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مما الشك فيه أن مصلحة رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة تستوجب نجاح الدعوة الى نبذ االساليب االنتقامية واالنتقائية  
التي أدت وتؤدي الى المزيد من الفرقة والشــتات والحيلولة دون تحقيق التصالح والتســامح وتهدئة الخطابات السياســية واالعالمية 
المثيــرة للصراعات والنزاعات المذهبيــة والطائفية واإلرهابية، القاتلة للحياة وللحرية والديمقراطيــة وللتنمية االقتصادية واالجتماعية التي 
ال تتحقــق إّال فــي ظل األمن واالســتقرار ومــا يرافقه من التعاون والتكافل والتفاعل الداعم والمســاند لمؤسســات الدولــة وقدرتها على القيام 
بمســئولياتها الدســتورية والقانونية في حماية الحقوق والحريات علــى قاعدة الوضوح في الربط بين الحق والواجب وبين السياســة واالقتصاد 
وبين االنتاج والخدمات وبين األمن والســالم بحيث يكون الواجب هو المدخل للحصول على الحق.. ألن من ال يقوم بواجباته الوطنية تجاه شــعبه 
ووطنــه ال يمكنــه أن يحصــل على ما له من الحقوق إّال من خالل حق أداء ما عليه من الواجبات تجاه المجتمع وتجاه غيره من التجمعات والجماعات 
واألحــزاب والتنظيمــات السياســية.. بعيدًا عن عبادته لذاتــه وتربصه بما لغيره من الحقــوق والحريات ألن حبه لألنا والنســياقه خلف األنانية 
مغامرات صبيانية ال ينتج عنها ســوى اضافة كراهية الى كراهية واحقاد الى احقاد وتفقد الشــعب ما هو بحاجة إليه من الســلوك والقيم الوطنية 
واالخالقية والديمقراطية الموجبة لتبادل التنازالت بين ابناء الشعب الواحد بكافة قواه وتكويناته السياسية واالقتصادية واالجتماعية الحاكمة 

والمعارضة على حد سواء.. في أجواء هادئة ومستقرة ال يسودها الخوف الناتج عن االنفعاالت والتوترات العصبية.

ال بديل عن التهدئة اإلعالمية وتبادل التنازالت؟!!

بقلم/
عبده محمد الجندي

استرضاء الرئيس 
لشعبه أهم من الخارج 

وشراء الوالءات

االنتخابات ستفرض نفسها ولو بعد حين 
من التمديد والمغالطة السياسية

االغلبية العددية في اللجنة الدستورية
أعود فأقول إن كلمة األخ رئيس الجمهورية اثناء استقباله للجنة صياغة 
مسودة الدستور قد دعت اللجنة الوطنية لالشراف على تنفيذ مخرجات 
الحوار الى القيام بمسئولياتها في مراجعة المسودة وتبادل التنازالت 
والتهدئة االعالمية، موجهًا حديثه بصورة مباشرة وغير مباشرة الى 
كافة المكونات.. ال أعتقد أنــه كــان غافًال عما تمليه عليه مسئولياته 
التاريخية من تجرد من الحسابات الذاتية تجاه الجميع سواًء أولئك الذين 
يشعرون أنهم منتصرون لوجهة نظرهم الذاتية أو أولئك الذين يتجرعون 
مرارة الشعور بالهزيمة فيما فرضته عليهم األغلبية العددية في اللجنة 
الدستورية من نصوص بمثابة تفصيالت ومحرمات ال تساوي بين أبناء 
الشعب اليمني الذي يجب أن يكون هو المنتصر الحقيقي في االستفتاء على 
الدستور واالحتكام إلرادته الحرة والكفيلة بحكم الشعب نفسه بنفسه 
طبقًا لما تعنيه الكلمة اليونانية التي كانت سباقة في الديمقراطية ألن 
الهيئة الشعبية الناخبة هي صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب 

