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 إب- حميد الطاهري:

نظم فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة اب   
السبت حفًال فنيًا وخطابيًا بمناسبة العيد 
الوطني الـ٢٤ للجمهورية اليمنية.. وفي الحفل القي 
محافظ اب القاضي احمد عبدالله الحجري عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر كلمة اشار فيها الى اهمية االحتفال 
بهذه الذكري العظيمة ، مؤكدًا بأن الوحدة المباركة 

راسخة رسوخ جبال اليمن .
وانتقد الحجري عضو اللجنة العامة للمؤتمر اداء 
حكومة الوفاق الوطني وقال: ان حكومة الوفاق الوطني 
لم تحقق أي انجازات وشبهها بأنها السرطان القاتل 

للشعب الواحد .
ودعا القاضي الحجري رئيس الجمهورية بسرعة 
اقالة حكومة الوفاق الوطني وتعيين حكومة ذات 
ة تحقق طموحات الشعب اليمني وتلبي تطلعاته  كفاء
مؤكدًا وقوف ابناء محافظة اب الى جانب فخامة رئيس 
الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي في الجهود 
التي يبذلها إلخراج اليمن من األزمة والوصول بها الى 

بر االمن واالمان .

من جانبه القى الدكتور عبدالعزيز الشعيبي رئيس 
جامعة اب رئــيــس فــرع المؤتمر بالجامعة كلمة 
قال فيها : إننا نحتفل بالعيد الوطني الـ٢٤ العادة 
تحقيق الوحدة المباركة وقد شهد الوطن العديد من 
التغييرات مشيرًا الى ان الوحدة اليمنية تعد منجزًا 

تاريخيًا عظيمًا بحياة الشعب اليمني الواحد.
واضاف الدكتور الشعيبي بأن يوم الــ٢٢ من مايو 

عام ٩٠م يعد اهم انجازات رئيس الجمهورية السابق 
العظمى الذي رفع فيه علم الجمهورية اليمنية بعموم 
ربوع الوطن.. مؤكدًا وقوف قيادات وأعضاء المؤتمر 
الشعبي العام بالمحافظة خلف رئيس الجمهورية 
المشير الركن عبدربه منصور هادي وذلك للخروج 

باليمن من االزمة.
كما القى عقيل فاضل وكيل المحافظة للشئون الفنية 

نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة 
كلمة اشار فيها الى اهمية االحتفال بالعيد الوطني 
الــ٢٤للجمهورية اليمنية.. وقــال فاضل ان اعــادة 
تحقيق الــوحــدة اليمنية المباركة يــوم الــــــ٢٢ من 
مايوعام ٩٠م احد المنجزات العظمى التي حققها 
الرئيس السابق للجمهورية اليمنية الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.. مشيرًا 

إلى أن بالدنا قد شهدت خالل الثالثة االعوام من عملية 
التغيير مالم تشهده خالل العقود الماضية من الزمن 

من احداث اجرامية وإرهابية .
واضاف : نؤكد مطالب القاضي احمد عبدالله الحجري 
من رئيس الجمهورية في اقالة حكومة الوفاق الوطني 
التي فشلت بحكم البالد وعمت الفوضى كل ربوع 
الوطن الواحد وذلك بسبب فشل الحكومة وعجزها 
الكبير في ترسيخ قواعد االمن واالستقرار ألبناء يمن 

الــ٢٢ من مايو العظيم .
الى ذلك هنأت قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة اب فخامة 
رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصورهادي 
والرئيس السابق للجمهورية اليمنية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الزعيم على عبدالله صالح بمناسبة العيد 
الوطني الــ٢٤ للجمهورية اليمنية.. مؤكدين الوقوف 
صفا واحدًا خلف رئيس الجمهورية للوصول باليمن الى 

بر االمن واألمان .
وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والشعرية 
وحضره عدد من مسئولي المحافظة وجمهور غفير 

من ابناء محافظة إب.

