
 بل نق��ول الحقيقة التي بدأ 
كل مواطن في عم��وم الوطن 
يش��عر ويحس بها.. حقيقة 
أن الش��ارع بدأ نتيجة تزايد 
أنين المواطن يستعد لثورة 
شعبية واسعة تعيد للناس 
أمنه��م المفق��ود وكرامتهم 
التي فقدوها منذ قرابة عامين 
وتحديدًا من��ذ االنقالب على 
الش��رعية الدستورية وتولي 
أح��زاب المش��ترك الحكومة 
لوف��اق«  »ا مس��مى  تح��ت 

وأقصد تولي وزراء من زنابيل المش��ترك على الحقائب الرئيسية 
المرتبطة بحي��اة الناس ومصير البالد، مث��ل الداخلية والتربية 
والتعليم والكهرباء والمالية والصحة ومحافظين في العديد من 
المحافظات بعد أن تم اقصاء المحافظي��ن التابعين أو الموالين 
للمؤتمر الشعبي العام.. نقول: إن معاناة الناس التي تتزايد يومًا 
دت احتقانًا 

ّ
بعد ي��وم في كل مناحي الحياة دون اس��تثناء ق��د ول

ب��دأت مظاهره في الش��ارع وه��و أم��ر طبيعي في ظ��ل تجاهل 
الحكومة التي يرأس��ها محمد س��الم باس��ندوة!! وصمت الدولة 
وحتى المعنيين بأمر هذه البالد وأعني المؤسسة التشريعية مما 
دفع بالمواطنين المغلوب على أمرهم الى اللجوء الى الشارع دون 
االس��تعانة باألحزاب والتنظيمات ومنظم��ات المجتمع المدني 
خاصة تلك األحزاب التي لغمت الشارع ألحداث أزمة االنقالب على 
الشرعية مطلع العام 2011م.. وجاء االحتقان اليوم والذي ينذر 
بالخطر نتيجة هذه األزمة التي افتعلتها أحزاب المشترك بدعم 
خارجي يدرك كل مواط��ن من هي الدول والمنظم��ات الخارجية 
التي وقفت خلف هيجان الش��باب في الشارع الفتعال أزمة يدفع 
ثمنها اليوم المواطنون أنفس��هم وفي مقدمتهم الش��باب الذي 
زادت معاناتهم من البطالة التي دفعت بالكثير منهم باستقطاب 
من »االخوان« الى االنخ��راط في الجماع��ات االرهابية التي تدمر 

الوطن الي��وم من ضرب أبراج 
الكهرباء والتقط��ع وافتعال 
األزمات في عدم توفير األمن 
ال��ذي يش��هد انفالت��ًا غير 
مسبوق.. هذا الى جانب عجز 
بل فشل حكومة »الوفاق« من 
توفير لقم��ة العيش الكريم 
للمواطنين وفشلها في كبح 
الفس��اد ال��ذي ي��زداد من��ذ 
تش��كيل حكوم��ة »الوفاق« 
ناهيك ع��ن اخون��ة أكثر من 
60% من أجهزة الدولة وفي 
المقدمة الجهاز األمني.. كل ذلك وأكثر وعلى مدى العامين منذ 
بداية 2011م، لم تستطع الحكومة وال الدولة إقناع المواطنين 
بأن األمور سوف تتحسن بل عملت على خلق المزيد من االحباطات 
حتى وصلنا اليوم الى مرحلة تسبق احتقان الشارع الذي سبق وأن 
نبهنا اليها منذ عدة أش��هر غير أن الحكومة وكما يقول المثل 