الثقة في سباق التداول السلمي من خالل االحتكام 
للصناديق االنتخابية في سياق التحول العظيم 
من الفترة االنتقالية القائمة على الشرعية الثورية 
المشحونة بالتوتر والقلق الى الشرعية الدستورية 
المستعدة لالحتكام لإلرادة الشعبية الحرة وفقًا لما 
هو نافذ من مرجعية دستورية وقانونية على قاعدة 
أغلبية تحكم وأقلية تعارض في ظل الديمقراطية 
القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول 
السلمي للسلطة والــدولــة االتحادية القائمة على 
تعدد االقاليم وتعدد السلطات االقليمية والمحلية 
والمركزية للدولة االتحادية، المتوافق عليها من 

جميع التكوينات السياسية.
أقــول ذلك وأقصد به أن الشرعية الثورية التي 
جعلت الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة مــشــوبــة بالكثير من 
التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والعسكرية واألمنية من أكثر الفترات دموية سوف 
تليها شرعية دستورية يتطلع الجميع الى أن تكون 

محكومة بالوسائل واالساليب السلمية.
عقد اجتماعي دون عيوب

أعود فأقول إن هناك الكثير من اآلراء والمالحظات النابعة من حرص على 
استكمال الوثيقة الدستورية باعتبارها العقد االجتماعي الذي لن يكون 
مكتمًال إّال بحصوله على ثقة الشعب بعد االستفتاء عليه.. ومعنى ذلك 
أنه البد من مراجعة جادة ومتجردة من الحسابات الحزبية الضيقة ومن 
التناقضات بين نصوصه وقواعده وفصوله وأبوابه حتى ال يجد بها ذوو 
العلم والفقه الدستوري والحقوقي عيوبًا يتعرض لها النقاد من الناحيتين 

السياسية والحقوقية الموجبة لتبادل االتهامات.
أقول ذلك وأقصد به أن الدستور ال ينبغي أن يكون نصوصًا وقواعد مفصلة 
على مقاس االفراد والجماعات واألحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات 
الجماهيرية، وقيودًا غير ديمقراطية وغير حقوقية ضد من يعتقدون 
أنهم خصومهم ومنافسوهم في أي عمليات انتخابية محلية أو برلمانية أو 
رئاسية ، سوف تشعرهم بالندم بعد أن يتركوا مواقعهم وقوتهم ويعودوا 

الى ساحة المواطنة ولكن بعد فوات األوان.
األمر الذي يستوجب المراجعة بعقليات ديمقراطية مستعدة للقبول 
ــد أن تكون مــواقــف رئيس  بالحذف واالضــافــة بحثًا عــن االجــمــاع.. والب
الجمهورية المعلنة وغير المعلنة حريصة على هذا النوع من المراجعات 

ألن المردودات لهذه المراجعات سوف تنعكس سلبًا وايجابًا على رئيس 
الجمهورية.

وحتى تبدأ المراجعة وتستمر في أجواء وفاقية واتفاقية واعدة بالتوافق 
واالجماع على هذه الوثيقة البد للتصالح والتسامح أن يحقق اهدافه من أجل 
اصطفاف وطني ديمقراطي داعم ومساند لالجماع ورافض لكل االساليب 
ات واعــدة بالسلمية والتعاون الذي  والوسائل االرهابية من أجل فضاء
نفرق فيه بين االختالف في الرأي وبين ما في قلوبنا ونفوسنا من عداوات 
انتقامية.. ألن االختالف في الرأي ال يفسد للود قضية، وألن الصراعات 
والحروب عملية تالية للخطابات السياسية واالعالمية المثيرة لما لدينا 
من احقاد ونزعات ثأرية كامنة البد من السيطرة على ما لدينا من وسائل 
ة والكترونية حزبية ومستقلة وحكومية. اعالمية مرئية ومسموعة ومقروء

