
كتب/ توفيق الشرعبي

¿ عندم� يئ�س نواب �سعدة من »�سالم« احلوثي، جل�أوا 
-طلب�ً لل�سالم- 

ت��ع��ل��ي��ق  ىل  ا

ع�����س��وي��ت��ه��م 

يف ال����رمل�����ن 

ت�سطلع  حتى 

احل�����ك�����وم�����ة 

ليته�  و مب�سوؤ

جت�����ه ح��م���ي��ة 

امل����واط����ن����ن 

ال��ذي��ن ُيقتلون 

يف ال���ط���رق����ت 

وامل�������ن��������زل 

واملزارع.

كل يوم يوؤكد 

املتمردون اأنهم غري اآبهني بال�سروط ال�ستة من خالل 

ا�ستمرارهم يف اخلروقات املتمثلة يف القتل اليومي لأبناء 

�سعدة وح��رف �سفيان.. حيث ي�سّفون ح�ساباتهم مع 

املواطنني وامل�سائخ الذين وقفوا اىل جانب احلق 

و���س���ن��دوا ال��دول��ة يف مهمته� 

ية  لع�سكر ا

ْن فينا نواب �سعدة- اأن الدولة  هناك.. جميعنا يدرك- بمَ

ت�سعى اإىل اإحالل ال�سالم يف مدينة ال�سالم، وجميعن� يعي 

متاماً اأن احلوثيني ل يرعون اإًل ول ذمًة لعهد اأو اتفاق 

ط  و ����س���ر و  اأ

وم������� ي��ح��دث 

ت  ت�سفيا م��ن 

للمواطنن منذ 

اإع���الن اإي��ق��اف 

احل�����رب قبل 

�سهر  اأ ب�سعة 

اإل دليل ك��اٍف 

بهم  رها اإ على 

ومت������رده������م 

وف�����ك�����ره�����م 

املتطرف.

ل مالمة اإذًا 

ع���ل���ى ن����واب 

�سعدة وهم يرون املواطنني بدوائرهم يقتلون باأيادي 

املتمردين، ومل يكن بو�سع اأولئك النواب ال اأن يعلقوا 

ع�سويتهم لإيقاظ دور جمل�سهم وحث احلكومة على 

الت�سديد يف اإجراءات اإلزام احلوثي بتنفيذ ال�سروط ال�ستة.

نواب �سعدة مل يدقوا طبول احلرب واإمنا تذمروا من 

التفاق الذي ُنفذ من طرف واحد فقط..

يقول النائب عثمان جملي: نحن نبحث عن ال�سالم 

للجميع واأن تقوم الدولة مب�سوؤوليته�..

 املتمردون يقتلون الع�سرات يف كل مديريات �سعدة يف 

ظل غياب امل�سوؤولية الأمنية.. واأ�ساف: عّلقنا ع�سويتنا 

من اأج��ل ال�سالم يف �سعدة، ولي�س الدم�ر ومم�ر�سة 

الت�سفيات.

 ويوافقه يف الطرح النائب فائز العوجري الذي اعترب 

ما يح�سل للمواطنني يف �سعدة ت�سفيات خطط لها 

املتمردون ملعاقبة املواطنني وامل�سائخ وكل ال�سرفاء 

يف �سعدة الذين وقفوا اىل جانب الدولة ملواجهة 

الفتنة..

ك احلكومة لتثبيت دعائم الأمن  وقال: ناأمل خريًا يف حترُّ

واإلزام احلوثي بتنفيذ ال�سروط ال�ستة.

ووفقاً للنائب علي ح�سن جيالن فاإن الو�سع يف �سعدة ل 

ي�سر واأن املتمردين ي�سرحون وميرحون ويقتلون وينهبون 

يف ظل اإيقاف احلرب الذي مل ن�سمع به اإل يف الإعالم.

 م�سيفاً: نواب �سعدة وم�سائخها ومواطنوها يطالبون 

الدولة بحمايتهم واإيقاف اجلرائم التي يرتكبها احلوثيون 

يومياً بحق املواطنني والتو�سع الذي ينهجه املتمردون 

لل�سيطرة على مناطق جديدة.. وما الظروف التي يعي�سها 

النائب املحا�سر يف حرف �سفيان �سغري عزيز اإل دليل على 

اأن احلوثيني ي�سعون لت�سفية اأن�سار الدولة بالإ�سافة اىل 

مد نفوذهم اىل مناطق اأخرى.

