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نظرًا الستمرار األنشطة الهادفة إلى إعاقة   
مسيرة الديمقراطية وإعادتها الى األزمنة 
البائدة من قبل من استهوتهم أنفسهم 
الوصاية على الشعب حتى ول��و عبر االستعانة 
بالشيطان وإح���داث البدع في الدين والسياسة 
والديمقراطية وكل االعراف والسلوكيات الحسنة.. 
وفي سبيل التصدي لتلك األنشطة يجب على الجميع 
الوقوف الى جانب الحق، ومن يحمل في يده غصن 
الزيتون وحمامة السالم وفي اليد األخرى المعول 
للبناء والتطوير، ومما الش��ك فيه ان التعديالت 
الدستورية لم تكن وليدة اللحظة أو من أجل مصلحة 
آنية بعينها لحزب أو شخص، وإنما جاءت لضرورات 
البناء  وطنية حتمية فرضتها الحاجة الستكمال 
المؤسسي لليمن الحديث عبر االرتقاء بمؤسسات 
الدولة وتوسيع المشاركة الشعبية وتمكين المرأة 
من تخّطي معوقات الموروث االجتماعي بوصولها 
الى مواقع صنع القرار ممثلًة بعضوية مجلس النواب 
ومجلس الشوري وبقية التكوينات بعد أن أثبتت 
جدارتها في كافة المجاالت، هذا من جهة ومن جهة 
أخرى الوفاء  بااللتزامات واالتفاقات الدولية المتعلقة 
بالتميز االيجابي للمرأة والوفاء بالبرامج االنتخابية 
للمؤتمر التي نص عليها صراحًة فخامة األخ الرئيس.
إن هذه التعديالت بما تتضمنه تعد استكمااًل 
لإلنجازات التي تمت في ضوء التعديالت الدستورية 

لعام 1994م وعام 2001م والتي تهدف إلى اآلتي:
أ- تطوير المنظومة التشريعية والرقابية باعتماد 
نظام الغرفتين التشريعيتين للسلطة التشريعية 
بحيث يصبح مجلس الشورى الغرفة الثانية، وعلى أن 
يتم انتخاب بعض أعضائه من الشعب، وإضافة مادة 
)تحدد كوتا المرأة( كون المادة )63( قد حددت قطعًا 
عدد أعضاء مجلس النواب ب�)301( عضو موزعين في 
اإلطار الجغرافي، وتعديل مدة عمل مجلس النواب 
من ست الى أربع سنوات، وهذا يعد استكمااًل لما تم 
إنجازه بإنشاء المجلس االستشاري ثم مجلس الشورى 
وتخويله بمهام تشريعية الى جانب مجلس النواب 
متعلقة بإقرار المعاهدات واالتفاقات المتعلقة بالسلم 
أو الحرب وكذا اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية، 
إضافة الى مهام ذات طابع استشاري تتعلق بمختلف 
المجاالت ، كما تم تحديث المهام التشريعية لمجلس 
النواب بإلغاء المهام التشريعية التي كانت ممنوحة 
لرئيس الجمهورية وفقًا للدستور وتحديد المواد 
والنصوص التي يجب أن تُعدَّل باستفتاء من الشعب 
والمتعلقة باألسس والمبادئ العامة للدولة ولكافة 
حاالت تكوين وتشكيل سلطات الدولة وغيرها مما 

تضمنته المادة )158( من الدستور.
ب- التعديالت المتعلقة بالسلطة التنفيذية:

- تعديل مدة عمل رئيس الجمهورية بخمس سنوات 
بداًل عن سبع وإعادة توزيع وترتيب المهام بين كافة 
تكويناتها بدءًا بمنصب رئيس الجمهورية والوزارات 
والمؤسسات في اإلط��ار المركزي وبين السلطات 
المحلية في إطار المحافظات والمديريات.. وهذه 
التعديالت تعد استكمااًل لما تم إنجازه في إيكال مهمة 
انتخاب رئيس الجمهورية للشعب مباشرة بعد أن كانت 
لمجلس النواب وبانتخابات تنافسية ال يقل مرشحوها 
عن )3(، وهذا ما تم في انتخابات 1999م و2001م.. 
وكذا إنشاء المجالس المحلية في إطار المحافظات 
والمديريات وانتخاب أعضائها في انتخابات )2001، 
2006م(، وانتخاب محافظي المحافظات في 2008م، 
وتعزيز مهام السلطات المحلية وفقًا للقانون رقم )4( 

