
الصفحة 
الثالثة االربعاء

2013م        العدد )25( 9 يناير   1434هـ   الموافق  27 صفر  

w w w .  m a r e b p r e s s . n e t يومية - مستقلة - عامة

   صدام أبو عاصم

أفىض مرشوع قانون العدالة االنتقالية الذي 
أحيل مؤخراً إىل مجلس النواب إلقراره، إىل أزمة 
جديدة يتوقع مراقبون أن تؤثر عىل مسرية 

الوفاق يف البالد.
وأشعل مرشوع القانون جدالً يف األوساط 
اعتربه كثريون  السياسية والحقوقية، بحيث 
نكسة يف طريق التحول الذي تشهده اليمن. 
اللقاء  أح��زاب  أعلنت كتل  وجاء ذلك فيام 
املقاطعة  الثالثاء  أم��س  الربملانية  املشرتك 
للجلسات التي ستعقد يف الربملان، باإلضافة إىل 
أنهم أعلنوا مقاطعتهم لفنية الحوار وهددوا 
مبقاطعة الحكومة وتأيت هذه املقاطعة كتعبري 
عن رفضهم للمرشوع املحال إىل الربملان من 

قبل رئيس الجمهورية.
وأكد وزير الشؤون القانونية محمد املخاليف 
إىل مجلس  الرئيس  أحاله  الذي  القانون  أن 
النواب ليس قانون العدالة االنتقالية الذي 
تم االتفاق عليه مع رعاة املبادرة الخليجية 

ومبعوث األمم املتحدة إىل اليمن.
الذي قدمه حزب املؤمتر  القانون  واعترب 
الوطنية  املصالحة  بنسف  تهدد  »ألغاما 
واملرحلة االنتقالية ومؤمتر الحوار الوطني« 
وأنه قد يتسبب بعودة العنف إىل البالد ألنه 
من وجهة نظره ال يحقق املصالحة الوطنية وال 

يضمن حقوق الضحايا.
كام اعترب الوزير يف ترصيحات صحافية تبني 
الرئيس لقانون ميثل حزب املؤمتر فقط مدعاة 
لزعزعة ثقة املجتمع الدويل باملرحلة االنتقالية 

وبالرئيس.
وأشار الوزير إىل أن حزب املؤمتر هدف من 
هذه الخطوة للتهرب من تشكيل لجنة تحقيق 
مستقلة يف االنتهاكات التي ارتكبها أنصاره أثناء 

االنتفاضة الشعبية.
واختلف أنصار االنتفاضة الشعبية يف اليمن 
مع أنصار الرئيس السابق وحلفائه يف مجليس 
النواب والوزراء حول املدة الزمنية التي يفرتض 

أن يشملها قانون العدالة االنتقالية.
ففي الوقت الذي يتمسك أنصار االنتفاضة 
املرتكبة يف حق  االنتهاكات  كل  يشمل  بأن 
اليمنيني يف الفرتة الزمنية منذ السبعينيات وحتى 

عام 2012 يتمسك أنصار الرئيس السابق بأن 
يقترص فقط عىل أحداث 2011 وهو ما اعتربه 
أنصار االنتفاضة تهرباً من انتهاكات وجرائم 
بارتكابها،  السابق  الرئيس  يتهمون  عديدة 
ومنها مقتل الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي 
واختفاء العرشات من رواد حركة يونيو أواخر 
السبعينيات باإلضافة إىل انتهاكات عدة خالل 
أحداث املناطق الوسطى نهاية السبعينيات 
ومطلع الثامنينيات إضافة إىل أحداث صعدة 
وحرب صيف عام 1994 يف الجنوب وضحايا 

الحراك الجنويب.
وانسحبت الكتل الربملانية التابعة ألحزاب 
اللقاء املشرتك من قاعة املجلس أثناء انعقاد 
الجلسة احتجاجاً عىل إحالة مرشوع قانون 
العدالة االنتقالية إىل اللجان املختصة خالل 
جلسة أمس األول، وطالبوا رئيس الجمهورية 
برسعة سحب املرشوع من املجلس كونه وكام 

اعتربوه يشكل أزمة وفتنة جديدة.
وقال رئيس كتلة اإلصالح النائب زيد الشامي 
إن كتل املشرتك معرتضة عىل قرار إحالة مرشوع 
قانون العدالة االنتقالية إىل اللجان والذي اتخذ 
من قبل طرف واحد يف املجلس وهو حزب 

املؤمتر الشعبي العام .
وقال الشامي أن كتل املشرتك طالبت هيئة 
الرئاسة إتاحة الفرصة للتشاور والتفاهم حول 
املرشوع الذي أحيل إىل اللجان بصورة مستعجلة 
وغري توافقية إال أن رئيس املجلس مل يستجب 
لطلباتهم األمر الذي زاد من استياء معاريض هذا 
املرشوع، معترباً إحالة املرشوع بتلك الطريقة 
مخالفاً لالئحة املجلس التي تشرتط مرور 48 
ساعة قبل إحالة مشاريع القوانني إىل اللجان.

