
للشؤون  المساعد  لعام  ا األمين  وتطرق 
التنظيمية لمراحل الحوار مع أح��زاب اللقاء 
المشترك، مشيرًا إلى أن المرحلة األولى تمت 
قبل اتفاق 23 فبراير 2009م وجاءت مع بدء 
عملية اإلعداد والتجهيز لالنتخابات النيابية 
س��واء من جانب الحكومة أو اللجنة العليا 
لالنتخابات، ولم يؤخرنا أي شيء، وتم رصد 
المبالغ المالية للجنة العليا لالنتخابات وبدأت 
عملية القيد والتسجيل وكل اإلجراءات األخرى 
إلجرائها في ابريل 2009م.. إاّل أن إصرار 
المشترك على طلب تأجيل االنتخابات دفعه 
إلى إبرام اتفاق فبراير مع المؤتمر الشعبي 
العام، والذي أدى إلى تأجيل االنتخابات بناًء 
على مطالبه، ونحن في المؤتمر الشعبي العام 
استجبنا لذلك حرصًا على المصلحة الوطنية 

وحتى ال نترك لهم مجااًل للمزايدة..
مبينًا أن المرحلة الثانية من الحوار مع أحزاب 
المشترك هي مرحلة ما بعد اتفاق فبراير 
والتي انقلب فيها المشترك على االتفاق من 
خالل اشتراطاتهم البعيدة عن نصوص اتفاق 
فبراير ومن ضمنها معالجة آثار حرب 1994م 
وإطالق المساجين والمتقطعين والذين قتلوا 
النفس المحرمة وحل مشكلة صعدة وما يسمى 
بالحراك.. وارتفع سقف مطالب المشترك 
وتفرعت أشياء كثيرة يعرفون جيدًا أنها مخالفة 
للقانون، ألننا نتعامل معهم بالنظام والقانون، 
حيث اندفعوا بشكل كامل في اتجاهات عدة 
حيثما شاهدوا أعمااًل مخالفة للنظام والقانون 

س��واء ف��ي الشمال أو الجنوب 
يتجهون إليها مباشرة وكأنهم 
يكيدون للدولة والمؤتمر وهم ال 

يكيدون إال أنفسهم فقط.
وأضاف األمين العام المساعد 
للمؤتمر: اتفاق فبراير جاء أساسا 
لتهيئة األج��واء المناسبة إلجراء 
االنتخابات بمعنى تهيئة الساحة 
االنتخابية للجميع وليس للمؤتمر 
والمشترك، ولكن لألسف ظن 
االخ��وة في المشترك أن تهيئة 
األجواء تصب في كل ما يخصهم 
ويخص مطالبهم الخارجة على 

الدستور والقانون في كيد سياسي يسعون 
من خالله ايصال البالد إلى مرحلة من الفراغ 

الدستوري يسمونها الفوضى الخالقة.

مؤكدًا أن الدولة ملزمة 
أمام الشعب بحماية البالد 
وضمان سالمتها، وإذا لم 
تقم بذلك فهي مقصرة 
فيما أوك��ل إليها الشعب 
من مسؤوليات، فالشعب 
مرجعيتنا جميعًا وعلينا أن 
نعود إليه باعتباره صاحب 
القرار وال��ذي يمنح الثقة 
لمن يريد أن يحكمه، كما 

انه مرجع لكل السلطات.

مشروعية مستمدة 
من الشعب 

وف��ن��د األم���ي���ن ال��ع��ام 
المساعد للمؤتمر مزاعم 
المشترك التي يقول فيها 
النظام  إن م��ش��روع��ي��ة 
ومؤسسات الدولة كاملة 
تستمد من اتفاق فبراير، 
م��ؤك��دًا أن م��زاع��م كهذه 

باطلة وغير صحيحة، وق��ال: نحن نستمد 
شرعيتنا من الشعب.. من دستور وقوانين 
وأنظمة، لذا فهذا الكالم ليس صحيحًا وزعم 
كهذا يدحضه أي مختص أو أي مطلع بهذا 
الشأن ألن الدولة تستمد شرعيتها من دستور.. 
من انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية.. هذا 

هو أساس شرعيتنا.
وبين األخ صادق امين أبو راس 
أن العامين اللذين تم تحديدهما 
في اتفاق فبراير لتنفيذ ما تضمنه 
االتفاق شهدا مماطلة وتهرب 
أحزاب المشترك من الحوار وتم 
تبادل الرسائل معهم، وأكدنا 

