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النائب مهدي
عبدالسالم:

إجراء االنتخابات هزيمة للمشاريع الصغرية

«امليثاق»/خا�ص:

¿ �أكد الدكتور مهدي عبدال�سالم -ع�ضو جمل�س النواب� -أن تهديدات
امل�شرتك بالفو�ضى و�إجراء التحالفات مع املخربني واملتمردين وغريهم من
اخلارجني على القانون ،تُعد �إنذار ًا باملزيد من الأعمال الإرهابية التي
ترعاها تلك الأحزاب حتت م�سمى الن�ضال ال�سلمي.
م�شري ًا �إىل �أن العنا�صر اخلارجة على النظام والقانون يف بع�ض
مناطق بع�ض املحافظات اجلنوبية ي�سريون يف م�شاريعهم امل�شبوهة
وفقاً لتوجيهات قيادات يف امل�شرتك وحتديد ًا من احلزب اال�شرتاكي
اليمني الذين هم على توا�صل م�ستمر معهم..
وقال ع�ضو جمل�س النواب عن الدائرة ( )25حمافظة عدن يف

 ۹يف البدء اعترب النائب عبداهلل اخلالقي
تهديدات امل�شرتك بالنزول اىل ال�شارع ب�أنها
كانت حماولة من تلك ا لأح���زاب لإيقاف
الربملان عن الت�صويت لقائمة الق�ضاة التي
�ضمت خم�سة ع�شر قا�ضياً والتي �أ�صدر
فخامة االخ الرئي�س علي عبداهلل �صالح قرار ًا
جمهورياً بت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات
لعدد ت�سعة ق�ضاة من تلك القائمة..
م�شري ًا اىل �أن الربملان اتخذ خطواته بثقة
تامة كونه ي�ستند اىل الد�ستور ونزو ًال عند
رغبة اخواننا يف امل�شرتك الذين �سبق لهم �أن
طالبوا ب�أن تكون اللجنة من الق�ضاة.
وق��ال اخلالقي:
ع���ن���دم���ا ت��ع��ط��ي
االح�������زاب �أك�ب�ر
م��ن حجمها ف�إنها
ت�����س��ع��ى ج��اه��دة
اىل االب�����ت�����زاز
ال�سيا�سي وعرقلة
التنمية وو���ض��ع
ال�صعوبات يف وجه
ت��ط��وي��ر العملية
ال��دمي��ق��راط��ي��ة،
وهذا ما ظهر جلياً يف �أ�ساليب ومواقف �أحزاب
امل�شرتك التي حريت اجلميع يف مطالبها..
م�ضيفاً :امل�شرتك �أ�صبح تائهاً يف مواقفه
ومتخبطاً يف توجهاته فهم وح��دوي��ون يف
�صنعاء وحراكيون يف اجلنوب وحوثيون يف
�صعدة ،وهذا تخبط وا�ضح يف عدم و�ضوح
الر�ؤية لديهم كون تكتلهم يف �أ�سا�سه جمع
�أح��زاب�اً متعار�ضة يف ال��ر�ؤى والتوجهات
واملبادئ.
ودعا اخلالقي �أحزاب امل�شرتك اىل حتكيم
العقل ،فمازال يف الوقت مت�سع لتدارك املوقف
واالنخراط يف التح�ضريات لالنتخابات ،كما
�أن عليهم �أن يرتكوا الأحالم والأوهام التي
تراودهم لأن من ال�صعب �أن يزايد �أحد على
ال�شعب ب�أن االنتخابات �ستزيد الأمور �سوء ًا،
فال�شعب �شب عن الطوق و�أ�صبح �أكرث وعياً
من قادة الأح��زاب وهو الأدرى مب�صلحته
واملراهنة عليه لعرقلة االنتخابات �ضرب
من امل�ستحيل.
وطالب اخلالقي اللجنة العليا لالنتخابات
ب�سرعة ات��خ��اذ االج����راءات التح�ضريية
لالنتخابات يف موعدها حتى ال ندع فر�صة
للطابور اخلام�س املرتب�ص بهذا اال�ستحقاق
ال�شعبي.
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ت�صريح لـ«امليثاق» تن�شره يف عددها القادم� :إن ما ي�سمى «احلراك» هم
ميلي�شيات احلزب اال�شرتاكي التي ا�صبحت تعمل حتت �إم��رة قيادات
امل�شرتك.
م�ضيفاً� :أن حتالفات «امل�شرتك» مع املتمردين واخلارجني على القانون
ت�ؤكد �أن لدى تلك الأح��زاب �أجندة تدمريية غري ما ت��ردده يف �شعاراتها
وبياناتها وخطاباتها ب�ش�أن الإ�صالحات ال�سيا�سية واالقت�صادية.
و�أو�ضح النائب مهدي عبدال�سالم �أن امل�شرتك جن جنونه عندما �صدر
قانون االنتخابات وت�شكلت اللجنة العليا من الق�ضاة ،حيث �أدرك��وا �أن
م�شاريعهم و�أهدافهم مهزومة ال حمالة ب�إجراء االنتخابات النيابية يف
موعدها املحدد۹.

