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البدء بصياغة الدستور عبر 3 مجموعات
ب��دأت المجموعات الثالث- التي شكلتها لجنة  

صياغة الدستور في اجتماعها برئاسة رئيس 
اللجنة إسماعيل الوزير، األربعاء، للبدء بعملية الصياغة 
األولية للدستور- أعمالها الخميس وفقًا لمصفوفة فرز 
وتصنيف مخرجات مؤتمر الحوار والتي تم التوصل إليها 

خالل المرحلة األولى من عمل اللجنة..
وك��ان اجتماع لجنة الصياغة قد أق��ر ب��أن تقوم كل 
مجموعة بعملية المراجعة والصياغة لنفس الموضوع 
وم��ن ث��م عرضها على اجتماع ع��ام للجنة للمناقشة 

واإلقرار األولي.

مواقفهم
> على كافة القوى السياسية 
أن تتحمل م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا وأن 
تتجاوز ممارستها وثقافتها 
السابقة.. وأن تعلي المصلحة 
الوطنية على المصالح الحزبية، 
وت��ج��س��د ق��ي��م الديمقراطية 
وال���ش���راك���ة وت��ت��ج��اوز ثقافة 
اإلقصاء واالستحواذ والشمول 

والتخوين والتكفير..
محمد مسعد الرداعي
األمين العام المساعد للتنظيم الناصري

> ف��ي ن��ق��د أول���ى للتجربة 
تناولت كثيرًا م��ن األس��ب��اب 
ال��خ��اص��ة بتكديس ال��س��الح، 
وم���ح���اوالت االن���ق���الب على 
ال���ح���وار ب��اس��ت��خ��دام أدوات 
النظام القديم، وكيف جرى 
لجنوبية من  ا لقضية  نقل ا
مائدة الحوار الى يد السلطة 
في أشد اللحظات حاجة لدعم الحوار الذي تعرض 

لضغوط جمة هدفت الى إفشاله..
د. ياسين سعيد نعمان

> نظرًا لبعض الممارسات 
الخاطئة في مجتمعاتنا نحو 
المرأة من تجهيلها وحرمانها 
من بعض حقوقها والتعامل 
معها بدونية ال أس��اس لها 
في ديننا اإلسالمي مضافًا إلى 
ذلك الجهل الشديد بما لها 

وعليها من حقوق وواجبات، فقد اتجهت بعض 
الفئات النسوية إلى االستعانة واالستقواء بالخارج 
الستخراج ما تظنه من حقوقها المسلوبة عن 
طريق بعض المنظمات أو الجهات ذات الصلة 

بالتمويل األجنبي.
د. محمد بن موسى العامري

وبالمقابل نجد أن جماعة اإلخوان المسلمين في اليمن 
يخوضون حربًا ضد الرئيس هادي في مختلف الجبهات 
وت��زداد ض��راوة يومًا بعد ي��وم، ويحشد اإلخ��وان كل ما 
لديهم من امكانات ويجيشون كل من يقف ضد الرئيس 
هادي بطريقة قد تقود البالد إلى مواجهات مسلحة لن 
يكون طرفها اإلخوان في اليمن فقط وإنما أكثر من طرف 
داخلي وخارجي يسعون إلعادة ترتيب أوراق المنطقة 
وفقًا ألجندتهم ولكنهم يجدون الرئيس ه��ادي يمثل 

عقبة أمامهم..
لقد تحالف اإلخ��وان مؤخرًا مع الحراك في حضرموت 
وموقفهم من جماعة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
ال يحتاج إلى شرح، ولعل بيانات اإلخوان وخطابهم في 
المنابر أو المساجد أو المحافل الرسمية أو داخل الفعاليات 
المختلفة كلها تؤكد أن ليس أم��ام التحالفات الجديدة 
التي يجندونها بنجاح سوى االنضمام إليهم استعدادًا 
لخوض معركة ضد الرئيس هادي، كما يتعمد اإلخوان 
ان يقدموا الرئيس ه��ادي بصورة ال��ع��دو.. ول��م يتورع 
بعض شيوخهم عن اطالق تهم أكبر من ذلك، من خالل 
سرد قصص ألطفال ونساء وعرسان سقطوا قتلى بسبب 

