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< بداية قال الدكتور عادل الش��جاع - رئيس 
التحال��ف المدن��ي للس��ام وحماي��ة الحق��وق 
والحريات: با شك ان تصريح االخ محمد سالم 
باسندوة- حول تهديد المعارضة بتغيير موقفها 
إزاء المبادرة الخليجية- ين��م عن ان المعارضة 
تري��د التملص م��ن تش��كيل حكوم��ة الوفاق 
الوطن��ي وعلى مايب��دو انها قد تورط��ت ايضًا 
في التوقيع عل��ى المبادرة، بدلي��ل ان األعمال 
التصعيدية في محافظة تعز تؤكد ان المشترك 
ال يريد تهدئة األوض��اع في الب��اد وانما يريد 
اس��تخدام العنف.. ومحمد س��الم باسندوة من 
الواضح ج��دًا أنه اليتخ��ذ قراراته بذات��ه وانما 

يستمدها من االطراف التي عينته.
مؤكدًا أن هذا التصريح االخير لباسندوة خطير 
وهو يعني قرب انس��حابهم من الحكومة وربما 

قبل االعان حتى عن تشكيلها.
أما ال��ذي يفت��رض بالمعارضة علي��ه النجاح 
المبادرة الخليجية وآليتها فيرى الدكتور الشجاع 
ان على المشترك الس��عي الجاد للتهدئة خاصة 
وان هن��اك حكوم��ة تقاس��م وائتاف يش��كلها 
الطرفان ومهمتها التهدئة واخراج الباد من هذا 
المأزق والعمل من أجل الشعب الذي عانى كثيرًا 

ولم يعد يحتمل اكثر.
تضليل المجتمع الدولي

> وفيما يخص المجتمع الدولي أمام تصعيد 
وجرائم المش��ترك ف��ي تعز 
وغيرها قال الدكتور الشجاع: 
الحقيق��ة ان المجتمع الدولي 
مازال يضلل عليه، وبالمقابل 
لم تستطع االجهزة االعامية 
الرس��مية لاس��ف ايص��ال 
الرس��الة الحقيقية لما يجري 
على الميدان.. ونستدل على 
ذلك بوجود مراس��ل صحيفة 
»الواش��نطن بوس��ت« ف��ي 
صنع��اء من��ذ اس��بوع ال��ذي 
كان يفت��رض ان يتوج��ه الى 
محافظة تعز منذ بداية وجوده 
في العاصم��ة صنعاء.. ولكن 
حتى هذه اللحظة لم تستطع 
الجهات الرسمية توفير سيارة 

له ولمرافقيه حتى يتوجهوا ال��ى محافظة تعز 
لاطاع على مايجري.

مش��يرًا الى ان هذا الفش��ل الرس��مي يقابله 
تزييف م��ن قب��ل االجه��زة االعامي��ة التابعة 
للمعارض��ة او الخارجية التي تعم��ل ضد اليمن 
وتح��اول تضليل ال��رأي الع��ام الدول��ي بنقلها 

للمعلومات الخاطئة.
تنصل عن المسئولية

> إلى ذلك ق��ال الدكتور حس��ن الكحاني - 
عميد كلي��ة اآلداب بجامعة صنع��اء: كل القوى 
السياسية والمؤتمر الشعبي العام وفخامة االخ 
علي عبداهلل صالح - رئيس الجمهورية رئيس 

المؤتم��ر- قد وقع��وا عل��ى االتفاقي��ة وآليتها 
وبحضور دولي واقليمي رفيع، والعالم بأس��ره 
شهد هذه االتفاقية التي تعني خروج اليمن من 
االزم��ة الراهنة، وعلى جميع االط��راف االلتزام 
بالتنفي��ذ خاصة بعد ان قدم المؤتمر الش��عبي 
العام واالخ الرئيس كل التنازالت، وحينما يأتي 
التصعيد اعتقد ان العالم قد شهد واليوم يشهد 
ويراقب ويتابع من يسعى الى اعاقة تنفيذ هذه 

المبادرة.
> وح��ول احداث تعز وتصريح باس��ندوة قال 
الكحاني: أعتبر ذلك التصريح تنصًا وابتعادًا 
عن المس��ئولية حيث يفترض باالستاذ القدير 
محمد س��الم باس��ندوة وه��و مكلف بتش��كيل 
الحكوم��ة ان يوف��ق ويهدئ 
ولدي��ه الصاحي��ات بع��د 
مباش��رة الحكوم��ة لمهامها 
باتخ��اذ التدابير الت��ي تمنع 
وقوع أي احداث وأعمال عنف.
الفتًا الى ان من اولى مهام 
الحكومة ازال��ة أعمال العنف 
وعناص��ر التوت��ر األمن��ي 