المعروف »أذن من طين وأذن من عجين«..
ونقول أيض��ًا في هذه العجالة إن األمور تش��ير في مجملها بأن 
الوطن ف��ي طريقه الى الهاوي��ة عبر نفق مظلم م��ن المؤكد أننا 
ولجنا فيه.. وإن الحكومة ولتغطية فش��لها عم��دت الى افتعال 
أزمة الطائفية.. وأمام كل ذلك أقولها بصدق: إن الناس بما فيهم 
الذين خرجوا الى الساحات في أزمة العام 2011م يقولون اليوم: 
»أيام الزعيم علي عبدالله صالح كان وضعنا أحسن بكثير وأفضل 
من اليوم.. نحن نقول عذرًا يا علي ورعى الله عهدك« هذا هو حال 
المواطنين وصوتهم الذي صار مسموعًا دون خوف من مليشيات 

حزب االصالح المنتشرة في عدد من المحافظات ومنها عدن.
الش��ارع اليوم يحتقن والمواطنون يطالبون باستقالة حكومة 
باسندوة واعادة األمن واالستقرار الذي صار حلمًا يراود الصغير 

قبل الكبير.

العدد:  )1685( - االثنين :18 / 11 / 2013م   - الموافق : 15 محرم / 1435هـ 13

                         حكومة الرهونات
> بادئ ذي ب��دء أود التأكيد عل��ى أننا عندم��ا ننتقد حكومة 
الوفاق الوطني ننطلق من معطيات ملموس��ة على أرض الواقع 
وال  عالق��ة لنقدنا بالمناكف��ات السياس��ية والحزبية الضيقة، 
فالغاية من النقد هو الوقوف على السلبيات من أجل معالجتها وتسليط 
الضوء عليها وفي ذات الوقت عندما نجد هذه الحكومة قد حققت إنجازًا 
أو تقدمًا ملحوظًا في أي مجال من المجاالت فإننا لن نتردد في اإلشادة بها 
والثناء عليها باعتبار ذلك هو ال��دور المنوط بالصحافة الوطنية.. اليوم 
حكومة الوفاق أثبتت عجزها وفش��لها ووصلت الى حال��ة مزرية للغاية، 
هذه الحكوم��ة أقدمت على خطوة في غاية الخطورة تكاد تكون أش��به 
بالمؤامرة، ولألسف الشديد- تمت هذه الخطوة بتصرف فردي من قبل 
رئيس الحكومة باس��ندوة ووزير ماليته صخ��ر الوجيه ولمصلحة حميد 
االحمر، حي��ث أقدمت الحكومة الموق��رة على رهن أصول ش��ركة النفط 
اليمنية لدى بنك سبأ االسالمي المملوك لحميد األحمر وجمعية االصالح 
الخيرية وذلك بحجة صرف مرتبات شهر اكتوبر بعد أن أقدم وزير المالية 
على صرف مبيعات النفط في وقت س��ابق في مخالف��ة صريحة لألنظمة 
واللوائح المالية وعجز وزارة النفط عن شراء المشتقات النفطية لتغطية 
الطلب المحلي وهو ما أدى إلى ظهور أزمة خانقة في البترول والديزل، هذه 
الخطوة غير المعقولة والتي تقدر قيمتها ب�60 مليار ريال مدتها ثالثة 
أشهر ويترتب عليها فوائد مالية باهظة وفي حال عدم سداد المديونية 
في موعدها تكون شركة النفط اليمنية في ملكية حميد وبقية الشركاء 
الممولين للمبلغ المذكور آنفًا، وهنا أستغرب إقدام وزير المالية على هذا 
التصرف الالمسؤول والذي يهدد بانهيار المنظومة االقتصادية ووقوع 

