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> حذر عدد من األكاديميين من محاولة بعض األحزاب والقوى السياسية في اطار اللقاء المشترك من افراغ المؤسسات الدستورية واستبدالها بكيانات هالمية غير 
ش��رعية وال دس��تورية.. وقالوا في لقاءات أجرتها معهم »الميثاق«: إن إلغاء مجلس��ي النواب والشورى والمجالس المحلية خيانة عظمى للشعب والوطن وانقالب فاضح 
على الدستور وعلى المبادرة الخليجية وقراري مجلس األمن »2014، 2051« الخاصين بحل األزمة في بالدنا.. ونوهوا الى أن هذه المحاوالت نابعة من إدراك هذه القوى 
واألحزاب أنها خسرت كل شيء ولم تعد قادرة على خوض أي انتخابات قادمة بعد أن انكشف امرهم وانهم كانوا عنوانًا للفساد خالل العامين الماضيين.. وشددوا على 

ضرورة إجراء االنتخابات في موعدها المحدد طبقًا للمبادرة الخليجية المزمنة..
   لقاءات/عارف الشرجبي

أرميك بوردة محبة،
وتقذفني.. بمناورة..
في تجاويف سطورها

شبهة مؤامرة.
تتبعها تساؤالت حائرة..

عن الدماء الغاضبة الفائرة،
ومجازر الربيع ومآثره
بلدنا يئنُّ من الجراح!!

في كل مفاصله.. ُمستباح
حتى في ضمائره..

أسألك ما نتاجنا وانتاجنا؟!
فتقول لي: مليون مظاهرة،

 شهداء.
ٌ

وآالف
هم جسورنا العابرة

إذا ضغطنا على الريموت،
ولوحنا بالبنكنوت..

اندفعت سيول هادرة..
مزمجرة مرعبة.. ثائرة،

فإذا الصروح.. طائرة،
واذا الجروح.. غائرة،
واذا السفوح.. نافرة..

ألن القمم استكانت صاغرة،
والرعب يرقص حولنا..

ُحمٌر أظافره..
تهاوت دعوات المحاورة..
بعد علو أصوات المفاخرة..

وأنانية االستئصال واالقصاء المصادرة..
لكل نيران التآخي المخلصة والصابرة..

مبهورة بذهب المعز وأساوره،

والخوف المبطن من بطش األكاسرة.
غدًا.. معانا مظاهرة!

كثفوا من الحشود المناصرة،
وأجزلوا العطايا،
واخترقوا النوايا

بالخطط الذكية الماكرة،
والهدايا الثمنية الفاخرة،

وتلطف الكلمة المراوغة والفاجرة..
ال أوصيكم.. فأنتم.. في هذا.. عباقرة،

وحذاري أن تصير صفقتنا خاسرة،
ابطشوا، وانهشوا..

اقطعوا اإلمداد.. حتى
على األفواه الفاغرة،
أو األحياء الناظرة..

سددوا، الى قلب الطهِر،
الطعنة الفاتكة الغادرة..

انزعوا االخالق من األخالق،
وأوصلوهم الى حافة اإلمالق..

سياستنا داعرة.. وعاهرة..
ترغب، وال ترغب..

بالمغازلة والمسامرة،
وفجرنا الرمادي.. قادم..

ها قد الحت بشائره،
وصدحت موسيقاه،

وهللت منائره،
على ايقاع مزامره

في فرحٍة.. جذلى.. باهرة..
نقولها بكل شمم ومكابرة

سنريهم كم نحن جبابرة؟!
سالحنا الفتاك.. مظاهرة،
وفي التلفزيون.. مناظرة،
وفي الجلسات.. مجابرة،
ومع األحزاب.. مناورة،

وفي الندوات.. محاورة..
وفي الشارع..
قوتنا قاهرة..

قوتنا..
تعيش المهدئات والفياجرا،
والكاتمات ناءت.. بحملها..

أكثر من باخرة..
هذا زمان األباطرة..

نحذر دومًا من اآلخرة..
بتعاويذ وابتهاالت ملونة،

وآخر شيء..
نفكر فيه.. اآلخرة..

لقطات

»المسرح السياسي اليمني الي��زال مهيئًا 
الستقبال خبرات اإلرهاب من كل مكان«..

