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استطالع

االثنين 2011 / 1 / 17 :م
الموافق  /12:صفر 1432 /هـ
العدد)1538( :

التعديالت واالنتخابــــــــ
لماذا التعديالت
الدستورية؟

التعديالت الدستورية ليست عبثاً بل تفرضها احتياجات وطنية ،حيث تستهدف
تطوير السلطة التشريعية باعتماد نظام المجلسين وإنشاء غرفة ثانية وتخصيص
 44مقعداً للمرأة في مجلس النواب ،كما تهدف لالنتقال إلى تطبيق نظام الحكم المحلي
واسع الصالحيات وغيرها ،وتمثل إصالحا دستوريًا لتطوير النظام السياسي وترسيخ
التجربة الديمقراطية في بالدنا.
إن التعديل الذي تركز على المادة
( )62من الدستور قد نص على أن
تتكون السلطة التشريعية من
مجلسين :مجلس النواب ومجلس
الشورى.
وبعيداً عن الضجيج غير المبرر
ال��ذي تثيره قيادات المشترك ،
في محاولة لمغالطة الرأي العام
والكذب على بسطاء الناس الذين
مايزالون ضحايا تضليلها اإلعالمي
إلى اليوم« ..الميثاق» انطالقاً من
مسؤوليتها الوطنية تسعى إلى
إبراز أهمية التعديالت الدستورية
ودحض مزاعم أبواق المشترك..
وتتمثل أهميتها ف��ي األه��داف
التالية:
أو ً
ال :إح��داث تطوير مهم للبناء
المؤسسي الدستوري للسلطة
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة بتطبيق ن��ظ��ام
الغرفتين وهما مجلسا النواب
والشورى وذلك عن طريق تطوير
مجلس ال��ش��ورى ليكون بمثابة
غرفة ثانية للبرلمان ..فهذا الهدف
كان مطروحًا عند إجراء التعديل
الدستوري األخير في عام 2001م
ولذلك تضمن التعديل عدداً من
المهام الدستورية التي أُ نيطت
بمجلس الشورى ليصبح غرفة
ثانية للبرلمان مثل االشتراك مع
مجلس النواب في إقرار عدد من
المعاهدات واالتفاقيات والخطة
العامة للتنمية والمشاركة في
تزكية المرشحين النتخاب رئيس
الجمهورية..
ثانياً :توسيع دائرة المشاركة في
اتخاذ القرار وتطوير عملية التشريع
وتحقيق ق��در أكبر من استقرار
التشريع وجعله أكثر واقعية ،وهذا
ما أثبت صالحيته في العديد من
البلدان وأصبح السمة السائدة في
كثير من الدول الديمقراطية.
ثالثًا  :إن االنتقال إلى تطبيق
نظا م ا لبر لما ن ذ ي ا لمجلسين
من شأنه تطوير التشريع ،فإنه
ال ينتقص م��ن م��ك��ان��ة وم��ه��ام
وصالحيات مجلس النواب الذي
يبقى وح��ده من يمارس الرقابة
على أداء الحكومة ومحاسبتها
وفقًا للدستور وتوجيه االتهام
واإلح��ال��ة للمحاكمة لمسئولي
السلطة التنفيذية بوصفه المجلس
المنتخب مباشرة من الشعب.
راب��ع � ًا  :إن التعديالت تتضمن
إصالحًا سياسيًا ودستوريًا جديداً
يعزز من عملية بناء الدولة اليمنية
ال��ح��دي��ث��ة ون��ظ��ام��ه��ا السياسي
الديمقراطي المؤسسي ،ويوفر آلية
ديمقراطية جديدة تساهم في فتح
أفق جديد أمام المشاركة الشعبية
في صنع القرار وذل��ك من خالل
تشكيل غالبية مجلس الشورى
متساو من كل
باالنتخاب لعدد
ٍ
محافظة بحيث يتم انتخاب خمسة
أعضاء من كل محافظة من قِبَل
اجتماع موسع لمجموع األعضاء
في المجلس المحلي للمحافظة
ومجالس مديريات المحافظة،
وهم بذلك يشكلون هيئة انتخابية
منتخبة من الشعب ،على أن يتولى
رئيس الجمهورية تعيين نسبة
 %25من مجموع أعضاء المجلس
المنتخبين  ،بهدف رفد المجلس
بالخبرات والكفاءات الوطنية.
ونظر اً ألن السلطة التشريعية
ستكون مكونة من مجلسين يحمل
كل منهما اسمًا مميزاً له  ،فالبد
م��ن إط�لاق اس��م واح��د للسلطة
التشريعية بمجلسيها ،وقد تكون
هذه التسمية الجامعة هي مجلس
األمة.
ونجد ان المواد التي يتضمن
ا لطلب تعد يلها بإ ضا فة جملة
(مجلس األمة) إليها ،هي،37 ،16( :
،90 ،89 ،88 ،87 ،79 ،75 ،62
،104 ،102 ،101 ،92،100 ،91
،115 ،114 ،113 ،109 ،108
،137 ،128 ،121 ،119 ،116
.)160 ،158 ،153 ،142