اإذًا يتك�سف للجميع اأن الو�سع يف �سعدة ي�سهد توترًا 

يف ظل اخلروقات التي يرتكبها املتمردون بحق املواطنني 

وبحق التفاق على تنفيذ النقاط ال�ست.

 كما يت�سح للجميع اأن الدولة تعمل بنف�س طويل 

حر�ساً على اإحالل ال�سالم واإدراكاً منها للمعاناة التي 

تكبدتها حمافظة �سعدة و�سرورة اإع��ادة الإعمار، 

لكنه ل يخفى على اأحد من خالل اأحاديث النواب اأن 

احلكومة مل ت�سعمَ لفر�س هيبة الدولة و�سيادة القانون 

على اجلميع.

 ومثلما نثق اأن احلوثيني لن ي�ستطيعوا جّر الدولة اىل 

مواجهات جديدة، كذلك نثق متاماً اأنها لن ترتك املواطنني 

عر�سًة جلرائم وت�سفيات املتمردين.۹

االثنين : 26 / 7 / 2010م - الموافق :14 / شعبان / 1431هـ - العدد )1515(

Monday - 26 Jully. 2010 - Issue: (1515)7

¿ نفى نواب من حمافظة حجة وجود عبيد بحافظتهم، عقب اإث��ارة النائب من ذمار 
عبدالعزيز جباري ما ن�سرته و�سائل اإعالم عن املو�سوع.. م�سريًا اإىل اأن بقاء العبودية ي�سيئ 

ل�سمعة اليمن.

واأكد النائب من حجة عبدالكرمي الأ�سلمي وجود العبيد.. ولكن قبل خم�سني عاماً 

ومت حترير جميع العبيد اآنذاك وبع�سهم اأ�سبحوا الآن جتارًا.. وطالب بت�سكيل 

ي..۹ جلنة للتق�سّ

نواب حجة ينفون وجود عبيد بمحافظتهم

حيث اأ�سار النائب �سنان العجي اىل اأن علنية 

احل��وار القادم توؤكد رغبة اجلميع للحوار اجلاد 

وال�سادق.

وفيما اعترب العجي احلوار العلني درءًا للتن�سل 

باأعذار وذرائع واهية من قبل هذا الطرف اأو ذلك، 

فقد دعا املتحاورين اىل تغليب امل�سلحة العليا للوطن 

وعدم تخييب ظن اجلماهري ال�سعبي املوؤملة خريًا يف 

هذا احلوار..

وق��ال العجي: اعتقد اأن ه��ذه الفر�سة اأعطت 

الطراف ال�سيا�سية والطياف الفاعلة قدرًا كبريًا 

من ا�ستدراك الوقت لتنفيذ اتفاق فرباير.

جوهر الحوار
ووف��ق��اً للنائب الدكتور عيدرو�س النقيب فاإن 

جوهر احلوار ل يكمن يف علنيته من عدمها، واإمنا يف 

املو�سوعات التي �سوف يتناولها ذلك احلوار والتي 

تتعلق بالأزمة احلا�سلة  - حد قوله - م�سريًا اىل اأن 

املجتمع ل يهتم باحلوار اإل اإذا كان �سيحل م�ساكله.. 

وقال النقيب: ومما ل�سك فيه باأن احلوار العلني 

له اإيجابياته كونه ي�سع الراأي العام يف ال�سورة ملا 

يدور، ومينع من اإخفاء احلقائق عن اجلمهور اأو 

مغالطته ومع ذلك ل�ست متاأكدًا من اأن الراأي العام 

�سيكرتث كثريًا باحلوار ما مل يتناول همومه اليومية.

م�سيفاً: الوطن ملك اجلميع ولبد من اإثبات الولء 

املطلق له وهذا الولء هو معيار امل�سداقية التي ينظر 

اليه املواطن يف القيادات احلزبية..

شفافية
وعلى ذات ال�سعيد اأكد النائب قا�سم الك�سادي على 

اأن علنية احلوار تب�سر بخري وتدل على م�سداقية 

الأطراف حلوار جاد وبناء.. 

