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البرلمان يشهد جلسة صاخبة حول أوضاع  السجناء
الراعي: يجب أن يمثل الوزير اليمن ال األحزاب

في مؤسسات الدولة.من جانبه التزم وزير الداخلية اللواء 
الركن محمد عبدالله القوسي باستيعاب مالحظات النواب 
وفق اإلمكانات المتاحة، مشيرًا إلى رفع مصفوفة مع وزيرة 
حقوق اإلنسان إلى رئيس ال��وزراء تتعلق بتحسين أوضاع 

السجناء.
وبخصوص اللجان الشعبية قال القوسي: إن وزارته بدأت 
" خطوات جادة وفعالة في دمج اللجان في األجهزة األمنية 

القت تجاوب الكثير من قيادات اللجان الشعبية".
وأضاف: "لقد دمجنا 18 ألفًا من اللجان الشعبية باألجهزة 

> تشهد قاعة مجلس النواب مناقشة قضايا وطنية مهمة 
ومواضيع شائكة تجسد استشعار ممثلي الشعب دورهم 
المحوري في هذه المرحلة الحرجة وفي ظل استمرار العدوان 
والحصار على شعبنا.. كما أن البرلمان يخوض معركة خارجية 

ال تقل أهمية عن القضايا المصيرية الداخلية.
وب��ه��ذا ال��ش��أن شهدت قاعة مجلس ال��ن��واب- ف��ي جلسة 
السبت والتي عقدت برئاسة الشيخ يحيى علي الراعي رئيس 
المجلس وحضور عدد من الوزراء- نقاشات جريئة وصاخبة 
وانتقادات متبادلة بين ممثلي الشعب ووزراء في الحكومة 
صصت لمناقشة قضايا أمنية وحقوقية، 

ُ
السيما وأن الجلسة خ

حيث تم الوقوف أمام التقرير الذي أعدته لجنة برلمانية 
خاصة حول األوضاع الحقوقية للسجناء في عدد من محافظات 
الجمهورية.تدهور األوضاع في السجون واالنتهاكات التي 
رت نقاشًا حادًا بين نواب الشعب  يتعرض لها المساجين فجَّ
وبعض الوزراء.. حيث شن وزير العدل أحمد عقبات هجومًا 
شديدًا على أعضاء مجلس النواب، حيث قال في مناقشة 
تقرير  عن األوض��اع الحقوقية للسجناء: "يفترض بأعضاء 
مجلس النواب أن يكونوا على دراية كاملة بالدستور والقوانين 
وأن يشتغل مجلس النواب عبر الجهات المختصة وليس 
عليهم زيارة السجون فليسوا مفتشي مباحث" متهمًا البرلمان 
بالتعدي على اختصاصات القضاء واللجنة العليا للسجون، ونزع 

اختصاصات وزارة العدل.
ونصح عقبات النواب بأن "يتجه كل في ما يخصه وننسى 
ال���ذات والمصالح الشخصية والحزبية، ويجب أن نراجع 

اختصاصاتنا بدقة بعيدًا عن المزايدات".
واستطرد قائاًل: "لسنا اليوم بصدد عمل دعاية انتخابية، 

والحرب صليبية صهيونية ماسونية، وال يهمهم عمتي أو 
جدتي، مؤتمر أو أنصار الله، فهم يريدون أن يجتثوا كل 

مسلم على وجه األرض".
وقال: إن هناك بندًا في اتفاق صنعاء السياسي بين المؤتمر 
وأنصار الله ينص على عدم مرور شيء على النواب إال بعد 

مروره على المجلس السياسي.
وبشأن اللجان الشعبية، قال عقبات: إنه كان يتمنى مناقشة 

النواب لجرائم العدوان لكن "ال يهمنا إال اللجان الشعبية".
في المقابل قال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي: إن 
األجدر بوزير العدل توجيه كالمه إلى "النيابات والحكام الجدد 
عن فهم القوانين، أما النواب فهم من يشرعون القوانين". 

