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ــة عزالدين الرشعبي  مستشار وزارة الخارجي
ــن الذين  ــو العام ع ــرار العف ــات ق ــول: إن تداعي يق
ــاء يهدف  ــة ديسمرب بصنع ــاركوا يف فتنة خيان ش
ــورة أوىل اىل حماية الجبهة  ــة أساسية وبص بدرج
ــى  ــذي يسع ال ــي  ــج املجتمع ــة والنسي الداخلي

العدوان جاهدا لتفكيكه.
معتربا تلك الخطوة   صائبة وحكيمة وتأتي من 
ــدأ التسامح واللحمة  ــل حقن الدماء وتعزز مب أج
ــب  ــأن الشع ــي ب ــوى الوع ــع مست ــة وترف الوطني

اليمني واحد والدم اليمني واحد والوطن واحد.
مواجهة العدوان 

ــد  أن األولوية  يف  ــدا أن العفو السيايس يؤك مؤك

املرحلة الراهنة هي ملواجهة العدوان وبناء اليمن 
ــة واالمالءات  ــن الوصاي ــل الخايل م ــر املستق الح
ــن  الصنمية وعبادة  ــة , ويحرر الشعب م الخارجي
ــس لفرد  وقرار  ــخاص وان الوالء للوطن ولي األش
يعطي فرصة ملن أخطأ وأذنب ضمن القضايا التي 
ــأنه ان  يفتح  ــا حيث أن من ش ــن التسامح فيه يمك

صفحة جديدة وإزالة حدة االحتقان.
ــو السيايس يعرب عن  ــع الرشعبي : إن  العف وتاب
ــعبياً فهناك  ــدث رضا ش ــة وسيح ــة الدول إنساني
ــب أن يشملهم  ــون يج ــة ومظلوم ــا سياسي قضاي

العفو  والبعد األمني يف هذه الظروف أهم جانب.
واستطرد قائال : وعىل ضوء كل ما سبق  نسعى 
ــة أرجاء الوطن  ــن والطمأنينة كاف ــم األم إىل أن يع
ــىل  ــم ع ــدوان الغاش ــرار الع ــول دون استم ويح
ــاك تفاؤل  ــاء أبنائه وهن ــرة بدم ــا واملتاج أراضين
ــاء الشعب  ــة أبن ــام من كاف ــرار العفو الع ــري بق كب
ــواء يف الداخل أو الخارج كونه يعزز من  اليمني س
ــك والتالحم االجتماعي بني أبناء الشعب  التماس
ــراده املشاركة يف عملية  ــح لجميع أف ــي ويتي اليمن
ــل أن يكون   ــن ونأم ــة للوط ــاء والتنمي ــادة البن إع

ــري لهؤالء الذين انجروا إىل دعوة  فاتحة وبداية خ
ــم وأعمالهم وبيوتهم  ــوا اىل حياته الفتنة ليخرج

ونسأل الله لهم التوبة واملغفرة والهداية.
واحة التسامح 

ــس املركز  ــارف الرزاع رئي ــه اوضح ع ــن جانب م
اليمني للجاليات أن تتابع عمليات االفراج عن كل 
املعتقلني ضمن املؤامرة األخرية يف إطار قرار العفو 

العام يحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية عىل املدى 
ــد روح التسامح واإلخاء  ــب والبعيد ويجس القري
ــج الداخيل  ــع وتماسك النسي ــة الجمي وكسب ثق
بعيدا عن االنشقاق والعداء واالنتقام وأي مؤامرة 

تستهدف الوطن وأمنه واستقراره.
ضبابية األمور 

ــوة يقول من جانبه :  ــل السيايس زيد البع املحل
ــة وبناءة تدل عىل  ــو السيايس خطوة إيجابي  العف
ــرص عىل لم  ــن التعامل والح ــرم األخالق وحس ك
ــد الكلمة خصوصاً يف ظل الظروف  الشمل وتوحي
ــب اليمني اليوم وعىل  ــة التي يمر بها الشع الراهن
ــىل وأد الفتنة إال حوايل خمسة  الرغم انه لم يمر ع
ــور غامضة وال  ــط  وال تزال األم ــن يوماً فق وعرشي
ــار املالحقة  ــارص متخفية ويف إط ــزال بعض العن ت
ــرار العفو جاء  ــا إال أن ق ــال جزاءه ــة لتن القانوني
ــن النوايا ويزيل ضبابية  بشكل رسيع ليثبت حس
ــور التي كان البعض يروج لها ومنها أن أنصار  األم
ــة وال يريدون إال  ــدون ويسعون للملكي ــه مستب الل
ــاس غصباً عنهم ومن  انفسهم ويسعون لحكم الن
ــت الرئيس  الصماد بهذا القرار ان  هذا القبيل فأثب
ــي هو الذي  ــع وان التعايش السلم ــن للجمي الوط

