
۹  يف البدء اعترب النائب عبداهلل اخلالقي 
تهديدات امل�شرتك بالنزول اىل ال�شارع باأنها 

كانت حماولة من تلك الأح���زاب لإيقاف 

الربملان عن الت�شويت لقائمة الق�شاة التي 

�شمت خم�شة ع�شر قا�شياً والتي اأ�شدر 

فخامة الخ الرئي�س علي عبداهلل �شالح قرارًا 

جمهورياً بت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات 

لعدد ت�شعة ق�شاة من تلك القائمة..

م�شريًا اىل اأن الربملان اتخذ خطواته بثقة 

تامة كونه ي�شتند اىل الد�شتور ونزوًل عند 

رغبة اخواننا يف امل�شرتك الذين �شبق لهم اأن 

طالبوا باأن تكون اللجنة من الق�شاة.

 وق��ال اخلالقي: 

ع���ن���دم���ا ت��ع��ط��ي 

الح�������زاب اأك���رب 

نها  فاإ م��ن حجمها 

ت�����ش��ع��ى ج��اه��دة 

الب�����ت�����زاز  اىل 

ال�شيا�شي وعرقلة 

وو���ش��ع  لتنمية  ا

ال�شعوبات يف وجه 

العملية  ت��ط��وي��ر 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 

وهذا ما ظهر جلياً يف اأ�شاليب ومواقف اأحزاب 

امل�شرتك التي حريت اجلميع يف مطالبها..

 م�شيفاً: امل�شرتك اأ�شبح تائهاً يف مواقفه 

ومتخبطاً يف توجهاته فهم وح��دوي��ون يف 

�شنعاء وحراكيون يف اجلنوب وحوثيون يف 

�شعدة، وهذا تخبط وا�شح يف عدم و�شوح 

الروؤية لديهم كون تكتلهم يف اأ�شا�شه جمع 

اأح��زاب��اً متعار�شة يف ال��روؤى والتوجهات 

واملبادئ.

ودعا اخلالقي اأحزاب امل�شرتك اىل حتكيم 

العقل، فمازال يف الوقت مت�شع لتدارك املوقف 

واالنخراط يف التح�ضريات لالنتخابات، كما 

اأن  عليهم اأن يرتكوا الأحالم والأوهام التي 

تراودهم لأن من ال�شعب اأن يزايد اأحد على 

ال�شعب باأن النتخابات �شتزيد الأمور �شوءًا، 

فال�شعب �شب عن الطوق واأ�شبح اأكرث وعياً 

من قادة الأح��زاب وهو الأدرى مب�شلحته 

واملراهنة عليه لعرقلة النتخابات �شرب 

من امل�شتحيل.

وطالب اخلالقي اللجنة العليا لالنتخابات 

ب�شرعة ات��خ��اذ الج����راءات التح�شريية 

لالنتخابات يف موعدها حتى ل ندع فر�شة 

للطابور اخلام�س املرتب�س بهذا ال�شتحقاق 

ال�شعبي.

أفضل الحلول
۹  اىل ذل��ك اأو���ش��ح النائب عبدالوهاب 
العامر باأن ت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات 

من الق�شاة اأف�شل احللول لإنهاء اخلالفات 

احل������زب������ي ال���ت���ي 

اأث���ريت ح��ول ت�شكيل 

ن��ه يعد  اللجنة كما اأ

ن������زوًل ع��ن��د رغ��ب��ة 

الأح��زاب وخ�شو�شاً 

»امل�شرتك«.

وق������ال ال���ع���ام���ر: 

كانت ق�شية اللجنة 

تها  ا ذ بحد  م�شكلة 

وع��ل��ق��ت عليها كل 

اخلالفات واأ�شبحت 

ن��ق��ط��ة اب���ت���زاز اأو 

تهديد مل�شتقبل الدميقراطية وح�شمها من 

الق�شاة �شيقطع ال�شبل املوؤدية اىل تفاقم 

امل�شاكل واأ�شاليب املغالطات والبتزاز 

وال�شتغالل ال�شيا�شي التي داأبت عليه 

بع�س الأحزاب.

