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وطريقة تشكيلها.
مؤكدين على ضرورة رفع مستوى المجلسين 
النيابيين وأهمية التناغم العملي بين الغرفتين 
بما يحقق أه��داف التشريع والقوانين وفقًا 
للصالحيات الدستورية، وأهمية اكسابها 

شروط نظام الترشيح للغرفتين.
ولفتوا إلى ض��رورة تعزيزها بما ينسجم 
وطبيعة المهام التشريعية والرقابية لهما.. 
كما أن الترشيح يخضع لثقة الناس وتأييدهم 

وقناعتهم به.
وأكدت اآلراء أن البرلمان يعد الهيئة التي 
تختص بالتعبير عن اإلرادة العامة للشعب 
التي تظهر في القوانين التي يسنها، وأيضًا في 
مناقشة الخطط التنموية والموازنات العامة 
والمصادقة على االتفاقيات وفقًا لما يترجم 

الخطط والبرامج التنموية.
كما ركزت النقاشات حول دور الجهاز المركزي 
للرقابة والمحاسبة بما يسهم أكثر في محاربة 
الفساد وحماية المال العام وأهمية تعزيز 
قدراته وبرامجه ورب��ط العملية بمنظومة 
المكافحة األخ��رى للجهات التي تعمل في 
هذا الشأن.. وأشاروا إلى أهمية ربط الجهاز 
بمنظومة رقابية لتكون أداة فاعلة لتعقب 
الفساد والمفسدين واالس��ه��ام في تنفيذ 
برامج اإلصالحات المالية واإلدارية في الدولة 

ومؤسساتها المختلفة.
واقترح ممثلو األحزاب والتنظيمات السياسية 
بضرورة إضافة نص دستوري يشير إلى عدم 
سقوط جرائم الفساد والعبث بالمال العام 
والنهب بالتقادم وذلك لجعل مهمة برامج 
محاربة الفساد والمفسدين حقيقية على 
األرض بما يساهم بقوة وفاعلية في الحد من 

االستنزاف والنهب للمال العام.
آراء المحافظات

للجنة  ا رئيس  حسب  نية  لبرلما ا للجنة  ا
اإلعالمية األخ أحمد الكحالني عضو مجلس 
النواب ستظل في انعقاد الستيعاب المالحظات 
واآلراء المرسلة من المهتمين في المحافظات 
بهذه العملية الديمقراطية واالسهام الفاعل 
في إحداث قفزة تشريعية نوعية تستهدف 
السياسي  لنظام  ا تطوير  أساسي  بشكل 
والديمقراطي في البالد واالنتقال إلى الحكم 
المحلي واسع الصالحيات للمجالس المحلية 
المنتخبة من الشعب وأيضًا زيادة مشاركة 

المرأة بمنحها 44 مقعدًا نيابيًا في البرلمان.
وقال الكحالني ل�»الميثاق«: إن لجنة تلّقي 
اآلراء والمقترحات ستستقبل جميع اآلراء أيًا 
كانت من المحافظات أو من المشاركين في 
اللقاءات التي تعقد في المجلس، وذلك عبر 
العناوين االلكترونية التي تم اإلعالن عنها 
ونشرها في الصحف ووسائل اإلعالم المختلفة 

في وقت سابق.

فرز اآلراء
إل��ى ذل��ك ق��ال النائب علي أبوحليقة: 
إن اللجنة ستقوم بفرز آراء ومقترحات 
المشاركين في اللقاءات أو المرسلة من 
المحافظات وأيضًا ما نشر في وسائل اإلعالم 
بعد انتهاء الفترة الدستورية المحددة ب�)60( 
يومًا وأيضًا العمل على بلورتها وإخراجها 
في مصفوفة متكاملة وواض��ح��ة تتفق 
والحاجة الوطنية وهدف المشروع المقدم 
إلى المجلس والذي سيعبر عن أبناء الشعب 
بكافة شرائحهم وفئاتهم االجتماعية.. وذلك 
قبل رفعها إلى اللجنة المختصة في ضوء 
اآلليات المطروحة سواًء بالحذف أو االضافة 
وبما ينسجم مع النصوص الدستورية 