مجلس األمة

ووف��ق � ًا لمشروع التعديالت..

تخصيص  44مقعداً
في البرلمان للمرأة
تقديراً لمساهمتها
في بناء المجتمع
انتخاب غالبية
«الشورى» توسيع
للمشاركة الشعبية
في صنع القرار

األهداف الوطنية
للتعديالت تدحض
مزاعم المشترك
تطوير السلطة
التشريعية
باعتماد نظام
الغرفتين
ف��إن (مجلس األم��ة هو السلطة
التشريعية للدولة ويتكون من
مجلسين  :مجلس النواب ومجلس
الشورى ،ويتولى إلى جانب أي مهام
أخرى ينص عليها الدستور إقرار
القوانين والسياسة العامة للدولة
والخطة العامة للتنمية االقتصادية
واالجتماعية وال��م��وازن��ة العامة
والحساب الختامي ،ويمارس كل
من مجلس النواب ومجلس الشورى
المهام المناطة به وفقاً للدستور).
وح����ددت ال��ت��ع��دي�لات مهامه
(ي���ص���ادق م��ج��ل��س األم����ة على
المعاهدات واالتفاقيات السياسية
واالقتصادية الدولية ذات الطابع
العام أيًا كان شكلها أو مستواها
خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو
التحالف أو الصلح والسلم والحدود
أو التي يترتب عليها التزامات مالية
على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها
إل��ى إص��دار ق��ان��ون ..كما حددت
التعديالت مدة مجلس الشورى
ست سنوات شمسية
تبدأ من تاريخ
أول اجتماع
له ،ويدعو
رئ���ي���س
الجمهورية
ا لنا خبين
إل��ى انتخاب
م���ج���ل���س
جديد قبل
ان��ت��ه��اء
م�������دة
ا لمجلس
بستين ي��و م� ًا
على األقل ،فإذا تعذر
ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس
قائمًا ويباشر سلطاته الدستورية
حتى ت��زول ه��ذه ال��ظ��روف ويتم
انتخاب المجلس الجديد).
كما اقتضى التعديل طلب إضافة
عدد محدود من المواد الجديدة
الخاصة بمجلس األمة وهي خمس
م���������واد تتعلق بما يلي:
-