للمأل تمسكنا بالنظام والقانون.
وت��ط��رق ال��ى م��ب��ادرة رئيس 
ال��ج��م��ه��وري��ة ال���ذي دع���ا فيها 
الطرفين لالجتماع واالت��ف��اق 
يوليو   17 توقيع محضر  على 
ف��ي دار ال��رئ��اس��ة وال���ذي على 
ضوئه تم تشكيل لجنة الحوار من 200- مائة 
من المؤتمر وحلفائه، ومائة من المشترك 
وشركائه.. وكشف ابو راس أن المشترك حاول 
إفشال االتفاق منذ اللحظة األولى بإثارة الخالف 

لمدة ثالثة أيام حول 
األول  اجتماع  لوحة 
الحوار بسبب  للجنة 
رف��ض المشترك أن 
يكتب على اللوحة ان 
االجتماع يعقد برعاية 
الجمهورية..  رئيس 
وه����ذا م��ث��ل بسيط 
ن��ورده للتدليل على 
تعنت  ليب  أسا كثرة 
المشترك، ورغم ذلك 
المؤتمر  حرصنا في 
على تفويت الفرص 
على قيادات المشترك 
ال��راف��ض��ة ل��ل��ح��وار، 
وشكلت لجنة الثالثين 
ولجنة ال�)16( ثم لجنة 
األربعة، غير ان اللجان 
لم تنجز شيئًا بسبب 
تعنت المشترك الذي 
ظل يماطل ويسوف 
بالوقت بهدف إيصال 
البالد إلى الفراغ الدستوري، الذي يعني أن 
تنتهي شرعية مؤسسات الدولة وشرعية النظام 
وحينها سيكون بمقدور أي شخص أن يفعل ما 

يريد بعيدًا عن النظام والقانون.
وتساءل ابو راس قائاًل: إذا لم تتم انتخابات 
السلمي للسلطة..  ل��ت��داول  ا فكيف سيتم 
فاالنتخابات هي التي يمكن أن توصل أي 
حزب إلى السلطة، وبدون ذلك يعني العودة 
إلى االنقالبات العسكرية، لذا يجب االلتزام 
بالديمقراطية واالنتخابات لمن يسعى إلى 

الوصول للسلطة ليحظى بثقة الشعب.
وأش��ار ابو راس إلى ان ما يمارسه أعضاء 
المشترك في البرلمان من اعتصام إنما يؤكد 
عدم قبولهم بالديمقراطية، والتي تعني أن 
تخضع األقلية لقرارات األغلبية حتى وإن لم 

تتوافق مع آرائها.
وحول حديث المشترك عن النزول إلى الشارع 
قال صادق أمين أبو راس: الشارع اليمني يعرف 

من يخدمه ويثق به..

تزوير االنتخابات 
وس��خ��ر رئ��ي��س المجلس األع��ل��ى ألح��زاب 

التحالف الوطني 
ت  يحا تصر م��ن 
ال��م��ش��ت��رك عن 
تزوير االنتخابات 
ق��ب��ل أن ت��ب��دأ، 
وق��ال: هل يجوز 

أن نتكلم عن تزوير قبل أن تبدأ االنتخابات.. 
لدينا في اليمن 6700 مركز انتخابي والمجال 
مفتوح للمراقبين، ليس ذلك فحسب بل إن 
مندوبين من المرشحين أشرفوا على كل 
الصناديق في االنتخابات الماضية إضافة إلى 
المرشح نفسه ومنظمات دولية ومنظمات 
المجتمع المدني أشرفوا على االنتخابات بشكل 

كامل.
وأضاف: من يقول إن االنتخابات التي ستتم 
مزورة - بدون تحديد مسميات - ربما هو كان 
يزور انتخابات ويظن أن اآلخرين سيعملون 
نفس أعماله، وهذا ليس من أخالقياتنا في 

المؤتمر الشعبي العام.
وأش��ار أبو راس الى وجود أخطاء في عمل 
حكومة المؤتمر ولكنها غير مقصودة وهي 

ناتجة ألننا نعمل، ومن ال يعمل ال يخطئ.
مؤكدًا أنه يتم الوقوف أمام هذه األخطاء 
والعمل على تالفيها أواًل بأول، كما ستشهد 
الفترة القادمة تكثيف الجهود لتلبية متطلبات 
المواطنين في كل مديرية ابتداًء من الطرقات 
ومشاريع المياه.. منوهًا الى ان بعض المشاكل 
كانت بسبب األخوة في المشترك عبر إلهائنا 

باألمور الجانبية للحيلولة دون 
تحقيق انجازات.