¿ أكد برلمانيون أن مجلس النواب أفشل تهديدات المشترك باللجوء الى الشارع من خالل
تصويته على قائمة القضاة لتشكيل اللجنة العليا لالنتخابات.
وقالوا في أحاديث لـ«الميثاق» :إنه ليس أمام المشترك اآلن سوى تحكيم العقل ومراجعة
الضمير للحاق ببقية االحزاب والتنظيمات السياسية وجماهير الشعب لخوض االنتخابات
التنافسية والتي ستكون أكثر نزاهة وحيادية ورقابة دولية.
مؤكدين بأن الشعب أكثر تحمساً إلنجاح هذا العرس الديمقراطي وتفويت الفرصة على
المتآمرين والحاقدين على الوطن ومكاسبه وثوابته..
¿ بعد التصويت الحاسم على قانون االنتخابات في ظل رفض نواب المشترك آن األوان
لالنطالق للخطوة الثانية والمتمثلة بتشكيل اللجنة العليا لالنتخابات استجابة لدعوة فخامة
األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية في خطابه المهم بمناسبة عيد االستقالل والذي
دعا فيه إلى تشكيل اللجنة من القضاة تلبية لرغبة أحزاب المشترك حول قضية تشكيل اللجنة
العليا لالنتخابات من القضاة ،كان لنا هذه الوقفة مع عدد من البرلمانيين..