والعسكري والسياسي.
وقال عمي��د كلي��ة اآلداب: 
نح��ن عل��ى ثق��ة ان االخ 
باسندوة رجل سياسي وقادر 
على ان يواجه، وم��ن واجبه 
ان يس��عى الى حل االشكال 
ومعرفة الدوافع واالس��باب، 
فلماذا ال يأتي االش��قاء واالصدقاء الذين تبنوا 
ودعموا وش��هدوا على المبادرة الى مدينة تعز 
والى أي مكان فيه توت��ر لمعرفة الحقيقة ومن 
هي الجهة التي تس��عى إلعاقة تنفيذ االتفاقية 

وآليتها المزمنة.
مؤكدًا ان هناك طرفًا ثالثًا يسعى الى تخريب 
كل مات��م االتف��اق علي��ه وه��و ط��رف داخلي 

وخارجي يسعى لجر البلد الى الفوضى.
واض��اف الدكت��ور الكحاني: نأم��ل أال تفوت 
هذه الفرصة الن الشعب اليمني قد تعب طوال 
شهور االزمة، كما ننتظر ان تتكاتف كل القوى 
السياس��ية النه بعد التوقيع اصبحت مس��ئولة 

واليوجد طرف حاكم وآخر معارض.
التنصل عن المبادرة

> وفي السياق ذاته قال الدكتور عبدالرحمن 
الحم��ادي - رئيس نقابة االطب��اء: إن االتفاقية 
ملزم��ة لكل االط��راف بعي��دًا ع��ن أي خروقات 
وتصعيد من هذا الذي يجري بتعز من قبل جهات 
التريد األمن واالس��تقرار، فاالتفاقي��ة وآليتها 
التنفيذية ال تنص على انه في حال حصل مثل 
هذه االحداث يحق ألح��د الطرفين التنصل عن 

االتفاقية وتحديد موقفه منها.
وقال : على االطراف الموقعة على المبادرة في 
ظرف كهذا تشكيل لجنة للتحقيق في االحداث 

ولي��س التنص��ل والبح��ث 
ع��ن ذرائ��ع، وم��ا نأمل��ه من 
االخوة في المؤتم��ر وحلفائه 
والمش��ترك وش��ركائه ه��و 
البحث عن حلول لكل القضايا 
واالش��كاليات، فمرور عش��رة 
اشهر يعيشها الوطن قد اوجد 
الكثير من المشاكل السياسية 
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة 
 ، مني��ة ال ا و ية  لعس��كر ا و
واالح��داث الحاصل��ة في تعز 
ليس صحيحًا ان يدعي االخوة 
في المعارضة وغيرهم انهم 
ليس لهم عاقة بها فهذا غير 

صحيح.
واضاف: اجهزة االم��ن تقوم بواجبها، تتصدى 
وتحارب مليش��يات مس��لحة في تعز تستخدم 

العنف..
مش��يرًا إلى أن جمي��ع الفرق��اء معنيون بحل 
المش��كلة وتنفيذ المبادرة وآليته��ا، وأي طرف 
يس��عى للتعطيل فهو مرفوض سواء أكان في 

السلطة او في المعارضة.
دعوة للعنف

> وفيما يخص التعبئ��ة التي تقوم بها بعض 
االطراف للش��باب من أجل رفض المبادرة قال 
رئيس نقابة االطباء: نرفض أي نشاط وسلوك 
وفكر وثقاف��ة تقوم عل��ى تعبئة الش��باب في 

الجامعة وغيرها من أجل رفض المبادرة والدفع 
بهم لمايس��مى ب��»التصعيد الث��وري« إلبطال 
الحلول وخيارات السام المتاحة.. فتلك أعمال 

اجرامية تدفع بالباد لدائرة العنف واالقتتال..
وتابع قائًا: 

على االخ محمد سالم باسندوة أال يتحدث اليوم 
كمعارضة ورئيس للمجلس الوطني أو كرئيس 
للجنة التحضيرية للحوار الوطني وانما كرئيس 
لحكومة الجمهورية اليمني��ة.. فهو اليوم يمثل 

الشعب اليمني بجميع مكوناته وشرائحه.
المجتمع الدولي

> وحول مس��ئولية المجتمع الدولي وما الذي 
ينبغي عليه القيام به تجاه أعمال العنف المسلح 
الذي تقوم به مليشيات االخوان والفرقة االولى 
مدرع.. ق��ال الدكت��ور عبدالرحم��ن الحمادي: 
اعتقد انه يجب على المجتمع االقليمي وتحديدًا 
المملك��ة العربي��ة الس��عودية ودول الخلي��ج 
والمجتمع الدولي العمل الجاد 
والحازم على انجاح المبادرة 
الخليجي��ة وآليته��ا النه��ا 
الوسيلة الوحيدة القادرة على 
اخراج اليمن من هذه االزمة.