إعالم جالل
وفي هذا االطار البد من االشارة الى أن اخطر أنواع االعالم ذلك المستند 
الى دعم رئيس الجمهورية الذي هو بحكم عمله وموقعه رئيس لكل الناس 
ولكل األحزاب والتنظيمات السياسية وعلى وجه 
الخصوص تلك المواقع المحسوبة على نجل رئيس 
ة لرموز وقيادات  الجمهورية والمسخرة لالساء
الجماعات واألحزاب والتنظيمات السياسية التي 
شاركت في التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة وعلى اتفاق السلم والشراكة، 
أو تلك القوى السياسية والشخصيات االجتماعية 
المستقلة، وما ينتج عن تلك االستفزازات غير 
المسئولة والتي تفتقد للمصداقية والمسئولية 
من ردود افعال دعائية معاكسة لها في االتجاه 
ومساوية لها في القوة ينظر اليها الشعب أنها أكثر 
مصداقية وموضوعية كونها جاءت من المعارضة 
وكونها وليدة حق الدفاع عن النفس، تأبى إّال أن 
تقحم رئيس الجمهورية في معركة اعالمية مع 
من حوله ال ناقة له فيها وال جمل ألنه بحكم موقعه 
األول في الدولة ال يحتاج الى الدخول في هذا النوع 
من المعتركات السفسطائية المثيرة للجدل وهو 
بحكم موقعه األول مطالب بأن يكون أكثر استعدادًا 
للقبول بالنقد مهما كان مؤلمًا ومستفزًا ومنفعًال، 
ألن لديه من وسائل االعالم الرسمية ما يمكن من توضيح ما لديه من حقائق 
تفرض على هؤالء النقاد الذين يعتقد أنهم يخرجون عن النطاق المكفول 
والمعقول للنقد بدافع الحرص البناء الى النقد الهدام الذي يفتقد للمصداقية 
والموضوعية بصورة تنعكس سلبًا على المروجين له وتفقدهم ما هم 
بحاجة اليه من المصداقية والموضوعية واالحترام، بصورة تؤدي الى ردود 

افعال غاضبة من داخل االحزاب والتنظيمات السياسية.
أقول ذلك وأقصد به أن هذه المواقع المثيرة للكثير من الشبهات التي 
تعتمد على االموال الرئاسية والتي تقوم بها عناصر ال تقدر ما يحتاجه 
رئيس الجمهورية من االعــوان واالنصار وال تعلم أنها بما تقوم به من 
دعايات غير مسئولة تحمل رئيس الجمهورية أكثر مما يتحمله وتظهره 
بأنه ال يقدر ما حصل عليه من دعم ومساندة تلك القوى الحزبية والسياسية 
التي دعمته وغمرته بما حصل عليه من الثقة وتجعله هدفًا للدعايات 
ه الى اعداء بعد أن كانوا  ه وحلفاء والمناكفات الحزبية التي تحول اصدقاء
في مقدمة الداعمين والمساندين له بحكم ما بينهم من عالقات اخوية 
وودية مبنية على االحترام الناتج عن الثقة وما يترتب عليها من االحترام 

المتبادل.

لن أتطرق الى ما تقوم به هذه المواقع من حمالت دعائية مسيئة وجارحة 
يكتبها هذا النوع من السفهاء المتحاملين على رئيس المؤتمر الشعبي العام 
رئيس الجمهورية السابق تدفع بعض من حوله الى ردود افعال بذات النوع 
من المواد الهابطة التي ال تليق بما كان بينه وبين الرئيس من عالقات الود 

واالحترام وأخوة الدرب الواحد والمصير الواحد.
ات يستدل منها على تعامل ال يليق  تدفع الرئيس الى مواقف واجــراء
برئيس جمهورية.. بعد أن كشفت االحداث ان الوالء لرئيس المؤتمر يشبه 
والء أنصار الله لعبدالملك الحوثي وأنه ليس بمقدور رئيس الجمهورية بما 
لديه من المال والسلطة استمالة هؤالء الى صفه بعد أن كشفت هذه المواقع 
عن المستور وعما كان يخفيه رئيس الجمهورية من عداء للمؤتمريين، 
لكن هناك كتابات واتهامات بحق الكثير من الشخصيات الوطنية القريبة 
من فخامة األخ رئيس الجمهورية والتي كانت الى األمس القريب تنتهج 
مواقف متوازنة وحريصة على وحدة المؤتمر الشعبي العام واستمرت 
كذلك الــى أن تحولت من النقيض الــى النقيض لما شعرت بأنها هدف 