الرئيس هادي بطريقة تمتزج فيها الدغدغة للعواطف 
بتضخيم األح��داث، والتركيز على شخص الرئيس بأنه 

السبب بأسلوب تحريضي مقيت.
ولعل األخطر من كل ذلك ليس في عودة تحالف اإلخوان 
مع االشتراكي جناح ياسين، وإنما في محاولة جعل التنظيم 
الناصري يتبنى خطاب عبدالمجيد الريمي وعبدالمجيد 

الزنداني..
هذا خالفًا عن أن االخوان بعد سنوات من العداء للمؤتمر 
الشعبي العام والتحريض ضده نجدهم مؤخرًا خففوا من 
ذلك الخطاب العدائي وصاروا يتوددون للمؤتمر الشعبي 
العام، ورغم ذلك  ال يترددون ان يزعموا أن الزعيم علي 
عبدالله صالح عقد صفقة مع الرئيس هادي لتسليم رئاسة 

المؤتمر له وكأن العملية بيع وشراء في محاولة يائسة لجر 
المؤتمر إلى معارك بعيدًا عن جوهر األزمة والمعركة 

الوطنية األولى في هذه المرحلة.
إن الفرص التاريخية المواتية للرئيس هادي والظروف 
ستغل لبناء اليمن 

ُ
الذاتية والموضوعية المهيأة له إذا لم ت

الجديد اليوم فال يمكن له ان يحقق شيئًا غدًا، بل قد ال 
يراهن عليه الداخل والخارج إلحداث تغيير حقيقي في 
البالد، وسيخيب آمال الشعب  والقوى التي ماتزال رقمًا 
صعبًا تراهن عليه إلخراج اليمن من األزمة ووقف تغول 
وتغلغل جماعة اإلخوان داخل أجهزة الدولة وخصوصًا 

في الجيش واألمن..
إن اإلخ��وان يبرزون عضالتهم، ويرفضون االحتكام 
للدستور أو القانون.. أو المبادرة الخليجية أو ق��رارات 
مجلس األم���ن.. فكلها عجزت ع��ن أن تقنعهم برفع 
المتاريس من الحصبة أو تنفيذ قرار حديقة 21 مارس.. 
فمن يقنعهم بأن الرئيس هادي حريص عليهم وأنه ليس 
عدو الشعب، بل عدو اإلرهاب والتطرف ومن يريد جر 
الجيش إلبادة نصف الشعب اليمني بتهمة ما أنزل الله بها 

من سلطان.. !!

تحالفات جديدة لإلخوان ضد الرئيس هادي

ف��ي الوقت ال��ذي ينتظر العالم خطوات ش��جاعة يتخذه��ا الرئيس هادي ضد جماع��ة اإلخوان في  
اليم��ن.، ورغم ش��دة الظروف الصعب��ة التي تواجهها الب��اد إاّل أن الرئيس هادي يح��اول أن يقنع 
الداخ��ل والخ��ارج بأن لليمن خصوصيات يجب أن يحترمها الجميع، وحص��ر كل خصوصيات اليمن بالتعامل 

االستثنائي مع جماعة اإلخوان..

تصوير القائد والرمز الوطني 
بعدو الشعب جريمة ال يجب 

السكوت عنها 

الزنداني يتهم السقاف بالتواطؤ مع األمريكيين
اتهم منصور الزنداني عضو مجلس النواب عن حزب االصالح  

االخ ف��ارس السقاف بالتواطؤ م��ع "األميركيين" ف��ي قتل 
المواطنين اليمنيين بواسطة الطائرات بدون طيار.

وقال الزنداني خالل الجلسة التي عقدها مجلس النواب الخميس: إن 
أحد مستشاري رئيس الجمهورية )في إشارة إلى فارس السقاف( وكان 

السقاف قد صرح بأن هناك قيادات وعناصر "القاعدة" في اليمن تقدر 
بأكثر من ألف شخص بينهم 300 أجنبي أغلبهم سعوديون ومصريون 

وأوروبيون من جنسيات فرنسية وغيرها".
واعتبر الزنداني ذلك التصريح بمثابة تحريض للقوات االمريكية 

للتدخل في اليمن.

