
 حذرت قيادات المنظمات المدنية من استمرار أحزاب المشترك السير في أعمال العنف والقتل والتخريب والتحريض ضد المبادرة الخليجية..
مشــيرةً إلى أن تلك األعمال والتي تأتي في إطار حملة تحريضية تقودها قيادات المشترك ضد الحرس الجمهوري واألمن المركزي والنجدة 

وغيرها تؤكد أن المشترك يسعى لنسف المبادرة الخليجية وإفشال جهود األشقاء واألصدقاء لحل األزمة..
وطالبت المنظمات المدنية الدول الراعية للمبادرة عدم السماح للمشترك بجر اليمن إلى الحرب واالقتتال وسفك دماء اليمنيين باطالً.. ويجب الضغط 

عليهم واخضاعهم لالمتثال لتنفيذ اتفاق الرياض دون تسويف.. وإلى نص االستطالع:

< بداية قال الدكتور فضل مكوع رئيس 
هيئة نقابة التدريس بجامعة عدن: هناك 
أطراف ال تريد الحل السلمي وإخراج البلد من 
األزمة، لهذا تحاول بشتى الوسائل اسقاط 
وإفشال المبادرة الخليجية .. فما يجري من 
اعمال قتل وتصعيد للعنف وحملة تحريض 
ضد المؤتمر والحرس الجمهوري واألمن 
المركزي مخالف لمضامين المبادرة الخليجية 
ويتعارض مع إرادة اليمنيين والعالم من 
قبل دعاة الحرب، ولعل قناة «سهيل» هي 
لسان حال االصالح والمشترك، وهي بوق 
الحرب والدمار .. مشيراً الى أن هذا دليل بأن 
المشترك ال يريد للمبادرة الخليجية الخروج 
الى النور ويعمل بوعي ضد التنازالت التي 
يقدمها المؤتمر من أجل تهيئة األجواء لحل 

األزمة.. 
لــذا تعتقد أن على المجتمع االقليمي 
والدولي إسماعنا صوته وتحمل مسؤولياته 
تجاه كل من يسعى الى الحرب وافشال 

تنفيذ المبادرة.
واعتبر الدكتور مكوع أن المشترك وتحديداً 
حزب اإلصالح والمليشيات القبلية قد اثبتوا 
بتصرفاتهم هذه أنهم ال يريدون سالماً وال 
يريدون المبادرة الخليجية وإنما يريدون جر 

اليمن الى الدمار والتمزق والصوملة.

عدوانية المشترك
ــهــداف الــحــرس  < وفــيــمــا يــخــص اســت
الجمهوري واالمن المركزي فقد قال الدكتور 
فضل مكوع: ان استمرار تحريض قيادات 
المشترك ضد الحرس الجمهوري واالمن 
المركزي والنجدة وكل قوات الجيش واألمن 
يؤكد بما ال يدع مجاالً للشك أنهم يريدون 
الوصول الى السلطة عبر الفوضى وذلك بعد 
التخلص من المؤسسة العسكرية المهنية 
بالحرس  لمتمثلة  ا لبطلة  وا والصامدة 
الجمهوري واالمن المركزي وكل الوحدات 
التي تعمل وفقاً للدستور والقانون، كما انهم 
يريدون التخلص من كل الكفاءات العسكرية 
والمدنية وترك اليمن ساحة مفتوحة لعبث 

اإلرهابيين والمتطرفين.
ودعـــا رئــيــس نقابة هيئة التدريس 
بجامعة عدن األشقاء واألصدقاء الى عدم 
ــدي تجاه ما تقوم  الوقوف مكتوفي االي
به مليشيات اإلصالح والفرقة من جرائم 
بحق المواطنين والوطن، وسلوك عدواني 
يتعارض مع مرحلة الوفاق والسالم والحرية 
والديمقراطية.الفتاً الى أن استمرار عدوانية 
المشترك سياسياً وإعالمياً وعسكرياً سوف 
يؤجج األوضاع ويدفع بالبلد والمنطقة الى 

الدمار.