لهذا النوع من الكتابات الالمسئولة التي يجهل من 
يقومون بها أن الحرب في بدايتها كالم الن الرموز 
القيادية المعتزة بذاتها تعلم سلفًا أنه ليس لديهم 

ما يحافظون عليه سوى الكرامة.
التطاول على رموز المؤتمر

أعترف بأنني سأحرص على واقعة محددة دون 
ات التي وجهت  االستطراد نحو غيرها من االســاء
لغيره من االشخاص أمثال الدكتور احمد عبيد بن 
دغر واالستاذ عارف الزوكا وغيرهما من القيادات 
المؤتمرية المبدئية ومنهم الشيخ ياسر احمد سالم 
العواضي ولن أتطرق الى ما قيل بحق الشيخ سلطان 
ات  تهم بالمناطقية وألن تلك االساء

ُ
البركاني حتى ال أ

قد قوبلت بــردود أفعال غاضبة معاكسة لها في 
ة للشيخ  االتجاه ومساوية لها في القوة.. مع أن االساء
ة لما لديه من مكانة رفيعة في  سلطان هي اســاء
محافظة تعز كثيفة السكان.. أقول ذلك وأقصد 
به أن التطاول على الشيخ ياسر العواضي واتهامه 
بما ليس فيه من العيوب هو في انعكاساته السلبية 
تطاول على الدور النضالي والوطني المشرف آلل 

العواضي االحياء منهم واالموات وعلى ما يحظون به من المكانة السياسية 
ة  واالجتماعية الرفيعة ألسرة وقبيلة ومحافظة ُعرفت بالوفاء والمروء
والكرم والشجاعة والنزاهة واالستعداد الدائم للتضحية بالذاتي من أجل 
الموضوعي، وقدمت من أجل نصرة الثورة اليمنية سلسلة من التضحيات 
ومن الشهداء نذكر منهم على سبيل المثال ال الحصر الشيخ المناضل 
الشهيد احمد عبدربه العواضي الــذي يطلق عليه لقب فاتح طريق 
«الحديدة- صنعاء» إبان حصار السبعين الذي قضى نحبه وهو يشغل موقع 
محافظ محافظة تعز تاركًا في رحيله تعاطفًا وحبًا ال يقاس في جميع 
المحافظات..والمناضل الشهيد احمد سالم العواضي عضو مجلس النواب 
الذي عين محافظًا في أكثر من محافظة وغيرهما الكثير من الشهداء الذين 
ال يتسع المجال للتطرق السمائهم في مقال كهذا قتل الشيخ احمد سالم 
العواضي محافظ المحويت مظلومًا من أولئك الجبناء الذين استبسطوا الغدر 
والخيانة مذكرًا هؤالء السفهاء الدخالء على مهنة الصحافة أنهم تعمدوا 
ة لواحد من أبرز القيادات المرموقة والمؤثرة في سماء السياسة  االســاء
اليمنية، واذا كان من دواعي الشرف العظيم لمثل هؤالء العظماء الذين 
تقدموا الصفوف أن يغادروا هذا العالم وهم فقراء رغم المواقع الرفيعة 

التي شغلوها يكفيهم فخرًا أنهم رحلوا في مواكب جنائزية مهيبة ومشرفة 
ألبنائهم واحفادهم جيًال بعد جيل.