علي ناصر ينوي اعتزال السياسة 
الستكمال كتابة مذكراته

البخيتي يكشف نتائج زيارة اللجنة الرئاسية لصعدة 

ذكرت مصادر مقربة من الرئىس علي ناصر محمد   
أنه ينوي اعتزال العمل السياسي والتفرغ لمركز 
الدراسات والبحوث الذي يرأسه لالنتهاء من كتابة مذكراته 
التي تحتوي- بحسب ما نشرته صحيفة »ال��وس��ط«- عن 

المصدر على عدد من األجزاء التي لها عالقة بالموضوعات 
السياسية الخارجية والداخلية اثناء توليه قيادة 

السلطة والحزب في الجنوب.. وهو ما ابلغ به 
حيدر العطاس اثناء لقائه معه..

أكد القيادي في جماعة  
"أن��ص��ار الله" الحوثيين 
علي البخيتي استعداد الجماعة 
لتسليم أسلحتها الثقيلة للدولة 
وك��ش��ف ع��ن ف��ح��وى نتائج زي��ارة 
اللجنة الرئاسية ب��ق��ي��ادة رئيس 
جهاز األم��ن السياسي اللواء جالل 
ال��روي��ش��ان إل��ى محافظة صعدة 
ولقائها زعيم الجماعة عبد الملك 
ال��ح��وث��ي.. وق���ال وف��ق��ًا لصحيفة 

»السياسة الكويتية« إن الزيارة تأتي في إطار 
استعداد الحوثيين لتسليم أسلحتهم الثقيلة 
والمتوسطة للدولة وفقًا لمخرجات مؤتمر الحوار 

من دون اجتزاء.
وب��ش��أن تشكيل "أن��ص��ار الله" 
لحزب سياسي، ق��ال البخيتي إن 
"مسألة تشكيل الحزب من عدمه 
مرهونة بقرار من الجماعة ووفقًا 
للظروف المقبلة وم��دى قابلية 
األط������راف ال��ت��ي ت��س��ت��ح��وذ على 
السلطة للشراكة الوطنية في كل 
أجهزة ومؤسسات الدولة ليشعر 
الجميع أنهم جزء منها تمهيدًا 
النخراط الجميع في العملية السياسية والحزبية 
ودخولهم انتخابات حقيقية وشفافة تحقق فرصًا 

متكافئة لجميع التيارات السياسية".

شباب الناصري يطالبون بإعفاء 
قيادات بالتنظيم

ت��ع��م��دت وس��ائ��ل إع���الم المشترك  
تجاهل خبر اعتصام شباب التنظيم 
ال��وح��دوي الناصري أم��ام مقر األمانة واللجنة 
المركزية لحزبهم بصنعاء للمطالبة بإعفاء 
قيادات عليا في الحزب من مهامهم وتشكيل 
لجنة تصريف أعمال استعدادًا لعقد مؤتمر 

عام للتنظيم. 
ه��ذا التجاهل ال يمكن ان يخفي حقيقة ان 
ثمة حراكًا داخل االح��زاب تفرضه التطورات 

السياسية..

ووف��ق��ًا لصحيفة "األول�����ى" ال��ت��ي نقلت عن 
القيادي الشاب في التنظيم مجيب المقطري 
أن االعتصام يأتي للضغط على األمانة العامة 
للحزب من أجل تحديد موعد للمؤتمر العام 
اضافة الى االلتزام بمخرجات الحوار بتمثيل 
المرأة بما ال يقل عن 30 % في كل المناصب 

وكذلك الشباب بما ال يقل عن 20 % ..
ي��ب��دو ان ح��رك��ة ال��ش��ب��اب ب���دأت تنتقل من 
الساحات الى داخ��ل االح��زاب التي خرجت الى 

الساحات للبحث عن مخرج لها من أزمتها ..


