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رئيس اللجنة  اإلعالمية الفرعية 
عن اللجنة البرلمانية الخاصة النائب 
أحمد محمد الكحالني أكد على أهمية 
أن تكون المالحظات واآلراء في صميم 
المواد المقترح تعديلها التي تضمنها 
المشروع المقترح المقدم من المؤتمر 
الشعبي العام وبما يمكن من الخروج 
ب��رؤي��ة وطنية لتعديالت مواكبة 
ومتطورة تستجيب آلم��ال الحاضر 
وطموحات المستقبل.. وأكثر استيعابًا 
للتطورات التشريعية العالمية في 
الدول الديمقراطية وبما يستقيم مع 

حاجات المجتمع اليمني.
الديمقراطية 

وف��ي أج��واء ح��رة تعزز من النهج 
ال��دي��م��ق��راط��ي ل��ل��ب��الد وال��ح��رص 
ال��واض��ح لتعزيز وتنمية وسائلها 
وأدواره��ا واصلت اللجنة البرلمانية 
المكلفة بدراسة  مشروع التعديالت 

فقد استضافت المنظمات المدنية والباحثين 
وأكاديميي الجامعات وممثلي ال��رأي العام 
وغيرهم ف��ي جلسة ح��واري��ة ونقاشية هي 
تعقدها  لتي  ا ءات  للقا ا سلسلة  في  نية  لثا ا
اللجنة، والتي تزيد عن )70( فعالية ونشاط 
ديمقراطي جماهيري مجتمعي واٍع تبرز أهمية 
هذه التعديالت في إح��داث نهضة تشريعية 
وديمقراطية وتنموية شاملة على كافة األصعدة 

والمستويات.
تركزت اآلراء والمالحظات المقدمة للجنة حول 
أهمية تعزيز حقوق المرأة في النشاط العام 
لمختلف سلطات الدولة ومؤسسات صنع القرار 

بما يتناسب ومكانتها ودوره��ا في المجتمع 
وقدرتها على المساهمة في صنع التحوالت التي 

يشهدها الوطن على كافة األصعدة..
كما أشارت إلى تعزيز دور الشباب في الحقوق 
وال��واج��ب��ات الدستورية والقانونية واألخ��ذ 
بقدراتهم الذهنية والعملية للمساهمة بفاعلية 
التطورات  االيجابية ف��ي كافة  والمشاركة 

والقضايا الوطنية.
وشدد المشاركون الممثلون للجامعات ومراكز 
األبحاث والمنظمات المدنية على ض��رورة أن 
تكون التعديالت مستخلصة من واقع التجربة 
للبالد  لسياسية  وا نونية  لقا ا و لدستورية  ا

والمواكبة لمتطلبات المستقبل.

كما أك��دت المداخالت على مسألة تعزيز 
الالمركزية المالية واإلدارية باالنتقال الكامل إلى 
حكم محلي واسع الصالحيات بما يعزز المشاركة 
الشعبية في بناء المجتمع في شتى مناحي 
الحياة.. كما تطرقت إلى أهمية مهام وصالحيات 
السلطة التشريعية والرقابية وتطوير العمل 
البرلماني انطالقًا من خبرة وتجربة سابقة في 
هذا الميدان بما يطور التجربة اليمنية ويرتقي 

بها إلى مستوى الطموح المأمول.
آراء حزبية

في اللقاء المخصص لألحزاب والتنظيمات 
السياسية للنظر في المشروع وإبداء المالحظات 
عليه حيث توافقت آراء األح��زاب مع ما جاءت 
والمراكز  المنظمات  به 
البحثية بضرورة السعي 
ن��ح��و ت��ط��وي��ر ال��ن��ظ��ام 
ال��س��ي��اس��ي وال��ع��م��ل��ي��ة 
الديمقراطية بمفرداتها 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة وت��وس��ي��ع 
لشعبية  ا رك��ة  ل��م��ش��ا ا
واالنتقال إلى الالمركزية 
وإيجاد حكم محلي واسع 
ال��ص��الح��ي��ات وزي�����ادة 
المشاركة السياسية للمرأة 
النجاحات  على ق��اع��دة 
التنموية التي حققتها في 

مجاالت عدة.
وتطرق عدد من ممثلي 
والتنظيمات  األح����زاب 
السياسية في لقائهم إلى 
نظام الغرفتين وتحديد 
م���ه���ام واخ��ت��ص��اص��ات 
مجلسي الشورى والنواب 
بصورة واضحة وأكثر دقة 

أكثـر من »1000« رأي ومقـتــــــــرح حول التعديالت الدستورية

وحدتنا الوطنية القوة التي نواجه بها كل التحديات

فيما تواصل الفعاليـــــــــــــات الوطنية مناقشتها:

الكحالني: نحرص على الخروج برؤية وطنية
 تستجيب الستحقاقات املستقبل

أبوحليقة: 
سنقوم بغربلة 
اآلراء المقدمة 
وبلورة رؤية 

متكاملة

 لألسبوع الثاني على التوالي وقفت األحزاب والتنظيمات السياسية 
ومنظمات المجتمع المدني والباحثين والمهتمين يومي االثنين 
والثالثاء الماضيين في لقاء هو الثاني من نوعه في سلسلة اللقاءات 
والحوارات التي تجريها اللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة التعديالت 

الديمقراطي وتطويرهللحفاظ على املسار 

 
لديمقراطي المقترحة ستضمن كثيرًا من الحقوق وستحافظ  الش��ك أن نصوص التعديالت الدستورية الدكتور عبدالعزيز الشعيبي- رئيس جامعة إب ا ر  لمسا ا نظام ديمقراطي فاعل حتى المجتمعية المختلفة- تأسيس المجتمع المدني والفعاليات من قبل األح��زاب ومنظمات التعديالت- التي يتم إثراؤها ك��م��ا أن ب���إم���ك���ان ه��ذه والتكوينات السياسية..حولها من قبل مختلف األطراف خاصة وأنه قد سبق االتفاق وتعزيز وسائله وأدوات���ه.. على 

الديمقراطية، ووضع طالبنا بها، كما أنها لم تخرج عن المطالب الشعبية وه��ذه التعديالت سبق وأن اليزعزع.. التطور الذي ننشده.السبيل األمثل للخروج برؤية وطنية قادرة على مواكبة الذي يتم األخذ به حاليًا لمناقشة مشروع التعديالت هو تجسد معايير معينة في عقليتها، لذا كان االتجاه الوطني حتى ال يكون اسيرًا لبعض األحزاب التي التريد إاّل أن اإلجراءات التي تحدد بدقة وتضبط العمل الديمقراطي بالمزيد من ترسيخ وتثبيت 

قيمة حضارية

 
مشروع معطيات الحاضر والمستقبل..اليمني ق��ادر على االبتكار والتجاوب مع تعد قيمة حضارية كبيرة تؤكد أن اإلنسان  التعديالت الدستورية المطروحة الجامعة اليمنية األردنيةالدكتور عبدالصمد هزاع- رئيس  على  اطلعت  عندما  خالل نظام الكوتا الذي حدد مقاعد معينة في االسهام االيجابي في صنع القرار.. أو من يتعلق بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية من األمور التي كنا نتطلع إليها سواًء فيما والمشرع اليمني قد وضع يده على كثير التعديالت أدرك��ت أن القيادة السياسية وق���ال: 

للمرأة من أجل تعزيز دورها في خدمة المجتمع أو فيما يتعلق بالحكم 
المحلي واسع الصالحيات أو ما يتعلق بمجلس األمة بغرفتيه )النواب 

والشورى(..
وأكد رئيس الجامعة اليمنية األردنية أن لديه مقترحًا مكتوبًا حول 
هذه التعديالت وخدمة الوطن.هذه التعديالت سوف يسلمه للبرلمان قريبًا كإسهام متواضع في إثراء 

التعديالتابن��اء عن��س يباركون 
 

المساس بالمكتسبات الوطنية وبأمن الوطن واستقراره عن امن الوطن واستقراره ولن يسمحوا ألي حزب أو جماعة صغيرهم وكبيرهم سيكونون في مقدمة الصفوف المدافعة تفضي إليها أعمال العنف، مؤكدين أن أبناء مخالف جبل الدار وحملوا أح��زاب اللقاء المشترك مسؤولية أية نتائج قد وصولها إلى مقاعد البرلمان.واسع الصالحيات وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وضمان يكفل تطوير النظام السياسي واالنتقال إلى الحكم المحلي وبارك أبناء المنطقة مشروع التعديالت الدستورية بما البسطاء لتنفيذ أعمال الشغب.إلى إثارة العنف بهدف زعزعة األمن واالستقرار واستغالل المسلحة واألمن في بعض المديريات , والدعوات الهادفة وعزل المنطقة األعمال اإلرهابية الموجهة ضد أبناء القوات ودانوا خالل مظاهرة شعبية- الخميس- انطلقت من قرى قناعات المواطنين.في موعدها وقطع الطرق أمام من يحاولون الوقوف أمام بالطرق غير المشروعة, داعين إلى إجراء االنتخابات النيابية التي تتبناها أحزاب المشترك سعيا للوصول إلى السلطة محافظة ذمار رفضهم للعنف والتطرف والفتنة أكد أبناء مخالف جبل الدار مديرية عنس- ذمار - عبدالكريم النهاري
جاحد، مؤكدًا تمسك أبناء المديرية بخيار الديمقراطية.خدمية وتنموية في مختلف المجاالت والتي ال ينكرها إال محمد زيد عمران أشاد فيها بما تحقق للبالد من انجازات المديرية، رئيس اللجنة التحضيرية للمسيرة الشيخ محمد وكانت قد ألقيت في المسيرة عدد من الكلمات من قبل أبناء ووحدته.

بني علي باملحويت 
يؤيدون التعديالت

تعهد مشائخ ووجهاء وأعيان ومواطنو  

قبائل بني علي بمديرية الرجم محافظة 

التحريض  أعمال  لكل  بالتصدي  المحويت 

والفوضى التي تدعو اليها القوى الضالة والناقمة 

على الوطن ومنجزاته وأعلنوا رفضهم للدعوات 

المتشددة والتي تسعى لجر الناس الى مستنقع 

الفوضى والعبث وإدخال البالد في دوامة من 

الصراعات والفوضى .وأك��دوا في بيان صادر 

عن اللقاء الجماهيري الكبير الموسع الذي عقد 

االربعاء وقوفهم مع االمن واالستقرار ومع وحدة 

الصف والكلمة وضد كل النزعات واالعمال التي 

ال تخدم مصلحة الوطن وتسبب إعاقة مشاريع 
التنمية.

مؤكدين أن جميع قبائل بني علي والشاحذية 

بمديرية الرجم سيشاركون في االنتخابات 

النيابية المقبلة وتأييد التعديالت الدستورية 

ويقفون م��ع االم��ن واالس��ت��ق��رار واالحتكام  

لصناديق االقتراع وسيسقطون كل الرهانات 

التي تسعى الى تعطيل الحياة السياسية وادخال 

البالد في دوامة الصراعات.

تعديالت رصينة..

الدكتور عبدالعزيز الكميم - نائب رئيس  
جامعة عمران

 تعد الدساتير الوثيقة األساسية التي تحتل 

مركز الصدارة بين القواعد التشريعية المنظمة والتي 

من وظائفها تحديد شكل الدولة وهويتها وطبيعة نظام 
الحكم..

وبالتالي فإن مشروع التعديالت الجاري مناقشته 

قد المس- دون شك- كثيرًا من برامج األح��زاب الذين 

يعارضونه اليوم.. كما أنه اليزال خاضعًا للمناقشة وإبداء 

اآلراء، وبإمكان هذه األحزاب وكل من له شأن التقدم برأيه 
ورؤيته..

واعتقد أن هناك موادًا مقترحة تحتاج عملية تطبيقها 

إلى التدرج كما هو الحال في مقترح التحول إلى الغرفتين التشريعيتين بحيث النبدأ 

من حيث انتهى اآلخرون.. فكان يفترض البدء بنقل الصالحيات حتى تكون بمستوى 

التكوين.. النقطة األخرى هي مسألة مشاركة المرأة فكان باإلمكان التحول المشروط 

بحيث يبدأ التنافس فيما بين النساء وأن توضع بما يتطلبه الواقع من ممارسة 
ديمقراطية.

لذلك اعتقد أن النقاشات والحوارات الجارية من قبل اللجنة البرلمانية المختصة 

سينتج عنه تعديالت تتسم بالرصانة والقيم المميزة ألحكام القاعدة القانونية.


