
۹ ممكن حتدثونا عن اأهمية االحتفاء بالذكرى 
الـ28 لتاأ�شي�س املوؤمتر ال�شعبي العام؟

- االحتفاء بالذكرى الثامنة والع�شرين 

لتاأ�شي�س وقيام امل�ؤمتر ال�شعبي العام تعني 

امل��ع��اين وال��ق��ي��م اجل��دي��دة ال��ت��ي ج���اءت مع 

تاأ�شي�س هذا التنظيم ال�شعبي الكبري.. الذي 

قام بعد عملية ح�ارية وا�شعة �شاركت فيها 

كل االح��زاب والق�ى ال�شيا�شية وال�طنية 

وخمتلف �شرائح املجتمع حتى واأن هذا التنظيم 

ويف ظل قيادة حكيمة ممثلة بزعامة فخامة االأخ 

علي عبداهلل �شالح رئي�س اجلمه�رية رئي�س 

امل���ؤمت��ر كانت التعددية ال�شيا�شية ممكنة 

يف داخله اأك��ر من خ��ارج��ه، واالخ��ت��اف يف 

الراأي اأمر متاح، وهذه القيادة اأعطت للتنظيم 

االجن��از االأك��ر يف التاريخ اليمني احلديث 

اأال وه��ي ال�حدة املباركة التي قامت على 

مبداأ احل�ار.. واعتمد هذا التنظيم يف م�شاره 

ال�شيا�شي واالجتماعي الذي اآمن بالتعددية 

ال�شيا�شية واحلزبية واملمار�شة الدميقراطية، 

هذا التنظيم الذي حتددت منطلقاته ال�شيا�شية 

يف امليثاق ال�طني، حيث ج�شد اأهداف ومبادئ 

الث�رة اليمنية يف ن�شاله وكفاحه ويف معركة 

البناء وال��ت��ق��دم االج��ت��م��اع��ي.. اإن امل�ؤمتر 

ال�شعبي العام الذي حظي- ومنذ اإجراء اأول 

عملية انتخابية يف ابريل 1993م باأغلبية 

ع��دد من املقاعد الرملانية وهكذا بالن�شبة 

لانتخابات الرئا�شية 1999م والتي جرت يف 

الباد ب�ش�رة حرة ومبا�شرة، وباإجراء هذه 

اال�شتحقاقات الد�شت�رية والقان�نية عمل 

امل�ؤمتر ال�شعبي العام على تر�شيخ التجربة 

الدميقراطية وتط�يرها باإجراء االنتخابات 

2001م ث��م الرئا�شية  املحلية يف ف��راي��ر 

واملحلية يف عام 2006م، واينما تذهب جتد اأن 

القيادة ال�شيا�شية القت حباً ودعماً بف�شل هذا 

التنظيم الذي يزيد عدد اأع�شائه على اأكر من 

م��ل��ي���ين ع�ش� 

وع�ش�ة، وه� 

الذي  التنظيم 

ي��ح��ر���س على 

ع��ق��د دورات����ه 

االن��ت��خ��اب��ي��ة، 

وجن���د اأن����ه يف 

ك�����ل م�����ؤمت����ر 

ع�������ام ي��ع��ق��د 

ه��ن��اك اجلديد 

يف امل��م��ار���ش��ة 

طية  ا ميقر لد ا

الداخلية اإىل اأن 

مت االنتقال يف 

عمله اإىل جتربة 

ال��ام��رك��زي��ة 

وخا�شة فيما يتعلق بانتخاب اأع�شاء اللجنة 

الدائمة يف املحافظات ووج�د اللجان الدائمة 

املحلية وبتمثيل امل���راأة يف خمتلف املراكز 

القيادية املركزية والقاعدية.