لسنة 2000م، وتعديالت بقية القوانين واللوائح..
 وإذا ما تحققت التعديالت فإن خيراتها ستعم 
الوطن ب��دءًا بتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات 
تجنبًا لتشعُّب المسؤوليات والتبعات وكذا تحقيق 
التوازن في تمثيل األجيال بمجلس النواب ومجلس 
الشورى الغرفة الثانية، حيث سيوزع أعضاؤه على 
المحافظات بالتساوي بغض النظر عن عدد سكان 
كل محافظة، وهذا نظام منهجي مطبق في الدول 
الحديثة والناشئة ديمقراطيًا، حيث سيتم توزيع 
الخدمات والبنية التحتية بما من شأنه توزيع السكان 
وفقًا لفرص العيش المتوافرة، كما سيرفد مجلس 
الشورى المنظومة التشريعية بكوادر مؤهلة ذات 
خبرات كون الشروط المحددة في مرشحيه ترقى 

على شروط مرشحي مجلس النواب.. الخ.

اإلدارة الحديثة
أما ما ستحققه التعديالت في تحديث وتكوين 
اإلدارة المركزية والالمركزية، فستشكل تنمية نوعية 
وجذرية من شأنها تفرغ اإلدارة المركزية للمهام 
السياسية واالستراتيجية للبالد إجمااًل، وبالتالي 
ستتولى اإلدارات الالمركزية في إطار المحافظات 
والمديريات كافة المهام والصالحيات المتعلقة بشؤون 

حياة أبنائها الخدمية واألمنية.. الخ.
 وهذا ما سيحد من الفساد والعشوائية في األداء 
التنموي والخدمي، كما سيوفر الكثير من اإلمكانات 
المادية والبشرية والوقت الذي كان يهدر من قبل 
المواطن أو من قبل العاملين في المرافق المركزية 
أو المتنقلين فيما بين المركز والمحافظات.. الخ، 
باعتبار أن اإلدارة المركزية ستكتفي بكوادر مؤهلة 
ومدربة تعتمد على النظام اآللي، هذا بخالف الكم 
الهائل للمكاتب وأدوات العمل والعاملين في إطار 
كل وزارة ومرفق.. كما ستؤدي التعديالت الدستورية 
الى تقليل الهجرة المتزايدة على العاصمة والمدن 
الرئيسية كون المدن في المحافظات والمديريات 
سيتم تنميتها وفقًا إلعادة توزيع القوى العاملة إليها، 
وبالتالي ستوظف التنمية وفقًا لالحتياج الفعلي 

الحالي والمستقبلي.
 وفي األخير نقول للمرجفين ومن يعدون تقاريرهم 
زورًا، أال يكفيكم ويشفي غليلكم من الشعب ما 

فعلتموه به وبمصالحه وبسمعته واقتصاده..
خالصة أن التعديالت- بما في ذلك ما تتذرعون به- 
حول الفترة الرئاسية ستُعرض على الشعب ليقول 
كلمته ورأي��ه.. فما الذي يخيفكم هل هو علمكم 
ويقينكم المسبق بأن الشعب واٍع ومدرك لمصلحته 

وأنه ال يرى فيكم إال الفتنة والشر.

٭ رئيس دائرة الشؤون القانونية

 ناصر محمد العطار

:» رئيس الدائرة التنظيمية لـ»

برنامج النزول الميداني يهدف إلى تشكيل الصورة 
الكاملة لطبيعة التحديات التي تواجه البلد

۹  النزول الميداني يصفه البعض بمحاولة من 
قيادة المؤتمر تحريك فروع المحافظات والمديريات 

بعد فترة ركود.. ما تعليقكم؟
- القيادات المؤتمرية  تقوم بعمليات نزول 
ميدانية إلى الفروع وااللتقاء باألعضاء، وأنا لست مع 
قول كهذا خاصة وأن الفعاليات المؤتمرية تواصل 
أنشطتها وفقًا لخطط وبرامج تنظيمية معدة، 
والنزول يهدف تقديم صورة كاملة عن المشهد 
السياسي الراهن الذي تعيشه البالد وإحاطة مختلف 
الفعاليات بالتطورات االخيرة والقيام بتحقيق 
وبلورة التوجهات الراهنة للمؤتمر وحلفائه على 

