
ش��ه��د األس��ب��وع ال��م��اض��ي تحركًا   
دبلوماسيًا غربيًا ضاغطًا على 
ح��زب اإلص��اح »اخ��وان اليمن« والحوثي 
لتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة 
وسحب مليشياتهم من جبهات القتال 

التي تدار بينهما..
وف��ي ال��وق��ت ال���ذي ل��م يشهد األس��ب��وع 
ال��م��اض��ي س���وى ل��ق��اء واح����د م��ع��ل��ن بين 
الحوثيين وجمال بن عمر، نجد بالمقابل 
ان هناك تحركًا دبلوماسيًا غربيًا ضاغطًا 
ع��ل��ى اإلخ�����وان ف��ي ال��ي��م��ن ع��ل��ى خلفية 
المواجهات الدائرة بينهم وبين الحوثيين 
والتي امتدت إلى مشارف العاصمة صنعاء.. 
األمر الذي آثار قلق الدول العشر وسارعت 
إلصدار بيان صريح وتحذيري للجماعات 

المسلحة.
وعقب بيان ال���دول العشر ب��دأ تحرك 

ات التي عقدوها مع قيادات  دبلوماسي تمثل بتلك اللقاء
حزب اإلصاح ومنها لقاء السفيرة البريطانية جين ماريوت 
األربعاء مع محمد اليدومي رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني 
لإلصاح حيث رك��زت السفيرة البريطانية بحسب ما نشره 
موقع »الصحوة نت« حديثها مع اليدومي على قضايا جوهرية 
عتبر معرقلة للتسوية السياسية ومن ذلك: »أكدت السفيرة 

ُ
ت

ماريوت ان قرار مجلس األمن رقم 2140 يهدف إلى الدفع 

بالعملية السياسية، وتعزيز وحدة وأمن واستقرار وسيادة 
اليمن، معتبرة القرار يستهدف معرقلي التسوية السياسية 

وتنفيذ مخرجات الحوار..
»وأوضحت ان الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية تدرك 
ما تشكله الجماعات المسلحة من خطر على العملية السياسية«.

طبعًا ولم تنَس السفيرة ماريوت ان تبارك التقدم في العملية 
السياسية والبدء في الخطوات العملية إلعداد الدستور بتشكيل 

لجنة صياغة الدستور..«.

وكذلك نجد أن السفير الروسي فاديمير 
ديدوشكين قد أكد في لقائه مع حميد 
األحمر األرب��ع��اء ح��رص المجتمع الدولي 
على انجاح التسوية السياسية، مطالبًا 
كافة القوى السياسية بنبذ العنف وتنفيذ 

مخرجات الحوار.. الخ.
وكان جمال بن عمر بدوره قد التقى اللواء 
علي محسن األحمر بداية األسبوع وبحث 
معه مستجدات العملية السياسية وتنفيذ 
مخرجات الحوار وقرار مجلس األمن الدولي 

..)2140(
ونقل موقع »ب��راق��ش ن��ت« ع��ن مصادر 
مطلعة أن المبعوث الدولي ابلغ حميد األحمر 
واللواء علي محسن قلق المجتمع الدولي من 
التحريض على خ��وض ح��رب ج��دي��دة مع 
الحوثيين، وكذا المعلومات الخاصة بتوزيع 
الساح لخوض جولة جديدة من المواجهات..
ونقلت وسائل إعامية ان بن عمر حذر من استمرار دعم 
العنف وه��دد بتضمين اسمهما ضمن المعرقلين.. كما قال 
للقيادي في حزب اإلصاح حميد األحمر: إن المجتمع الدولي لن 
يتهاون مع المعرقلين للتسوية السياسية ممن يسعون إلعاقة 

مسيرة األمن واالستقرار في اليمن.
وأنه أكد ان استمرارهم انتهاج العنف سيجعلهم في مواجهة 

مباشرة مع المجتمع الدولي والشعب اليمني.

المشهد 
السياسي
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السفيرة البريطانية:
ال ينبغي تمديد الفترة االنتقالية في اليمن أكثر من الالزم

أوضحت السفيرة البريطانية في اليمن جين ماريوت أنها لم تحاول وال   
أي مبعوث أجنبي فرض حلول حول عدد األقاليم شبه الحكم الذاتي 
التي ينبغي أن تكون في الباد، لكنها قالت: إن المجتمع الدولي أعرب عن قلقه 

إزاء تقسيم الباد الى شمال وجنوب.
وذكرت ماريوت أنه حتى لو تم تحقيق االنفصال وأصبح الجنوب دولة، فإنهم 

سيوجهون األسلحة ضد بعضهم البعض..
وقالت في مقابلة مع صحيفة »جولف نيوز« اإلماراتية إنه ال ينبغي على الحكومة 
اليمنية أن تمدد العملية االنتقالية أكثر من الازم، وال ينبغي أن تكون الفترة 

مفتوحة، وال ينبغي أن يكون هادي رئيسًا لفترة طويلة جدًا لذلك يجب 
أن يكون هناك جدول زمني  جديد  متفق عليه.