م�شريًا اىل اأن الق�شاة �شيكونون اأكرث كفاءة 

ونزاهة وحيادية وا�شتقاللية ومن يقل غري 

ذلك فاإما اأنه ا�شتمع للم�شرتك اأو �شار على 

ركبهم ونهجهم ال��ذي ل ي�شتند �شوى اىل 

الحالم والأماين.

وحمل العامر امل�شرتك تبعات تهديداتهم 

باللجوء لتحري�س اجلماهري ك��ون ذلك 

�شيخلق اآثارًا �شلبية على  الوطن والتنمية 

واخلدمات ولن يوؤثر على اإجراء النتخابات 

يف موعدها املحدد، ولن يحيق املكر ال�شيئ 

ال باأهله.

ضمانة أكيدة
۹ ووفقاً للنائب عبدالقادر الدعي�س فاإن 
رف�س امل�شرتك لإجراءات الربملان يف اإقرار 

قانون النتخابات والت�شويت على اللجنة 

من الق�شاة ياأتي يف اإطار نهجهم وممار�شتهم 

الدوؤوبة يف العرتا�س على كل �شيء تقوم به 

الغلبية الربملانية واإن كان ل�شاحلهم.

 معتربًا ت�شكيل اللجنة من الق�شاة �شيك�شب 

النتخابات �شمانة اأكيدة للنزاهة وال�شفافية 

امل�شرتك  التي يطرحها  لل�شكوك  ودرءًا 

يف ك��ل ان��ت��خ��اب��ات بخ�شو�س اإج����راءات 

اللجنة، اإ�شافة اىل كون اللجنة من الق�شاة 

وك���ذل���ك ق��ان��ون 

الن���ت���خ���اب���ات 

اجل��دي��د مطالب 

لتلك الح���زاب 

ن  اأ و ����ش���ب���ق 

اأق���ام���ت ال��دن��ي��ا 

ومل تقعدها من 

اأجل حتقيق تلك 

املطالب.

 وقال الدعي�س: 

اإن على اأح��زاب 

ت��ع��ي ت�شرفاتها  ن  اأ امل�����ش��رتك 

واأن تلجاأ اىل النتخابات كحل 

���ش��ل��ي��م ل���ل���و����ش���ول اىل 

اأهدافها واأن تعول على 

ال�����ش��ارع يف الت�شويت 

لرباجمها ولي�س لتنفيذ 

م�����ش��اري��ع��ه��ا.. داع��ي��اً 

جماهري ال�شعب اىل هبة 

غ��ري م�شبوقة لإجن���اح 

الن��ت��خ��اب��ات وت��ف��وي��ت 

مر  الفر�س على كل متاآ

اأو ع���دو ل��ه��ذا ال��وط��ن 

ومكا�شبه العليا.

قرار صائب
�����ش����ف  و و   ۹

ال��ن��ائ��ب اأح��م��د 

ت�شكيل  ئع  �شا

اللجنة العليا 

لالنتخابات 

ب����ال����ق����رار 

ال�����ش��ائ��ب 

واإخ����م����ادًا 

ل��ل��م�����ش��اك��ل 

التي كانت تاأتي 

م���ن ذل����ك امل��ن��ف��ذ 

ال��دمي��ق��راط��ي، وق���ال: 

اإن ت�شكيل اللجنة من الق�شاة حل و�شط 

ارت�شته كافة الحزاب، ومن يرف�شه الآن 

ء  �شي نف�شه  ففي 

م��ن ال���ع���داء لهذا 

ال�شتحقاق.

م�����ش��ي��ف��اً ب��اأن��ه 

اإذا كانت اأح��زاب 

امل�������������ش������رتك ل 

ترغب ال��دخ��ول يف 

النتخابات القادمة 

فهذا �شاأنها لكنه لن 

يكون على ح�شاب 

اإج��راءات الربملان 

اأو خيار ال�شعب اأو 

م�شتقبل الدميقراطية اأو املكا�شب الوطنية..