يتنافى والمبادرة
< وفــي الــســيــاق ذاتـــه قــال الدكتور 
االطباء  نقابة  ثامر رئيس  عبدالكريم 
اليمنيين: نقول ألولئك الذين يريدون افشال 
المبادرة الخليجية واالنقالب على الدستور 
وإرادة اليمنيين: اتقوا اهللا في أنفسكم 
.. يــوم تسألون عن الدماء التي سفكت 
واالعــراض التي انتهكت واالمــوال التي 
دمرت ونهبت .. لماذا هذا الغلو والتطرف 

والتحريض والتشويه واإلساءة؟!
مشيراً الى أن ما تم بناؤه يجري تدميره 
بوحشية..وقال: إن حملة التحريض التي 
تقودها قيادات المشترك ضد قيادة المؤتمر 
والحرس الجمهوري واالمن المركزي وعبر 
مختلف الوسائل إضافة إلى قناة «الجزيرة»، 
كله يندرج في إطار محاولة تغذية الفتنة 
والدمار والعنف.. وهو ما يتنافى واالتفاقية 

وآليتها وكذا مع قيمنا ومشاعرنا كيمنيين.
وأضـــاف: نحن نريد ســالمــاً  ونريد من 
االخوة في المشترك أن يغلبوا المصلحة 
الوطنية ويتركوا اليمنيين يعيشون بسالم 
ومحبة ووئام وأن يدركوا أن وحدات الحرس 
الجمهوري واألمـــن الــمــركــزي والــقــوات 
المسلحة التي تعمل في إطــار الدستور 
والــقــانــون هــي مــن حفظ كــيــان الــدولــة 
ومؤسساتها ووحدتها وأمنها منذ بداية 
األزمة وهذه القوات هي في االساس ملك 

لكل اليمنيين ولكل االحزاب ولكل االجيال.
ــدت لترفع من  مــؤكــداً أن االحـــزاب وج
مستوى الشعوب وتنهض بها وتعمر البلدان 
وليس لتدميرها واشعال الفتن في أوساط 
المجتمع، وتمنى الدكتور ثامر من قيادات 
المشترك تحكيم العقل، وإدانة كل االعمال 
التخريبية التي تخدم أجندة أجنبية تسعى 
إلى تدمير منجزات ووحدة الشعب اليمني، 
داعياً األشقاء واألصدقاء إلى إدانة األعمال 
اإلجرامية التي تمارسها أحزاب المشترك 

وتهدف من خاللها نسف المبادرة.

إثارة الفتن
< من جانبه قال الدكتور فتحي السقاف 
رئيس المركز الوطني للرقابة وتعزيز 
الشفافية: أعمال العنف والتحريض على 
الفوضى والكذب ومحاوالت إثارة الفتن التي 
تمارسها قيادات المشترك تعبر عن افالسها 
وأنها ال تملك رؤية مستقبلية لليمن فهذه 
األعمال عموماً لن تثني إرادة وخيار اليمنيين 
نحو األمن واالستقرار والنهج الديمقراطي.

مشيراً إلى أن الحملة التي يشنها المشترك 
ضد قوات الحرس واالمن المركزي استهداف 
للوحدة ولألمن ولالستقرار، فهذه المؤسسة 
العسكرية البطلة والعظيمة تعد أنجح 
مؤسسة وطنية متدربة ومحترفة، ولهذا نجد 
أن أعداء شعبنا هم الذين يريدون إفشالها 

واإلساءة لها ألنه ال يهمهم وطناً وال بناء وال 
سيادة وطنية وال وحدة وال ديمقراطية..

 ولكن هيهات أن ينالوا من الذايدين عن 
الشعب وحماة منجزات الثورة والوحدة..

