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أنيس يحيى: اإلنفصال »خيار عدمي« ومستقبل التسوية سيكلل بالنجاح

قال القيادي في الحزب اإلشتراكي اليمني أنيس 
حس���ن يحيى، إنه اليرى في الدعوة إلى االنفصال 
حاًل واقعيًا للقضي���ة الجنوبية العادل���ة .. واصفا 

خيار اإلنفصال ب�«الخيار العدمي«.
وأض���اف - ال أرى أي أفق واضح لهذا الخي���ار وال أرى له 

مستقباًل«.

واعتبر أن الخلط بين اإلنفصال وبين الفيدرالية، يقصد 
به تشويه مضمون الفيدرالية وهو ما اعتبره خداعا كبيرا 

للشعب.
وش���دد يحيى في حوار مع الثورة  على ضرورة التأكيد 
على عدال���ة القضي���ة الجنوبية. وأش���اد بالخط���وات التي 
اتخذته���ا القي���ادة السياس���ية ف���ي معالج���ة اإلختالالت 

والتجاوزات والتحديات والصعوبات التي تكتنف طريق 
التسوية السياسية في البالد.

وأكد أن مستقبل التسوية السياس���ية سيكلل بالنجاح، 
وأن الحوار سيحقق في المستقبل المنظور نجاحات كبيرة 
باتجاه بناء دولة مؤسسية يحكمها دستور عصري وقانون 

نافذ.

في اجتماع لجنة االنتخابات مع االحزاب

المؤتمر وحلفاؤه يطالبون بتشكيل اللجان 
االشرافية واالصلية من االحزاب

عق���د في اللجن���ة العلي���ا لالنتخاب���ات الس���بت اجتماع 
مش���ترك ض���م اإلخ���وة القضاة رئي���س وأعض���اء اللجنة 

وممثلي األحزاب والتنظيمات السياسية .
حيث اس���تمع االجتماع إلى رؤى وتص���ورات األحزاب 
والتنظيمات السياس���ية بش���أن مقترحاتهم حول آلية 

تشكيل اللجان األصلية واإلشرافية للمرحلة المقبلة.
وقد اقت���رح ممثلو المؤتمر الش���عبي الع���ام وحلفاؤه 
بتشكيل اللجان اإلشرافية واألصلية في الوقت الحاضر من 
قبل األحزاب والتنظيمات السياسية خاصة وأن اللجنة 
ستخوض وألول مرة تشكيل اللجان الفرعية من الفنيين 
وفقًا للمفاضلة وبالتالي ف���إن ذلك يتطلب إتاحة المجال 

للجميع من اإلطالع على مدى نجاح اللجان الفنية .
هذا فيما تقدم الرئيس الدوري ألحزاب اللقاء المشترك 
محمد الزبيري بمقترح ألحزاب اللقاء المش���ترك بش���أن 
تشكيل اللجان اإلش���رافية من خالل اإلعالن والمفاضلة 

وفقًا للشروط الواردة ضمن المقترح.

كما ش���ارك ممثلو األح���زاب الجديدة بط���رح رؤاهم 
ومقترحاتهم بشأن تشكيل اللجان اإلشرافية واألصلية. 
وقد خرج االجتماع بالعديد من القرارات المهمة أبرزها 
التأكي���د على اس���تكمال مناقش���ة آلية تش���كيل اللجان 
اإلش���رافية واألصلية في االجتماع القادم، وكذا تحديد 
مهام واختصاصات اللجنة الحزبي���ة المصغرة لعرضها 
ومناقشتها وإقرارها بشكل نهائي في االجتماع القادم.

هذا وكان رئيس اللجنة القاضي محمد الحكيمي ونائب 
رئي���س اللجنة القاض���ي خميس الديني قد قدما ش���رحًا 
موجزًا لجملة من المواضيع المهمة ومن أهمها الخطوات 
المتخذة بشأن الخمس الوظائف للفنيين الذي تم اإلعالن 
عنها مؤخرًا، مش���يرين إل���ى أن اللجنة وضعت ش���روط 
ومعايير مش���تركة مع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 
ومؤسسة االيفس وسيتم إطالع لجنة األحزاب المصغرة 

بكافة الخطوات التي ستتم بهذا الخصوص.