 وم��ن يفكر ب��اأن لديه اأ�شاليبه يف عرقلة 

النتخابات فلدى ال�شعب اي�شاً اأ�شاليبه 

وطرقه الوطنية لإف�شال امل��وؤام��رات التي 

ونهجه  وخ��ي��اره  قه  ا�شتحقا ت�شتهدف 

الدميقراطي، كما اأن القانون �شي�شع حدًا 

لكل دعاة الفو�شى والتخريب.۹
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»امليثاق«/خا�س:

¿ اأكد الدكتور مهدي عبدال�شالم- ع�شو جمل�س النواب- اأن تهديدات 
امل�شرتك بالفو�شى واإجراء التحالفات مع املخربني واملتمردين وغريهم من 

اخلارجني على القانون، ُتعد اإنذارًا باملزيد من الأعمال الإرهابية التي 

ترعاها تلك الأحزاب حتت م�شمى الن�شال ال�شلمي.

م�شريًا اإىل اأن العنا�شر اخلارجة على النظام والقانون يف بع�س 

مناطق بع�س املحافظات اجلنوبية ي�شريون يف م�شاريعهم امل�شبوهة 

وفقاً لتوجيهات قيادات يف امل�شرتك وحتديدًا من احلزب ال�شرتاكي 

اليمني الذين هم على توا�شل م�شتمر معهم..

وقال ع�شو جمل�س النواب عن الدائرة )25( حمافظة عدن يف 

ت�شريح ل�»امليثاق« تن�شره يف عددها القادم: اإن ما ي�شمى »احلراك« هم 

ميلي�شيات احلزب ال�شرتاكي التي ا�شبحت تعمل حتت اإم��رة قيادات 

امل�شرتك.

م�شيفاً: اأن حتالفات »امل�شرتك« مع املتمردين واخلارجني على القانون 

توؤكد اأن لدى تلك الأح��زاب اأجندة تدمريية غري ما ت��ردده يف �شعاراتها 

وبياناتها وخطاباتها ب�شاأن الإ�شالحات ال�شيا�شية والقت�شادية.

واأو�شح النائب مهدي عبدال�شالم اأن امل�شرتك جن جنونه عندما �شدر 

قانون النتخابات وت�شكلت اللجنة العليا من الق�شاة، حيث اأدرك��وا اأن 

م�شاريعهم واأهدافهم مهزومة ل حمالة باإجراء النتخابات النيابية يف 

موعدها املحدد.۹

إجراء االنتخابات هزيمة للمشاريع الصغرية

¿  ما مل ن�شتطع فهمه حتى الآن اأن هناك 
م��ن لي���زال يت�شور اأن��ه بغري املمار�شة 

الدميقراطية ي�شتطيع اأن يحقق اأية اأهداف 

اأوح��ت��ى  و تنموية  اأ و خدمية  اأ وطنية 

حزبية..

اإن الدعوات التي تطلقها بع�س الحزاب 

الآن باأن الإجراءات التي تتخذها املوؤ�ش�شة 

الت�شريعية ال��ت��ي ���ش��ت��وؤدي اىل اإج���راء 

النتخابات النيابية يف موعدها املحدد 

ابريل القادم غري �شرعية وغري د�شتورية 

تظل دعوات قا�شرة اأو ذات مغاٍز واأجندة 

اأخرى ل حتمل يف حمتواها �شوى م�شالح 

حزبية اآنية اأو م�شاريع تدمريية انقالبية 

على الدميقراطية.

