
المشهد 
السياسي

8

العدد:  )1706(
االثنين

 14 / 4 / 2014م  
13 / جماد ثاني / 1435هـ

الوزير: 14 أبريل بدء مرحلة صياغة مواد الدستور
يتوقع أن تبدأ لجنة صياغة الدستور اليوم 
االثنين مرحلة الصياغة لمواد الدستور الجديد.

وكان االستاذ اسماعيل الوزير- رئيس اللجنة- 
قد أكد أن عمل اللجنة بحسب البرنامج الزمني 
للمرحلة التمهيدية سينتهي في 14 أبريل 

لتبدأ مرحلة الصياغة.. مشيرًا إلى ان فرق العمل 
المتخصصة اوشكت على استكمال عمليات فرز 
وتصنيف المخرجات، وأن احدى اللجان الثالث 
ب��دأت بمراجعة عملها تمهيدًا لعرضه على 

الجلسة العامة.

مواقفهم

تتواصل حمالت االستعداء والتحريض التي تشنها   
أبواق االخوان ضد المناضل عبدربه منصور هادي 
بشكل سافر وم��ق��زز، حيث وصلت ال��ى مرحلة االسفاف 
والسقوط المخجل، بيد أن تطاوالت األق��زام لن تنال من 

هامة وطنية بحجم الرئيس هادي..
الشارع اليمني ال يلتفت الى تلك المزاعم واألكاذيب التي 
يروجها أولئك النفر من أصحاب الماضي الممرغ بالعار 
واألعمال الدنيئة والمجرمة.. مؤمنًا أنه مهما حاولت تلك 
العناصر المريضة أن تجند أبواق الكذب والتضليل في محاولة 
لجر البالد الى فتنة جديدة فلن تستطيع، فقد خبرها شعبنا 
ويعرفها تمامًا المناضل عبدربه منصور هادي الذي أكدت 
األي��ام واألح���داث حكمته السياسية وحرصه على اليمن 
ووحدته وأمنه واستقراره وسلمه االجتماعي.. ولن يسمح 
للمتعطشين للدماء والقتل والخراب والنهب بأن يعيثوا 

..
ً
فسادًا في األرض ثانية

وهذا النهج الذي يقوده الرئيس هادي يجعل أبناء الشعب 
اليمني يزداد اصطفافًا حوله وهو يمضي في قيادة مسيرة 

تاريخية في حياة شعبنا.
إن على تجار الحروب ومشعلي الفتن أن يتعظوا من دروس 
دول الجوار ويكفوا عن استمرار إعاقة وعرقلة جهود رئيس 
الجمهورية الهادفة إلى إخ��راج اليمن من األزم��ة، وتنفيذ 
مخرجات مؤتمر الحوار واالنطالق صوب بناء الدولة المدنية 
الحديثة، فال عودة للماضي وال يمكن أن توقف مسيرة شعبنا 
أكاذيب وأراجيف العاجزين.. فقد قطعت المسيرة شوطًا 
كبيرًا ولم توقفها نيران األسلحة وال عصابات الموت والقتل.
فموتوا أيها الحاقدون بغيظكم.. وكفى عبثًا وفوضى 
وازهاقًا لألرواح.. ومهما حاولتم فلن تفلحوا.. والشعب لكم 

بالمرصاد بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.

دحضًا لمزاعم اليدومي

اإلخوان يعرقلون لجنة االنتخابات من التحضير لالستفتاء على الدستور

 
ْ

هذا الموقف الذي اعلنه اليدومي ربما لم َيُرق
ألجنحة داخل اإلخوان، فكان ردها عليه 
فاضحًا أمام الرأي العام برفض حضور 
ممثلي ح���زب اإلخ�����وان أو بقية 
المشترك االجتماع الذي دعت 
للجنة العليا لالنتخابات  ل��ه ا
وال�����ذي ك����ان م���ق���ررًا ع��ق��ده 
األربعاء.. أي بعد اسبوع من 

تصريح اليدومي..
واض�����ح ج����دًا أن اإلخ�����وان 
ه����م ي��ع��ت��ب��رون  وش����رك����اء
االنتخابات ولجنة االنتخابات 
من »االصنام« التي يجب نسفها، 
والديمقراطية تعد واح��دة من 
غ���زوات الكفار وأع���داء اإلس���الم.. 
بدليل رف��ض ح��ض��وره��م اجتماعًا 
دعت له لجنة االنتخابات كان مقررًا 
ع��ق��ده األرب���ع���اء، ف��اض��ط��رت لجنة 
االنتخابات ان تبرر ذلك بزعمها ان 
تغيب أح���زاب المشترك ع��ن حضور 