مشددًا على أن الوزير يجب أن يمثل اليمن واليمنيين 
عمومًا ال علي عبدالله صالح وال عبدالملك الحوثي "فلسنا وكالء 
ألحد".من جهته نصح النائب عبدالرحمن معزب، وزير العدل 
ة الدستور الذي يشير إلى أن مجلس النواب ليس سلطة  بقراء

تشريعية فحسب بل ورقابية أيضًا.
وقال: إن اتفاق صنعاء السياسي ينص بوضوح على العمل 

بالدستور والقوانين.
أما النائب عبدالرحمن األكوع فقال: "نحن نرفض أي وصاية 
على مجلس النواب من أي جهة سواًء أكان المجلس السياسي 
أو غيره، ولسنا بحاجة لمحاضرات، ومجلس النواب في مقدمة 

مؤسسات الدولة المواجهة للعدوان".
وأض��اف: أن ط��رح النواب أي قضية من القضايا ال يعني 

استهداف أحد وإنما لمعالجة االختالالت.
وطالب االستاذ عبدالرحمن األكوع بإزالة شعارات الحوثيين 

األمنية وم��ازل��ن��ا ف��ي ص��دد ح��االت ال��دم��ج المالي واإلداري 
والتدريبي".

ووعد وزير اإلدارة المحلية االستاذ علي بن  علي القيسي 
ببذل كل ما تستطيع وزارته فيما يخص السلطة المحلية في 

سبيل الحفاظ على األمن واالستقرار.
وواصل بالقول: إن اللجان الشعبية أدت دورها " ولوالهم 

لكانت التفجيرات في كل شوارع صنعاء والمدن اليمنية".
إلى ذلك وصفت وزيرة حقوق اإلنسان علياء الشعبي أوضاع 

السجون ب�"الصعبة جدًا جدًا".

الجدير بالذكر أن مجلس النواب سبق أن شكل عددًا من 
اللجان البرلمانية وكلفها بالنزول الميداني لزيارة السجون 
واإلط��الع على أوض��اع المساجين في عدد من المحافظات 

ورفع تقارير بذلك الى البرلمان.
هذا وكشفت التقارير عن فظاعة أوضاع السجون وتدّني 
وس��وء الخدمات فيها إضافة الى تداخل عمليات التوجيه 
بسجن األشخاص بين عدة أجهزة أمنية واللجان الشعبية، 
إلى جانب سجناء بتهم بسيطة إال أنه لم تتم إحالتهم للقضاء.

ع���ل���ى وزارة ال���ص���ح���ة ت���وف���ي���ر األدوي���������ة ألك����ث����ر م����ن 500 س��ج��ي��ن
ض�����رورة   إغ��اث��ة م��دي��ري��ات ال��ق��ف��ر وال��ع��دي��ن وال���ح���زم وم��ج��م��ع��ات ال��ن��ازح��ي��ن
ع��ل��ى ال��ن��ي��اب��ات وال��م��ح��اك��م س���رع���ة إن���ج���از ال��ق��ض��اي��ا ال��م��ن��ظ��ورة أم��ام��ه��ا
على الداخلية سرعة إط��اق السجناء ال��ذي��ن شملهم ق��رار العفو دون استثناء

تمكين لجنة العفو بالمحافظة من االطاع على قضايا السجناء في األمن السياسي وغيره
لجنة ع��م��ران ت��ش��دد ع��ل��ى إل����زام ال��ج��ه��ات األم��ن��ي��ة ب��إح��ال��ة المتهمين للقضاء 
ال��م��ط��ال��ب��ة ب���ت���واج���د ال���ق���ض���اة ووك������اء ال���ن���ي���اب���ات ف���ي أم���اك���ن أع��م��ال��ه��م
ض���رورة م��واف��اة البرلمان ب��أس��م��اء السجناء المتهمين بعاقتهم ب��ال��ع��دوان..

التوصيات البرلمانية التي التزمت بتنفيذها الحكومة :

ُيذكر أن مجلس النواب أقر جملة من التوصيات بعد مناقشته تقرير اللجنة البرلمانية 
المكلفة بالنزول الميداني إلى سجون محافظة إب، التزم الجانب الحكومي بتنفيذها، ومنها 
سرعة توفير وزارة الصحة العالجات الكافية للسجون كونها تضم أكثر من خمسمائة 
سجين من محافظات أخرى باإلضافة إلى ما لديها.. وعلى الجهات الحكومية المعنية 
بالمنظمات اإلنسانية والدولية التنسيق مع المحافظة لتقديم الدعم الالزم للمحافظة 
كغيرها من المحافظات نظرًا لوضعها االستثنائي خصوصًا مع وجود عدد من المديريات 
في أمّس الحاجة لمثل هذه اإلغاثة كمديريات القفر، العدين، وأجزاء من حزم العدين 