 ت�شتطيع تلك الحزاب وبب�شاطة معرفة 

اأهمية الدميقراطية من خالل الإ�شرار 

العجيب ل�شعبنا الأبي الذي �شرب اأروع 

الأمثلة يف مت�شكه بحقه الد�شتوري، 

ب���دت غالبية اجلماهري  حيث اأ

امتعا�شها من اتفاق فرباير 

بني الأح��زاب وال��ذي اأف�شى 

اىل التمديد ملجل�س النواب 

ن  كو  ، فيتني �شا اإ �شنتني 

تلك اجلماهري تدرك جيدًا 

اأن اأي تاأخري لال�شتحقاق 

الدميقراطي ولو ليوم واحد 

ل يخدم الوطن ول يح�شن 

الحوال ول يعزز التجربة 

الدميقراطية، وبالتايل كان 

اإدراك��ه��ا مل�����ش��اوئ التاأجيل 

، ولت��زال  �شحيحاً و�شليماً

تلك اجلماهري العظيمة تعي�س 

نهجها  م�شتقبل  على  قلق  يف 

وجتربتها الدميقراطية خالل 

الفرتة ال�شابقة يف ظل متابعتها 

للحوارات الفا�شلة بامتياز والتي 

ك��ان��ت جت���رى ب��ني الح���زاب 

ال��ت��ي وق��ع��ت ات��ف��اق ف��رباي��ر 

اف�شلته يف احلقيقة  ال���ذي 

اأح������زاب امل�����ش��رتك ل��ك��رثة 

الأدل���ة على ذل��ك، فاجلميع 

يدرك حجم التنازلت التي قدمها املوؤمتر 

ال�شعبي العام من اأجل التوافق ال�شيا�شي 

و�شمان حق ال�شعب يف اإجراء انتخاباته يف 

موعدها املحدد، لكن تلك التنازلت قابلها 

امل�شرتك مبطالب تعجيزية و�شلت حد 

انتهاك الثوابت الوطنية من خالل املطالبة 

بالفيدرالية والكونفدرالية، والحتادية.

 وح�����ش��ود اجل��م��اه��ري ت����درك ذل���ك ما 

جعلها ت�شع يدها على قلبها خوفاً على 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة م��ن املرتب�شني وه���ذا ما 

مل يحدث اإطالقاً كون الإرادة ال�شعبية 

اأقوى من اأوهام وخمططات اعداء الوطن 

ومنجزاته، فها هو القانون اجلديد قد �شدر 

وت�شكلت اللجنة العليا لالنتخابات وبداأت 

اجلماهري حت�شد املجاميع �شعياً لإجناح 

حقها الد�شتوري �شاربة عر�س احلائط 

بكل تلك الدعوات املعادية للوطن ومكا�شبه 

وث��واب��ت��ه.. فليعلم اأول��ئ��ك املعار�شني 

للدميقراطية ال�شاعني لتعطيل النتخابات 

اأن ال�شعب يعي م�شلحته متاماً ول ميكن 

اأن يفرط بها.۹

نصر زيد محيي الدين

زيد أحمد محمد طه
- من مواليد 1948م

- م���دي���ري���ة امل�����ش��ارب��ة  

والعامري

- حمافظة حلج

- ع�شو جمل�س النواب

- الدائرة )74(

- ع�شو جلنة املياه والبيئة

- ع�شو اللجنة الدائمة

- دبلوم علوم ع�شكرية

من توصيات لجنة الزراعة والري 
والثروة السمكية

¿ تلخي�س البيانات املالية 
للقطاع الزراعي على م�شتوى 

اأب����واب امل���وازن���ة ال�شنوية 

وعر�شها يف التقارير ال�شنوية.

املالية  ل��ق��ي��م  ا تلخي�س   -

لن�شاطات الإن��ت��اج الزراعي 

ب�شقيه النباتي واحل��ي��واين 

وعر�شها يف التقارير ال�شنوية.

- ع��ر���س ب��ي��ان��ات حجم 

ال�شعات التخزينية للمن�شاآت 

مع  �شنوياً  املنجزة  املائية 

بيانات النفقات املالية الفعلية 

ال�شنوية.

- ع��م��ل حتقيق واإج����راء 

ينات  لتبا ا ح���ول  �شبة  حما

املالية يف البيانات املتعلقة 

بامل�شاريع التنموية )م�شاريع 

ال���ب���اب ال���راب���ع( واإخ���ف���اق 

دارات م�شاريع القرو�س  اإ

اخلارجية واإدارات الوحدات 

ا�شتخدام  م��ن  القت�شادية 

املخ�ش�شات املالية املعتمدة.