د.نشأت الديهي - سياسي مصري

»مصر عندها دكتوراة في دروس الهزيمة«

سمير غانم- ممثل مصري

»ص���ار ال��ح��ذاء ف��ي س��وري��ا ي��س��اوي مرتب 
موظف«..

د.فيصل القاسم- اعالمي سوري

تعليقنا: هذا بعض مما بذرته أيديكم..

آخر الكالم
ياأيها القلب هل تنهاك موعظة

أو يحدثن لك طول الدهر نسيانا

ب سواء بن الُمضرَّ

زهُو
 الصفعة
 الحائرة

هجوان: االخوان يحفرون قبورهم بأيديهم

من جانبه يقول الدكتور عبدالرحمن هجوان -رئيس مركز مدار للدراسات 
االستراتيجية: لقد أصبح اآلن كل شيء أكثر وضوحًا وأن االخوان المسلمين في 
اليمن ممثلين بحزب االصالح يسعون لتدمير البالد بعد أن أدركوا أنهم يتآكلون 
كل يوم بعد الهزائم التي يتلقونها يومًا بعد آخر خاصة بعد أن عرفهم الشعب 
.. ولذلك يسعى 

ً
أنهم أصحاب والءات خارجية وال يعترفون بشيء اسمه اليمن أوال

االخوان الى التمديد هروبًا من االستحقاق الديمقراطي.
وأضاف: لقد فشل االخوان خالل العامين الماضيين في ادارة الدولة واثبتوا أن 
كل الوزارات التي كانت من حصتهم هي األكثر فسادًا واخونة، وهم اليوم يريدون 
اخفاء فشلهم بالبحث عن مبررات للتمديد وعدم االعتراف بالفشل..وأكد الدكتور 
هجوان أن حزب االصالح بهذا التحايل والتالعب بمصالح الشعب إنما يحفرون 
قبورهم بأيديهم وينتحرون سياسيًا والى األبد خاصة بعد أن أدرك المواطن اليمني 

أن االصالح كان أكبر مقلب في حياته خالل خمسين عامًا من عمر الثورة اليمنية.
وشدد رئيس مركز مدار على ضرورة التقيد بالمبادرة الخليجية وآليتها 
المزمنة، وإجراء االنتخابات في مواعيدها بعد االستفتاء على الدستور قبل أن 
تدخل البلد في دوامة العنف.. وتساءل عن غياب دور جمال بن عمر الذي لم يعد 

يعمل كمندوب لألمم المتحدة بل وكيل حصري للمشترك ومجلس األمن..
مطالبًا االشقاء في الخليج وال��دول الراعية بتحمل مسئوليتهم التاريخية 

واالخالقية في اخراج اليمن من األزمة قبل فوات األوان..
داعيًا المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف وكافة أبناء الشعب الى التمسك 
بالموقف الرافض للتمديد لألزمة والتمسك بإجراء االنتخابات في موعدها.. وقال: 
لقد أثبت المؤتمر أنه الحزب األكثر شعبية وأنه يدافع باستماتة عن ثوابت الوطن.

اليتيم: الخروج عن المبادرة يعيد اليمن إلى مربع العنف
 يقول الدكتور مجاهد اليتيم: 

ً
> بداية

ال يجوز ألي حزب أو جهة داخل أو خارج 
اليمن الخروج عن الدستور والمبادرة 
الخليجية المزمنة التي حددت فترة 
انتقالية بعامين يتم بعدها اجراء 
االنتخابات بحسب الدستور الجديد 
بعد االستفتاء عليه من الشعب.. وأكد 
وكيل وزارة الثقافة الدكتور مجاهد 
اليتيم أن الفترة االنتقالية محددة 
وواضحة طبقًا للمبادرة الخليجية، 
ولكن بكل أسف هناك أحزاب وجهات 
عدة وخاصة اللقاء المشترك تريد 

االنحراف بالمبادرة الخليجية ثم االنقالب عليها كليًا.. موضحًا 
أن المبادرة أتت منسجمة مع الدستور اليمني ولم تتعارض معه 
ولم تجمده كما يريد البعض التدليس على الشعب واذا كان 
هناك مواد في الدستور أوقف العمل بها خالل الفترة االنتقالية 
مثل اشتراط أن يكون هناك أكثر من مرشح لمنصب الرئيس 