ضد التيار
< الــى ذلــك قــال االستاذ محمد صالح 
المنتصر رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية 
في التحالف المدني للسالم وحماية الحقوق 
والحريات: يقف العالم بأسره مع تنفيذ 
الخليجية واستمرار محاوالت  المبادرة 
المشترك الوقوف ضد إرادة الشعب واالجماع 
الدولي وسعيه الشعال الفتن وإراقة الدماء 
اتباعاً لغرور ونـــوازع شخصية مصيره 
الفشل، ونقول لهم: يا اخواننا وشركاءنا ال 
تذهب بكم الحماقة بعيداً وتنسيكم الكثير 
من االشياء المهمة والتي يجب أن تسيروا 

باتجاهها.
وأضاف: أن التصعيد والحملة التحريضية 
واألعمال التخريبية تتنافى وروح المبادرة 
وخيار السالم وقرار مجلس األمن (٢٠١٤).

الفتاً الى أنه ليس هناك داعٍ لهذه األعمال 
العدوانية والحملة التحريضية واالنقالب 
على المبادرة واإلســـاءة للبلد.. ألن كل 
أبناء اليمن مع التهدئة واالمن واالستقرار 
والسالم وتنفيذ المبادرة الخليجية بآليتها 

بعيداً عن التسويف والمماطلة.

االثنين : 26 / 12 / 2011م 
 الموافق :1 / صفر / 1433هـ 

العدد: (1585) استطالع11

اِّـشرتك يعلن الحرب على اِّـبادرة وقوات الحرس

 في الـــ٢٣ من نوفمبــر المنصرم تــم التوقيع 
على المبادرة الخليجية من قبل فخامة األخ علي 
عبداهللا صالح رئيس الجمهوريةـ  رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، والتوقيع أيضاً على اآللية التنفيذية 
المزمنة للمبادرة من قبل أطراف العمل السياسي في 
اليمن..، ومثّل هذا الحدث بالنســبة لمعظم اليمنيين 
وللمحللين والسياســيين والمتابعين للشأن السياسي 
اليمني إيذاناً بانفراج وحلحلة األزمة اليمنية التي اشتدت 
واحتدمت حتى كادت تصل باليمن واليمنيين إلى طريق 
يقود إلى حرب أهلية طاحنة تحــرق األخضر واليابس 

في اليمن..
بارك هذا التوقيع وما ســيقود إليه من حلحلة لألزمة 
كل العالم، وفي مقدمتهم األمــم المتحدة التي بذلت 
عبر المبعــوث الخاص لألميــن العام لألمــم المتحدة 
السيد جمال بن عمر كل ما بوسعها لتقريب وجهات نظر 
الفرقاء السياسيين والوصول إلى توافق واتفاق سياسي 
يقود إلــى تحقيق الشــراكة والوفاق الوطنــي، ورمي 
الماضي وتناســيه وبدء صفحة جديدة عنوانها الواحد 
والكبير الشــراكة والمشــاركة الوطنية وإخــراج اليمن 
من األزمة التــي أثرت على كل المجــاالت االقتصادية 
والسياســية واألمنيــة واالجتماعيــة والمعيشــية 

للمواطنين..
نجح العالم في مساعدتنا للتوصل إلى الوفاق الوطني 
وإنقاذ اليمن واليمنيين من الهاوية التي كانوا يسوقون 
أنفسهم إليها..، وبدأت أطراف العمل السياسي االتجاه 
صوب تنفيذ المبادرة الخليجية وفقــاً آلليتها المزمنة 
وكانــت البدايــة مــن دعــوة الناخبين للمشــاركة في 
االنتخابات الرئاســية المبكرة التي ســتجرى في الـ٢١ 
من فبراير القــادم أي بعد ٥٦ يوماً مــن اآلن، ومن ثم 
تشكيل لجنة الشؤون العســكرية التي ستتولى إعادة 
األمن واالستقرار ورفع وإزالة المتاريس وكل المظاهر 
المسلحة ال ســيما في أمانة العاصمة ومحافظة تعز..، 

ووصوالً إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني مناصفة

بين المؤتمر وحلفائه والمشترك 
وشــركائه وكمــا نصــت المبادرة 

الخليجية..
إجراءات واضحة تســير باتجاه حلحلــة األزمة وعودة 
الحياة إلى طبيعتها وإزالة كل التعقيدات التي تقف أمام 
تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة بشكل كامل..

