
> بداي��ًة يقول أمي��ن عام ح��زب التحرير 
الش��عبي الوحدوي أحمد أبو الفتوح: الوضع 
السياسي في بالدنا يمر بأزمة شديدة رغم 
النية الكبيرة لحل األزمة م��ن قبل المؤتمر 
وحلفائه، فأحزاب اللقاء المشترك ومن يقف 
معهم ممن تمرد على الجيش والمش��ائخ ال 
يريدون الوصول الى حوار جاد يخرج البلد الى 

بر االمان.. 
واضاف: أن خطاب عبدربه منصور هادي-
رئيس الجمهوري��ة- كان موضوعيًا وواضحًا 
وش��كل قراءة فاحصة ودقيقة عما يدور في 
الساحة الوطنية بدليل تركيزه على التهدئة 
االعالمية في االعالم الرس��مي الذي أصبح 
يعبر عن أطراف معينة في المشترك، ولذلك 
على كافة االحزاب احترام وتنفيذ ما جاء في 
مضامي��ن الخط��اب إذا كانت تح��رص على 
تقريب وجهات النظر وحل األزمة السياسية 

الراهنة..
 مؤكدًا أن أي اش��تراطات من قبل أي طرف 
للدخول في الحوار تحت أي بند أو ذريعة يُعد 
تهربًا ونكوصًا عن المبادرة الخليجية وآليتها 
المزمنة.. وقال: على اللقاء المشترك االبتعاد 
عن لعب تقاس��م األدوار، واحد م��ع المبادرة 
واآلخر يدعو للتصعيد عبر المنابر االعالمية 
وبيوت اهلل والمساجد، وما الحظناه في خطبة 
جمعة شارع الستين األخيرة من تهديد ووعيد 
وسب اال دليل قاطع على أن أحزاب المشترك 
ال تريد ح��وارًا وال مبادرة، بل تريد تقس��يم 
الوطن وأخذ النصي��ب األكبر من الكعكة، إذًا 
فالمشترك يمارس االزدواجية في المواقف، 
كما أن المطالب��ة بإعادة هيكلة الجيش قبل 
الحوار هو ج��زء م��ن مس��رحية التآمر على 
الحرس الجمهوري تحديدًا واضعاف الجيش 
الذي وقف مع الش��رعية الدس��تورية وحمى 
الوطن من الحرب االهلي��ة، وهو ما يخطط 
له المتمرد علي محس��ن صال��ح الذي تمرد 
على الجيش.. مش��يرًا الى أن بق��اء الحرس 
الجمهوري قويًا ال يخدم المتمرد علي محسن 

والمشائخ الذين يقفون معه.
حكومات ساحات؟!

وأك��د أمين ع��ام ح��زب التحرير الش��عبي 
الوح��دوي أن إع��ادة هيكلة الجي��ش تحتاج 
الى س��نوات طويلة وال عالقة للهيكلة ببدء 
الح��وار مطلقًا، الفتًا إل��ى أن البند الرابع من 
المب��ادرة ق��د ح��دد  عملي��ة التصويت على 
التعديالت الدس��تورية التي ستتمخض عن 
الحوار، فيما البند الخامس حدد عملية ترتيب 
أوض��اع الجيش بعد تعديل الدس��تور وقال: 
من المؤس��ف أن نرى الش��باب في الساحات 

يرددون كالببغاء شعارات إعادة الهيكلة دون 
وعي بأنهم يخدمون اللواء علي محسن وأوالد 
األحمر الراغبي��ن بإضع��اف الجيش وخاصة 
الحرس الجمهوري حت��ى يتمكنوا من عملية 
االنق��الب على الدولة في حال فش��ل الحوار 

الوطني المرتقب، ولذلك البد من إنهاء 
انقسام الجيش ومحاسبة المتمردين 

عليه.
وطال��ب أب��و الفت��وح االخ عبدرب��ه 
منص��ور هادي-رئي��س الجمهورية- 
بإخراس االصوات النشاز التي تحاول 
إفش��ال المب��ادرة س��واء االص��وات 
االعالمي��ة الرس��مية أو الحزبي��ة .. 
مس��تغربًا بهذا الخصوص من خطاب 
محمد باس��ندوة في تع��ز الداعي الى 
استمرار تواجد الساحات.. وقال: يبدو 
أن باسندوة تناس��ى أنه رئيس وزراء 
التوافق وليس رئيس وزراء للساحات.. 
ووصف خطابه بأن��ه تحريضي أهوج 
وعقيم ال يخ��دم التوافق بل يس��عى 

إلفشال الحوار خدمة ألطراف دولية.