وضع وإصدار الئحة داخلية لمجلس
األم��ة -.:آلية إق��رار القوانين في
صيغتها النهائية.
 تحديد مدة مجلس الشورى،حيث لم تكن للمجلس من قبل
مدة محددة.
 اعتماد كوتا نسائية.تم ألول مرة اعتماد كوتا نسائية
تشجيعًا لمشاركة ال��م��رأة في
الحياة السياسية وتعزيزاً لدورها
باعتبارها شريكًا أساسيًا ألخيها
الرجل في مسيرة التنمية وتقديراً
لمكا نتها و مسا همتها في بنا ء
المجتمع ،ويأتي التعديل الدستوري
ليعزز حقوق المرأة التي أكد عليها
الدستور النافذ.
حيث تم النص على رفع عدد
أعضاء مجلس النواب إلى ()345
عضو اً وذل��ك الستيعاب مقاعد
للمرأة ،وقد جاء النص على النحو
التالي :مادة (:)63
 .ي��ت��أل��ف مجلس ال��ن��واب من
ثالثمائة وخمسة وأربعين عضواً.
 تحدد أربعة وأربعون مقعد اًفي مجلس النواب للمرأة ويبين
القانون طريقة الترشيح واالنتخاب
مع احتفاظ المرأة بكامل حقوقها
االنتخابية في جميع الدوائر.
وقد اقتضى هذا الحكم إضافة
إلى حكم انتقالي بالنسبة للمرأة،
ونصه كما يلي:
«ي��ت��م اس��ت��ك��م��ال اإلج�����راءات
القانونية والتنفيذية لملء األربعة
واألربعين مقعداً المحددة للمرأة
في مجلس النواب عقب نفاذ هذا
التعديل الدستوري مباشرة».
وهكذا نجد أن المجال األول من
التعديالت الدستورية قد جاء ليلبي
عملية التطور التي تنشدها بالدنا ،
فيما يتعلق بمواكبة تطوير عملية
التشريع وال��ذي أصبح سائداً في
كثير من الدول الديمقراطية.

مهمة وطنية

ولعل الشيء المثير للدهشة أن
قيادات المشترك وأبواقها الكاذبة
وهي تولول وتصرخ ضد التعديالت
الدستورية سبق لها وأن تعهدت
في البرنامج االنتخابي لمرشحهم
الرئاسي في انتخابات 2006م
 ،بالعمل على إنشاء غرفة ثانية
للبرلمان  ..وبإمكان من مازالوا
مخدوعين بخطاب قيادات المشترك
الكاذب أن يعودوا للبرنامج اآلنف
الذكر والمنشور في مواقعهم على
شبكة االنترنت ..
ومهما يكن فإن المؤتمر الشعبي
العام ومعه أبناء الشعب ماضون
في حسم اإلصالحات الدستورية
 ،إيمانًا منهم بواجبهم الوطني
وحرصاً على تطوير وترسيخ نهجنا
الديمقراطي  ،وتوسيع المشاركة
الشعبية في صنع القرار..

سيناريو «املشرتك» ..هــــــــــ

بليغ الحطابي
تتأهب ب�لادن��ا وعلى
طر يق تطوير تجربتها
ا لد يمقر ا طية ا لنا شئة
ال��ت��ي بُ��دئ��ت ف��ي  22مايو
1990م إلج���راء االستحقاق
االنتخابي الدستوري المقبل في
 27أبريل المقبل ..وف��ي هذا
االتجاه تتواصل وبهمة وطنية
عالية عمليات اإلعداد والتحضير
لمرحلة الترشح واالقتراع والفرز
وهي المرحلة الثانية واألخيرة
من هذا االستحقاق الذي ينتظره
الشعب وجماهيره الغفيرة بعد
( )8سنوات طوال.