> أما االنتخابات الرئاسية السورية فهي مسرحية هزلية مرفوضة 
بالمطلق وال يمكن مقارنتها بنماذج االنتخابات التي حدثت اثناء حروب 
وبعد حروب في افغانستان وفي العراق وفي ليبيا التي افضت إلى هدم 
ما اكتسبته تلك الشعوب من المقومات المكتسبة للدولة، وال يهم أن 
تكون نماذجهم المدعومة هناك والمرفوضة هنا بمثابة ضربات موجعة 
للشعوب التي تعاني من فوضى عارمة ومن أزمات سياسية واقتصادية 
واجتماعية وعسكرية وأمنية طاحنة للحياة والحرية والحق بعد هدم ما 
لديها من المقومات الراسخة والمستقرة والقادرة على تفعيل ما لديها 
من منظومات دستورية وقانونية نافذة مهما كانت قاصرة وبحاجة إلى 

التطوير الدائم والمستمر..
> حتى أوكرانيا اآلمنة والمستقرة التي كانت ترتبط بعالقة تعاون 
واحترام مع جارتها الروسية الداعمة والمساندة، كان البد للديمقراطية 
الغربية من احداث الثورة الكفيلة بتهديم المقومات الوطنية والقومية 
لألمة األوكرانية التي كانت ذات يوم دولة سوفياتية وتحولت تحت 
ضربات التدخالت األمريكية الغربية إلى دولة طاردة ألبنائها فريسة 

للنازية الجديدة..
أقول ذلك وأقصد به أن المواقف األمريكية والغربية ال تكون ايجابية إّال 
بشروط المصلحة األمريكية والغربية وإّال فهي مواقف سلبية ورافضة 
كما هو الحال من االنتخابات المصرية واالنتخابات السورية وللمواقف من 
إرهاب اإلخوان المسلمين في مصر وفي سوريا وفي غيرهما من البلدان 
ألن اإلخوان قوى غير إرهابية طالما التزمت بحماية المصالح األمريكية 
والغربية واالسرائىلية.. ومعنى ذلك انهم يخلطون بين المصلحة وبين 
القناعة ويغلبون األولى على الثانية رغم علمهم ان الجماعات التي تنتمي 
إلى عائلة اإلسالم السياسي ال يقبلون بالجيوش وال يقبلون باألساليب 

والوسائل السلمية إّال في الحاالت التكتيكية 
لالستحواذ على السلطة ألنهم ال يؤمنون 
بالديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية 
والسياسية والتداول السلمي للسلطة.. لذلك 
كــان تاريخهم فــي اليمن كتاريخهم في 
مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي غيرها من 
البلدان العربية تاريخ اإلرهــاب الــذي يبدأ 
بهدم الجيوش ويستبدلها بما لديهم من 
المليشيات اإلرهابية القاتلة للدولة والقاتلة 
للديمقراطية والقاتلة للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية ولألمن واالستقرار، وقد تكون 
هناك مناخات وصفقات سرية بين اإلخوان 
وبين اإلدارة األمريكية بــأن يكونوا القوة 
الحامية للمصالح الغربية واالسرائيلية مقابل 
توصيلهم إلــى السلطة باعتبارهم القوى 

اإلسالمية األّم التي تفرعت منها التنظيمات الجهادية واإلرهابية وهي 
األقدر على تطويعهم واالقدر على قمعهم والتنكيل بهم بشرعية 
إسالمية مقبولة.. ورغم قبول الدول األوروبية بالمراقبة على االنتخابات 
الرئاسية المصرية وتقاريرها االيجابية إّال أن الرئيس أوباما يربط التعامل 
مع الرئيس السيسي بالموقف من حقوق اإلنسان، وكأن االنتخابات التي 
فاز فيها السيسي وبنسبة وصلت إلى أكثر من ٩٦٪ من أصوات الناخبين 
المصريين الذين هم أكثر مما حصل عليه الرئيس المعزول محمد مرسي 
ومنافسه اللواء أحمد شفيق إّال أن التصالح مع اإلخوان المسلمين كتنظيم 
إرهابي يظل هو الشرط للتعامل مع المشير السيسي استجابة إلرادة 
أمريكية مضادة ومعاكسة لــإلرادة المصرية الحرة الرافضة للتصالح 

مع القتلة.
> أما االنتخابات السورية التي كشفت المستور وأكــدت أن اغلبية 
السوريين يؤيدون الرئيس بشار األســد ونظامه السياسي الرافض 
للتطبيع مع اسرائيل فهي لم تكن من وجهة نظر أمريكية وغربية 
سوى مسرحية هزلية ال ترتقي إلى مستوى االنتخابات الديمقراطية 
القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة 
فهي انتخابات مرفوضة قبل ان تجرى وبعد أن تعلن النتائج ألن «األسد 