ومقتضيات وغايات التعديالت.
وأشار أبو حليقة ل�»الميثاق« إلى أن لجنة 
استقبال المقترحات تلقت أكثر من )1000( 
رأي ومقترح ويجرى اآلن غربلتها وتنقيحها 
واستبعاد العبارات المطاطية والحشو من 
للمشروع  لمعززة  ا لتعديالت  ا مقترحات 
المطروح حتى ننجز المهمة الوطنية الموكلة 
إلينا في اللجنة البرلمانية في إطار علمي وفني 

وموضوعي وإجرائي شفاف.
وتوقع علي أبوحليقة بأن يتم انجاز التقرير 
ورفعه للجنة الخاصة أواخ��ر فبراير الحالي 
وفقًا للمهلة المحددة ب�)60( يومًا ليتم رفعه 
لمجلس النواب ليتم مناقشته وإقراره بصورة 
نهائىة ورفعه للجنة االنتخابات النزاله للشعب 

لالستفتاء عليه وفقًا لنصوص الدستور.. 
ء  االستفتا عملية  تجرى  ن  أ يتوقع  كما 
في أبريل المقبل بالتزامن مع االنتخابات 
البرلمانية الرابعة الجاري التحضير لها على 

مستوى رفيع وفاعل.

أكثـر من »1000« رأي ومقـتــــــــرح حول التعديالت الدستورية
الدستورية.. وهدفت اللجنة من هذه اللقاءات إلى إثراء مشروع التعديالت 
بالمالحظات واآلراء والمقترحات الموضوعية والمهمة على صعيد تطوير 
الحياة السياسية ومواكبة التطورات التشريعية والديمقراطية وتوسيع 

المشاركة الشعبية في صنع القرار..
  صنعاء- بليغ الحطابي

نرفض االنقالب على المؤسسات الدستورية

فيما تواصل الفعاليـــــــــــــات الوطنية مناقشتها:

مشاركة أكثر من
)150( منظمة 
مدنية ومراكز 

بحثية

من أجل اليمن..!!

 
الدكتور خالد طميم- رئىس جامعة 

إليه صنعاء: لمقترحات للوطن والمواطن.. وبالتالي أفضل تحقق المصلحة العليا بالمشاركة الشعبية خطوات السياسي وطبيعته وتنتقل العمل الديمقراطي والنظام وسديدة من شأنها أن تعزز البرلمان هي خطوة متقدمة ال��دس��ت��وري��ة ت��ح��ت قبة نقاشات مشروع التعديالت م��ا أفضت وتفضي  وا ء  اآلرا والحيلولة دون الوقوع في منزلقات ومتاهات يريدها عليها وأن يضعوا أيديهم في أيدي بعض من أجل اليمن سقف الدستور والقانون والثوابت الوطنية التي ال خالف  المهم أن يعمل الجميع- سلطة ومعارضة- تحت ملحًا تنادي من أجله األحزاب السياسية..وازدهاره طالما وأنها كانت محل اجماع سابق ومطلبًا اليمن وأم��ن��ه واس��ت��ق��راره ستصب من أج��ل مصلحة ف��إن 
أعداء البلد.

مالمسة حقيقية..

 
ل��ج��اري مناقشتها المضي ف��ي إق���رار التعديالت والنظم السياسية- نائب عميد كلية الحقوق جامعة تعزالدكتور منصور محمد الواسعي- استاذ القانون الدستوري  ا بية سيحافظ على صورة بالدنا أمام الدستورية  يجا ا نظرة  ويعكس  لم  لعا لمنجزات المانحة والداعمة للتنمية.. فضاًل ل��دى ال��دول الشقيقة والصديقة ا ا على  لمحافظة  ا مطالب األحزاب وكافة مكونات المجتمع اليمني.إلى جانب عدد من التعديالت المطورة والتي كانت في األصل نحو اقتراح نظام الغرفتين التشريعيتين في »مجلس األمة« معظم دساتير العالم تعمل بنظام واحد وذلك ما دعا إلى االتجاه فبالدنا تأخذ بالنظام المختلط الرئاسي والبرلماني بينما وبمشاركة المرأة نصف المجتمع المغيّب.تطوير أداء أجهزة الدولة ونظام الحكم المحلي كامل الصالحيات الحديثة لمواكبة تطورات العصر الذي من شأنه أن يسهم في يخدم المرحلة المقبلة لتطوير النظام السياسي وبناء الدولة كونها تشكل إص��الح��ًا دستوريًا التعديالت المست واقعنا الحقيقي وإحداث النهضة له وللوطن.. فهذه القرارات التي تصب في خدمته نساًء ورجااًل في نظام الحكم وصنع اليمنية، ويعزز مشاركة أبناء الوطن التي حققها شعبنا منذ قيام الثورة ع��ن 

في لقاءات بعدد من المديريات
حجة تبارك التعديالت الدستورية 

وإجراء االنتخابات

حجة- مراد شلبي

  
والشخصية، والمضي مع الشعب نحو االنتصار لالستحقاقات القادمة.أحزاب المشترك إلى تحكيم العقل وتغليب مصالح الوطن على المصالح الحزبية المساعد محمد أبوراس، ومحمد صبار الجماعي رئيس لجنة التخطيط بالمحافظة- من جانب آخر دعا أبناء مديرية مبين في لقاء عقد بحضور وكيل المحافظة الفوضى وعدم االستقرار.. وطالبوا الجميع المشاركة الفاعلة في االنتخابات المقبلة.االختيار واالنتخاب.وأكدوا أنهم لن يسمحوا بإيصال البالد إلى الفراغ الدستوري وإثارة فرع المؤتمر- اإلجراءات الرامية إلى االنتصار لحقوق الشعب في الديمقراطية وحرية بمديرية شرس- بحضور أمين القدمي أمين محلي حجة ومحمد حفيظ نائب رئيس استجابة إلرادة الشعب...وعلى ذات الصعيد بارك االجتماع التنظيمي المنعقد على التعديالت الدستورية في الموعد المحدد قانونًا.. كون تلك المطالب تمثل المؤتمر وأحزاب التحالف، على أهمية إجراء االنتخابات البرلمانية المقبلة واالستفتاء العالقة..وفي مديريتي بني العوام ونجرة أكد المشاركون في اللقاء التنظيمي من على التئام جميع القوى السياسية حول طاولة الحوار لمعالجة جميع االشكاالت المؤتمر، أكد أبناء مدينة حجة وقوفهم إلى جانب القيادة السياسية  مثمنين حرصها الوطني حضره األخ فريد مجور محافظ حجة، واألخ فهد دهشوش رئيس فرع والتشوية بنصوصها.ففي لقاء موسع ألعضاء المؤتمر وأنصاره وأحزاب التحالف المحلية األسبوع الماضي، وقوفهم ضد أية محاوالت تمس الشرعية الدستورية وأكدوا في بيان لهم صادر عن االجتماعات واللقاءات الشعبية التي عقدتها السلطة المقبلة في موعدها المحدد 27 أبريل 2011م.الوطنية، وتأييدهم لإلعدادات التحضيرية إلجراء االنتخابات البرلمانية الجاري مناقشتها من قبل لجنة برلمانية خاصة مع مختلف الفعاليات عبر أبناء محافظة حجة عن مباركتهم لمشروع التعديالت الدستورية 

برنامج انتخابي

الدكتور صالح فضل السالمي- رئىس  
جامعة عمران

 التعديالت المزمع إجراؤها 

قيم  لترسيخ  ض��روري��ة 

الديمقراطية ومبدأ التداول 

السلمي للسلطة.. ان توسيع 

صالحيات الحكم المحلي 

أه��م م��ا ج��اء ف��ي مشروع 

التعديل كونه سينقل كثيرًا 

لحكومة  ا صالحيات  م��ن 

المركزية للوحدات اإلدارية 

مما سيعزز دورها ويمكنها 

لتنفيذ  ا و لتخطيط  ا م��ن 

للمشاريع ووضع الميزانية 

الخاصة بها وهذا دليل على أن القيادة السياسية قد وفت 

بوعدها وببرنامجها االنتخابي.

وطالب السالمي من كافة األح��زاب والتنظيمات 

السياسية والمجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع دعم 

التعديالت والتصويت عليها بكلمة »نعم« كونها تخدم 
المصلحة الوطنية.

تخدم الوطن

الدكتور عبدالعزيز بن حبتور- رئيس جامعة  
عدن

 مشروع التعديالت الدستورية 

من خالل اطالعنا عليه ومتابعتنا 

لكل النقاشات واآلراء في إطار 

نية  لما لبر ا للجنة  ا ت  ش��ا ن��ق��ا

المختصة الشك أنه يخدم الوطن 

وال��م��واط��ن، وي��دف��ع بالتجربة 

الديمقراطية إلى األمام..

للجنة  ا تجعل  فحين  ل��ك  ل��ذ

المعنية عملية تبادل اآلراء وإبداء 

المالحظات القيمة والموضوعية 

ا  فهذ ت  يال لتعد ا ح  مقتر على 

يأتي في ض��وء ح��رص المؤتمر 

كونه صاحب هذا المشروع، على أن يحظى باتفاق وتوافق 

وطني يضم مختلف شرائح المجتمع عبر الفعاليات المدنية 

والسياسية والحزبية واألكاديمية والباحثين وغيرهم باعتبار 

أن الدستور هو العقد االجتماعي الذي يكفل حقوق الجميع 

والذي البد أن يراعي ويواكب كافة التطلعات والطموحات 
لشعبنا.

الجبهة الوطنية تدعو املشرتك 

إىل االحتكام لصناديق االقرتاع

الحديدة - محمد شنيني 

لوطنية  ا للجبهة  لث  لثا ا م  ل��ع��ا ا لمؤتمر  ا عقد   

الديمقراطية بمحافظة الحديدة أمس األول بحضور 

قيادات وأعضاء الجبهة في مديريات المحافظة ..والقى أمين عام 

المجلس المحلي بالحديدة حسن هيج كلمة دعا فيها االخوة في اللقاء 

المشترك إلى تحكيم العقل والسير معا في خطوات جادة و صادقة 

لتحقيق وئام وطني وانتخابات نيابية تحقق مصلحة الوطن...مشيرًا 

إلى أهمية التعديالت الدستورية حيث تؤسس لمرحلة جديدة في 

تاريخ اليمن وضرورة إجرائها مع االنتخابات.. متمنيًا في ختام كلمته 

النجاح لهذا المؤتمر والخروج بمقررات وتوصيات مهمة تصب في 

مصلحة الوطن.وكانت قد ألقيت عدد من الكلمات من قبل احمد 

حسن نائب رئيس فرع الجبهة ومحمد عياش قحيم عن قيادة فرع 

المؤتمر الشعبي العام في المحافظة وعبدالواسع عقالن الحمادي 

عن أحزاب التحالف الوطني وسبأ الشميري عن المرأة..دعت إلى 

الوقوف صفًا واحدًا لحماية الوحدة المباركة والنهج الديمقراطي 

كخيار حضاري عريق لكل اليمنيين وأن يتحمل الجميع مسؤوليتهم 

لبناء وتنمية وأمن واستقرار الوطن.


