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          األمين العام المساعد لقطاع اإلعالم الدكتور أبوبكر القربي في حــــــــــــــــــــــــــــــــوار مع «الميثاق»:

تأخير االنتخابات سيؤدي إلى مزيــــــــــــــد من االحتقان

< نود يا دكتور بحكم خبرتكم السياسية وتعاملكم مع األحداث في 
مختلف المنعطفات والمحطات ان تشخصوا لنا الواقع في الساحة 

اليمنية وإلى أين يسير؟
- الواقع على األرض أعتقد أنه واضح في أعين اليمنيين.. أن هناك تدهورًا 
أمنيًا واقتصاديًا وأن الوضع السياسي أيضًا يبعث على القلق ألن األطراف 
السياسية المختلفة تتعامل مع ما يجري على أرض اليمن إمــا من واقع 
الخصومة أو من واقع االنتقام أو من واقع فرض الحلول التي يريدها طرف 
على األطراف األخرى، ومع هذه الحقائق، اضافة الى ما نسمعه من تصريحات 
من الــدول الشقيقة والصديقة حول الوضع في اليمن تستدعي اليوم أن 
يعيد الكثير من الساسة اليمنيين والقيادات السياسية النظر في مواقفهم 
السياسية وفي اسلوب تعاملهم مع هذه التطورات.. المؤتمر الشعبي العام 
كما تعرف كان قد بادر بالدعوة إلى مصالحة وطنية باعتبار أن المصالحة 
الوطنية هي التي ستضع األسس لبناء اليمن الجديد والتي يتمكن من تنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، وكون أن هناك مخرجات غير 
متوافق عليها معناه أن هناك احتماالت لنسف الكثير مما تحقق حتى اليوم 

في مؤتمر الحوار الوطني.
ته وحرصه على اليمن  المؤتمر الشعبي العام يقرأ هذه األحداث، ومن قراء
قدم الكثير من التنازالت منذ بداية المرحلة االنتقالية وحتى تشكيل الحكومة 
األخيرة، ألننا نعرف أن القضية هي ليست قضية االنتصار للمؤتمر وإنما 
أن المؤتمريين بحكم أنهم في معظمهم رجال دولــة، ورجــال يتحملون 
مسؤوليتهم نحو الــوطــن يــدركــون أن الــوطــن يأتي قبل التنظيم وقبل 

األشخاص.
< دكتور.. اآلن تقريبًا الذكرى الثالثة لتوقيع المبادرة الخليجية.. 
ومازالت دول الخليج في قمة الدوحة تطالب بتنفيذها ولم تذكر ال 
من قريب وال من بعيد اتفاق السلم والشراكة الوطنية.. هل هناك 
 حول المبادرتين وإلى أين ستقود اليمن.. نخشى أن 

ً
خالف فعال

تقودها الخالفات حول المبادرتين أو االتفاقيتين الى الصراع على 
حساب دماء اليمنيين؟

- ال يمكن أن يتم إلغاء المبادرة الخليجية تحت أي ظرف من الظروف ألنها هي 
التي أسست للمرحلة االنتقالية التي نعيشها وهي التي أسست لمؤتمر الحوار، 

وبالتالي قد أوصلتنا الى المخرجات التي خرجنا بها من خالل مؤتمر الحوار.
ة التفاقية السلم والشراكة بدا وكأنها أهملت أو تجاهلت  المؤسف أنه في القراء
أو ألغت المبادرة الخليجية، وهذا طبعًا بكل تأكيد ال يقلق دول الخليج فقط 
وإنما يقلق مجلس األمن ألن دول الخليج ومجلس األمن تعتبران المبادرة 
الخليجية هي األساس إلخراج اليمن من األزمة وإنهاء المرحلة االنتقالية وفقًا 

لآللية التنفيذية التي وضعت.
إذا كان هناك ما يستدعي حًال للتطورات األخيرة على الساحة، التوافق على 
بعض القضايا وبالذات القضايا األمنية، التي أعتقد أنها أكثر أهمية من أي 
شيء آخر، بعدها االقتصادية، أما السياسية فقد وصلنا الى كثير من حلولها من 
خالل مؤتمر الحوار الوطني، إذا كانت هناك رغبة المفروض أن تأتي في إطار 
ن األطراف جميعها من المشاركة 

