
م�ؤكدًا اأن امل�ؤمتر نظر اإىل املنظمات اجلماهريية، يف اأدبياته كروافد له، وهذا- كما قال 

االأ�شتاذ الهمداين- ال يعني امل�شا�س با�شتقاللية اأدائها املهني والنقابي، اأو التدخل يف �شئ�نها 

باأي �شكل من االأ�شكال، واأ�شاف: كما مت ا�شتحداث دائرة يف امل�ؤمتر مهمتها االإ�شراف على 

املنظمات وتن�شيطها وت�جيهها، وتنق�شم هذه الدائرة اإىل اأق�شام متخ�ش�شة منها ق�شم 

املنظمات الداخلية، وق�شم املنظمات اخلارجية، و�شم ق�شم املنظمات الداخلية على �شبيل 

املثال عددًا من القطاعات منها القطاع الطالبي وال�شبابي وقطاع املراأة، ومن خالل هذه 

الدائرة مت الت�ا�شل بني امل�ؤمتر وبني املنظمات اجلماهريية، ومدت املنظمات باأدبيات 

ووثائق امل�ؤمتر ونظمت لقاءات م�شرتكة مع قيادات املنظمة وقدم لها الدعم الالزم، ونظمت 

معها الفعاليات والن�شاطات العامة وخا�شة يف املنا�شبات ال�طنية، كما نظمت معها دورات 

تاأهيلية الإعداد الك�ادر القيادية لهذه املنظمات ومت ا�شتيعاب عدد كبري من قياداتها �شمن 

تك�ينات امل�ؤمتر التنظيمية، حيث اكت�شبت القيادة �شفة الع�ش�ية يف امل�ؤمتر بقرارات 

�شادرة عن قيادته، ويف بع�س املنظمات مثل املجال�س املحلية للتط�ير التعاوين اعترب 

الع�ش� القيادي املنتخب فيها ع�ش�ًا يف امل�ؤمتر ال�شعبي العام ب�ش�رة تلقائية .

انجاز الوحدة
اأما املرحلة الثانية لعالقة امل�ؤمتر باملنظمات فيلخ�شها الهمداين يف دور املنظمات 

اجلماهريية يف جه�د اإعادة حتقيق ال�حدة حيث ي�ؤكد الدور املتميز للمنظمات اجلماهريية 

يف تعزيز م�شرية ال�حدة اليمنية فقد �شكلت عامل �شغط جماهريي للدفع باخلط�ات 

ال�حدوية قدماً والت�شريع باإجناز ال�حدة، ولقد برز ذلك جلياً من خالل ما �شهدته العديد 

من املنظمات اجلماهريية واالإبداعية من خط�ات الت�حيد.. بل اإن بع�س املنظمات كانت 

قد وحدت نف�شها اأو ن�شاأت م�حدة قبل املباحثات بني النظامني يف ال�شطرين الإعادة حتقيق 

ال�حدة مثل : احتاد االأدب��اء والُكتَّاب اليمنيني، واجلمعية اليمنية للتاريخ واالآث��ار، 

واالحتادات الطالبية يف اخلارج .. وتابع قائاًل:وقد ت�شكلت قبل قيام ال�حدة املباركة 

جلنة تن�شيق عليا للمنظمات اجلماهريية كانت مهمتها ت�حيد جه�د وروؤى تلك املنظمات 

والدفع بها نح� مزيد من التفاعل مع اخلط�ات ال�حدوية، مما �شاهم يف انت�شار اإرادة 

اجلماهري اليمنية يف الثاين والع�شرين من ماي� 1990م .. ثم حدد االأ�شتاذ طه الهمداين 

املرحلة الثالثة للعالقة بني امل�ؤمتر واملنظمات اجلماهريية يف مرحلة ما بعد ال�حدة التي 

�شهدت فيها م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين بعدًا جديدًا يف تط�رها وتنامي اأعدادها وفاعليتها مع 

اإعادة حتقيق وحدة ال�طن وقيام اجلمه�رية اليمنية يف 22 ماي� 1990م.

وقال: وترجمة الهتمام قيادة امل�ؤمتر ال�شعبي العام مب�ؤ�ش�شات املجتمع املدين وت��شيع 

قاعدة امل�شاركة ال�شعبية يف عملية التنمية وتكامل اأدوراها يف اجله�د الر�شمية فقد ت�شمن 

برنامج العمل ال�شيا�شي للم�ؤمتر ال�شعبي العام تاأكيد الدور املهم الذي ت�شطلع به م�ؤ�ش�شات 

املجتمع املدين، حيث ركز الربنامج على تعزيز اأوجه ال�شراكة معها واإزالة العقبات التي 

تعرت�س �شري ن�شاطها واالرتقاء بدورها لتتمكن من ممار�شة مهامها ب��شفها �شريكاً رئي�شياً 

يف حتديد احتياجات التنمية وت�شجيع م�شاركتها يف ر�شم ال�شيا�شات العامة ومتابعة تنفيذ 

اخلطط والربامج.