وفاق تقاسمي
> وعل��ى ذات الصعي��د طال��ب 
أمي��ن ع��ام ح��زب الجبه��ة الوطنية 
الديمقراطية ناصر النصيري االحزاب 
الموقع��ة عل��ى المب��ادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية تحمل مس��ؤوليتها 
التاريخية في تجني��ب الوطن ويالت 
االنقس��ام والتم��زق.. وق��ال: عل��ى 
حكومة الوف��اق العمل عل��ى توحيد 
الصف��وف وردم اله��وة بي��ن كاف��ة 
االطراف.. وض��رورة توحيد الخطاب 
االعالم��ي الرس��مي والن��أي به عن 
المناكفات وعدم اس��تخدامه لصالح 
طرف ضد الطرف اآلخر كما هو حاصل 
اليوم، والبد من إلزام االعالم األهلي 
والحزب��ي باالبتع��اد ع��ن المناكفات 

والعمل عل��ى تهدئ��ة االج��واء للدخول في 
الحوار الوطني.

 ودعا النصيري الى ض��رورة قيام االحزاب 
الموقعة على المبادرة بتوحيد صفوفها ضد 
تنظيم القاعدة االرهابي وكل من يعمل على 
تمزيق الوط��ن، فالوطن مس��ؤولية الجميع 
ال مس��ؤولية ح��زب أو جماع��ة أو ش��خص.. 
كما إن عل��ى حكومة الوفاق إنه��اء المظاهر 
المس��لحة م��ن الش��وارع والح��ارات وقطع 
الكهرب��اء والبت��رول والدي��زل ومن��ع تدفق 
الالجئي��ن االفارق��ة الذي��ن يش��كلون بؤرة 

للفس��اد االخالقي ورفد القاعدة بالمقاتلين 
وتكبيد الوطن خسائر بالمليارات في معالجة 

مشاكلهم.
مؤك��دًا أن رئيس حكومة الوف��اق وأحزاب 
المش��ترك لم تجس��د روح المبادرة والوفاق 

الوطن��ي ف��ي س��لوكها 
بدليل أن باس��ندوة م��ازال يتحدث عن ثورة 
ويدعم الس��احات بم��ال الش��عب دون أدنى 
مسؤولية، ومازال خطاب المشترك استفزازيًا 
بشكل كبير وهذا مخالف للوفاق الذي جاءت 
به المبادرة.. وعن عملية اإلقصاء والتهميش 
التي تمارس��ها الحكومة.. قال النصيري: إن 
المش��ترك لم ينفذ م��ن المبادرة ش��يئًا غير 
تقاسم الس��لطة فقط، والمؤسف أن ممثلي 
المؤتمر في الحكوم��ة صامتون ولم يحركوا 
س��اكنًا وكأنهم موافقون على ذلك.. مشيرًا 

الى أن حكومة الوفاق لم تقدم شيئًا للمواطن 
الذي ينتظ��ر منها تخفي��ف معاناته بداًل من 
تحميل��ه أعب��اء االختالف السياس��ي.. وعلى 
صعيد متصل أكد النصيري أن قانون العدالة 
االنتقالية الذي يناقش اليوم انما هو سيناريو 

س��يعمل على 

تمزي��ق الوط��ن وينبش 
قضايا خطيرة الوطن في غِنَى عنها.

منعطف خطير
> من جانبه قال أمين عام الحزب القومي 
االجتماع��ي عبدالعزي��ز أحم��د البكي��ر: إن 
خط��اب األخ عبدربه منص��ور هادي-رئيس 
الجمهورية- كان واضحًا وصادقًا لكل فرقاء 
العم��ل السياس��ي ف��ي الس��احات وعليهم 
االستجابة لهذا الخطاب من باب المسؤولية 
الوطني��ة.. وأضاف: على االح��زاب أن إعمال 
صوت العقل والمنطق ف��ي تجاوز الماضي، 

وفتح صفحة جديدة وتغليب مصلحة الوطن 
وأمنه واستقراره على كل المصالح.

