
يحيى عبدالله دويد
لكل من يحمل السالح وينتهج القتال وسيلة 
ومــازال في قلبه ذرة من إيمان اتقوا 
ربكم في دماء األبرياء ووجل النساء 

ودموع األطفال وترويع اآلمنين.

يونس هزاع:
ليمنيين أن يحلوا مشاكلهم  على ا
بأنفسهم، سواء بالحوار أو الحرب عندما 
تعجز لغة الحوار.. بنعمر سيظل يمدد 

وال يبالي.

هند اإلرياني:

الحروب تجلب الدمار ال تجلب «التغيير» 
هــذا درس تعلمناه مــن أحـــداث الثالث 
السنوات الماضية، اليمن كان حظها أفضل 
من سوريا وليبيا، فال تذهبوا بها لنفس 

المصير.

أحمد غراب:
في كل الحروب دائمًا القتلى والجرحى 
مــن الــشــعــب والــمــدنــيــيــن والــمــشــاه 

واألبرياء وان الشعب هو من يدفع ثمن 
كل الصراعات.

علي سيف:
الوصول إلى أي اتفاق حول القضايا 
محل الخالف أسهل بكثير من الوصول 
الى اتفاق حول كيف جعل األمر يبدو 

كنصر مبين لكل طرف.

ضاحي خلفان:
الــكــربــالئــي يطلب مــســاعــدة خارجية 
لــمــواجــهــة داعــــش.. عـــراق صـــدام صد 

مليوني جندي إيراني.. اآلن العراق خمسة عشر ألف ما 
قادرين لهم.. عراق آخر زمن.

اياد أبو شقرا

ــفــاجــعــة الــتــي  أســـــوأ مـــا فـــي ال
يشهدها اليمن حاليًا أن بعض 
قادته مــازالــوا «يتفاجأون» من 
األحــداث الجارية فيه.. السؤال 
هل اخوانهم العرب متفاجئون 

أيضًا.
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ال تراجع عن خيار الشعب َّـ الديمقراطية 
وبناء الدولة اليمنية الحديثة.

القربي في لقاء صحفي:

الصراع الدائر بين اإلصالح والحوثيين من أجل السلطة

وأضاف "طالما أن المباحثات مستمرة، ربما هناك 
بعض األمور التي طلب أن تحل". مشيرًا إلى حرص 
وتأكيد الرئيس عبد ربه منصور هادي أن الحل ألي 
أزمة في اليمن يجب أن يكون حًال سياسيًا وأنه لن 
يقبل بإراقة الدم اليمني الغالي، وأن هذا الحل يجب 

أن يلّبي المطالب التي يريدها الشعب.
وشّدد القربي على ضرورة أن تكون تلك الحلول ال 
لة بالنظام الجمهوري 

ّ
تمس الثوابت الوطنية المتمث

والوحدة والديمقراطية والمبادرة الخليجية وإنجاز 
ى من المرحلة االنتقالية بأسرع وقت ممكن، 

ّ
ما تبق

حتى تستقر البالد وتنتهي من محاوالت الضغوط 
نتيجة تفسيراتنا واختالفاتنا لما جاء في المبادرة 

الخليجية وما تم من تنفيذ بعدها.
ق بموقف المؤتمر الشعبي العام مما 

ّ
وفيما يتعل

يجري أوضــح القربي "نحن في المؤتمر الشعبي 
كتنظيم لن ندخل طرفًا ال في المباحثات وال في 
الصراع. نحن حرصنا على أن يكون موقف المؤتمر 
هــو مــوقــف دائــمــًا مــا نتمّسك بــه منذ أن كــان في 
المواجهة في عــام ٢٠١١، التمّسك بالشرعية 
الدستورية وأن أي تغيير يجب أن يكون بالطريقة 

الديمقراطية، وهكذا نقلنا السلطة".
ولفت القربي إلى أن هناك خطرًا قائمًا في اليمن من 
مصير مشابه لما جرى في العراق وسوريا، و"ربما أن 
الدعم الذي يأتي لطرف من خارج اليمن قد يدفعنا 
نحو مصير مشابه للعراق وســوريــا، ولذلك نحن 
نحاول أن نجد الحلول قبل أن يتوّسع هذا الصراع".

