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المؤتمر الشعبي العام في اجتماع   
الموسع برئاسة فخامة  ق��ي��ادات��ه 
الرئيس علي عبداهلل صالح يوم 29 / 
12 / 2010م كان من ضمن قراراته وتوصياته 
تشكيل فريق للقاء بأحزاب المشترك الممثلة 
في مجلس النواب وقد وجه الفريق رسالًة 
إلى أمناء عموم تلك األح��زاب في يوم 11 / 
1 / 2011م يعرض فيها القضايا المتعلقة 
بالمصلحة الوطنية العليا والتي حددها بشكل 
مقتضب وواضح، متجنبًا الديباجات التي اعتاد 
عليها المشترك وكانت القضية األول��ى التي 
يفترض مناقشتها هي مشاركة أحزاب اللقاء 
المشترك في االستحقاق الدستوري المتمثل 
في االنتخابات النيابية القادمة وفي الصدارة 
بدء تشكيل اللجان األصلية والفرعية من قبل 
األحزاب الممثلة في مجلس النواب للمشاركة 

في العملية االنتخابية
أما الثانية المشاركة في مناقشة التعديالت 
الدستورية المطروحة على مجلس النواب، 
وأخيرًا المشاركة في حكومة وحدة وطنية تشرف 

على سير العملية االنتخابية.
وكان رد المشترك في يوم 3 / 1 / 2011م كما 
هي عادته اسهابًا وحذلقة وصفصفًة وتتويهًا 
وهروبًا من المسئولية بتجاه التأزيم ، مكررًا 
فيه خطابه المعتاد الذي بات مستهلكًا وممجوجًا 
مشبعًا   ، سية لسيا ا جية  غو يما لد با ممتلئًا 
بالعبارات المطاطية التي تخفي وراءها أهدافًا 
تتناقض شكاًل ومضمونًا مع المصلحة الوطنية، 
وه��ذا يظهر ب��وض��وح ف��ي حديث رسالتهم 
عن التردي االقتصادي والتدهور االجتماعي 
والتشظي الوطني ويكررون االجتماعي ثالث 
مرات في ثالثة أسطر، وهناك ألفاظ اإلسدال 
والكبح والمآالت الكارثية التي أصبحت من كثرة 
استخدامها في بيانات ورسائل وتصريحات قيادة 
المشترك مبتذلة ألن ما تعبر عنه ال يأتي في 

سياقها الصحيح والالفت.
محاوالت التهديد بالضعف ألمن واستقرار 
الوطن وسالمة أراضيه ال يخفيه إي��راده في 
صياغة الحرص التي تعني العكس ومن خالله 
توصيل رسالة ال تخطئها العين فيما يحدث من 
قتل وتخريب في بعض المحافظات الجنوبية 
لكبرى  ا لوطن  ا مؤسسة  لمنتسبي  السيما 
القوات المسلحة واألم��ن، وفي ذات المنحى 
هم يتمسكون بالحوار الشامل وال يدرون مع 
من يريدونه، فكلما دُعوا له هربوا منه الى 
حوار مع أشباح وعفاريت غير مرئية اال لهم.. 
مضيفين هذه المرة الى أنه مطلب اقليمي 
ودولي ملح وفي هذا استدعاء واضح للخارج - 
كما هي عادتهم- عندما يدركون عجزهم في 
كشف حقيقة نواياهم االنقالبية، متصورين أن 
بإمكانهم بلوغ غايتهم يتكامل مع ما تقوم به 