ينافس األسد» متجاهلين وجود مرشحين منافسين من أعضاء مجلس 
النواب السوري ومن المعارضة السورية السلمية ولذلك منعوا السوريين 
من ممارسة حقوقهم االنتخابية في بعض بلدان المهجر في سابقة لم 
تحدث في تاريخ الديمقراطيات الناشئة والناضجة على السواء، حتى ال 
يكون االقبال الكثيف عملية محرجة لدولهم أمام شعوبهم المغيبة عن 
الحقيقة ورغم ما يقدمونه من دعم سخي لمعارضة إرهابية متورطة 
بإزهاق أرواح المدنيين وسفك دماء السوريين 
ــذي لحق بالشعب السوري  إّال أن الــدمــار ال
في حياته وفــي ممتلكاته الخاصة والعامة 
بنظرهم هو من صنع اآللة العسكرية للجيش 
العربي الــســوري الــذي يستهدفون القضاء 
عليه لتأمين الكيان الصهيوني من أي ضربات 
سورية الحقة ومحتملة.. مؤيدين ما يحدث 
فــي ســوريــا مــن القتل والتنكيل والتشريد 
والتخريب والدمار شبه الشامل الــذي أعاد 
الــقــرى والــمــدن الــســوريــة عــشــرات األعــوام 
إلى الخلف ملقية بالمسئولية على من تحتم 
عليهم واجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية 
والقومية الدفاع عن شعبهم ويتصدون لهم 
بالجيش العربي السوري ونظام بشار األسد 
وحزب البعث العربي االشتراكي في مؤامرة 
هادفة لتصوير السالح الشرعي المدافع عن أمن واستقرار الوطن 
والمواطن بأنه هو وحده المعتدي والقاتل واإلرهابي والمسئول عما لحق 
بالسوريين من الخراب والدمار، أما األسلحة غير الشرعية التي توفرها 
للمعارضة العميلة والخائنة واإلرهابية فهي في مواقع الدفاع الشرعي عن 
النفس ال يمكن وصفها بحفنة من العمالء واإلرهابيين الذين ينحدرون 
من عشرات الدول األجنبية المتورطة بدعم وتصدير هؤالء اإلرهابيين 

اتهم المتعددة الجنسيات دون خوف.. الذين يعترفون بانتماء
> ليس هذا فقط بل وأكبر دليل على ذلك ما ألحقته الديمقراطية 
األمريكية بحق ما سميت ببلدان الربيع العربي من القتل وسفك الدماء وما 
اشاعته من الفوضى وعدم االستقرار التي حولت هذه البلدان إلى غابات 
يستحلها الخراب والدمار مخلفًا سلسلة من المآسي الدامية والمدمرة 
التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الثورات المؤمنة بالتغيير والتقدم.. 
قد ال تكون االنتخابات الرئاسية السورية مطابقة للمعايير الدولية من 
الناحية اآلمنة والمستقرة لكنها هي الوسيلة الشرعية الوحيدة للحفاظ 
على ما تبقى من مؤسسات الدولة السورية كما وصفتها القيادة الروسية 
بأنها انتخابات الضرورة التي توفر للنظام ما هو بحاجة إليه من الشرعية 
الدستورية والقانونية ألن انتهاء فترة رئيس الجمهورية قبل التوصل 

إلى صيغة مصالحة وطنية معقولة ومقبولة من جميع األطراف المتقاتلة 
طبقًا لما بدأته جميع االطراف في مؤتمر جنيف واحد وجنيف اثنين ألن 
االحباط وعدم اتخاذ القرارات الصعبة في الظروف االستثنائية تسلم 
سوريا للفراغ وفتح ما تبقى من األبواب المقفلة أمام حركات إرهابية 
مجنونة ال تبقي وال تذر، قد ال تنحصر اخطارها في نطاق القطر السوري 
الشقيق بل وقد تتجاوزه إلى الكثير من البلدان المجاورة على مستوى 

المنطقة بأسرها وما سوف ينتج عن ذلك 
الفراغ من حرب أهلية طاحنة من الصعب 
على مجلس األمــن السيطرة عليها ووضع 
الحدود الرادعة لتحجيم ما تنطوي عليه من 
المخاطر الدامية والمدمرة التي تؤثر على 

السالم واألمن الدوليين.
أقول ذلك وأقصد به أنه لو لم يكن من إجراء 
االنتخابات الرئاسية السورية في موعدها 
ســوى اسقاط مزاعم المعارضة اإلرهابية 
بأنها تسيطر على ٧٠٪ من األرض والبشر، 
 للنظام السوري سوى ٣٠٪ من 