وقال إن القانون ال ينصف الضحايا بشكل 
عام كونه لن يؤدي إىل اجتثاث وإطفاء نريان 
الرصاعات السابقة وال يخدم كل األطراف وإمنا 
يخدم  طرفا بعينه عىل حساب األطراف األخرى«
واعترب الشامي املرشوع  بصورته الحالية 
مكمالً لقانون الحصانة ومقترصاً عىل عام واحد، 
يف حني كان من املفرتض أن يشمل الفرتة الخاصة 
بالحصانة، مؤكداً أن القانون بوضعه الحايل 
لن يؤدي إىل مصالحة وطنية، وال إىل إنصاف 
االنتهاكات  تكرار حدوث  الضحايا، وال منع 

مستقبالً.

ويرى الشامي أنه يجب إجراء نقاش مسؤول 
بني القوى السياسية حول أهم ما ورد يف قانون 
العدالة، حتى يصبح القانون له جدوى  قبل 
االتجاه إلقراره ألنه حتى اآلن  ميثل وجهة نظر 
املؤمتر ومل يراِع وجهات نظر بقية األطراف 

املشاركة يف التسوية – حد قوله
من جانبه رئيس كتلة املؤمتر سلطان الربكاين 
استغرب من موقف الكتل الربملانية التابعة 
ألحزاب اللقاء املشرتك واصفاً إياهم ب�« املتقلبني 

ألنهم يوم مع الرئيس ويوم ينقلبون ضده.
وقال الربكاين كان من املفرتض التصويت عىل 
مرشوع قانون العدالة االنتقالية دون إحالته 
إىل اللجان ألنه جاء  من قبل رئيس الجمهورية 
ويعترب أنه استوىف حقه من النقاش، منوهاً إىل 
أنه لن يسمح باإلساءة للرئيس هادي أو رفض 

قراراته أو التحايل عليها
قانون  إن م��رشوع  أيضاً  الربكاين  وق��ال  
املصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية الذي أحيل 
إىل مجلس النواب قبل أوانه كونه مخرجاً من 
مخرجات الحوار وكان استجابة لهذه األصوات 
الناعقة التي تصدر بيانات رفض وتعيش خارج 
سياق املوضوعية وتجايف الحقيقة بكل ترصفاتها.
وك��ان املجلس األع��ىل للقاء املشرتك عرب 
مرشوع  بها  أحيل  التي  للصيغة  رفضه  عن 
العدالة االنتقالية شكالً ومضموناً، مشرياً إىل 
أن املرشوع جاء مختلفاً يف مسامه ومضامينه 
عن املرشوع الذي أحيل إىل رئيس الوزراء 
ورئيس الجمهورية, بصورة متثل آراء وتوجهات 
املؤمتر الشعبي العام، حيث تم شطب الكثري من 
عنارص العدالة املعروفة يف مقدمتها الكشف 
عن الحقيقة, تحقيق اإلصالح املؤسيس، ضامناً 
لعدم تكرار انتهاكات حقوق اإلنسان وغري ذلك 

من العنارص.
وأشار بيان املشرتك إىل أن املرشوع بصيغته 
املطروحة عىل مجلس النواب ال يحقق األهداف 
واملصالحة  االنتقالية  العدالة  من  املقصودة 
الوطنية العامة التي تحقق الحفاظ عىل وحدة 
اليمن وأمنه واستقراره مبا توفره من إنصاف 
الذي  توازنه  العدالة  مليزان  وتعيد  للضحايا 
اختل بإصدار قانون الحصانة, فالعدل والعفو 
هام ركيزتا وركنا املصالحة الوطنية، ال يصلح 
أحدها بدون اآلخر وال قوام للعفو إال بالعدل 

مطب في طريق المصالحة
كتل أحزاب اللقاء املشرتك الربملانية تقرر مقاطعة جلسات الربملان وفنية الحوار وتهدد مبقاطعة الحكومة