ضمانة أكيدة

 ۹ووفقاً للنائب عبدالقادر الدعي�س ف�إن
رف�ض امل�شرتك لإجراءات الربملان يف �إقرار
نصر زيد محيي الدين
قانون االنتخابات والت�صويت على اللجنة
من الق�ضاة ي�أتي يف �إطار نهجهم وممار�ستهم
الد�ؤوبة يف االعرتا�ض على كل �شيء تقوم به
االغلبية الربملانية و�إن كان ل�صاحلهم.
توفيق الشرعبي  -فيصل عساج
معترب ًا ت�شكيل اللجنة من الق�ضاة �سيك�سب
االنتخابات �ضمانة �أكيدة للنزاهة وال�شفافية
¿ ما مل ن�ستطع فهمه حتى الآن �أن هناك
ودرء ًا لل�شكوك التي يطرحها امل�شرتك
م��ن الي���زال يت�صور �أن��ه بغري املمار�سة
يف ك��ل ان��ت��خ��اب��ات بخ�صو�ص �إج����راءات
الدميقراطية ي�ستطيع �أن يحقق �أية �أهداف
اللجنة� ،إ�ضافة اىل كون اللجنة من الق�ضاة
وطنية �أو خدمية �أو تنموية �أوح��ت��ى
وك���ذل���ك ق��ان��ون
حزبية..
نواب لـ«امليثاق»:
االن���ت���خ���اب���ات
�إن الدعوات التي تطلقها بع�ض االحزاب
اجل��دي��د مطالب
الآن ب�أن الإجراءات التي تتخذها امل�ؤ�س�سة
لتلك االح���زاب
الت�شريعية ال��ت��ي ���س��ت ��ؤدي اىل �إج���راء
����س���ب���ق و �أ ن
االنتخابات النيابية يف موعدها املحدد
�أق���ام���ت ال��دن��ي��ا
ابريل القادم غري �شرعية وغري د�ستورية
ومل تقعدها من
مغاز و�أجندة
تظل دعوات قا�صرة �أو ذات ٍ
�أجل حتقيق تلك
�أخرى ال حتمل يف حمتواها �سوى م�صالح
املطالب.
حزبية �آنية �أو م�شاريع تدمريية انقالبية
وقال الدعي�س:
على الدميقراطية.
�إن على �أح��زاب
ت�ستطيع تلك االحزاب وبب�ساطة معرفة
امل�����ش�ترك �أن ت��ع��ي ت�صرفاتها
�أهمية الدميقراطية من خالل الإ�صرار
و �أن تلج�أ اىل االنتخابات كحل
العجيب ل�شعبنا الأبي الذي �ضرب �أروع
���س��ل��ي��م ل���ل���و����ص���ول اىل
الأمثلة يف مت�سكه بحقه الد�ستوري،
�أهدافها و�أن تعول على
حيث �أب���دت غالبية اجلماهري
ال�����ش��ارع يف الت�صويت
امتعا�ضها من اتفاق فرباير
لرباجمها ولي�س لتنفيذ
بني الأح��زاب وال��ذي �أف�ضى
م�����ش��اري��ع��ه��ا ..داع��ي��اً
اىل التمديد ملجل�س النواب
جماهري ال�شعب اىل هبة
�سنتني �إ �ضا فيتني  ،كو ن
غ�ير م�سبوقة لإجن���اح
تلك اجلماهري تدرك جيد ًا
االن��ت��خ��اب��ات وت��ف��وي��ت
زيد أحمد محمد طه
�أن �أي ت�أخري لال�ستحقاق
الفر�ص على كل مت�آمر
الدميقراطي ولو ليوم واحد
 من مواليد 1948م�أو ع���دو ل��ه��ذا ال��وط��ن
ال يخدم الوطن وال يح�سن
 م���دي���ري���ة امل�����ض��ارب��ةومكا�سبه العليا.
االحوال وال يعزز التجربة
والعامري
قرار صائب
الدميقراطية ،وبالتايل كان
 حمافظة حلج���ف
 ۹و و �����ص�
�إدراك��ه��ا مل�����س��اوئ الت�أجيل
 ع�ضو جمل�س النوابال��ن��ائ��ب �أح��م��د
�صحيحاً و�سليماً  ،والت��زال
 الدائرة ()74�شا ئع ت�شكيل
تلك اجلماهري العظيمة تعي�ش
والبيئة
املياه
 ع�ضو جلنةاللجنة العليا
يف قلق على م�ستقبل نهجها
 ع�ضو اللجنة الدائمةلالنتخابات
وجتربتها الدميقراطية خالل
 دبلوم علوم ع�سكريةب����ال����ق����رار
الفرتة ال�سابقة يف ظل متابعتها
ال�����ص��ائ��ب
للحوارات الفا�شلة بامتياز والتي
و�إخ����م����اد ًا
ك��ان��ت جت���رى ب�ين االح���زاب
ل��ل��م�����ش��اك��ل
ال��ت��ي وق��ع��ت ات��ف��اق ف�براي��ر
التي كانت ت�أتي
ال���ذي اف�شلته يف احلقيقة
م���ن ذل����ك امل��ن��ف��ذ
�أح������زاب امل�����ش�ترك ل��ك�ثرة
ال��دمي��ق��راط��ي ،وق���ال:
الأدل���ة على ذل��ك ،فاجلميع
�إن ت�شكيل اللجنة من الق�ضاة حل و�سط
يدرك حجم التنازالت التي قدمها امل�ؤمتر
ارت�ضته كافة االحزاب ،ومن يرف�ضه الآن
ال�شعبي العام من �أجل التوافق ال�سيا�سي
ففي نف�سه �شي ء
و�ضمان حق ال�شعب يف �إجراء انتخاباته يف
م��ن ال���ع���داء لهذا
موعدها املحدد ،لكن تلك التنازالت قابلها
اال�ستحقاق.
امل�شرتك مبطالب تعجيزية و�صلت حد
م�����ض��ي��ف �اً ب���أن��ه
انتهاك الثوابت الوطنية من خالل املطالبة
�إذا كانت �أح��زاب
بالفيدرالية والكونفدرالية ،واالحتادية.
امل�������������ش���ت��رك ال
وح�����ش��ود اجل��م��اه�ير ت����درك ذل���ك ما
ترغب ال��دخ��ول يف
جعلها ت�ضع يدها على قلبها خوفاً على
االنتخابات القادمة
ال��دمي��ق��راط��ي��ة م��ن املرتب�صني وه���ذا ما
فهذا �ش�أنها لكنه لن
مل يحدث �إطالقاً كون ا لإرادة ال�شعبية
يكون على ح�ساب
�أقوى من �أوهام وخمططات اعداء الوطن
العامر
الدعي�س
�شائع
�إج��راءات الربملان
ومنجزاته ،فها هو القانون اجلديد قد �صدر
�أو خيار ال�شعب �أو
وت�شكلت اللجنة العليا لالنتخابات وبد�أت
م�ستقبل الدميقراطية �أو املكا�سب الوطنية..
اجلماهري حت�شد املجاميع �سعياً لإجناح
وم��ن يفكر ب ��أن لديه �أ�ساليبه يف عرقلة
حقها الد�ستوري �ضاربة عر�ض احلائط
االنتخابات فلدى ال�شعب اي�ضاً �أ�ساليبه
بكل تلك الدعوات املعادية للوطن ومكا�سبه
ركبهم ونهجهم ال��ذي ال ي�ستند �سوى اىل �سيخلق �آثار ًا �سلبية على الوطن والتنمية وطرقه الوطنية لإف�شال امل��ؤام��رات التي
وث��واب��ت��ه ..فليعلم �أول��ئ��ك املعار�ضني
واخلدمات ولن ي�ؤثر على �إجراء االنتخابات ت�ستهدف ا�ستحقاقه وخ��ي��اره ونهجه
للدميقراطية ال�ساعني لتعطيل االنتخابات
االحالم والأماين.
وحمل العامر امل�شرتك تبعات تهديداتهم يف موعدها املحدد ،ولن يحيق املكر ال�سيئ الدميقراطي ،كما �أن القانون �سي�ضع حد ًا
�أن ال�شعب يعي م�صلحته متاماً وال ميكن
لكل دعاة الفو�ضى والتخريب۹.
�أن يفرط بها۹.
باللجوء لتحري�ض اجلماهري ك��ون ذلك اال ب�أهله.