ومخيمات النازحين وبقية مديريات المحافظة.
وأوصى المجلس بضرورة العمل مستقباًل على توفير المبالغ المالية الالزمة لتوسعة 
السجن المركزي في المحافظة كونه يحتوي على أعداد كبيرة تتزايد عامًا بعد عام دون 
أن يحظى بأي توسعة خالل األعوام الماضية مع ترميم ما يجب ترميمه في الوقت الراهن.
وحثت توصيات المجلس النيابة العامة والمحاكم المختصة على سرعة إنجاز القضايا 

المعروضة أمامها أواًل بأول.
وأوصى المجلس كذلك وزارة الداخلية بسرعة إطالق سراح جميع السجناء في المحافظة 
الذين شملهم قرار العفو العام دون استثناء وتمكين لجنة العفو العام الفرعية في 
المحافظة من االطالع والنقاش على قضايا السجناء في األمن السياسي وغيره من السجون 

والبت في قضاياهم وفقًا لقرار العفو العام، أو إحالتهم إلى المحاكم المختصة .
وأوصى المجلس باستمرار إكمال المهمة المكلفة بها اللجنة والمتمثلة بزيارة السجن 
االحتياطي بمديرية يريم، وكذا شبه السجن االحتياطي في مديرية ذي السفال، واستمرار 

التواصل والتنسيق بين اللجنة ولجنة العفو العام في المحافظة.
كما أقر المجلس عددًا من التوصيات بعد استعراضه ومناقشته تقرير اللجنة البرلمانية 
الخاصة المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظة عمران ومنها إلزام الجهات األمنية بإحالة 

الموقوفين على ذمة قضايا جنائية عقب التحقيق معهم وخالل المدة القانونية المحددة 
وضرورة قيام القضاء ووكالء النيابات بالتواجد في مقر أعمالهم وتوفير الكوادر الكافية 
منهم ليتم البت في قضايا السجناء دون أي تأخير، إلى جانب قيام الجهات المختصة بتوفير 

مقرات للمحاكم والنيابات التي تم استهدافها من قبل طيران تحالف دول العدوان .
وشددت على ضرورة موافاة المجلس بأسماء السجناء الموقوفين على ذمة قضايا متعلقة 

بالعدوان ومراكز احتجازهم.
وكلف المجلس لجنته البرلمانية بمواصلة مهمتها الستكمال زيارة السجناء والموقوفين 
ات المتخذة  على ذمة قضايا متعلقة بالعدوان للقاء بهم ومعرفة مدى قانونية اإلج��راء

بشأنهم.
وأوصى المجلس الحكومة بتشكيل لجنة من وزارات الداخلية، واإلدارة المحلية، وحقوق 
اإلنسان، والعدل للقيام بزيارة كافة السجون في عموم محافظات الجمهورية لمعالجة 

قضايا السجون والسجناء.
وكان وزراء العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، والداخلية اللواء محمد عبدالله القوسي، 
واإلدارة المحلية علي بن علي القيسي، وحقوق اإلنسان علياء فيصل عبداللطيف الشعبي، 
وشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، عبروا في كلماتهم أمام 
المجلس عن شكرهم العميق الهتمام مجلس النواب بقضايا المواطنين كما هو األمر 

ألعضاء حكومة اإلنقاذ الوطني .
وأشاروا إلى أنهم سيعملون على تنفيذ توصيات المجلس في سبيل الحرص على تنفيذ 

القانون وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
حضر الجلسة محافظ إب عبدالواحد محمد صالح ومحافظ عمران الدكتور فيصل صغير 
جعمان ووكيل محافظة إب لشؤون األمن عبدالرحمن أحمد الزكري ووكيل مصلحة السجون 

العميد  عبدالسالم علي الضالعي وعدد من مديري العموم في الجهات ذات العالقة.