االجتماع يعود ألسباب فنية، كما اعلن ذلك 
رئيس الدائرة اإلعالمية بلجنة االنتخابات القاضي 
عبدالمنعم اإلري��ان��ي.. وال��ذي اك��د ان المؤتمر 
الشعبي العام قد حضر للمشاركة في االجتماع 
الذي دعت له لجنة االنتخابات.. وبسبب تغيب 
احزاب المشترك وفي مقدمتهم االخوان اضطر 
ممثلو المؤتمر الشعبي العام إلى مغادرة لجنة 

االنتخابات..
إن تعمد أح���زاب المشترك وتحديدًا حزب 
اإلخ��وان عدم حضور مثل هذا االجتماع الذي 
دع����ت ل���ه لجنة 
االنتخابات 

تأكيد واض��ح على رفضهم تنفيذ مخرجات 
الحوار وافتعال المزيد من االزمات للحيلولة دون 
استكمال االستعدادات والتحضيرات لالستفتاء 
على الدستور الجديد، وغيرها من االستحقاقات 

الوطنية..
ول��ذا ليس من المستبعد ان يطالب االخ��وان 
وأتباعهم من المشترك من اجل حضور اجتماع 
لجنة االنتخابات ان يعاد تشكيل لجنة االنتخابات 
من األح���زاب وان لهم تحفظات على تشكيل 
اللجنة من القضاة.. خصوصًا وان اليدومي وحزبه 
وأتباعهم ل��م يوضحوا األس��ب��اب الفنية التي 
جعلتهم يتغيبون كما اعلنت لجنة االنتخابات.. 
وبالتأكيد لديهم سجل حافل بالعرقلة والتمديد.. 
والمناصفة والمحاصصة ومطالب تغيير القوانين 
وتعديلها.. فقد نجحوا في التغرير على سفراء 
ومنظمات مهتمة بالشأن الديمقراطي وجعلوهم 
يعرقلون االنتخابات البرلمانية بمبررات واهية 
لم يتم االلتفات لتصحيحها منذ 2008م.. وعلى 
الرغم من تمديد المرحلة االنتقالية إاّل أنهم 
سيظلون يتبعون ذلك النهج الشمولي رافضين 

أي انتخابات..
وال��ذي��ن يعتقدون اننا نتجنى على اإلخ��وان 
وأتباعهم.. فعليهم أن يقرأوا بتمعن التصريح 
األخ��ي��ر للفندم محمد ال��ي��دوم��ي والمنشور 
»الصحوة نت« الخميس 3 أبريل 2014م فقد  ب�
قال: »إننا لن ننفرد بالحكم، وسنتعاون مع اخوتنا 
في اللقاء المشترك وكافة الوطنيين، كون اليمن 
تحتاج خالل ال���15 السنة القادمة إلى مشاركة 

مختلف القوى السياسية..«.
ك��الم ال��ي��دوم��ي واض���ح ان��ه ف��ي ح��ال��ة الب��د من 
االستفتاء على الدستور فال حاجة لالنتخابات 
وتطبق ف��ي اليمن ق��اع��دة طالبان في 
الحكم »المبايعة« بداًل عن الديمقراطية 

واالحتكام لصناديق االقتراع..
نعتقد ان موقف اإلصالح واضح جدًا فهم ليسوا 
مع االنتخابات بل مع الجهاد باالقفال حق صناديق 
االقتراع إلغ��الق ال��وزارات ومباني المحافظات 
ومؤسسات الدولة واحتاللها كطريق »حضاري« 
للوصول للسلطة.. من وجهة نظر الجماعة وهذا 

نهجهم الذي يمارسونه..
ومع ذلك نقول: احلموا.. احلموا أن تقبل 
االح����زاب الشمولية ب��االح��ت��ك��ام لصناديق 

االقتراع.

> رغم انه لم يمِض عش��رون يومًا على التصريحات التي اطلقها رئيس حزب اإلصالح »اإلخوان في اليمن«   
والت��ي اعل��ن فيها موق��ف حزبهم من الس��جل االنتخابي الحال��ي بقوله: »موق��ف اإلصالح مع إج��راء عملية 
االس��تفتاء بالس��جل االنتخابي الحالي نظرًا للحالة االس��تثنائية التي تمر بها البالد واالنتقال من هذه المرحلة إلى 

مرحلة اإلعداد للسجل االنتخابي االلكتروني الجديد، لالستعداد إلجراء عملية االنتخابات«.