وأكد أن المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة 
وق��رار مجلس االم��ن )2014( ه��و المخرج 

الوحيد من االزمة.

وأك��د البكي��ر أن اللقاء المش��ترك لم يكن 
عند المس��توى المطلوب في تنفيذ المبادرة 
الخليحي��ة خاص��ة أن وزراءه ل��م يعرفوا من 
المبادرة اال الحصول على االمتيازات واالقصاء 
والتهميش لكوادر المؤتمر وحلفائه، بل حتى 
المستقلين لم يسلموا من االقصاء والحرمان 
من الحق��وق.. وح��ذر من الس��ير ف��ي هذه 
الطريق التي قال إنها طريق الندامة.. الفتًا 
أنه ال يمكن ألي حزب أو جهة حكم اليمن بعد 
اليوم منفردة، وال بد على الجميع أن يدركوا 
أن العجلة قد تحركت والبد أن يقبل كل منا 

باآلخر واال ستكون الكارثة هي البديل وحينها 
لن يس��لم أح��د من االض��رار التي س��تلحق 
بالجميع .. وق��ال: على الحكومة أن تدرك أن 
برنامجها االول هو تنفيذ المبادرة الخليجية 
وآليته��ا المزمن��ة وليس االقص��اء والتنكيل 

باآلخر.

الداء والدواء
> ختام��ًا يق��ول االمي��ن العام المس��اعد 
للتنظيم السبتمبري عبداهلل أبو غانم: خطاب 
فخامة األخ عبدربه منص��ور هادي- رئيس 
الجمهورية- خطاب مسوول وقد شخص العلة 
في أداء حكومة الوفاق الوطني، وعلى فخامة 
الرئيس بعد أن عرف ذلك أن يقوم بعالجها، 
عبر توحي��د الجيش ومحاس��بة المتمردين، 
ال��ى جان��ب إل��زام وزارة االع��الم واألجهزة 
التابع��ة له��ا بالتمس��ك بالثواب��ت الوطنية 
وعدم االنج��رار خلف المماحكات السياس��ية 
التي يقوم بها االعالم الحزبي .. مش��يرًا الى 
أن وزارة االعالم ووس��ائل االع��الم التابعة 
لها هي ملك الش��عب وليس ملك أي حزب.. 
وطالب رئيس الجمهورية بمعاقبة الخارجين 
على القان��ون والمتمردين، ومكافأة الجيش 
الذي يضحي من أجل استقرار الوطن وتثبيت 
أركانه خالل االزمة.. مشيدًا بتضحيات جنود 
وضباط الحرس الجمهوري وبقية منتس��بيه 
الذي��ن بذل��وا أرواحه��م للوط��ن رغ��م م��ا 
يتعرضون له من حمالت تش��هير واستهداف 
من الخارجين على القانون ومساندي القاعدة 

وأعداء الوطن.
وأكد أبو غان��م ان احزاب المش��ترك تريد 
تعطي��ل الح��وار وجر الب��الد الى االنقس��ام 
وذلك بس��بب عدم توحد مشروع المشترك، 
فلكل ح��زب وجهة نظر، فاالش��تراكي يريد 
فيدرالي��ة أو أبعد من ذل��ك، واالصالح يريد 

دولة اسالمية.
 وطالب المش��ير عبدربه منص��ور هادي-
رئي��س الجمهورية- الضرب بي��د من حديد 
كل من يح��اول ان يعبث في البالد فس��ادًا.. 
واس��تنكر أب��و غان��م خط��اب محمد س��الم 
باس��ندوة الذي قال انه أس��اء لثورة سبتمبر 
واكتوبر ومناضليها وللوحدة ولعامة الشعب، 
ووصفه بالخط��اب المأزوم ولم يس��تبعد أن 
يكون باسندوة يحمل مخططًا لتفجير الوضع، 
خاصة وأن خطابه الداعي لبقاء الساحات جاء 
بع��د عودته من إح��دى الدول الت��ي عُرفت 
بعدائها للمبادرة ورغبتها في إفش��الها.. ولو 
كان باس��ندوة يحترم المبادرة لما جاء بذلك 

الخطاب.