الشعب والديمقراطية

بتصويتهم على تشكيل لجنة االنتخابات من القضاة

الربملان أفشل تهديدات املشرتك

أفضل الحلول

 ۹اىل ذل��ك �أو���ض��ح النائب عبدالوهاب
العامر ب�أن ت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات
من الق�ضاة �أف�ضل احللول لإنهاء اخلالفات
احل������زب������ي ال���ت���ي
�أث�ي�رت ح��ول ت�شكيل
اللجنة كما �أن��ه يعد
ن������زو ًال ع��ن��د رغ��ب��ة
الأح��زاب وخ�صو�صاً
«امل�شرتك».
وق������ال ال���ع���ام���ر:
كانت ق�ضية اللجنة
م�شكلة بحد ذاتها
وع��ل��ق��ت عليها كل
اخلالقي
اخلالفات و�أ�صبحت
ن��ق��ط��ة اب���ت���زاز �أو
تهديد مل�ستقبل الدميقراطية وح�سمها من
الق�ضاة �سيقطع ال�سبل امل�ؤدية اىل تفاقم
امل�شاكل و�أ�ساليب املغالطات واالبتزاز
واال�ستغالل ال�سيا�سي التي د�أبت عليه
بع�ض الأحزاب.
م�شري ًا اىل �أن الق�ضاة �سيكونون �أكرث كفاءة
ونزاهة وحيادية وا�ستقاللية ومن يقل غري
ذلك ف�إما �أنه ا�ستمع للم�شرتك �أو �سار على

الخالقي :تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات أغلق باب االبتزاز
شائع :رغبة الشعب يف إنجاح
االنتخابات أقوى من تهديدات املشرتك
الدعيس :ندعو املشرتك إىل
تحكيم العقل واالنتخابات

