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ماذا يريد اللقاء المشترك؟

أحمد الكحالني

الفترة االنتقالية (الثالثة)

هل تسقط اليمن في التأبيد..؟
تدخل اليمن من فبراير الجاري مرحلة   

ش جنراالت جدد 
ُّ
انتقالية تحمل تعط

لالستحواذ على السلطة من المهد إلى اللحد، 
في انقالب أسود على الديمقراطية ومصادرة 
ــثــورة  قــســريــة إلرادة الــشــعــب ومــكــاســب ال

اليمنية..
وفي الوقت الذي تعيش اليمن فراغًا عجيبًا 
عقب استقالة الرئيس االنتقالي هادي والتي 
جاءت بعد ان تم التمديد له لفترة عام خالفًا 
للفترة التي حددتها المبادرة الخليجية والتي 
أكدت على انتهاء فترة حكم الرئيس هادي 
في فبراير ٢٠١٤م وتحمل مسؤولية إجراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية في البالد، وهو 
ما لم يتم االلتزام بذلك، لذا تقف المكونات 
السياسية اليمنية اليوم أمام معضلة تتمثل 
في ايجاد معالجة لفراغ السلطة القائم وتجري 
مشاوراتها، وهناك نسبة اجماع على تشكيل 
مجلس رئاسي، غير انــه إلــى اآلن لم يجِر أي 
حديث عن مدة الفترة االنتقالية الجديدة بين 
المكونات السياسية، ما يعني ان هناك رغبة 
لدى معظم هذه المكونات بالفترة االنتقالية 
التي حددتها جماعة أنصار الله في اعالنهم..

ولعل المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
حتى اآلن هــم الــذيــن لهم مــوقــف حــول مدة 

الفترة االنتقالية ونعتقد انهم لن يقبلوا بهذه 
المدة المبالغ فيها، خاصة وانه لم تعد هناك 
قضايا تتطلب كل هذا الوقت إّال إذا كانت الغاية 
االلتفاف على االستحقاقات الديمقراطية، وهنا 
جوهر المشكلة السيما وأن هناك اصرارًا يؤكد 
على محاوالت االنقضاض على مجلس النواب 
المنتخب من قبل المكونات ذات الصبغة الدينية 
تؤكد رفضها القاطع االحتكام للديمقراطية 
أو الــقــبــول بنتائج صــنــاديــق االقـــتـــراع.. علمًا 
أن هذا البرلمان قد جرى التمديد له من قبل 
ذات األحــزاب الرافضة للديمقراطية، وإذا لم 
يتنبه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه والقوى 
الحريصة على الديمقراطية لخطورة التمديد 
لالنتقالية واخضاع اليمن لحكم السلطة الدينية، 
فــإن الشعب سيجد نفسه في صــراع مع قوى 
طالبانية جديدة أو كهنة بثوب حداثي.. لذا البد 
أن تكون مدة المرحلة االنتقالية الثانية محددة 
ببضعة أشهر ومحكومة بضمانات دولية ملزمة 
بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في فترة 
محددة.. وأن تخضع األحــزاب إلرادة الشعب 
مهما افتعلت من عراقيل أو لجأ بعضها ألعمال 
العنف لتعطيل االنتخابات فال يجوز لها بعد كل 
هذا العبث ان تصادر حقًا من حقوق الشعب التي 

تكفلها كل الشرائع والقوانين في العالم.

الرئيس المريض

الرئيس االنتقالي المستقيل عبدربه منصور هادي غادر    
صنعاء في ظروف لم تتضح بعد وال ُيعرف مكان اقامته، بعد 
أن ظل وسائل إعالم قبل اسابيع تتحدث عن تدهور حالته الصحية 

بسبب مكوثه في صنعاء..!!
تلك الوسائل اصابت اهدافها وحققت ما تريد وغادر هادي العاصمة 
ولكن المشكلة ان قلبه اليزال مريضًا..  ما العمل إذًا.. فقلب الرئيس 
المريض، جعل قلوب ماليين اليمنيين تنزف في بضع سنين.. 
أطفال.. أرامل.. شباب.. جنود.. ضباط.. شعب منهك.. أصيب بكل 

أمراض هادي.. اآلن الجيش واألمن يعاني من أمراض هادي..
التسوية السياسية والمبادرة الخليجية واتفاق التسوية كلها دخلت 

االنعاش جراء اصابتها بعدوى خطيرة انتقلت إليها من هادي..
تعاظمت المخاطر وسقطت عمران.. سقطت العاصمة صنعاء.. 
سقطت الرئاسة.. سقطت النهدين.. وفر حراس الستين هربًا من 

أمراض هادي..
آه.. أيها الرئيس الكارثة.. لقد فعلتها فلم يعد قلبك وحدك هو 
المريض بل لقد امرضت قلوب الماليين من أبناء الشعب.. ليس هذا 
فحسب بل انظر من خلف حصنك الهش الذي يشبه بيت العنكبوت 

إلى العاصمة صنعاء هذه المدينة التي يذبح قلبها كل يوم..
سمع وسط أنين هذا الشعب العظيم الذي 

ُ
تأوهاتك.. اصبحت ال ت

منحك حبه وثقته لقيادة اليمن ولكنك اسقطت الراية والعهد 

والقسم وتنكرت لكل شيء..
لذا ليس غريبًا على من اسقط المعسكرات ومؤسسات الدولة 
والمبادرة الخليجية و.. و.. إلخ، أن ال يتردد ان يسقط اليمن تحت 

البند السابع..
لم تكتِف رغم كل ذلــك.. بل لقد اقترفت شيئًا أخطر، حتى أنه 
لم يخطر ببال المشرعين في العالم ان يتصوروا ان رئيس حكومة 

ورئيس جمهورية يقدمان استقالتيهما في يوم واحد..
رك أيها الرئيس المستقيل ان كل الجوازات اصبحت مثل علب 

ّ
نذك

السجائر.. ال حاجة لها فقد غادرت السفارات، فال توهمك اصوات 
الطائرات دون طيار التي التزال تحلق في سماء صنعاء..!!