يجب أن يسود.
ــوة يقول : لقد فوت الرئيس الصماد  ومىض البع
ــات الفتنة  ــارص مليشي ــو العام عن عن ــرار العف بق
ــدوان واملرتزقة والحاقدين الذين  الفرصة عىل الع
كانوا يستغلون املوقف يف وسائل اعالمهم إلشعال 

املزيد من األحقاد بني أبناء اليمن فجاء قرار العفو 
ــي املسألة من أساسها ويفتح صفحة جديدة  لينه
ــه بشكل جدي  ــا التسامح والعفو والتوج عنوانه
ــن املستعمرين ومنح العنارص  للدفاع عن اليمن م
ــن والئهم لله  ــة جديده ليعربوا ع ــرر بهم فرص املغ

والوطن والشعب.
تفاهمات جادة 

ــة املنار  ــر صحيف ــس تحري ــاـ  رئي ــد الباش ولي
ــو بشكل عام خطوة جيدة  ــة يقول  : العف اإلخباري
ــي ولكن يجب  ــيل والخارج ــوى الداخ ــىل املست ع
ــا له من حساسية  ــة  الوضع الحايل مل إدراك طبيع
ــمله العفو  عىل املدى البعيد بغض النظر عن ما ش
ــاج إىل تفاهمات جادة  ــه يحت ــن استثناءات لكن م
حول كل من لهم عالقة باألحداث األخرية.                 

ولهذا فإن قرار العفو يقتيض رضورة النظر إليه 
ــل السيايس الشامل  ــار من زاوية الح بعني االعتب
ــددات وطنية  ــق مح ــار الرشاكة وف ــل يف إط والعم
ــة يسودها األمن  ــل التأسيس ملرحلة قادم من أج

واالستقرار.
بعيدًا عن الفوضى 

ــب االعالمي حميد القطواني : العفو أطفأ  الكات
ــرراً أن  ــان مق ــة ك ــة امريكي ــرة  اماراتي ــا  مؤام بقاي
ــوم 24 اغسطس  ــوم بتنفيذها الخائن عفاش ي يق
ــرة يف ذروة  ــك املؤام ــخ سقطت تل ــك التاري ويف ذل
ــي  ــت األدوات الت ــوم سقط ــا والي ــرص نجاحه ف
ــوت رسيرياً  ــار األمني عىل فرصة امل ــرت االنتح أث

ــل يف  ــا حص ــان م ــد أن ك ــي. بع ــاق طبيع كاستحق
ــاء هو جزء من مشهد اقليمي  ضمن الخندق  صنع
ــه لالنتحار  ــع أدوات ــذي يدف ــي ال ــو امريك الصهي
العبثي تحت ضغط الهزائم والفشل يف كل امللفات 
ــه برزاني  ــي لتوجي ــع الصهيوامريك ــا  دف ــذا م وه
ــوىض يف العراق واجبار  ــعال الف لتنفيذ مؤامرة اش
ــعال الفوىض  ــري عىل االستقالة بهدف اش الحري
ــعال الفوىض  ــو الذي دفع عفاش إلش ــان وه يف لبن

يف اليمن.
ــداث يف لبنان والعراق  وأضاف :كما تتالت األح
ــرة كما  ــن األدوات املؤام ــرات ودف ــوط املؤام بسق
دفنت  يف اليمن بقرار حكيم يعزز التالحم الشعبي 

والجبهة الداخلية.
ــدوان  بعد   ــوم كلها ضد الع ــاف : اليمن الي وأض
ــس وسوف تبدأ  ــرة والطابور الخام سقوط املؤام
التحوالت الكربى بعد العفو السيايس  يف مسارات 
ــالم والدفاع واألمن فأقل  امليدان والسياسة واالع
ــا وسوف يتمخض عنها  ــن 30 يوما هذه افرازاته م
مصري املنطقة  بعدما حسم اليمن مصريه والقضاء 
ــا بانفراجة  ــر األوراق والرهانات إم ــا عىل آخ أمني
ــل امللفات أو  ــة ومنصفة يف ك ــة بتسوية عادل كامل

االنفجار الشامل.

بعد العفو العام..بعد العفو العام..
سياسيون ومراقبون أن نتائج العفو السيايس عىل ذمة فتنة ديسمرب بصنعاء أكد 

ــا والحفاظ عىل  ــة جبهته ــدة الداخلية وصالب ــز الوح ــرى تعزي ــب يف مج تص
النسيج املجتمعي.

ــرار العفو الذي اصدره املجلس السيايس يعزز  ــاروا يف أحاديث لـ(الثورة) اىل أن ق وأش
ــي تحاول جاهدة اخرتاق  ــة العدوان  وأدواته من املرتزقة الت ــود اليمنيني يف مواجه صم
ــح آفاقا جديدة تعزز التوافق الوطني  ــة الداخلية وفشلت طيلة ثالثة أعوام ويفت الجبه

الذي يخدم مواجهة العدوان.
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