ب�����ش��راح��ة ي��ح��ق ل��ن��ا اأن نحتفل ب��ذك��رى 

التاأ�شي�س، الأن يف هذه املنا�شبة فر�شة ملراجعة 

الذات وتقدمي اخلا�شات ملا ينبغي العمل به 

يف م�شرية العمل الاحقة، باالإ�شافة اىل اإدخال 

ا�شكال جديدة من العمل اجلاد، وامل�شاهمة يف 

اإيجاد احلل�ل الكثرية من امل�شكات وامل�شاعب 

التي مير بها ال�طن، ويف مثل هذه املنا�شبة 

نحتفل بتجديد ال���الء للقيادة ال�شيا�شية، 

ك��د على اننا ن�شتطيع اأن نتغلب على  ون���ؤ

منغ�شات احلياة ومتاعبها. 

۹ ماذا مت مناق�شته يف اللقاء الذي تراأ�شه املحافظ 
بقيادة املحافظة وبح�شور االأحزاب؟

- اللقاء الذي عقده االأخ املحافظ وبح�ش�ر 

قيادات االأح��زاب ومنظمات املجتمع املدين 

والقيادات امل�ؤمترية التنفيذية وال�شيا�شية 

وامل�ؤ�ش�شني كان حديث املحافظ فيه �شفافاً 

و�شريحاً حيث حت��دث عن امل�شاعب التي 

نعانيها على ال�شعيد ال�طني واملحلي، و�شدد 

على �شرورة التفاعل للم�شي قدماً من اأجل 

حتقيق اال�شتحقاقات ال�طنية وال�ق�ف 

م��ع االأج��ه��زة االمنية يف املحافظة لتعقب 

اخلارجني على النظام والقان�ن وتعزيز االأمن 

واال�شتقرار الذي تنعم به املحافظة.

۹  مـــاذا عــن احلـــوار الــوطــنــي الـــذي يــجــري يف 
العا�شمة �شنعاء بــن املــوؤمتــر ال�شعبي العام 

واحزاب اللقاء امل�شرتك وما اجلديد فيه؟

- لقد ثمنت ق��ي��ادة املحافظة يف دورتها 

االخ���رية م��ا ت��شل اليه امل���ؤمت��ر ال�شعبي 

العام مع اأح��زاب اللقاء امل�شرتك يف ت�شكيل 

ع��داد والتح�شري  ل��اإ اللجنة التح�شريية 

للح�ار ال�طني خ�ش��شاً واأن هذا االتفاق مت 

برعاية فخامة االأخ علي عبداهلل �شالح رئي�س 

اجلمه�رية.. ولكن ما يجب 

فهمه والتاأكيد عليه اأن احل�ار 

الي��ج��ب اأن ي��ك���ن ب��دي��ًا عن 

امل�ؤ�ش�شات القائمة اأو حماولة 

تعطيل احلياة العامة.. واأاّل 

ن�شع ات��ف��اق ف��راي��ر ب��دي��ًا 

ع��ن ال��د���ش��ت���ر وال��ق���ان��ني.. 

ف���احل����ار ه��� ح����ار وطني 

وا���ش��ع و���ش��ف��اف، ومطل�ب 

من قيادات اأح��زاب امل�شرتك 

وحلفائهم اأن مي��دوا قيادات 

وق�اعد اأحزابهم يف املحافظات 

باجلديد يف هذا امل�شار حتى ال 

يقع�ا يف املحذور اأو ي�شتغفلهم 

االآخ����رون، حيث ان قيادتنا 

كانت ومازالت ت�شع م�شالح 

ال���ط��ن العليا ف���ق ك��ل اعتبار ول��ذل��ك ف��اإن 

امل�ؤمتر ال�شعبي العام دائماً ما يقدم التنازالت 

ل�شالح امل�شالح العليا لل�طن ومن اأجل اإ�شراك 

اجلميع يف بنائه.