العامر :الدستور كفل حق االنتخابات وليس الفوضى

من توصيات لجنة الزراعة والري
والثروة السمكية
¿ تلخي�ص البيانات املالية
للقطاع الزراعي على م�ستوى
�أب����واب امل���وازن���ة ال�سنوية
وعر�ضها يف التقارير ال�سنوية.
 تلخي�ص ال��ق��ي��م املاليةلن�شاطات الإن��ت��اج الزراعي
ب�شقيه النباتي واحل��ي��واين
وعر�ضها يف التقارير ال�سنوية.
 ع��ر���ض ب��ي��ان��ات حجمال�سعات التخزينية للمن�ش�آت
املائية املنجزة �سنوياً مع
بيانات النفقات املالية الفعلية
ال�سنوية.
 ع��م��ل حتقيق و�إج����راءحما�سبة ح���ول التباينات
املالية يف البيانات املتعلقة
بامل�شاريع التنموية (م�شاريع
ال���ب���اب ال���راب���ع) و�إخ���ف���اق
�إدارات م�شاريع القرو�ض

اخلارجية و�إدارات الوحدات
االقت�صادية م��ن ا�ستخدام
املخ�ص�صات املالية املعتمدة.
 رب���ط ال��ب��ي��ان��ات املاليةللم�شاريع املمولة يف املوازنة
املحلية ب�����إدارة التخطيط
لإدراج��ه��ا يف تقاير االجن��از
ال�سنوية للقطاع الزراعي.
 ب���ذل م��زي��د م��ن اجل��ه��ودل��ت��ج��م��ي��ع ب��ي��ان��ات االجن���از
ال�����س��ن��وي جل��م��ي��ع م��ك��ات��ب
فروع ال��وزارة يف ا ملحافظات
و�إدراج��ه��ا يف تقارير االجناز
ال�سنوية.
 تفعيل الإدارة الت�سويقيةوالعمل على �إيجاد املعاجلات
ال�سليمة للم�شاكل الت�سويقية،
مبا ي�ضمن الت�سويق الناجح
للمنتجات الزراعية۹.

الربملان يخاطب الحكومة بإزالة
مخالفة أحد الوزراء
نبيل عبدالرب

¿ �أقر جمل�س النواب �أم�س الأحد خماطبة رئي�س
احلكومة ب�إزالة خمالفة املادة ( )136الد�ستورية
بجمع د .عبدالكرمي الأرحبي بني وزارة التخطيط
و�إدارة ال�صندوق االجتماعي للتنمية.
وكان النائب ناجي القو�سي دعا النواب ل�سرعة
�إق��رار قر�ض متويل املرحلة الثالثة من م�شروع
ال�صندوق االجتماعي موقع بني اليمن و�صندوق
الأوبك للتنمية الدولية.
وقال القو�سي �إن عرقلة القر�ض يعيق التنمية يف
اليمن و�أيده النائب عبداحلميد فرحان.
وفيما ق��ال رئي�س ال�برمل��ان يحيى ال��راع��ي �إن
الربملان لن يتعامل مع الوزير املخالف وبذات
الوقت طرح القر�ض غد ًا�،أو�ضح رئي�س الأغلبية
امل�ؤمترية �سلطان الربكاين �أن الربملان هو املعني
بالوقوف �ضد املخالفات الد�ستورية� ،أما الطلب من
الآخرين»احلكومة» ب�إزالتها فهو ف�ضيحة الف�ضائح
بح�سبه ،م�ؤكد ًا �أن ال �أحد يقف �ضد التنمية لكنه
ت�ساءل عمن �سيلتزم بتو�صيات القر�ض �إذا كان
املعني هو الوزير املخالف.

من ناحيته حذر النائب نبيل با�شا من �سري النواب
فيما �أ�سماها �سابقة بربط املخالفة ال�صادرة من
�شخ�ص بقر�ض يهم البلد مطالباً بامل�صادقة على
القر�ض و�إل��زام احلكومة ب�إنهاء املخالفة ،ما مل
يتحرك النواب يف �إجراءات حجب الثقة عن الوزير
وفقاً للبا�شا.

وباملقابل ق��ال النائب علي العمراين �إن هناك
خمالفات د�ستورية من �آخرين غري الأرحبي داعياً
مع النائب علي املعمري للوقوف �ضد كل املخالفني
للد�ستور.
و�أ�ضاف املعمري :يبدو �أننا نحتاج مع كل خمالفة
لقر�ض حتى نزيليها۹.