ّ
اتفاقية تكميلية للمبادرة الخليجية تمك

في التوقيع عليها.
< يا دكتور لماذا ال يتم العمل اآلن 
من أجــل االتــجــاه نحو االنتخابات.. 
لماذا تتهرب األطراف السياسية من 
االنتخابات؟ إلى متى سيظل التمديد؟ 
خاصة وأنه تم التمديد لمدة عام بعد 
انتهاء فترة الرئاسة واآلن نمر بهذا 

الظرف ونواجه نفس المشكلة؟
- المؤتمر الشعبي الــعــام دائــمــًا كــان حريصًا 
على أن تنتهي المرحلة االنتقالية في موعدها 
لألسف الشديد- هناك مماطلة في البداية في 
عمل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، 
وبعدها في الحوار الوطني نفسه، واآلن نجد 
أنفسنا في دوامة المشاكل، صياغة الدستور وفي 
تشكيل الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات 

الحوار الوطني، كل هذا التأخير إما أنه متعمد أو غير متعمد، إذا كان متعمد 
فأنا اعتقد أنه سيؤدي بالبلد الى مزيد من االحتقان، وإذا كان غير متعمد وإنما 
نتيجة ظروف، أنا اعتقد أنه من المصلحة اليوم أن تجتمع االحزاب السياسية 
في إطار وقفة جادة مع المرحلة االنتقالية ألن االستقرار الحقيقي لليمن لن 
يتحقق اال إذا انتهينا من المرحلة االنتقالية وأجرينا استفتاء على الدستور 
وأجرينا االنتخابات، كلما طالت المراحل االنتقالية وهذا في تجارب الكثير من 

الدول كلما أدت الى المزيد من التدهور في األوضاع األمنية.
< لو انتقلنا الى القضية األخرى فيما يتعلق بمخرجات لقاء بوتسدام 

هل جرى االتفاق بين األحزاب على تحديدفترة زمنية للعمل؟
- ال اعتقد أن هناك تزمينًا ولكن هناك تأكيدًا على النقطة التي أشرت اليها، 
قضية االنتخابات، كان هناك تأكيدًا على أن العقوبات هذه ال تسهم في حل 
األزمة وتعقد الحل السياسي في اليمن وتنفيذ المبادرة الخليجية، اتفقوا على 
قضايا أخرى تتعلق بمخرجات الحوار الوطني، وأنا سعيد الحقيقة أن األحزاب 
المشاركة والفاعلة على األرض أستطاعت أن تصل الى كلمة سواء وتخرج 

باالتفاق الذي تم في بوتسدام.
< يعني هل اللقاء لم يتطرق حسب علمكم الى موضوع االقليمين؟

- أعتقد أن أحد أطراف الحراك الذي  يمثله األخ المهندس حيدر العطاس 
طرح هذا الموضوع لكنه رفض من بقية األطراف.

< إذًا يا دكتور لو انتقلنا الى موضوع آخر وهو موضوع زيارتكم 
للصين.. كيف كانت؟ هل يمكن أن تستعرضوا نتائج الزيارة؟

- كانت زيارة حزبية بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني للمؤتمر الشعبي 
العام، ألن الحزب الشيوعي الصيني كما تعرف يعتبر الجهاز الذي يضع 

ويرسم سياسات الدولة في الصين، وبالتالي هذه الدعوة جاءت أوًال لإلطالع 
على التجربة الصينية الخاصة بهذه المرحلة الجديدة التي بدأت فيها الصين 
خطوات متقدمة في المجال االقتصادي والسياسي وفي مجال الحريات وفي 
مجال مكافحة الفساد، وليستمعوا منا حول مجريات األمور في اليمن وتنفيذ 
المبادرة الخليجية والمرحلة االنتقالية، كان الحوار اعتقد مهمًا جدًا للجانبين.. 
بالنسبة للجانب الصيني أنا أعتقد أنهم استمعوا إلى ما طرحناه حول التطورات 
على الساحة اليمنية وكان واضحًا أنهم عرفوا الكثير من التفاصيل التي ربما 
لم تكن تنقل لهم أو كانت تنقل اعالميًا بصورة خاطئة، نحن كنا حريصين 
جدًا على أن نطرح التطورات على الساحة اليمنية بمنتهى األمانة والحرص 
على المصداقية ألن هذه األيام كما يقول المثل «الكذب حبله قصير»، وهذا 
الذي يجب أن تتعامل معه وسائل اإلعالم في اليمن التي تحاول أن تبدع في 