واأ�شاف :واكت�شبت العالقة بني امل�ؤمتر ال�شعبي واملنظمات اجلماهريية يف مرحلة ما 

بعد ال�حدة ويف ظل التعددية ال�شيا�شية واحلزبية طابعاًَ جديدًا ان�شجم مع واقع احلياة 

ال�شيا�شية اجلديدة يف البالد، فقد كان االجتاه الذي ات�شمت به احلركة اجلماهريية بعد 

ال�حدة ي�شري نح� وحدة املنظمات اجلماهريية التي كانت قائمة يف ال�شطرين، وت�شكيل 

منظمات م�حدة كجزء من العملية الت�حيدية لل�طن .

وي�ؤكد رئي�س دائرة املنظمات بامل�ؤمتر اأن حزبه وا�شل جه�ده يف تعزيز دور املنظمات 

فقام بدعم الفعاليات الثقافية والن�شاطات العامة والندوات وامل�ؤمترات التي تقيمها 

املنظمات اجلماهريية ب�ش�رة عامة، كما �شاهم امل�ؤمتر يف تعزيز دور اأع�شائه يف قيادات 

االحتادات والنقابات واجلمعيات و�شهل لهم اال�شرتاك واالإ�شهام يف امل�ؤمترات والفعاليات 

التي تقيمها املنظمات املماثلة على امل�شت�يني الق�مي والدويل، وقد ظلت عالقة امل�ؤمتر 

باملنظمات اجلماهريية تتخذ طابعاً من التعاون والرعاية والت�جيه والدعم بكل اأ�شكاله 

واأن�اعه لها حتى تتمكن من النه��س ب�اجباتها ب�ش�رة عملية، وقد كان من �شاأن ذلك 

حتفيز هذه �ملنظمات على �لتفاعل و�لن�شاط �مللحوظ، من خالل �مل�شاركة يف �إحياء 

�لفعاليات و�لأن�شطة �لنقابية �ملت�شلة بالن�شاط �لعام، وعقد �ملوؤمتر�ت مما دفع بن�شاطاتها 

وتط�ر العالقة فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبني امل�ؤمتر ال�شعبي من جهة اأخرى .

وي��شح اال�شتاذ الهمداين اهتمام امل�ؤمتر بدعم املنظمات من خالل تط�ير اآليات ذلك الدعم 

وفقاً لروؤية تعزز من ا�شتقالليتها، قائاًل: لقد ظل امل�ؤمتر ال�شعبي العام يط�ر اآليات دعمه 

مبختلف االأوجه ملنظمات املجتمع املدين يف �شياق امل�اءمة الدقيقة بني تعزيز ا�شتقالليتها 

وطغيان الطابع املهني التنم�ي على دورها وبني حت�شني هذه املنظمات من اأي انحرافات 

يف اأن�شطتها اأو حت�ل بع�شها اإىل منابر حزبية وممار�شة العمل احلزبي ال�شيق على ح�شاب 

االأهداف التي اأن�شئت من اأجل حتقيقها هذه املنظمات التي غدا لها دور كبري ومهم يف احلياة 

العامة وعالقة مبا�شرة يف كل ق�شايا ال�طن .

واأ�شاف رئي�س دائرة املنظمات بامل�ؤمتر يف ورقته : وترجمًة للنهج والنظام الدميقراطي 

والتعددية ال�شيا�شية واحلزبية العلنية فاإن امل�ؤمتر ال�شعبي العام ال يتعامل بانتقائية 

مع هذه املنظمات فرغم عالقته التعاونية والتن�شيقية مع عدد كبري منها وتقدمي الدعم 

وامل�شاعدة لها �شمن حدود وظيفته كتنظيم �شيا�شي، فاإنه يتعاطى مع كافة م�ؤ�ش�شات 

ومنظمات املجتمع املدين وفقاً للق�انني املنظمة لعملها واأن�شطتها والتي ت�ايل تط�ير بع�س 

الق�انني التي كان معم�اًل بها قبل اإعادة حتقيق ال�حدة و�شدور ق�انني جديدة فر�شتها 

التط�رات واملعطيات يف واقع املجتمع املدين ،حيث كان للم�ؤمتر ال�شعبي العام دور بارز 

يف اإ�شدار كل هذه الق�انني ومب�شاركة كل االأحزاب والتنظيمات ال�شيا�شية ومنظمات 

املجتمع املدين املعنية.