فهنا كان للضرورة ولمرة واحدة فقط ينبغي أال تتكرر.
مؤكدًا أن بقية مواد الدستور سارية لم يتم تجميد العمل 
بها.. ومازال الدستور هو العقد االجتماعي الذي يحتكم اليه 
كافة أبناء الشعب اليمني حاكمًا ومحكومًا وال يحق ألحد أو حزب 
أو جهة محلية أو دولية إلغاء أو ايقاف العمل بالدستور الحالي 
 من قبل الشعب اليمني مالك السلطة ومصدرها، وليس 

ّ
إال

هناك أحد وصي عليه في مصادرة هذا الحق األصيل الذي 
يمنحه الشعب للسلطات.. ومن الغريب أن نرى اليوم من كانوا 
باألمس يتشدقون بحقوق الشعب يحاولون جاهدين االنقالب 
على الشعب وسرقة حقه الدستوري والقانوني في االستحقاق 
الديمقراطي كأصل ثابت وفي المبادرة الخليجية كأصل مكمل 

لما جاء في الدستور.
وح��ذر الدكتور اليتيم من أن��ه لو تم التحايل على هذا 
االستحقاق الذي يجب أن يتم وفقًا للدستور الجديد الذي 
سيتم االستفتاء عليه في فبراير 2014م طبقًا للمبادرة فإن 
 وسنعود الى نقطة 

ً
 مجهوال

ً
البلد ستدخل نفقًا مظلمًا ومستقبال

البداية المليئة بالعنف والفوضى العارمة التي ال ضابط لها وال 

حاكم وال مرجعية وال مؤسسات 
دس��ت��وري��ة، وه��ذا م��ا يهدف 
إليه حزب االخ��وان المسلمين 

»االصالح«.
موا من المؤتمر

ّ
تعل

وع���ن س��ب��ب ت��ه��رب اللقاء 
المشترك وخ��اص��ة االص��الح 
من االنتخابات يقول اليتيم: 
إن��ه بعد عامين م��ن الفساد 
الفاضح لالخوان في الحكومة 
وبقية المؤسسات التي أداروها 
الناس يمقتونهم وال  أصبح 
يريدونهم أن يحكموا البلد وبالتالي اذا جرت االنتخابات فإن 
االصالح لن يكسب شيئًا وسيخسر كل شيء ولذلك يسعى اليوم 
للتمديد من أجل افراغ كل مؤسسات الدولة من دستوريتها 
ليشن االنقالب على السلطة بواسطة مليشياته التي جندها 
خالل العامين الماضيين ووزعها على الكثير من المؤسسات 

المدنية والعسكرية..
مطالبًا بضرورة التقيد بنصوص المبادرة الخليجية وقراري 
مجلس األمن »2014، 2051« نصًا وروحًا.. وقال: على اللقاء 
المشترك السيما العقالء أن يتعلموا من المؤتمر الشعبي 
العام وزعيمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي ضحى 
بحقه الدستوري وسلم السلطة طواعية من أجل تجنيب البلد 
االنقسام والفوضى وأال يركبوا رؤوسهم في مسألة االنقالب 
 فإن البلد ستدخل نفقًا 

ّ
على المؤسسات الدستورية وإال

مظلمًا ولذلك البد من إجراء االنتخابات في موعدها القانوني 
والدستوري.. كما أن على أح��زاب المشترك وجمال بنعمر 
 بالتقيد 

ّ
والدول الراعية أن يدركوا أنه ال دولة مدنية حديثة إال

بالدستور والقانون وليس بالخروج عليها حبًا في التقاسم 
 الفوضى المنظمة التي اجتاحت اليمن 

ّ
الذي لم يحقق للشعب إال

بدليل االنفالت األمني والوهن االقتصادي والفساد المستشري 
الذي تمارسه حكومة الوفاق والذي ضرب المواطن والوطن في 

خاصرته بكل أسف من أجل استكمال عملية االخونة.