عصابات القتل.
وعندما تدعى قيادة المشترك للحوار تقدم 
االشتراطات وتطرح الذرائع والمبررات وتنكث 
باالتفاقات الملزمة مهدرة الوقت بانتظار ما 
سيجود به الزمان، وهذا هو ديدنهم منذ أن 
ظهر تكتلهم، والغريب في رسالتهم أنهم 
يأمرون وال يطرحون قضايا، فيجب بالنسبة 
لقيادتهم إلغاء موعد االنتخابات النيابية مع 
أنه حق دستوري للشعب وملزم لكل من يستمد 
شرعية وجوده من الدستور والنهج الديمقراطي 
بعد أن استهلكوا الوقت وأفشلوا كل الدعوات 
الموجهة لهم للدخول في حوارات وفقًا التفاقية 
فبراير، وعندما يتحمل المؤتمر الشعبي العام 
مسؤوليته مستندًا الى تمثيله للغالبية العظمى 
ألبناء شعبنا ومن موقع أن يكونوا معبرين عن 
هذه الثقة وفي مستوى متطلباتها وقراراته 
يعتبرونها إج��راءات انفرادية مع أنه وحرصًا 
منه على التجربة الديمقراطية وإشراك الجميع 
لعرضها ومناقشتها معهم فيعودون الى تكرار 
المكرر ويدعون زورًا أنهم متمسكون بالحوار 
وباتفاق فبراير 2009م ال��ذي انقلبوا عليه 
من االسبوع االول لتوقيعه والتمديد لمجلس 
النواب وتأجيل االنتخابات لمرة واح��دة وفقًا 

لذلك االتفاق.
وما تبقى في رسالة المشترك هو كالم مكرر 
مفرغ المعنى خاٍل من المضمون ويعكس الحالة 
الذهنية الموتورة والمأزومة لقيادة أحزابهم، 
مكررًا حماقات سياسية بلغت حدًا غير معقول، 
معتقدين أن األوهام يمكن أن توصلهم الى 
ما يريدون في حين أن هناك ليس اال واقع 
افتراضي ال وجود له اال في أذهانهم، أما الواقع 
السياسي الحقيقي هو أن الوطن سيمضي الى 
خياراته واستحقاقاته بهم أو بدونهم، عليهم 
أن يقلعوا عن نرجسيتهم واعتبار انفسهم 
أنهم فحوى كل شيء وهذا سينتهي بهم الى 

ال شيء.

 محمد شرف الدين

:» وكيل وزارة اإلدارة المحلية لـ»

اعتماد نظام الحكم يعزز ويرسخ الوحدة الوطنية

۹ ما أب��رز مفاصل الحكم المحلي ال��واردة في 
مشروع التعديالت الدستورية؟

- أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بالتعديالت 
الدستورية طرحوا في حيثيات طلبهم إجراء تعديالت 
دستورية بأن أحد أهم أسباب ومبررات ذلك هو 
اعتماد نظام الحكم المحلي الذي يعزز ويرسخ 
الوحدة الوطنية واستكمال بناء الدولة اليمنية 

الحديثة والقوية.
 والتعديالت شملت خمس مواد في الدستور النافذ 
وهي: )13، 39، 144، 145، 146( الى جانب إضافة 
خمس مواد جديدة الى الفرع الثالث من الفصل 
الثاني من الباب الثالث الخاص بسلطات الدولة 

وتنظيمها.
وفي مشروع التعديالت استبدل اسم )أجهزة 
السلطة المحلية( إلى )الحكم المحلي( في الفرع 

الثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث.
والدستور كما هو معلوم يعد بمثابة قانون 
القوانين في كل بلدان العالم وهو الذي ترتكز عليه 
وتنبثق منه السياسات العامة والقوانين والتشريعات 
على مستوى الدولة.. وبطبيعة الحال فإن هناك 
قانونًا للحكم المحلي سيتم إع��داده وسيقر من 
السلطة التشريعية عقب إقرار التعديالت الدستورية 
واالستفتاء التي أشرنا اليها في الفقرات السابقة 
والتي تعتمد في األساس على مبدأ الالمركزية 
اإلدارية والمالية، كما تستمد أساسها من مبادرة 
فخامة األخ رئيس الجمهورية التي أعلنها يوم 
24/9/2007م بشأن إصالح النظام السياسي 
واالنتقال الى نظام الحكم المحلي ال��ذي يمنح 

الوحدات اإلدارية صالحيات وسلطات واسعة.
ركائز مهمة

۹ هل األحكام ال��واردة في 
التعديالت الدستورية كافية 
ل��ق��ي��ام ن��ظ��ام ح��ك��م محلي 
قادر على النهوض بالتنمية 
على  م��ل��ة  ل��ش��ا وا لمحلية  ا