مواقف
> على اليمنيين ان ينهجوا نهجًا 
فكريًا وسياسيًا وإداري���ًا جديدًا 
يستجيب للمعطيات التي صنفتها 
ق����رارات مجلس األم���ن األخ��ي��رة، 
للحيلولة دون تحول البند السابع 

إلى وبال على اليمن واليمنيين«..
د. عيدروس النقيب

رئيس الكتلة البرلمانية للحزب االشتراكي

> ق���رار مجلس األم���ن كان 
واضحًا فيما يتعلق بمعرقلي 
التسوية السياسية، وهو يتكلم 
عن افراد وكيانات ولم يتحدث 
عن ال��دول��ة، ول��م يتحدث عن 
ج��ع��ل ال��ي��م��ن ك���دول���ة تحت 

الوصاية كما يقول البعض..
د. عبده غالب العديني
قيادي ناصري

> الجيش ال���ذي يتبع علي 
محسن األحمر، ال يختلف عن 
عقيدة حزب اإلص��اح، وليس 
جيشًا وطنيًا، وهو جيش حزبي 

بامتياز..
محمد عبدالسالم
الناطق الرسمي للحوثيين

> األموال الطائلة التي تنفقها 
طهران على البيض وغيره من 
المرتزقة يقوم بتكديسها في 
البنوك الخارجية وال يستفيد 
م��ن��ه��ا أب���ن���اء ال��ج��ن��وب ش��ي��ئ��ًا.. 
وعصابات البيض هي من تتحالف 
مع تنظيم القاعدة في الجنوب 
ول��ي��س للرجل ع��اق��ة ب��اإلس��ام 

المعتدل أو بالهاشميين وكل همه مصلحته..
حسن زيد 
رئيس اللقاء المشترك

المشترك يعيش تراجيديا الزواج الكاثيولوكي

اصبح المجلس األعلى ألحزاب   
اللقاء المشترك مجرد مسمى 
لوهم يعيش في حياتنا السياسية 
فهو يتحول م��ن س���راب إل��ى كائن 
متوحش كلما جاء الحديث عن جرائم 

مذبحة 18 مارس وما بعدها..
ول��ع��ل ال��ت��ض��ارب ف��ي خبر موعد 
ان��ع��ق��اد اج��ت��م��اع المجلس األع��ل��ى 
ألح��زاب اللقاء المشترك- األسبوع 
الماضي- يظهر ان ق��ي��ادات هذا 
ال��ت��ح��ال��ف ل��م ت��ع��د ت��ع��ي��ش س��وى 
تراجيديا الزواج الكاثيولوكي وكل 
واح���د يلعب على اآلخ���ر دون أن 

يدري..
ففي موقع »الوحدوي نت« نشر خبر اجتماع المجلس األعلى 
للمشترك الثاثاء وفي موقع »الصحوة نت« نشر الخبر مساء 
يوم األربعاء.. وحتى الدقائق األخيرة من يوم االربعاء وموقع 
»االشتراكي نت« ال يعلم باالجتماع ولم ينشر أي خبر حول 

االجتماع المزعوم، وكذلك األمر بالنسبة للبعث والحق..
المهم المجلس األعلى للمشترك بدأ عند الناصريين الثاثاء على 
صوت عبدالناصر وهو يهز الدنيا ويزلزل األرض من تحت اقدام 
االستعمار وأعوانه.. وألنه رحمة الله تغشاه قال: على بريطانيا 

ان 
تحمل عصاها وت��رح��ل ع��ن جنوبنا 

اليمني.. فقد رد عليه ناصريو العتواني والصبري والمخافي 
بعصا بريطانيا التي تضع اليمن تحت الفصل السابع..

وبالمقابل فقد ب��ارك االخ��وان يوم األربعاء بيان الناصريين 
وشطبوا حق اليمنيين في االستفتاء على الدستور على خاف 
نص بيان الناصري الذي جاء فيه »كما وقف أمام موضوع الهيئة 
الوطنية المزمع تشكيلها والخاصة بمتابعة تنفيذ مخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني 
وم��راج��ع��ة ال��دس��ت��ور 
واق����راره قبل عرضه 
من  عليه  ء  لاستفتا

قبل اليمنيين..
لقد بات من المؤكد 
ان »االخ�������������وان« ال 
ي�����ري�����دون اخ���ض���اع 
الدستور لاستفتاء 
ب��دل��ي��ل أن��ه��م ق��ام��وا 
بشطب ه���ذا ال��ح��ق، 
وانكارهم ان ذلك من 
حق الشعب اليمني..