وقال إن المؤتمر الشعبي العام بعد ٢٠١١م خرج 
طرفًا رغم أنه لم يكن منتصرًا لكنه اعتبر نفسه 
منتصرًا ألن السلطة انتقلت بطريقة ديمقراطية 
وسلمية من الرئيس السابق الزعيم علي عبد الله 
صالح إلى رئيس الجمهورية األخ عبد ربه منصور 
هادي، بينما لم يكن حقيقة سوى اتفاق سياسي 
لنقل السلطة وتشكيل حكومة وفاق وطني.. لم 
يحدث عندنا ما حــدث في مصر أو بلدان أخــرى. 
ولكن شعور اآلخرين بهذا االنتصار البسيط جعلهم 
يكّررون نفس األخطاء في إدارة الدولة وجعلهم 
يمارسون اإلقصاء واالستبعاد الذي كانوا يتهمون 
المؤتمر بممارسته. بدًال من أن يقولوا ال بد أن نقف 
وال نكّرر تلك األخطاء ونبدأ في التغيير وأن نبني 

دولة وفق الشعارات الجميلة التي أطلقت. البعض 
اعتقد أن المؤتمر سينتهي في ٢٠١١ والنظام 
سينهار، ولهذا هرولوا إلى الطرف اآلخر، واآلن أعتقد 
أن كثيرًا منهم يندمون على ذلك ألنهم شعروا أنهم 

تركوا مواقعهم ليس عن قناعة.
وفيما يتعلق بالدستور الجديد الــذي يجري 
إعداده، أوضح القربي أن هناك توصيات في مؤتمر 
الحوار فيها نزعة االنتقام واإلقــصــاء وتتعارض 
مع حقوق اإلنسان ومبادئ الحريات، وهل يمكن 
أن يقبل دستور يؤسس لتقييد حريات وإقصاء 
أشخاص أو جماعات، أنــت تهّيئ الظروف لخلق 

أزمات قادمة.
واعتبر أن المصالحة الوطنية الشاملة مع كل 
األطراف هي الطريق لتحقيق االصطفاف الوطني، 
يجب أن يكتب الدستور بصيغة تلقى من خاللها 

القبول من الشعب والتقدير واالحترام من المجتمع 
الدولي.

 وفيما يتعلق بقضية األقــالــيــم قــال الدكتور 
القربي: يجب أن نتدّرج فيها، وأعتقد أن الدستور 
ن من 

ّ
الجديد سيضع آلية لتطبيق األقاليم، ستمك

بناء دولة اتحادية قادرة على الصمود أمام مختلف 
التحديات. موارد الدولة محدودة ومتطلبات بناء 
الدولة االتحادية غير محدودة، وإذا انتقل الفساد 

إلى األقاليم سيكون الثمن أكبر". 
وحــول لقاء الزعيم والــرئــيــس فــي عيد الفطر 
المبارك، قال القربي إن االثنين قّررا الذهاب لصالة 
العيد في جامع الصالح، وبالتالي عرف كل طرف 
بت 

ّ
أن الطرف اآلخــر سيذهب للصالة. هناك رت

ات األمنية من الطرفين وكانت المصافحة  اإلجــراء
وتبادل الكلمات. كم كان جميل أن نرى ذلك المشهد 

ليس للمؤتمريين فقط وإنما للشعب اليمني كله 
ألنهم شعروا في تلك اللحظات وكأن األزمة انفرجت 
وكان العيد عيدان. وكانوا ينتظرون البناء عليه، 

ولكن لألسف الشديد لم يبن عليه.
وأضــاف "المؤتمر تنظيم له ثقله وال يمكن أن 
يستثنى من أي حل، ولذلك من مصلحتهم أن تكون 
تلك اللحظات فرصة لكي يدفعوا بمزيد من التوافق 

بينهم".
وقـــال "االخــتــالف فــي وجــهــات النظر يجب أن 
تحترم. ولكن أن يتحول االختالف في وجهات النظر 
إلــى خــالف، ال بد أن نمنعه، ويجب على األطــراف 
ف االختالف داخــل المؤتمر 

ّ
السياسية أن ال توظ

وتحّوله إلــى خــالف ألنــه ليس من مصلحتهم في 
المقام األول".

وأشار إلى أنه منذ ٢٠١١ إلى اليوم لوال وسطية 
المؤتمر وقدرته على التسامح وتقديم التنازالت 
المجحفة في بعض األمور أمام مطالب مجحفة.. 
ومع ذلك كنا من أجل نجاح مؤتمر الحوار واستقرار 
اليمن نتقبل كل ذلك. المؤتمر اليوم أكثر شعبية 
ر 

ّ
مما كان عليه في ٢٠١١م.. وأكد أن المؤتمر يفك

اآلن في عقد اجتماع لجنته الدائمة، ويجب أن يتم 
بالتوافق في اللجنة العامة وبين الرئيس والزعيم.