أحزاب التمديد 
تهيئ اليمن لالنتقال 

»المبايعة« و15  ل�
سنة شراكة

متطرفو اإلخوان واالشتراكي يطبخون قانونًا السترداد األموال
تسعى االطراف المعرقلة    

ل��ل��ت��س��وي��ة إل����ى اف��ت��ع��ال 
العديد من المشاكل للحيلولة دون 
تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني، ومن ذلك هذا التوجيه 
جاء ضمن خبر مجلس الوزراء في 
اجتماعه المنعقد الخميس، حيث 
وجه المجلس وفقًا لخبر وكالة سبأ 
وزير الشؤون القانونية »بسرعة 
رف��ع م��ش��روع ق��ان��ون استعادة 
األم���وال المنهوبة، بعد اثرائه 
من منظمات المجتمع المدني 
والجهات ذات العالقة إلى مجلس 
الوزراء خالل شهر من تاريخه..«.
ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان م��ش��روع 
ع���د من 

ُ
ال��ق��ان��ون ال��م��ش��ار إل��ي��ه أ

ق���ب���ل ال���ج���ن���اح اإلص����الح����ي ف��ي 
ال��ح��زب االش��ت��راك��ي، كما ش��ارك 
ف��ي صياغته عناصر متطرفة 
م��ن ال��ع��ائ��دي��ن م��ن أفغانستان 
والشيشان، إض��اف��ة إل��ى عناصر 

إخوانية من مصر، وتونس..
ه���ذا فيما ي��ت��م مناقشة ذل��ك 
ال��م��ش��روع ال��م��ط��ب��وخ م��ن قبل 
جمعيات االخوان ومليشياتهم، 

بعد ان تم اعداده وفقًا لمعايير 
حزبية بحتة.. ويشرعن لقيادات 
اإلص���الح واالش��ت��راك��ي ح��ق نهب 
األموال العامة وعدم استردادها..
وقد وصف مصدر مطلع ذلك 
القانون بقانون المخالفي وأنه ال 
يعني احدًا، كما ان ما جاء في خبر 
الحكومة يعد محاولة مفضوحة 
للهروب م��ن االم��ت��ث��ال لتنفيذ 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
عبر هذه الفرقعات التضليلية.. 
التي ال يوليها ال��ش��ارع اليمني 
أي اه��ت��م��ام وي��ع��ت��ب��ره��ا ضمن 
األك���اذي���ب ال��ت��ي ظ��ل يطلقها 
االخ��وان وشركاؤهم منذ ثالثة 

أعوام..
وع��ل��ى ذات الصعيد سبق ان 
أكد المؤتمر الشعبي العام على 
لسان االستاذ عارف الزوكا األمين 
العام المساعد حرصه واهتمامه 
ب��إص��دار مثل ه��ذا القانون الذي 
يكفل اس��ت��رداد أم���وال الشعب 
من كل من تورطوا بنهبها.. وان 
المؤتمر ي��دع��م وي��س��ان��د بقوة 

استرداد األموال المنهوبة.

> اعتماد السجل االنتخابي الحالي إلجراء أي استفتاء أو 
انتخابات مقبلة مرفوض ويمثل التفافًا على مخرجات الحوار، 

ويكشف عن نية مبيتة لتزييف ارادة المواطنين..
عبدالملك الحوثي

> حمالت التكفير والتحريض المذهبي ومن يديرونها 
ويطلقونها غير مبرئين مما يحدث من عمليات اغتيال 

وتصفية ممنهجة للعلماء والمفكرين وخيرة ابناء الوطن.

األمانة العامة لحزب الحق

> مشكلة الحزب االشتراكي اليمني ليست في قيادات 
اصابتها الشيخوخة، بل تكمن في شباب يعملون على كسب 
ُوّد تلك القيادات على حساب الموقف العام للحزب طمعًا 
في الفوز بعضوية هيئة قيادية، أو تقربًا بهدف الحفاظ 

على استمرارية تلك القيادات في مواقعها..
شفيع العبد

> تعيش قرية »الحضر« ف��ي مديرية جبل الشرق 
بمحافظة ذمار حالة ترقب منذ أسابيع جراء الحرب على 
»بيوت الله« التي امتدت نيرانها الى تلك القرية النائية 
التي هنأت على الدوام بعبادة الله بسالم، قبل أن تزعزع 
»الشعارات سالمها وتحول احيانًا دون أداء أهل القرية 
شعائر ص��الة الجمعة، من أج��ل محض شعار سياسي 
يتوعد األمريكي واليهودي بالموت بات أداة فرز وتصنيف 
وتعنيف في قرية نائية بمحافظة ذمار ال يقطنها يهود 

ولم يسبق ألي جندي مارينز أن زارها..
سامي غالب

الرئيس هادي
وأبواق تجار الحروب