> واليوم وبعد مرور شهر من تنفيذ المبادرة يبرز إلى 
الواجهة السؤال المهم:

كيف ننظر إلى واقع الوفاق الوطني، وهل كل أطراف 
العمل السياسي متعاونة وحريصة على تنفيذ المبادرة 
والمضي صوب االنتقال الســلمي واآلمن للسلطة دون 
أية أعمال استفزازية أو خروقات للمبادرة من أي طرف 

كان؟!..
تم تشــكيل حكومة الوفــاق الوطني وبــدأت تتولى 
تســيير أعمال الدولة..، ورغم هذا البدء الذي بدا أكثر 
حرصــاً ومســؤولية على تجــاوز األزمة وإخــراج اليمن 
واليمنيين مما يعيشونه منذ أحد عشر شهر مضت إال أن 
بعض الوزراء المنتمين ألحزاب المشترك والمتحالفين 
معهم لــم يقتنعوا بمــا تــم تحقيقه وواصلــوا أعمال 
االســتفزاز والتحريض على اســتمرارية ما يســمونها 
«ثــورة» ومهاجمــة الطرف اآلخــر المتمثــل بالمؤتمر 
الشــعبي العــام وحلفائــه حتى يتــم التخلــص منهم 
وإنهاؤهم.. وهذا ما كشفت عنه بوضوح وزيرة حقوق 
اإلنسان حورية مشهور المحسوبة على أحزاب المشترك 

وعبر قناة «سهيل»..، كما واصل
الخطــاب الدعائي ألحــزاب اللقاء المشــترك ماكينة 
التحريض واإلســاءة، وترويج الخطاب الكاذب المضلل 
المليء بالجهــل والتجهيل..، في اتجاه واضح يكشــف 
عن لعب أحزاب اللقاء المشــترك على أكثر من اتجاه..، 
تقود جميعها في النهاية إلى إفشال المبادرة الخليجية 
والعودة باليمن واليمنيين إلى نقطة الالشيء، والحكم 
على كل ما بــذل من جهــود عربية وإقليميــة ودولية 

بالموت!..

هــذا باإلضافــة إلــى مواصلــة 
االعتداءات على معسكرات الجيش 
وعلــى أفــراد القــوات المســلحة 
واألمن وما حــدث وما زال في نهم وأرحــب وتعز دليل 

واضح وجلي..
وفي االتجــاه اآلخــر مضــى المؤتمر الشــعبي العام 
وحلفاؤه في إطــار تنفيذ المبــادرة الخليجية وبدا أكثر 
تعاوناً وحرصاً وعقالنية ســواء فــي الخطاب اإلعالمي 
الذي التزم كل أشكال التهدئة أو عبر العمل ميدانياً..، 
في تأكيد واضح على تنفيذ المبادرة وإنجاحها وإغالق 
كل األبواب والنوافذ التي قد تؤثر على عملية التنفيذ 
وتحقيق االنتقال اآلمن والشــفاف والسلمي للسلطة.. 
والحفاظ على أمن واســتقرار ووحدة الوطن ومصلحته 