وق��ال الك�سادي: لقد ب��دا لنا قلق اجلميع على 

م�ستقبل الدميقراطية وامل�سلحة الوطنية من خالل 

اتفاق الطراف ال�سيا�سية على تنفيذ اتفاق فرباير عن 

طريق حوار وطني �سامل وعلني ي�سع املتحاورين 

على ال�سورة اأمام ال�سعب.. م�سيفاً: هناك جدية 

وا�سحة لإجناح احلوار كون الو�سع ل يحتمل تاأزماً 

اآخر ولي�س يف �سالح اأحد اأي مماحكات اإ�سافية كون 

الوقت يداهم اجلميع والنتخابات النيابية اقرتبت..

 واأردف الك�سادي بالقول: اإن اجلهود التي يبذلها 

فخامة الأخ علي عبداهلل �سالح رئي�س اجلمهورية 

ل��رع��اي��ة ح���وار وط��ن��ي ���س��ام��ل وج���اد متوا�سلة 

وحممودة، وما على الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية 

والقيادات الفاعلة ال ا�ستثمار هذه اجلهود لإجناح 

احل��وار ال��ذي �سيكون على م��راأى وم�سمع ال��راأي 

الع�م..

���س��ارة اىل اأن ا�ست�سعار   واختتم حديثه ب��الإ

امل�سوؤولية جتاه الوطن وم�ساحله �سيفر�س على 

املتحاورين جتاوز »مف�سالت« احلوارات ال�سابقة.

شريك فاعل
من جهته اأ�سار النائب اأحمد اخلولين اىل اأن بالدنا 

اتخذت الدميقراطية نهجاً وخيارًا  وبالتايل فاإننا نعمل 

على �سقل وتطوير هذه التجربة ومن هذا التطوير 

ياأتي احلوار ب�سكل علني كون ال�سعب يفرت�س اأن 

يكون �سريكاً اأ�سا�سياً وفاعاًل يف احلوارات 

املختلفة بني الأحزاب والتنظيمات 

ال�سيا�سية، وم��ن حقه اأن يطلع 

على جمريات احلوار القادم بني 

الأطراف الفاعلة يف بالدنا.

 ومنوهاً اىل اأن علنية احلوار 

ال�����س��ب���ب و�ستحد من  �ستزيل 

ال��ت��ك��ه��ن��ات و���س��ت��غ��ل��ق ال��ط��ري��ق 

ع��ل��ى امل��زاي��دي��ن و�ستجيب على 

ال�ستف�سارات والت�ساوؤلت حول 

امل�س�من التي �سيتن�وله� احلوار.

وق���ال اخل����ولين: اإن علنية 

احل��وار �ست�سع املتح�ورين 

ع���ل���ى امل���ح���ك و���س��ت��ج��ع��ل 

امل���واط���ن م���راق���ب����ً على 

احل���وار ولي�س مرتقب�ً 

�سيكون  بل  للنتائج، 

مينه  مل�سا ي���اً  م���ر

بالآراء.

م�����س��ي��ف��اً: اإن��ن��ا 

اأم���ام ح��وار �سفاف 

ووا����س���ح وج���دي 

وي���ب�������س���ر ب��اخل��ري 

وانفراج �سيا�سي طال 

انتظاره.۹

[ الك�سادي[ العجي [ اخلولين[ النقيب

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 مراقبًا وليس مرتقبًا!!

الحوار بصوت مرتفع!!

¿ يأتي تضمين نص المحضر الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لتنفيذ اتفاق 
فبراير.. بندًا ينص على »أن تكون أعمال اللجنة علنية وشفافة بما يمكن الرأي العام واألشقاء واألصدقاء 
من متابعة سير الحوار أواًل بأول« - تجسيدًا للحكمة اليمانية وإيمانًا 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.. وأيضًا وضع المتحاورين أمام الرأي العام المتابع لكيفية 

التعاطي مع موضوعات الحوار المحددة.
الحوار العلني سيجعل الشعب شريكًا فاعاًل 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..
¿ ن�ستطيع القول ب��اأن مالمح روؤيتنا ل�سناعة النمو 
والتطور يف قطاع النفط واملعادن اأ�سبحت �سبه غام�سة 

من حيث اأن بلدنا غنية برواتها، واليمن بلدة طيبة 

حباها اهلل بخ�سائ�س جيولوجية مغرية وثروات �ستى من 

املعادن اأهمها البرتول وكنوز كثرية التي دلت البحاث على 

وجودها يف مناطق متعددة، اإذا �سلحت النية �سلح العمل 

وثبت الأجر والثواب، ونحن باأم�سِّ احلاجة يف بالدنا اىل 

اإدارة ناجحة متميزة تدير الأمور ولي�س بال�سرورة اأن 

تكون حملية 100% فبالإمكان ال�ستعانة بتجارب الدول 

الناجحة وال�ستعانة بكوادر عربية اأو اأجنبية لرتتيب 

اأولويات اقت�سادنا وكيفية التخطيط والتنفيذ.