   د.عبدالرحمن هجوان

»الميثاق«: أكاديميون ل�

حــل البرلمان انقالب على الديمقراطية
ناجي: انهيار االخوان جعلهم

 يبحثون عن التمديد

الى ذلك يقول الدكتور عبدالرحمن احمد ناجي- استاذ نظم المعلومات 
- جامعة صنعاء: الحديث عن أي شيء خارج المبادرة الخليجية أمر غير 
مقبول وينبغي التقيد بما جاء بالمبادرة اذا كنا نريد لليمن األمن واالستقرار 
أما اذا استمررنا في عملية انتهاك هذه الوثيقة الدولية فإننا كمن يحفر 
قبره بيده، وال أعتقد بأي حال من االحوال أن يسكت الشعب اليمني عن 
 في مؤتمر الحوار أن يحكموا 

ً
قلة عددهم 500 شخص أو يزيدون قليال

على شعب بكامله بالفناء والموت البطيئ.. ويضيف: الدعوة لحل البرلمان 
أمر خرافي وخارج إرادة الشعب ولذا على الرئيس عبدربه منصور هادي 
إدراك أنه رئيس توافقي انتقالي وال يجوز له التنكر للشعب بإلغاء الدستور 
الذي ال يجيز ألحد إلغاء البرلمان واستبداله بما يسمى جمعية تأسيسية 
 في دولة منهارة ولم تعد تتمتع 

ّ
فالجمعيات التأسيسية ال تتأسس إال

بوجود دستور ومجلس برلماني أو أي من المؤسسات الدستورية.. وهذا 
الوضع غير موجود في بالدنا فكل المؤسسات الرسمية حتى اآلن دستورية 
ابتداًء بالبرلمان والمجالس المحلية والشورى والرئاسة، إذًا الدعوة لمثل 
هذه األمور هي دعوة لحرب وفوضى وانقالب على المبادرة الخليجية ال 
 من أجل رغبة االخوان المسلمين الطامحين في الوصول الى السلطة 

ّ
لشيء إال

والسيطرة عليها.
وأكد أستاذ نظم المعلومات أن حزب االصالح الذي يقود ما سمي الربيع 
»العبري« في اليمن يعيش حالة من التخبط واالنهيار خاصة بعد سقوط 
مركزهم الرئيسي في مصر وانكشاف مشروعهم التدميري للوطن العربي 
ومنه بالدنا، ولفت الى أن العامين الماضيين أثبتا أن حزب االصالح ال يجيد 
 صناعة األزمات وممارسة الفساد واالستحواذ على المال العام وهو ما 

ّ
إال

جعل الشعب اليمني ينفر منهم ويراهن على اسقاطهم في أي انتخابات 
قادمة، وكذلك االصالح يعمل على تأجيل االنتخابات وتمديد فترة األزمة 
الستكمال االستحواذ على كل مفاصل الدولة.وقال الدكتور ناجي: اللقاء 
المشترك يعيش حالة خوف وهلع من الزعيم علي عبدالله صالح الذي يرون 
انفسهم أقزامًا أمامه وأمام حزبه المارد المؤتمر الشعبي العام.. وأوضح أن 
 من أجل ازاحة الزعيم من المشهد 

ّ
المطالبات بالعزل السياسي لم تكن إال

ليخلو لهم الجو وهو نفس الشيء الذي مارسه اخوان يوسف.. ولكن أقول 
لهم إن علي عبدالله صالح قد رحل عن السلطة الى قلوب الشعب الذي أحبه 
وسيظل يحبه عرفانًا لما قدمه له خالل فترة حكمه.. ولفت الدكتور ناجي 
الى أن حزب االخوان المسلمين »االصالح« عملوا على افتعال حرب دماج من 

أجل فتح بؤرة توتر إليجاد ذرائع التمديد وعدم إجراء االنتخابات.

د.عبدالرحمن 
ناجي

العجل: المشترك يحيك مؤامرة لتمزيق اليمن
وأخ��ي��رًا يقول الدكتور 
احمد العجل - عميد كلية 
االع���الم ال��س��اب��ق: ل��م نكن 
نتصور أن تصل البلد الى 
ه��ذا المنزلق الخطير من 
االنفالت األمني وسوء وضع 
معيشة ال��ن��اس وانقطاع 
الكهرباء وتراجع الخدمات 
بشكل مخيف وه��ذا األمر 
ك���ان بسبب ت��راج��ع أداء 
األحزاب وانشغالها بتقاسم 