ويف احل��ق��ي��ق��ة ف��اإن��ن��ا ن�شمع ب��ني احل��ني 

واالآخربع�س الت�شريحات غري امل�ش�ؤولة من 

ِقبل بع�س قيادات اأحزاب يف اللقاء امل�شرتك اأو 

يف �شحفها اأو م�اقعها االلكرتونية االمر الذي 

يجعلنا ن�شع اأكر من عامة ا�شتفهام ح�ل 

�شدق الن�ايا عند ذلك البع�س، ومع ذلك يجب 

تنفيذ ما مت االتفاق عليه وال يعني اأن يتم عقد 

اجتماع اأو اجتماعني اأو اأن بع�س االتفاقات 

���ش���ف تنهي ك��ل امل�����ش��اع��ب واملنغ�شات 

وامل�شاكل التي تعاين منها بادنا بفعل اأ�شباب 

وع�امل حملية ودولية ولكننا برغم ذلك نظل 

متفائلني وداعمني وم�ؤيدين للح�ار ال�طني 

ال�شفاف حتى يك�ن امل�اطن ه� �شاحب القرار 

و�شاحب امل�قف ،وه� الذي �شيحدد م�شلحته 

ويق�ل كلمته النهائية، اأما بالن�شبة للم�ؤمتر 

فاحل�ار نابع عن �شل�ك واأخاق تنظيمنا فقد 

كان عن�اناً له منذ البداية.

۹ كيف �شيواجه املوؤمتر ال�شعبي العام التحديات 
التي يواجهها الوطن حاليًا من اأزمــة اقت�شادية 