)دولة الشر( قيادي في االصالح يهاجم السعودية ويصف اإلمارات بـ
ش���ن الداعية المتطرف والقيادي 
في ح���زب االصالح  محم���د الحزمي، 
هجوم���ًا حادًا عل���ى ثورة ال���� 30 من 
يوني���و الت���ي أس���قط فيها الش���عب 
المصري حكم اإلخوان وخلع الرئيس 

مرسي من  الحكم.
وهاجم  الحزمي في خطبتي الجمعة 
في جامع الرحمن في العاصمة الدول 
العربية التي سارعت لتقديم الدعم 
المالي لالقتص���اد المص���ري، معتبرًا 
أن األم���وال العربي���ة الت���ي ق���ال أنها 
»مدنسة« والتي تقاطرت على مصر 
لن تفلح في اسقاط الحكم اإلسالمي.

وعل���ق الحزمي على زي���ارة رئيس 

أركان الق���وات المس���لحة اإلماراتي���ة 
لمصر بقوله: »إن اإلم���ارات العربية 
المتحدة )العمالقة في صناعة الشر( 
كشرت عن انيابها إلسقاط الشريعة، 

وتقف بقوة خلف -ما أسماه- االنقالب 
على الشرعية الدستورية والشريعة 

اإلسالمية.
هذا وقد أث���ارت خطبتا الجمعة 
للمتش���دد الحزمي اس���تياء جموع 
المصلي���ن ، الذي���ن اعتب���روا م���ا 
يمارس���ه م���ن تحري���ض أنموذجًا 
لس���وء اس���تغالل ح���زب اإلص���الح 
رة  دا إ لمس���اجد ف���ي  ا ب���ر  لمنا
معاركهم السياسية، مستنكرين 
مح���اوالت تعكي���ر صف���و عالقات 
اليمن مع أش���قائه في دول الجوار 
وفي مقدمتهم المملك���ة العربية 

السعودية ودولة اإلمارات. 

ملتقى الرقي والتقدم يدين االعتداء 
 على وفاء عبدالفتاح اسماعيل

لرق���ي  ا ملتق���ى  ن  دا
والتقدم بش���دة االعتداء 
عل���ى وف���اء عبدالفت���اح 
اس���ماعيل عضو الحوار 
من قبل عناصر متشددة 
ممثل���ة لح���زب الرش���اد 
الس���لفي  واالصالح خالل 
ترؤس���ها جلس���ة فريق 
الحق���وق والحري���ات.. 
ء  ن االعت���دا مؤك���دًا أ
يكشف عن روح العصبية 
الجاهلي���ة ل���دى  ه���ذه 
القوى، والفكر المتطرف 

االقصائي ال���ذي تنظر من خالل���ه الى نخب 
مؤتم���ر الح���وار الوطن���ي كخص���وم وأعداء 
وليس كشركاء في رس���م معالم المستقبل 
اليمني، والذي ظل مصدر قلق جميع القوى 
المدني���ة ج���راء التمادي في تكفي���ر أعضاء 
»لجن���ة بناء الدول���ة« وغيره���م واتهامهم 

بالردة.
واع���رب الملتقى عن تضامن���ه الكامل مع 

المحامية وفاء عبدالفتاح 
اس���ماعيل، داعيًا يحمل 
رئاس���ة مؤتم���ر الح���وار 
الوطني ولجنة االنضباط 
الى معاقب���ة المعتدين ، 
ات  واتخاذ كاف���ة االجراء
الرادع���ة الت���ي تح���ول 
دون االن���زالق بمؤتم���ر 
الحوار الى مربع الفوضى 
والعنف والتكفير- بقصد 
افش���اله- خاصة وأن هذا 
االعتداء جاء بعد يومين  
من قيام  هذه الجماعات 
المتشددة باالعتداء على عضو لجنة الحوار 

الدكتور عادل الشجاع.
 وطال���ب الملتقى كاف���ة الق���وى الوطنية 
ومؤسس���ات المجتمع المدن���ي بإدانة هذه 
الممارس���ات المتطرف���ة واتخ���اذ المواقف 
الحازمة إزاء أي طرف يسعى لجر الوطن الى 

المنزلق التكفيري الخطير ..

