
ــاذ/  ــن جــانــبــه قـــال األســت م
محمد عــوض سعيد - نائب 
ـــاد الــتــعــاونــي  ـــح رئـــيـــس االت
السمكي: لم استوعب حتى 
اللحظة حقيقة إن العاصمة 
صنعاء بعد ٣سنوات من تقدم 
العملية السياسية والتسوية.. 
ان تعود األمور بهذه السرعة 
ليس لدرجة الصفر، فحسب 
بل لما هو أسوأ من ذلك.. لقد 

كان العالم في الحقيقة يضرب بنا المثل ، 
حينما جنبنا البلدعنفًا وحربًا أهلية كانت على 
وشك اإلندالع في العام ٢٠١١ وتجاوزتها 
بفعل التضحية التي قدمها المؤتمر الشعبي 

العام وعلى رأسه الزعيم/ علي 
عبدالله صالح، حينما تنازل عن 
حقه الدستوري في استكمال 
فترته الدستورية في رئاسة 
البالد وحرص أن يسلمها عبر 
صناديق اإلقتراع كي يؤسس 
لنظام ديمقراطي ويعطي من 
سيخلفه الشرعية الحقيقية 
الــتــي ال يستطيع أي شخص 
الــمــزايــدة عــلــيــهــا، وبالفعل 
سارت البلد بقيادة الرئيس هادي وتعاون 
المؤتمر وقيادته وقطعوا خطوات ممتازة 
ومتقدمة لألمام .لكن ما يحدث اليوم ال نقول 
أمرا محبطا ، بقدرما اعتبار دوي االنفجارات 
تحذير ونــاقــوس يــدق فــي أذن كــل يمني 

وسياسي وباب كل حزب وجماعة.
وأشار إلى أن صنعاء اليوم تستقبل مناسبات 
عظيمة عيد األضحى وذكرى الثورة اليمنية 
المباركة (سبتمبر وأكتوبر) وهي على صفيح 
ساخن .. األمر الذي يستوجب على الجميع 
استشعار المسئولية وانقاذ صنعاء ومعها 
اليمن كله من ورطــة المغامرة والالمباالة 

التي قد تقود لكارثة كبرى.
وقـــال: الجميع تقريبًا كــان متخوفًا من 
أبناء المحافظات الجنوبية ، لكن لقد اثبتنا 
في أبين وعدن وحضرموت ولحج والضالع 
والمهرة وشبوة أننا في مستوى المسئولية 

وأننا نجنح للسلم ونعمل وفقًا للممكن. 
مشيرًا إلى أن هناك فرصة قائمة لتالفي 
االنــحــدار من خــالل الحوار لغرض االتفاق 
والحل وليس الحوار والتوقيع لغرض كسب 

الوقت ووضع المكائد من أي طرف كان.
محذرًا من أن يقود استمرار الوضع الراهن 
كما هو عليه لمواقف جديدة ومستجدات 

ة..
ّ
في الجنوب قد تزيد الطين بل

قال األستاذ/ عبدالملك 
السويدي - عضو مؤتمر 
ــر  الــــحــــوار الـــوطـــنـــي : أم
فــي غــايــة الــخــطــورة وفي 
غاية األســف أن تستقبل 
العاصمة صنعاء مناسبتي 
ـــثـــورة اليمنية  ذكــــرى ال
المباركة سبتمبر واكتوبر 
وكذلك المناسبة الدينية 
العظيمة عــيــد األضــحــى 

ــمــبــارك وهـــي تــعــانــي بــهــذا الشكل  ال
أمــر معيب ان تستقبل صنعاء هذه 
المناسبات وهي محاصرة بهذا الكم من 
التحديات وبهذه األعداد من المسلحين 
والمخيمات والمواجهات واالنفجارت 
على أكثر من صعيد وكذلك بانسداد 
األفــق  السياسي.. والوضع  - ال سمح 
الله - مرشح لمزيد مــن االنــهــيــارات 
واالنــفــجــارات ، ألمــر مفزع ومحبط . 
يتطلب موقفًا تاريخيًا ومشرفًا من 

أصحاب الحكمة.
وأشار الى أن اليمن تعيش وضعًا هو 
األخطر منذ حصار السبعين في ١٩٦٧ 
لت في 

ّ
من قبل اإلماميين . وقد تدخ

حصار اليوم الكثير من العوامل والكثير 
من التداعيات التي أدت الــى وصولنا 
لهذه الوضعية المحرجة والمقلقة لكل 
إنسان عاقل ،ولكل يمني يحمل ضميرا 
وطنيا وإحساسًا عميقًا تجاه الكثير من 

القضايا.
وقــال : أنا أتحدث عن هذه المأساة 
ويكاد قلبي يقطر دمــًا، لقد بذلنا في 
مؤتمر الحوار الوطني كل ما بوسعنا 
لتجنيب البالد مثل مثل هذه التحديات 
وحرصنا على أن يكون هناك توافق 
وانسجام وادراك مــن الجميع عظم 