معايري وطنية
وخل�س االأ�شتاذ الهمداين يف ورقته اإىل اأن حك�مات امل�ؤمتر املتعاقبة مل تنفذ روؤية �شيا�شية 

للم�ؤمتر جتاه املنظمات واإمنا متنحها الدعم والرعاية وتذليل ال�شع�بات واملع�قات التي 

تقف اأمام اأن�شطتها وتتعامل معها وفقاً للق�انني النافذة ذات ال�شلة بهذه االأن�شطة، وهي 

ق�انني حددت معايري وطنية لتقدمي الدعم الأية منظمة مبا ي�شمن ا�شتمرار جناح منظمات 

وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين يف اأداء دورها التكاملي مع احلك�مة يف التنمية ال�شاملة، وطبقاً 

اللتزام احلك�مة بتنفيذ تلك الق�انني واالأخذ بتلك املعايري فاإنها تدعم منظمات عدة لي�س 

للم�ؤمتر ال�شعبي العام عالقة تعاون وتن�شيق معها واإمنا تخ�شع هذه املنظمات لتاأثري 

اأحزاب وتنظيمات �شيا�شية اأخرى .

م�ؤكدًا ان واقع احلياة ال�شيا�شية اجلديدة، واالأخذ بالنهج الدميقراطي وخيار التعددية 

ال�شيا�شية قد طرح م�شكالت جديدة تتعلق با�شتكمال البناء امل�ؤ�ش�شي ملنظمات املجتمع 

املدين وتط�ير الت�شريعات ومتكينها من اأداء ن�شاطها التخ�ش�شي بكفاءة واقتدار وتعزيز 

البيئة املالئمة لنم�ها وازدهارها وتعزيز التناف�س وحمايتها من االنحراف بها عن اأداء 

االأدوار االأ�شا�شية التي اأن�شئت من اأجلها واأن يتم التاأكيد ق�اًل وعماًل على ا�شتقالليتها واأن 

تبتعد االأحزاب عن حماولة احت�ائها.

واختتم ورقته بالق�ل: واإذا ما حتقق هذا فاإن عالقة االأح��زاب بها مبا يف ذلك عالقة 

امل�ؤمتر �شتحدد ب�ش�رة اأكرث و�ش�حاً و�شتتمكن املنظمات من اأن تلعب دورًا ريادياً يف 

العمل اجلماهريي وبالتايل يف العمل ال�طني ب�شكل عام.

۹ اأما ال�رقة التي قدمها ا�شتاذ علم االجتماع بجامعة �شنعاء الدكت�ر عبداحلكيم 
ال�شرجبي الذي حتدث فيها عن جه�د احلك�مة ودعمها ملنظمات املجتمع املدين من خالل 

الربنامج االنتخابي لفخامة رئي�س اجلمه�رية وكذا برامج حك�مات امل�ؤمتر ال�شعبي العام، 

حيث اأكد اأن الربنامج االنتخابي لفخامة االأخ علي عبداهلل �شالح- رئي�س اجلمه�رية رئي�س 

امل�ؤمتر ال�شعبي العام- يعك�س تطلعات املجتمع اليمني للفرتة الرئا�شية القادمة وحتديدًا 

مل�شار النم� االقت�شادي واالجتماعي واجتاهاته.

وقال: يركز الربنامج على عدد من االأول�يات اأهمها حتقيق حت�شن م�شطرد يف معدالت 

النم� االقت�شادي ورفع م�شت�ى املعي�شة وحت�شني ن�عية احلياة مع تفعيل منظ�مة 

احلكم اجليد وت��شيع دائرة امل�شاركة يف التنمية وي�شمل هذا الرتكيز اي�شاً حتقيق التعبئة 

للم�ارد وا�شتنها�س الطاقات املادية والب�شرية املتاحة.

م��شحاً اأن الربنامج يف ال�قت ذاته منبثق من الث�ابت ال�طنية ومبادئ الد�شت�ر، 

م�شت�ٍح ت�جهاته اي�شاً من التجديد والتط�ير والتحديث حيث يت�خى االنتقال بال�طن 

اىل مرحلة جديدة من البناء والتنمية والتميز والتغيري نح� االأف�شل.

وفيما يخ�س ت��شيع مظلة احلماية االجتماعية للم�اطنني ومكافحة الفقر يف الربنامج 

االنتخابي لرئي�س اجلمه�رية قال ا�شتاذ علم االجتماع: يركز الربنامج على زيادة عدد 

االأ�شر امل�شتفيدة من ال�شمان االجتماعي ومن كافة املحافظات، زيادة االإعانات النقدية 

املقدمة للم�شتفيدين، تاأهيل وتدريب اال�شر امل�شم�لة بال�شمان االجتماعي على حرف 

ومهن جديدة، ت�فري قرو�س بي�شاء للفقراء وامل�شتفيدين، اإيجاد برامج م�جهة لذوي 

االحتياجات اخلا�شة.

