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جدول   توضيحي   لتعامل املؤتمر واملشرتك مع املبادرة الخليجية
أحزاب اللقاء املشرتكاملؤتمر الشعبي العاماليوم والتاريخ

الخميس1102/11/42م
-المؤتمريعلنمباركتهتوقيعالمبادرةالخليجيةوآليتها

التنفيذيةويؤكدالتزامهبتنفيذمايخصهمنها
-رئيسالجمهوريةرئيسالمؤتمريدينالعنففيأمانة
العاصمةويوجهبالتحقيقالفوريوالكاملوإحالةمرتكبي

الجريمةإلىالعدالة

-تظاهرةفيصنعاءترفضالمبادرةالخليجيةوسقوطشهداء
وجرحى

-مهاجمةمدرسةالنهضةاألساسيةالثانويةفيمأرببحجة
استكمالاسقاطالنظام

الجمعة1102/11/52م

-مباركةالتوقيعوالمبادرةالخليجيةفيجمعة:»وأوفوابالعهد
إنالعهدكانمسؤوالً«

-خطيبجمعة»وأوفوابالعهد«يحثأبناءاليمنعلىإنجاح
جهودتنفيذالمبادرةالخليجية

-البركانييؤكد:المؤتمرعلىالعهدثابتونعندمستوى
المسؤوليةلتنفيذالمبادرةوآليتهاالمزمنة

-تنظيمجمعة»ثورتنامستمرةحتىتحقيقأهدافها«
-خطيبجمعةالستينيقولإنالمؤتمرحزبناوالحرسحرسنا

واألمنالمركزيأمنناوحيالقاعحينا
-اختطافجنديينونهبسيارةتابعةلمشروعالنظافةفيتعز

-إفراغ3سياراتأسلحةفيمقرمكتبالتربية

السبت2011/11/26م

-نائبالرئيسيصدرالقرارالرئاسيرقم)72(لسنة1102م
بدعوةالناخبينلالقتراعفياالنتخاباتالرئاسيةالمبكرةصباح

الثالثاء12فبراير2102م
-لقاءتشاوريفيتعزيدعوالقوىالسياسيةالىتنفيذالمبادرة

الخليجية
-مسيرةجماهيريةفيرداعتؤيدالمبادرةالخليجية

-نائبرئيسالجمهوريةيوجهوزارةالداخليةبتهدئةاالوضاع
األمنيةمنأجلتهيئةالمناخاتالمناسبةإلنجاحالمبادرة

الخليجية

-مسيرةتطالببتطهيرالبالدمنبقاياالنظام
-سطومسلحعلىمعسكراللواء36ونهبمعداتعسكرية

-مسيراتتصعيدمطالبةبالحسمالثوريورافضةألية
تسوياتسياسية

-مجلسالمشتركيقراختياراالستاذمحمدسالمباسندوة
مرشحاًلرئاسةالحكومةبموجباتفاقالتسويةالموقعفي

الرياض
-اطالقالنارعلىمعسكربيتدهرةفيأرحب

االحد1102/11/72م

-صدورقراررئاسيرقم)82(لسنة1102مبتكليفاالستاذ
محمدسالمباسندوةبتشكيلحكومةالوفاقالوطني

-عفورئاسييستثنيالمتورطينبجرائمجنائيةوتفجير
مسجددارالرئاسة

-الراعي:البرلمانسيتحولالىغرفةعملياتلمتابعةتنفيذ
المبادرةالخليجية

-اقتحام3مدارسفيتعزوتحويلهاالىثكناتعسكرية
-اقتحاممحيطناديالصقرومهاجمةمنزلعبدالغنيعلي

-اختطافمديرأمنالشمايتينمع5جنودفيتعز
-اصابةونهبسيارةمديركهرباءالشمايتين

-اقتحاممحطةتوليدكهرباءعصيفرةوتسريحالموظفينبقوة
السالحوقطعالتيارعنمعظمأحياءالمدينة

-اطالقالنارعلىرئيسخدماتمحليتعزونهبسيارته

-رئيسمجلسالنوابيدعوالكتلالبرلمانيةالمعارضةالىاالثنين2011/11/28م
حضورجلساتالبرلمانبعدالتوقيععلىالمبادرةالخليجية

-تظاهراتتطالبباستمرارالتصعيدالثوريحتىتحقيقجميع
أهدافالثورة

-باسندوةلقناة»الجزيرة«التغييرسيقودحتماًالىتغييرشامل
وكاملفيالمستقبل

-حوريةمشهور:إصدارقراراتعفووغيرهامخالفةللمبادرة
الخليجية

-المؤتمريُقررفعاعتصامأنصارهفيميدانالتحريرتنفيذاًالثالثاء1102/11/92م
للمبادرةالخليجيةوآليتهاالتنفيذية