أما أن يكون الشيخ ياسر العواضي متهمًا من وجهة نظركم في ملكية 
مطبعة تصدر عنها صحيفتا «األولى» و«الشارع».. فذلك شرف له بأنه 
صاحب ملكية استهالكية وليست ملكية انتاجية، يكفيه فخرًا وشرفًا ونبًال 
أن تصدر عن هذه المطبعة المتواضعة صحيفتان في مقدمة الصحافة 
الوطنية المستقلة التي هزت أوكار الفساد وتسود صفحاتها هموم الناس 
ومعاناتهم اليومية بشجاعة منقطعة النظير ال تخاف في قول الحق لومة 
الئم سواًء أكانت األولى أو الشارع مملوكتين للقائمين عليها أو كان للشيخ 
ياسر عالقة بملكيتهما الخاصة.. فهو يمثل قوة دعم مادية ومعنوية 
لالنتظام والحماية، رغم علمنا وعلمكم أن مثل هذه الصحافة المعارضة 
ال ينتج عنها سوى المتاعب.. متناسية انه صاحب جميل أول من استقبل 

واستضاف المشير عبدربه منصور هادي ورفاقه في بيوته العامرة..
نعم لقد اخطأت هذه المواقع فيما روجته من االتهامات الجارحة لرجل 
بحجم الشيخ ياسر العواضي ومكانته السياسية 
ــارزة دون تفكير باالتهامات  ــب واالجتماعية ال
الموجهة لصاحب هــذه المواقع االخبارية الذي 
تذهب اليه جميع المساعدات الخارجية الموجهة 
ـــه الصحافة األمريكية  لــلــدولــة- حسب مــا أوردت
وتناولته الصحافة اليمنية في أكثر من موقع وأكثر 

من قناة فضائية وصحيفة.
أقول ذلك وأقصد به أن التطاول على مثل هؤالء 
األعالم وغيرهم من الذين لم نذكرهم يدل على 
سياسة خاطئة ومــواقــف غير عقالنية ال تفكر 
بانعكاساتها السلبية على رئــىس الجمهورية 
الذي يحتاج الى عالقة متينة مع مثل هؤالء الرجال 
المؤثرين على االتجاهات العامة للرأي العام ال ينتج 
عنها اضافة شعبية الى شعبية بقدر ما ينتج عنها 

البحث عن تمديد بوسائل غير مجدية..
نعم مــن الصعب أن نكسب قـــادة الـــرأي العام 
الى صفوفنا المؤيدة بهذه األساليب االنتهازية 
المنفرة في أي زمــان ومكان ولكن من السهل أن 
نخسر المواقف المؤيدة لمثل هؤالء القادة الذين ال 
غنى لرئيس الجمهورية عن التعاون معهم واستمالة مواقفهم اذا رغب 
في االستمرار طويًال في موقعه الرفيع واألول.. ألن ما يحدث للقيادات 
ات ومعامالت منفرة يحدث لغيرهم من القيادات  المؤتمرية من اســاء
السياسية والحزبية في غيرها من المكونات السياسية التي طالتها مثل 
هذه الكتابات وحولتها من موقع الصداقة الى موقع العداوة.. ومهما كان 
اعتقادنا بأننا قد كسبنا الجنوبيين الى صفوفنا فإننا في الحقيقة قد أوجدنا 
الحواجز المنفرة للجنوبيين والشماليين المؤمنين بما نؤمن به من وحدة.. 
ألن رئيس الجمهورية الذي وصل الى موقعه باالجماع الوطني ال يستطيع 
االستمرار فيه مكتفيًا بالدعم الدولي وحده ألن استرضاء شعبه أهم من 
ات ألن االنتخابات  استرضاء رؤساء الدول الغنية والدول العظمى وشراء الوالء
سوف تفرض نفسها ولو بعد حين بين التمديد والمغالطة السياسية التي 

تمر بمراحلها النهائية.
أخلص من ذلك الى القول إن االعالم بدون إعالميين مجربين وأصحاب 
ة بلغة  مواقف مبدئية ثابتة تعرف متى وأين وكيف توضع الكلمة البناء
أخالقية تستمد فاعليتها من المصداقية والموضوعية، يتحول من النقيض 
الى النقيض ويلحق الضرر بمن هم في الحكم أكثر من االضرار بمن هم 

في المعارضة.