املنظامت املدنية تطالب قوى املجتمع وقوى التغيري يف البلد الوقوف يداً واحدة من أجل إقرار وإرساء مفهوم العدالة االنتقالية

واإلنصاف للضحايا.
وطالب املشرتك، رئيس الجمهورية بسحبه 
وحل الخالفات حول املرشوع املحال من مجلس 
الوزراء وفقا ملقتضيات التوافق السيايس الذي 
قامت عليه العملية السياسية ومبا يحقق جوهر 
العدل ويجعل من قانون العدالة واملصالحة 

مرتكزاً هاماً يف نجاح الحوار الوطني.
وأبدى اللقاء املشرتك رفضه ملرشوع املصالحة 
الوطنية كونهم اعتربوه فتنة، بعد أن كان النائب 
اإلصالحي محمد الحزمي مؤيداً ملرشوع قانون 
املرشوع سيفتح  أن  وقال  الوطنية  املصالحة 
الباب ليمتد إىل ثورة 48 يف توضيح منه لزمالئه 
املعارضني للمرشوع يف الفقرة التي تتعلق اقتصار 
املدة عىل األحداث خالل الفرتة من 1 يناير 

2011م وحتى 21 فرباير 2012م.
ويتكون مرشوع قانون املصالحة الوطنية 
من20 مادة موزعة عىل أربعة فصول، وتنشأ 
تسمى  مستقلة  هيئة  املرشوع  هذا  مبوجب 
هيئة اإلنصاف واملصالحة مكونة من 21 عضوا 
وتهدف إىل إجراء مصالحة وطنية لتجاوز ما 
خلفته الرصاعات السياسية خالل فرتة رسيان 
هذا القانون وإنصاف املترضرين، كام تسعى إىل 
إنصاف وتعويض جرب رضر األشخاص املنتهكة 
حقوقهم. كام ينشأ مبوجب هذا املرشوع صندوق 
مبساعدة  والتعويضات  التسويات  لتمويل 

الداعمني الدوليني.
عىل صعيد متصل، عربت عدد من  منظامت 
املجتمع املدين عن قلقها الشديد من مرشوع 
قانون العدالة االنتقالية املحال إىل الربملان إلقراره 

بصيغته الحالية 
ونبهت  لخطورة الرتاجع عن إقرار قانون 
العدالة االنتقالية املتفق عليه  من املكونات 
املجتمعية والسياسية من لقاءات وفعاليات 
سابقة واملقدم قبل وزارة الشؤون القانونية 

ورغم وجود تحفظات لدى البعض عليه.
وأكدت  املنظامت يف بيان مشرتك لها  حرصها 
الشديد عىل تطبيق العدالة االنتقالية كمنظومة 
متكاملة وبالصيغة التي تريض كافة أبناء اليمن 
ومبا يستوعب التضحيات الجسيمة التي قادها 

األحرار اليمنيون يف كل سنوات النضال. 
الرئيس   رسالة  بنرش  املنظامت  وطالبت 
القانون، وكذا نرش  بإحالة  املوجهة للربملان  
الربملان  يف  حالياً  املطروح  القانون  م��رشوع 
بصيغته املعدلة والتي تحمل مفهوم املصالحة 
من أجل العدالة االنتقالية واملرفق برسالة رئيس 

الجمهورية.
قوى  كل  بيانها  يف  املنظامت  طالبت  كام 
يداً  الوقوف  البلد  التغيري يف  املجتمع وقوى 
واحدة من أجل إقرار وإرساء مفهوم العدالة 
االنتقالية والتي تحقق حصول ضحايا الرصاعات 
السياسية عىل اإلنصاف وجرب الرضر وتحقيق 
العدالة وضامن عدم تكرار االنتهاكات وتخليد 
الذاكرة الوطنية والتعويض العادل للضحايا ومبا 
يضمن تحقيق مصالحة وطنية تداوي جراح 

املايض وتنقل اليمن إىل مستقبل آمن.
وحذرت حوايل خمسة وعرشين منظمة ممن 
ذيل البيان باسمها، من الرتاجع عن أهداف 
ثورة الشباب السلمية وعن قيم حقوق اإلنسان 
وضامن الحقوق والحريات ووقف االنتهاكات 
حيث أن الرتاجع عن هذه القيم يعود بالوطن 

إىل مربع العنف والرصاع والفرقة.

القانون ال 
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