وذلك من خالل افتتاح وت�شغيل حدائق لالأطفال واإن�شاء مراكز التدخل املبكر 

لالإعاقة وا�شتحداث تخ�ش�شات مدرة للدخل، 

وك��ذا ان�شاء مراكز ومعار�س متنقلة لعر�س 

منتجات اجلمعيات وزيادة فعالية امل�شاركة بني 

الدولة ومنظمات املجتمع املدين.

تحفيز الجمعيات
بعد ذلك مت ا�شتعرا�س ما ركز عليه الربنامج 

االنتخابي لفخامة الرئي�س يف ع��دد من اجل�انب 

وامل��ج��االت ومنها جم��ال حماربة البطالة والفقر 

وت�فري فر�س العمل لل�شباب واليافعني اىل جانب 

ا�شتكمال اإن�شاء بنك االمل للفقراء  لالإقرا�س االأ�شغر، 

وذلك من خالل حتفيز اجلمعيات االأهلية وت�شجيعها 

للعمل يف جم��ال االي��ت��ام واإن�����ش��اء مكاتب للحماية 

االجتماعية اأو الرعاية الالحقة ل��الأح��داث يف املدن 

الرئي�شية.

كما اأعطى الربنامج م�شاألة اإدراج املهم�شني اهتماماً 

كبريًا، ويف هذا ال�شياق يق�ل الدكت�ر ال�شرجبي: حت�شني 

اأح�ال املهم�شني املعي�شية من خالل تاأهيل واإعادة تاأهيل 

االطفال املهم�شني واالهتمام بحق�ق الطفل وت�فري الرعاية 

لهم وا�شتكمال اإن�شاء دور رعاية االأحداث يف املحافظات 

وت�شغيل مراكز مكافحة الت�شّ�ل والت��شع يف م�شروعات 

دمج املراأة يف التنمية وغريها.

دعم الجمعيات
وفيما يخ�س الق�انني املتعلقة بالعمل االأهلي، فقد 

اأوالها الربنامج االنتخابي الرئا�شي اهتماماً- ووفق 

ما جاء يف ورقة الدكت�ر ال�شرجبي- ا�شتمل على عدد 

من االج��راءات اأهمها تعديل الق�انني املتعلقة بالعمل 

االأهلي والتعاوين ومبا يتالءم وروح الع�شر، باال�شافة 

اىل دعم الدولة للجمعيات وامل�ؤ�ش�شات االأهلية يف جماالت 

اأخ��رى، واملتمثل بالدعم املايل ال�شن�ي الذي تقدمه عرب 

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وكذا تطبيق مبداأ الالمركزية 

يف اال�شراف والت�شجيع واملتابعة لق�شايا العمل االهلي 

وتعزيز التعاون مع ال�شندوق االجتماعي للتنمية لت��شيع 

قاعدة البيانات واإن�شاء ال�شناديق وامل�ؤ�ش�شات االجتماعية 

وت�جيه امل�ؤ�ش�شات االكادميية لال�شتجابة لالأن�شطة االهلية وتقدمي الدعم الفني، اىل 

جانب اإقامة الربامج والدورات التدريبية والتاأهيلية والت�ع�ية لكادر العمل االأهلي.

الحريات وحقوق اإلنسان
وح�ل م��ش�ع حق�ق االن�شان و�شيانة احلريات وما ت�شمنه برنامج احلك�مة حيال 

ذلك اأكدت ورقة الدكت�ر ال�شرجبي على اأهمية هذا اجلانب، حيث جاء فيها: لعل ما ت�شمنه 

برنامج احلك�مة حيال ذلك ي�ؤكد اأن هناك تغريًا وتط�رًا م�شتمرًا يف روؤية احلك�مة للمفاهيم 

واملبادئ املرتبطة بحق�ق االإن�شان بغ�س النظر عن الع�امل العار�شة التي قد ت�شكل 

ع�ائق اأمام قيام احلك�مة بتنفيذ ما ورد يف برناجمها ب�شكل حريف وكامل ك�نها ع�امل 

ت�شرتك يف خلقها جهات عدة.

 م�شريًا اىل اأنه ميكن التاأكيد يف هذا ال�شياق على ح�ش�ل تط�ر ن�عي يف روؤية احلك�مة 

ملفاهيم حق�ق االن�شان.