كما أكد األمين العام المساعد 
ان المؤتمر ماٍض في االنتقال نحو 
السلطة المحلية وتحقيق أقصى ما 
يمكن تحقيقه من صالحيات داخل 
والمحافظات بحيث  المديريات 
يساهم كل مواطن في تحديد 
أولوياته أو الشئون التي تخصه 

داخل مديريته اجتماعيًا وتنمويًا.

المشترك يدافع
 عن قطاع الطرق 

وحول عالقة المشترك بالخارجين 
على القانون أوضح أبو راس أن المشترك سخروا 

خطابهم لخدمة الخارجين على القانون.. كما 
أنهم يرتكبون خطأ عندما يتفاوضون معهم.

العودة إلى الشعب 
إلى ذلك أكد أبو راس أن المؤتمر يرفض أي 
تمديد لمجلس النواب أو تأجيل لالنتخابات 
بعد إفشال المشترك للحوار وقال: لو مددوا لنا 
سنتين فنحن محتفظون بأغلبيتنا الموجودة في 
مجلس النواب لكننا ال نريد هذه األغلبية نريد 
أن نرجع إلى الشعب، وإذا لم تتم االنتخابات 
فكثير من أعضاء المؤتمر الشعبي في مجلس 
النواب سيقدمون استقالتهم إلى الرئيس ألن 

شرعيتهم انتهت.
مشيرًا إلى أن التمديد وُضع في الدستور 
للحاالت االستثنائية وهذه حالة غير استثنائية 
ألننا خضعنا للمشترك وال��ظ��روف اقتضت 
التمديد، واآلن باقي أربعة أشهر وتنتهي هذه 
المشكلة ويجب أن نعود إلى الشعب وتجرى 
االنتخابات، وندعو إخواننا في المشترك إلى 

المشاركة فيها.
وقال: إن المؤتمر لن يعقد صفقات مع احد 
وسنتنافس في االنتخابات بصدر رح��ب.. ال 
نستطيع أن نمنح مقاعد ألحد.. ومن اختاره 
ال��ش��ع��ب ب��ارك��ن��ا ل���ه.. م��ا دمنا 
اخترنا الديمقراطية واالنتخابات 

وصناديق االقتراع.
منوهًا ال��ى ان��ه ال يمكن ألحد 
إعاقة االنتخابات وعرقلتها فالدولة 
ستطبق القانون على كل مخرب 
وقاطع طريق وكل مثير للشغب 
وهذه مهمتها، وال ننسى أن بعض 

الدوائر سيحميها رجالها.
وأش��اد األمين العام المساعد 
للمؤتمر- في المقابلة التلفزيونية 
االثنين-  سبأ  قناة  بثتها  لتي  ا
لعظيم  ا شعبنا  ء  بنا أ بجماهير 
الذين لهم الحق في منح الشرعية 
لمن يحكم هذا البلد والذي نستمد منه قوتنا 

وشموخنا داخل اليمن.

االثنين : 3 / 1 / 2011م 
 الموافق :28 / محرم / 1432هـ 

العدد: )1536( تقارير3

أبو راس: المؤتمر يرفض التمديد ألغلبيته ويريد 
العودة إلى الشعب النتخاب من يحكمه

أكد األخ صادق أمين أبو رأس- األمين العام المســاعد للمؤتمر الشــعبي العام- أن اإلجراءات التي اتخذها المؤتمر الشعبي العام بشأن  
المضي في إجراء االنتخابات النيابية المقررة في أبريل القادم وإقرار قانون االنتخابات وتشــكيل اللجنــة العليا لالنتخابات، هي إجراءات 

دستورية وقانونية.
مشيرًا إلى أن تعديالت قانون االنتخابات ُأقرت بعد أن تم مناقشته مناقشة كاملة من قبل الكتل البرلمانية مادة مادة.. وما كان 

تأجيل التصويت عليه بصيغته النهائية إاّل بناء على طلب المشترك..