طريق انجاح االستحقاق االنتخابي القادم.
زخم كبير

۹  على ضوء هذه األهداف كيف تقيمون مستوى 
التفاعل الجماهيري  مع هذا النزول؟

- كما تعلمون النزول الميداني يتواصل على 
مستوى مختلف المحافظات وأمانة العاصمة في 

إطار جدول زمني.
وقد حضرت اللقاء الموسع الذي عقد بمحافظة 
الحديدة واستطيع القول: إن هذه اللقاءات تشهد 
زخمًا كبيرًا وتفاعاًل ايجابيًا مع كافة القضايا 

والموضوعات التي يتم طرحها.
هدف استراتيجي

۹  تقصدون االنتخابات كأبرز هذه الموضوعات؟
- نعم.. االنتخابات تمثل هدفًا استراتيجيًا.. 
والقيادة السياسية والتنظيمية للمؤتمر وعلى رأسها 
فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي تحظى بدرجة عالية من 
التفاعل الشعبي  مع هذا االستحقاق نظرًا لما 
يمثله من مخرج وحيد من االحتقان الراهن للمشهد 

السياسي  والناتج عن المواقف 
المتشنجة لقيادات المشترك 
والتي فضلت السير باتجاه 
مصالحها الخاصة  على حساب 
القضايا العليا للوطن ومنها  

احترام الحق االنتخابي.
رؤية ثاقبة

۹ هناك من يقول إن النزول 
الميداني لم يكن له حاجة، 
خاصة وأن الفروع وبحكم ما 
لديها من صالحيات في إطار 

الالمركزية التنظيمية تستطيع القيام بذلك؟
- نعم الفروع تستطيع القيام بتنفيذ كل خططها 
وبرامجها لكن يجب أن ننظر  للنزول الميداني على 
أنه يتم من خالل القيادات العليا للمؤتمر وهي 
القيادات األكثر قدرة على تقديم كافة المعلومات 
عن إفشال المشترك للحوار ما شهدته الساحة 
السياسية من تفاعالت.. بحكم أن القيادات  كانت 
تعايش هذه التحوالت وقادرة على دحض ادعاءات 

المشترك.
ال خوف

۹  هناك من يرى أن النزول الميداني مبعثه 
الخوف من تهديد المشترك بالنزول إلى الشارع.. 

ما تعليقكم؟
- المؤتمر الشعبي العام يعرف تمامًا مكانته 
وحضوره الجماهيري ومعروف عنه أيضًا بأنه من 
أكثر األحزاب والتنظيمات السياسية على الساحة 

التقاًء بالجماهير والتفاعل معها.
أما من يصفون هذا النزول بالخوف من الشارع 
فأؤكد أن المؤتمر هو من يمتلك الشارع.. ومن 
يمتلك القدرة على تحريكه باتجاه االنتصار للقضايا 
الوطنية كما أنه وفي موضوع االنتخابات يدافع عن 

حق  مكتسب ومكفول دستوريًا للجماهير 
-  إذًا ال خوف.. ألن الشارع يعلم تمامًا حقيقة 
قيادات المشترك وأهدافها ومآربها وأجندتها ويدرك 
تمامًا بأنهم ال يعبرون بخطابهم وإعالمهم عن 

روحه وعن طبيعة آماله وتطلعاته.
وهذا القول ليس من باب المبالغة ولكن المؤتمر 
الشعبي العام برئاسة فخامة الرئيس أكد وعبر 
ت��اري��خ شعبنا  ف��ي  المهمة  المحطات  مختلف 
المعاصر والشعب والعالم انه أهٌل لقيادة الشعب 
وقد  استطاع  بفضل االلتفاف الشعبي ان يتجاوز 
باقتدار مختلف التحديات التي تواجه بالدنا ويعلم 
الجميع كيف اندحرت كل أصوات النشاز وتوارت 
عند كل محاولة هدفت من خاللها إعاقة مسيرة 
الشعب أو حاولت النيل من انجازاته التاريخية في 
التنمية والوحدة والديمقراطية .. وأؤكد هنا ان من 
يخشى إجراء االنتخابات ينطلق في موقفه هذا 
من ادراكه العميق بأنه ال يملك الشارع ولو كانوا 
يملكون الشارع لسارعوا مبكرًا إلى الدعوة إلى إجراء 