الكذب وليس في الحقيقة.
 وتعتقد أنها استطاعت أن تكيف الناس وفقًا لهذه األكاذيب، والذي يحدث 
هو العكس أن الناس يكتشفون الحقيقة وال يصدقون بعد ذلك ما يأتيهم من 
هذه الجهات حتى وإن كان صادقًا، ولهذا طرحنا لهم األمور بوضوح، حددنا 
لهم مواقف المؤتمر أين كانت أخطاء المؤتمر وما هي إنجازات المؤتمر في 
العملية السياسية وفي إخراج اليمن من المرحلة، ما هي التنازالت التي قدمها 

المؤتمر خالل هذه المرحلة، وعملية تهميشه وتقليص دوره.
ومن جانبهم طبعًا اعترفوا أن هذه األمور لم تكن تصلهم بصورة متكاملة 
الزيارة ازالت الغموض وهذا مهم للمؤتمر في دولة مثل الصين ومن الدول 

الخمس دائمة العضوية.
 نحن استفدنا كثيرًا ألننا رأينا في اسلوب عمل 
الحزب الشيوعي تواجده على كافة مستويات 
الدولة واألقاليم، واطلعنا على التنسيق المتميز 
بين قيادات الحزب على كافة األقاليم الصينية، 
وكما تعرف الصين مساحة كبيرة جدًا وسكانها 
يفوق المليار والـ٤٠٠ مليون، ومع ذلك تجربتهم 

أعتقد أننا سنستفيد منها كثيرًا في اليمن.
< هل ناقشتم معهم مسألة خطورة العقوبات 

الدولية وتأثيرها على التسوية؟
- طبعًا.. طبعًا.. قلنا لهم إن العقوبات ال تخدم 
التسوية السياسية بالعكس تعقد األمور بالنسبة 

للتسوية السياسية.
< دكتور.. ترأستم لحنة مؤتمرية كلفت بزيارة 
محافظات عــدن ولحج وأبــيــن.. ما هي نتائج 

لقاءاتكم مع قيادات الفروع؟
- طبعًا الذين يعادون المؤتمر الشعبي العام ويدركون أنه خرج من األزمة 
السياسية منتصرًا وأن وضعه اليوم أقوى مما كان عليه في ٢٠١١م يسعون  
الى إضعاف المؤتمر الشعبي العام لألسف أن هناك بعض عناصر مؤتمرية 
ربما أيضًا دخلت في هذه العملية وال مبرر التخاذهم مواقف من هذا النوع، 
لكن المطمئن أننا عندما نزلنا الى عدن واجتمعنا بقيادات فروع المؤتمر في 
أبين وعدن ولحج وجامعة عدن أوًال أغلبية إذا لم يكن ٩٠٪ من قيادات 
الفروع شاركت في هذه االجتماعات.. هذه القيادات كلها كانت تؤكد على 
ضرورة معالجة كل القضايا أو الخالفات في إطار النظام الداخلي للمؤتمر 
ولوائحه والجميع يرفض أية محاولة لتقسيم المؤتمر أو إحــداث انقسام 
داخله.. أن الجميع يعتقد أن العالقة بين رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر 
يجب أن تكون عالقة تكاملية لمصلحة اليمن في المقام األول قبل أن تكون 
لمصلحة المؤتمر وأنهم جميعًا يرحبون بانعقاد المؤتمر العام االستثنائي 
في أقرب فرصة حتى يأتي ممثلو المؤتمر من كافة المحافظات ويختارون 

قيادة جديدة للمؤتمر.
< هل التقيتم مع الميسري؟

- الميسري طلبنا اللقاء به.. هو كما تعرف عضو لجنة عامة وبالنسبة لي أنا 
عندما كنت نائب رئيس جامعة صنعاء كان هو تلميذ في كلية الهندسة 
بالجامعة، وكان من أعضاء فرع المؤتمر ومن الناشطين في المؤتمر، وطلبت 
ر لما 