المستوى الوطني؟
- الدساتير تحدد المبادئ 
العامة في الغالب وم��ن ثم 
ت��ت��ول��ى ال��ق��وان��ي��ن ترجمة 
المبادئ الى أحكام تفصيلية.. 
وال��ن��ق��اط ال��س��اب��ق��ة التي 
أوضحناها في معرض إجابتنا 
على ال��س��ؤال األول تشكل 
لقيام نظام  رك��ائ��ز مهمة 
حكم محلي يتمتع بصالحيات 
واس��ع��ة ف��ي إدارة ال��ش��ؤون 
المشاركة  وتعزيز  المحلية 

المجتمعية.
كما أن نقل المهام والوظائف 
الخدمية والتنموية الى وحدات 
اإلدارة المحلية وتمكينها من 

إدارة الشأن المحلي وبما يحقق أه��داف التنمية 
المحلية، وإفساح المجال لمشاركة جميع شرائح 
المجتمع المحلي في إدارة الشؤون المحلية عبر 
المجالس واألجهزة المحلية، ومنح الوحدات المحلية 
م��وارد مالية ومنح المجالس المحلية سلطات 
وصالحيات فرض رسوم محلية وإص��دار اللوائح 
المنظمة ألعمال اإلدارة التنفيذية، كل ذلك وغيره 
من المقومات المهمة لقيام حكم محلي في بالدنا، 
وعمومًا فالتعديالت ستخضع للمناقشة في مجلس 

النواب خالل الفترة القادمة.
لمسات أخيرة

۹ يعد الحكم المحلي مطلبًا شعبيًا من أجل تحقيق 
أهداف التنمية المحلية.. متى سيتم إنجاز مشروع 

قانون الحكم المحلي؟
- أعتقد أنه ستشكل خالل الفترة القادمة لجنة 
وزاري��ة وأخرى فنية لتطوير قانون جديد للحكم 
المحلي يرتكز على المبادئ الدستورية وعلى 
الدروس المستفادة من تجربة السلطة المحلية خالل 
السنوات الماضية وفقًا لما جاء في االستراتيجية 
الوطنية للحكم المحلي التي أقرتها الحكومة في 
28/10/2008م والبرنامج الوطني لتنفيذه.. وفي 
تقديري، فإن قانون الحكم المحلي المرتقب سوف 
يستحوذ على اهتمام كبير ومناقشات واسعة من 
قبل المعنيين على المستويين المركزي والمحلي، 
لكن المالحظة الجديرة باالهتمام هنا أن بناء نظام 
الحكم المحلي يجب أن يتم في ظل اإلدراك الواعي 
بضرورة المحافظة على وحدة اليمن أرضًا وإنسانًا، 
فالجمهورية اليمنية دولة بسيطة موحدة تخضع في 
ظلها جميع مستويات التنظيم اإلداري الحكومي- 
- ل��ذات المنظومة الدستورية  مركزيًا ومحليًا

والقانونية.
ولدينا في وزارة اإلدارة المحلية رؤية استراتيجية 
مستقبلية واضحة لما يجب أن يكون عليه نظام 
الحكم المحلي المرتقب تضمنتها االستراتيجية 

الوطنية للحكم المحلي التي تم إعدادها من قبل 
خبرات يمنية وفقًا لمنهجية علمية متعارف عليها 
عالميًا، وحاليًا هناك فريق في وزارة اإلدارة المحلية 
اللمسات  يعكف على وض��ع 
األخ��ي��رة لمشروع البرنامج 
الوطني لالستراتيجية الوطنية 
يعد  ل���ذي  ا لمحلي  ا للحكم 
بمثابة الجزء التنفيذي المكمل 
لالستراتيجية، ويشتمل على 
تحديد اآلهداف من حيث النوع 
والكم والفترة الزمنية للتنفيذ 
واالص��الح��ات ال��واج��ب القيام 
بها لتحقيق الرؤى والتوجهات 
االستراتيجية لتطوير نظام 
الالمركزية في اليمن واالنتقال 
الى صيغة جديدة ومتقدمة هي 

نظام الحكم المحلي.
عملية معقدة

۹ وم��اذا تقول لمن يتحدث 
عن عدم اكتمال مالمح الحكم 

المحلي في هذه التعديالت؟
- أرك���ان ومقومات الحكم 
المحلي في مشروع التعديالت 
الدستورية واضحة وجلية لكل 
من لديه فهم واط��الع على 
أدبيات الالمركزية وتجاربها على المستوى الدولي.