االنتخابات.
خطة واحدة

۹ يالحظ أن النشاط المؤتمري يكاد يكون شبه 

منعدم في إطار األمانة العامة بالرغم من الخطاب 
المعلن المؤكد على السير باتجاه االنتخابات.. بماذا 

تعلقون؟
- أشرنا إلى الالمركزية في معرض حديثنا هنا 
واعتقد ان النزول الميداني يتم من خالل األمانة 
العامة والفروع بمعنى أن الخطة واحدة واليمكن 
ان تفصل هنا بين نشاط األمانة العامة ونشاط 

الفروع.
 العملية التنظيمية واحدة واليمكن الفصل بين 
المركزي والالمركزي ومع ذلك المؤتمريون وفي 
كل المراحل تمكنوا من القيام بمهامهم على أكمل 

وجه وبنجاح منقطع النظير.
تنافسية وشفافة

۹  هناك من يقول ب��أن االنتخابات لن تكون 
تنافسية؟

- من قال لك أن االنتخابات ستكون غير تنافسية.. 
أنا  أقول إن االنتخابات القادمة ستكون انتخابات 
ح��رة ونزيهة وتنافسية أفضل م��ن ال���دورات 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��س��اب��ق��ة بل 
اتوقع أن يكون هناك تفاعل 
شعبي ع��ارم وغير مسبوق 
مع هذه االنتخابات وفي ذلك 
مؤشر ال يتفق مع ما يزعمه 

المتخرصون.
ظاهرة ايجابية

۹ ه���ن���اك ت���خ���وف���ات أن 
ال��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 
وخ��الل استعداداته الراهنة 
لالنتخابات القادمة سيدخل 
في دوام��ة تنافس أعضاءه المعهودة من أجل 

الترشح لعضوية البرلمان؟
- هذه ظاهرة ايجابية تعكس طبيعة الحياة 
الديمقراطية التي يعيشها المؤتمر الشعبي العام، 
لكن مع ذلك سبق  أن تعاملنا مع هذه األشكال الذي 
ليس بالجديد في الدورات الماضية وحققنا نجاحات 
على صعيد مرشحيه واستطاع أن يهيئ لمرشحيه 

مناخات مواتية لفوزهم على منافسيهم.
ولقد حرص المؤتمر الشعبي العام وعبر مختلف 
العمليات االنتخابية  على تحقيق جانب مهم من 
المشاركة الفاعلة لقواعده في اختيار مرشحيه 
سواًء أكان ذلك عن طريق االستبيان أم االستطالع 
الداخلي.. والمؤتمر بهذا يسجل سبقًا في الحياة 
الحزبية في اختيار مرشحيه من خالل مشاركة 

تكويناته.
ترسيخ الديمقراطية

 . تجبني بصراحة. ل��م   ۹
هل هناك آلية معينة لتحديد 

مرشحي المؤتمر؟
على  حريص  لمؤتمر  ا  -
ات��خ��اذ ك��ل م��ا م��ن شأنه 
ان يحقق ألع��ض��ائ��ه زخم 
المشاركة في تحقيق هذا 
الهدف، بل يعتبره واحدًا من 
األه��داف التي يتطلع إليها 
في سبيل تجذير وترسيخ 
الحياة الديمقراطية الداخلية 
في إطار مكوناته وال أجد هنا 

مشكلة في هذا الجانب بالصورة التي قد تعيق 
توجهات المؤتمر في انجاح االستحقاق االنتخابي 
القادم سواًء على الصعيد الوطني  أو على صعيد 

تفاعل تكويناته وأطره القاعدية.
ليست غريبة

۹ اعتقد أنكم المستم حجم مثل هذه المشكلة 
في األحزاب الحاكمة في العالم العربي وخاصة 

الحزب الوطني المصري؟
- تكاد تكون المشكلة واحدة والمهم أن الحزب 
الوطني المصري الحاكم استطاع أن يحدث مشاركة 
فعالة في وسط الحزب وهو أمر ال ينظر له في 
المؤتمر الشعبي العام بالغريب.. فكما أشرت لك، 
المؤتمر كان ومنذ وقت مبكر يحرص على اشراك 

اعضائه في تسمية مرشحيه.