ـــن أجــل  ــيــة م ــمــســئــول ال
شـــيء واحــــد هـــو اليمن 
لتأسيس  ومستقبله وا

لدولة مدنية.
داعيًا كل األطراف إلى 
االعتبار مما يجري في 
ســوريــا والــعــراق ووضــع 
مصلحة الــيــمــن وحــيــاة 
ليمنيين وكــرامــتــهــم  ا
وأمـــنـــهـــم فـــي مــقــدمــة 
أولوياتهم وليتخلى كل منا عن حساباته 
ومصالحه الضيقة ســواء كنا أحزابًا أم 
أفرادًا أم نخبًا وغيره.. محذرًا من إغراق 
صنعاء في الدماء ، على غرار إغراقها 

بالظالم والعطش.

الشيخ / عبدالعزيز العقاب - رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع 
عن الحقوق والحريات تحدث قائًال:ما تشهده اليوم صنعاء عاصمة 
الثورة وحاضنتها وأيقونة الوحدة اليمنية متحف التاريخ والحضارة 
. إنما هو اختبار حقيقي ألبناء اليمن ولألحزب والتنظيمات السياسية 

اتهم. وللحوثيين ،ولكل اليمنيين بمختلف شرائحهم وانتماء
صنعاء اليوم وهي تستقبل مناسبة هامة وغالية على قلب كل يمني 
سواًء أكانت مناسبة الثورة (٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ و١٤ أكتوبر 
١٩٦٣م) أو عيد األضحى المبارك ، تضع الجميع أمــام اختبار 
حقيقي، فإما ان ننجح ونقوم بإنقاذها واخراجها من هذا الوضع 

الذي يأسرها . أو نسقط وتسقط صنعاء الروح والتاريخ والحضارة والثورة 
والوحدة.

وقال : ال أحد يغفل كثافة السحب التي تلبد أجواء صنعاء وال أحد ينكر ما 

يعنيه هذا الوضع وما يعني أن نستقبل هذه المناسبات الوطنية 
والدينية في ظله.

وأضـــــاف: البــــــد أن نتواضـــــع لبعضنا والبد لإلخوة في جماعة 
الحوثي واإلخوان أن يبتعدوا عـــــــن لغــــــــة التصعيد العسكري 
الــذي يعني أن عقول اليمنيين تعطلت وبــدأت نــزوات الجنون 
تسيطر عليهم ال سمح الله.. هناك مكاسب تحققت لصنعاء 
ولليمن وال ننكرها.. ويكفي ما تحقق لها في عهد الزعيم/ علي 
عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام، الذي نهضت في 
عهده اليمن والعاصمة صنعاء بشكل هائل ومثلت قلب اليمن 
ومستودعه حينما حرص أن يسكنها ويعمرها كل أبناء اليمن ومن مختلف 
المناطق.. وهــذا ماتم بالفعـــــــل.. وبالتالي علينا أن نحافظ على هذه 

المكاسب.
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التعصب اِّـــذهــبــي والــحــزبــي كارثة 
لألوطان ومقربة للشعوب

حصار صنعاء 
يطوق أعياد اليمنيين

من المحزن أن تســتقبل صنعاء المناســبة الوطنية المتمثلــة بالعيد الـ٥٢  
للثــورة الســبتمبرية المباركــة والرابع عشــر مــن أكتوبر المجيــدة، وكذا 
المناســبة الدينية العظيمة عيد األضحى المبارك، وســط دوي اإلنفجارات واطالق 
الرصاص وأدخنة الحرائق وحفر الخنادق وبناء المتاريس وحشــد المسلحين وسفك 

الدماء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة..
 هذا الوضع خطير ويستوجب من كافة القوى السياسية والوطنية وكل المعنيين 
العمل بمســئولية وحرص لتجنيب العاصمة صنعاء كارثــة محدقة.. إذا ما تطورت 

المواجهات وخرجت عن السيطرة..
وقد عّبر عدد من المثقفين وقيادات المجتمع المدني عن أســفهم وقلقهم البالغ 
مــن الوضع الذي تعيشــه اليمن عامــة والعاصمة صنعاء خاصــة والمتمثل بالفوضى 
والصراعات المســلحة وتحويل الحدائق لمشــانق والمدارس لمتــارس.. إضافة لما 

يعنيه هذا الوضع للمواطنين من قلق ومخاوف حقيقية من القادم.
  داعيــن الجميــع إلى تغليــب المصلحة الوطنيــة والحفاظ على الوحــدة الوطنية 
ومكتسبات الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.. فإلى التفاصيل في سياق 

االستطالع التالي:

السويدي: 

نعيش أوضاعًا أخطر من حصار صنعاء في الستينيات
محمد عوض: 