فمن المعلوم أن االنتقال الى تطبيق نظام الحكم 
المحلي أو الالمركزية عملية طويلة ومعقدة، 
وهناك من يتصور أنه يمكن تطبيق هذا النظام 

في أشهر معدودة، وبهذا الصدد نقول: إن تجارب 
األمم في هذا المضمار تؤكد أن تطبيق الالمركزية 
أو الحكم المحلي يستغرق عقودًا من الزمن ألنها 

عملية تغيير وإص��الح جذري 
في منظومة اإلدارة العامة 
للدولة، وتتطلب استراتيجيات 
وب��رام��ج لتنفيذها، وم��وارد 
بناء  لتمويل عمليات  مالية 
القدرات للموظفين المحليين 
وإعادة هيكلة وبنية مؤسسية 
وتحتية وك��ل ه��ذا يتطلب 
إمكانات كبيرة والكثير من 

الجهود والسهر والمثابرة.
ي��ت��ذك��رون  لمهتمين  ا ن  إ
أن��ن��ا ب��دأن��ا تطبيق نظام 
عشر  منذ  لمحلية  ا السلطة 
سنوات )صدر قانون السلطة 
المحلية عام 2000( واليزال 
الجدل قائمًا حول إيجابيات 
وسلبيات هذا النظام، وخالل 
السنوات الماضية جرى تطوير 
ومراجعة ج��ادة لهذا النظام 
وخضع للتعديل عدة مرات.. 
ونحن اآلن سندخل مرحلة 
جديدة ومهمة لتطوير نظام 

الالمركزية في اليمن..
رقابة

۹ هل تضمنت التعديالت الدستورية قواعد 
دستورية إلح��ك��ام الرقابة على أداء ال��وح��دات 

اإلدارية في المحافظات والمديريات تصاحب عملية 
نقل المزيد من الصالحيات والمهام الى الوحدات 

المحلية؟
- كمبدأ عام تخضع الوحدات اإلدارية المحلية وإن 
كانت تتمتع باالستقالل المالي واإلداري لرقابة 
االجهزة المركزية للتأكد من مدى تقيدها بالسياسة 
العامة للدولة والتزامها بتنفيذ القوانين واألنظمة.

 وهناك مادة جديدة ضمن التعديالت الدستورية 
ج��اءت لتعزز م��ن دور الجهاز األع��ل��ى للرقابة 
والمحاسبة المالية بحيث يكون مستقاًل رقابيًا وماليًا 
وإداري��ًا ويمارس دوره الرقابي على كافة وحدات 
الخدمة العامة والوحدات اإلدارية على المستويين 

المركزي والمحلي.
باإلضافة الى ذلك هناك أجهزة أخ��رى معنية 
بالرقابة على أداء الوحدات اإلدارية المحلية، وهناك 

ايضًا رقابة المجالس المحلية على األداء المحلي.
كما ستخضع الوحدات اإلدارية للمساءلة من قبل 
المجتمع المحلي عن مدى كفاءتها وفاعليتها في 
تحقيق االهداف التنموية، عبر خضوع عمليات صنع 
القرار لقدر عاٍل من الشفافية بما يسمح للمجتمع 
المحلي وكل المعنيين بالتنمية المحلية بمتابعة 
األداء وتقييمه وكذا خضوع عملية تقديم الخدمات 
وإدارة مرافق الخدمات المحلية للرقابة المجتمعية 
للتحقق من مدى كفاءة إدارة هذه المرافق وجودة 

الخدمات المقدمة للمواطنين.
 ولقد دلت التجارب الدولية على أن منح وحدات 
الحكم المحلي صالحيات ومهامًا بدون نظام رقابي 

فعال، يترتب عليه مخاطر كبيرة.
والخالصة أن التعديالت الدستورية تتضمن 
إصالحات جديدة تعزز عملية بناء الدولة اليمنية 
الحديثة ونظامها اإلداري والسياسي وتعزز منظومة 