-مسيرةتتعهدبالمضيفيالحسمالثوريواسقاطبقاياالنظام
-مجلسالمشترك:حكومةالوفاقالوطنيستباشرمهامهافيغضون

األيامالقليلةالقادمة
-مجلسالمشتركيُعبّرعنحقالشبابفياالستمرارفي

االعتصاماتوالتظاهرات
-دعوةإلنشاءلجنةالشؤونالعسكرية

-انتشارمكثفلمسلحينفيأحياءتعزواقتحاممنازلمواطنين
-القياديفياالصالححمودسعيدالمخالفييتوعدباسقاطتعزفي

غضون84ساعةويقللمنأهميةتوقيعالمبادرةالخليجية

االربعاء1102/11/03م

-حميداالحمريشيدبالمبادرةوآليتهاويقولانهاَلبَتْبعض
مطالبالثورة

-هيئةعلماءاليمنتلتزمالصمتتجاهاتفاقالرياضوالمبادرة
الخليجيةوتدينحصاردماج

-المشتركيتراجععناختيارإحدىقائمتيالوزارات
-القرعةتفصلفيخالفتحديدالقوائم

-المشتركيسلِّمقائمتينبالوزاراتليختارالمؤتمرأحدهما
-محاولةاغتيالنائبمديرالبحثالجنائيبمحافظةإب

-اختطافالطفلغمدانصادقالمصلي

الخميس1102/21/1م

-ندوةفكريةبجامعةتعزبعنوان»نحويمنجديد«معالمبادرة
الخليجيةوآليتهاالتنفيذية

-محافظتعزرئيساللجنةاالمنيةيوجهبالوقفالفوري
والشاملإلطالقالناراعتباراًمنالتاسعةمساًء

-وزيرالتعليمالعالييتمنىعودةالعناصرالمسلحةبجامعة
صنعاءالىثكناتهمومغادرةساحاتومبانيالجامعةفورًا

-االع��ت��داءعلىمبانيالبحثالجنائي،مصلحةالهجرة
والجوازات،إدارةالمرورومعسكراللواء33فيتعز

-نهبوإحراقمنازلاالمينالعامالمساعدللمؤتمرالشيخ
سلطانالبركانيوالشيخمحمدمنصورالشوافيوكيلمحافظة

تعزوالشيخعبدالرزاقالخليدي
-استشهادنجليالشيخالخليديوأحدمرافقيالشوافي

-استشهاد5جنودواصابة5آخرينبرصاصالمشتركفيتعز
-اصابةطفلوتضررمنازلفيقصفبقذائفالمشتركبصنعاء

-باسندوةيهددبإعادةالنظرفيمواقفهاحتجاجاًعلىالعنففيتعز
-مجلسالمشتركيدينعنفتعزويعدهاختراقاًللمبادرة

الجمعة1102/21/2م

-نائبرئيسالجمهوريةيوجهمحافظتعزوأحزابالمشترك
بسرعةوقفاطالقالناروتشكيللجنةمشتركةلسحبالقوات
العسكريةوالمليشياتالمسلحةوالعملعلىاستتباباالمن

واالستقرارفيمدينةتعز
-خطباءجمعة»إنمعالعسريسرا«يدعونكافةأبناءالشعب
اليمنيالىالتسامحوالتصالحوالوقوفمعالحكومةلتنفيذ

المبادرةالخليجية
-عضواللجنةالعامةللمؤتمرالشيخمحمدبنناجيالشايف:
ملتزمونبتنفيذالمبادرةرغمقتلاعضائناولنننجرللعنف
وسوفنضحيبأرواحنامنأجلسالمةاليمنولتفويتالفرصة

علىالمتآمرين..

-سعيدشمسان:االصالحقررالمضيفيالمسيرةالوطنيةالىجانب
شركاءالعملالوطنيويرفضاالنفرادأوالتفردعنشركاءالعمل

الوطنيالسياسي
-اعتبربقاءالماليينفيالساحاتوالميادينلمراقبةأداءالحكومة

ضمانةحقيقيةلنجاحها
-االيجابيفيالمبادرةتشكيللجنةللحوارمعالشبابحولمستقبلاليمن

-تفجيرانبوبللنفطبمحافظةمأرب
-مهاجمةمنشآتحكوميةومواقععسكريةوتدميرعربةجنودو3

دوريات،مقتل3جنودفيتعز
-استشهادالعقيدعبدالحكيمالكلعىأمامأفرادأسرته

-مليشياتالفرقةتستحدث)8(نقاطتفتيششمالغربصنعاء

رصد لتعامل المؤتمر والمشترك مع المبادرة

جدول توضيحي عن من يعرقل المبادرة

ومنذ توقيع المبادرة الخليجية شهدت ساحة المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
ليتها  وآ بالمبادرة  احتفائية  ومسيرات  ابتهاجات 
التنفيذية، قابلها في ساحة أحزاب اللقاء المشترك 
للمبادرة ومطالبة  وشركائهم بمسيرات رافضة 
باستمرار ما تصفه بالتصعيد الثوري وإسقاط بقايا 