وغالء اأ�شعار والتمرد احلوثي واحلراك االنف�شايل 

والبطالة وما اإىل ذلك؟

- كما ه� وا�شح اأن الباد تعاين جملة من 

التحديات الداخلية بع�شها الأ�شباب حملية 

واأخرى الأ�شباب خارجية، فاحل�ثي�ن عليهم 

فقط تنفيذ النقاط التي مت االتفاق عليها، 

واعلن�ا التزامهم بتنفيذها خ�ش��شاً واأن 

قيادتنا ال�شيا�شية ويف اأكر من منا�شبة ت�ؤكد 

على احل�ار �شبيًا للتغلب على م�شكاتنا، اأما 

اأكر حتٍد تعاين منه بادنا فه� التحدي االأمني 

وه��ذا يتطلب م�قفاً وطنياً، الأن تداعيات 

ال��شع االمني �شيك�ن لها تاأثري �شلبي دون 

�شك على اجلميع خ�ش��شاً واأنه ال ميكن اأن 

نتكلم عن ا�شتثمار اأو تنمية اقت�شادية بدون 

اأمن.. وبالتايل فاإن التحديات املاثلة كتح�شني 

لة  البطا على  والق�شاء  ال�شعب،  معي�شة 

وحت�شني امل�ارد املحلية وااليفاء بالتزامات 

التنمية املحلية واالي��ف��اء بتعهدات ال��دول 

املانحة زد على ذلك تاأثري االأزمة االقت�شادية 

واملالية العاملية التي بادنا لي�شت مبناأى 

عنها.. وبالرغم من ذلك فاإن احلك�مة تعمل 

يف اأكر من جبهة من اأجل التغلب على تلك 

التحديات والتداعيات، وهنا جندها فر�شة 

للتعبري عن ا�شفنا على تلك احلملة االعامية 

الظاملة التي ت�شتهدف بادنا �ش�اًء من الداخل 

اأو اخلارج وتعمل على ت�شخيم ما يجري يف 

الداخل يف تعمد للت�ش�يه 

والتقليل من الدور التي 

ب��ه احلك�مة  ت�شطلع 

يف م���اج��ه��ة عنا�شر 

االإره�����اب.. واالغ���رب 

اأن ه��ن��اك م��ن ي��ح��اول 

ت�ش�يه دور ال��ق���ات 

امل�����ش��ل��ح��ة واالم�����ن يف 

اإطار مكافحة االإرهاب 

اخل���ارج���ني  ردع  و  اأ

على النظام والقان�ن 

خا�شة واأن تلك االعمال 

تطال النف�س الب�شرية 

ت  ملمتلكا ا ف  ت�شتهد و

ال���ع���ام���ة واخل��ا���ش��ة 

واإق��اق االم��ن وال�شلم 

االجتماعي وت�شيح باأعلى �ش�تها اأنها تعمل 

�شد الدميقراطية..؟

وبهذه املنا�شبة اأحب اأن اأوؤكد على اأن امل�شي 

يف امل�شرية التنم�ية ال يعني ان الطريق 

مفرو�س بال�رد، فهناك امل�شاعب والعراقيل 

كما ان بناء ال�طن لي�س مباراة لكرة القدم 

فيها خا�شر وراب��ح، لكن اخل��ري وال�شر يعم 

ال�طن واأبناءه، ونقل الق�الب من اخلارج 

ث��ب��ت��ت ف�شلها، فكلنا �شركاء يف  جربناه واأ

م�اجهة التحديات واأولها التحدي االمني، 

اأما الذين يطرح�ن الذات قبل امل��ش�ع فاإنهم 

واهم�ن والذين ي�شع�ن لتنفيذ اأجندة خارجية 

�شاقط�ن ال حمالة.۹
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التجمع الشعبي يدين مهرجان االنفصاليني الداعم لإلرهابينيأبناء شبوة.. يعلنون رفضهم لدعوات الفرقة والشتات
¿  اأعلن م�شائخ واأعيان قبائل ال�احدي مبحافظة 
�شب�ة- اخلمي�س- رف�شهم املطلق ل��دع���ات الفرقة 

وال�شتات، م�ؤكدين اأن ال�حدة منجز عظيم وعن�ان عزة 

االأمة اليمانية يف احلا�شر وامل�شتقبل.. وقال�ا يف اللقاء 

امل��شع الذي عقدوه يف مدينة عزان ب�شب�ة و�شم م�شئ�يل 

ال�شلطة املحلية وامل�شائخ واالأع��ي��ان وال�شخ�شيات 

االجتماعية مب��دي��ري��ات ر���ش���م وميفعة والرو�شة 

وجردان: »اإنه ال ميكن ال�شماح الأية عنا�شر حاقدة اأو 

ماأج�رة امل�شا�س بال�حدة اأو بالث�ابت ال�طنية«.

م�ؤكدين اأن قبائل ال�احدي �شتك�ن يف �شدارة املدافعني 

عنها متى ا�شتدعى نداء ال�اجب ال�طني ذلك.. واأعلن�ا 

تاأييدهم للجه�د االأمنية الرامية للق�شاء النهائي على 

ع�شابات التقطع يف الطرقات العامة باملحافظة.. معربني 

عن ا�شتعدادهم الدائم مل�شاندتها حتى تكلل بالنجاح ملا 

من �شاأنه تاأمني م�شتخدمي الطريق وعابري ال�شبيل من 

�شرور الع�شابات االإجرامية اخلطرية.

ونا�شدوا القيادة ال�شيا�شية وقيادة وزارة الداخلية 

وال�شلطتني املحلية يف حمافظتي اأب��ني و�شب�ة تعزيز 

االإج���راءات االأمنية يف الطريق العام باملحفد واخلط 

ال�شاحلي حلماية امل�شافرين من ع�شابات التقطع التي 

ماتزال تن�شط بني حني واآخ��ر وك��ذا تعقبها حتى يتم 

�شبطها لتقدميها للعدالة لتنال جزاءها ال��رادع اإزاء 

ما ارتكبته من جرائم ب�شعة متثلت ب�شفك دم��اء عدد 

من امل�اطنني االأب��ري��اء ونهب ممتلكاتهم من االأم���ال 

واملركبات.

واأق��ر اللقاء ت�شكيل جلنة م�شغرة برئا�شة ال�شيخ 

عبدال�شام ال�احدي تت�ىل اإ�شاح ذات البني والت�شريع 

بعقد �شلح عام بني قبائل ال�احدي التي تعاين من الثاأرات 

وذلك ا�شتجابة للدع�ة التي اطلقها فخامة االأخ علي 

عبداهلل �شالح رئي�س اجلمه�رية بهذا ال�شاأن.