الرقابة على األداء الحكومي مركزيًا ومحليًا.
وسوف يترتب على إقرار التعديالت الدستورية 
إحداث تعديالت مهمة على الكثير من التشريعات 
النافذة ذات الصلة بمنظومة اإلدارة العامة للدولة 
لتتواكب مع التحول نحو الحكم المحلي بأبعاده 

اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والتنموية.
شخصية اعتبارية

۹ ماذا يعني أن تتمتع الوحدة اإلدارية بالشخصية 
االعتبارية؟

- الشخصية االع��ت��ب��اري��ة ه��ي ق��وة قانونية 
يعطيها المشرع للوحدات اإلداري��ة لتتمكن من 
تحمُّل مسؤولياتها واإليفاء 
بالتزاماتها واكتساب الحقوق 
التي حددها الدستور والقانون.

أربعة موارد
۹ ي��رى البعض أن هناك   
تفاوتًا ف��ي م���وارد ال��وح��دات 
اإلدارية من وحدة الى أخرى.. 
فكيف ستفي الوحدات اإلدارية 
بالخطط التنموية إذا كانت 

مواردها محدودة؟
- لكل وح��دة إداري��ة أربعة 
أنواع من الموارد وهي موارد 
محلية ع��ل��ى م��س��ت��وى كل 
مديرية وموارد مشتركة على 
مستوى المحافظة مثل: رسوم 
المرور أو البطاقات الشخصية 
مثاًل، وهذه اإليرادات تجمع في 
إطار عاصمة المحافظة ويعاد 
توزيعها في إطار المحافظة 
والمديرية، وتعطى المديرية 
ال��ت��ي ح��ص��ل��ت ع��ل��ى ه��ذه 
اإلي���رادات نسبة 25% منها، 
و25% تذهب لصالح المحافظة، و50% يعاد توزيعها 
في إطار المحافظة على المديريات حسب االحتياج 
والخطط التنموية المقرة، وهناك موارد مشتركة 
تجُبى بمعرفة وزارة اإلدارة المحلية وهي مثاًل 
30% من رسوم تذاكر الطيران، و30% من موارد 
صندوق تشجيع االنتاج الزراعي والسمكي، و%30 
من موارد صندوق صيانة الطرق، و30% من موارد 
صندوق النشء والشباب والرياضة، وهناك الدعم 
المركزي المقدم من الحكومة المركزية.. والبندان 
االخيران يتم توزيعهما وفقًا لمعايير محددة بحسب 
احتياج كل وحدة إدارية كمعيار السكان، ومعيار النمو 
االقتصادي واالجتماعي، وغيرها من المعايير التي 
حددها القانون، والمعمول بها في كل بلدان العالم 

التي تأخذ بنظام الحكم المحلي.
نحن األفضل

۹ كيف تقيم أداء المجالس المحلية خالل الفترة 
الماضية؟

يير  لمعا تخضع  أن  الب��د  لتقييم  ا عملية   -
ومعطيات، وإال سنكون غير منصفين، فلو نظرنا 
الى تجارب الدول التي سبقتنا في الحكم المحلي 
سنجد أنه تجاوز المائة العام.. أما نحن فعشر 
سنوات وتعد مدة قصيرة ومازلنا بحاجة الى مزيد 
من الوقت لتطوير هذه التجربة، وعلى كل حال 
سوف يشهد الحكم المحلي في المرحلة القادمة 
تطورات كبيرة ونقلة نوعية في كافة الجوانب 
وبما يحقق الهدف المرجو منه في خدمة التنمية 
في بالدنا، والجدير ذكره أننا قد سبقنا الكثير من 
الدول العربية بل إننا االفضل، وأتذكر أن أحد 
المسؤولين االردنيين عندما اطلع على قانون 
الحكم المحلي قال لي بأننا سبقنا الجميع وأننا 
االفضل في الوطن العربي.. وعمومًا البد ألي 
عمل من نجاحات هنا وقصور هناك وهذه سنة 
الحياة بشرط أن نتالفى أي قصور في المستقبل  

إن وُجدت.

قال وكيل وزارة اإلدارة المحلية لقطاع التخطيط والموازنات المحلية أمين محمد عبداهلل المقطري إن االنتقال إلى الحكم المحلي   
سيعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية وسيعزز عملية بناء الدولة اليمنية الحديثة.

