
اإلرادة السياسية وفرت 
دعمًا كبيرًا للمرأة
في   لقيت  أ

ن  جا لمهر ا
عن  كلمة 
لمحافظة  با ة  ل��م��رأ ا
لمجتمع  ا ت  منظما و
من  لمهرة  با لمدني  ا
ق��ب��ل أم��ي��رة رعفيت 
أشارت إلى دور المرأة 
لمنظمات  ا تلك  ف��ي 
التي كانت ثمرة من 
اليمنية  الوحدة  ثمار 

المباركة .
وقالت: » إن أهمية 
المنظمات المدنية تضطلع بدورها في عملية تنمية 
المجتمع اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا وأن ذلك ما 
كان ليتحقق إال في ظل اإلرادة القوية والدعم الكبير من 
القيادة السياسية ممثلة بفخامة األخ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية حيث حظيت المرأة بفرص كبيرة في 
التعليم وفي العمل والتوظيف وفي المشاركة المجتمعية«.

وأشارت إلى أن المرأة اليوم في محافظة المهرة وغيرها 
من المحافظات هي المعلمة القديرة والفاضلة والطبيبة 
والمهندسة الناجحة وهي كذلك الوزيرة والسياسية 

والفاعلة اجتماعيًا.
وتطرقت إلى ما تتطلع إليه المرأة اليمنية من تفعيل 
لمشاركتها من خالل التعديالت الدستورية األخيرة والذي 
بموجبه تحصل على مقاعد خاصة في البرلمان لتعمل من 

خاللها على الدفاع عن حقوق المرأة اليمنية.

أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس الهيئة  
الوزارية للمؤتمر - عضو اللجنة العامة، 
ح��رص المؤتمر الشعبي العام على تعزيز الوفاق 
الوطني وبناء شراكة وطنية حقيقية تكفل للجميع حق 
المشاركة في العملية السياسية وفق ما تقضي به 

القواعد الدستورية .

جاء ذلك في  المهرجان الجماهيري الحاشد الذي نظمه 
المؤتمر واحزاب التحالف الوطني في المهرة الخميس وبحضور 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر األمين العام المساعد ومحمد 
العيدروس وعارف الزوكا وحافظ معياد وناصر العطار وطارق 
االكوع أعضاء األمانة العامة.. وعدد من أعضاء اللجنة الدائمة 

وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمسئولين.. 
و قال الدكتور مجور  » كنا في المؤتمر وما زلنا حريصين 
على تعزيز الوفاق الوطني وبناء شراكة وطنية حقيقية تكفل 
للجميع حق المشاركة في العملية السياسية وفق ما تقضي به 

القواعد الدستورية«.
مستدركًا :« لكن اإلخوة في اللقاء المشترك تعاملوا مع هذا 
التوجه الوطني المخلص بتصلب ال مبرر له وأرادوا أن يحولوا 
الحوار إلى عملية ال نهاية لها وهدفهم الحقيقي هو إيصال 
الوطن إلى مرحلة الفراغ الدستوري، وهذا الهدف لن يتحقق 
إال إذا نالوا ما أرادوا من تأجيل لالنتخابات وتحويل األحزاب إلى 
مرجعيات بداًل من مؤسسات الدولة الدستورية التي هي الضمان 
الحقيقي لحاضر اليمن ومستقبل شعبه وحمايته من االنزالق 

في أتون الفوضى واالنفالت«.
وأضاف: » لقد خاض المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه خالل 
الفترة الماضية تجربة الحوار مع أح��زاب اللقاء المشترك.. 
والجميع يعلم أن الحوار الذي كان وما يزال جزءًا من التزام 
المؤتمر وحلفائه قد جاء في الوقت الذي يتمتع به المؤتمر 
بموقعه كحزب أغلبية حاز ثقة الناخبين في انتخابات شهد 
بنزاهتها الجميع وأن للمؤتمر كامل الحق الدستوري في إنفاذ ما 
يرى فيه مصلحة لوطنه وشعبه عبر مؤسسات الدولة الدستورية 
وفي مقدمتها مجلس النواب، وهو الخيار الذي لجأ إليه بعد أن 
استنفد كل السبل للوصول إلى كلمة سواء مع اإلخوة في اللقاء 

المشترك«.