النظام.
ويتضح في الجدول المرفق مسارعة رفع مخيم 
اعتصام ألنصار المؤتمر وحلفائه في ميدان التحرير 
بالعاصمة، حيث أفادت مصادر في المؤتمر الشعبي 
العام أن المؤتمر قرر رفع االعتصام الحاشد ألنصاره 
في الساحة الشعبية بميدان التحرير فور بدء اإلجراءات 
العملية لتطبيق بنود المبادرة الخليجية الخاصة بإزالة 

مظاهر األزم��ة السياسية واألمنية المتصاعدة منذ 
عشرة أشهر.

وشددت المصادر على ضرورة التزام أحزاب المعارضة 
بتنفيذ بنود المبادرة الموقعة من قبل قياداتها في 
الرياض باعتبارها منظومة متكاملة غير قابلة لالجتزاء 
واالنتقاء، واعتبرت أن استمرار االعتصامات في ساحة 
الجامعة بصنعاء والساحات األخرى لم يعد له مبرر في 
ظل التوصل إلى تسوية سياسية، وأن على حكومة 

الوفاق الوطني اقناع اعضائهم في الساحات..
وأب��دت تصريحات قيادات في المشترك اشادتها 
بالمبادرة الخليجية والتزامها بالتنفيذ، لكنها أكدت 
على حقهم في االستمرار باالعتصام والتظاهر متهمة 

الطرف اآلخر بإعاقة تنفيذ المبادرة.
وفيما أكد األستاذ عبده الجندي- نائب وزير اإلعالم 

في مؤتمر صحافي له صباح األحد قبل الماضي- حاجة 
اليمن إلى تهدئة إعالمية تتيح فرصة كبيرة لتطبيق 
بنود اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية، أكدت احزاب 
المشترك هي األخ��رى على ض��رورة قيام اإلع��الم 
بمسئولياته الوطنية والعمل بتجرد لتعزيز روح التالحم 
الوطني، لكن التوتر األمني وتهديد مسلحي المشترك 
في تعز بإسقاط مدينة تعز في غضون 48 ساعة نسف 
دعوات التهدئة اإلعالمية قبل تجسيدها على أرض 

الواقع العملي.
وأبدت قيادات المؤتمر الشعبي العام حرصًا شديدًا 
على التمسك بالمبادرة الخليجية وتنفيذها على أرض 
الواقع، حيث أكد الشيخ/ سلطان البركاني- األمين العام 
للمؤتمر الشعبي العام في كلمة المؤتمر بجمعة »واوفوا 
بالعهد إن العهد كان مسئواًل«- أن المؤتمر على العهد 

ثابت وعند مستوى المسئولية في تنفيذ ما جاء في 
بنودها وآليتها المزمنة، الفتًا إلى أن المؤتمر الشعبي 
العام وحلفاءه ينظرون إلى المبادرة من منطلق كونها 
وسيلة ومسارًا آمنًا وجسر عبور قوي من واقع يسوده 
الشقاق إلى فضاء وطني تتحرك فيه قيم الوفاق 

والتسامح والسالم..
وفي جمعة »إن مع العسر يسرًا« أكد الشيخ/ محمد 
بن ناجي الشائف- عضو اللجنة العامة للمؤتمر- تمسك 
المؤتمر الشعبي العام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 

المزمنة..
وقال: »مهما تعرض له أعضاء المؤتمر من أعمال قتل 
فلن ينجروا للعنف إيمانًا منهم أن مع العسر يسرًا وأن 
التضحية باألرواح من أجل سالمة اليمن واجب عليهم 

ولتفويت الفرصة على المتآمرين..«.

 شهدت الساحة السياسية في اليمن عمليات شد وجذب خالل األسبوع األول من دخول المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حيز 
التطبيق منذ توقيعها في العاصمة السعودية الرياض بحضور دولي شهده العالم يوم األبعاء الـ23 من نوفمبر الماضي.

ورغم بروز نسبة طفيفة من بوادر التسامح والتصالح والسمو فوق الجراح في خطاب طرفي األزمة، إاّل أن تلك النسبة سرعان ما 
تالشت مع التصعيد المسلح في تعز وإحالل خطاب التهديد والوعيد محل خطاب التسامح بنسب متفاوتة..

جميل الجعدبي