واأجمع امل�شارك�ن يف اللقاء على اأن ظاهرة الثاأر عادة 

ها االإ�شام وحرمها كما جرمها القان�ن..  جاهلية مقيتة جبَّ

ووج�دها يف اأية منطقة ي�شكل ب�ؤرة لل�شراعات والفنت 

و�شفك الدماء واإقاقاً لاأمن واإعاقة م�شرية التنمية.

واأهاب�ا بكافة القبائل اال�شتجابة العاجلة لهذه الدع�ة 

املباركة لفخامة الرئي�س والعمل على ترجمتها على اأر�س 

ال�اقع يف اأقرب وقت ممكن لتخلي�س جمتمعنا منها وتاأمني 

م�شتقبل االأجيال من االإ�شابة بدائها القاتل حتى يتمكن�ا 

من العي�س ب�شام يف رب�ع ال�طن.۹

¿ اعتر حتالف منظمات التجمع ال�شعبي اليمني قيام 
العنا�شر االنف�شالية اخلمي�س املا�شي بتنظيم مهرجان 

ت�شامني يف مدينة ل�در مبحافظة ابني مع العنا�شر 

االرهابية، امرًا طبيعياً وال ي�جد فيه اي غرابة اأو ما 

يثري اجلدل.

وقال متحدث با�شم التجمع ال�شعبي اليمني: ان من 

م�شلحة اع��داء ال�طن ويف مقدمتهم اع��داء ال�حدة 

االنف�شالي�ن تقدمي كافة ان���اع الدعم لارهابيني 

واملتطرفني واملتمردين وكل اخلارجني على القان�ن 

وغريهم من املتاآمرين على اليمن. 

واأك���د التجمع ال�شعبي ان امل��ه��رج��ان االنف�شايل 

الت�شامني االأخري مع القاعدة واالرهابيني دليل على 

واحدية املخططات الهدامة واخلبيثة التي ت�شتهدف 

وحدة واأمن وا�شتقرار اليمن واملنطقة ككل.

واأ�شاد التجمع ال�شعبي اليمني بدور منظمات املجتمع 

امل��دين يف حمافظتي اب��ني وحل��ج يف م�اجهة التطرف 

واملناطقية واالفكار الظامية وت�شديها ال�شجاع لكافة 

امل�ؤامرات والد�شائ�س التي حتاك �شد ال�طن من قبل 

دعاة االرهاب والتخريب.

ا اأبناء ل�در وحلج مل�اقفهم ال�طنية الداعمه  وحيَّ

ل�حدة اليمن واأمن وا�شتقرار ال�طن ووق�فهم �شد 

خملفات االإمامة والت�شطري.

ودان التجمع ال�شعبي امل��ه��رج��ان االنف�شايل 

الت�شامني مع االرهابيني ، م�ؤكدًا وق�ف منظمات 

املجتمع املدين اإىل جانب اأفراد االأمن واجلي�س الذين 

ي���ؤدون واجبهم ال�طني املقد�س يف احلفاظ على 

االأمن وال�شكينة العامة ، ويت�شدون ملخططات الق�ى 

احلاقدة على ال�طن.۹

وجدت قيم اإلسالم احلقة ترجمتها الصادقة 
بفضل الثورة اليمنية املباركة

رئيس فرع املؤتمر بمحافظة حضرموت لـ»امليثاق«:

التحدي األمني يتطلب جهدًا وطنيًا
¿  شدد قانونيون على ضرورة تصدر التعديالت الدستورية اولويات الحوار الوطني 
باعتبار قضايا الحوار هي جوانب دستورية وقانونية بحتة، وأن يكون التحاور على مشاريع 
مكرسة بهذا الشأن ليتم االنتهاء من الحوار قبل حلول موعد االنتخابات النيابية لكي 
يكون للحوار ثمرته.. منبهين إلى أن الحوار الذي يقوم على رؤى متناقضة فسيكون 
حوارًا له بداية وليس له نهاية.. مؤكدين على أن أهم ضمانات لنجاح الحوار تكمن 
في تغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية واالبتعاد عن المهاترات والمناكفات 