مشاركة المرأة
۹ سلطان البركاني األمين العام المساعد قال إن 
المؤتمر الشعبي العام يتطلع إلى إيجاد مقاعد نسوية 
في البرلمان.. السؤال ما الذي أعده المؤتمر لتحقيق 

هذه الغاية؟
- المؤتمر الشعبي العام ينتصر دومًا لقضايا المرأة 
وكان له خالل الفترة الماضية  تصورات وأجندة من 
شأنها أن تعزز من دور المرأة في الحياة السياسية 
والبرلمانية  وقد تابع الجميع هذه الجهود ووقفوا 
أم��ام محاوالت تعنت أح��زاب المشترك في هذا 
الموضوع والمؤتمر الشعبي العام عندما يتطلع إلى 
إيجاد عدد من المقاعد في البرلمان فإن ذلك يمثل 
امتدادًا طبيعيًا لمواقفه الواضحة تجاه المرأة.. لذلك 
فالمؤتمر وحلفاؤه يبذلون كل جهودهم في سبيل 
ترجمة هذا الهدف إلى الواقع ويحرصون على أن 
يكونوا في مقدمة القوى السياسية في البالد التي 

تنتصر للمرأة بحق بعيدًا عن المزايدات.
وهي مناسبة هنا ألدعو كافة الناخبين وعلى 

مختلف مشاربهم واتجاهاتهم 
إل���ى ال��وق��وف ص��ف��ًا واح���دًا 
في دع��م ال��م��رأة.. ودخولها 
البرلمان بالصورة التي تجسد 
حقها الدستوري في المشاركة 
بالحياة السياسية والبرلمانية.
 واشراك المرأة في البرلمان 
بل والحياة السياسية واحد من 
القضايا التي نثق أن الجمهور 
سيقف بشفافية عالية ليؤكد 
انتصاره لها لتتمكن المرأة 
من المشاركة الفاعلة في بناء 

اليمن وتطوره وتحديثه.
البرلمان القادم

۹  هل لديكم أيضًا ص��ورة تقريبية لطبيعة 
البرلمان القادم؟

- البرلمان القادم أتوقع أن يكون نتاجًا طبيعيًا 
لحالة م��ن التنافسات الشديدة بين االح��زاب 
كما سيمثل شرائح المجتمع من الرجل والمرأة 
ومنظمات المجتمع المدني عمومًا ومن الشخصيات 
السياسية واالجتماعية من العيار الثقيل والتي كان 
لها أن اسهمت ومازالت ترفد الحياة اليمنية بكل ما 

من شأنه ان يطورها ويحدثها.
دورات االنعقاد

۹  بالعودة إلى الجانب التنظيمي هناك من يأخذ 
على المؤتمر عدم التزامه بعقد دورات انعقاده في 
مواعيدها المحددة في اللوائح واألنظمة.. بماذا 

تعلقون؟
- اس��ت��ط��ي��ع ال���ق���ول إن 
المؤتمر الشعبي العام وعبر 
مسيرته   من أكثر التنظيمات 
السياسية في البالد التزامًا 
هنا  ونحن  ته  مؤتمرا بعقد 
بين فترة واخرى نتحدث عن 
فعاليات وق��رارات وتوصيات  
وإذا ك���ان ه��ن��اك ت��أخ��ر في 
المواعيد النعقاد هذه الدورات 
فليس معنى ذلك أنها ليست 
مترابطة وإنما قد يكون سبب 
ارجائها يعود إلى االلتزامات والمهام والمسؤوليات 
الملقاة على عاتق القيادات المؤتمرية السياسية 