احترام إرادة الشعب
وأردف قائاًل: » إننا اليوم ومن هذا المكان نعلنها صريحة ال 
بديل للمؤسسات الدستورية وال حوار خارج هذه المؤسسات، إننا 
نؤيد وندعم الجهود التي يبذلها مجلس النواب هذه المؤسسة 
الدستورية العتيدة وهو ينظر في مشروع التعديالت الدستورية 
تمهيدًا إلقراره وإحالته على الشعب ليقول كلمته األخيرة فيه« .
وحول التعديالت الدستورية أكد رئيس الوزراء » أن مشروع 
التعديالت الدستورية.. هو التزام قطعه المؤتمر الشعبي العام 
على نفسه وعبر عنه بوضوح البرنامج االنتخابي لفخامة األخ 

الرئيس عام 2006م«.
وأشار مجور الى أن الهدف من التعديالت الدستورية هو تطوير 
النظام الديمقراطي التعددي وانتصارًا إلرادة الشعب اليمني في 
الحرية والديمقراطية والمشاركة الواسعة في صنع القرار، الفتًا 
الى هذه التعديالت أول ماتهدف إليه تطوير البنيان المؤسسي 
للدولة وإحداث تحوالت مهمة في هذا المجال خصوصًا ما يتعلق 
بتطوير المؤسسة التشريعية وتحويلها إلى غرفتين، واالنتقال 
إلى الحكم المحلي واسع الصالحيات، فضاًل عما تضمنه من 

حضور ومشاركة وتمثيل غير 
مسبوق للمرأة .

وخاطب الحشد بقوله: » 
أيها الحشد الكريم، إنكم 
ومعكم كافة أبناء الشعب 
اليمني تؤمنون بأن النهج 
ال��دي��م��ق��راط��ي ه��و الخيار 
األصيل وهو مفتاح كل تغيير 
والحاضن للتطورات التنموية 
وال��ح��ض��اري��ة ال��ت��ي ننشدها 

جميعاً«.
واستطرد: » هاه�م أع��داء 
ال��ن��ه��ج ال��دي��م��ق��راط��ي على 
اختالف وسائلهم.. يشتركون 
في التعبير عن رغبتهم المباشرة 
في استهداف هذا النهج، وليس 
أدل على ذلك من تلك األعمال 
اإلرهابية واإلجرامية، التي تقوم 

بها عناصر التمرد الحوثية وعناصر التمرد االنفصالية وتلك التي 
تقوم بها عناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي«.

وتابع قائاًل: » أيها الحشد الكريم إننا نلتقي اليوم لنقف معًا 
على مجمل التفاعالت التي يشهدها الوطن وهو يتهيأ لالنتقال 
إلى مرحلة أكثر تطورًا من الممارسة الديمقراطية والنهوض 
التنموي، وكلنا على وعي كامل بذلك االرتباط الوثيق بين 
الديمقراطية والتنمية، وإذا كنا ندرك أهمية الديمقراطية 

وسيادة مناخ األمن واالستقرار وأثرهما 

العميق في خلق الفرص المواتية للتنمية الشاملة والمستديمة، 
فإن للديمقراطية استحقاقاتها الجوهرية«.

وأكد في هذا الصدد أن أول هذه االستحقاقات االنتخابات 
س�واء أكانت برلمانية أو رئاسية أو محلية،فاالنتخابات هي 
المظهر األصيل للديمقراطية وهي كذلك حق دستوري 
وديمقراطي ثابت لشعبنا اليمني،والذي من خالله يعبر عن 

إرادته في تفويض من يراه مناسبًا إلدارة شئون الدولة.
وقال : »إن أية محاولة لمصادرة هذا الحق يضع أصحابه في 
مواجهة مع اإلرادة العارمة لهذا الشعب الذي شب عن الطوق 

ويرفض أية محاولة للوصاية عليه من حزب أو جماعة«.

