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أوباما يشيد بالشراكة النموذجية مع اليمن في مكافحة اإلرهاب
أشاد الرئيس األمريكي بــاراك أوباما بالشراكة القائمة بين  

الواليات المتحدة والجمهورية اليمنية في مكافحة اإلرهاب.. 
مثمًنا في ذات الوقت االلتزام الذي أبداه األخ عبد ربه منصور هادي- 
رئيس الجمهورية- وحكومة الوفاق في مكافحة اإلرهاب والنجاحات 

المحققة في هذا الشأن.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس األمريكي -الخميس- في 
واشنطن بعد خطاب كرسه لتناول تطورات األوضاع في كل من العراق 

وسوريا. وقال الرئيس أوباما:" انظروا إلى بلد مثل اليمن.. دولة فقيرة 
للغاية ولديها انقسامات عدة.. ورغم ذلك لدينا في هذا البلد شريك جاد 

وفاعل يتمثل بالرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته".
وأضاف :" لقد استطعنا المساهمة في تطوير قدرات هذا البلد في 
مكافحة اإلرهاب بدون أن نرسل أعدادًا كبيرة من القوات األمريكية إلى 
األراضي اليمنية، وفي نفس الوقت لدينا قدرات كافية لمكافحة اإلرهاب, 
ونستطيع مالحقة أولئك الذين يحاولون استهداف سفارتنا أو يسعون 

إلى تصدير اإلرهاب إلى أوروبا والواليات المتحدة".
واعتبر الرئيس األمريكي الشراكة القائمة بين بالده واليمن في مكافحة 
اإلرهــاب بأنها نموذجية.. وقــال:" نحن نبحث آلية تؤسس مثل هذا 
النموذج لكي يكون جزءًا من الحل في سوريا والعراق.. لكن إذا أردنا أن 
نقوم بذلك، فنحن بحاجة إلى حكومات فاعلة على أرض الواقع، يمكننا أن 
نبني شراكة معها وان يكون لدينا ثقة نسبية في أنها ستتبنى سياسات 

أكثر شمولية".

مواقفهم
ـــطـــات  ـــســـل «ال
ــصــة لــم  ــمــخــت ال
تــــــقــــــدم عـــلـــى 
ــاة  ــن (إغــــــــالق ق
اليمن اليوم) إّال 
ولديها مبررات 
ـــة، وهـــي  ـــي ـــاف ك
رسالة بحد ذاتها 

أال تفهموا التسامح غلط، وربما يكون 
هناك أسباب قانونية»..

محمد قحطان
عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني 
لالصالح

ـــا  «جــــــئــــــنــــــا ي
(فخامة الرئيس) 
مـــــــن مـــخـــتـــلـــف 
شرائح ومكونات 
الــحــراك الجنوبي 
مــن أجــل السالم 
والوئام والوقوف 
الى جانبكم ومع 

مخرجات الحوار الوطني الشامل».
العميد ناصر النوبة
مؤسس الحراك الجنوبي

«الـــحـــوثـــيـــون 
يتبعون شهوات 
ــل ودخـــلـــوا  ــت ــق ال
فــي اشــكــاالت مع 
ــمــع كــلــه  ــمــجــت ال
وعليهم اغتنام 
ــــفــــرصــــة اآلن  ال
إليقاف القتال»..

القيادي االصالحي
احمد حسين البكري
وكيل محافظة عمران

األزمة الوطنية وخطر نقلها إلى داخل األحزاب
خضع العتواني لقرار المؤتمر العام.. ولم يسلم قيادة الحزب وفقًا للمبادرة

وهذا التطور المخيف في األزمة الوطنية اصبح يهدد بتقويض 
الوحدة الداخلية لألحزاب والتنظيمات السياسية التي تمثل القوى 
الحية التي تناضل من أجل تنفيذ برامجها الوطنية المعبرة عن 

تطلعات الشعب بمختلف فئاته وتكويناته..
اليوم وبعد المغامرة التي خاضها التنظيم الوحدوي الناصري 
والذي خرج من مؤتمره العام موحدًا باعجوبة.. خصوصًا بعد ذهول 
القيادي الناصري محمد الصبري الذي خرج وصرح ان الشباب نقل 
الثورة من الساحات إلى داخل التنظيم.. وانهم مصرون على تغيير 
قياداته، وهو ما حدث بالفعل.. بإطاحتهم بسلطان العتواني األمين 
العام أصبحت األحزاب والتنظيمات السياسية تدرك أن فشل حل 
أو معالجة األزمة الوطنية التي تشهدها البالد منذ عام ٢٠١١م 
اصبح يلقي بظالله وبشكل مخيف عليها من خالل سعي بعض 