ّ
أن يرتب لنا لقاء معه كما طلبنا مع الفروع باعتبار أنه هو اآلن الذي يحض

يسمى «لقاء مؤتمر جنوبي» في ١٥ ديسمبر، لكني عرفت اآلن أنه أّجل الى 
يوم ٢٠ ديسمبر.. واعتذر عن اللقاء طالبًا أوًال االعتذار قبل أن يلتقي باللجنة، 
كنت أتمنى من أحمد الميسري كقيادي مؤتمريًا أن يكون حريصًا كما نحن 

على المؤتمر وأن يأتي وأن يلتقي وأن يستمع الى الطرف اآلخر، ألنه لألسف 
الشديد هناك كثير من التشويه للحقائق والمعلومات تؤدي أحيانًا الى ردود 

فعل ال تخدم مصلحة الوطن قبل أن نقول مصلحة المؤتمر.
< هل استطعتم أن توضحوا الحقيقة ألعضاء المؤتمر في 

المحافظات الجنوبية؟
اتنا مع قيادات فروع المؤتمر على  - نعم.. نحن حاولنا حقيقة أن نؤكد في لقاء
مجموعة من القضايا األولى أن أحداث ٢٠١١م التي كان الهدف منها اجتثاث 
المؤتمر فشلت وبقي المؤتمر تنظيمًا قويًا على األرض في كل محافظات 
الجمهورية، ال أحد ينكر ذلك، وبالتالي يجب أن نتصدى ألي محاولة اليوم 

لإلضرار بالمؤتمر أو إحداث انقسامات في صفوفه.
والثانية اننا عندما نقول الحفاظ على المؤتمر نحن نتكلم عن تنظيم ليس 
فقط كأعضاء في المؤتمر وإنما قيادات األحزاب األخرى عّبرت عن ذلك، 
والمجتمع االقليمي والدولي يعتبر المؤتمر هو صمام األمان لليمن، وبالتالي 
أي عمل لإلضرار بصمام األمان هو إضرار بالوطن، لذا على المؤتمريين أن 
يكونوا أحرص من غيرهم على حماية المؤتمر من محاوالت الضرر أو إحداث 
االنقسام النقطة الثالثة أنه إذا كان الذين يريدون أو يختلفون حول قرارات 
اللجنة الدائمة التي اتخذت مؤخرًا، من حقهم أن يختلفوا، وفي النظام األساسي 
هناك  معالجات لهذه االختالفات وبالتالي لنحتكم للنظام الداخلي لكي نعالج 
هذه الخالفات وأال نسعى الى تعميقها بدًال من احتوائها، النقطة الرابعة أن 
فروع المؤتمر في محافظات الجمهورية مرّحب بقياداتها أن تأتي الى صنعاء 
وأن تجلس مع المعنيين في مختلف الدوائر لمناقشة هذه األمور وإيجاد 

الحلول لها.
خامسًا أننا سندعو الــى مؤتمر عــام وهــذا هو 

الفيصل في أي خالفات، مؤتمر عام استثنائي.
< لو عدنا الى اللجنة التي شكلت لاللتقاء 
برئيس الجمهورية.. هل من جديد 

حول هذه اللجنة؟
- ليس لدي أية معلومات.

< للتوضيح.. هــم طــرحــوا شروطًا 
عليكم إليقاف هذه التداعيات في 
الجنوبية وبالتحديد  المحافظات 
الميسري.. هل العودة عن قرارات 

اللجنة الدائمة أحدها؟
- لم يطرحوا.. ولم نلتق بهم.. هو طرح شروطًا 
من جانبه ولكن ليس باللقاء معنا، لكن اعتقد أن 

القضية ليست قضية وضع شروط.
اإلنسان الذي يريد الحلول يلتقي ويناقش خاصة وأننا في إطار تنظيم واحد، 
أما إذا هو سيشترط ونحن سنشترط، معنى هذا أنه ليس هناك نية للعمل 

كأبناء تنظيم واحد ملتزمين بنظامه الداخلي ولوائحه.
< إلى أين وصلت التحضيرات للمؤتمر العام االستثنائي؟