مجلس النواب يرفض تغيير ممثليه في البرلمان العربي ويعتبر استبدالهم 
مساندة للعدوان على اليمن

ات االنفرادية التي اتخذها البرلمان العربي االسبوع  > رفض مجلس النواب اإلجراء
الماضي والمتمثلة باستبدال ممثلي مجلس النواب للجمهورية اليمنية في البرلمان 

العربي بأشخاص غير ذي صفة.
وجدد مجلس النواب التأكيد -في بيان أصدره االسبوع الماضي- تمسكه بممثليه 

في البرلمان العربي وهم :
1- الدكتور/ منصور عزيز الزنداني )مجلس النواب(

2- األستاذ/ عبدالله احمد غانم )مجلس الشورى(
3- الدكتور/ صالح محمد باعشر )مجلس النواب(

4- الدكتور/ علي عبدالله أبو حليقة )مجلس النواب(
ات البرلمان العربي واعتبرها استمرارًا لمواقف  ويستنكر المجلس بشدة إجراء
سابقة سلبية للغاية ترتقي إلى الوقوف ضد أبناء الشعب اليمني وإرادته، مستغربًا 
إقحام البرلمان العربي  نفسه في الصراع الداخلي اليمني بانحيازه إلى أطراف معينة 
واتخاذه موقفًا معاديًا للشعب اليمني من خالل تأييده ومساندته للعدوان على 
اليمن أرضًا وإنسانًا والذي يمثل انزالقًا خطيرًا نحو تحول البرلمان العربي ألداة من 
أدوات تحالف العدوان السعودي ضد اليمنيين.. وكذلك تجاوزًا ال مسؤواًل ألنظمة 
عمل البرلمان العربي ومهامه واختصاصاته ومخالفًا مخالفة صريحة لالئحة الداخلية 
للبرلمان العربي وفقًا للمادة الرابعة التي تنص على أنيتم اختيار أعضاء البرلمان 

وفقًا للنحو التالي:
1- باالقتراع المباشر.

2- من ِقَبل برلماناتهم الوطنية أو ما يماثلها في كل دولة عضو، على أن يكونوا 

أعضاء في برلماناتهم الوطنية أو ما يماثلها.
3- بتسميتهم وفقًا للنظام الدستوري واألنظمة األساسية لكل دولة عضو، على 

أن يكونوا أعضاء في برلماناتهم الوطنية أو ما يماثلها.
وأكد البيان أن مجلس النواب حريص كل الحرص على لم شمل اليمنيين وإعادتهم 
بكل أطيافهم إلى طاولة الحوار والحفاظ على أي قنوات ممكنة للتواصل في طريق 
المصالحة الوطنية الشاملة وإيجاد تسوية سياسية بينهم تنهي  معاناة الشعب 
اليمني الراهنة، وهو كذلك ال يرى في تصرفات البرلمان العربي وإصراره على اتخاذ 
مواقف عدائية وانفرادية دون مبرر قانوني ومنطقي إاّل مساهمة في تأجيج نار 
الفتنة .وجاء في البيان: إن عدم احترام البرلمان العربي للمؤسسات البرلمانية العربية 
ولوائحها وأنظمة عملها وعدم التزامه بآليات وقنوات التواصل معها والمحددة 
في تلك اللوائح واألنظمة ، كل ذلك يمثل سابقة خطيرة لم تحدث من قبل في أي 

اتحاد أو برلمان عربي .
وأعلن مجلس النواب رفضه استبدال األعضاء الممثلين له في البرلمان العربي 

والمنتخبين منه بأعضاء تم ترشيحهم من جهة غير ذي صفة.
مجددًا التأكيد على أن التعامل  وفقًا لالئحة الداخلية للمجلس المادة )23( التي 
تنص على أن )رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات األخرى 
اته واتصاالته وزياراته  وفقًا إلرادة المجلس، ويعرض على المجلس نتائج لقاء

ويشرف على جميع أعماله( وعبر األطر والقنوات الرسمية.
 محّماًل البرلمان العربي المسؤولية األخالقية والقانونية والسياسية عن أي 

تصرفات مخالفة للنظم واللوائح المنظمة ألعمال البرلمان العربي.