صمت «قحطان» 
اْح.. ُبْم» اإلخوان

َ
و«ق

األلسن النارية الحداد   
لتي تطلقها جماعة  ا
اإلخــوان إلحراق اآلخرين، ولم 
تستثن أحدًا من مخالفيهم في 
ــرأي أو المختلفين معهم..  ال
ــى  أعلنت اخــيــرًا ولــلــمــرة األول
في تاريخ اخــوان اليمن وعلى 
لسان محمد قحطان القيادي 
في اإلصالح أعلن حزبه الصمت 
في الــحــوار.. تــصــوروا.. يعلن 

الصمت في الحوار..
قاتلكم الــلــه.. الــعــالــم كله 
يريدكم أن تقولوا بشجاعة 
ــة الـــحـــوار.. وليس  على طــاول

«قاح.. ُبم»..
ــل  ـــى مــــــن ك ـــن ـــم ـــت ــــكــــن ن ل
اإلصالحيين ان يدشنوا مرحلة 
من هــذه التجربة النضالية.. 
ــريــد خــطــبــاء الــمــســاجــد في  ن

كــل جمعة يعتلون 
المنابر ويكفون 

عــن الــتــحــريــض.. والتكفير 
والتخوين والكذب..

> لــكــن المحير ان ممثلي 
اإلصالح في موفمبيك يصومون 
عن الكالم أمــام ممثلي مكون 
أنــصــار الــلــه.. وبالمقابل نجد 
ــادات  ــي عــنــاصــر اإلصــــــالح- ق
وقـــواعـــد- والـــذيـــن يجوبون 
الشوارع في العاصمة وغيرها 
فـــي مــســيــرات ضـــد الــحــوثــي 
نجدهم كلما اقتربوا من عناصر 
ــرددون شعارات  أنصار الله ي
ضد المؤتمر وقيادته ويخفون 
أي شعارات منددة باالنقالب.. 
وال يــتــردد البعض ان يــردد 

«الصرخة»..
اخجلوا أيها المرتجفون..

وكفى تطاوًال على عفاش.. 
ــى  كــــفــــى تــــــطــــــاوًال عــل

المؤتمر..

رفع الحصار عن منزل وزير اإلدارة المحلية

رفــــعــــت جــمــاعــة  
أنصار الله، الحصار 
ــى مــنــزل  الــــذي فــرضــتــه عــل
وزير اإلدارة المحلية السابق 
عبدالرقيب فتح، بالعاصمة 

صنعاء.
وأكــــد مــصــدر فـــي اللجنة 
المركزية للتنظيم الوحدوي 
الــشــعــبــي الــنــاصــري لــوكــالــة 
"خبر"، أن الوزير فتح أبلغه 

أن مسلحي جماعة أنصار الله انسحبوا من أمام 
منزله عصر الخميس، ورفعوا الحصار عنه.

وكــانــت جماعة أنــصــار الله، 
فـــرضـــت حـــصـــارًا وحـــراســـة 
مـــشـــددة مــنــذ أواخـــــر يناير 
ـــى عــــــدد مــن  الــــمــــاضــــي عـــل
ــــــــوزراء في  ــيــن وال ــمــســؤول ال
ات المستقيلة،  حكومة الكفاء
ـــوزراء  ــى رئــيــس ال بــاإلضــافــة إل
المهندس خــالــد بــحــاح، بعد 
سيطرة المسلحين الحوثيين 
على القصر الجمهوري ودار 
الرئاسة وحصار منزل الرئيس المستقيل 

عبدربه منصور هادي.

ضاحي خلفان : علي عبدالله صالح وطني 
قومي عربي ال يعرف المذهبية

قال الفريق ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - إن رئيس  
الجمهورية اليمنية السابق ورئيس المؤتمر الشعبي العام 
الزعيم علي عبدالله صالح (رجل ال يعرف المذهبية.. وطني قومي عربي 

ميال للخليج العربي).
وفي تغريدات متتالية له ذكر ضاحي خلفان عددًا من منجزات رئيس 
المؤتمر الشعبي العام اثناء توليه الحكم في اليمن قائال : ( على عبدالله 
صالح أمن الحدود مع السعودية وأمن الحدود مع إريتريا وأمن الحدود مع 
عمان.. مشاكل من مئات األعوام عالقة من قبله حلها.. أال يستحق شكرًا)

واضاف : (يكفي علي عبدالله صالح فخرًا بما أنجز انه حل مشكلة الحدود 
مع السعودية وعمان ووحــد اليمن وبنى السد بمساعدة زايــد.. ثالثة 

مشاريع استراتيجية كبرى).