- أعتقد أن الدائرة التنظيمية تقوم باإلعداد لهذا المؤتمر الهام االستثنائي، 
ونأمل أن يتم خالل االسابيع القادمة، ألن المؤتمر اآلن في حاجة الى تفعيل 
دوره من جديد، وفتح المجال أمام قيادات جديدة، ألنه يجب أن تضخ دماء 
جديدة في قيادات المؤتمر لتتولى تسييره في المرحلة القادمة إن شاء الله.
ــعــام فــي مثل هذه  < هــل درســتــم أهمية عقد المؤتمر ال
الظروف؟خصوصًا وان أموال المؤتمر محتجزة كما أن األوضاع 

األمنية ال تسمح بعقد المؤتمر العام؟
ل مشكلة أمام انعقاد المؤتمر العام، 

ّ
- أعتقد أن األوضاع التنظيمية ال تمث

ألنني أعتقد أن أغلبية أعضاء المؤتمر العام سيشاركون في االجتماع، وإذا كان 
هناك من سيقاطع أنا أعتقد أنهم لن يمثلوا إشكالية في كل المؤتمرات التي 
قد تكون هناك عناصر ال تحضر لسبب أو آخر، المهم أن يكتمل النصاب وأنا 
متأكد أن المحافظات الجنوبية ستمثل في هذا المؤتمر العام، أيضًا بأعداد 
كبيرة بناًء على ما سمعناه ومن مشاركتهم في اجتماعاتنا عندما نزلنا الى 
عدن.. والذين اآلن يعترضون على القرارات والذين يريدون أن نغّير ونصحح 

ولديهم القدرة على تصحيحها، المفروض أن يشاركوا في هذا المؤتمر.
أعتقد أن المقاطعة دليل الضعف وليس القوة جربناها في العمل السياسي 
في االنتخابات النيابية في اليمن وكل األحزاب التي قاطعت خسرت وأظهرت 

مقاطعتها فقط لتغطية الضعف.
< قرارات المؤتمر في اللجنة الدائمة التي اتخذت مؤخرًا البعض 

ق عليها أنها غير مكتملة وخاطئة؟
ّ

عل
- هناك كما قلت نظام داخلي سنعود اليه هناك لجنة اآلن بناًء على ما طرح من 
بعض االخوة في المحافظات الجنوبية شكلت لجنة قانونية لمراجعة هذه 
القرارات في إطار النظام الداخلي واللوائح، وما ستعرضه هذه اللجنة القانونية 

تناقشه اللجنة العامة وتقرر فيه.
< علمنا أن هناك خطة نزول ميداني لقيادات المؤتمر.. هل تعطونا 

صورة حول أهدافها؟
- أهدافها في المقام األول تنظيمي، تتمثل في إزالة أية معلومات مشوهة 
عن المؤتمر وعما يجري فيه، ألنه من المؤسف أنه في الظروف التي تعيشها 
اليمن والمخاطر التي نواجهها جميعًا، والدولة مهددة باالنهيار أن هناك بدًال 
من أن يركز على القضايا الجوهرية التي تهدد الكيان اليمني يسعى ويوجه كل 
طاقاته للهجوم على المؤتمر وهو يعرف أن من مصلحته أن يكون المؤتمر 
قويًا على الساحة ألنه كما قلت- سابقًا القوة التي يمكن أن تؤثر على األرض 
في تحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على الوحدة اليمنية وفي مواجهة 

تحديات التطرف واالرهاب.
< هل هناك دعم خارجي لمحاولة إحداث انشقاق داخل المؤتمر؟

- ال.. ال أعتقد أن هناك دعمًا خارجيًا.. القضية داخلية أكثر منها خارجية، 
بالعكس أنا أعتقد أن الخارج يتمنى أن يزول هذا الخالف في المؤتمر بأسرع 
وقت ألنه إذا شعروا أن المؤتمر تعّرض لهزيمة أو 
لضعف فإن هذا لن يؤدي إال الى مزيد من تدهور 
األمن واالستقرار في اليمن، ألن المؤتمر هو عنصر 

األمن واالستقرار في البالد.
< هل فتحت اللجنة العامة حــوارًا مع رئيس 
الجمهورية بهذا الخصوص؟ وخــاصــة بعد 

التداعيات األخيرة؟
- طبعًا.. هناك حوار منذ فترة طويلة حتى بعد 
التداعيات األخيرة.. اعتقد ذهب اليه بعض االخوة 
المكلفين من اللجنة العامة، نحن مستمرون في 
جهودنا مع فخامة الرئيس، نحن على عكس ما 
يصوره البعض، اللجنة العامة حريصة على فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هــادي، هو من قيادات 
المؤتمر التاريخية ومن الذين وقفوا في مواجهة 
العداء الــذي تعّرض له المؤتمر منذ ٢٠١١ م 