وقد اختتم ا�شتاذ علم االجتماع بجامعة �شنعاء ورقته باحلديث عن جه�د احلك�مة 

يف دعم منظمات املجتمع املدين يف عدة جماالت ومنها جماال املراأة والطفل، م�شريًا اىل اأن 

عدد املنظمات املدنية العاملة يف جمال املراأة والطفل قد و�شلت يف عام 2009م اىل اأكرث من 

)554( منظمة ن�ش�ية واأكرث من )150( منظمة معنية برعاية الطف�لة.. اىل جانب عمل 

احلك�مة على تغيري وتعديل بع�س الق�انني التمييزية �شد املراأة و�شلت اىل )57( قان�ناً 

حتت�ى على م�اد متييزية، اأهمها حق املراأة  املتزوجة باأجنبي يف ح�ش�ل اأبنائها على 

اجلن�شية وغريها من التعديالت.۹ 

 وك���ذا اأهمية 

ق  مليثا ا قيمة  و

ال�������ط������ن������ي 

و���ش��م���ل��ي��ت��ه 

ال���ط��ن��ي��ة وم��ا 

ت�شمنه من روؤى 

ور�شم �شيا�شات 

م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 

ك���م���ا اع���ت���ربه 

ف�����ش��ل وثيقة  اأ

�شيا�شية مينية 

 ، ن الآ ا ح���ت���ى 

وق��ال: مل ت�جد 

وثيقة �شيا�شية 

مب���������ش����ت�����ى 

امليثاق ال�طني 

ومب�������ش���ت����ى 

���ش��م���ل��ي��ت��ه من 

ح��ي��ث التحليل ال��ت��اري��خ��ي وم��ن 

حيث حتديد االأول�يات والث�ابت 

ال���ط��ن��ي��ة وك���ذا م��ن ح��ي��ث ر�شم 

روؤى م�شتقبلية باجتاهني: روؤى 

م�شتقبلية لتك�ين الدولة وعالقة 

ال�شلطات املركزية فيها مع 

ال�شلطات املحلية، وكذلك 

ف����اق امل�شتقبل  ر���ش��م اآ

للدولة اليمنية احلديثة.

ك��م��ا ح����دد االأ���ش��ت��اذ 

ع��ب��داهلل اأح��م��د غ��امن يف 

ورق��ت��ه اأه��م امل�شكالت 

التي واجهت وت�اجه 

امل�����ؤمت����ري����ني وه���ي 

اإهمالنا اإع��ادة قراءة 

امل���ي���ث���اق ال���ط��ن��ي 

واإعادة متثل معانيه 

ئ��اًل:  ق��ا وم�شامينه 

اإننا اأح���ج ما نك�ن 

ب��ا���ش��ت��م��رار اىل اأن 

ن��ع��ي��د ال����ق����راءة 

ق  للميثا نية  ملتاأ ا

ال�طني.

ك�����دًا اأن   م������ؤ

امل���ي���ث���اق ل��ي�����س 

جمرد دليل نظري 

للم�ؤمتر ال�شعبي 

العام بل اأكرب من 

ذل��ك بكثري فه� 

الدليل ال�طني 

ل������ل������ث�������رة 

ن  الأ  ، ليمنية ا

حمت�اه يعطي 

ه���ذا املعنى 

بال�شبط.

قراءة 
امليثاق

ودعا االأ�شتاذ عبداهلل اأحمد غامن 

كل اأع�شاء امل�ؤمتر وخ�س بذلك 

ال�شف القيادي فيه اىل اأن يعيدوا 

التاأمل وقراءة امليثاق وم�شامينه 

لكي يتاأكدوا اأن لديهم اأف�شل وثيقة 

�شيا�شية حتى االآن، ولكي يتاأكدوا 

ف�����ش��ل تنظيم  ي�����ش��اً اأن لديهم اأ اأ

�شيا�شي ت��ق��دم��ي وح����دوي على 

ال�شاحة ال�طنية، ميتلك من االأ�ش�س 

واالمكانات ما ي�ؤهله لقيادة جماهري 

ال�شعب اليمني بعد اأن حقق ال�حدة 

اليمنية وجنح يف الدفاع عنها وقادر 

على اأن يحقق املزيد من االأهداف 

امل�شروعة الأبناء ال�شعب اليمني.