دوي االنفجارات في العاصمة 
جرس انذار في بيت كل يمني

 استطالع/ عبدالكريم المدي 

العقاب: التصعيد يهدد بسقوط أعياد اليمن

درين: حان الوقت لعزل صنعاء عن المواجهات المسلحة
األستاذ / معروف درين عضو اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين ، أكد أن ما تشهده 
عاصمة الثورة اليمنية والوحدة (صنعاء) من وضع مأساوي ومواجهات مسلحة 
، ونذر حرب واسعة ووشيكة أمر يبعث على الحزن والحسرة لدى كل مثقف 

ومنتمي لهذا الوطن.
وقــال: ال أستطيع أن أتقبل أن العاصمة صنعاء التي ارتبط اسمها وكيانها 
ومكانها في ذاكرتنا باسم الثورة والجمهورية والوحدة والقبلة التي يقصدها 
اليمنيون من المهرة وسقطرى والحديدة وتعز وجزيرة كمران وإب وذمار 

وريمة والضالع وأبين وعدن وحضرموت وال يشعرون فيها بالغربة وسهولة 
التعامل والتعايش ، واليوم تتراكم فيها وحولها وفي مداخلها كل هذه المخاوف 
بما فيها من إنفجارات.تقود المرء لإلحساس بالغربة .الغربة التي تعني القلق 

والوحشة والحنين.
وأضاف: أن تقبل وهضم هذا بالنسبة لي، أمر في غاية الصعوبة ..ال أستطيع ان 
أتقبله وأعيشه وكيف أستوعب حقيقة إن صنعاء ستستقبل ذكرى أعياد الثورة 
اليمنية المجيدة سبتمبر وأكتوبر ومناسبة عيد األضحى المبارك واألوضاع بهذه 

الصورة المحبطة والقاتلة للشعور بالفرحة.
واضاف الكاتب واألديب درين: نحن كأدباء وكتاب ، نفتخر إنه كان لروادنا األوائل 
دور كبير ومشهود في إعادة تحقيق الوحدة وقبلها في انجاح الثورة المباركة 
والمشاركة فيها بالكلمة والبندقية نتمنى أن نستعيد بصورة جماعية وفردية 
دورنا ونعمل على تقديم مبادرة للخروج من األزمة وانقاذ صنعاء واليمن ، ونهيئ 
لذلك الرأي العام ونسخر كل ما نستطيع من أجل الخروج برؤية متوافق عليها 

واقناع كل األطراف بالموافقة عليها وتعرية أي طرف او جهة تعطل ذلك.

المؤتمر ُيدين محاولة اغتيال 
الشيخ حسين الصرابي

االجتماع بالمسؤولين التنظيميين بدوائر تعز 
يشدد على التواصل واستيعاب الشباب

عبر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام عن استنكار  
المؤتمر الشعبي العام لمحاولة االغتيال اآلثمة التي تعرض 
لها السبت، الشيخ حسين الصرابي امين عام المجلس المحلي بمديرية 

الحيمة الداخلية بحافظة صنعاء.
وقـــال الــمــصــدر إن هــذا العمل االجــرامــي يــنــدرج فــي اطـــار حملة 
االستهداف التي تتعرض لها قيادات المؤتمر الشعبي العام منذ العام 

٢٠١١م.
وطالب المصدر االجهزة االمنية بتحمل مسئوليتها في مالحقة الجناة 

والقبض عليهم واحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع.

كتب/ محمدعبده سفيان

عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز اجتماعًا  
تنظيميًا للمسئولين التنظيميين في عدد من فروع الدوائر بمديريات 
المحافظة- الخميس- برئاسة رئيس الدائرة التنظيمية والجماهيرية بقيادة 
فــرع المحافظة سلطان محمد علي األصبحي، تم فيه مناقشة االوضــاع 
التنظيمية في الفروع ومستوى تنفيذ المهام خالل الفترة الماضية وكذا 
االستعداد لتنفيذ المهام خالل  األشهر الثالثة المتبقية من العام الجاري 

٢٠١٤م.

وتطرق االصبحي لألوضاع السياسية الراهنة وما تمر به البالد من أزمة عصيبة 
وتداعيات خطيرة.. مشيرًا الى اهمية دور المؤتمر الشعبي العام في تهدئة 
االوضاع ودعواته المتكررة للحوار وتبنيه للمبادرة تلو المبادرة لمعالجة األزمة 

الراهنة وعدم التصعيد تجنبًا لفتنة ال تحمد عقباها.
وشدد رئيس الدائرة التنظيمية والجماهيرية بفرع مؤتمر تعز على 
أهمية االتصال والتواصل بين مختلف التكوينات التنظيمية وتنشيط 
العمل التنظيمي واستيعاب طلبات االنتساب الجديد للشباب والشابات 
واالكاديميين ومختلف الفئات االجتماعية لرفد المؤتمر بالدماء 

الجديدة.