وحتى اآلن، ونجاحه هو نجاح للمؤتمر وفشله هو فشل للمؤتمر.
ولهذا نحن في أي إجراء نتخذه حتى عندما يكون أحيانًا على حساب المؤتمر 
نتخذه ألننا حريصون على أن ال ينعكس ذلك على قدرة الرئيس في إدارة 
شؤون الدولة، أو اإلضرار بشرعيته كرئيس للدولة، وهو ما يتعرض له من 

األطراف األخرى.
< باعتباركم وزير خارجية سابق ومطلع على الشأن الخارجي 
لسنوات طويلة ما خطورة ايقاف الدول والمنظمات المانحة 
لمساعداتها لليمن.. هل الحكومة قادرة على تجاوز هذا المنزلق 
في ظل تراجع أسعار النفط، البالد مهددة باالنهيار االقتصادي 

في ظل تخريب أنابيب النفط والغاز والكهرباء؟
- هذا الجانب يجب أن ننظر اليه ليس فقط من ناحية أثره على اليمن وإنما 
أيضًا أثره على الدول المنتجة أيضًا، فهذه الدول مواردها ستتأثر وسيكون 
لديها عجز في الميزانية على األقل في ٢٠١٥، ألن هذه الدول قد وضعت 
ميزانياتها لـ٢٠١٥ وبالتالي إما أن يكون لديها احتياطي يمكن أن تغطي 
منه العجز، أو أنها ستفتح بابًا لالقتراض لكي تغطي العجز، بينما تعمل خالل 
٢٠١٥ على إيجاد المعالجات إما باالتفاق على تخفيض االنتاج النفطي لرفع 

سعره أو تقليص ميزانية االنفاق في عام ٢٠١٦م.
ل ثانيًا ألن إنتاجنا  اليمن هي في وضع أسوأ أوًال ألن إنتاجنا من النفط يتضاء
مهدد دائمًا بتخريب األنابيب ثالثًا ألن ميزانية الدولة األن - لألسف الشديد- 
في بند المرتبات يزيد نتيجة التوظيف الكبير الذي حدث والمطالبة أيضًا 
بتوظيف إضافي دون إدراك أن الدولة ال تستطيع أن تتحمل هذا، معنى هذا 
على المستوى الداخلي هناك فعًال أزمة مالية ال يمكن أن تعالج فقط من 

 المؤتمر حريص على الرئيس هادي والــــــــــــــــتواصل معه مستمر 

< قال الدكتور ابوبكر القربي األمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة واالعالم إن قيادات المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات الجنوبية ترفض محاولة شق 
صف المؤتمر وتتمسك بوحدة التنظيم السياسي الرائد الذي قدم المنجزات العظيمة للوطن، مشيرًا الى ان محاوالت اجتثاث المؤتمر جارية منذ العام ٢٠١١م 

وقد باءت كلها بالفشل وبقي المؤتمر تنظيمًا قويًا على األرض، وصمام أمان لليمن وأي عمل لالضرار به هو اضرار بالوطن.
واكد القربي في أول حوار له عقب تعيينه أمينًا عامًا مســـاعدًا للمؤتمر الشـــعبي العام ان كوادر المؤتمر في المحافظات الجنوبية ســـتمثل في المؤتمر العام 

الثامن االستثنائي باعداد كبيرة.
وحول االعتماالت التي تدور في الساحة حاليًا أكد االمين العام المساعد ان تأخير االنتخابات لن يؤدي إال لمزيد من االحتقان واالضطرابات التي ستنعكس على 

مختلف مناحي الحياة في اليمن.
وقال ان المبادرة الخليجية اليمكن الغاؤها تحت أي مبرر ألنها األساس الخراج اليمن من أزمتها الراهنة.

مؤمًال بأن تكون لدى الرئيس هادي امكانية تبني مصالحة وطنية شـــاملة بين االحزاب السياســـية ألنها هي التي خلقت األزمة في حقيقة األمر منذ بداية األزمة 
ومن قبلها أيضًا. ... إلى التفاصيل
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