تمضي هذه اإلج��راءات بانسيابية وشفافية
مطلقة ،فيما يحاول البعض من القوى السياسية
أو يتعمد تزييف الحقائق واالفتراء عليها سيما في
تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض ..والذي
ركز استراتيجيته وعمله واستعداده االنتخابي
لخوض غمار التنافس الديمقراطي والمرحلة
المقبلة على اإلساءة إلنجازات الشعب وتشويه
صورة الوطن وتأليب الشارع من خالل تبنيه
للفوضى وبث نوازع الفرقة والشتات وتنمية
ثقافة المناطقية والجهوية والمذهبية والتطرف
والعنف بين أبناء الوطن الواحد.
مراقبون ومحللون سياسيون دع��وا هذه
األحزاب التي تدعي وطنيتها ونضالها الوطني،
إلى االحتكام لصوت العقل والضمير واإلنساني
وعدم إقحام الشعب وجر المواطنين إلى أتون
مواجهات ونزاعات حاقدة تحقق رغبات ومكاسب
أشخاص وأحزاب بعينها ..والخروج من جلباب
التنظير الشمولي والرؤى العقيمة التي ال تحقق
للشعب فائدة ..وحلحلة المشكالت المحدقة
بالوطن والتخفيف من آثارها على المواطن.
إجراءات المرحلة الثانية
إج���راءات المرحلة الثانية من االستحقاق
الديمقراطي تتمثل في اإلع��داد وتجهيز كل

الوثائق والمستلزمات الفنية للترشح واالقتراع
والفرز وتشكيل اللجان التي يناط بها القيام
باستقبال الناخبين ،حيث أقرت اللجنة العليا
لالنتخابات المشكلة من القضاة ( )19مشروعاً
ودلي ً
ال انتخابياً استعداداً لذلك تتضمن ارشادات
إجرائية خاصة باللجان االنتخابية اإلشرافية
واألصلية والفرعية وعملية التدريب والتأهيل
إل��ى جانب اللجان األمنية ،وأدل���ة المرشح
وضوابط االنتخاب والترشيح وأحكام جزائية
وغيرها ..كما أعدت جدو ً
ال زمنيًا إلنجاز وانجاح
االستحقاق االنتخابي والمضي في طريق تطوير
التجربة الديمقراطية كالتزام وطني ودستوري
مناط بلجنة االنتخابات وكل القوى الوطنية في
الساحة ..إضافة إلى خطط قطاعاتها المختلفة
وما تتطلبه من مهام وأنشطة وإمكانات مادية
وبشرية لتنفيذ االنتخابات البرلمانية المقبلة.
مهام كبيرة وكثيرة يناط -طبقًا للدستور
وقانون االنتخابات رقم ( )13لسنة 2001م
وتعديالته -بلجنة االنتخابات الحالية (الجديدة)
انجازها في أس��رع وق��ت ممكن بما تتوافق
انجازاتها مع تسارع األي��ام واألسابيع وصو ً
ال
إل��ى  27أب��ري��ل 2011م ..وحسب القاضي
محمد حسين الحكيمي رئيس اللجنة فإن لجنة
االنتخابات واقعة تحت ضغط الوقت والعامل
الزمني ..إذ يمثل تحدياً كبيراً أمام اللجنة..
ويقول القاضي الحكيمي إن كافة قطاعات
اللجنة بذلت جهوداً كبيرة منذ تشكيلها النجاز
المهام واألنشطة كل فيما يخصه وذلك بتعاون
كبير من موظفي اللجنة ..وقطعت شوطًا
البأس به في عملية التحضير لمرحلة الترشيح
واالنتخاب والفرز.
خيارات انتخابية
وفي حين تصر أحزاب اللقاء المشترك على
المضي في سيناريو المقاطعة -الذي اعتاد عليه
شعبنا -وحمالت التشويه الشعواء ضد لجنة
االنتخابات وعدم نزاهتها وشفافيتها ..األمر الذي
جعل مراقبون ومهتمون بالشأن الديمقراطي
اليمني يستاؤون من استمرار أحزاب المشترك
في نهجها العقيم هذا حتى اللحظات األخيرة

ابناء حضرموت لـــــــــ

االنتخابات ضرورة للتنميـــ
االنتخابات النيابية حق كفله الدستور لكل مواطن يمني وال يحق ألحد
أن يساوم عليه مهما كان ..وإج��راء االنتخابات في  27أبريل  2011م انتصار
للديمقراطية وتثبيت الشرعية الدستورية وكسر جناح المتآمرين على الوطن
 ،فالشعب ينتظر بتفاؤل كبير وحماس منقطع النظير للحدث الديمقراطي الذي
ستشهده بالدنا في أبريل القادم ،دون االلتفات إلى األصوات الشاذة التي تفتعل
العراقيل أمام التجربة الديمقراطية.
وبهذا الخصوص أكد أبناء وادي وصحراء حضرموت أن االنتخابات حق للشعب..