علي ناصر: احترم واقدر مواقف 
الرئيس علي عبدالله  صالح  

الدكتور مارم: محامون وقانونيون دوليون سيتوجهون قريبًا لمحاكمة المكفرين
د.الشجاع  يطالب بأوامر قهرية  للقبض على الزنداني ونجله

اثن���ى  علي ناصر محم���د بتس���امح الزعيم علي 
عبدالله صال���ح رئي���س المؤتمرالش���عبي العام ، 
وقال : أنه وبعد االنقطاع الذي حصل بيني وبينه 
ألسباب سياس���ية وليست ش���خصية فقد بادلته 
 بالش���كر على مواقفه تجاهن���ا منذ 1986م 

ً
أوال

وحتى اآلن، ومعروف عنه أي الزعيم علي عبدالله 
صالح  أنه ال يقطع عالقة حتى مع أعدائه، ويبقي 
على ش���عرة معاوية، وقد امتلك خبرة كبيرة في 
الس���لطة على مدى 33 عامًا، وك���ّون عالقات مع 
الكثير من القيادات والمواطنين في اليمن شمااًل 
وجنوبًا, وقد تأكدت بعد خروجه من السلطة أن 

بابه ال يزال مفتوحًا لكل من يتصل به أو يزوره.
جاء ذل���ك في س���ياق مقابل���ة اجرته���ا صحيفة 
الوس���ط  مع علي ناص���ر محمد ستنش���رها الحقا  
حي���ث اش���ار ف���ي مع���رض رده على س���ؤال حول   

عالقت���ه بالرئيس الس���ابق علي عبدالله صال���ح أن بعض المستش���ارين كانوا يفس���رون مواقفه 
ا، كما أن العالقات تأثرت وس���اءت أكثر مع انطالقة مس���يرة التصالح والتسامح 

ً
تفس���يًرا خاطئ

2006 والحراك الجنوبي 2007م..
ِكن له االحترام والتقدير لمواقفه من القضايا التي أنجزناها معا كمشروع 

ُ
وقال علي ناصر : أنا أ

دس���تور دولة الوحدة، وقيام المجلس اليمني األعلى، وإقامة المش���اريع المشتركة بين الشمال 
والجنوب، وإيقاف حروب المنطقة الوس���طى 1972م - 1982م كما ال ننسى له مواقفه معنا 
منذ وصولنا إلى صنعاء عام 1986م، فقد قدم لنا كل أشكال الدعم المعنوي والمادي، وتعامل 

معنا وكأننا ما زلنا في السلطة.

قال عض����و مؤتمر الحوار الوطن����ي الدكتور عادل 
الشجاع » أن مشكلة التكفير تكمن في القنوات التي 
تولد المكفرين مث����ل جامعة اإليم����ان التي يتخرج 
منها اآلالف س����نويًا ، وأن اإلصالح����ي محمد الحزمي 
وعبدالمجي����د الزنداني وغيرهما س����بق وأن كفروا 

أعضاء الحوار » .
وأوضح في تصريح لوكالة »خبر« لألنباء،أن صمت 

الدولة يساعد على مثل هذه الدعوات ، مما اوصلهم 
العتقاد أن الدولة عبارة عن جمعية لألمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ، الفتًا إلى أن إصدار مجموعة من 
أعضاء الحوار بيانًا بشأن الفتاوي التكفيرية ال يكفي 
، والمفت����رض أن تق����وم الدولة بإص����دار أمر قهري 
والقبض عل����ى المكفري����ن وتقديمه����م للمحاكمة 
كونه����م يثيرون الفتن����ة ويدعون إل����ى الحرب على 
اعتبار أنهم ليسوا مخولين بالحديث 
ع����ن اإليم����ان والكف����ر بق����در ما هي 

مسؤولية الدولة.
من جانبه قال رئي����س فريق »بناء 
الدولة« ف����ي مؤتمر الح����وار الوطني 
الدكتور محمد م����ارم أنه »تم جمع 
الوثائ����ق المطلوب����ة وتش����كيل لجنة 
قانونية مختصة ومحامين قانونيين 
دوليي����ن س����يتوجهون إل����ى القض����اء 
لمحاكمة المكفرين ومنهم الش����يخ 
عبدالمجيد الزنداني ونجله, والتوجه 
إلى النائب العام إليقاف المواقع التي 
قامت بنش����ر فتاوى التكفير س����واء 