والتنظيمية العليا.
خصوصًا  وأن البالد تمر خالل هذه المرحلة 
بتحديات  تتطلب التعامل المسؤول ، األمر الذي 
يتطلب من كافة الفعاليات المؤتمرية استغالل 
الوقت في دراسة ذلك قبل أن تقدم رأيها في كل 
ما يستجد من تحديات واألمر برمته يعكس حالة 
من الحرص لدى قيادات المؤتمر العليا  في التعامل  
مع مختلف القضايا الوطنية ومنها بالطبع هذه 
المرحلة  وما شهدته من تفاعالت تتطلب التأني 
في أخذها جميعًا في إطار من النهج واالستيعاب 
الكامل، ذلك ان المؤتمر الشعبي العام تنظيم حاكم 
ويهمه في المقام األول أن يكون تعامله مدروسًا مع 
مختلف القضايا وغير قابل للتسويف ذلك ان البالد 

ال تحتمل أي مواقف عشوائية وارتجالية.

حرص مؤتمري
۹  هل هناك دورة مرتقبة للجان الدائمة المحلية 

على ضوء ما اشرتم له من تحديات؟
- كل شيء ممكن والمؤتمر حريص على اشراك 
أعضائه في كل كبيرة وصغيرة تتعلق بتوجهاته 
اآلنية والمستقبلية.. كما أن أعضاء اللجان الدائمة 
في عموم المحافظات هم الحاضرين بالدرجة 
األولى في اللقاءات الموسعة التي تعقد حاليًا في 

المحافظات.
مشاركة مستمرة

۹  أيضًا هل تتوقع عقد مؤتمر عام استثنائي 
بغرض مناقشة االنتخابات؟

-  كما سبق وأن أكدت بأن المؤتمر يمتلك من 
الحيوية والفاعلية ما يجعل من تكويناته مشاركة 
بصورة فاعلة في ترجمة  توجهاته س��واًء أكان 
ذلك عبر قرارات اللجان الدائمة المحلية أم اللجنة 
الدائمة الرئيسية أم عبر المؤتمر العام كما أن 
المكونات المؤتمرية تتشاور مع بعضها البعض 
التخاذ القرارات  في الزمان والمكان المناسب 

وبالصورة التي تعكس البعد الوطني أواًل.
رصيد ضخم

۹  بالعودة إلى االنتخابات النيابية هل توجد هناك 
دائرة تعنى باالنتخابات داخل إطار المؤتمر.. وما 
الذي يمكن ان تقوم به هذه الدائرة  خالل هذه 

الفترة؟ 
- للمؤتمر رصيد ضخم وهائل في الممارسة 
االنتخابية منذ قيام الجمهورية اليمنية ومع كل 
عملية انتخابية  اكتسب المؤتمريون الكثير من 
المهارات والمعارف التي تجعلهم أكثر قدرة على 
التفاعل مع العملية االنتخابية بفن ومهارة وفي ظل 
التزام محكوم بأسس وقواعد الدستور والقانون.. 

۹  هل هذا الرصيد يمثل أب��رز العوامل التي 
تمكن المؤتمر من تحقيق النجاح المرجو في كافة 

المسائل ذات العالقة بعملية االستحقاق القادم؟
- اطمئنك وكل من يتابع ويهتم برصد النشاط 
المؤتمري أن اإلدارة االنتخابية للمؤتمر ستكون 
بالدرجة التي تتفق مع حجم ومكانة المؤتمر 
وحجم ومكانة اسهاماته الفاعلة في ترسيخ وتجذير 

الممارسة الديمقراطية.
البرنامج االنتخابي

۹  في كل دورة انتخابية يتحدث المؤتمر عن 
برامج انتخابية.. م��اذا عن 
للدورة  االنتخابات  برنامج 

القادمة في 27 أبريل؟
- س���ؤال وج��ي��ه وأح���ب أن 
أؤكد هنا أن المؤتمر الشعبي 
العام سيحرص على دخول 
االنتخابات القادمة في إطار 
برنامج انتخابي ألعضائه في 

مجلس النواب..
برنامج يعبر عن آمال وتطلعات 
اليمنيين في مختلف الجوانب 
واألص���ع���دة.. وه��ن��ا أدع���و كل 
المهتمين إلى مراجعة األهداف والمنطلقات التي حددها 
المؤتمر كأهداف استراتيجية لبرنامجه االنتخابي في 
العام 2000م حيث امكن للمؤتمر الشعبي العام أن 
يحقق نجاحات كبرى على صعيد مختلف أهداف البرنامج 
س��واًء االصالحات أم على صعيد تحقيق االنتعاش 
االقتصادي والتنمية وتوسيع المشاركة الشعبية في 