وعن التداعيات األخيرة قال الدكتور أبوبكر القربي 
في مقابلة مع قناة آزال: "عشنا مثل هذه الظروف في 
٢٠١١، وكنا على شفا حرب أهلية، ولكن القيادات 
السياسية عرفت أن الحرب لن تقود إلــى حل ولن 
يخرج أحد منتصرًا وأن الحوار هو الطريق لحل األزمة، 
ونجحنا في ذلك ألن القيادة في تلك الفترة كانت 
مؤتمرية ولم تكن تريد تدمير الوطن.. أعتقد أن 
الرئيس هادي القيادي المؤتمري ال يزال يتمّسك 

بنفس الروح التي حلت األزمة في ٢٠١١".
ولفت إلــى أن نقاط االتــفــاق اآلن أكثر من نقاط 
االختالف، والمراحل األخيرة في المفاوضات تكون 
 إذا استمرت بعض 

ً
دائــمــًا هــي األصــعــب، خــاصــة

األطراف في تأجيج العنف وإعاقة المفاوضات.
وأضاف "علينا جميعًا أن نقّدر الجهد الكبير الذي 
مه 

ّ
يبذله ومــا زال يبذله الرئيس هــادي منذ تسل

السلطة لحل األزمات المتتالية، وأن يتخذ قرارات 
لة 

ّ
اليوم فيما يعتقد أنها لمصلحة اليمن المتمث

ــوحــدة والديمقراطية  بالحفاظ على الــدولــة وال
ومــكــاســب ثــورتــي سبتمبر وأكــتــوبــر، وأن يصر 
كما يقول على أن الحوار هو طريق حل المشاكل 

السياسية وليس االقتتال.
ودعــا األحـــزاب والتنظيمات السياسية إلــى أن 
تنظر إلى المستقبل ألنها بحاجة إلى تحقيق األمن 

واالستقرار لألجيال القادمة.

أكــد الدكتــور أبو بكــر القربي- عضو اللجنة العامة رئيس دائــرة العالقات الخارجية- أن ما يحدث اليوم فــي العاصمة صنعاء لن يحقق  
لإلصالح أو أنصار الله الهدف الذي يتخّيلون أن يصلوا إليه.

ف بالمذهبية والدين، وهو صراع سياسي، كل واحد يريد أن يصل إلى الحكم والسلطة، ولكنه 
ّ

وقال: إن ما يجري هو صراع سياسي بينهم وغل
م الوصول إلى الســلطة عبــر صناديق االقتراع، وبالتالي بدًال مــن أن يكون هذا الصراع 

ّ
اختــار الطريــق الخاطئ في بلد أســس لديمقراطية ونظ

للوصول إلى السلطة بالطرق الديمقراطية يحاول كل طرف أن يضعف اآلخر باستعمال السالح.

الحوثيون واإلخوان اختاروا 
الطريق الخاطئ في بلد 

ديمقراطي

 تمس 
ّ
أية حلول يجب أال
الثوابت الوطنية

لن نتدخل مع أي طرف ونتمسك 
بالشرعية الدستورية

المصالحة الوطنية الشاملة مع كل األطراف هي الطريق لالصطفاف الوطني

نحذر من خطر قد يجر اليمن إلى مصير مشابه 
لما يجري في العراق وسوريا

ياسر العواضي: لن نصطف 
مع مليشيات وسندافع عن 

الشرعية الدستورية

جدد االستاذ ياسر العواضي عضو  
اللجنة العامة للمؤتمر، التأكيد على 
موقف المؤتمر الشعبي العام وقيادته، من 
ــة والــصــراع القائم،  أحــداث وتداعيات األزم
برفض االصطفاف والوقوف مع طرف ضد 
طرف آخر، أو مع "مليشيات" ضد "مليشيات"، 
مكذبًا تسريبات ونشرًا إليكترونيًا تناوله، يوم 
الجمعة، بمزاعم انخراطه في تحشيد لمصلحة 

طرف في الصراع.
وفي حسابه بموقع التدوين تويتر، أكد عضو 
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
ياسر العواضي: "غير صحيح أني أحشد ضد 
طرف، ولسنا مليشيات كما يريد البعض، ولن 

نصطف مع مليشيات ضد مليشيات".
وأضــاف: "وأما الشرعية الدستورية عندما 

َمس، فسندافع عنها وبالشرعية".
ُ
ت

ونشر القيادي في المؤتمر الشعبي العام 
صورًا لإلصابات التي لحقت به في منطقة الساق 
عقب جريمة التفجير اإلرهابي الذي استهدف 
مسجد دار الرئاسة في جمعة رجب - يونيو 
٢٠١١م واستهدفت رئيس الجمهورية 

وكبار قيادات الدولة والمؤتمر ..
وكتب:

"ساقي بعد تفجير جامع الرئاسة ونحن ركع 
سجود في جمعة أول رجب ٢٠١١م للذكرى 
بعد أن شفانا الله ونجانا من اإلرهــاب، نحمد 

الله ونشكره".