> أشاد أمناء عموم عدد من األحزاب والتنظيمات السياسية بمضامين خطاب االخ 
عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية- الذي ألقاه في حفل تخرج عدد من الدفع 
العسكرية كان خطابًا مسؤواًل وواضحًا، وقالوا إن الخطاب وضع الحلول للكثير من 
االشكاليات التي تعاني منها بالدنا، ودعوا كافة االحزاب والتنظيمات السياسية الى تنفيذ 
مضامينه بدون تهرب ومراوغة، ولفتوا في أحاديث لـ»الميثاق« الى وجود قوى سياسية 

وقبلية مدعومة بمن تمرد من الجيش تسعى إلفشال الحوار الوطني المرتقب لالنقالب 
على السلطة والسيطرة عليها في حال فشل الحوار والمبادرة الخليجية وآليتها المزمَّنة.
وطالبوا االخ عبدربه منصور هادي-رئيس الجمهورية- الضرب بيد من حديد كل من 

تسول له نفسه تخريب الوطن أو من يسعى الى تمزيقه تحت أي مسمى.

لقاء/عارف الشرجبي

أبو غانم:

يجب توحيد 
الجيش ومحاسبة 

المتمردين

النصيري: 

حكــومة
 الوفـــاق لم

 تقــدم شيئًا 
للمواطــن

أبو الفتوح: 

نجاح الحوار 
مرهون بالتخلص 

من الماضي

قيــــادات حـــزبية  ..

ماذا اعدت الحكومة لرتجمة 
خطــــاب الرئيس؟!

االثنين : 14 / 5 / 2012م 
 الموافق :22 / جماد ثاني / 1433هـ 

العدد: )1608( لقاء9

الدعوة لالنفصال ورفع الشعارات املعادية 
للوحدة خيانة وطنية كربى

استطالع/ علي الشعباني
 طالب اكاديميون واعالميون بايقاف تمرد االعالم الرسمي- المسموع 
والمرئي والمقروء- على الش��رعية الدس��تورية وتوجيهات االخ عبدربه 
منصور هادي- رئيس الجمهورية- الذي طالب االعالم الرسمي بالعمل 

من أجل المصلحة الوطنية العليا واالبتعاد عن المناكفات الحزبية.
محملين وزير االعالم مسئولية االنفالت والتمرد الذي بات عليه االعالم 
الرسمي.. منتقدين ما أقدم عليه العمراني من حذف فقرات وعبارات في 

خطاب رئيس الجمهورية االخير في األكاديمية العسكرية الذي عبر 
فيه عن أسفه للمستوى الذي وصل اليه االعالم الرسمي.
معتبرين ان اس��تمرار انحياز االعالم الرس��مي لصالح 

طرف ضد طرف آخر مؤامرة تس��تهدف التسوية السياسية 
والمب��ادرة الخليجي��ة، واصرار م��ن قبل احزاب المش��ترك 

على اثارة الفوضى والبغضاء بين أبناء الش��عب على اساس 
مناطقي وحزبي ومذهبي.

حيث قال الدكتور احمد عقبات- عميد كلية االعالم :
- كنا نتوقع ان يعيد االعالم الرسمي والقائمون عليه حساباتهم 

ازاء تناوله��م االعالمي لمختل��ف القضايا الوطني��ة وان يلتزموا 
بما جاء في خط��اب رئيس الجمهورية االخي��ر ويعملوا على بلورة 

مضامين خطابه السياسي الى خارطة عمل لالعالم الرسمي خالل 
الفترة الراهنة وحتى انتهاء الفترة االنتقالية.

واضاف : لالس��ف الش��ديد لم يحدث ذلك بل ان العك��س تمامًا هو ما 
فضل القائمون على االعالم الرسمي القيام به، حيث الحظنا ان الصحف 
الرسمية والقنوات الفضائية صعدت من تحريضها العدائي تجاه المؤتمر 
الش��عبي العام وقياداته.اضافة الى تبرير اخط��اء الحكومة والدفاع عن 
تجاوزات اعضائها القانونية والدستورية التي كان آخرها تصريحات رئيس 
حكومة الوفاق محمد باسندوة في تعز المستفزة والمخالفة لجوهر الوفاق 

الوطني والمبادرة الخليجية.

إعالم 
ال رسمي؟!