كارثة اقتصادية مدّوية من الصعب تجاوزها والخروج منها.
وتتض��ح مالمح هذه المؤام��رة عندما نعلم أن فترة ه��ذا الدين اآلجل 
تنتهي بانتهاء المرحلة االنتقالية في مؤشر على رغبة القوى صاحبة هذا 
القرار في جعله ورقة للضغط على الرئيس هادي من أجل التمديد وتمرير 
قرارات وتوجهات تخدم مصالح حزب االصالح والقوى القبلية والعسكرية 
المتحالفة معه، وفي حال فشلت هذه الضغوطات يتم استدعاء ملف الدين 
النقدي المس��تحق لحميد األحمر وبقية الشركاء واالتجاه نحو خصخصة 
ش��ركة النفط اليمنية وتحويلها الى شركة خاصة لكي ُيحكم الملياردير 
حميد س��يطرته على النفط اليمني ويظل الش��عب تحت رحمته ورهن 
إشارته وهنا تكمن الكارثة، ألننا عرفنا حميد األحمر جيدًا خالل األزمة 
السياسية، وعرفنا نواياه ومخططاته وأهدافه الشيطانية والتي ال تمت 
بصلة للمصلحة الوطني��ة العليا، فحميد مس��تعد ألن يحارب الكون من 
أجل مصلحته، والخيرية الت��ي يحاول أن يظهر بها أمام الناس مجرد فخ 
ودغدغة عواطف وتزييف وعي الناس لكي يستخدمها كوسيلة وجسر 

عبور نحو تحقيق أهدافه ومخططاته.
اليوم حميد األحمر يسعى لخصخصة شركة النفط وقد نجح في اتخاذ 
الخط��وة األول��ى والمهمة عل��ى طريق تحقي��ق ذلك مس��تعينًا بالكهل 
باسندوة والثائر صخر الوجيه، وال أستغرب أن يقدم حميد على استخدام 
ذات الوسائل واالوراق الحكومية من أجل خصخصة االتصاالت واحتكارها 
وهي الغاية التي ينشدها منذ تأسيس شركته سبأفون وعقب تأسيس 
يم��ن موبايل.. حميد يري��د المزيد من الثروة، حمي��د يريد المزيدمن 

الجاه والس��لطة، حميد يريد اليمن في ملكه، ويريد 
اليمنيين تحت تصرفه، حميد يريد أن يكون فرعون 
عصره بواسطة أموال وثروات الشعب التي يقدمها له 

باسندوة وصخر الوجيه على طبق من ذهب .
والس��ؤال ال��ذي يفرض نفس��ه هن��ا، لم��اذا أقدمت 
الحكوم��ة على هذه الخط��وة الهمجية الت��ي ال يمكن 
هضمها وتقبلها مهما كان��ت المبررات؟! أين ذهبت 
عائدات النفط؟ واإلي��رادات الحكومي��ة المختلفة؟! 
أي��ن ذهب��ت الق��روض والمس��اعدات؟! أي��ن ذهبت 
السيولة النقدية الخاصة بالبنك المركزي؟!! أين ذهب 

االحتياط��ي النقدي الذي يصل الى خمس��ة مليارات دوالر والذي س��لّمه 
الزعيم عقب توقيعه على المبادرة الخليجية وتسليمه السلطة للرئيس 
هادي، رغم الظروف الصعبة التي شهدها الوطن اال أن االحتياطي النقدي 
ظل في مكانه ولم يتم االقتراب منه خشية االنهيار االقتصادي وتدهور 
قيمة العملة المحلية وما يترتب على ذلك من خس��ائر وأضرار، ولعل ما 
يثير االمتعاض هو تعامل الحكومة الالمسؤول مع الوضع المالي وعجزها 
عن نهج سياسة نقدية تالئم الوضع الراهن وإصرارها على العبث بالمال 
العام من خ��الل الصرفي��ات الالمعقولة على الس��فريات والمس��اعدات 
والهبات والكماليات وغيره��ا من أوجه الصرف غي��ر الضرورية، عالوة 
على عدم قدرتها على اس��تقدام معونات المانحين لعجزها عن تقديم 
برنامج دقيق يس��توعب هذه المعونات والمنح، وهو األمر الذي أوصلها 

الى هذه المرحلة الحرجة.