نؤيد المبادرة
وأضاف: » من هذا المكان نؤكد لكل هذه القوى إيماننا القوي 
والعميق بالنهج الديمقراطي وحقنا في الحياة الحرة الكريمة 
والعيش في وطن آمن ومستقر، ونؤيد تلك المبادرات الحكيمة 
لقائد هذا الوطن من أجل الوفاق الوطني والشراكة الوطنية 

المسئولة واالنتصار للشعب ولمؤسساته الدستورية«.
وكان رئيس الوزراء قد أشاد في مستهل خطابه بما تشهده 
محافظة المهرة من تطورات في مختلف المجاالت، ليس هبة 
رسمية، وإنما نتيجة لالنخراط غير المسبوق ألبناء المحافظة 
في بناء محافظتهم واالستفادة من الفرص المتاحة والتي ظلت 

بعيدة عن متناولهم ردحًا طوياًل من الزمن.
وقال مجور: » أنقل إليكم تحيات القائد الوحدوي الكبير.. راعي 
مسيرة النهضة الديمقراطية والتنموية العظيمة.. ليمن الثاني 

والعشرين من مايو رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتمر الشعبي العام فخامة األخ الرئيس علي 
عبداهلل صالح إليكم جميعًا، ومن خاللكم إلى 
جميع أبناء محافظة المهرة الكرام، وسعادتي 
غامرة بأن أجدد اللقاء بكم يا أبناء المهرة.. 
الذين تجددون بعاداتكم وتقاليدكم الصلة 

بماضي اليمن الحضاري العريق«.
وأض��اف: » كانت المهرة وما تزال بوابة 
اليمن الشرقية،ميناء األزد وثغر اليمن 
المشرع على العالم.. األيقونة الوطنية 
الندية برذاذ خريف حوف.. الزاخرة بالعطاء 

كبحرها الممتلئ بالخيرات«.
وتابع مجور: » لقد عبرتم يا أبناء المهرة 
عن إيمانكم العميق بوطنكم.. وبوحدتكم 
المباركة.. كيف ال وأنتم من يلمس ويعيش 
ويشاهد اإلنجازات والتحوالت الكبيرة التي 
جاءت بها الوحدة اليمنية، هذه اإلنجازات 
والتحوالت التي وضعت محافظة المهرة 
في قلب االهتمام الرسمي بعد أن كانت 
في ذلك الماضي الشمولي البائس على 

الهامش«.
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أبناء المهرة:  مرحباً  بيوم الديمقراطية الـ27 من ابريل

في المهرجان الجماهيري الحاشد للمؤتمر وأحزاب التحالف بالمهرة

مجور: حريصون على تعزيز الوفاق وبناء شراكة وطنية حقيقية
نمارس الحوار كجزء 

من التزامنا رغم 
امتالكنا أغلبية 

البديل 
للمؤسسات 

الدستورية وال 
حوار خارج إطار 

شرعيتها

للديمقراطية استحقاقاتها 
واالنتخابات مظهرها األصيل 

للتعبير عن إرادة الشعب

الوحدة انتشلت المهرة من 
الهامش ووضعتها في صدارة 

االهتمام

التعديالت الدستورية تنفيذ للبرنامج االنتخابي الرئاسي هدفها تطوير النظام الديمقراطي

محافظ المهرة:

النهضة التنموية كسرت حاجز العزلة 
وفتحت آفاقًا واسعة لالستثمار

م����ن ج��ان��ب��ه  
أش���ار محافظ 
ال��م��ه��رة علي 
محمد خودم إلى ما حظيت 
المهرة من  به محافظة 
اهتمام ورعاية وتنمية 
ف��ي ظ��ل دول���ة ال��وح��دة 
التي أعادت لها اعتبارها 
سنوات  ع��ن  وعوضتها 
الحرمان.. مبينًا أن هناك 
يع  ر لمشا ا م��ن  لكثير  ا
تحققت  لتي  ا ية  لتنمو ا
مختلف  ف��ي  فظة  للمحا

مناحي الحياة.
وق��ال خ���ودم: » ي��درك 
الجميع النهضة التنموية 

التي شهدتها محافظة المهرة والتي كسرت 
طوق العزلة عنها وفتحت أمامها آفاقًا واسعة 
في التنمية واالستثمار وكذا مشاريع البنى 
التحتية في مختلف المجاالت والخدمات 
العامة األخرى والتي تم وضع حجر األساس 

لها«.