العليا..
> يتجلى اليوم وبعد مرور شهر على توقيع المبادرة 
الخليجية حقيقة الوفاق الوطني وتتكشف أوراق اللعب 
على أكثر من اتجاه..، األوراق التي وزعها حميد األحمر 
على قيادات المشترك وذهب كل منهم ينفذ ما يخصه 
بمكر وخداع.. فيما بقي الخطاب اإلعالمي لهذه األحزاب 
ـ بفضل اهللا الواحد األحدـ  واضحاً، يكشف ما يعتمل وما 
يخطط له، ويعري كل توجهات ومرامي حميد وشــلته 
المتجهة نحو إفشــال المبادرة وإعادة األجواء الملتهبة 
التي كانت سائدة قبل التوقيع على المبادرة الخليجية 

وما تبعها من إجراءات تنفيذية لها..
 أبناء الشعب اليوم ال يحتاجون إلى كثير من التوضيح 
أو قليل من الشــرح.. فالصورة واضحة وال يمكن ألحد 

تغطيتها أو حجب ضوء الشمس عنها..
أبناء الشعب يعلمون ويدركون من صاحب المصلحة 
في هذا التصعيد الــذي لم يهدأ منذ توقيــع المبادرة، 
ويدركون من الذي يستهدف إفشال المبادرة الخليجية، 
ومن الرافض للشراكة والمشاركة الوطنية.. فالصورة 

واضحة تماماً..
ويبقى هنــا لمزيد توضيــح أن تعقد لجنة الشــوون 

العسكرية مؤتمراً 
صحفيــاً تتنــاول 
فيه كل إجراءاتها 
التــي قامــت بهــا 
 ، تشــكيلها منــذ 
ومــا صادفتها من 
عقبــات ورفــض 
مــع  ب  و للتجــا

مهامها ومسؤولياتها المناطة بها، وبالتالي نقل صورة 
واضحة لما حدث وما زال يحدث حتى اآلن ويعيق تحقيق 
التهدئــة وإزالة كل أشــكال وألــوان وأنــواع المظاهر 

المسلحة في أمانة العاصمة وتعز..
يجب أن تتولى حكومة الوفاق مسؤولياتها الدستورية 
والقانونية ووقف هذا العبث الذي يقوده حميد األحمر، 
وأن تثبــت للشــعب أنهــا تعمل مــن أجله ال مــن أجل 
أشخاص.. وفي األول واألخير فإن المبادرة الخليجية التي 
يتم تنفيذها حالياً قد تجاوزت كل ما حدث خالل األشهر 
الماضية، وأعلن العالم ذلك بوضوح، وأي التفاف عليها 
أو تالعب بأوراقها سيكون منبوذاً محلياً وإقليمياً ودولياً..

اليمــن ملك جميع أبنائه وليســت ملــك حميد وأوالد 
األحمر أو أحزاب اللقاء المشترك أو المؤتمر الشعبي العام 
أو علي عبــداهللا صالح.. ولن يســتطيع أحد أن يفرض 

وصايته على أبناء الشعب أو على الوطن..
ويكفي أن يكــون هذا الشــهر الذي مضــى من عمر 
المبادرة الخليجية والذي فشــلت فيــهـ  بقدرة من اهللا 
تعالىـ  كل أعمال ومســميات التصعيــد كفيالً بإعادة 
حميد وأحزاب المشــترك إلــى جادة العقــل والصواب، 
واالقتناع المطلق بــأن أية حلول أو مخــارج بعيداً عما 
نصت عليه المبادرة وآليتهــا التنفيذية المزمنة ليس 

سوى ضرب من الخيال..
فهل يفهم هؤالء اليوم ما لم يستطيعوا فهمه طيلة 
األحد عشر شهراً الماضية، أم أن الجنون هو مبتغاهم 

وديدنهم الذي سيظلون يتغنون به في قادم األيام؟

بعد مرور شهر من توقيع المبادرة..