رهن الحكومة أصول ش��ركة النفط سابقة خطيرة لم 
تسبقها اليها أية حكومة س��ابقة، ومن المفترض أن ال 
تمر هذه الخطوة مرور الكرام.. وكان األحرى بالش��رفاء 
داخل الحكومة رفضها وعدم القبول بها ومحاس��بة من 
أقدم على اتخاذها، وكان من المفترض أن يكون للبرلمان 
كلمة في هذا األمر على اعتبار أن تداعيات هذه الخطوة 
الكارثية س��يحصدها الوطن والش��عب ال��ذي يمثلونه 
ويدافعون عن حقوقه وثرواته ومقدراته، الصمت إزاء 
هذا التصرف خيانة كبرى، وال يجوز السكوت على هذه 

الممارسات إطالقًا.
اليوم ترهن الحكومة أصول شركة النفط وفي الغد ال أستبعد أن تقدم 
على خطوات مماثلة، وال أس��تبعد أن تقدم على رهن الشعب والمتاجرة 
بقضاياه وقوته الضروري من أج��ل مصلحة أحزاب أو أفراد أو جماعات.. 
سّير 

ُ
شخصيًا - ال أس��تبعد ذلك ما دامت المزاجية واالرتجالية هي من ت

عمل الحكومة ومادامت هذه الحكومة تسير وفق هذه السياسة المالية 
العشوائية.. وهنا كنت أتمنى تفاعل أعضاء مؤتمر الحوار مع هذه القضية 
وتحظى بحّيز من اهتمامهم ونقاشاتهم نظرًا لخطورتها وحساسيتها، 
وكنت آمل أن تشرع هيئة مكافحة الفساد في التحقيق بشأنها والوقوف 
على مالبساتها وتطلع الرأي العام على النتائج التي خلصت اليها، فال ُيعقل 
الصمت على ممارسة حكومة الرهونات ألنها ستجر البالد نحو الهاوية ولن 

تقوم أي قائمة لالقتصاد الوطني ألن حراميها سيكون حاميها.

بدون زعل

 إقبال علي عبداهلل

> ال نكشف سرًا أو نقول كالمًا قد يعتقد البعض أنه يصب في خانة المكايدات 
السياسية التي تعودنا عليها من بعض األحزاب وخاصة أحزاب اللقاء المشترك 

»االخوان«.. وقيادته في حزب االصالح ومليشياته المسلحة المعروفين ب�

 عبدالفتاح علي البنوس

> فاجأتنا حكومتنا بقراراتها الغريبة والعجيبة 
والت��ي لي��س للموظ��ف فيه��ا »ناق��ة وال جمل« 
بإعالنه��ا عن قط��ع راتب ي��وم م��ن كل موظف 
 
ً
لتقوم بنقل اخواننا المرحلين من الس��عودية كال
لمنطقته، ف��إن كانت الحكومة تس��عى لحل تلك 
المعضلة فلتقم بإيجاد الحلول من جرابها وليس 
من جراب الموظ��ف ولتجمع مصروف��ات نقلهم 
من خزائ��ن وزاراتها ومن مخصص��ات نثرياتهم 
وتس��هيالتهم وإيراداته��م لإلس��راع ف��ي نقل 

اخواننا المنتظرين في الحدود اليمنية.

أال يكفي أن حكومة الوفاق هذه لم تقدم للشعب 
وخاصة الموظف أي إنج��ازات أو حتى زيادات في 
الرواتب  ولم تقم حتى بكبح مؤش��رات االس��عار 
أكان ذلك ف��ي المش��تقات النفطي��ة أو األغذية 
األساس��ية، ول��م تق��م حت��ى بتوفي��ر البدائ��ل 
االقتصادية بدعمها الحتياجات المواطن المهمة 
في مأكله ومشربه لتخفف عنه الحمل بسبب غالء 
المعيش��ة التي يعانيها إضافة ال��ى أنها لم ترفع 
المس��توى المعيش��ي للمواطن، وأوقفت عطايا 
الدول��ة المتمثل��ة بإكرامي��ات رمض��ان وزادت 