ذرائع التعطيل
> من جانبه ق��ال الدكتور 
حس��ان عبدالمغني - رئيس 
نقابة المهندس��ين: تصريح 
االخ محمد س��الم باس��ندوة 
هو اح��د اس��اليب المراوغة 
التي تعتمدها اح��زاب اللقاء 
المش��ترك.. وذل��ك بع��د أن 
وج��دوا أنفس��هم مرغمي��ن 
على توقي��ع المبادرة وآليتها 
بعد توقيع رئيس الجمهورية، لذا فهم يبحثون 

عن أي ذريعة للتنصل عنها.
وأضاف: أعتقد انهم اتخ��ذوا االحداث الجارية 
في تعز مطية لهم للتراجع ع��ن االتفاقية وأي 

حدث آخر سيوظفونه هكذا.
مؤكدًا : ان هناك اطرافًا في المعارضة خرجت 
بع��د المب��ادرة وقبله��ا م��ن اللعبة السياس��ية 
وبالتال��ي نجدها الي��وم تس��عى لتعطيلها عبر 
اللجوء للعن��ف ألنها لم تجد لنفس��ها مكانًا في 
المس��تقبل.. وهي بذل��ك تؤك��د رغبتها بعدم 
إيصال البلد ال��ى بر األمان م��ن خال توافق 

سياسي.

 اعتبر عدد من االكاديميين وقيادات ومنظمات المجتمع المدني ان 
التصريحات االخيرة لاخ محمد سالم باسندوة المكلف بتشكيل حكومة 
وفاق وطني- والتي جاءت على خلفية تصعيد مليشيات االصاح والفرقة 
أعمال العنف بتعز- غير مسئولة.. وأكدوا ان مثل هكذا تصريحات من الشخص 
المكلف بتشكيل حكومة تأتي في سياق االجندة التي تتبعها اطراف في 

المعارضة تسعى جاهدة الى افشال المبادرة والحل السلمي لازمة.
ودعوا باسندوة الى التحرر من الجهات التي تملي عليه تعليماتها.. معتبرين 
مثل تصريحات كهذه من شأنها ان تهدد بشكل مباشر الحل السلمي وتنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتها كما انها تعتبر مخالفة جملة وتفصيًا لروح المبادرة 
وآليتها التي تنص على السير في االتجاه السلمي وتنفيذها،  بغض النظر عما 

تبديه بعض االطراف المعارضة للتنفيذ.. فإلى التفاصيل :

استطالع : عبدالكريم المدي

د. الشجاع : تصريح باسندوة يؤكد أنه 

اليستمد قراراته إال من الذين عيّنوه

د. الكحالني : 

التصريح تنصل 
عن المسئولية.. 
والعالم يراقب 

كل شيء

د. الحمادي : 

على باسندوة 
أن يتحدث 

كرئيس حكومة 
ال كمعارض 

د. عبدالمغني : اتخذ باسندوة أحداث تعز 

مطية للتنصـــل عن االتفــاق

أكاديميون يـــردون على تصريحات باسندوة
ال تلتفوا 

على المبادرة 
فتحرقكم نارها

 التصعيد الخطير الذي أقدمت عليه المجاميع 
المسلحة من مليشيات اللقاء المشترك واالخوان 
المسلمين في محافظة تعز مساء يوم االربعاء 
30/11/2011م وذل��ك بالقصف العش��وائي 
الذي طال المدين��ة واالحياء الس��كنية وعطل 
الحياة واحتال مراكز حكومية، يأتي ذلك عقب 
توقيع المبادرة الخليجية م��ن قبل فخامة االخ 
الرئيس علي عبداهلل صالح، في محاولة يائسة 
لما يوهمون به أنفس��هم من اسقاط محافظة 

تعز.
والغري��ب أن ذل��ك التصعي��د الخطي��ر يأتي 
عقب تصريح المكلف بتشكيل حكومة الوفاق 

الوطني ال��ذي خرج 
به لوس��ائل االعام 
المختلفة مساء يوم 
الثاثاء المنصرم 29 
11/2011/م والذي 
قال فيه بأن تشكيل 
حكومة وفاق وطني 
ال تعن��ي نهاي��ة ما 
لعم��ل  با ه  س��ما أ
الث��وري في إش��ارة 
واضحة الى تصعيد 
ف��ي المواجه��ات، 
االمر الذي أثار جداًل  
ولغط��ًا واس��عًا لدى 