وت���ط���رق محافظ 
المهرة إلى تطلع أبناء 
المحافظة للمشاركة 
في االنتخابات النيابية 
التي سيشهدها الوطن 
للمرة ال��راب��ع��ة منذ 
لجمهورية  ا ع���الن  إ
اليمنية في 22 مايو 
1990م .. م��ؤك��دًا 
أهمية هذا االستحقاق 
الديمقراطي باعتباره 
حقًا دستوريًا أكد عليه 
دس��ت��ور الجمهورية 
نين  ا لقو ا و ليمنية  ا

النافذة.
وق�����ال: » ان ه��ذا 
االستحقاق يأتي بعد أن أنهى مجلس النواب 
الحالي دورة برلمانية استمرت ثمانية أعوام 
.. الفتًا إلى أهمية إقرار التعديالت الدستورية 
لما من شأنه االرت��ق��اء بالعمل السياسي 

والدفع به إلى آفاق واسعة .
وأك��د على  تأييد أبناء محافظة المهرة 
ل��إج��راءات التي اتخذها مجلس النواب 
والمتمثلة في إق��راره 
بات  النتخا ا نون  لقا
ب��ال��ت��ع��دي��الت التي 
وردت ع��ل��ي��ه وك��ذا 
لعليا  ا للجنة  ا تعيين 
لالنتخابات وإق���راره 
من حيث المبدأ نقاش 
التعديالت  م��ش��روع 
على ال��دس��ت��ور..وك��ذا 
تمسك أبناء المحافظة 
ل��دس��ت��وري  ا بحقهم 
ف��ي م��ش��ارك��ت��ه��م في 
االن��ت��خ��اب��ات النيابية 
واختيار ممثليهم لمجلس 
النواب واالستفتاء على 

التعديالت الدستورية.

 مستعدون لالنتخابات 
والحوار ونبارك التعديالت

بدوره أكد  
المسؤول 
التنظيمي 
ل��ل��م��ه��رج��ان،ن��ائ��ب 
رئيس فرع الموتمر 
ال��ش��ع��ب��ي ال���ع���ام 
بالمحافظة عامر سعد 
لمشاركة  ا أن  علي 
في االنتخابات حق 
دستوري نص عليه 
الدستور والقوانين 

النافذة .
وقال: »إن الشراكة 

في السلطة تأتي وفقًا 
لنتائج االنتخابات والشعب يملك الحق في تخويل 
من يشاء ومن يثق به، والموتمر الشعبي العام 
وأحزاب التحالف سيظالن مستعدين للحوار بشكل 

دائم«
وأعرب عن مباركة وتأييد جماهير المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بالمهرة 
لكل التعديالت الدستورية الهادفة إلى تطوير النظام 
السياسي وتوسيع صالحيات السلطات المحلية في 
المحافظات وإعطاء المرأة حقوقها الدستورية 
بتخصيص أربعة وأربعين مقعدًا في البرلمان وإفساح 
المجال أمامها للتنافس مع أخيها الرجل في الدوائر 

النيابية األخرى.

نائب رئيس فرع المؤتمر:منظمات المجتمع المدني: 

أكد رئيس الهيئة الوزارية للمؤتمر  
الشعبي العام عضو اللجنة العامة 
الدكتور علي محمد مجور أن قيادة 
المؤتمر ماضية نحو إجراء االنتخابات النيابية 
بموعدها 27 أبريل القادم، مشيرًا إلى أن ذلك 

يأتي تنفيذًا للنصوص الدستورية.
وأشار خالل ترؤسه الخميس اجتماعًا لقيادة 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المهرة بحضور 
األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
الدكتور احمد عبيد بن دغر إلى ض��رورة أن 
تحشد قيادة المؤتمر بالمحافظة كل الطاقات 
واإلمكانات من أجل اإلعداد والتحضير الجيد 
لالنتخابات القادمة والتي ستمثل نقطة تحول 