بعد ثماني 
سنوات

وت������ط������رق 

رئي�س الدائرة 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

ل��ل��م���ؤمت��ر اىل 

االأه��م��ي��ة التي 

م��ث��ل��ه��ا اإق�����رار 

امليثاق ال�طني 

وت���اأ����ش���ي�������س 

امل���ؤمت��ر قائاًل: 

م�شت�ى  ع��ل��ى 

ال�شطر ال�شمايل 

م�����ن ال�����ط����ن 

يكن  مل  بقاً  �شا

هناك فكر حمدد 

ووا�شح للعمل 

ال���ط��ن��ي ول��ك��ن عندما وج��د هذا 

الفكر- اأي امليثاق- ا�شتطاع العمل 

ال�طني اأن يخط�  خط�ات �شريعة 

 )8 ن��ه بعد ) ومت�شارعة بدليل اأ

�شن�ات بال�شبط من �شدور امليثاق 

ال�طني قامت ال�حدة اليمنية.

ق��ائ��اًل: ويف ه��ذا الطريق كانت 

ه��ن��اك خ���ط����ات ك��ث��رية ت�����ؤدي 

ايل ه��ذا االجت����اه، وك���ان امليثاق 

ال�طني عالمة فارقة يف م�شرية 

العمل ال�طني مبا يف ذلك اهتمامه 

باملنظمات املدنية التي ن�س عليها 

امليثاق يف اأكرث من مكان.

وك�شف ع��ب��داهلل اأح��م��د غ��امن يف 

ورقته  اأنه كان هناك مقرتح ُطرح 

يف اأحد الربامج االنتخابية مفاده اأن 

يك�ن امليثاق ه� ال�ثيقة ال�طنية 

لكل االحزاب ال�شيا�شية ال�طنية، 

غ��ري اأن االح���زاب مل تتنبه لهذا 

املقرتح االأمر الذي يجعلنا ن�ؤكد اأن 

هذا املقرتح مازال ميلك م�شداقية 

وميلك حي�ية ب��اأن يك�ن امليثاق 

ال�طني ميثاقاً لكل الق�ى ال�شيا�شية 

يف اليمن.

حيوية نصوصه
م��ا عن اأهمية مفاهيم امليثاق  اأ

ال���ط��ن��ي اىل ج���ان���ب امل��ف��اه��ي��م 

النظرية فتكمن يف حي�ية ن�ش��شه 

وم�شامينه فيما يتعلق ببناء الدولة 

احلديثة، الأن َمْن يتاأمل يف م�شامينه 

فيما يتعلق بعالقة ال�شلطة املركزية 

بال�شلطة املحلية- وه� ما يناق�س 

الي�م وما جتري عليه الدرا�شات 

وما يجري عليه جزء من التعديل 

ال��د���ش��ت���ري- ي��ج��د اأن امليثاق 

ال�طني نظم العالقة بني ال�شلطة 

املركزية واملحلية وبطريقة مبدعة 

واأف�شل مم��ا تن�س عليه ق�انني 

الي�م يف ن�اٍح كثرية.. فه� دليلنا 

النظري الذي ي�شند ظهرنا عندما 

نتحدث عن �شرورة االنتقال اىل 

نظام احلكم املحلي يف املحافظات 

وامل��دي��ري��ات، فامليثاق ال�طني 

اأعطانا خلفية نظرية عنها مكنتنا 

من امل�شي ُقُدماً يف تطبيق الد�شت�ر 

اليمني فيما يتعلق ببناء الدولة واأن 

منتلك اجل��راأة لالنتقال اىل تطبيق 

نظام احلكم املحلي ب��دون خ�ف 

الأننا اإذا كنا كتنظيم �شيا�شي اأقررنا 

هذه امل�شاألة يف 1982م، فال يج�ز اأن 

نرتاجع عنها بعد 28 �شنة.۹
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يف االحتفـــال بالذكـــــــــــــــرى الـ»28« لتأسيسه

املؤتمر سيظل صانـــــــــع التحوالت الوطنية

الدكتور األصبحي: امليثاق استوعب أهمية دور املجتمع املدني
د. الشرجبي: جهود حكومات املؤتمر يف تنمية املجتمع املدني

۹ اال�شبحي

۹ غامن

۹ ال�شرجبي

إصابة الربملاني املؤتمري دغيش وعائلته بحادث سري بلحج
لحج- وحيد الشاطري

¿  تعر�س الدكت�ر عبدالباري 
دغي�س ع�ش� جمل�س الن�اب ع�ش� 

اللجنة الدائمة للم�ؤمتر ال�شعبي 

ال��ع��ام وعائلته حل��ادث م��روري 

مبنطقة �شرب مبديرية تنب حمافظة 

حلج اثناء ع�دته من العا�شمة 

�شنعاء، مت�جهاً ملحافظة عدن 

ج��راء ان��زالق �شيارته اإىل حفرة 

ومن ثم تقلبها من ثالث اإىل اأربع 

مرات.