ا�ستثماراتنا يف جمال النفط ممتازة، فهناك اأكر من مائة 

قطاع نفطي يف خارطة اليمن النفطية واأكر من ع�سرين 

�سركة عاملية ا�ستك�سافية واكر من 15 �سركة انتاجية 

وخم�سني �سركة خدمية كما توجد ا�ستثمارات يف مناجم 

احلجر اجل��ريي ومعادن النحا�س والنيكل والكونالت 

ومناجم الزنك والر�سا�س والف�سة وغريها من املعادن، 

اأ�سف اىل ذلك �سركة �سافر الوطنية وم�سفاة عدن ومارب 

و�سركة الغاز احلديثة.

 هذه ال�ستثمارات �ستنقل القت�ساد اليمني نقلة نوعية 

اإذا ما اأديرت باأياٍد  كفوءة ومتخ�س�سة واأمينة، فقد اأ�سبح 

لزاماً علينا لي�س فقط تطوير وحتديث موا�سفات ومقايي�س 

ما ن�ستورده بل يلزمنا تطوير وحتديث موا�سفات ومقايي�س 

ما ننتجه ب�سكل يواكب التقنية احلديثة يف الدول امل�ستفيدة 

وكذا املناف�سة، والدولة اليمنية احلديثة مل تعد حتتمل ما قد 

ي�سيئ اىل �سمعتها، فال�ستثمار »�سمعة« توؤثر 

فيه الدعاية والإعالم وكذا ال�ستقرار، فكثري 

من الأزم��ات املفتعلة واملوجودة على اأر�س 

الواقع ت�سيئ اىل املناخ ال�ستثماري 

وتزيد من فر�س الف�ساد والت�سيب.

 والم���ر اأوًل واأخ��ريًاب��ح��اج��ة 

ن  ي�ستطيعو متخ�س�سني  ىل  ا

ار�ساد الهيئة الإدارية وتنمية 

امل���ه���ارات وب��ن��اء امل��واه��ب 

للم�ستقبل  ي���ة  ر و ل�������س���ر ا

وا�سرتاتيجيات التنفيذ ورفد 

املوازنة بوارد كبرية يف ظل 

ا�ستقرار واأمن وعدل ونظام.

ذا  اإ �سعباً  لي�س  وه���ذا 

وج����دت و���س��ل��ح��ت ال��ن��ي��ة، 

فالنجاح ي�سنعه الناجحون 

ولي�س الفا�سلون، والفرق كبري 

بني الناجح والفا�سل، فالناجح 

يبحث ع��ن احل��ل��ول والفا�سل 

يبحث ع��ن الأع����ذار، والناجح 

ج��زء م��ن احل��ل وال��ف��ا���س��ل جزء 

من امل�سكلة، والناجح لديه خطة 

وبرنامج، اأما الفا�سل فلديه تربيرات 

واخريًا الناجح يرى حاًل لكل م�سكلة 

اأما الفا�سل يرى م�سكلة يف كل حل، 

والتوفيق من اهلل.۹

* ع�ضو جمل�س النواب

رئي�س كتلة عدن الربملانية

أرضنا واعدة
محمد قاسم النقيب* 

الشيخ عبداهلل علي حسن معيلي
- من مواليد 1958م

- مديرية ال���وادي- حمافظة 

م�أرب

- ع�سو جمل�س النواب

- الدائرة )277(

- ع�سو جلنة ال�سئون اخلارجية 

واملغرتبني

ال��دائ��م��ة للموؤمتر  - ع�سو اللجنة 

ال�سعبي العام

- ث�نوية ع�مة۹

اعتصامات!!
¿ بداأ موؤ�سر تكرار اعت�سامات النواب 
يطرح اأك��ر م��ن ا�ستفهام ح��ول هذا 

الت�سرف ال��ذي جلاأ اإليه 

الأع�ساء موؤخرًا..

ه����ل ه����و ت�����س��رف 

دمي�����ق�����راط�����ي.. 

ف�����س��ال  اإ م  اأ

ل���دور وهيبة 

املجل�س..؟!

وهل �سرنى يف ق��ادم الأي��ام النواب يف �ساحة 

احلرية رافعني لفتات؟!!