الفترة االنتقالية من أكثر 
الفترات دموية وتشوبها 

تحديات سياسية 
واقتصادية وأمنية

البد من مراجعة متجردة 
من الحسابات الحزبية 

لمسودة الدستور

على رئيس الجمهورية 
أن يكون حريصًا على 

مراجعة الدستور لينال 
إجماعًا وطنيًا

أخطر أنواع اإلعالم 
ذلك المستند إلى دعم 

الرئيس ونجله

السيد تكشف عن توجيهات سريعة لرئيس المؤتمر
مؤتمر لحج:  استهداف القيادية أمل القمري لن يمر دون عقاب عبرت االمين العام المساعد للمؤتمر  

ــعــام لــقــطــاع المنظمات  الــشــعــبــي ال
الــمــدنــيــة االســـتـــاذة فائقة 
ـــن ادانــتــهــا  الــســيــد ع
ـــــكـــــارهـــــا  ـــــن واســـــت
الشديدين لالعتداء 
الجبان الذي تعرضت 
ـــدكـــتـــورة امــل  ـــه ال ل
القمري - عضو اللجنة 
ـــــمـــــة  ـــــدائ ال

للمؤتمر الشعبي العام - عضو السلطة المحلية 
بمحافظة لحج .

ووصفت القيادية المؤتمرية السيد هذا العمل 
االجرامي بانه (اليمت بصلة الى اعرافنا واخالقنا 
اليمنية التي تأبى مخاصمة المرأة فكيف بمحاولة 
قتلها ؟) وكانت االمين العام المساعد االستاذة 
فائقة السيد اجرت اتصاال هاتفيا مع اسرة الدكتورة 
امــل القمري لالطمئنان على سالمتها ، والذين 
افادوا انها ستخضع خالل الساعات القادمة لعملية 
جراحية الستخراج اعيرة نارية اصابتها في البطن 
والصدر . ونقلت السيد عن اسرة القمري شكرهم 
وامتنانهم الشديد لالتصال الذي تلقوه من الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 

الذي وجه القيادات المؤتمرية في االمانة العامة 
بمتابعة الحالة الصحية للدكتورة امــل القمري 
وسرعة نقلها الى الخارج اذا ما استدعت حالتها 
الصحية ذلــك. واعتبرت االمين العام المساعد 
االستاذة فائقة السيد محاولة اغتيال القيادية 
المؤتمرية الدكتورة امل القمري يأتي في سياق 
االستهداف الممنهج للقيادات المؤتمرية بهدف 
اسكات اصواتهم واثنائهم عن مواقفهم الوطنية .
مؤكدة انه كلما تعرض اعضاء المؤتمر لمثل 
ــمــؤامــرات ازداد تمسكهم بمواقفهم  هــذه ال

الوطنية الثابته.
وانتقدت السيد ضعف االداء االمني في كافة 

محافظات الجمهورية.

دان المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني في  
محافظة لحج  جريمة محاولة االغتيال التي استهدفت 
القيادية المؤتمرية أمل علي سعيد القمري وعضوة المجلس المحلي 
في المحافظة حيث أقدمت عناصر إجرامية مساء السبت على اطالق 
وابل من الرصاص على منزل القيادية المؤتمرية بحي التجارة مدينة 
الحوطة ما أدى الى اصابتها ونقلت على اثرها للمستشفى والتزال 

في حالة حرجة..
موكدين أن هذا االعتداء اآلثم لن يمر دون عقاب وشددوا على 
ضرورة تحمل األجهزة األمنية مسؤوليتها في الكشف عن الجناة 

والقبض عليهم وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.
مجددين التأكيد على رفض المؤتمر وحلفائه للعنف  واالرهاب 
بكافة أشكاله.. معتبرين االعتداء على القيادية المؤتمرية أمل 
القمري يأتي ضمن مسلسل  التآمر واالستهداف الممنهج ضد 

القيادات المؤتمرية والشخصيات الوطنية المخلصة. 
ورجا مؤتمر وتحالف لحج للقيادية المؤتمرية الشفاء العاجل.. 
مؤكدين أن مثل هذه االعمال االرهابية لن تزيد اعضاء وانصار 
المؤتمر واحزاب التحالف اال توحدًا وتماسكًا وصالبة واصرارًا على 

اجتثاث االرهاب واالرهابيين ..