المصالح.وأكد أن أية محاولة للتأجيل 
والتمديد أمر في غاية الخطورة وأنه 
سوف يعمل على تمديد األزمة ومعاناة 
الناس، األم��ر ال��ذي قد يدخل البلد في 
مرحلة صراع واقتتال بحثًا عن األفضل بعد 
أن ضاق الناس ذرعًا من الوضع المتردي.. 
الفتًا الى أن حزبي االصالح واالشتراكي هما 
من يقود عملية تمزيق الوطن تحت ذرائع 
التمديد والتلويح بالقوة أو باالنفصال.. 
وق��ال: لقد التقيت بالعديد من األخوة 
في اللقاء المشترك وأكدوا لي أنهم غير 
جادين في الدخول في االنتخابات ألنهم 
غ��ي��ر مستعدين خ��اص��ة ب��ع��د ت��راج��ع 
شعبيتهم بعد أن وصلوا ال��ى السلطة 
وا استخدامها وجيروها لمصالح  وأس��اء

ضيقة وليس لمصلحة الشعب.. 
مشيرًا الى أن التأجيل أو التمديد هو 
انقالب على المبادرة وقراري مجلس األمن 
المتعلقين باألزمة اليمنية، وعلى جمال 
بنعمر أال ينجر خلف مخطط االنقالب أو 

 خسر سمعته علميًا.
ّ
يشارك فيه وإال

وأضاف العجل: لقد سقط االخ��وان في 
مصر وتونس وسوريا وكل دول الخريف 
العربي ال��م��زع��وم وب��ق��ي اخ���وان اليمن 
يصارعون الموت ويعتقدون أن التمديد 
والتأجيل هو طوق نجاة لهم وهذا وهم 
 سيالقون نفس مصير االخوان 

ً
ألنهم فعال

في مصر وبقية الدول العربية..منوهًا الى 
 التلويح 

ّ
أن االصالح لم يعد أمامه شيء إال

بالقوة وه��ذا ما حصل في دم��اج الدخال 
البلد في حرب أهلية تحول دون إجراء 
 
ّ
االنتخابات التي لو خاضوها لن يجنوا إال

الخسران المبين.

وق��ال: أدرك الشعب اليمني أن الوقت 
ليس وق��ت االخ���وان وإن��م��ا وق��ت العمل 
التكفير  ف��ت��اوى  بعيدًا ع��ن  المنظم 
وصكوك الغفران التي يوزعها اخ��وان 
ل��م يقدم  الماضيان  فالعامان  اليمن، 
فيهما المتشترك واالص��الح على وجه 
 نهب أموالهم 

ّ
الخصوص شيئًا للشعب إال

باسم جمعيات وهمية تتبع االخوان وما 
 واحدة من تلك الجمعيات 

ّ
جمعية وفاء إال

رت لنهب الشعب.ولم يستبعد 
ّ

التي ُسخ
الدكتور العجل أن تكون محاولة تحويل 
أعضاء الحوار الى لجنة تأسيسية إنما من 
باب االبتزاز السياسي والمساومة لطمس 
جريمة جامع دار الرئاسة التي اتضح 
أن لالخوان ضلعًا كبيرًا في ارتكابها.. 
محذرًا من استمرار قيام االصالح بأخونة 
الجيش واألم���ن وم��ن ث��م االن��ق��الب على 
السلطة والدولة بهذه القوة التي يتم اآلن 
تجنيدها لصالح حزب االصالح وبقية من 
يقف في صفهم من القبائل والعسكريين..
مستغربًا من أن يتبنى االص��الح دعوة 
التمديد وتحويل الحوار الى تأسيس، وهي 
مشروع للحزب االشتراكي اليمني الذي كان 

قد تبنى الفكرة في وقت سابق وفشل.
وقال: على االشتراكي واالصالح وبقية 
فصائل المشترك أن يكفوا عن اللعب بالنار 
ألن الشعب متيقظ لهذه المشاريع التي ال 

 أعداء األمة.
ّ
تخدم إال

: هناك مؤامرة 
ً
وختم الدكتور العجل قائال

من قبل المشترك إلدخال اليمن في حالة 
فراغ مؤسسي ودستوري خاصة اذا نجحوا 
في حل البرلمان وال��ش��ورى والمجالس 
المحلية، فلو تم لهم ذلك سوف نرى اليمن 

أثرًا بعد عين ال سمح الله.

د.احمد العجل

مجاهد اليتيم

  احمد مهدي سالم