وإذا ك��ان االخ���وان 
والناصريون لم يتفقوا 
على من الذي يستفتي على الدستور.. فلماذا يسخطون مما 
زعموه مماطلة لجنة االنتخابات بخصوص األمانة العامة للجنة، 

وقد عطلوا االنتخابات من عام 2008م..
كما أن تباكى الناصري واإلصاح على عدم تمثيل حزبي البعث 
واتحاد القوى الشعبية في لجنة صياغة الدستور هو تباٍك كاذب، 
لذا فق فقد رفض حزبا البعث واتحاد القوى بدورهما نشر ذلك 

البيان.

تحذيرات لإلخوان من استمرار دعم العنف
ضغوط دولية لتسليم أسلحتهم

»االخوان« ينكرون »حق الشعب اليمني في 
االستفتاء على الدستور« ويشطبونه من البيان

خبر اجتماع المجلس األعلى ينشر بالوحدوي الثالثاء 
وفي الصحوة األربعاء واالشتراكي يجري الترتيب له

المواطنون يعتبرون اعتذاره بحثًا عن سفارة

المنشق طواف يعتذر للشعب عن مشاركته في 
انقالب 2011م وإنكار مخاطر القاعدة

أخيرًا  
وبعد 
أن أح�����رق�����وا 
ال��ب��ادوال��ع��ب��اد 
ودمروا كل شيء 
خ���رج المنشق 
ع���ب���دال���وه���اب 
طواف ليعتذر 
الن����������ص����������ار 
ال����ش����رع����ي����ة 
ال���دس���ت���وري���ة 

والشعب اليمني عن مشاركته 
ف���ي ال��م��ح��اول��ة االن��ق��اب��ي��ة 
وأع��م��ال ال��ع��ن��ف وال��ف��وض��ى 
ع������ام 2011م ب��ه��دف 
اس��ق��اط النظام واالستياء 
ع��ل��ى ال��س��ل��ط��ة ب��ع��ي��دًا عن 
صندوق االنتخابات.. فبعد 
ث��اث س��ن��وات وق��د شبعت 
المقابر من أبناء الشعب ما 
جدوى االعتذار.. وقد كنت 
السفير المدلل.. كما اعتذر 
ط���واف ع��ن  ان��ك��ار مخاطر 
تنظيم ال��ق��اع��دة االره��اب��ي 
والجماعات المسلحة على 
االم���ن واالس��ت��ق��رار والسلم 
االج��ت��م��اع��ي والمكتسبات 
ال��وط��ن��ي��ة ف��ي أح����داث ع��ام 

2011م.
واق���������ر ط���������واف ب��خ��ط��أ 
لجيش  لبهم بهيكلة ا مطا
واألم��ن معتذرًا عن تحويل 

ال��ج��ي��ش )م��ن 
جيش متماسك 
قوي إلى جيش 
ممزق ومنهار 
وض�����ع�����ي�����ف، 
ال ي����ق����در أن 
ي��ح��م��ي نفسه 
من أي هجمة( 
خ������اف������ًا  و  ،
ل���م���غ���ال���ط���ات 
ح�������ك�������وم�������ة 
باسندوه واالع��ام الرسمي 
الخاضع ل��اخ��وان وتضليله 
ل��ل��رأي ال��ع��ام اع��ت��ذر ط��واف 
ك��ذل��ك ع��ن الفشل االداري 
ل��ح��ك��وم��ة ال���وف���اق ال��وط��ن��ي 
معتبرًا ان اليمن ع��ادت الى 
الخلف في ظل ادارة حكومة 

باسندوة 50 عامًا.
وك��ت��ب ال��س��ف��ي��ر ال��س��اب��ق 
ع��ب��دال��وه��اب ط���واف ال��ذي 
-ان��ض��م ال��ى ساحة التغرير 
ألح�����زاب ال��ل��ق��اء ال��م��ش��ت��رك 
م��ط��ل��ع ال���ع���ام 2011م - 
منشورًا مطواًل على صفحته 
بموقع )فيس ب��وك( اعلن 
فيه عن ندمه على اسهامه 

في تدمير اليمن..
هذا الموقف الجديد علق 
ع��ل��ي��ه ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ن��اس 
ب��ق��ول��ه: اح����ذروا ي��ا مؤتمر 

الخبير يشتي سفير.