 وأكد أن التعديالت الدستورية المعروضة أمام البرلمان قد استوعبت الكثير من المواد التي ستمنح الوحدات اإلدارية صالحيات 
وسلطات واسعة لم تكن موجودة من قبل، االمر الذي سوف يوسع دائرة المشاركة المجتمعية في صنع القرار في إطار الوحدات اإلدارية 

في عموم الوطن.
 وكشف وكيل الوزارة في حوار لـ»الميثاق« أن وزارة اإلدارة المحلية تعكف حاليًا على وضع رؤية واستراتيجية واضحة للحكم المحلي 
تواكب التعديالت الدستورية ووفقًا لمنهجية علمية متعارف عليها على مستوى العالم، وأشار الى أن هناك فريقًا يعكف على وضع اللمسات 
االخيرة لمشروع البرنامج الوطني لالستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والعمل على تطوير نظام الالمركزية في بالدنا ..فإلى التفاصيل..

 عارف الشرجبي

بن حبتور يناقش تحضيرات ندوة »التسامح والتصالح«شائف: أبناء عدن سيسقطون رهانات المأزومين
أكد األخ عبدالكريم شائف أمين عام محلي محافظة   

عدن أن عدن ستكون أنموذجًا بارزًا في مشاركتها 
وتفاعلها االي��ج��اب��ي م��ع ال��ح��دث الديمقراطي 
واالستحقاق االنتخابي والدستوري المقبل في 27 ابريل 

2011م.. 
وأضاف: أن أبناء محافظة عدن أحرار يرفضون الوصاية من 
أي أحد كغيرهم من أبناء المحافظات االخرى، وسيمارسون 
حقهم في االقتراع واالستفتاء بكل الوسائل الديمقراطية 
ولن يمنعهم أحد من الواهمين أومن يركبون موجة 
المأزومين  الفوضى، وسيسقطون رهانات 
والفوضويين. وقال في حوار صحفي مع 
الزميلة »الجمهور«: إن من يهددون 
ب��م��ن��ع ال��ن��اس م��ن ممارستهم 
حقهم االنتخابي وعرقلة إجراء 
االنتخابات في عدن وغيرها 

من المحافظات إنما هم واهمون وغارقون في ضآلتهم الشمولية.
 أكد أمين عام المجلس المحلي رئيس فرع المؤتمر أن أبناء عدن 
يتميزون بالوعي الوطني وروح المسؤولية ويدعمون التنمية بكل 
الوسائل والسبل وال يحبذون العنف ويحبون الحياة العصرية والمدنية، 
ويعرفون أنهم دفعوا أثمانًا باهظة في فترة الصراعات السياسية، 
لذلك لن ينجروا لألعمال الفوضوية التي تسعى اليها بعض القوى 

السياسية والمأزومون سياسيًا والمهزومون ديمقراطيًا.
وأوضح شائف بأنه ليس هناك من خيار أمام الشعب سوى السير 
نحو االستحقاق االنتخابي كون التمديد أو التأجيل مرة أخرى صعبًا جدًا 
أو تجاوزًا للدستور. منوهًا إلى أن المؤتمر الشعبي العام تعاطى مع 
هذا االستحقاق كونه يحمل على عاتقه آمال وطموحات غالبية أبناء 
الشعب، وانطالقًا من الثقة الممنوحة له مبينًا أن االنتخابات ليست 
مسؤولية المؤتمر وال أحزاب المعارضة بل مسؤولية الشعب اليمني 
كله، ومن هذا المنطلق البد أن ينتصر لحقه وحقوقه الدستورية 

والقانونية دون مواربة.