واش��ار الى ان االعالم الرسمي 
يجب ان ينقل الحقيقة للمواطنين 

ويفتح المجال أمام الجميع لعرض افكارهم وآرائهم بكل حرية وفي اطار 
القانون وبما اليمس الثوابت الوطني��ة -كما هو حاصل اآلن في االعالم 

الرسمي لالسف الشديد.
وأكد ان االعالم الرسمي اليوم بات أكثر تشنجًا واليعترف بالرأي اآلخر 

وثقافة الديمقراطية واحترام كافة وجهات النظر.
مشيرًا الى ان غياب الرؤية لدى الحكومة بشكل عام قد ساهم في تشتت 

االعالم الرسمي وانحرافه 
ع��ن مس��ار طبيعة 
عمل��ه المؤطر وفق 
السياس��ات العام��ة 
للدول��ة وتوجهاته��ا 

المختلفة.

انفالت فكري
م��ن جانبه أش��ار الدكتور 
محمد الفقيه -استاذ االتصال 
االعالمي بكلية االع��الم : إلى 
ان االعالم الرس��مي ق��د انحرف 
بشكل كامل عن توجهات الحكومة 
الت��ي يج��ب ان التخ��رج ع��ن اطار 

التوجه العام للدولة وسياستها.
للمس��توى الذي وص��ل الي��ه االعالم معبرًا عن أس��فه الش��ديد 

الرس��مي بس��بب االنف��الت الفك��ري واالجن��دة االعالمية والسياس��ية 
المتناقضة للقائمين على االعالم الرسمي المرئي والمسموع والمقروء.

وقال الدكتور الفقيه: 
كنا نعتقد ان االعالم س��ينتقل من الحال ال��ذي كان عليه الى األفضل 

ولكن لالسف الش��ديد تراجع كثيرًا عن المستوى الذي كان عليه وتحول 
الى ناطق رس��مي ألحزاب اللقاء المش��ترك وليس ناطقًا باس��م الدولة 

والحكومة..
مضيف��ًا : نتمن��ى ان اليس��تمر االعالم الرس��مي متمردًا عل��ى الدولة 
خارجًا عن سياس��اتها وتوجهاتها الرسمية، وان يبتعد عن لغة التحريض 
واالستهداف الش��خصي والحزبي الذي اليخدم الوطن وأمنه واستقراره 

ومرحلة الوفاق الوطني.
ثقافة إقصاء عدائية

> أما الدكتور احمد العجل -عميد كلية االعالم الس��ابق واستاذ الرأي 
العام- فقد قال :

- ان االخ عبدرب��ه منصور ه��ادي -رئيس الجمهوري��ة- عندما تحدث 
في خطابه االخير عن انفالت االعالم الرس��مي وانحي��از القائمين عليه 
لصالح احزابهم على حساب مصلحة الوطن يعتبر تأكيدًا على ان االعالم 
الرسمي لم يعد بيد الدولة وانما بيد احزاب المشترك ويعبر عن توجهاتها 
وسياساتها التي التزال غير قادرة على اس��تيعاب انها اصبحت جزءًا من 
السلطة والنظام، مما يتوجب عليها ان تنقل للرأي العام توجهات وبرامج 

الحكومة وليس االحزاب.
واش��ار الدكتور العجل إلى ان ضعف الحكومة وفش��لها قد أدى الى ان 
القائمين على االعالم الرسمي حاليًا يس��خرونه لمصالحهم ضد الوطن 

ومصلحته.
مؤكدًا ان السياسة التي ينتهجها االعالم الرسمي التخدم الوفاق الوطني 
كونه��ا تتعامل بثقافة الحق��د واالنتقام والعقلية الش��مولية مع مختلف 
االحداث والتطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، كما ان سياسة 
االقصاء التي انتهجها وزي��ر االعالم تجاه االعالميي��ن المؤتمريين هي 
الثقافة التي انعكس��ت على مختلف المؤسسات الحكومية، فكرس -عبر 
قراراته ومواقفه التي تبناها االعالم الرس��مي -تلك الثقافة االقصائية 
والنزعة العدائية التي تزيد الهوة اتساعًا بين االحزاب السياسية وترسخ 

العنف والتطرف بين أوساط المجتمع.

أكاديميون ل��»الميثاق«:

اإلعالم الرسمي مازال منفلتًا

البكير: 

وضع حد
 لالقصاء 

والتهميش

علي عبداهلل صالح
 رئيس املؤتمر الشعبي العام