وا���ش��ف��ر احل����ادث ع��ن تعر�س 

ال��ن��ائ��ب امل����ؤمت���ري لر�ش��س 

متفرقة يف ج�شده كما تعر�شت 

زوجته لعدة ك�ش�ر ور�ش��س يف 

اأجزاء خمتلفة من ج�شدها، حيث 

اأجريت لها عملية ناجحة يف احلال، 

كما ا�شيب �شهره وجنله با�شل 

بر�ش��س متفرقة.۹

¿ وضمن أع��م��ال ال��ن��دوة ق��دم األستاذ 
عبداهلل أحمد غانم عضو اللجنة العامة رئيس 
الدائرة السياسية ورقة عمل مهمة بعنوان 
»التطورات السياسية والديمقراطية في ظل 
التعددية الحزبية«.. استعرض فيها عددًا من 

المحطات التاريخية للمؤتمر..

أ. عبداهلل غانم: على املؤتمريني 
أن يعيدوا قراءة امليثاق الوطني

املشاكل الراهنةامليثاق الوطني لتجاوزنا بن دغر: لو طبقنا معقبًا على غانم:
اأحمد عبيد بن دغر اأ�شار يف تعقيبه على ¿ االأمني العام امل�شاعد للم�ؤمتر الدكت�ر 

ورقة االأ�شتاذ عبداهلل اأحمد غامن بالق�ل: 
اإن امل��ي��ث��اق ال���ط��ن��ي ه��� وثيقة نظرية 
وفكرية وثقافية مهمة الأنه جمع بني التقدم 
والثبات يف احلياة وجمع بني احلا�شر 
وامل�شتقبل.. والذين عمل�ا على اإجناز هذه 
ال�ثيقة اثبت�ا باأنهم بذل�ا جه�دًا كبرية 
وا�شتطاع�ا اأن يقدم�ا لليمن وثيقة راقية 

كهذه .
وقال الدكت�ر بن دغر :قبل ال�حدة كان 
امليثاق ال�طني يجلب الكثري من املنا�شلني 
اىل �شف�ف امل�ؤمتر من �شف�ف االأح��زاب 
االأخرى، لكن الرتويج مل يكن كافيًا للميثاق 
ال�طني بحيث ميكن اأن يقدم ك�ثيقة وطنية 
عامة، لهذا ال�شبب ُتْهنا يف م��ش�ع التنظيم 
ال�شيا�شي امل�حد، ول� اعتمدنا على امليثاق 
الراهنة.۹ال�طني لتجاوزنا امل��راح��ل وامل�شكالت 

¿ هذا وكان امل�شارك�ن يف اأعمال الندوة قد رفع�ا 
يف نهايتها برقية اإىل فخامة االأخ علي عبداهلل �شالح 

رئي�س اجلمه�رية رئي�س امل�ؤمتر ع��ربوا فيها عن 

اأ�شدق التهاين والتربيكات مبنا�شبة مرور 28عاماً 

على تاأ�شي�س امل�ؤمتر ال�شعبي العام.. فيما يلي ن�شها:

 ي�شرنا نحن امل�شاركني وامل�شاركات يف الندوة 

التنظيمية.. )دور امل�ؤمتر ال�شعبي العام يف تنمية 

املجتمع املدين( التي ينظمها القطاع التنظيمي للم�ؤمتر 

) دائرة املنظمات اجلماهريية( باالأمانة العامة، اأن 

نرفع اإىل فخامتكم اأ�شدق التهاين والتربيكات مبنا�شبة 

مرور 28 عاماً على تاأ�شي�س امل�ؤمتر ال�شعبي العام .

وهي م�شرية حقق تنظيمنا ال�شيا�شي الرائد فيها 

بقيادتكم احلكيمة م�شرية وطنية رائدة على م�شت�ى 

التنمية والدميقراطية، حيث تاأ�ش�س على قيم احل�ار 

ال�طني وت��شيع قاعدة امل�شاركة اجلماهريية 

وال�شعبية، و�شاهم على امتداد م�شريته التنظيمية 

يف و�شع اأ�ش�س املجتمع املدين ويف تط�ير م�ؤ�ش�شاته 

وتنميتها، ووفر ف�شاًء دميقراطياً حرًا هياأ ملنظمات 

املجتمع املدين اأن ت�شبح يف مقدمة الق�ى الفاعلة 

وامل�ؤثرة يف م�شرية البناء والتنمية ال�شاملة التي 

ي�شهدها وطننا اليمني والنظام ال�شيا�شي القائم على 

التعددية ال�شيا�شية واحلزبية واح��رتام احلق�ق 

واحلريات حتت قيادتكم احلكيمة .

