعد ا م��ع  مل  تتعا ن  أ سية  لسيا ا
ال��دس��ت��وري��ة ك��ش��أن وط��ن��ي ال ع��الق��ة له 
بالمناكفات الحزبية سيما وأن أي شكل 
يستقر عليه الدستور يعني بالدرجة األولى 
استقرارًا سياسيًا يمكن القوى المتنافسة على 
السلطة من تقديم رؤاها وعرض برامجها في 
الفعاليات االنتخابية العامة ومنها االستحقاق 

الدستوري القادم في أبريل 2011م.

التنافس العملي
ون���وه ال��دك��ت��ور ال��ب��ك��اري إل��ى الفرصة 
التاريخية التي كان على أحزاب المشترك 
حُسن التعامل معها وهي تشكيل حكومة 

وحدة وطنية بنسبة ثلثين وثلث..
مشيرًا إلى أنه كان بإمكان أحزاب المشترك 
أن تثبت جدارتها وكفاءتها في إدارة العمل 
العام حتى ولو من خالل وزارة واح��دة في 

هذه الفترة لتثبت عمليًا أنها جادة 
ف��ي اإلص���الح وم��ن ثم 

ي��ك��ون دخ��ول��ه��ا 
ف���ي ال��ع��م��ل��ي��ة 
االن���ت���خ���اب���ي���ة 

قائمًا على أساس 
التنافس العملي 

م���ع ال��م��ؤت��م��ر 
ال���ش���ع���ب���ي 
العام.. مؤكدًا 
تمر  لمؤ ا ن  أ

ال���ش���ع���ب���ي 
العام قد تجرد 
م���ن االن��ان��ي��ة 
السياسية التي 
بعض  تصيب 
األحزاب عندما 
ع��رض عليها 
ت��ن��اف��س��ه  أن 
في االنتخابات 

أو م����ن خ���الل 
ال��ح��ك��وم��ة قبيل 

إجراء االنتخابات.

تجارب ناجحة
إلى ذلك أشار الدكتور عبداهلل الخالقي 
أس��ت��اذ العلوم السياسية رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام بجامعة حضرموت 
إلى أن التعديالت الدستورية جاءت بعد 
مرحلة تطور شهدتها اليمن وخصوصًا 
في الحياة الديمقراطية تمثلت في ثالث 

دورات انتخابية برلمانية ودورتين للمجالس 
المحلية وكذا دورتين رئاسيتين، األمر الذي 
أكسب بالدنا تجربة ديمقراطية حافلة 
جعلها تقف أمام التطورات واالحتياجات 

التي يتطلبها المجتمع.
وق��ال: خ��الل الفترة الماضية تقدمت 
المعارضة بعدد من المطالب استجاب لها 
المؤتمر الشعبي العام بهدف تطوير النظام 
السياسي وكان ذلك عن طريق الحوار الذي 
دار خالل الفترة الماضية وتُ��وّج باتفاق 
فبراير الذي يتيح لكافة القوى السياسية  
واألح��زاب الوصول إلى السلطة من خالل 
صناديق االقتراع ومن خالل انتخابات حرة 
ونزيهة تستطيع فيها األحزاب ومنظمات 
المجتمع المدني ومنظمات دولية االشراف 
والمراقبة على سير إجرائها وسالمة تنفيذها 
لتنقل للعالم الصورة الحقيقية للديمقراطية 
التي تنهجها بالدنا.. وقد أعطت األحزاب 
منية  ز صة  فر سية  لسيا ا ت  لتنظيما ا و
للتحضير والحوار وأجلت االنتخابات النيابية 
فترة عامين لتتيح ألحزاب المعارضة تهيئة 
نفسها والمشاركة الجادة في االنتخابات غير 
أنها لألسف الشديد اخذت تماطل وترفع من 
سقف مطالبها االبتزازية وهذا دليل على 

عدم جديتها في خوض االنتخابات.

اإلصالحات المطلوبة
األمر الذي دفع بالمؤتمر الشعبي العام إلى 
حزم قراره والمضي  نحو إجراء االنتخابات 
النيابية في موعدها المحدد أبريل 2011م 
وهذا بحد ذاته إجراء قانوني ال غبار عليه 
وينسجم مع اتفاق فبراير ال��ذي تم بين 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك.. 
كما أن االصالحات الدستورية التي اتخذت 
وُقدمت إلى البرلمان وُأقرت من حيث المبدأ 
فهي إصالحات تدفع بالنظام السياسي 
إلى األمام وأيضًا تم المضي بها بعد أن تم 
مناقشتها مع أحزاب المشترك.. ونوه الدكتور 
الخالقي إلى أن ما يميز هذه االصالحات أنها 
اشركت المرأة بشكل حقيقي في البرلمان 
القادم حيث ضمنت لها )44( مقعدًا لتتنافس 
عليه، عالوًة على حقها في المنافسة على 
بقية المقاعد األخرى وهذا ما يجعلها تلعب 

دورًا كبيرًا في صنع القرار واتخاذه.

حكومات محلية
وفي جانب الحكم المحلي أوضح الدكتور 
الخالقي أن التعديالت ستعمل على إحداث 
نقلة كبيرة في هذا المجال أي االنتقال 
إلى أشبه بحكومات محلية تجعلها مسئولة 
مسئولية مباشرة في إدارة الشأن المحلي 
وبما اليدع أي مجال للسلطات المحلية من 
أعذار إزاء االخفاقات في إدارتها، حيث كانت 
في الفترة الماضية تتحجج بعدم وجود 
الصالحيات أو التدخل من السلطة المركزية.. 

وهذا في حد ذاته تطور غير عادي في 
كافة المجاالت الخاصة بالحكم 

المحلي.

أكد عدد من األكاديميين على أهمية التعديالت الدستورية وضرورتها الوطنية لتطوير   
النظام السياسي وتعزيز مشاركة المرأة واالنتقال إلى حكم محلي واسع الصالحية..

وقالوا في أحاديث لـ»الميثاق« إنها تعني بالدرجة األولى استقرارًا سياسيًا يلبي التطورات 
المنشودة ويجب التعامل معها كمطلب وطني ال عالقة له بالمناكفات الحزبية.. فإلى التفاصيل:

 استطالع/ فيصل الحزمي

البكاري: التداول السلمي 
لمنصب الرئاسة سيظل قائمًا

الخالقي: نقلة نوعية وكبيرة 
في مجال السلطة المحلية

الواسعي: نؤيدها لمالمستها واقعنا 
الحقيقي دون شطحات

۹ الواسعي۹ البكاري

فشل »المشترك« في فهم قـــــــــــــــــواعد »اللعبة« يجعله خارج الملعب والمنافسة
األحزاب المقاطعة 
لالنتخابات تعكس 
حجمها الطبيعي 

بين الجماهير

أكاديميون: 