الموظف تعبًا فوق تعب..
أال تستحي حكومتنا بإصدار مثل هذه القرارات 
وكأنها صاحب��ة حق أو فضل عل��ى الموظف ولها 
حرية التص��رف بمال��ه.. م��ن أي جانب س��محت 
لنفس��ها أن تفرض ش��يئًا عل��ى موظف��ي الدولة 
وكأنه��ا هي من تق��وم بإعطائهم ه��ذا المال من 

جيوبها بدون أن تأخذ آراءهم حول ذلك.
 تعلم حكومتنا بقول رس��ول الله - صلى الله 

ّ
أال

عليه وآله وسلم- : »كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن 
رعيت��ه«، وأنها هي التي يج��ب أن ترعانا وترعى 
 من أن تس��لبنا حقوقن��ا لترعى به 

ً
مصالحن��ا بدال

رعيتها التي وجب أن ترعاهم وترعانا من مالها 
 أن 

ّ
ومدخراتها وليس العكس.. نح��ن ال نريد إال

تدعنا حكوم��ة العامين وش��أننا وال تتدخل في 
حقوقنا بغي��ر وجه حق م��ن باب »إن ل��م تنفعنا 
فعليه��ا أن ال تضرن��ا«، ونريده��ا أن تغّي��ر من 
سياستها المتسلطة على الشعب وأن تضع تاج 
الحكمة على رأس��ها وتفكر قبل أن تقرر حتى ال 

ينقلب السحر على الساحر.
وفي االخير نق��ول لها ال يصح أن نتعب ونعصر 
وتأتي أنِت بكل سهولة ألخذ ما عصرناه دون إذن، 
وعليك القيام بإيجاد الحلول لرعيتك من جعبتك 
ولي��س من جعبتنا.. فالش��رع ق��ال: »أنت ومالك 
ألبيك« ول��م يقل أنت ومال��ك »للحكومة«.. وعلى 

المتقين السالم..

الشارع يحتقن يا حكومة!!

دورة انعقاد اللجنة الدائمة.. إرادة شعبية حاسمة

وكان يس��عى في كل اس��تحقاق انتخاب��ي داخل أطره 
وتكويناته الى توس��يع قاعدة المش��اركة السياس��ية 
ويخط��ب ودها ف��ي البن��اء والتعمي��ر وإنج��از التنمية 
الشاملة باستغالل اإلمكانات المتاحة بروح المسؤولية 
والمش��اركة الفاعلة في صناعة القرار بعيدًا عن اإلمالء 
والفرض، ألن المؤتمر الش��عبي العام ق��د أدرك ببعده 

السياس��ي واالس��تراتيجي العمي��ق أن الرض��ا والقبول 
الش��عبي أس��اس الش��رعية السياس��ية وبواب��ة األمل 

واالستقرار.
إن اإلصرار على عقد دورة اللجنة الدائمة ليس من باب 
المزايدة على االطالق ولكنه تقليد ديمقراطي أرساه 
المؤتمر الشعبي العام منذ بداية تأسيسه وحتى اليوم، 

والسبب في ذلك اإلصرار هو اإليمان المطلق بالمشاركة 
الش��عبية في صناعة القرارات الوطني��ة الكبرى ويرى 
المؤتم��ر الش��عبي العام من خ��الل تجاربه السياس��ية 
أن القاعدة الش��عبية هي صاحبة المصلح��ة الحقيقية 
في صناعة الق��رارات الكبرى،  ومادام��ت هي كذلك فإن 
تغييبه��ا تع��ِد س��افر عل��ى الديمقراطية الش��عبية 
واس��تبداد مرفوض وإم��الء فاضح ال يتفق م��ع االدعاء 
بالمشاركة السياسية دون ممارستها على أرض الواقع 