رسالة المؤتمر ورد 
المشترك الواقعية والوهم

مناقشات واسعة على المستويين المحلي والمركزي ستتم قريبًا لمناقشة القانون الجديد
نظام الحكم املحلي يجب أن يحافظ على وحدة اليمن أرضًا وإنسانًا

االنتقال للحكم 
المحلي تطلَّب تعديل 
)5( مواد في الدستور 

وإضافة )5( أخرى

منح الحكم المحلي 
)11( صالحية مهمة

االنتقال للحكم 
المحلي عملية تغيير 
وإصالح جذري لإلدارة 
العامة للدولة
نحتاج إلى موارد 
مالية لتمويل 
عملية بناء قدرات 
الموظفين المحليين

جهاز رقابي 
مستقل لمتابعة 

أداء الوحدات 
اإلدارية المحلية

منح وحدات الحكم 
المحلي صالحيات بدون 
نظام رقابي يترتب عليه 

مخاطر كبيرة

عدن- نصر باغريب:

أوضح الدكتور عبدالعزيز بن حبتور  
رئ��ي��س جامعة ع��دن ف��ي اجتماع 
للجنة التحضيرية السبت عن »منهج 
التسامح والتصالح في الجمهورية اليمنية« التي 
ستنظمها الجامعة، برعاية فخامة الرئيس/
علي عبداهلل صالح في ال� 15 من 

يناير الجاري.
وق�����ال: إن ال���وح���دة 
تحمله  بما  ليمنية  ا
من مبادئ إنسانية 
للتسامح  وق��ي��م 
والتصالح جاءت 
ك��ح��دث عظيم 

عالج جراح الناس وقبل الجميع بمبدأ تجاوز مآسي وآالم 
الماضي..، مشيرًا إلى أن هذا النهج التسامحي برز قبل 
وأثناء وبعد التمرد على الشرعية الدستورية في عام 
1994م، من خالل قرارات العفو العام التي أصدرها 
فخامة الرئيس/علي عبداهلل صالح في سلوك تسامى 
على كل األحقاد وترفع عن االنتقام وهو  أمر لم يحدث 

في كل األحداث السابقة.
مؤكدًا على أن الندوة تسعى لغلق ملفات الماضي 
المؤلمة وترسيخ منهج التسامح والتصالح الحقيقي 
رغم أن هناك متطرفين في كل زمان ومكان ينشرون 
الكراهية وينكئون الجراح واليريدون لقيم التسامح 
والتصالح الحقيقية أن تسود بين الناس.. داعيًا الجميع 
لحمل مشاعل الحب وترسيخ قيم الوحدة اليمنية في 

التسامح والتصالح بين الناس.

- أهم مبادئ وأركان الحكم المحلي التي تضمنها مشروع التعديالت الدستورية يمكن إيجازها 
على النحو التالي:

1- أن يقوم في الوحدات اإلدارية )المحافظات - المديريات( نظام للحكم المحلي 
يؤمّن لها إدارة شؤونها المحلية بنفسها في مجاالت التنمية االقتصادية 

واالجتماعية والخدمية.
2- أن يكون للوحدات اإلدارية مجالس محلية منتخبة انتخابًا حرًا مباشرًا ومتساويًا 

تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في الشؤون المحلية.
3- أن يكون للوحدات اإلدارية )إدارة تنفيذية( تعمل تحت اشراف ورقابة وتوجيه 

المجالس المحلية المنتخبة.
4- أن تتمتع الوحدات اإلدارية على مستوى المحافظات والمديريات بالشخصية االعتبارية.

5- أن يكون محافظو المحافظات منتخبين كمبدأ عام على أن يبين القانون شروط 
وطريقة االنتخاب.

6- أن يكون للوحدات اإلدارية موارد مالية يحددها قانون يسمى »قانون الموارد 
المحلية«، وأن يجرى توظيف الموارد المالية المحلية مع ما تقدمه الدولة لها من 
دعم مالي مركزي لتمويل الخطط والموازنات السنوية التشغيلية واالستثمارية.

7- أن تمنح المجالس المحلية وفقًا للقانون صالحية فرض رسوم محلية وفقًا للقانون.
8- أن يكون للوحدات اإلدارية نظام مالي ومحاسبي خاص بها.

9- أن تتمتع الوحدات اإلدارية بسلطة التوظيف وإدارة مواردها البشرية.
10- أن تمنح المجالس المحلية صالحية إصدار اللوائح التي تنظم أعمال اإلدارة 

التنفيذية المحلية وعالقاتها ببعضها.
11- إن تنشأ في الوحدات اإلدارية شرطة محلية تتبع المجالس المحلية.

أهم مبادئ وأركان الحكم المحلي