قبائل الضالع حاصرت القتلة وأردت أربعة منهم

المؤتمر يدين اغتيال القيادي البارز ناصر العودي ويحذر من االنجرار للصراعات
عبر مصدر مسؤول في األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام عن ادانة واستنكار المؤتمر الشعبي العام للعمل 
االجــرامــي الــذي قامت به عناصر التطرف واالرهــاب- 
السبت- باختطاف وقتل الشيخ ناصر العودي رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام بمديرية دمت محافظة الضالع 
والذي يعتبر من العناصر الوطنية التي عملت من أجل 

مصلحة وخدمة أبناء مديرية دمت والوطن.
معتبرًا هذا العمل االجرامي بادرة خطيرة ومحاولة 
لجر البالد الى مربع الصراع والعنف واستهداف االمن 
واالستقرار ويندرج في اطــار االستهداف المتواصل 
والممنهج لقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام منذ 

العام ٢٠١١م.
وطالبت األمانة العامة للمؤتمر كافة القوى واالحزاب 
والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني 

بإدانة هذا العمل االجرامي.
وحملت أجهزة الدولة والسلطة المحلية وأجهزتها 
لكاملة وطالبتها بتتبع الجناة  األمنية المسئولية ا

وتقديمهم للعدالة.
واعرب المصدر عن تعازيه ومواساته ألسرة الشهيد 
وقيادات وكــوادر المؤتمر الشعبي العام وأنصاره في 

محافظة الضالع ومديرية دمت.

وكان شهود عيان أفادوا أن مسلحين ُيعتقد ارتباطهم 
بتنظيم القاعدة اإلرهابي يستقلون سيارتين قاموا 
بإطالق النار بشكل كثيف صوب رئيس فرع المؤتمر 
في المدينة وشقيق عضو مجلس النواب عبده العودي.

واختطفوا الشهيد ناصر العودي الى خارج مدينة دمت 

بعد اصابته بعدة رصاصات".
والحقًا عثر على جثة الشهيد ناصر العودي رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي بدمت في الطريق الذي يربط بين 

مدينة دمت ومدينة رداع.
ُيذكر أن عددًا من أعضاء وأنصار المؤتمر وأحزاب 

التحالف والقبائل من أبناء الضالع حاصروا المجموعة 
المسلحة التي اغتالت العودي وقد اسفرت المواجهات 
عــن استشهاد أربــعــة مــن مرافقي الشهيد ناصر 
العودي ولقي أربعة من المسلحين مصرعهم الذين 
وصلتهم تعزيزات من دمــت وجبن لفك الحصار 

عنهم.
هذا وقد أثارت جريمة اغتيال رئيس فرع المؤتمر 
بمديرية دمت سخطًا شعبيًا وغضبًا واسعًا في أوساط 
قيادات وأعضاء المؤتمر والتحالف وجماهير الشعب 
الذين اشــادوا بمناقب الشهيد وحرصه على األمن و 
االستقرار ومواقفه المؤتمرية الشجاعة ودفاعه القوي 
عن الشرعية الدستورية والثوابت الوطنية.. مؤكدين 
أن دم الشهيد ناصر العودي لن يذهب هدرًا والبد أن 

ينال القتلة جزاءهم العادل.
الجدير بالذكر أن عناصر إرهابية بدأت تستوطن 
مــديــريــة دمــت بشكل يــهــدد حــيــاة الــســيــاح الذين 
يرتادون الحمامات الساخنة التي تشتهر بها مدينة 

دمت..
«الميثاق» أن  وفي تطور الحق ذكرت مصادر خاصة لـ
المسلحين اختطفوا مدير األمن السياسي العقيد محمد 

طاهر الشامي بالمديرية ونجليه وقتلوا أحدهم ..

االرهابيين القتلة 

الشهيد
 ناصر العودي

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

نائب رئيس المؤتمر- األمين العام