العملي.
إن اإلعداد والتهيئة لعقد دورة اللجنة الدائمة خالل 
هذه الظ��روف دليل عل��ى حيوي��ة وفاعلي��ة المؤتمر 
الش��عبي الع��ام واحترام��ه والتزام��ه المطل��ق بمب��دأ 
المش��اركة السياس��ية الش��عبية في صناعة القرارات 
الوطني��ة الكبرى، وه��ذا الطرح ليس من ب��اب االنتماء 
وإنما من باب الموضوعية، وللرد على من يقول غير ذلك 
فإنني أدعوه الى دراسة مراحل تطور المؤتمر الشعبي 
العام وتتبع انعقاد دورات اللجن��ة الدائمة ومؤتمراته 
العامة وسيجد أن المؤتمر أرسى تقاليد الديمقراطية 
، وب��ات الزمًا عليه 

ً
 وعمال

ً
الش��عبية وثبت أركانها قوال

الوفاء المطلق إلرادة الجماهير التي تجدد له الثقة كلما 
اقتضى األمر ذلك.

إن اإلصرار على عق��د دورة اللجنة الدائمة قبل انتهاء 
الحوار الوطني احترام لإلرادة الش��عبية التي س��اهمت 
عبر مختلف الوسائل واآلليات في صناعة رؤية المؤتمر 
الشعبي العام في مختلف القضايا المطروحة على طاولة 
الح��وار الوطني الش��امل ليأت��ي انعقاد اللجن��ة الدائمة 
تتويجًا لتل��ك الفعالي��ات التنظيمية الت��ي افتقدتها 
 
ً
األح��زاب والتنظيمات السياس��ية االخرى، ب��ل ودليال
جديدًا يقدمه المؤتمر الشعبي العام للعالم بأنه إرادة 
شعبية ال يمكن اس��تثناؤها أو اجتثاثها أو تهميشها 
أو إقصاؤها أو التقليل من شأنها وهو كذلك بيان عملي 
على أن القرارات الوطنية الكبرى صناعة يمنية خالصة 
تعبر عن الهوية الش��عبية ش��ديدة القدس��ية لتراب 

اليمن الواحد والموحد.
ومن أجل ذلك كله نشدد على قدسية احترام اإلرادة 
الش��عبية الت��ي حافظ��ت على الش��رعية الدس��تورية 
وقدمت التنازالت من أجل حقن دماء أبناء اليمن الواحد، 
وأال تغرر بنا الظروف وتقودنا الى عدم احترام اإلرادة 
الش��عبية، بل البد من المزيد من المشاركة السياسية 
الشعبية في صناعة الحدث الوطني القادم من أجل يمن 

أكثر توحدًا وقوة وتماسكًا بإذن الله.

د.علي العثربي

> إن تحقيق األهداف االس����تراتيجية الكب����رى التي أنجزها 
المؤتمر الش����عبي العام خالل الفترة الماضية لم يكن بعيدًا 
عن الشراكة الكاملة مع المواطن اليمني الذي وجد في المؤتمر 
الشعبي العام إرادتة الحقيقية الراغبة في صناعة المجد واأللق 
اليمان����ي المتجدد، ثم أن المؤتمر الش����عبي العام كان في كل 
مرحلة من مراحل تطوره يبحث عن الرضا الذي يخلق القناعة 
المطلقة على طريق تحقيق االمن واالستقرار السياسي الالزم 

إلنجاز المهام الوطنية التي تبناها المؤتمر الشعبي،

نحن نعصر.. والحكومة 
تأخذ الُعّصار

  نعمت عيسى

 . لنالح��ظ تحديده��ا لفت��رة المرحل��ة 
االنتقالي��ة الثاني��ة ب) عامي��ن (، أي تنتهي 
في فبراير العام الق��ادم باالنتخابات النيابية 
والرئاس��ية، لنب��دأ مقالنا هذا عل��ى ضوئها، 
بع��د أن تج��اوز مؤتم��ر الح��وار ش��هرًا على 
انتهاء موعده، ويعلم الله متى س��ترى النور 
مخرجاته.! ومن هنا يمكننا تقصي اإلجابة عن 