"ترامب يؤكد على تسوية األوضاع في اليمن وليبيا واستقرار العراق
أكد وليد فارس، مستشار السياسة الخارجية للرئيس األمريكي ، موقف الرئيس دونالد ترامب 
بأن التعاون مع موسكو قد يلعب دورًا رئيسًا في حل عدة مسائل أولوية بالنسبة لإلدارة األمريكية 

الجديدة في الشرق األوسط، بما فيها وضع حد لألزمة السورية واستئصال خطر "داعش".
ونقلت قناة "سي إن إن" األمريكية ، أن فارس قال أثناء لقائه مع دبلوماسيين عرب: إن اإلدارة 

الجديدة ترى أن االستقرار في العراق أولوية لها أيضا.
وشدد على أهمية تسوية األوضاع في اليمن و ليبيا، وأن تحسين العالقات مع روسيا قد يساعد 

في حل أكبر أزمات الشرق األوسط.
وأشار إلى أن تعيين رئيس شركة "إيكسون موبيل" النفطية، ريكس تيليرسون، لمنصب وزير 
الخارجية األمريكي قد يسهم في التقارب مع موسكو "نظرا لصالته القوية مع القيادة الروسية". 
هذا وكان ترامب قد تعهد، الجمعة، بإنشاء مناطق إنسانية آمنة في سوريا ومطالبة دول الخليج 
بتمويل هذا المشروع. وأعلن ترامب في تصريح أمام مؤيديه في مدينة هيرشي بوالية بنسلفانيا 

أن هذا اإلجراء يهدف إلى مساعدة المدنيين، واصفا ما يجري في سوريا بأنه أمر مؤسف للغاية.
وأوضح الرئيس المنتخب على أن بالده غير قادرة، على تمويل المناطق اإلنسانية بسبب الحجم 
الضخم لدينها العام.. مؤكدًا أنه سيطالب دول الخليج بتقديم األموال المطلوبة إلنشاء مثل هذه 

المناطق.
كما جدد ترامب في تصريحاته وعوده االنتخابية، بما في ذلك رفض سياسة تغيير األنظمة التي 
تنتهجها اإلدارة الحالية، والقضاء على تنظيم "داعش"، وبناء جدار فاصل عند الحدود األمريكية 
المكسيكية للحيلولة دون تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الواليات المتحدة، فضال عن 

تعزيز قدرات الجيش األمريكي.

وزير العدل يرفض زيارة اللجان البرلمانية للسجون ويطالب النواب بأال يتحولوا إلى مفتشي مباحث
معزب: البرلمان سلطة تشريعية ورقابية وننصح وزير العدل بقراءة الدستور
 األكوع:  نرفض الوصاية على البرلمان وطرح أية قضية للنقاش بهدف المعالجة وليس  استهداف أحد

وزير الداخلية: نلتزم باستيعاب مالحظات النواب وقمنا بدمج 18 ألفًا من اللجان الشعبية في األمن
وزير اإلدارة المحلية: سنبذل كل جهودنا للحفاظ على األمن ولوال اللجان  لكانت التفجيرات في كل الشوارع
وزي������������ر ح������ق������وق اإلن����������س����������ان: أوض��������������اع ال������س������ج������ون ص����ع����ب����ة ج����������دًا ج�����دًا

»الميثاق«: قضايا المواطنين المعيشية  النائب اللهبي ل�
والحق�وقية والح�ريات من صلب اهتمامات البرلمان

كتب/ فيصل عساج
 أكد النائب علي اللهبي أن البرلمان كان وسيظل مهتمًا بكل قضايا المواطنين وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المعيشية والحقوقية 

والحريات العامة.
»الميثاق«: إن مجلس النواب يؤدي دوره التشريعي والرقابي بشكل طبيعي، وما تقوم به اللجان البرلمانية من نزول  وقال ل�
ميداني الى مختلف المحافظات لمتابعة أوضاع نزالء السجون وااللتقاء بالجهات المعنية لمعالجة قضايا المسجونين بدون حق 
إال دليل على ذلك.. موضحًا أن اللجان البرلمانية قد التقت مع ممثلي السلطات المحلية وناقشت معهم كافة القضايا المتعلقة 
بالوضع الحقوقي والقانوني للسجناء، وبما يضمن اإلفراج عن كل من هو مظلوم أو انتهت فترة محكوميته..وأكد النائب اللهبي أن 
اللجان البرلمانية طالبت السلطات المحلية بالمحافظات اإلسراع بإحالة المتهمين سواء في القضايا المدنية أو الجنائية الى النيابات 

والمحاكم للفصل فيها وفقًا للدستور والقانون.
وتمنى في ختام تصريحه من كافة األجهزة المختصة العمل بروح المسؤولية والتخفيف من معاناة الناس خاصة والوطن 

يتعرض ألبشع عدوان خارجي وحصار جائر.