- رب���ط ال��ب��ي��ان��ات املالية 

للم�شاريع املمولة يف املوازنة 

دارة التخطيط  ب����اإ املحلية 

لإدراج��ه��ا يف تقاير الجن��از 

ال�شنوية للقطاع الزراعي.

- ب���ذل م��زي��د م��ن اجل��ه��ود 

ل��ت��ج��م��ي��ع ب��ي��ان��ات الجن���از 

ال�����ش��ن��وي جل��م��ي��ع م��ك��ات��ب 

فروع ال��وزارة يف ا ملحافظات 

واإدراج��ه��ا يف تقارير الجناز 

ال�شنوية.

- تفعيل الإدارة الت�شويقية 

والعمل على اإيجاد املعاجلات 

ال�شليمة للم�شاكل الت�شويقية، 

مبا ي�شمن الت�شويق الناجح 

للمنتجات الزراعية.۹

بتصويتهم على تشكيل لجنة االنتخابات من القضاة
نواب لـ»امليثاق«:

الربملان أفشل تهديدات املشرتك

¿  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 تحمسًا 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..

توفيق الشرعبي - فيصل عساج

الدعي�ساخلالقي العامر�شائع

شائع: رغبة الشعب يف إنجاح 
االنتخابات أقوى من تهديدات املشرتك

الدعيس: ندعو املشرتك إىل 
تحكيم العقل واالنتخابات

الخالقي: تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات أغلق باب االبتزاز

العامر: الدستور كفل حق االنتخابات وليس الفوضى

الشعب والديمقراطية

الربملان يخاطب الحكومة بإزالة 
مخالفة أحد الوزراء

 نبيل عبدالرب 

¿  اأقر جمل�س النواب اأم�س الأحد خماطبة رئي�س 
احلكومة باإزالة خمالفة املادة )136( الد�شتورية 

بجمع د. عبدالكرمي الأرحبي بني وزارة التخطيط 

واإدارة ال�شندوق الجتماعي للتنمية.

وكان النائب ناجي القو�شي دعا النواب ل�شرعة 

اإق��رار قر�س متويل املرحلة الثالثة من م�شروع 

ال�شندوق الجتماعي موقع بني اليمن و�شندوق 

الأوبك للتنمية الدولية.

وقال القو�شي اإن عرقلة القر�س يعيق التنمية يف 

اليمن واأيده النائب عبداحلميد فرحان.

وفيما ق��ال رئي�س ال��ربمل��ان يحيى ال��راع��ي اإن 

الربملان لن يتعامل مع الوزير املخالف وبذات 

الوقت طرح القر�س غدًا،اأو�شح رئي�س الأغلبية 

املوؤمترية �شلطان الربكاين اأن الربملان هو املعني 

بالوقوف �شد املخالفات الد�شتورية، اأما الطلب من 

الآخرين«احلكومة« باإزالتها فهو ف�شيحة الف�شائح 

بح�شبه، موؤكدًا اأن ل اأحد يقف �شد التنمية لكنه 

ت�شاءل عمن �شيلتزم بتو�شيات القر�س اإذا كان 

املعني هو الوزير املخالف.

من ناحيته حذر النائب نبيل با�شا من �شري النواب 

فيما اأ�شماها �شابقة بربط املخالفة ال�شادرة من 

�شخ�س بقر�س يهم البلد مطالباً بامل�شادقة على 

القر�س واإل��زام احلكومة باإنهاء املخالفة، ما مل 

يتحرك النواب يف اإجراءات حجب الثقة عن الوزير 

وفقاً للبا�شا.

وباملقابل ق��ال النائب علي العمراين اإن هناك 

خمالفات د�شتورية من اآخرين غري الأرحبي داعياً 

مع النائب علي املعمري للوقوف �شد كل املخالفني 

للد�شتور.

واأ�شاف املعمري: يبدو اأننا نحتاج مع كل خمالفة 

لقر�س حتى نزيليها.۹

النائب مهدي 
عبدالسالم:


