
في أمانة العاصمة وعلى صعيد أكثر من حي حرصت على حضور   
العديد من المظاهر االحتفالية التي ينظمها المواطنون في هذه 
األحياء بمناسبة شفاء فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية وقرب عودته إلى أرض الوطن، باإلضافة إلى االحتفاء بذكرى 
انتخابه في الـ17 من يوليو 1978م.. وهي مظاهر قيمتها الحقيقية وما 
تمثله من عمق وصفاء في أهدافها يعود إلى كونها قد أعدت ونظمت في 
إطار مبادرات ذاتية ال دخل ألحد سواًء أكان يمثل الجانب الرسمي أم الحزبي 
في ذلك من قريب أو بعيد ولكون هذه المبادرات الذاتية هي األكثر تعبيرًا 
وصدقًا عن غيرها من المناشط المخططة والموجهة فقد مثل ذلك لي عاماًل 
قويًا دفعني إلى تسجيل حضوري لهذه الفعاليات االبتهاجية واالحتفالية 
وذلك للمزيد من الرصد لكل ما تحمله من اشراقات وتعبيرات صادقة تعكس 
عظمة االلتفاف الشعبي العارم إلى جانب القيادة السياسية بزعامة فخامة 
األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية والذي أكرر هنا- ال شأن ألية جهة 

تنفيذية أو مؤتمرية بهذه الفعاليات.
ولعل البداية بدأت من داخل الحي الذي اقطنه حيث وجدت العديد من 
الشخصيات االجتماعية والشبابية يسعون حثيثًا في سبيل االعداد ألمسية 
احتفالية خطابية وفنية ابتهاجًا بشفاء القائد وكان هؤالء الناشطون من 
أبناء الحي كغيرهم من الناشطين في األطر الجغرافية األخرى يعقدون 
االجتماعات المتتالية بهدف اشراك كل من يقطن أحياءهم في عملية 

االحتفاء هذه.. وخاصة لمن يرغب في ذلك..
وكانت االشراقات التي يحق لنا هنا تسجيلها هي تلك المبادرات التي قام 
بها المواطنون من أجل انجاح هذه الفعاليات والمتمثلة في جمع مبالغ من 
المواطنين حسب امكاناتهم وكان لهم التفاعل الكبير الذي حققوه والذي 

حرص الكثير على المساهمة في انجاحه ..
األمر الذي امكن أحياء عدة في ظل روح التفاعل هذه من انجاز هذه 
االحتفاالت وبأعلى درجــات االبتهاج والفرح والسرور وبما ضمن لكل 
المشاركين قضاء ليالي ساهرة زاخرة مفعمة بالخطابات التي تحمل في 
ثناياها وسطورها كل معاني العرفان والوفاء والحب للقائد واالنتصار آلماله 
وتطلعاته وأيضًا بكل ما قدمته هذه الفعاليات من أعمال فنية وشعرية 

وإنشادية شاركت في تقديمها كافة المواهب واإلبداعات التي تزخر بها 
العديد من األحياء إضافة إلى كل ذلك صور االبتهاج والفرح العارم التي عبرت 
عنها األلعاب النارية التي أضاءت سماء هذه األحياء وبددت ظالمها الدامس 
باأللوان البديعة التي شكلت جميعها لوحة إبداعية مع جمال الروح الوفية 

والصادقة مع الوطن والقائد التي يتمتع بها المواطن اليمني.
اشراقات.. هل يستفيد العمل المؤتمري منها؟

اشراقات عبرت عنها مبادرات ذاتية كنت أتمنى على كل الذين يحاولون 
عبر منابرهم اإلعالمية المأزومة أن ينزلوا إلى أحيائهم بأمانة العاصمة 
ليقفوا أمام أبعاد ومدلوالت هذه اللوحة التالحمية ويستفيدوا من مدلوالتها 
ومعانيها العميقة وليتأكدوا- وبما اليدع مجااًل للشك- أن الوفاء والعرفان 

سمة من سماة شعبنا وأرضية تستند عليها مناقبه ومآثره الحميدة.
لقد شدتني كثيرًا تلك الجموع الغفيرة من أبناء أحياء أمانة العاصمة الذين 
حرصوا على الحضور لالبتهاج والتعبير عن فرحهم هذا بالزوامل واألهازيج 
الشعبية واطالق العنان لكل إبداع من شأنه أن يعبر عن عظمة فرحهم 

وابتهاجهم بشفاء القائد وقرب عودته..

وشدتني أيضًا تلك المحاوالت اإلبداعية لفن »االسكتش« الذي حاول 
الشباب من خالله االقتراب منه ليقدموا من خالله رسائلهم الواضحة والجلية 
إزاء كل ما يعتمل في وطنهم اليوم من ارهاصات وتداعيات خطيرة تعيشها 
بالدنا وهي في ظل أزمة لم ترحم أحدًا وفي ظل تأثيرها السلبي على 

اإلنسان والحجر بل وعلى كل مظاهر الحياة..
وكنت أتمنى لو أن قيادات المشترك ومعها أيضًا قيادات المؤتمر الشعبي 
العام بأمانة العاصمة قد فكرت ولو من منطلق فنون الرصد لحركة المجتمع 
واتجاهاته السياسية ورغباته وتطلعاته أن رصدت كل هذه المظاهر 
االحتفالية لتستفيد من أبعادها اإلنسانية والوطنية وفوق كل ذلك ابعادها 
الدينية وكانت الريب ستقف أمام اشراقات من شأنها أن تحدث لديها حركة 
ايجابية إن كانت مؤمنة بالعمل السياسي والوطني في أن تعيد ترتيب 
أوراقها من جديد على ضوء هذه التفاعالت الشعبية العارمة كمبادرات 
شعبية تلقائية استطاعت بإبداع وتألق أن تؤكد حضورها الفاعل في 
الحياة اليمنية وأن تقول صراحة لكل من يحاولون السير باتجاه التضليل 
والتشويش لعقلياتها أنها هنا على األرض اليمنية تعيش باقتدار على رصد 
تحوالت مجتمعها ووطنها، وقادرة في الوقت ذاته على التمييز بين الغث 

والسمين.
وخالصة.. المؤتمر الشعبي العام وهو التنظيم السياسي الحاكم في بالدنا 
والذي يقف فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية على رأس هرم 
قيادته السياسية والتنظيمية مدعو إلى االستفادة من هذه االشراقات ومعه 
ايضًا أحزاب اللقاء المشترك ومختلف الفعاليات باعتبار ما يحدث اليوم من 
التفاف واصطفاف حول القائد التاريخي علي عبداهلل صالح قد تجاوز كثيرًا 
سياسات واتجاهات وخطط وبرامج المؤتمر الشعبي العام وهو ما يؤكد أن 
على المؤتمر الشعبي العام أن يكون المستفيد األول من هذه االشراقات وأن 
يفكر جيدًا في كيفية استغالل هذا الزخم الشعبي العارم الذي عبرت عنه 
الجماهير والذي كان لوفاء واخالص علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
لهذه الجماهير أكبر وأطيب األثر في تشكيل كل صور االصطفاف التي 
نرصدها حول فخامته في صورة تالحمية ال مثيل لها، تتمثل في وفاء الشعب 

لقائد وعد وأوفى. 

االثنين : 25 / 7 / 2011م 
 الموافق :24 / شعبان / 1432هـ 

العدد: )1565( متابعات3

المؤتمر يدين إطالق رصاص على سيارة اليدومي 

المشترك يسعى إلى التصعيد والتنصل عن اتفاق التهدئة

البركاني: المؤتمر  بلور مشروعًا للبدء بفكفكة أسباب األزمة
أكد األمين العام المساعد   

في  السياسية  ل��ل��ش��ؤون 
الشيخ  ل��ع��ام  ا الشعبي  المؤتمر 
سلطان البركاني على ضرورة الحوار 
الوطني الشامل للخروج من األزمة.  

وكشف البركاني عن ان المؤتمر كان قد بلور 
خالل األيام الماضية مشروعًا للبدء بفكفكة 
عناصر األزمة من خالل إجراء انتخابات مبكرة 
خالل الشهور المتبقية من هذا العام وفقا 
للحاجة القانونية التي يتطلبها إجراء االنتخابات 
باعتبار أن إرادة الناخب هي األصل وأن التغيير 
في أي بلد ال يتم عبر االتفاقات السياسية وإنما 

عبر إرادة الناخبين. 
وقال: إن ذلك يتزامن مع إجراء حوار وطني جاد 
يتعلق بقضايا الحوثيين والحراك واالختالالت 
األمنية وقبل ذلك التمرد العسكري والمليشيات 

في الحصبة والمناطق المختلفة.
 وقــال األمين العام المساعد للمؤتمر:إن 
عامل توفير األمن هو الذي يمكن معه إجراء 
انتخابات باعتبار أن عامل إنهاء التمرد يجعلنا 
مطمئنين من أن الرئيس المنتخب سيمارس 
صالحياته متحررا من لغة المدافع والدبابات 
للقوات المتمردة ويهيئ األجواء إلزالة األزمة 

بشكل كامل.  
وأوضح الشيخ سلطان البركاني في تصريحات 

»الوسط« أن االنتخابات ستكون تحت إشراف 
دولي وقال: نحن ضمن مشروعنا سيكون هناك 
إشراف كامل لألمم المتحدة واالتحاد األوروبي 
وكل المنظمات المهتمة باالنتخابات على سير 

اإلجراءات االنتخابية. 
وفي رده على سؤال عن ما إذا كان تشكيل 
االنتخابات  يتزامن مع  الوطنية  الحكومة 

الرئاسية المبكرة أجاب االمين العام المساعد 
للمؤتمر: نتمنى ذلك واألمر متروك للمعارضة 
بحيث تلتزم األطراف على أن تعمل الحكومة 
على اإلعداد الجيد لالنتخابات وبحيث يتولى 
نائب الرئيس موضوع الحوارات والتوقيع عليها 
وستعمل معه كل مؤسسات الدولة التشريعية 
والتنفيذية باعتبار أن اإلصالحات تتطلب إعادة 

نظر في اإلجـــراءات التشريعية والتنفيذية 
وستعمل أغلبيتنا في البرلمان على وضع ما 
يتفق عليه موضع التنفيذ في الجانب التشريعي 
مع باقي الكتل النيابية. وحول ما إذا أصرت 
المعارضة على انتقال السلطة إلى النائب أوال 
قال البركاني: إننا بهذا العرض نكون قد أشهدنا 
شعبنا وأشهدنا العالم على مدى تعنت المشترك 

وإصراره على إقصاء إرادة الناخبين واللجوء إلى 
االتفاقات السياسية، مضيفًا: إن عملية االنتقال 
ينفذها الشعب وال تقررها األحزاب وفي حالة 
أصرت المعارضة على موقفها فإننا سنتمسك 
ببقاء الرئيس حتى نهاية مدته الدستورية في 

2013 وليس أمامنا أي خيار آخر. 
وقــال: إننا نقدم تنازال في الحزب الحاكم 
حين نقبل بانتخابات مبكرة فقط لنثبت للعالم 
حرصنا على الشراكة الوطنية وتجاوز األزمات 
والمعارضة هي من ستتحمل المسئولية وإال 
فإن هناك ملفا مفتوحا لم يغلق بعد ويتمثل في 
االعتداء اإلجرامي الذي استهدف رئيس الدولة 
وكبار قادتها وهو ما يجعلنا نعطي األولوية 
إلعــالن نتائج التحقيقات ومن ثم محاكمة 
مقترفي الجريمة على أساس أن من اشتركوا 
وأسهموا من األحزاب ال يمكن أن يكونوا شركاء 
في العملية السياسية. ومن حق الشعب أن 
يعرف من هم الجناة ومن يرتكب الجريمة 
ونتمنى أن يكون شركاؤنا في العمل السياسي 
جاهزين لذلك باعتبار أن التداول السلمي 
للسلطة ال يأتي عبر القتل وممارسة اإلرهاب 

وإنما من خالل العملية السياسية.  
وحــول صحة االتهامات الموجهة ألحــزاب 
المعارضة بخصوص حادثة جامع النهدين 
أكد البركاني على أن بعض أطــراف األزمة 
ضالعون بالعملية وقال: ال أريد أن أسمي اآلن 
فالتحقيقات والمحاكمات هي التي ستحدد 
ليهلك بعدها من يهلك وليحيا من يحيا على 

بينة.

استنكر مصدر في المؤتمر الشعبي العام ما أعلن   
عن تعرض سيارة األستاذ محمد اليدومي رئيس 
الهيئة العليا للتجمع اليمني لإلصالح من إطالق 
رصاص ظهر األربعاء بالعاصمة صنعاء بحسب ما تناقلته 

وسائل اإلعالم. 
والمؤتمر الشعبي العام إذ يدين بشدة حادثة إطالق 
الرصاص على سيارة اليدومي يؤكد رفضه لكافة أشكال العنف 
ويطالب بإتاحة الفرصة ألجهزة األمن للتحقيق في الحادثة 
وكشف مالبساتها وضبط المتورطين وتقديمهم إلى العدالة . 
ودعا المؤتمر الشعبي العام أحزاب اللقاء المشترك إلى 
تشكيل لجنة مشتركة من المؤتمر والمشترك برئاسة 
رئيس لجنة التهدئة رئيس جهاز األمن السياسي اللواء 

غالب القمش لإلشراف على التحقيق ورفع تقرير مشترك 
بالنتائج إلى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن عبدربه 

منصور هادي . 
وعبر المؤتمر الشعبي عن استغرابه من البيان الصادر 
عن اللقاء المشترك والذي حاول إصدار االتهامات المسبقة 
واستغالل الحادثة ألهداف سياسية والدعوة إلى التصعيد 
وهو أمر يؤكد السعي لجر البالد إلى مزيد من األزمات 
والتنصل عن اتفاق التهدئة والمساعي الرامية إلى عودة 

كافة أطراف العملية السياسية إلى طاولة الحوار . 
وجدد المؤتمر الشعبي العام دعوته ألحزاب اللقاء 
المشترك إلى الحوار كوسيلة حضارية لحل األزمة 

الحالية.

أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تدين 
المؤامرات  التي تستهدف حزب الرابطة اليمنية 

أعلنت أحـــزاب التحالف الوطني   
الديمقراطي عن إدانتها الشديدة 
واستنكارها للمؤامرة التي يتعرض لها حزب 
الرابطة اليمنية وأمينه العام محمد عوض 
البتره من قبل تلك العناصر الخارجة عن 
النظام الداخلي واألسس والمبادئ التنظيمية 
والسياسية والعقائدية للرابطة اليمنية في 

مــــحــــاولــــة 
بـــائـــســـة 
ــتــشــويــه  ل
ــف  ــوق ــم ال
ــي  ــن ــوط ال
لي  لنضا ا و
لهذا الحزب 

العريق والذي 
ظـــل وفــيــا 
ومــخــلــصــا 
لـــلـــوطـــن 
ونـــظـــامـــه 

ــجــمــهــوري  ال
ووحــدتــه الوطنية 
ــزة سياسية  ــي ورك

مهمة في النهج الديمقراطي وشريكا أساسيا 
في التحالف الوطني الديمقراطي. 

وعبرت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
عن كامل تضامنها مع حزب الرابطة اليمنية 
وأمينه العام محمد البتره ,كما أعلنت عن 
التي  النتائج  التام والقاطع لكل  رفضها 
ترتبت عن ما سمي - كذبًا وزورًا- بالمؤتمر 
العام االستثنائي خاصة وأن حزب الرابطة 
اليمنية عقد مؤتمره العام خالل الفترة 7-6 
ــزاب التحالف  ابريل الماضي وبحضور أح
الوطني الديمقراطي ومنظمات المجتمع 
المدني والجهات ذات العالقة وهو األمر الذي 
يظهر جليًا حجم المؤامرة التي تتعرض لها 
أحــزاب التحالف الوطني الديمقراطي في 
إطار المؤامرة االنقالبية التي تتعرض لها 
مؤسسات الشرعية الدستورية في البالد 
من قبل أولئك االنقالبيين الذين رفضهم 
الشعب في صناديق االقتراع وهاهم اآلن 
يجربون كافة الطرق االلتوائية والمخططات 
االنقالبية للقفز إلى السلطة والسيطرة على 
مقاليد الحكم خارج الدستور والنظام والقانون 

والنهج الديمقراطي . 
وأشــار البيان إلى أن ما يتعرض له حزب 

الرابطة اليمنية ليس إال حلقة من سلسلة 
تلك المؤامرات والمخططات اإلجرامية التي 
ستقف لها أحــزاب التحالف- كما وقف أبناء 
الشعب اليمني ألولئك المتآمرين- بالمرصاد 
دفاعا عن الوطن ونظامه الجمهوري ووحدته 

الوطنية ونهجه الديمقراطي. 
وطالبت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
ــادر  ــص فــي بــيــانــهــا ال
األربعاء الماضي كافة 
لمجتمع  ا ت  ليا فعا
ــوى  ــق ــي وال ــدن ــم ال
الـــســـيـــاســـيـــة 
ــة  ــي ــحــزب وال
ـــة ما  ـــإدان ب
يـــتـــعـــرض 
ـــزب  لـــــه ح
ـــة  ـــط ـــراب ال
وبقية  ليمنية  ا
أحــزاب التحالف من 
مؤامرات دنيئة ومحاوالت 
ــارة االنشقاقات  بائسة إلث
ــزاب كعقاب  داخــل هــذه األح
ــراف السياسية  لها من بعض األط
وبعض المتعاونين معها على مواقفها 
المبدئية المنحازة للشعب والوطن وثوابته 
الدستورية وهي تلك المواقف الثابتة التي لن 
تتزحزح مهما كانت خطط المتآمرين ودسائس 
االنقالبيين والتي لن تزيد أحزاب التحالف إال 
قوة في المواقف وصالبة في المبادئ وشموخا 
في الوطنية وثباتًا واستبسااًل في الدفاع 
عن النهج الديمقراطي والتعددية السياسية 
والحزبية وكافة المنجزات والمكاسب والثوابت 

الدستورية والوطنية. 
ــــزاب الــتــحــالــف الــوطــنــي  وجــــددت أح
الديمقراطي إدانتها لكل األطراف المتورطة 
في مسرحية ما سمي »بالمؤتمر االستثنائي 
تارة والهيئة المركزية تارة أخرى«، بصورة 
الداخلية  واألنظمة  للوائح  ا تخالف كل 
لألحزاب واألعــراف والتقاليد التنظيمية 
والسياسية المتعارف عليها حزبيا وتنظيميا 
وسياسيا وديمقراطيا، وهو األمر الذي يحتم 
على الجميع -دون استثناء- عدم االعتراف أو 
التعامل مع تلك النتائج الوهمية والمعطيات 
الال شرعية والخارجة عن الدستور والنظام 

والقانون... 

التغيي��ر  ل��ن يت��م عب��ر االتفاق��ات 
السياس��ية وإنم��ا عب��ر إرادة الناخبي��ن

االنتخابات ستكون تحت إش��راف دولي كامل لألمم 
المتح��دة واالتحاد األوروب��ي والمنظم��ات الدولية

التداول السلمي للسلطة ال يأتي عبر القتل وممارسة 
اإلره����اب وإنما م��ن خ��الل العملية الس��ياس��ية

استنكر أبناء نهم االعتداء الغاشم الذي ارتكبته   
عصابة اللقاء المشترك في منطقتهم والذي 
استهدف قصف المنازل ما أدى الى استشهاد 

عدد من المواطنين وإصابة آخرين.
 وقد نفى المواطنون ما تناقلته قناة الفتنة »سهيل« بأن 
القصف جاء من معسكر الحرس الجمهوري .. مؤكدين أن 
المعسكر لم يقم بقصف أي مكان آهل بالسكان، وأن ما 
حدث هو من فعل عصابات اللقاء المشترك المتمركزين 

في نقيل بن غيالن.
وعبر أبناء نهم في لقاءات بثتها قناة الفضائية »اليمن« 
عن إدانتهم لهذه الجريمة البشعة التي وقعت من قبل 
المشترك وكذبوا ادعاءات قناة »سهيل« بأن القصف جاء 
من معسكر )63( للحرس الجمهوري وقالوا انه لم يصدر 
منه أي شيء، وقد جاءت القذائف من قبل عناصر المشترك 
المتمركزين في نقيل ابن غيالن والذين ارتكبوا جريمة 
نكراء استهدفت منازلهم وقتلت 4 من أسرة واحدة وأصابت 
6 آخرين، وحملوا احزاب اللقاء المشترك المسؤولية الكاملة 
لما حدث، وقد أظهرت الصور حجم الدمار في المنازل الذي 

خلفه القصف.
وقــال احد أقرباء الضحايا من أســرة أحمد عيضة إن 
القذائف داهمت منزلهم من منطقة عيال صياد التي تؤوي 

عناصر مسلحة من اللقاء المشترك.
وأضاف: هؤالء هم غرماؤنا، مؤكدًا أن أبناء نهم يقفون 
الى جانب الشرعية الدستورية ويؤيدون اإلجراءات التي  
تتخذها الدولة من أجل حماية أرواح المواطنين بمنطقة 

نهم والتصدي للعناصر االرهابية والمتحالفين معها.

استنكر أبناء نهم االعتداء الغاشم   
الذي ارتكبته عصابة اللقاء المشترك 
ـــذي استهدف  فــي منطقتهم وال
قصف المنازل ما أدى الى استشهاد عدد من 

المواطنين وإصابة آخرين.
 وقد نفى المواطنون ما تناقلته قناة الفتنة 
»سهيل« بأن القصف جاء من معسكر الحرس 
الجمهوري .. مؤكدين أن المعسكر لم يقم 
بقصف أي مكان آهل بالسكان، وأن ما حدث هو 
من فعل عصابات اللقاء المشترك المتمركزين 

في نقيل بن غيالن.
وعبر أبناء نهم في لقاءات بثتها قناة الفضائية 
»اليمن« عن إدانتهم لهذه الجريمة البشعة التي 
وقعت من قبل المشترك وكذبوا ادعاءات قناة 
»سهيل« بأن القصف جاء من معسكر )63( 
للحرس الجمهوري وقالوا انه لم يصدر منه 

أي شيء، وقد جاءت القذائف من قبل عناصر 
المشترك المتمركزين في نقيل ابن غيالن 
والذين ارتكبوا جريمة نكراء استهدفت منازلهم 
وقتلت 4 من أسرة واحدة وأصابت 6 آخرين، 
وحملوا احــزاب اللقاء المشترك المسؤولية 
الكاملة لما حدث، وقد أظهرت الصور حجم 

الدمار في المنازل الذي خلفه القصف.
وقــال احد أقرباء الضحايا من أســرة أحمد 
عيضة إن القذائف داهمت منزلهم من منطقة 
عيال صياد التي تؤوي عناصر مسلحة من اللقاء 

المشترك.
وأضاف: هؤالء هم غرماؤنا، مؤكدًا أن أبناء نهم 
يقفون الى جانب الشرعية الدستورية ويؤيدون 
اإلجراءات التي  تتخذها الدولة من أجل حماية 
أرواح المواطنين بمنطقة نهم والتصدي للعناصر 

االرهابية والمتحالفين معها.

أبناء نهم يحمِّلون المشترك 
مسؤولية قصف منازلهم

الشيخ األمير: قيادات المشترك تقف وراء 
االعتداءات على النفط والكهرباء في مأرب

يحيى علي نوري
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