
المبادرة الخليجية جاءت لحل   
أزمة واستبشر المواطنون بها 
خيرًا فال تجعلوا منها ذريعة أو مسوغًا 
لتصفية حساباتكم التي لن تنتهي 

حتى بحرب مماثلة لحرب البسوس.
أفِشلوا المبادرة أو ارفضوها أو 
عرقلوها بطرقكم ووسائلكم التي 
عهدناها عنكم ط��وال عقود من 
الزمن في إفشال وعرقلة المشاريع 

التنموية.
زحلقوها بعيدًا عن تعز.. عن قتل 
أبنائها وتدمير مبانيها ومنشآتها.. 
بعيدًا عن اغتياالت المواطنين أو 

العسكريين..
لماذا ترفضون اإلصغاء للعقل أو 
اإلصغاء للعسس؟.. لقد مللناكم 
جميعًا.. أصبحتم عبئًا على الوطن 

وثقاًل على كواهلنا.
م��اذا فعل بكم هذا الشعب حتى 
تقتلوه يوميًا.. تعذبونه باستمرار.. 

تسلبون أمنه واستقراره وقوته..؟!
لماذا تنوعتم في عدائكم للشعب.. 
وكلكم تقولون انكم تختلفون فيما 
بينكم من أجله.. أي شعب تقصدون؟! 
ال أعتقد أنكم تقصدون شعبًا يرزح 
في الظالم ألشهر .. شعبًا يبحث 
عن نفط.. عن غاز.. عن ديزل.. عن 
طريق مفتوح.. عن جامعة.. عن 
مدرسة آمنة.. عن نوم هانئ .. وعن 

جمعة يستمع فيها إلى اهلل فقط..
دعوا الشعب وشأنه وال تتغنوا به 

كما يتغنى العرب بقضية فلسطين.
عن  ن  تبحثو ن��ت��م  أ و ه  قتلتمو
المبادرة.. وها أنتم تقتلونه إفشااًل 

لها.. 
أال تدركون أنه الشعب الديمقراطي 
الوحيد الذي تتآمر عليه أحزابه.. لماذا 
تبتكرون له المآزق وتصرون عليه 
العيش فيها.. اقبلوا باستقالله عنكم 

فاالستقالل قداسة الحاجة..
مهما فعلتم فلن تستطيعوا جعل 
ه��ذا الشعب ي��ن��ام وه��و متشبث 
بصوركم أو خطاباتكم في مخيلته..

 واعلموا تمامًا أن اهلل إذا لعن حزبًا 
حبب السلطة الى قياداته!!

ال تقتلوا 
الشعب!!

توفيق الشرعبي

  فيصل عساج

لجنة حسين

> آخر تقليعة للنائب 
»ال��م��ت��ذب��ذب« حسين 

األحمر أنه سيشكل لجنة 
 . . »المشائخ« طبعًا م��ن 

المبادرة  تنفيذ  لدعم 
ليتها  آ و لخليجية  ا

التنفيذية المزمنة..
أحد الخبثاء علق: 
حسين  ل���وال  واهلل 

وأخوته لما كانت اليمن في هذه األزمة 
ولن تحتاج إلى مبادرة.. ما عليك يا حسين 
إاّل أن تهجع والمبادرة ستنفذ على ما يرام!!

»مسرور القاضي«!!

يقال إن النائب علي عبدربه القاضي 
ي��ؤدي دور »الموظف« ل��دى النائب 
حميد األحمر الذي كلفه بالنزول إلى 
تعز لمساعدة حمود المخالفي في 
قيادة مليشيات اإلصالح والفرقة التي 
تقتل أبناء تعز وترتكب جرائم حرب 
بحق المدنيين وممتلكاتهم العامة 

والخاصة.

ال ن��دري ما ال��ذي حصل للقاضي 
قبوله بدور »مسرور« وهو من هو!!

نواب ضائعون!!
نواب المشترك اليزالون مصرين 
على عدم الحضور إلى المجلس 
رغ��م توقيع ال��م��ب��ادرة وب��دء 
تنفيذها ربما بحجة أن كثيرًا 
منهم اليزالون ضائعين 
ف��ي ال��خ��ارج بتوجيهات 

قطرية..
ال��ب��اع��ث على األس���ى أن ال��ن��واب 
المتساقطين من المؤتمر لم يحضروا 
أيضًا.. ربما أنهم ينتظرون إذنًا من 
فؤاد دحابة.. هزلت »الحصانة« ورب 

الكعبة!!

اخرط يا شوقي 
براحتك!!

ن������واب اإلص�����الح 
تعلموا عن حزبهم 

ممنهجًا  ك��ذب��ًا 
وآخ�������ر م��ا 

س��م��ع��ن��اه 
من كذب كان 

لنائب  ا م��ن 
اإلص����الح����ي 

ش��وق��ي ال��ق��اض��ي: أن 
ال��م��ن��اض��ل ع��ب��درب��ه 
م��ن��ص��ور ه���ادي نائب 

رئيس الجمهورية أصدر 
أوام��ر بإقالة شخصيات تثير الفتن داخل 
الشارع اليمني، ولكن المؤسسات الحكومية 

واألمنية لم تلِق لتلك األوامر اهتمامًا..
اخرط يا شوقي براحتك لكن لو تعمل جمياًل 
وتخبرنا بأسماء تلك الشخصيات المقالة 

أثابك اهلل وقبلك من الكاذبين لديه..

نواب يحذرون من  

مخاطر التصعيد
حيث أك��د النائب محمد مشلي ال��رض��ي أن 
المشترك وقع على المبادرة ليجعل منها شماعة 

يتحجج ويتباكى عليها..
وقال الرضي: نوايا المشترك كشف عنها قبل 
المبادرة في أكثر من موقف وعبر عن رفضه لها 
في أكثر من تصرف ولو كان لدى المشترك أدنى 
شعور بالمسؤولية أو األخالق السياسية فسيلتزم 
بما وق��ع عليه وسيعمل ج��اه��دًا على تذليل 
الصعوبات لتنفيذ ذلك على الواقع.. أما أن يوقع 
بيد وباألخرى يمسك بالسالح فهذا مؤشر على 
عرقلة المبادرة والسعي بشتى الوسائل إلفشالها.

 وأض��اف: ما تشهده محافظة تعز 
من جرائم قتل وارهاب واعتداء على 
الممتلكات العامة والخاصة وإقالق 
العداء  المواطنين يكشف   سكينة 
الحقيقي والغل الذي يحمله المشترك 

تجاه الوطن وأمنه واستقراره.
واستدرك النائب الرضي بالقول: 
الن��زال نؤمل خيرًا بحكومة الوفاق 
الوطني التي لم تتمخض بعد.. ونعول 
وتوقيف  االعالمية  التهدئة  عليها 
الميليشيات المسلحة التابعة لحزب 

االصالح والفرقة وأوالد األحمر..
داعيًا كل العقالء في المشترك الى 
االق��ت��داء بفخامة االخ علي عبداهلل 

صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الذي حرص بتوقيعه على المبادرة تجنيب 
الوطن الدماء والدمار وتنازل عن حقه الدستوري 

من أجل ذلك.
موقف حازم

۹  الى ذلك قال النائب زيد أبو علي: إن مخاطر 
التصعيد الحاصل من قبل احزاب اللقاء المشترك 
في محافظة تعز سيؤثر على سير عملية تنفيذ 
المبادرة الخليجية وستنعكس آثار ذلك التصعيد 

سلبًا على الوطن والمواطنين.
وأضاف: من يقوم بالتصعيد المسلح معروفون 
للجميع، ونتوقع موقفًا حازمًا من قبل الوسطاء 
الدوليين إزاء من يقوم بعرقلة سير تنفيذ المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّنة.
ودعا أبو علي كافة اليمنيين وخصوصًا أعضاء 
ينجروا  أال  وحلفاءه  لعام  ا الشعبي  المؤتمر 
للعنف وأن يتمسكوا بالمبادرة الخليجية إلخراج 
الوطن من أزمته الراهنة وتفويت الفرصة على 

المتآمرين واالنقالبيين.
منبّهًا من المخطط اإلجرامي الذي يسعى حزب 
االصالح لتنفيذه في كثير من المحافظات إلفشال 
المبادرة الخليجية حيث تحاول الميليشيات التابعة 
لحزب االصالح قطع الطريق في المحويت وافتعال 
المشاكل كي يحصل فيها ما تشهده محافظة تعز.

وتمنى الشيخ زيد أبو علي على المكلف بتشكيل 
حكومة ال��وف��اق الوطني، التسريع بتشكيل 
الحكومة والعمل من أجل إخماد فتيل الفوضى 

والتصعيد الذي لو استمر سيصيب المبادرة في 
مقتل وسيجر الوطن الى كوارث انسانية ال تحمد 

عواقبها.
محماًل المشترك كل تأخير في تنفيذ المبادرة 

وآليتها المزمَّنة.
الوطن في خطر

۹  أما النائب ناصر باجيل فقد حذر من خطورة 
ال��ذي تقوم به ميليشيات  التصعيد المسلح 
المشترك والفرقة األولى مدرع وأوالد األحمر في 

محافظة تعز وفي مناطق أخرى من الوطن.
وق��ال: إن الخطورة لن تكون على المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية فحسب بل ستصل 

ال��ى السلم االجتماعي وق��د نصل ال��ى حرب 
أهلية ستؤدي الى تمزيق الوطن الى مشيخات 

ودويالت..
 وناشد النائب باجيل كل العقالء الى تدارك 
الوضع، فالوطن ال يحتمل المزيد من تعقيد 
األزمة التي تنذر بكارثة انسانية وتهدد المشاريع 

والمكاسب الوطنية.
وقال: نتطلع الى سرعة تشكيل حكومة الوفاق 
الوطني واللجنة األمنية اللتين كان من المفترض 
أنهما قد شكلتا وبدأتا في ممارسة المهام الموكلة 

اليهما وفقًا للمبادرة وآليتها التنفيذية.
وأض��اف: الوطن يمر بمرحلة مهمة وتاريخية 
وغاية في الحساسية تحتاج الى رجال وطنيين 

يعملون بصدق وأمانة من أجل الوطن وليس وفقًا 
لرغبات حزبية أو أهواء سياسية.

المسؤولية مشتركة
۹  من جانبه قال النائب عبدالولي الجابري: 
إن التصعيد الخطير ال��ذي تشهده العديد من 
محافظات الجمهورية وخصوصًا ما يحدث في 
مدينة تعز ينذر بشر مستطير على مستقبل 
الوطن وعلى المبادرة الخليجية إذا لم يتم احتواء 
الموقف بأسرع وقت ممكن من قبل كل االطراف 

السياسية.
ودعا الجابري الجميع الى التمسك بالمبادرة 
وتفويت  لتنفيذية  ا ليتها  وآ الخليجية 
الفرصة على تجار الحروب والدماء الذين 
أسودت وجوههم يوم توقيع المبادرة 
من قبل فخامة االخ علي عبداهلل صالح 

رئيس الجمهورية.
مطالبًا المشترك بتحمل مسؤوليته 
التاريخية تجاه الوطن وأن يغلب المصلحة 
العليا على ما سواها وأال ينجروا وراء من 
يصعدون الموقف إلفشال المبادرة وأن 
يخلص لوطنه وشعبه ويصحح مواقفه 
ويحسن نواياه، فالوضع ال��ذي يمر به 
الوطن ال يتحمل مزيدًا من المناكفات 
والمجامالت والنزول عند الرغبات االنانية 

والضيقة.
واعتبر النائب الجابري التسريع بتشكيل حكومة 
الوفاق الوطني خطوة مهمة إلنهاء التصعيد 
والعمل من أجل التهدئة لتنفيذ المبادرة وفقًا 

آلليتها التنفيذية المزمَّنة.
مؤكدًا أن حكومة الوفاق الوطني إذا عملت 
بإخالص وصدق من أجل الوطن فإنها ستنجح 
في مهامها وستقود اليمن نحو المستقبل اآلمن.

المرتزقة معروفون!!
۹  وفي ذات السياق قال النائب أحمد عبدالرب 
الدخين: إن االطراف المناهضة للمبادرة الخليجية 
كشفت عن مشروعها التآمري لتدمير الوطن وإفشال 
كل المبادرات أو الخطوات التي تقود الى حل األزمة.

مشيرًا الى أن المرتزقة والخونة سيظلون 
يعرقلون كل المساعي الخيرة إذا لم يواجهوا 
بصرامة وتتضافر الجهود الوطنية لردعهم 

وفضح مخططاتهم.
 داعيًا حكومة الوفاق الوطني الى العمل من أجل 
الوطن - في حال تشكيلها- وعدم اإلصغاء الى 
تجار الحروب وعمالء الخارج وبذل الجهود من أجل 

التهدئة االعالمية وبث روح المحبة والتسامح.
مؤكدًا أن ما تشهده محافظة تعز من جرائم قتل 
وأعمال إرهابية تفصح عن مشروع قذر يستهدف 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّنة 
ومخطط دنيئ يسعى الى جر أبناء الوطن نحو 
حرب أهلية.. وهذا ما يجعل كل اليمنيين في 
موضع خطر يفرض عليهم التالحم والتكاتف من 

أجل وحدتهم وأمنهم واستقرارهم.

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب السياسة التي يلعبها المشترك والتي   
ستقود الوطن الى حرب أهلية إذا استمر فيها..

وقالوا: إن ما تشهده محافظة تعز وبعض المناطق من تصعيد مسلح تقوم به 
ميليشيات حزب االصالح والفرقة األولى مدرع ينذر بمخطط كارثي يسعى إلفشال 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية..
مشيرين الى أن المشترك اتخذ من المبادرة الخليجية خطوة لإلطاحة برأس 
النظام ومن ثم اجتثاث كل القيادات وتنظيم المؤتمر الشعبي العام عن طريق 

التصعيد الذي قد يفضي الى حرب أهلية.

الدخين: جرائم تعز تفصح عن مشروع قذر يستهدف الوطن والمبادرة
باجيل: المبادرة بحاجة إلى رجال وطنيين أواًل
أبو علي: ميليشيات التصعيد تتبع اإلصالح والفرقة وأوالد األحمر
الجابري: أعداء المبادرة سيتاجرون بالدماء والسالح إلفشالها

الرضي: نعول خيرًا على الحكومة التي لم تتمخض بعد
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البرلمان يدين العنف في تعز
دان مجلس النواب أعمال العنف التي   

شهدتها مدينة تعز خالل األيام الماضية 
بين القوات الحكومية ومليشيات تابعة لحزب 
االصالح راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح 

من الجانبين والمدنيين.

ودع��ا البرلمان إل��ى كشف نتائج التحقيق 
نائب رئيس  بتوجيهات  المكلفة  اللجنة  من 
الجمهورية.. ومن المتوقع ان ترفع لجنة تقصي 
الحقائق التي كلفها البرلمان بالنزول الى تعز 

تقريرها بنتائج الزيارة خالل األيام القادمة.
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العدد: )1582(

البرلمان يدعو أعضاءه »الحنقين« العودة إلى المجلس

النواب يستكملون نقاش قانون الغرفة المالحية
استكمل مجلس النواب أمس نقاشه  

لمشروع قانون الغرفة المالحية 
منهيًا التصويت على جميع مواده البالغة 

25 مادة..
ويهدف المشروع إلى العناية بشئون 

المالحة البحرية وتنمية أنشطة النقل 
البحري في بالدنا وتحسين المستوى 
النوعي والكمي للخدمات التي تقدم في 
الموانئ، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين 
تنظيم  و ليمنية  ا حية  لمال ا فة  لغر با

خدماتهم لتحقيق أقصى درجات التعاون 
بينهم.

لغرفة  ا اختصاصات  نون  لقا ا وينظم 
المالحية وتكوينها وش��روط العضوية 

وسقوطها وحقوق وواجبات األعضاء.

دعا مجلس النواب كافة أعضائه من كتل المعارضة وكل   
الغائبين عن اجتماعاته للحضور ومواصلة أعمالهم في 
المجلس، وبانتظام، حيث وأنه اليوجد حاليًا أي مبرر للغياب عن 
أعمال المجلس وحضور جلساته وجلسات لجانه، بعد أن تم التوقيع 
على مبادرة االخوة في دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها 
التنفيذية المزمنة، والبدء بتنفيذ بنودها، وحث المجلس جميع 
أعضائه على نشر ثقافة التسامح واإلخاء والتعاون بين أفراد كافة 
المجتمع وجعل مصلحة الوطن فوق كل المصالح، والعمل بما من 

شأنه تفعيل دور المجلس ليضطلع بمسؤولياته لإلسهام في إزالة 
كل آثار األزمة ومعوقات التنمية وعدم تعطيل مصالح الناس 
اليومية، وبما يعزز من الشراكة الحقيقية في تحمل المسؤولية 
الوطنية الجماعية، وغرس عناصر األمن واألمان واالستقرار، وتثبيت 
السكينة العامة، واالنتقال بالمجتمع إلى مرحلة جديدة يواصل 
فيها الشعب اليمني بكل أطيافه وفئاته مشوار البناء واإلصالحات 
والتنمية المستديمة، والحفاظ على كل منجز ومكسب وطني تحقق 

لكل أبناء الشعب في أرجاء الوطن اليمني  الكبير.