َ
ولم يتبق

المساحة ومن السكان كما تروج له الوسائل 
ة  اإلعالمية المرئية والمسموعة والمقروء
في العالم من خطابات دعائية وسياسية 
مضللة ذات بــاطــن امــبــريــالــي استعماري 

صهيوني يتنافى بالمطلق مع ما تتظاهر به شطحات ثورية نابعة من 
حقد أسود على حق الشعب العربي السوري في الحياة وفي الحرية وفي 
الديمقراطية والعدالة وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية المحققة 
للتقدم والرفاهية والسعادة المعيشية الهادئة المستقرة التي يرفرف 

عليها األمن والسالم االجتماعيين.
وهــذه حقيقة أكــدت عليها النسبة المعقولة والمقبولة للمشاركة 
الشعبية العالية في االنتخابات الرئاسية االستثنائية التي وصلت إلى 
٧٠٪ من أعضاء الهيئة الشعبية الناخبة حصل فيها األسد على أكثر 
من ٨٨٪ التي اظهرت ما يتمتع به الرئيس السوري من قاعدة شعبية 
تجعل الحلول العسكرية واإلرهابية التي تراهن عليها العصابات اإلرهابية 
والدول الداعمة لها عملية مستحيلة وضربًا من المغامرات الفوضوية غير 
المحسوبة النتائج والعواقب الكارثية الوخيمة بعد أن اظهرت الجبهات 
القتالية الساخنة بين الدولة وبين المعارضة المسلحة المدعومة بأنها 
تعتمد على االعداد الكبيرة من اإلرهابيين األجانب الذين ال ينتمون في 
اعدادهم الكبيرة للشعب العربي السوري وال يحرصون على حياته إّال 
في الحاالت القليلة من المقاتلين الذين يصفون أنفسهم بأنهم معتدلون 

ومنحدرون من التنظيم العالمي لإلخوان المسلمين المتهم باإلرهاب 
في جمهورية مصر العربية وفي الجمهورية اليمنية وفي الجمهورية 

الليبية..
بعد أن اظهرت القيادات السياسية المقيمة في الخارج بفنادق النجوم 
الخمسة بأنها ال تمتلك أي قدر من قوة التأثير في صنع حاضر ومستقبل 
الشعب السوري قياسًا بما تمتلكه الجماعات اإلسالمية بشقيها المعتدل 
والمتطرف من التأثير في الميادين القتالية على نحو يستدل منه أنه 
ال مكان لهذه القيادات الليبرالية في مستقبل ما بعد سقوط الدولة 
السورية بقيادة حزب البعث العربي السوري وبقية األحزاب والتنظيمات 
السياسية المشاركة في السلطة والمتعاونة معها ضد اإلرهاب أو على 