سقف مطالب املشرتك 
ظ��ل��ت يف ت��ص��اع��د 
وجميعها خارجة على 

الدستور والقانون

اتفاق فرباير هدف إىل 
تهيئة الساحة االنتخابية 
للجميع وليس للمؤتمر 

واملشرتك

الدولة ملزمة 
أم��ام الشعب 
ب���ح���م���اي���ة 
البالد وضمان 

سالمتها

النظام يس��تمد 
ش��رعيته م��ن 
الش��عب وليس 
من اتفاق فرباير

املشرتك تمرتس وراء اشرتاطات جديدة إلعاقة اتفاق فرباير

قيادات في المعارضة لـ »الميثاق«:

التعديالت الدستورية تضمن مشاركة واسعة في صنع القرار
 أكد أمناء عموم  عدد من األحزاب والتنظيمات السياسية أن 
التعديالت الدستورية ناقشها مجلس النواب واحالها إلى لجنة 
مختصة ضرورية لتطوير النظام السياسي وترسيخ النهج 

الديمقراطي في بالدنا..
وقالوا لـ»الميثاق«: إن اليمن ليست الدولة الوحيدة في العالم 
التي تعدل دستورها فهناك دول عظمى عدلت دساتيرها عشرات 
المرات وفي فترات زمنية قصيرة.. ودعوا قيادات أحزاب اللقاء 
المشترك إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا بداًل 
من تسميم الحياة السياسية وإقالق األمن واالستقرار في الوطن.. 

تفاصيل في االستطالع التالي:

 عارف الشرجبي

ب��داي��ًة ي��ق��ول األخ عبدالواحد 
ه���واش- ن��ائ��ب أم��ي��ن ع��ام حزب 
البعث العربي االشتراكي القومي: 
إن التعديالت الدستورية تعد خطوة 
مهمة على طريق تطوير النظام 

السياسي في بالدنا.
أنها ستعمل على  ل��ى  إ مشيرًا 
إفساح المجال أمام مختلف شرائح 
المجتمع في صنع ال��ق��رار س��واًء 
بتوسيع صالحيات الحكم المحلي 
المرأة  يتعلق بمشاركة  أو فيما 
في البرلمان، وإنشاء مجلس األمة 
المكون من مجلس النواب ومجلس 
الشورى الذي سيرفد مجلس األمة 
بالخبرات والكفاءات العالية في 
المجاالت المختلفة مما سيفعل دوره 

في خدمة األمة.
واس��ت��غ��رب ه���واش م��ن موقف 
ق��ي��ادات أح��زاب اللقاء المشترك 
الرافض لهذه التعديالت دون أي 

مبررات مقنعة، موضحًا أن معظمها 
ت��م االت��ف��اق عليها بين المؤتمر 
المشترك  للقاء  وا العام  الشعبي 

ومباركة االتحاد األوروبي.
تدخل سافر

وقال: إن موقف المشترك يكتنفه 
كثير من الغموض والريبة، ففي 
ال��وق��ت ال��ذي ك��ان عليه االسهام 
الفاعل في بلورة هذه التعديالت 
والدفع بها لألمام مع االستمرار في 
طرح أية قضايا أخرى خالل الفترة 
المقبلة، نجده يتمادى في وضع 
العراقيل والتباكي والتنكر لكل ما 

تم االتفاق عليه.
وانتقد نائب أمين عام حزب البعث 
القومي موقف الخارجية األمريكية 
وبيانها الصادر أمس األول بشأن 
التعديالت الدستورية واعتبر ذلك 
تدخاًل سافرًا في الشؤون الداخلية 
لبالدنا ومحاولة لتقويض عملية 

التطوير الديمقراطي والسياسي، 
األم���ر ال���ذي  ترفضه القوانين 
الدولية..وطالب هواش أحزاب اللقاء 
المشترك تحديد موقف واضح من 
بيان الخارجية األمريكية وإاّل فإنها 
ستؤكد ارتباطها بالخارج واالستقواء 
به على الداخل للحصول على مصالح 
حزبية وشخصية على حساب السيادة 
الوطنية واألم��ن واالستقرار الذي 
يحاول المشترك زعزعته بكل السبل 
والرضوخ  السلطة  للضغط على 

لمطالبه خارج القانون والدستور.
الصندوق هو الحكم

من جانبه ي��رى أمين ع��ام حزب 
الجبهة الوطنية الديمقراطية ناصر 
النصيري أن التعديالت الدستورية 
تمثل أهمية بالغة في تطوير النظام 
السياسي في بالدنا.. معتبرًا إياها 
ضمن اإلصالحات السياسية التي 