سؤالنا الذي هو عنوان المقال .
   وقب��ل ه��ذا وذاك يب��رز أمامن��ا الس��ؤال 
القائل:من هو المعرقل لسير انجاز مخرجات 
الحوار ؟ ولإلجابة عن هذا السؤال نستشهد 
بآراء المراقبين والمحللين السياس��يين التي 
أجمع��ت عل��ى أن مح��اوالت بع��ض مكونات 
الحوار الوطني حرف مؤتمر الحوار عن مساره 
تأتي في سياق الضغط على األطراف الرافضة 
للتمدي��د، باإلضاف��ة إلى س��عيهم للحصول 
على أعلى مكاس��ب ق��د يحصل��ون عليها في 
حال لم يجدوا أي موقف ص��ارم من المكونات 
السياسية األخرى المشاركة بالحوار الوطني .

    لعلن��ي ال أجاف��ي الحقيقة إذا قل��ت أنه إلى 
جانب الق��وى المحلي��ة التي ت��رى مصلحتها 
 إلى التمدي��د ، هناك قوى 

ً
ف��ي العرقلة وصوال

خارجية ت��رى مصلحتها في ابق��اء اليمن على 
حال من الجمود السياسي الذي ُيعتبر في حد 
ذاته استمرارًا لألزمة التي مرت بها بالدنا في 

العام 2011م

    وحقيقة األمر فيما يتعلق بأسباب إطالة 
موعد مخرج��ات الحوار فهي تعود لس��ببين 
 �� التساهل في تأسيس " 

ً
رئيسيين هما: أوال

لجنة التفسير" التي أقرت تشكيلها المبادرة 
الخليجية، وحددت موعد تشكيلها ب)15( 
يومًا من التوقيع على نصوص هذه المبادرة.

األم��ر الذي جع��ل من مؤتم��ر الح��وار يفتقر 
لبوصلة التوجيه وتحديد األطروحات . ثانيًا 
���� إقحام بع��ض األط��راف في ف��رق مكونات 
الحوار لقضايا ومسائل ال تمت بصلة ألجندة 
الح��وار. وقد نبه��ت اللجنة العام��ة للمؤتمر 
الش��عبي له��ذه المعضل��ة م��رارًا وتك��رارًا 
وآخره��ا ف��ي اجتماعها يوم الس��بت الماضي 
حيث نوه��ت إلى )أن إقح��ام القضايا وتقديم 
تأوي��الت وتفس��يرات مغلوط��ة والتالع��ب 
بالفت��رات الزمني��ة لالس��تحقاقات الملزم��ة 
يع��د عبث��ًا وإعاق��ة صريحة من قب��ل بعض 
األطراف.وشددت اللجنة العامة مجددا على 
أهمية التمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة ،باعتبارها خارطة طريق 
للعب��ور إل��ى ب��ر األم��ان والخ��روج باليمن من 
األزم��ة.(. واقرب دليٍل على ه��ذه الفوضى ما 
طرح من قب��ل فريق " الحكم الرش��يد" حول 
مس��ألة س��يادية وسياس��ية ال تدخل ضمن 
صالحية مؤتمر الحوار ، وهي مس��ألة " العزل 

السياسي " و"الحصانة" .

َمن المستفيد من العرقلة ؟!

بداي��ة أورد، للتذكي��ر، الفقرة )ب( 
من الم��ادة )7( آللية تنفي��ذ المبادرة 
الخليجية القائلة: )تبدأ المرحلة الثانية 
ومدتها عامان مع تنصيب الرئيس بعد 
االنتخابات الرئاسية المبكرة وتنتهي 
بإجراء االنتخابات العامة وفقًا للدستور 
الجديد وتنصيب رئي��س الجمهورية 

الجديد.(