صنع القرار وغيرها من االنجازات.
رؤية مستقبلية

۹  تحدثتم عن اإلصالحات الدستورية.. ما الذي 
يمكن أن يحمله البرنامج االنتخابي من أهداف على 

هذا الصعيد؟
- البرنامج االنتخابي للمؤتمر لن يكون إاّل امتدادًا 
طبيعيًا لرصيد المؤتمر الضخم من االنجازات 
التي امكن له تحقيقها في إطار برامجه االنتخابية 
سواًء أكانت على صعيد االنتخابات الرئاسية والتي 
تتواصل اليوم انجازات هذا البرنامج االنتخابي 
لفخامة الرئيس- حفظه اهلل- وعلى مستوى كافة 
مناحي الحياة أو كانت على صعيد المجالس المحلية 
والسلطة المحلية أو على صعيد االنتخابات النيابية.

واستطيع القول إن المؤتمر في برنامجه االنتخابي 
القادم سيؤكد على مواصلة اإلصالحات الشاملة 
الهادفة إلى بناء وتنمية الدولة اليمنية الحديثة 

المعبرة عن آمال وتطلعات الجماهير.
الحكم المحلي

۹  فيما يتعلق بالحكم المحلي.. هل من تحول 
جديد على هذا الصعيد بالتحديد؟

- المؤتمر وعبر تأكيدات فخامة األخ رئيس 
الجمهورية يحرص على تعزيز المشاركة الشعبية 
الواسعة.. وأعتقد ان المرحلة القادمة ستشهد 
تحوالت نوعية على هذا الصعيد وبصورة تجسد 
ضر  لحا ا ت  لمتطلبا تمر  لمؤ ا ء  ا ستقر ا عظمة 
والمستقبل وقوة تنبوئه باحتياجات الساحة اليمنية 

من قرارات تاريخية.
وأنا واثق مائة بالمائة من طبيعة المرحلة القادمة 
والتي أؤكد هنا أن المعطيات الراهنة تؤكد أنها 
ستشهد زخمًا كبيرًا س��واًء أك��ان ذلك على صعيد 
الممارسة الديمقراطية أو تعزيز مسيرة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية وبناء الدولة اليمنية الحديثة.
۹  س��ؤال أخير: اصبحنا أم��ام بضعة أشهر من 
االستحقاق االنتخابي.. هل نراكم عضوًا مرشحًا؟

- هذا السؤال سابق ألوانه.. وفي النهاية نحن 
مقيدون بتنفيذ تعليمات التنظيم وقيادته في هذا 

الموضوع.

أكد األخ أحمد الزهيري عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام   
أن البرنامج االنتخابي لالنتخابات النيابية القادمة سيحدد منطلقات وإجراءات مهمة تعزز من 
أدوار المؤتمر الشعبي العام على طريق تعزيز مسيرة اإلصالحات الشاملة التي مازال يناضل 

من أجلها ومن أجل بلوغ الدولة اليمنية الحديثة..
وقال: إن الزخم والتفاعل الحيوي الكبير الذي تشهده اللقاءات الموسعة التي تعقدها القيادات 
المؤتمرية على مستوى المحافظات وما اتسمت به من حضور كبير يمثل مؤشرات مهمة على أن 
االستحقاق االنتخابي القادم سيشهد زخمًا كبيرًا وعلى مستوى مختلف جوانب العملية االنتخابية..  

 حاوره: يحيى علي نوريوقضايا أخرى تحدث عنها في الحوار التالي:

املؤتمر وحلفاؤه ومعهم الجماهري 
قادرون على تحقيق التفاف

 شعبي عارم حول االنتخابات
التهديد بالنزول إلى الشارع فقاعات تسخر منها الجماهير
املؤتمر يحرص على إشراك فعالياته يف كافة املوضوعات االنتخابية