القوى لنقل األزمة الوطنية إلى داخل األحزاب المناوئة لها..
وعلى سبيل المثال، عندما خــرج اإلخــوان يدافعون عن أحد 
قيادات المؤتمر ويحرضونه ضد اآلخر، إنما يظهرون تعطشهم 
لتفكيك المؤتمر وضرب وحدته وتماسكه الداخلي مستخدمين 
أساليب الكذب وإيغار الصدور باألحقاد وبتآمرات تعكس نزعة 

جامحة لالنتقام والتخلص من قيادات المؤتمر كعدو لدود لهم..
اإلخوان بفعلهم هذا يعتقدون ان التخلص من المؤتمر الشعبي 
العام كفيل بعدم اتساع رقعة الصراع بين أجنحة تنظيمهم 
اإلخواني، والــذي يوشك على االنفجار في أي لحظة كون األزمة 
الوطنية قد انعكست داخل اإلصالح -قيادة وقواعد- أكثر من 

بقية األحزاب األخرى..
كذلك هو حال الحزب االشتراكي اليمني الذي اليبدو أفضل من 
غيره فقد اصبحت له أكثر من قيادة وأكثر من أداة وقد خرج 
الخالف إلى العلن مؤخرًا، بين «ياسين»، و«باذيب» بشكل يبعث 
على القلق.. لذا صار الحديث عن عقد كونغرس، وليس مؤتمر عام 
للحزب كمحاولة تحول دون تفجر األزمة داخل الحزب من خالل 
إعادة توزيع المهام بصورة يمكن ان تحافظ على الوحدة الداخلية 
له.. أما حزب الحق فحدث وال حرج.. وكذلك األمر بالنسبة للبعث 

جناح عبدالوهاب محمود..
المثير للدهشة واالســتــغــراب أن قــيــادات أحـــزاب المشترك 
سعت وعبر كل األساليب للهروب من األزمات الطاحنة داخلها 
بسن قاعدة عجيبة وغريبة وال يتعامل بها في كل دول العالم 

بمطالبتها منح صالحيات تخول رئيس الجمهورية التدخل في 
الشئون الداخلية لألحزاب وتغيير رؤسائها.. قاصدين من وراء ذلك 
إقصاء الزعيم علي عبدالله صالح من رئاسة المؤتمر الشعبي العام 
بقرار جمهوري وفقًا للمبادرة الخليجية كما تزعم تلك القيادات 
التي تخلصت من «عتواني» الناصري عن طريق مؤتمر عام وليس 

المبادرة الخليجية!!
 أن يرأس المؤتمر الشعبي العام دون الحاجة إلى عقد مؤتمر 

عام للمؤتمر..
نعود فنقول لقد فشلت قيادات األحزاب في معالجات القضايا 
الوطنية وكذلك تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، بعد أن اصبح 
الجميع شركاء في السلطة، لذا فإن تفجير أزمة داخل ذات األحزاب 

محاولة لضرب القوى الجديدة داخل أحزابها..
إن أعمال الفوضى والعنف تكاد تمزق اليمن ومحاوالت نقل هذه 
المؤامرة إلى داخل األحزاب التي تحكمها أنظمة ولوائح داخلية 
وقواعد متعارف عليها عالميًا، تعني باختصار عجز وفشل تلك 
القيادات في تحمل مسؤوليتها ومعالجة القضايا المستفحلة في 

الشأن الوطني..!!

تنفيذه يجري على قدم وساق

منذ أن انفض مؤتمر الحوار الوطني الشامل في يناير   
الماضي بعد حوار دام قرابة عام خرجت اطراف 
سياسية لتنفيذ أجندتها بقوة السالح.. وتحولت مخرجات 
مؤتمر الحوار الى «حائط مبكى» للسلطة واألحزاب لتبرير 
فشلها في فرض الضمانات الرادعة الكفيلة بإلزام األطراف 

المتحاورة بعدم االنقالب عليها..
منا بأن الدولة ضعيفة وال تستطيع حتى ومعها 

َّ
وإذا سل

الدول الراعية للمبادرة الخليجية ان تلزم اطراف الصراع 
بوقف العنف واالنقالب على المبادرة ومخرجات مؤتمر 

الحوار، فما الجدوى من الحوار الوطني ومخرجاته إذًا..؟!
إن حوار البنادق يعني فرض واقع ونظام جديد بالقوة 

وعلى انقاض حوار شكلي وغير ملزم إّال على اطراف بحد 
ذاتها..!!