كانت عبر الفيسبوك أو غيره«.
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كثيرا ما س���ئلت أين الحقيقة ... وكثي���را ما يلوحون 
بأيديهم عند مصادفت���ي لهم بأي بقع���ة طاهرة من 
أرض وطني الغالي اليمن بشكل دائري وبلهجة عفوية 
) هيا ماهو ..!!؟ كيف الوضع لألبن عاد إحنا نس���ير يأستاذه..!؟ 
( يس���بقني ردي على لس���اني وعند النطق يس���توقفني صمود 
وعظمة صانع الحضارة وابن الس���عيدة وأردد افتخروا فالغابة 
ال تختفي خلف الشجرة ،ولكن الشجرة تسند الغابة من التصحر 
ويأتي الرد سريعا وبعفوية ) ِبقينا كيف نعكس هذه النظرية 
على الشاشة البصرية ..!!؟وتحويلها الى حقيقة يشربها أبناؤنا 
مع إعالن���ات الفواصل ( وهنا تقف موق���ف المحتار عندما تجد 
نفسك أمام شاش���ة بصرية أصبحت تؤكد بأن االنسان ال يموت 
من الجوع ...بل يموت من نقص الكرامة ،الذي ابتالنا به أشخاص 
خلطوا ما بين القبيلة والمدنية ..تحت مظلة االسالم متجاهلين 
بان االقوام التي تبنى كرسي السلطة تحت مسى المدنية  بثوب 
القبلية وعمام���ة الدين بأن الله عز وجل س���يذهب بهم ويأتي 
بقوته وقدرته  خلقًا جديدًا.. وتلك ش���أن االقوام واالش���خاص 
التي تقضي عليها العصبية القبلية التي تخلق التجافي ،والجباية 

،والمغارم وشراء االنفس ..
فإذا ماجلسوًا على كرسي السلطة ُعدم االمن واالمان، دأبهم 
متوهمين بأنهم س���يخلقون دولة على فئتي���ن فئة تأتي طوعا 
لما في طبع البش���ر من تقليد ومتبوعين ، خاصة عندما يخلط 
الخطاب الديني السياس���ي بمش���اعرهم العفوية .. وفئة كرهًا 
وهذا ما يرتكزون علي���ه في خلق الدولة الخادمة للكرس���ي من 
 يحدث 

ً
إقص���اء ،وتهمي���ش ،وتش���هير، وتش���ويه وهذا ع���ادة

بعد الع���داوة والحروب ،ونق���ض كل أحوال االمن واالس���تقرار 
...ويتجاهلون مرة أخرى بأن الله عز وجل سيذهب بهم ويأتي 

بقوته وقدرته خلقًا جديدًا.
وإن كل البشرية البد لهم من وطن وإي كرسي سلطة هو من 
يقوم على خدمة هذا الوطن ، وإقامة التوازنات التي تناسب كل 
مجتمع .. فالدولة دون مدنية ال تتصور .. والمدنية دون دولة 

متعذرة .. وتأتي السياسة لتضع نهج المدنية مع الدولة .
أما الش���ريعة أو الدس���تور .. الذي هو معنى الدولة المدنية ال 
يفتكان عن بعضهما ولكن اختالل أحدهما مؤثر جدا في اختالل 

االخر ،كما إن عدم الشريعة أو الدستور خلل عظيم . 
أما العصبي���ة والقبلية المحتمية بس���لطة الدين فهي عظيم 
الخلل والله قادر على كل ما يش���اء إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق 

جديد وما ذلك على الله بعزيز .

 زعفران المهنا

من وحي القلم

اإلفراج عن الصحفي »حيدر« بتوجيهات 
رئاسية واإلبقاء على منعه من السفر

_عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية- في هذا الش���أن.وقضت التوجيهات الرئاسية 
باإلبقاء عل���ى المادتي���ن الرابعة والخامس���ة من الحكم 
الذي أصدرته المحكمة االبتدائية بأمانة العاصمة في 
18يناير 2011م بحق شائع واللتين تنصان على أن 
يبقى بعد انتهاء مدة العقوب���ة المحكوم بها عليه في 

صنعاء مدة سنتين ويمنع من السفر.
كان ش���ائع يقضي عقوبة الس���جن لمدة 5 س���نوات 
بموجب الحكم بته���م تتعلق بنش���ره بيانات تنظيم 
القاعدة- جناح جزيرة العرب.والقى قرار االفراج عن 

شائع ترحيب نقابة الصحفيين اليمنيين.
 وعبرت في بيان عن شكرها وتقديرها لألخ الرئيس 
الذي وج���ه بإطالق الزميل حيدر بع���د ان قضى ثالثة 

اعوام في السجن بتهمة االنتماء لتنظيم القاعدة.