وااللتزام بموعد زمني محدد.. حول أولويات الحوار كان هذا االستطالع التالي:

التعديالت الدستورية أوالً 
قانونيون لـ»امليثاق«:

۹ البداية كانت مع الدكت�ر عبدامل�ؤمن �شجاع 
الدين وال��ذي حت��دث قائًا: امل�شائل التي يتم 

التحاور ب�شاأنها والتي هي م��ش�ع احل���ار 

هي م�شائل د�شت�رية وقان�نية حم�شة وتبعاً 

لذلك ينبغي اأن يقدم اأط��راف احل���ار م�شاريع 

للتعديات الد�شت�رية والقان�نية ويتم عر�س 

هذه امل�شاريع ومقرتحات التعديل واالأ�شباب 

امل�جبة لذلك وكذا بيان الن�ش��س الد�شت�رية 

والقان�نية املناظرة لها يف د�شاتري وق�انني الدول 

االأخرى لكي يتم احل�ار على م�شاريع تعديات 

ليتم  د�شت�رية وقان�نية وا�شحة وم�شببة 

االنتهاء من احل�ار قبل حل�ل م�عد االنتخابات 

النيابية املقبلة لكي يك�ن للح�ار ثمرة ونتيجة 

وفائدة، اأما احل�ار على روؤى متناق�شة ف�شيك�ن 

ح�ار له بداية ولي�س له نهاية.

واأ���ش��اف: يجب اأن يك�ن هناك �شقف زمني 

للح�ار ينبغي على املتحاورين اأن ال يتجاوزوه 

اأو يتجاهل�ه فاالنتخابات الب��د اأن جت��ري يف 

م�عدها. والق�شايا والتعديات الد�شت�رية اأو 

القان�نية التي تن�شجم مع م�عد االنتخابات 

وف�ق القان�ن وي�شتطع اأطراف احل�ار اجنازها 

قبل م�عد االنتخابات يجب 

اأن يتم اجنازها اأواًل، اأما  

ال��ن�����ش������س ال��د���ش��ت���ري��ة 

وال���ق���ان����ن���ي���ة ال���ت���ي ق��د 

ت�شتغرق وق��ت��اً مي��ت��د اإىل 

مابعد االنتخابات املقبلة 

فينبغي اأن تاأتي ثان�ية يف 

�شلم احل�ار.

بط  ا ب�شو يتعلق  فيما  و

احل�������ار ق����ال ال��دك��ت���ر 

نها وا�شحة  عبدامل�ؤمن: اإ

ي���ك����ن  ن  اأ وي���ن���ب���غ���ي 

امل����ت����ح����اورون م���ن اأه���ل 

اخل����رة واالخ��ت�����ش��ا���س 

وحت��دي��دًا فقهاء القان�ن 

الد�شت�ري، وحتديد برنامج 

زمني يراعي امل�عد املقبل 

لانتخابات وت�شكيل جلان 

م�شغرة ت�شند اإليها ق�شية 

خا�شة من امل�شائل التي يتم 

طرحها يف احل�ار، ومن اأهم 

ال�شمانات انتظام اللجان يف اأعمالها وكذلك حتديد 

طريقة الت�ش�يت.

ويف حالة الغياب يعتر  املتخلف عن احل�ش�ر 

م�افقاً على ما اأجمع عليه احلا�شرون الذين 

اتفق�ا على راأي معني.. وكذلك عند حتديد اأع�شاء 

اللجان ينبغي مراعاة تخ�ش�شات االأع�شاء.

فرصة ذهبية
۹ املحامي عبداهلل االآن�شي من جانبه حتدث 
ق��ائ��ًا: كقان�نيني ننظر اإىل اإدارة احل���ار 

و�ش�ابطه مبثابة �شرورة حتمية لنجاح احل�ار 

ال�طني، ك�ن احل�ار ه� بني طرفني وعليهم اأن 

يحتكما بعد احل�ار ويف احل�ار اأي�شاً اإىل حاكم 

اأو �شابط يكون فا�شاًل ومرجعاً لهما عند التوافق 

واالخ��ت��اف ويف هكذا و�شع الميكن اأن يك�ن 

هناك من هو اأجدر واأوثق باأهلية �شبط احلوار 

واملتحاورين �ش�ى الد�شت�ر.

اأما فيما يتعلق مب�ا�شيع احل���ار وق�شاياه 

فقال: نحن اإىل االآن منتظرون ماهي امل�ا�شيع 

التي �شتطرح يف احل�ار، فمن الناحية الد�شت�رية 

والقان�نية معظم الق�شايا التي يحاول امل�شرتك 

الزج بها اإىل طاولة احل�ار ميكن للق�شاء البت 

فيها ح�شب الد�شت�ر وال��ق��ان���ن.. وم��ا يجب 

مناق�شته وط��رح��ه يف احل����ار ه��� التعديات 

الد�شت�رية واالنتخابات وامللفات احلزبية 

االأخ��رى ك�ن هذا احل�ار حزبياً اأواًل وقبل كل 

�شيء.

واأ�شار اإىل اأن االأح��زاب متتلك فر�شة ذهبية 

اليجب اأن ال تفّ�تها ملعاجلة اأو���ش��اع اليمن 

ال�شيا�شية والدميقراطية واالقت�شادية والثقافية 

واالأمنية كما هي فر�شة ملناق�شة التعديات 

الد�شت�رية التي اأعدها امل�ؤمتر ال�شعبي العام 

والتي متثل انطاقة حقيقية ليمن جديد ملا لها من 

اأهمية �شيا�شية.

وقال: يجب اأن تعَطى التعديات الد�شت�رية 

االأول���ي��ة يف احل���ار وعلى امل�شرتك اأن يقدم 

م�شاريعه الد�شت�رية ومقرتحاته ملناق�شتها يف 

هذا احل�ار الذي اإذا ما اتفق فيه الطرفان على 

�شيغة م�حدة مل�شروع التعديات الد�شت�رية 

فاإن كافة الق�شايا وامل�ا�شيع التي يريد امل�ؤمتر 

وامل�شرتك مناق�شتها �شتحل بكل �شه�لة ودون 

اأي تعقيد، ك�ن امللفات االأب��رز كتط�ير النظام 

ال�شيا�شي والنظام االنتخابي ون�عه �شتحل اإذا 

ما مت االتفاق على التعديات الد�شت�رية.

م�ؤكدًا اأن احل���ار ال ي�شمى ح���ارًا اإذا ما مت 

خ��ارج النظام والد�شت�ر وخ��ارج م�ؤ�ش�شاته 

ال�شرعية، مبدياً ا�شتغرابه من حماوالت البع�س 

املتكررة يف ال�شماح الأيٍد خارجية اآثمة التدخل 

يف ال�شيادة ال�طنية وال�شئ�ن الداخلية وه� 

م��ا يحرمه ال��د���ش��ت���ر وكل 

الق�انني واالأع��راف وكذلك 

الدين.

داعياً امل�ؤمتر وامل�شرتك 

وكل املتحاورين اإىل تغليب 

امل�شلحة ال�طنية والتقيد 

اأخالقياً ووطنياً بال�شوابط 

وال����ث�����اب����ت ال���ط��ن��ي��ة 

والد�شت�رية قبل اأي �شيء يف 

هذا احل�ار من اأجل اخلروج 

مبا ينفع ال�طن واأبناءه.

التعديالت أواًل
۹  اأما الدكت�ر ح�شن اأب� 
مناق�شة  ق���ال:  فقد  حليقة 

الد�شت�رية يف  التعديات 

احل����ار ال�طني يجب اأن 

تعَطى االأول���ي��ة ن��ظ��رًا ملا 

�شيا�شية  همية  اأ م��ن  متثله 

ي�شتطيع ال�طن من خالها 

اأن ي��ت��ج��اوز ال��ك��ث��ري من 

ال�شع�بات واملع�قات.

واأ���ش��اف: نحن ن�شدد على املتحاورين اأن 

يعط�ا االأول�ية للتعديات الد�شت�رية والق�شايا 

املح�رية كاالنتخابات وتط�ير النظام ال�شيا�شي 

وغريها من الق�شايا الرئي�شة التي على �ش�ئها 

يتجاوز ال�طن االأو�شاع ال�شعبة التي مير بها، 

اأما الق�شايا وامل�ا�شيع القان�نية نحن ال نق�ل 

اأنها لي�شت ذات اأهمية بل هي مهمة ولكن ميكن 

النظر فيها قبل امل�عد االنتخابي القادم لكي 

يتم انزالها اإىل ال�شعب ليقرها ح�شب ما ين�س 

عليه الد�شت�ر ولذلك من املفرت�س اأن تك�ن 

اأحزاب اللقاء امل�شرتك قد اأعدت روؤيتها مل�شروع 

التعديات الد�شت�رية لكي يتم مناق�شتها يف 

احل�ار ولكن نحن ن�شتغرب عدم قيامهم بذلك..

 اأما ما يخ�س �شمانات احل�ار فقد قال الدكت�ر 

اأب� حليقة: اإن اأهم �شمانة لنجاح احل�ار هي 

جدية كافة االأط��راف امل�شاركة وعدم ارتهانهم 

�شية  �شيا و  اأ بية  حز و  اأ �شخ�شية  لح  مل�شا

واالبتعاد عن املناكفات واملهاترات والتاأجيل 

غري املرر وعدم التقيد بفرتة زمنية حمددة.. 

فكافة املتحاورين يجب اأن يك�ن هدفهم واحدًا ال 

تزحزح عنه وه� ال�طن وم�شلحته العليا.

داعياً اجلميع اإىل ان ي�شع�ا اليمن ن�شب اأعينهم 

يف كل اطروحاتهم ومناق�شاتهم وق�شاياهم وعدم 

طرح ق�شايا هي من اخت�شا�س الد�شت�ر والقان�ن 

ك�ن اأي طرف يق�م بذلك ُيعتر متعدياً على 

الد�شت�ر والقان�ن الذي اليحق الأي طرف من 

االأطراف جتاوزه اأو التهاون به.۹

من الصعب 
الحديث عن 
االستثمار 
بدون األمن

على أحزاب 
املشرتك مد 
قواعدها بنتائج 
الحوار حتى ال 
يقعوا يف املحظور

الساعون 
لتنفيذ أجندة 

خارجية 
ساقطون ال 

محالة

شجاع الدين:

 الحوار على رؤى متناقضة 
له بداية وليس له نهاية

أبو حليقة: 

جدية املتحاورين أقوى 
ضمانة إلنجاحه

اآلنسي:

 أهمية التعديالت 
الدستورية تفرض أولويتها

استطالع: علي الشعباني

حوار: صالح العجيلي

¿  دعا األخ عوض عبداهلل حاتم عضو اللجنة الدائمة -رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام- بمحافظة حضرموت إلى جعل مناسبة االحتفال بذكرى 
تأسيس المؤتمر الشعبي العام محطة مهمة لمراجعة الذات وتقديم الرؤى 
التي ينبغي العمل بها في مسيرة العمل الالحقة، وادخال اشكال جديدة من 

العمل الجاد الهادفة إلى ايجاد حلول للكثير من المشاكل والتحديات التي 
يواجهها الوطن..

وطالب قيادات أحزاب المشترك بمد قواعدهم بالجديد عن نتائج 
الحوار مع المؤتمر حتى ال يقع بعضهم في المحظور..

منبهًا- بهذا الخصوص- إلى أن مواجهة التحدي األمني 
تتطلب جهدًا وطنيًا، وبدون األمن واالستقرار يصعب الحديث 
عن استثمار وتحسين مستوى معيشة الشعب.. فإلى نص اللقاء:


