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نواب حجة ينفون وجود عبيد بمحافظتهم
¿ نفى نواب من حمافظة حجة وجود عبيد مبحافظتهم ،عقب �إث��ارة النائب من ذمار
عبدالعزيز جباري ما ن�شرته و�سائل �إعالم عن املو�ضوع ..م�شري ًا �إىل �أن بقاء العبودية ي�سيئ
ل�سمعة اليمن.
و�أكد النائب من حجة عبدالكرمي الأ�سلمي وجود العبيد ..ولكن قبل خم�سني عاماً
ومت حترير جميع العبيد �آنذاك وبع�ضهم �أ�صبحوا الآن جتار ًا ..وطالب بت�شكيل
للتق�صي۹..
جلنة ّ
¿ يأتي تضمين نص المحضر الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لتنفيذ اتفاق
فبراير ..بنداً ينص على «أن تكون أعمال اللجنة علنية وشفافة بما يمكن الرأي العام واألشقاء واألصدقاء
من متابعة سير الحوار أو ً
ال بأول»  -تجسيداً للحكمة اليمانية وإيماناً من المتحاورين بأنه ال يمكن تجاوز
الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن ومواجهة التحديات اال بحوار وطني شامل وعلني يتسنى للجميع
متابعة مضامينه وإثرائه باآلراء السديدة المتنوعة ..وأيضاً وضع المتحاورين أمام الرأي العام المتابع لكيفية
التعاطي مع موضوعات الحوار المحددة.
ً
الحوار العلني سيجعل الشعب شريكًا فاعال فيه وسيحد من التكهنات والمزايدات وسيجيب على كافة
التساؤالت وسيزيل الخوف والقلق ،وسينقل المواطن من حالة الترقب الى المراقبة حسب قول برلمانيين
استقرأوا آراءهم من هذا االستطالع..

محمد قاسم النقيب*

أرضنا واعدة

¿ ن�ستطيع القول ب ��أن مالمح ر �ؤيتنا ل�صناعة النمو
والتطور يف قطاع النفط واملعادن �أ�صبحت �شبه غام�ضة
من حيث �أن بلدنا غنية برثواتها ،واليمن بلدة طيبة
حباها اهلل بخ�صائ�ص جيولوجية مغرية وثروات �شتى من
املعادن �أهمها البرتول وكنوز كثرية التي دلت االبحاث على
وجودها يف مناطق متعددة� ،إذا �صلحت النية �صلح العمل
أم�س احلاجة يف بالدنا اىل
وثبت الأجر والثواب ،ونحن ب� ِّ
�إدارة ناجحة متميزة تدير الأمور ولي�س بال�ضرورة �أن
تكون حملية  %100فبالإمكان اال�ستعانة بتجارب الدول
الناجحة واال�ستعانة بكوادر عربية �أو �أجنبية لرتتيب
�أولويات اقت�صادنا وكيفية التخطيط والتنفيذ.
ا�ستثماراتنا يف جمال النفط ممتازة ،فهناك �أكرث من مائة
قطاع نفطي يف خارطة اليمن النفطية و�أكرث من ع�شرين
�شركة عاملية ا�ستك�شافية واكرث من � 15شركة انتاجية
وخم�سني �شركة خدمية كما توجد ا�ستثمارات يف مناجم
احلجر اجل�يري ومعادن النحا�س والنيكل والكونالت
ومناجم الزنك والر�صا�ص والف�ضة وغريها من املعادن،
�أ�ضف اىل ذلك �شركة �صافر الوطنية وم�صفاة عدن ومارب
و�شركة الغاز احلديثة.
هذه اال�ستثمارات �ستنقل االقت�صاد اليمني نقلة نوعية
�إذا ما �أديرت ب�أيا ٍد كفوءة ومتخ�ص�صة و�أمينة ،فقد �أ�صبح
لزاماً علينا لي�س فقط تطوير وحتديث موا�صفات ومقايي�س
شريك فاعل
ما ن�ستورده بل يلزمنا تطوير وحتديث موا�صفات ومقايي�س
من جهته �أ�شار النائب �أحمد اخلوالين اىل �أن بالدنا
ما ننتجه ب�شكل يواكب التقنية احلديثة يف الدول امل�ستفيدة
اتخذت الدميقراطية نهجاً وخيار ًا وبالتايل ف�إننا نعمل
وكذا املناف�سة ،والدولة اليمنية احلديثة مل تعد حتتمل ما قد
على �صقل وتطوير هذه التجربة ومن هذا التطوير
ي�سيئ اىل �سمعتها ،فاال�ستثمار «�سمعة» ت�ؤثر
ي�أتي احلوار ب�شكل علني كون ال�شعب يفرت�ض �أن
فيه الدعاية والإعالم وكذا اال�ستقرار ،فكثري
يكون �شريكاً �أ�سا�سياً وفاع ًال يف احلوارات
من الأزم��ات املفتعلة واملوجودة على �أر�ض
املختلفة بني الأحزاب والتنظيمات
الواقع ت�سيئ اىل املناخ اال�ستثماري
وتزيد من فر�ص الف�ساد والت�سيب.
ال�سيا�سية ،وم��ن حقه �أن يطلع
واالم���ر �أو ًال و�أخ�ير ًاب��ح��اج��ة
على جمريات احلوار القادم بني
ا ىل متخ�ص�صني ي�ستطيعو ن
الأطراف الفاعلة يف بالدنا.
ار�شاد الهيئة الإدارية وتنمية
احلوار
ومنوهاً اىل �أن علنية
امل���ه���ارات وب��ن��اء امل��واه��ب
من
و�ستحد
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ال��ت��ك��ه��ن��ات و���س��ت�
وا�سرتاتيجيات التنفيذ ورفد
الشيخ عبداهلل علي حسن معيلي
ع��ل��ى امل��زاي��دي��ن و�ستجيب على
املوازنة مبوارد كبرية يف ظل
ا�ستقرار و�أمن وعدل ونظام.
اال�ستف�سارات والت�سا�ؤالت حول
 من مواليد 1958موه���ذا لي�س �صعباً �إذا
امل�ضامني التي �سيتناولها احلوار.
 مديرية ال���وادي -حمافظةوج����دت و���ص��ل��ح��ت ال��ن��ي��ة،
وق���ال اخل����والين� :إن علنية
م�أرب
فالنجاح ي�صنعه الناجحون
احل��وار �ست�ضع املتحاورين
 ع�ضو جمل�س النوابولي�س الفا�شلون ،والفرق كبري
ع���ل���ى امل���ح���ك و���س��ت��ج��ع��ل
بني الناجح والفا�شل ،فالناجح
 الدائرة ()277امل���واط���ن م���راق���ب���اً على
يبحث ع��ن احل��ل��ول والفا�شل
 ع�ضو جلنة ال�شئون اخلارجيةاحل���وار ولي�س مرتقباً
يبحث ع��ن الأع����ذار ،والناجح
واملغرتبني
للنتائج ،بل �سيكون
ج��زء م��ن احل��ل وال��ف��ا���ش��ل جزء
 ع�ضو اللجنة ال��دائ��م��ة للم�ؤمترمن امل�شكلة ،والناجح لديه خطة
م�ث�ري���اً مل�ضامينه
ال�شعبي العام
وبرنامج� ،أما الفا�شل فلديه تربيرات
بالآراء.
 ثانوية عامة۹واخري ًا الناجح يرى ح ًال لكل م�شكلة
م�����ض��ي��ف �اً
إن��ن��ا
�
:
�أما الفا�شل يرى م�شكلة يف كل حل،
�أم���ام ح��وار �شفاف
والتوفيق من اهلل۹.

فيصل عساج

الحوار بصوت مرتفع!!
حيث �أ�شار النائب �سنان العجي اىل �أن علنية
احل��وار القادم ت�ؤكد رغبة اجلميع للحوار اجلاد
وال�صادق.
وفيما اعترب العجي احلوار العلني درء ًا للتن�صل
ب�أعذار وذرائع واهية من قبل هذا الطرف �أو ذلك،
فقد دعا املتحاورين اىل تغليب امل�صلحة العليا للوطن
وعدم تخييب ظن اجلماهري ال�شعبي امل�ؤملة خري ًا يف
هذا احلوار..
وق��ال العجي :اعتقد �أن ه��ذه الفر�صة �أعطت
االطراف ال�سيا�سية واالطياف الفاعلة قدر ًا كبري ًا
من ا�ستدراك الوقت لتنفيذ اتفاق فرباير.
جوهر الحوار
ووف��ق�اً للنائب الدكتور عيدرو�س النقيب ف�إن
جوهر احلوار ال يكمن يف علنيته من عدمها ،و�إمنا يف
املو�ضوعات التي �سوف يتناولها ذلك احلوار والتي
تتعلق بالأزمة احلا�صلة  -حد قوله  -م�شري ًا اىل �أن
املجتمع ال يهتم باحلوار �إال �إذا كان �سيحل م�شاكله..
وقال النقيب :ومما ال�شك فيه ب�أن احلوار العلني
له �إيجابياته كونه ي�ضع الر�أي العام يف ال�صورة ملا
يدور ،ومينع من �إخفاء احلقائق عن اجلمهور �أو
مغالطته ومع ذلك ل�ست مت�أكد ًا من �أن الر�أي العام
�سيكرتث كثري ًا باحلوار ما مل يتناول همومه اليومية.
م�ضيفاً :الوطن ملك اجلميع والبد من �إثبات الوالء
املطلق له وهذا الوالء هو معيار امل�صداقية التي ينظر
اليه املواطن يف القيادات احلزبية..
شفافية
وعلى ذات ال�صعيد �أكد النائب قا�سم الك�سادي على
�أن علنية احلوار تب�شر بخري وتدل على م�صداقية
الأطراف حلوار جاد وبناء..
وق��ال الك�سادي :لقد ب��دا لنا قلق اجلميع على
م�ستقبل الدميقراطية وامل�صلحة الوطنية من خالل

اعتصامات!!
¿ بد�أ م�ؤ�شر تكرار اعت�صامات النواب
يطرح �أك�ثر م��ن ا�ستفهام ح��ول هذا
الت�صرف ال��ذي جل�أ �إليه
الأع�ضاء م�ؤخر ًا..
ه����ل ه����و ت�����ص��رف
دمي�����ق�����راط�����ي..
�أم �إف�����ش��ال
ل���دور وهيبة
املجل�س..؟!
وهل �سرنى يف ق��ادم الأي��ام النواب يف �ساحة
احلرية رافعني الفتات؟!!

تهرُّب رقابي!!
قِيل «ر�سمياً» �إن الربملان ي�ستجوب
وزراء ب��ط��ري��ق��ة
خم��ال��ف��ة لالئحته
وك���ذل���ك ل��ل��م��ادة
(  )9 7م���ن
الد�ستور..
ب��������ك��������ل
ت�����أك����ي����د �أن
اال���س��ت��ج��واب��ات يف
برملاننا املوقر ت�أتي من قبيل التهرب من
ممار�سة دوره الرقابي!!

«قط» اليهاب الربملان!!
يف اعتقادي �أن هيبة الربملان ودوره �أ�صبح
ال ي�ؤثر وال يقلق �إن�ساناً ..فما قام به «هر» من
اقتحامه قاعة املجل�س وجتوله فيها يف ظل
انعقاد اجلل�سة �إال ت�أكيد
على ذل���ك ..ب��ل و�صلت
به اجل��ر�أة لل�صعود �إىل
من�صة هيئة رئا�سة
املجل�س ..لقد كان
���ش��ج��اع��اً
مب����ا ف��ي��ه
ال��ك��ف��اي��ة
ل��ي��ق��ول
لنا :هذا
هو برملانكم
�أيها املواطنون ال يخيفني!!
وحتى ال يلتب�س الأمر على النواب الغائبني
ماهو «الهر» نورد بع�ض �أ�سمائه« :هر ..قط..
ِد ْم ..عُ رارِ ..ب ْ�س ..ن�سم»!!۹

] العجي

] النقيب

] الك�سادي

] اخلوالين

العجي :الحوار بشكل علني درء للتنصل بذرائع واهية..
النقيب :أهمية الحوار تكمن يف مضامينه
الكسادي :الرأي العام سيكون أمام الصورة ملا يدور يف الحوار
الخوالني :العلنية ستجعل املواطن مراقب ًا وليس مرتقب ًا!!
اتفاق االطراف ال�سيا�سية على تنفيذ اتفاق فرباير عن
طريق حوار وطني �شامل وعلني ي�ضع املتحاورين
على ال�صورة �أمام ال�شعب ..م�ضيفاً :هناك جدية
وا�ضحة لإجناح احلوار كون الو�ضع ال يحتمل ت�أزماً
�آخر ولي�س يف �صالح �أحد �أي مماحكات �إ�ضافية كون
الوقت يداهم اجلميع واالنتخابات النيابية اقرتبت..
و�أردف الك�سادي بالقول� :إن اجلهود التي يبذلها
فخامة الأخ علي عبداهلل �صالح رئي�س اجلمهورية

ل��رع��اي��ة ح���وار وط��ن��ي ���ش��ام��ل وج���اد متوا�صلة
وحممودة ،وما على الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية
والقيادات الفاعلة اال ا�ستثمار هذه اجلهود لإجناح
احل��وار ال��ذي �سيكون على م��ر�أى وم�سمع ال��ر�أي
العام..
ووا����ض���ح وج���دي
ا�ست�شعار
أن
�
اىل
�ارة
�
�ش
�
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�
ب
حديثه
واختتم
وي���ب�������ش���ر ب��اخل�ير
امل�س�ؤولية جتاه الوطن وم�صاحله �سيفر�ض على وانفراج �سيا�سي طال
املتحاورين جتاوز «مف�شالت» احلوارات ال�سابقة .انتظاره۹.

* ع�ضو جمل�س النواب
رئي�س كتلة عدن الربملانية

نواب صعدة ينشدون السالم
هناك ..جميعنا يدرك -مَبنْ فينا نواب �صعدة� -أن الدولة
كتب /توفيق الشرعبي
ت�سعى �إىل �إحالل ال�سالم يف مدينة ال�سالم ،وجميعنا يعي
¿ عندما يئ�س نواب �صعدة من «�سالم» احلوثي ،جل�أوا متاماً �أن احلوثيني ال يرعون �إ ًال وال ذم ًة لعهد �أو اتفاق
�أو ����ش���روط
طلباً لل�سالم-وم������ا ي��ح��دث
ا ىل ت��ع��ل��ي��ق
م��ن ت�صفيات
ع�����ض��وي��ت��ه��م
للمواطنني منذ
يف ال��ب�رمل����ان
�إع�ل�ان �إي��ق��اف
حتى ت�ضطلع
احل�����رب قبل
احل�����ك�����وم�����ة
ب�ضعة �أ �شهر
مب�س�ؤ و ليتها
�اف
�إال دليل ك� ٍ
جت����اه ح��م��اي��ة
على �إرهابهم
امل����واط����ن��ي�ن
ومت������رده������م
ال��ذي��ن ُيقتلون
وف�����ك�����ره�����م
يف ال���ط���رق���ات
املتطرف.
وامل�������ن�������ازل
جيالن
علي
]
العوجري
فائز
]
جملي
عثمان
]
ال مالمة �إذ ًا
واملزارع.
ع���ل���ى ن����واب
كل يوم ي�ؤكد
املتمردون �أنهم غري �آبهني بال�شروط ال�ستة من خالل �صعدة وهم يرون املواطنني بدوائرهم يقتلون ب�أيادي
ا�ستمرارهم يف اخلروقات املتمثلة يف القتل اليومي لأبناء املتمردين ،ومل يكن بو�سع �أولئك النواب اال �أن يعلقوا
�صعدة وح��رف �سفيان ..حيث ي�ص ّفون ح�ساباتهم مع ع�ضويتهم لإيقاظ دور جمل�سهم وحث احلكومة على
الت�شديد يف �إجراءات �إلزام احلوثي بتنفيذ ال�شروط ال�ستة.
املواطنني وامل�شائخ الذين وقفوا اىل جانب احلق
نواب �صعدة مل يدقوا طبول احلرب و�إمنا تذمروا من
و���س��ان��دوا ال��دول��ة يف مهمتها
االتفاق الذي ُنفذ من طرف واحد فقط..
ا لع�سكر ية
يقول النائب عثمان جملي :نحن نبحث عن ال�سالم
للجميع و�أن تقوم الدولة مب�س�ؤوليتها..
املتمردون يقتلون الع�شرات يف كل مديريات �صعدة يف
ظل غياب امل�س�ؤولية الأمنية ..و�أ�ضاف :ع ّلقنا ع�ضويتنا
من �أج��ل ال�سالم يف �صعدة ،ولي�س الدمار وممار�سة
الت�صفيات.
�ة ال �ع �دل
ويوافقه يف الطرح النائب فائز العوجري الذي اعترب
ة
���ص���ى ت �ق �ري �ر جل �ن�شروع در
ما يح�صل للمواطنني يف �صعدة ت�صفيات خطط لها
¿�أو� �اف ب�ش�أن �أر�ض مت» بالتايل:
املتمردون ملعاقبة املواطنني وامل�شائخ وكل ال�شرفاء
والأوق� ريان -ح�ضرمو راء العدل
يف �صعدة الذين وقفوا اىل جانب الدولة ملواجهة
الفتنة..
املكال «ال الأخ��وة /وز وذلك

ة،
ة
 -1دع� يوة والإدارة املحلذي ا لأ حكا م
والداخل �سبا ب عد م تنفي ا لتنفيذ ية
ملعر فة �أ ة و ا ل���ق���ر ا ر ا ت �ضية حتى
ا لق�ضا ئي ل�صادرة ب�ش�أن الق �صدورها.
للأحكام ا مرور �سنوات على�صة ب�إزالة
الآن رغم ام اجلهات املخت يف �أر��ض
لتي ج�رت
ز
� -2إلحداثات ا
.
ص
�
اال�ست
املكال اخلا
ب�سرعة
ة
م�شروع دزرام اجلهات املعني ًاةللقرارات
 -3الت حكام الق�ضائية وفق ها ومتكني
تنفيذ الأ ة ال�صادرة ب�ش�أن�ضهم ومبا
التنفيذي الأر���ض من �أر والقوانني
�أ�صحابلتزام بالد�ستور با �ستقال لية
يكفل اال  ،و تعز يز ا لثقة قراراته۹.
ا لنا فذ ة رتام وتنفيذ
ق�ضاء واح
ال

وقال :ن�أمل خري ًا يف حت ُّرك احلكومة لتثبيت دعائم الأمن
و�إلزام احلوثي بتنفيذ ال�شروط ال�ستة.
ووفقاً للنائب علي ح�سن جيالن ف�إن الو�ضع يف �صعدة ال
ي�سر و�أن املتمردين ي�سرحون وميرحون ويقتلون وينهبون
يف ظل �إيقاف احلرب الذي مل ن�سمع به �إال يف الإعالم.
م�ضيفاً :نواب �صعدة وم�شائخها ومواطنوها يطالبون
الدولة بحمايتهم و�إيقاف اجلرائم التي يرتكبها احلوثيون
يومياً بحق املواطنني والتو�سع الذي ينهجه املتمردون
لل�سيطرة على مناطق جديدة ..وما الظروف التي يعي�شها
النائب املحا�صر يف حرف �سفيان �صغري عزيز �إال دليل على
�أن احلوثيني ي�سعون لت�صفية �أن�صار الدولة بالإ�ضافة اىل
مد نفوذهم اىل مناطق �أخرى.

�إذ ًا يتك�شف للجميع �أن الو�ضع يف �صعدة ي�شهد توتر ًا
يف ظل اخلروقات التي يرتكبها املتمردون بحق املواطنني
وبحق االتفاق على تنفيذ النقاط ال�ست.
كما يت�ضح للجميع �أن الدولة تعمل بنف�س طويل
حر�صاً على �إحالل ال�سالم و�إدراكاً منها للمعاناة التي
تكبدتها حمافظة �صعدة و�ضرورة �إع��ادة الإعمار،
لكنه ال يخفى على �أحد من خالل �أحاديث النواب �أن
ت�سع لفر�ض هيبة الدولة و�سيادة القانون
احلكومة مل َ
على اجلميع.
ومثلما نثق �أن احلوثيني لن ي�ستطيعوا ج ّر الدولة اىل
مواجهات جديدة ،كذلك نثق متاماً �أنها لن ترتك املواطنني
عر�ض ًة جلرائم وت�صفيات املتمردين۹.

الربملان يناقش مشروع االستثمار وسط اتهامات وتسرب النواب
¿ ���ش��رع جمل�س ال��ن��واب �أم�����س
الأحد مبناق�شة قانون ا�ستثمار بديل
للقانون النافذ يف �ضوء تقرير جلنة
برملانية م�شرتكة من املالية والتجارة
والتنمية.
و�شوهد ال��ن��واب يت�سربون من
اجلل�سة ومل َ
يبق يف القاعة �سوى
خم�سني نائباً يناق�شون امل�شروع.
وفيما و�صف �أحد �أع�ضاء جلنة
التنمية امل�شروع بامل�سخ وعدم
ت�شرف جلنته مبرور هكذا قانون

عليها ،اتهم مقرر اللجنة املالية جلنة
التنمية بالتن�صل عن م�س�ؤوليتها يف
امل�شاركة بدرا�سة القانون اجلديد.
وطالت مقرتحات النواب تعديالت
على ال�صياغة عدا اقرارهم مقرتحاً
تقدم به النائب علي العمراين حول
�إل��غ��اء ع��ب��ارة يف الفقرة (ب) من
املادة ( )11تتيح لهيئة اال�ستثمار
فتح فروع لها خارج اليمن ّ
وف�ضل
ال��ع��م��راين االك��ت��ف��اء ب�سفاراتنا
للم�ساهمة يف الرتويج لال�ستثمار۹.