فريق بناء الدولة يقّر نظام القائمة النسبية والكوتا للنساء
أقّر فريق بناء الدول����ة المنبثق عن مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل نظام القائمة النسبية 
كنظام انتخابي للب����الد، حيث طرحت أربعة 
ل األول 

ّ
مقترحات أمام الفري����ق للنقاش تمث

بالقائمة النس����بية والثاني النظ����ام المختلط 
والثال����ث القائمة النس����بية المغلق����ة والرابع 

القائمة النسبية المفتوحة.
وعق����ب نق����اش مس����تفيض الثالث����اء ت����م 
التصويت على مقترحي����ن فقط وهما نظام 
المختل����ط والقائمة النس����بية المغلقة وهذه 
األخيرة ت����م التوافق عليها حيث صّوت 44 
عضوًا لصالح القائمة النسبية المغلقة بنسبة 
97.7% من إجمالي الحضور البالغ عددهم 
45 عضوًا وصّوت عضو واحد على المختلط.
كما ص����ّوت الفري����ق على مادة دس����تورية 

خاص����ة بالكوت����ا ومعه����ا مقترح آخ����ر يلزم 
الش����روع عند س����ن قانون االنتخابات العامة 
باعتماد معيار الس����كان والمساحة والموارد 
للوح����دات اإلداري����ة عن����د توزي����ع المقاعد 

النيابية.
وين����ص المقترح الخ����اص بالكوت����ا على أن 
"تش����غل النس����اء نس����بة ال تقل عن %30 
في المجالس التش����ريعية المنتخبة ويضمن 

القانون تحقيق هذه النسبة".

 وق����د حصل هذا المقت����رح على 40 صوتًا 
وبنس����بة 97.5% م����ن إجمال����ي األعض����اء 
المتواجدي����ن وعدده����م 45 عضوًا وحصل 
ظ 

ّ
المقترح اآلخر على 3 أصوات فقط وتحف

عضوان على هذين المقترحين.

واندحـر االخــوان
ثورة يوم الثالثين من يونيو 2013م عصفت بديكتاتورية االخوان في 
مصر عندما خرج الشعب المصري هاتفًا »يسقط يسقط حكم المرشد« لقد 
لعب مكتب االرشاد وعلماء الفتنة والتكفير الدور االكبر في ثورة الشعب 

على الديكتاتورية والقمع واالقصاء والتخوين وقانون العزل..  
تلك السياسة التي سعى التنظيم العالمي لالخوان الى تطبيقها ليس في 
مصر وحدها وانما في الوطن العربي.. ان سياسة حيث شمل االقصاء االحزاب 
الحاكمة في مص���ر وتونس وليبيا واليمن، وكذلك طال الحلفاء من القومين 
والليبراليين واليساريين والذين لعبوا الدور االكبر في أزمة 2011م إال ان 

االخوان بعد وصوله���م الى الحكم تنكروا 
لهم في مص���ر واليمن وتون���س وليبيا 
مما يبش���ر بثورات عاصفة ضدهم في 
ه���ذه الدول وق���د ب���دأت أواًل في مصر 
التي خرج الش���عب في مسيرات فاقت 
الثالثين المليون تهتف يسقط يسقط 
حكم المرش���د الذي تالعب بالدستور 
وزور االنتخابات ورفض مشاركة حلفاء 
االمس انها العقلية التكفيرية التي تربى 
عليه���ا االخوان الذين يؤمن���ون بأن من 

ليس معهم فهو ضدهم.
 لق���د ق���ال الش���عب المص���ري كلمته 
الفاصل���ة وأس���قط ديكتاتوري���ة حكم 

المرشد الذي سعى لتفجير الصراعات الدينية بين مسلمين سنة وشيعة 
ومسيحيين بطوائفهم وبهائين ويهود وأقلية نوبية داخل بلد متحرر يلعب 
فيه الفن دورًا رائدًا ويعتمد على الس���ياحة اعتم���ادًا كليًا ورفض الرئيس 
المخل���وع مطالب معارضيه للحوار حول مش���روع وطن يلب���ي الطموحات 
الوطنية والقومية واالنسانية للشعب المصري ويضمن استعادة دور مصر 
المخطوف  لكن السياس���ة القمعية واالنانية والطمع هي من اسقط حكم 
االخوان في المهد بعد رحلة انتظار طالت تلك السياسة االقصائية والقمعية 
لآلخرين بما فيهم الحلف���اء جعلت المواطن العرب���ي ينظر بقلق من حكم 
تلك الجماع���ة التي التؤمن باآلخر ليس في مصر وانم���ا على امتداد الوطن 
العربي الكبير الذي خرج للثورة على االستبداد والتحرر من البطالة والفقر 

والديكتاتورية وكبت الحريات ولن يعود الى القمقم أبدًا.. 
فهل س���يتعض االخوان في باقي ال���دول العربية أم س���يكون مصيرهم 
اسوأ من مصير اخوان مصر، خصوصًا وان الثورة على االخوان في تونس قد 

اندلعت وحتمًا ستستمر..

 توفيق الجندي