تهرُّب رقابي!!
ِقيل »ر�سمي�ً« اإن الرمل�ن ي�ستجوب 

ب��ط��ري��ق��ة  وزراء 

خم��ال��ف��ة لالئحته 

وك���ذل���ك ل��ل��م��ادة 

م���ن   )9 7 (

الد�ستور..

ب��������ك��������ل 

ن  اأ ك����ي����د  ت�����أ

ال���س��ت��ج��واب��ات يف 

برملاننا املوقر تاأتي من قبيل التهرب من 

ممار�سة دوره الرقابي!!

»قط« اليهاب  الربملان!!
يف اعتقادي اأن هيبة الربملان ودوره اأ�سبح 

ل يوؤثر ول يقلق اإن�ساناً.. فما قام به »هر« من 

اقتحامه قاعة املجل�س وجتوله فيها يف ظل 

انعقاد اجلل�سة اإل تاأكيد 

على ذل���ك.. ب��ل و�سلت 

به اجل��راأة لل�سعود اإىل 

رئا�سة  هيئة  من�سة 

املجل�س.. لقد ك�ن 

���س��ج��اع��اً 

ب����ا ف��ي��ه 

ال��ك��ف��اي��ة 

ل��ي��ق��ول 

لنا: هذا 

هو برملانكم 

اأيها املواطنون ل يخيفني!!

وحتى ل يلتب�س الأمر على النواب الغائبني 

ماهو »الهر« نورد بع�س اأ�سمائه: »هر.. قط.. 

ِدْم.. ُعرار.. ِب�ْس.. ن�سم«!!۹

¿اأو�����س����ى ت��ق��ري��ر جل��ن��ة ال��ع��دل 
والأوق��اف ب�ساأن اأر�س م�سروع درة 

املكال »الريان- ح�سرموت« بالتايل:

1- دع��وة الأخ��وة/ وزراء العدل 

والداخلية والإدارة املحلية، وذلك 

ملعرفة اأ�سباب عدم تنفيذ الأحكام 

الق�سائية وال���ق���رارات التنفيذية 

لالأحكام ال�سادرة ب�ساأن الق�سية حتى 

الآن رغم مرور �سنوات على �سدورها.

2- اإلزام اجلهات املخت�سة باإزالة 

ال�ستحداثات التي ج��رت يف اأر���س 
م�سروع درة املكال اخلا�س.

3- التزام اجلهات املعنية ب�سرعة 

تنفيذ الأحكام الق�سائية وفقًا للقرارات 

التنفيذية ال�سادرة ب�ساأنها ومتكني 

اأ�سحاب الأر���س من اأر�سهم وبا 

يكفل اللتزام بالد�ستور والقوانني 

النافذة، وتعزيز الثقة با�ستقاللية 

الق�ساء واحرتام وتنفيذ قراراته.۹ 

نواب صعدة ينشدون السالم

[ علي جيالن[ فائز العوجري[ عثمان جملي

فيصل عساج

الربملان يناقش مشروع االستثمار وسط اتهامات وتسرب النواب
¿ ���س��رع جمل�س ال��ن��واب اأم�����س 
الأحد بناق�سة قانون ا�ستثمار بديل 

للقانون النافذ يف �سوء تقرير جلنة 

برملانية م�سرتكة من املالية والتجارة 

والتنمية.

 و�سوهد ال��ن��واب يت�سربون من 

اجلل�سة ومل يبقمَ يف القاعة �سوى 

خم�سني نائباً يناق�سون امل�سروع.

وفيما و�سف اأحد اأع�ساء جلنة 

التنمية امل�سروع بامل�سخ وعدم 

ت�سرف جلنته برور هكذا قانون 

عليه�، اتهم مقرر اللجنة امل�لية جلنة 

التنمية بالتن�سل عن م�سوؤوليتها يف 

امل�ساركة بدرا�سة القانون اجلديد.

وطالت مقرتحات النواب تعديالت 

على ال�سياغة عدا اقرارهم مقرتحاً 

تقدم به النائب علي العمراين حول 

اإل��غ��اء ع��ب��ارة يف الفقرة )ب( من 

املادة )11( تتيح لهيئة ال�ستثمار 

فتح فروع لها خارج اليمن وف�ّسل 

ال��ع��م��راين الك��ت��ف��اء ب�سفاراتنا 

للم�ساهمة يف الرتويج لال�ستثمار.۹