واضح ان الرهان على لجنة صياغة الدستور سيكون مجرد 
بيع لألوهام وإهدار للوقت ألن «اإلخوان» قد اعلنوا رفضهم 
للدستور الجديد قبل أن تنجزه اللجنة المكلفة بصياغته، ما 
يعني  أن مشروع الدستور سيواجه حربًا ضارية وقد تكون 
قاتلة في ظل المتغيرات على الواقع التي تفرضها الحرب 
والتي قد ال تجد في مخرجات الحوار ونصوص الدستور 

الجديد مايلبي الحد األدنى لمشاريع هذا الطرف أو ذاك..
ولعل األخطر في هذا المشهد المضطرب هو توظيف 
هذه الصراعات لتحقيق أجندة ومشاريع صغيرة يلهث 

البعض لتحقيقها على حساب التسوية ومخرجات الحوار، 
وهذه مغامرة ستقود البالد إلى كارثة.. فمحاوالت تجاوز 
بناء المشروع الوطني أو االلتفاف عليه لم تعد اتهامات 
بل اصبحت اشباحًا تتحاور بالبنادق والقتل والتدمير 
والتهجير، وكذلك بالهروب من استحقاقات المبادرة 
وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.. واشعال معارك عبثية 
وشغل الداخل والخارج بتفاصيلها التافهة على حساب 
الــدم والهم الوطني.. بالتالي سيتبع التمديد تمديد 
وتمديد.. حتى وإن كان ذلك ال يخدم إّال االطــراف التي 
تسعى لالنقضاض على السلطة باسم دولــة الخالفة أو 

اإلمامة..!!

طارق الفضلي يعلن وقوفه مع 
(أنصار الشريعة)

خرج الشيخ طارق الفضلي  
من مدينة عدن كاسرًا 
ـــه حــصــار مــفــروض  مــا قـــال ان
ــعــام ٢٠١٢م،  عــلــيــه مــنــذ ال
معلنًا وبشكل رسمي التحاقه 
بجماعة أنصار الشريعة في 

محافظة أبين وذلك في أحدث 
مــوقــف سياسي لــلــرجــل، وأعلن 

أنه يتواجد حاليًا بمنطقة "جبال 
المراقشة" بمحافظة أبين.

ويعتزم الكفاح 
الــمــســلــح ضد 
الــــحــــكــــومــــة 

وااللتحاق بجماعة أنصار الشريعة المرتبطة بتنظيم القاعدة 
التي تقاتل الجيش منذ سنوات..

أكاذيب في أكاذيب

ـــــاق    ــــــــــي ســـــي ف
حملة األكــاذيــب 
المفضوحة التي تروجها 
ــيــان  أبــــــواق اإلخـــــــوان ب
انــســحــاب حـــزب البعث 
العربي االشتراكي القومي 
ــتــحــالــف الــوطــنــي  مـــن ال
وتــجــمــيــد عــضــويــة الــدكــتــور 

قاسم سالم..
طبعًا قام اإلخوان وبسرعة فائقة وعلى طريقة «مطابع اآلفاق» بطبع 
قيادة قطرية مؤقتة ولجنة تحضيرية، مبررين ذلك القرار «التاريخي» 
بأنه دفاع عن الرئيس هادي ووقوف سالم مع الزعيم.. فقررت هذه 
اللجنة ان تطلب الله.. لكن وخالل ساعات أعلن حل المشكلة.. وصدق 

من قال: «من ساير اإلخوان هان وخان..»!!

< الشيء الطبيعي أن أية أزمة إذا لم تحل أو تعالج اسبابها بشكل سريع فإنها تظل تولد أزمات حتى تسقط الجميع.. واالصطفاف الهش يقود   
إلى هزيمة لمشروع اإلجماع الوطني بكل سهولة..

فالمشــهد السياســي والخارطة الحزبية اليمنية المتصارعة دخلت كما يقال مرحلة كسر العظم.. وهذا تحول خطير يؤكد أن األزمة اصبحت اشبه 
بكارثة تحل بالبالد وستقضي على األخضر واليابس..

حوار البنادق!!