اإننا ونحن ن�شتعر�س ونتداول م�شرية التاأ�شي�س 

والبناء والتط�ر حلركة املجتمع امل��دين، ودوره��ا 

التنم�ي والدميقراطي على مدار 28 عاماً هي عمر 

امل�ؤمتر ال�شعبي العام، وبالتزامن مع اأج�اء التهيئة 

للح�ار ال�طني ال�شامل الذي دعيتم اإليه، جت�شيدًا 

للنهج الذي اأر�شيتم قيمه وتقاليده- واإننا- لنحتفي 

مبك�شب دميقراطي �شيا�شي جماهريي، ي�شتند اإىل 

مبداأ ال�شراكة ال�طنية اجلماهريية الذي اأ�شبح 

حقيقة �شاطعة، لي�س اأدل عليه من ال�ج�د الفاعل 

وامل�ؤثر ملنظمات املجتمع املدين، التي تغطي خمتلف 

قطاعات العمل والبناء واالإنتاج، وم�شاركتها الرائدة 

يف التنمية ال�شاملة على امتداد ال�طن .

ت�جهاتهم  اليمني�ن على خمتلف  ك��ان  ذا  واإ

وم�شاربهم الفكرية وال�شيا�شية يفاخرون باملنجزات 

ال�طنية العظيمة التي حتققت لل�طن يف ظل قيادتكم، 

ويف مقدمتها ال���ح��دة والدميقراطية والتعددية 

احلزبية وحرية ال�شحافة، ف��اإن املجتمع املدين 

واملنتمني اإليه ليفخرون باأن تلك القيم وامل�شامني 

املج�شدة للحرية والدميقراطية وامل�شاركة ال�ا�شعة 

يف البناء والتنمية متار�س يف اأرق��ى �ش�رها على 

م�شت�ى مك�نات املجتمع امل��دين، التي تت�شدر بال 

منازع ق�ى العمل والبناء والتنمية يف املجتمع بدعم 

كامل ورعاية �شاملة من فخامتكم.

دمتم لل�طن قائدًا وللنهج الدميقراطي رائدًا..

وللمجتمع املدين راعياً..

ولل�طن وم�شتقبله حار�شاً اأميناً..

وكل عام واأنتم بخري..۹

يف برقية لرئيس الجمهورية -رئيس املؤتمر:

نفخر بدعمكم وتشجيعكم ملنظمات العمل املدني

أدباء أبني يستنكرون جريمة اإلرهابيني بجعار
¿ دعا عدد من املثقفني واالأدب��اء والكتاب يف حمافظة اأبني كافة �شرائح املجتمع وتك�يناته اىل 
اال�شطفاف وت�حيد كل جه�د امل�اطنني واجلهات الر�شمية مل�اجهة االأعمال االرهابية التي ت�شتهدف 

اأمن وا�شتقرار ال�طن وحياة وم�شتقبل اأبنائه.

م�شتنكرين يف ال�قت ذاته تلك االأعمال االجرامية امل�جهة �شد االأجهزة االأمنية التي ت�ؤدي واجباتها 

ومهامها ال�طنية من اأجل اأمن امل�اطنني وحفظ ال�شكينة العامة.

جاء ذلك يف ت�شريح ل��»امليثاق« اأدىل به اال�شتاذ حممد بن نا�شر الع�لقي رئي�س احتاد االأدباء 

والكتاب اليمنيني مبحافظة اأبني ع�ش� االأمانة العامة لالحتاد.

وقال ان ما تق�م به العنا�شر االرهابية من اأعمال ب�شعة يندى لها جبني االن�شانية وال اأعتقد مطلقاً 

ان هناك اأحدًا يف حمافظة اأبني او غريها يقبل اجلرائم اأو ي�شمع عنها واليدينها ك�نها تتناق�س مع 

تعاليم ديننا اال�شالمي احلنيف.

وا�شاف : مل اأ�شادف ي�م ال�شبت او االحد او قبل ذلك اأي �شخ�س اإال ودان تلك اجلرائم وقد �شاهدت 

ي�م ال�شبت واالحد احلزن على وج�ه كل امل�اطنني يف اأبني وادباء ومثقف� اأبني ي�شتنكرون حادث 

جعار وكل اجلرائم االرهابية بل ان اأكرثهم مل ي�شتطيع�ا تناول وجبة االفطار بعد جرمية جعار 

الب�شعة.

م�ؤكدًا ان كل املثقفني يف املحافظة يقف�ن �شفاً واحدًا مل�اجهة ويدع�ن اىل الت�شدي لتلك االأعمال 

االرهابية وايقاف �شفك دم امل�شلمني االأبرياء من قبل هذه العنا�شر االرهابية بدون �شبب.۹