األقل المهادنة لها رغم ممارسة حقها في المعارضة السلمية..
ومعنى ذلك أن المصلحة الوطنية السورية والمصلحة القومية العربية 
والمصلحة الدولية اإلسالمية واإلنسانية تقتضي الحفاظ على ما تبقى 
من المؤسسات المدنية والعسكرية والسلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية للدولة السورية بقيادة الرئىس بشار األسد الذي منحته اغلبية 
الهيئة الناخبة السورية ما هو بحاجة إليه من تجديد للشرعية الدستورية 
والقانونية والسياسية في الدفاع عن الشعب السوري ودحر ما تبقى من 
الفلول اإلرهابية التي ال تعرف سوى لغة القتل والخراب والدمار بصورة 
تؤكد أن المستفيد الوحيد مما تقوم به من أدوار إرهابية هو الكيان 
الصهيوني المستعمر لهضبة الجوالن السوري والذي يتطلع إلى اغتيال ما 
تبقى من روح المقاومة العربية الرافضة لهذا النوع من االستعمار وإلقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف طبقًا لما نصت 
عليه القرارات واالتفاقيات الدولية المعترف بها من جميع دول العالم.
أعود فأقول: إن حاجة الشعوب العربية للثورة الدائمة والمستمرة 
وللديمقراطية الــقــائــمــة عــلــى التعددية 
ـــتـــداول السلمي  الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة وال
للسلطة وحرية الصحافة وحقوق اإلنسان 
وحرية التجارة ال ينبغي أن تستخدم بصورة 
مغلوطة ومتوحشة من قبل الدول الداعمة 
إلسرائىل ألن حاجتها قبل ذلك وبعد ذلك 
إلى فحص مثل هذه المواقف ومراجعة مثل 
هــذه السياسات واألخـــذ بأفضل األساليب 
والوسائل والحلول التي تتناسب مع المصلحة 
الوطنية والمصلحة القومية لألمة العربية، 
قبل أي خيارات في ظاهرها الحرص على دعم 
الثورة والديمقراطية وفي باطنها الرغبة في 
ــدول العربية في صراعات  زج الشعوب وال
وحروب بينية وأهلية وإرهابية يتضرر منها 
الجميع وال تستفيد منها ســوى إســرائــىل 
من خالل إثارة النزعات الحزبية بين األحزاب والتنظيمات السياسية 
والمنظمات الجماهيرية، ومن خالل إثارة النعرات المناطقية والمذهبية 
والعشائرية والقبلية والصراعات بين الجماعات اإلسالمية والمسيحية 
وبين المذاهب السنية والشيعية، واتخاذ الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
موضوعات خالفية بهدف خلق معارك جانبية تحول دون اعطاء األولوية 
للمصلحة الوطنية والقومية للشعوب التي تتكون منها األمة العربية ذات 
المقومات القومية الثابتة المتمثلة باللغة والتاريخ والمصالح االقتصادية 
والقواسم الثقافية المشتركة ألن بناء الدول يجب أن يكون نابعًا من حرص 
على قدرتها في تحقيق ما تتطلع إليه الشعوب من التقدم والسالم 
والرفاهية االقتصادية واالجتماعية بعيدًا عن االرتباطات واالرتهانات 

للقوى الخارجية..
ــقــول: إن مــا حــدث مــن تــطــورات انتخابية  اخــلــص مــن ذلــك إلــى ال
وديمقراطية في مصر وفي سوريا من األمــور التي تستوجب الدعم 
والمساندة من جميع الشرفاء والمخلصين الذين ينتمون لألمة العربية 
من المحيط إلى الخليج ســواًء أرضــي عنها األمريكان واألوروبــيــون أم 

رفضوها..؟

بقلم/
عبده محمد الجندي

< االنتخابات ســواًء أكانت رئاســية أو برلمانية ليســت من وجهة نظر أمريكية حرة وال نزيهة وال مطابقة للمعايير الدولية إّال إذا كانت تأتي   
بنظــام مــواٍل لألمريكان مثلها مثل اإلرهاب الذي اليكــون إرهابًا إّال إذا كان موجهًا ضد المصالح الغربيــة واألمريكية أما في حالة ما يفرزه من 
قيادات وطنية وقومية تقدم مصالح وأمن شــعوبها على غيرها من المصالح األجنبية، وما يحدثه من اضرار بحق تلك الشــعوب واألمم، فاالنتخابات 
الرئاســية المصرية ناقصة ما لم تتصالح مع اإلرهابيين من اإلخوان المنتهكة حقوقهم وإّال فهي ليســت ديمقراطية، واإلرهاب ليس إرهابًا حتى ولو 
كانــت المصلحــة الحزبية والســلطة هي قوته الدافعة والمحركــة لما يترتب عليه من الخراب ومن الدمار والقتل وســفك الدم وحتى لو كان الضرر بّينًا 
للعيان فهم على اســتعداد للمشــاركة في الحرب على اإلرهاب في ســيناء من باب الخوف على أمن اســرائىل وغير معترفين بما يقوم به اإلخوان من 
إرهاب على المصريين.. وبما يقوم به المصريون من ممارســة حق الدفاع عن أمنهم وعن حياتهم وحريتهم كما هو الحال في مواقفهم الســلبية من 

االنتخابات المصرية..

االنتخابات في موكب الديمقراطية العربية

فوز األسد 
بثقة الشعب 

السوري 
أسقط مؤامرة 

اإلرهابيين على 
سوريا

المصريون 
منحوا ثقتهم 

للرئيس 
السيسي 

الجتثاث اإلخوان 
االرهابيين

في احتفال بالعيد الوطني نظمه المؤتمر بجامعة إب

القاضي الحجري: الوحدة اليمنية راسخة.. ونطالب الرئيس بإقالة الحكومة..
د.الشعيبي: الوحدة منجز عظيم 

من منجزات الرئيس الصالح

فاضل: الحكومة عاجزة 
وفشلت في تحقيق 

األمن واالستقرار