سيئون  /استطالع صادق المقري
وتشويه سمعة اليمن.
مشيراً الى أن المشترك تسعى إلى
االنقالب على الديمقراطية والعودة
بالبالد إلى العصر الشمولي.

ال توقظوا الفتنة

ً
بداية
ي�����ق�����ول
ا ال خ أ ح��م��د
صا لح ا لعثما ني
 :المصلحة الوطنية
تتطلب إج��راء االنتخابات
في موعدها والذين يريدون
مصادرة حق الشعب تحت مبرر
الحوار هذا ال��ذي يتكلمون عنه بعد
مضي عامين وه��ذا الحوار لم يخرج إلى
طريق  ..بل ظل ح��وارا عقيما الغرض منه
عرقلة التنمية في البالد  ،فبد ً
ال من أن تتفرغ
الدولة لتنفيذ مشاريع التنمية والقضاء على
البطالة وتوعية الشباب من مخاطر االرهاب
وحثهم على التحصيل العلمي وتشجيع فرص
االستثمار والحفاظ على األمن والرخاء تعمل
المعارضة على زعزعة األمن واالستقرار في
البالد وإقالق السكينة العامة ونشر الفوضى

اما االخ طه علي قاسم فيقول  :االنتخابات
النيابية حق كفله الدستور لكل مواطن
وتأجيلها لمدة عامين ك��ان خطأ ويجب
َّ
أال يتكرر م��رّة أخ��رى ك��ون العامين كانا
كافيين إلجراء الحوار وطرح األفكار إذا صدقت
النّوايا  ..ولهذا وحتى ال تدخل البالد في
فراغ دستوري وهذا ما تسعى إليه األحزاب
المعطلة للحوار واالنتخابات وتطمع لتكرار
ذلك بتعطيل االنتخابات النيابية القادمة في
 27ابريل 2011م  ،شخصيًا انصح الجميع
وبمختلف انتماءاتهم السياسية بممارسة
حقهم الدستوري بالمشاركة الفعالة في إجراء
االنتخابات في موعدها المحدد.
ِّ
كما انصح أولئك النفر من المعطلين للحوارات
َّ
بأال يستهتروا أو يستغلوا هذا الشعب الطيب
(الفتنة نائمة لعن اهلل من أيقظها).
وأذكرهم عندما يتحدثون عن حقوق الشعب
والمتقاعدين وغير ذل��ك م��ن األط��روح��ات

. ۹العثماني

 ۹قاسم

العثماني :هناك من
يحلم بعودة الشمولية
قاسم :المشترك يجيد
مفاقمة االزمات
المؤججة والمهيجة في هذا الوقت بالذات
واسألهم :أين كنتم من حقوق المتقاعدين
ومن المظالم األخرى عندما كنتم في السلطة
وكنتم المشاركين الوحيدين مع المؤتمر
الشعبي العام بعد انتخابات 1997م  ..لماذا
لم تعملوا أو تساعدوا على حلها عندما كنتم
حاكمين ..ونذكركم كيف قمتم بتغيير مدراء
مكاتب التربية ومدراء المدارس ومكاتب الصحة
والمستشفيات وفروع الوزارات التي كانت من
نصيبكم  ..نقول لكم كفاكم فتاوى ظالمة
وتوبوا إلى اهلل واتقوه في أنفسكم وشعبنا،
والمرء ال يلدغ من جحر مرتين..؟

مؤامرة على اليمن

وق����ال االخ ع��ل��ي ط��ال��ب ال��ع��ي��دروس:
المتأمل للوطن وقضاياه ي��درك أن اليمن