كيف ننظر لواقع الوفاق الوطني
رجاء الفضلي

منظمات مدنية: على الدول الراعية أال تسمح للمشترك باالنقالب على المبادرة

عبدالكريم المدي
استطالع

الخروج من عنق الزجاجة
عاش أبناء شعبنا أياماً عصيبة على مدى 
العشرة أشهر المنصرمة من العام الجاري 
٢٠١١م وتحديداً منذ بداية فبراير جراء 
التداعيات المؤسفة واألحداث الدامية الناتجة عن 
األزمة السياسية والتي كادت أن تؤدي إلى انزالق 
البالد نحو نفق مظلم وفتنة ال تحمد عقباها ولكن 
عناية المولى العلي القدير جنبت شعبنا ويالت ذلك 
فهدى األطراف التي كانت رافضة الحوار إلى العودة 
إلى جادة الصواب وتحكيم العقل والمنطق والقبول 
بإنهاء األزمة من خالل توافق سياسي وفقاً لمبادرة 
ــي دول  األشــقــاء ف
الــتــعــاون الخليجي 
ية  لتنفيذ ا ليتها  آ و

المزمنة.
اليمنيون  ها هم 
يتنفسون الصعداء 
بعد أن تم التوقيع 
عــلــى الـــمـــبـــادرة 
ليتها  آ و لخليجية  ا
المزمنة والبدء في 
مينها  مضا تطبيق 
الواقع  أرض  على 
مــن خــالل االلــتــزام 
ــف  بــالــتــهــدئــة ووق
إطــالق النار وتشكيل لجنة الشؤون العسكرية 
وتحقيق األمن واالستقرار وحكومة الوفاق الوطني 
مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء 
المشترك وحلفائهم حيث بدأت الحياة العامة تعود 
إلى طبيعتها تدريجياً وبدأ الناس يمارسون حياتهم 
الطبيعية.. كما أن الشوارع التي كانت المليشيات 
المسلحة الخارجة عن النظام والقانون قد احتلتها 
عادت تنبض بالحياة من جديد بعد رفع المسلحين 

وإزالةالمتارس منها.
لقد خلقت األزمة وتداعيتها المؤسفة جراحات 
غائرة وخسائر فادحة في األرواح والممتلكات وتأثر 
الوضع االقتصادي والحياة المعيشية ألفراد الشعب 
بشكل كبير ولذلك فإن لجنة الشؤون العسكرية 
وتحقيق األمن واالستقرار برئاسة المناضل عبدربه 
منصور هادي نائب رئيس الجمهورية وحكومة 
الوفاق الوطني برئاسة األخ/ محمد سالم باسندوه 
وكذلك قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام 
واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وأحزاب اللقاء 
المشترك أمام تحد كبير إلخراج اليمن واليمنيين 
من عنق الزجاجة إلى رحــاب األمــن واالستقرار 

وتحقيق االنتقال السلمي والديمقراطي للسلطة
والعمل على إعادة بناء ما تم تدميره خالل األزمة 
وفي مقدمة ذلك إعادة الثقة في النفوس وإعطاء 
األمل بتحقيق التغيير المنشود الذي يتطلع إليه كل 

أبناء الشعب اليمني.
يجب على الجميع أن ينظروا إلى المستقبل بتفاؤل 
كبير ويتخلوا عن النظرة السوداوية ويتركوا الماضي 
بكل سلبياته خلف ظهورهم.. يجب أن يضع الجميع 
المصلحة الوطنية العليا فوق المصلحة الشخصية 
تتطلب  لقادمة  وا الحالية  فالمرحلة  والحزبية 
تكاتف الجهود والمصداقية واإلخــالص في أداء 
كل شخص للمهام المناطة به.. يجب على أصحاب 
الفضيلة العلماء والمفكرين والمثقفين واإلعالميين 
واألكاديميين أن يتحملوا مسؤولياتهم الدينية 
والوطنية والتاريخية في توعية المجتمع بأهمية 
التعاون كل من موقعه في بناء اليمن الجديد وإقامة 

الدولة المدنية الحديثة.

محمد عبده سفيان

؟