في الحياة الديمقراطية في اليمن.
وق��ال مجور: إن على أعضاء المؤتمر أن 
يستفيدوا من رصيد المنجزات الضخم للمؤتمر 
الشعبي العام وحكومته والتي تحققت في 
فظة  محا منها  و ليمن  ا ت  فظا محا مختلف 
المهرة وأن يتحدثوا في أوساط الناس عن تلك 
المنجزات ضاربًا المثل بماشهدته محافظة 
المهرة التي قال إنها كانت قبل إعادة تحقيق 
الوحدة معزولة عن بقية أجزاء الوطن ولكن 
بفضل المنجزات التي تحققت أصبحت اليوم 
ترتبط ببقية المحافظات عن طريق شبكات 

طرق حديثة.
مضيفًا :لقد تحققت إنجازات تنموية في 
محافظة المهرة ومن يريد أن يتأكد من ذلك 
فعليه مقارنة ما كانت عليه المهرة في عام 

1990م وكيف أصبحت اليوم.
وأكد رئيس الهيئة الوزارية للمؤتمر أن أحزاب 
اللقاء المشترك تحاول عرقلة إجراء االنتخابات 
في موعدها وتريد إسقاط البالد في الفوضى 
وقال: إذا لم تتم االنتخابات النيابية في موعدها 
فسيصبح هذا النظام والحكومة غير شرعية 
وستشهد البالد فراغًا دستوريًا ال يعلم إال اهلل 

مخاطره.
وأشار مجور إلى أن المؤتمر الشعبي العام قدم 
تنازالت كثيرة ألحزاب اللقاء المشترك وهو ماتم 
في اتفاق فبراير الذي تنازل فيه المؤتمر من 

أجل إصالح النظام السياسي من خالل التمديد 
لمجلس النواب لمدة عامين وتأجيل االنتخابات.
وأضاف لكن العامين انقضيا دون تنفيذ ما 
تضمنه اتفاق فبراير وبالتالي فال مجال أمام 
الجميع سوى إجراء االنتخابات في موعدها. 
وقال: إن الديمقراطية واالنتخابات ليست ملكًا 
ألحزاب وإنما هي ملكًا للشعب الذي يحق له 
وحده اختيار من يمثله في الهيئات التشريعية 

وفي مقدمتها مجلس النواب.
واختتم مجور كلمته مخاطبًا قيادة المؤتمر 
بالمحافظة بالقول :ثقوا أن قيادة المؤتمر 

تؤازركم وتقف خلفكم من أجل العمل الحثيث 
إلنجاح االنتخابات النيابية المقبلة.

وكان رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة المهرة علي محمد خودم أوضح 
االستعدادات الجارية لالنتخابات بالمحافظة وما 

قامت به قيادة المؤتمر في هذا الجانب .
وتحدث خودم عن االنجازات التي تحققت 
بالمحافظة بمختلف المجاالت مشيرًا إلى أن 
هناك العديد من المشاريع التنموية التي 
ستشهدها المحافظة خالل الفترة القادمة أهمها 
مشروع الطاقة الخامس ومشروع المياه والصرف 
الصحي باإلضافة إلى المشاريع الجديدة التي 
تم وضع حجر األساس لها اليوم مؤكدًا التفاف 
أبناء المحافظة حول القيادة السياسية وقيادة 
المؤتمر الشعبي العام إلجراء االنتخابات النيابية 

بموعدها المحدد.
حضر اللقاء محمد العيدروس عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر رئيس معهد الميثاق وعارف 
الزوكا عضو اللجنة العامة رئيس دائرة الشباب 
والطالب بالمؤتمر، وحافظ معياد عضو األمانة 
العامة رئيس الدائرة الفنية بالمؤتمر وناصر 
العطار رئيس الدائرة القانونية وطارق االكوع 
رئيس دائرة المعلومات واإلحصاء بالمؤتمر، 
ونائب رئيس فرع المؤتمر بمحافظة المهرة 
عامر سعد علي، وأع��ض��اء الهيئة ال��وزاري��ة 
للمؤتمر المهندس كمال الجبري، والمهندس 

عمر الكرشمي.

رئيس الهيئة الوزارية للمؤتمر:

الشموليون يريدون عرقلة االنتخابات وجر البالد إلى الفوضى

معًا للتصدي لمفتعلي األزمات

 فيصل الصوفي- عبدالملك الفهيدي