عامة أفراد الش��عب اليمني الذي عاد يتس��اءل 
عما ه��ي ثمرة التوقيع م��ن فخامة االخ رئيس 
الجمهورية للمبادرة الخليجية المتبناة من قبل 
مجلس االم��ن الدول��ي، الس��يما وأن من أهم 
مهام حكومة الوفاق الوطن��ي اتخاذ الخطوات 
الازم��ة لضمان وق��ف جمي��ع أش��كال العنف 
وفض االش��تباكات بين القوات المسلحة وبين 
التشكيات والمليش��يات والجماعات المسلحة 
األخرى واتخاذ التدابي��ر الازمة لتحقيق االمن 
واالس��تقرار وبس��ط س��يطرة الدولة.. الخ، وال 
تنص المب��ادرة وال آليتها عل��ى تنصل حكومة 
الوفاق الوطني مقدمًا عن ايقاف تلك االعمال 
ولم تحظر على حكومة الوفاق المساس بالعمل 
الثوري كما اس��ماه المكلف بتش��كيل الحكومة 

محمد سالم باسندوة.
فذلك التصريح الذي أعقب��ه تلك المواجهات 
والهجمة الشرس��ة على مدينة تعز وضواحيها 
قد أصاب الكثير باإلحباط، فكيف يمكن القول 
بأن تش��كيل حكومة وفاق وطني ال يعني وقف 
العمل الثوري عل��ى حد القول، وكأنك يا بوزيد 
ما غزيت، األمر الذي فهمه الكثيرون أنه بمثابة 
االلتفاف عل��ى المبادرة وآليته��ا التنفيذية وأن 
األزمة الراهنة س��تظل قائمة ال��ى ما ال نهاية 
بمس��مى العم��ل الثوري المش��رعن م��ن قبل 
رئيس الحكومة.. ثم أي��ن محل التزام حكومة 
الوفاق الوطن��ي المنصوص عليه��ا في اآللية 
المزمنة؟ هل معنى ذلك تنصل تلك الحكومة 
ع��ن التزاماتها االخاقي��ة والدس��تورية أم أن 
تش��كيل حكومة على هكذا اس��اس يعد ضربًا 
من العبث ومحاولة ذر الرماد على العيون، فإذا 
كانت تلك المليش��يات المس��لحة تقوم اليوم 
بهذه االعمال وتس��تولي على مراكز حكومية 
وتهدم وتخرب وتحرق وتفجر وتنهب وتس��لب 
على مرأى ومسمع من حكومة ال ترى في تلك 
االعمال والجرائم إال أنها أعمال ثورية محظور 
المس��اس به��ا أو مقاومته��ا، فتقوم بتس��ليم 
المراكز الحكومية عنوة وطواعية وتشرعنها.. 

فهي الطامة الكبرى.
ما جدوى المبادرة وما جدوى اآللية وما جدوى 
التوقيع��ات وكم دندنت تل��ك االحزاب على أن 
عدم توقيع الرئي��س على المب��ادرة هو الذي 
أوصل الباد الى ما وصلت اليه وظلت تلعب بهذا 
الخطاب كورقة سياسية طيلة االشهر الماضية، 
وبعد أن أحبط األخ الرئيس رهاناتهم ووقع على 
المبادرة اصابهم في مقت��ل وأفقدهم التوازن 
ووضعهم أمام محك تجريدي ليكشفوا للعالم 
ع��ن مخططاتهم الرامي��ة الى تفجي��ر الوضع 
في كل االح��وال، وإذا ما اس��تمرت تلك القوى 
في غيّها فا ن��رى إال أن فخام��ة االخ الرئيس 
والمؤتم��ر الش��عبي الع��ام في حِ��لٍّ من ذلك 
التوقيع.. فا توصلونا الى تل��ك المرحلة التي 
لن تبقي ولن تذر.. وال عدوان إال على الظالمين 

وحسبنا اهلل ونعم الوكيل..

 حمَّل األخ محمد محمد القاز- 
أمين عام االتحاد الديمقراطي 
للقــوى الشــعبية- االطــراف 
المتطرفة داخل المشترك وقوى متنفذة 
مسؤولية التصعيد وأعمال العنف بعد 
التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية.
 وق��ال الق��از ل�»الميث��اق«: لق��د ظل 
ح��زب االص��اح ومليش��ياته وعناص��ر 
القاع��دة والمنش��قون يقصف��ون قرابة 
ع��ام المدن والق��رى بمختلف األس��لحة 
ويقطع��ون الط��رق ويعت��دون عل��ى 
المعس��كرات ويقتلون النفس التي حرم 
اهلل، في الوقت الذي ظلت فضائيات مثل 
»الجزيرة« تقلب الحقائق وتقوم بحملة 
تضليل تدع��ي أن الجي��ش واالمن هي 

التي تمارس العنف والقتل والخراب.
وأضاف: وحينما تسقط مدينة بيد تلك 
المليش��يات االرهابية التابعة للمشترك 
نجد تلك الفضائيات الخارجية تقول بأن 
الث��وار والث��ورة الس��لمية المزعومة قد 

انتصرت.
مش��يرًا الى ما صرَّح ب��ه المدعو حم��ود المخافي قائد 
مليش��يات االصاح والفرقة ف��ي تعز مؤخ��رًا والذي أعلن 
صراحة أن تعز ستسقط في قبضتهم خال ساعات أي يوم 
السبت الماضي ما يعني ان مليش��يات المشترك مستعدة 
عدًة وعتادًا منذ أشهر إلسقاط مدينة بحجم تعز، وبأهمية 
ه��ذه المدينة اس��تراتيجيًا ومعنوي��ًا، مس��تغربًا أن تخرج 
قيادات المش��ترك وأعضاء أحزابهم من مراس��لي وسائل 
اإلع��ام الخارجية تتباك��ى وتدعي أن الس��لطة هي التي 

تقصف وتدمر تعز.  
وقال أمين عام االتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية: إن 
مليشيات االصاح والقاعدة والعصابات القبلية هم طرف 
أساسي في العنف خال مجمل األزمة، وحل المشكلة في 
تعز يجب أواًل بس��حب المليشيات المس��لحة المجمعة من 
كل مناط��ق اليمن.. مؤك��دًا أن المؤتمر وأح��زاب التحالف 
الوطني تعمل وفقًا لتوجيهات االخ عبدربه منصور هادي 
نائب الرئيس وتتعامل بمرونة لمس��اعدة المشترك على 

ح��ل أزماته الت��ي يصدرها للواقع خش��ية م��ن أن تنفجر 
داخله وتفجره.موضحًا أنه عند تشكيل الحكومة الجديدة 
ومباشرتها لعملها ستتحمل مسؤولية بالتهدئة وأيضًا رفع 
سقف قوتها لتفرض التهدئة واالستقرار إذا عملت كفريق 

واحد معليًة مصلحة الوطن واعتبارات الشراكة.
منوهًا إل��ى انه قد تأك��د للعالم أن المش��ترك يقف وراء 
األزمة والعنف والقتل والدماء والدم��ار في اليمن، وثبتت 
هذه الحقيق��ة وتأكدت بتل��ك المواقف المعلنة لاش��قاء 
واالصدقاء، ولذلك فإننا نرجو من االخوة في المشترك أن 

ال يجعل��وا م��ن الخطاب 
السياس��ي  االعام��ي 
الصراع��ي ه��و بدي��ل 
للعمل الوطني في هذه 
الش��راكة ألن مثل ذلك 
لم يعد له من غطاء بعد 
توقيع المبادرة وال يمكن 
حجبه بأي زيف وتضليل!
مش��يرًا إل��ى أن أحزاب 
طن��ي  لو ا ل��ف  لتحا ا
تمث��ل  ط��ي  ا يمقر لد ا
تحالف��ًا متجانس��ًا وعلى 
مستوى عاٍل من التناغم 
م��ا جعل��ه يعم��ل بروح 
الفري��ق الواح��د لتغليب 
مصلحة الوطن على أية 
مصلح��ة.. فيم��ا تكت��ل 
المش��ترك ال يس��تطيع 
الحي��اة أو البق��اء إال في 
ظل استمرار الصراعات 

واألزمات.
داعيًا أحزاب المشترك 
إل��ى العم��ل م��ع أحزاب 
التحالف الوطني وعلى رأسها المؤتمر بروح الفريق الواحد 
بعد توقيع المب��ادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّنة، 
وهذا يتطل��ب التخلي عن التصعيد االعامي والعس��كري 
والتحري��ض واالنتقال الى مربع الواقعي��ة وتهيئة االجواء 
بمصداقية وخلق فرص التقارب وتعزيز الش��راكة لتجاوز 
األزمة ومخلفاتها وذل��ك بأعمال البن��اء لألنفس وترميم 

الجروح وتشييد ما خربته أيادي العابثين.

أمين عام االتحاد الديمقراطي لـ»الميثاق«:

قائد مليشيات المشترك توعد بإسقاط تعز  واتهام النظام بضرب المدينة كذب

المحامي/
 خالد الصوفي