تطالب بها األح��زاب والتنظيمات 
السياسية في الساحة الوطنية وكافة 

أفراد المجتمع..
مؤكدًا أنه اليمكن للحياة السياسية 
وال��ت��ع��ددي��ة أن تتطور وت��واك��ب 
المتغيرات إاّل بحزمة من التعديالت 

الدستورية والقانونية الالزمة.
واس��ت��غ��رب م��ن م��وق��ف أح���زاب 
ال��راف��ض للتعديالت،  المشترك 
معتبرًا ذلك انقالبًا على إرادة الشعب 

وتطلعه لتطوير الحياة السياسية..
ولفت إلى أن إلغاء تحديد فترة 
الرئاسة يأتي متوافقًا مع قناعات 

الشعب في اختيار من يحكمه..
وق���ال أم��ي��ن ع��ام ح��زب الجبهة 
الوطنية: إن فتح مدة بقاء رئيس 
الجمهورية ال يعني الرئيس علي 
ع��ب��داهلل صالح بالقدر ال��ذي يعد 
إصالحًا دستوريًا يخدم المرحلة 

المقبلة.. فمَنْ يتطلع إلى ترشيح 
نفسه فليس هناك مانع، وسيكون 
الصندوق هو الحكم لمن يحوز على 

ثقة الشعب.

البدَّ منها
وعلى ذات الصعيد يقول أمين 
ع��ام ح��زب الشعب الديمقراطي 
ص��الح ال��ص��ي��ادي: إن التعديالت 
الدستورية من أهم خطوات تطوير 
النظام السياسي وترسيخ النهج 
الديمقراطي وتجسيد مبدأ التداول 

السلمي للسلطة..
م��ؤك��دًا أن الدستور ج��اء لخدمة 
المجتمع وقضاياه ولن يعمل على 
تقييد حريته أو تكبيل العقل عن 
االبتكار والتطوير بما يتواكب مع 
قليمية  ال ا و لمحلية  ا ت  ا لمتغير ا
والدولية.. وعلى الذين يعارضون 
التعديالت أن يتحرروا من عقدة 

األنا وأال يظلوا مشدودين للماضي 
ب��دواف��ع المناكفة وال��م��ك��اي��دة 
السياسية التي ال تخدم إاّل أعداء 
الوطن بعيدًا عن مصالح الشعب 
التي جاءت هذه التعديالت ملبية 

لرغباته وطموحاته المشروعة..
ولفت الصيادي إلى أن التعديالت 
فئات  لجميع  ل��م��ج��ال  ا ستفسح 
وشرائح المجتمع للمشاركة الواسعة 
في صنع القرار من خالل الحكم 
المحلي واس��ع الصالحيات، إلى 
جانب أنها ستتيح الفرصة للمرأة 
بأن تكون حاضرة بقوة في البرلمان 
المقبل من خالل ال�44 مقعدًا التي 
خُصصت لها وتضمنتها التعديالت 

الدستورية المزمع إجراؤها.
وأوض��ح أمين عام حزب الشعب 
الديمقراطي أن رف��ض أح��زاب 
المشترك لهذه التعديالت اليخدم 
الذي  بالقدر  الوطنية  المصلحة 
يعمل على إثارة المشاكل وتسميم 
الحياة السياسية في بالدنا مما 
والتنمية  التطوير  يعطل عملية 

ويقيد حرية الرأي والرأي اآلخر..
وق��ال: على أح��زاب المشترك أن 
تغلب مصلحة الشعب على المصالح 
الحزبية الضيقة وأن تجعل من 
الشعب حكمًا ومرجعًا وحيدًا لحسم 
الموقف في عملية التعديالت من 
خالل الصندوق بداًل من االستقواء 
بالخارج لإلضرار بالوطن ومصالحه 
العليا..معتبرًا اللجوء للسفارات 
واالستقواء بها من بعض األحزاب 
خيانة عظمى يجب أال تمر مرور 
الكرام، وعلى الشعب حماية حقه 
الدستوري والقانوني وسيادته 
الوطنية والوقوف في وجه كل من 

يحاول المساس بها.

عبدالواحد هواش

التعديالت شأن 
داخلي والتدخل 
الخارجي مرفوض

النصيري

نحن مع التعديالت 
وعلى املشرتك 
مراجعة مواقفه

الصيادي

ستفسح املجال 
لتوسيع املشاركة 
السياسية