املرأة اليمنية أمام 
مرحلة جديدة 
يصنعها بجدارة 
املؤتمر وتوجهاته

االنتخابات 
خيار 

اسرتاتيجي 
للمؤتمر

الربنامج االنتخابي 
للمؤتمر سيشكل الرؤية 
الثاقبة ألبرز املتطلبات 

واألولويات

الشايف : المؤتمر ماٍض في االنتخابات والتعديالت الدستوريةمؤتمر البيضاء يدعو إلى التصدي ألراجيف المشترك
 البيضاء/محمد المشخر

¿ عقدت  قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام  
بمحافظة البيضاء اجتماعًا لها األربعاء برئاسة 
األخ محمد ناصر العامري محافظ المحافظة 
رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة والدكتور 
محمد عبدالولي السماوي رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة 
عضو للجنة الدائمة وكذا قيادة الفرع تم فيه مناقشة 
متطلبات المرحلة الراهنة على الساحة الوطنية وفي 
مقدمتها السير نحو االستحقاق الديمقراطي في ال�27  

من  ابريل.
وفي االجتماع شدد المحافظ العامري على اهمية تفعيل 
وتعزيز العمل التنظيمي والسياسي   وتنفيذ المهام 

واالنشطة التنظيمية الميدانية ورفع فاعلية آلية االتصال 
والتواصل مع مختلف تكوينات المؤتمر الشعبي العام 
بالمحافظة، وكذا مع المنظمات الجماهيرية والشبابية 
والنسائية وايضاح الحقائق حول زيف ما  تدعيه  احزاب 
اللقاء المشترك وماتروج له من اكاذيب ومزاعم تضليلية 

غير صحيحة.
وشدد االجتماع على سرعة حل مشكلة الكهرباء في 
المحافظة والنقص في المشتقات النفطية التي تعاني 

منها المحافظة.
ودعا االجتماع ابناء محافظة البيضاء الى المشاركة 
بفاعلية في االنتخابات البرلمانية القادمة كونها حقًا 

ديمقراطيًا كفله الدستور والقانون.

كشف الشيخ محمد بن ناجي الشايف � عضو اللجنة   
العامة للمؤتمر الشعبي العام � أن كتل المشترك النيابية 
أبدت موافقتها المشاركة في التعديالت الدستورية 

والمضي في االنتخابات النيابية القادمة مع المؤتمر .
مشيرا إلى أن الشيخ يحيى الراعي رئيس مجلس النواب، 
التقى  األربعاء مع كتل المشترك والتي ألمحت في كالمها، 
موافقتها المشاركة في التعديالت الدستورية واالنتخابات، 
سيما وأن اللجنة العليا لالنتخابات قد تم تشكيلها وقانون 
االنتخابات تم التصويت عليه وقضي األمر، ووصف  
الشايف  ما أبدته كتل المشترك بالشيء الجيد، 
لكن طلبها تأجيل االنتخابات ليس بمقدور 

المؤتمر.. 
وأوضح الشايف  أن المؤتمر الشعبي العام  
شكل لجنة من األستاذ عبد العزيز عبد 

الغني  رئيس مجلس الشورى  عضو اللجنة العامة ، واألستاذ  
محمد أبو لحوم عضو اللجنة العامة ، وعدد آخر من أعضاء اللجنة 
العامة للحوار مع أحزاب اللقاء المشترك.. مبينًا  أن اللجنة اتصلت 
ببعض قيادات المشترك لمعرفة موقفهم حول ما إذا كانوا يريدون 
المشاركة في مناقشة أو إقرار التعديالت الدستورية والمشاركة 

في االنتخابات.. 
وقال: إن قرار المؤتمر  بتشكيل لجنة للتحاور مع المشترك، 
ال يعني أن المؤتمر ليس ماضيًا في االنتخابات والتعديالت 
الدستورية، مؤكدًا أن اإلج���راءات التي أق��رت في البرلمان ال 
يمكن إلغاؤها..  وحمل الشايف في تصريح نشرته ) أخبار اليوم 
(  المشترك مسؤولية االرتداد  عن الحوار ونقض اتفاق فبراير  
بذهابها مع ما يسمى باللجنة التحضيرية للحوار إلى إصدار ما 
أسمته وثيقة اإلنقاذ، األمر الذي يعتبر تراجعًا عن االتفاق الذي 

وقعته مع المؤتمر..

ماهية التعديالت 
الدستورية


