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وبهذا الخصوص قال مبعوث االمين العام 
لالمم المتحدة جمال بن عمر: ان اليمنيين 
سيعيدون النظر في  حكومة الوفاق الوطني 
اذا لم تتمكن من تحقيق اي تقدم ملموس 
في تقديمها للخدمات االساسية للمواطنين 
وانهاء حالة االنفالت األمني القائم بس��بب 
عدم تمك��ن الحكومة من منع المس��لحين 
القبليين  من حمل السالح داخل العاصمة.

وأع��رب ع��ن اس��فة الس��تمرار تواج��د 
الجماعات المسلحة  في  ش��وارع العاصمة 
صنعاء وقال وبالرغم من ازالة القسم االكبر 
من الحواجز الترابية واالسمنتية التي كانت 
تقطع اوصال صنعاء إال ان المسلحين انتقلوا 
»الى الش��وارع الفرعية وخزنوا المتفجرات 

في المباني«.
واش��ار مبع��وث األمي��ن 
الع��ام لالم��م المتح��دة 
جمال بن عم��ر في حديث 
لوكالة فرنس برس-األيام 
الماضية إلى ان الخارجين 
عل��ى القان��ون والقاع��دة  
مازال��وا يس��يطرون  على 
اجزاء من البالد ليس فقط 
في المحافظ��ات الجنوبية 
والش��رقية، ب��ل ايضا في 
بعض المناطق من صنعاء 

والمدن القريبة منها.
ووصف بن عمر األوضاع 
في العاصمة قائ��ال :يبدو 
ان ع��دد اف��راد الش��رطة 
عل��ى  الطرق��ات قلي��ل 
وتفصل بينهم مس��افات 
واس��عة. اضاف��ة ال��ى ان 
االشارات المرورية ال تعمل 
والشوارع تملؤها القمامة. 
والمحاكم معطلة بس��بب 
اضراب مستمر منذ ثالثة 
اش��هر، االم��ر الذي يش��ل 
عم��ل النظ��ام القضائ��ي 

بشكل واسع.
وانتقد  المبعوث االممي 
عجز الحكومة  ف��ي تلبية 
طني��ن  ا للمو ت  م��ا لخد ا

وتحدي��دا  ش��بكات الكهرباء وانابي��ب النفط 
والغاز التى ال تزال تتعرض  للتخريب بشكل 
مستمر ما يعطل االمدادات الى صنعاء وباقي 

المدن .
وأش��ار بن عمر الى ان اليمنيين س��يعيدون  
النظر في ش��رعية ومصداقي��ة الحكومة« ما 
لم تحقق تقدما ملموسا في تقديم الخدمات 
الرئيسية للمواطنين في اسرع وقت، خصوصا 

في ظل تفاقم الوضع االنساني في البالد.

 يجب أالَّ تستمر
من جانبه قال الشيخ محمد بن ناجي الشائف 
-عضو مجل��س الن��واب : إن حكوم��ة الوفاق 
الوطن��ي الحالية ليس��ت  ه��ي الحكومة التي 
يبحث عنها الشعب اليمني.واكد انه ال يجب أن 
تستمر هذه الحكومة. الن اليمن يريد رئيس 
وزراء لليمن وليس سكرتيرا عند أحد. مجددًا 
تأكيده على ان هذه الحكومة لم تنجح ويجب 
أن تس��تقيل.. داعيا  فخامة الرئيس عبدربه 
منصور ه��ادي إلى دع��وة األح��زاب الموقعة 

على المبادرة الخليجية الى تشكيل 
حكومة جديدة تتكون  من أش��خاص أقوياء ال 
يمثلون أحزابهم في الحكوم��ة وإنما يمثلون 
الش��عب اليمني بمختل��ف أحزابه وش��رائحه 
وفئاته المختلفة؛ ألن الوزراء الحاليين اصبحوا 

فريقا غير فاعل.

حكومة ضعيفة
إلى ذلك قال االستاذ احمد الكحالني -عضو 
مجلس الن��واب: ان الحكوم��ة ضعيفة ولديها 
اشكاليات لم تس��تطع تجاوزها منذ تشكيلها 
وحتى الي��وم فهي لم تس��تطع ومعها اللجنة 
العس��كرية إل��زام بع��ض الق��وى عل��ى رفع 

المظاهر المسلحة..
وأضاف: الحكومة لن تستطيع إخراج الوطن 
من األزمة بس��بب ضعفها وعدم قدرتها على 
توفير الخدمات االساس��ية للمواطنين الذين 
يعلقون آم��ااًل كبيرة عليها ولكن المؤش��رات 
مخيبة لآلمال..مشيرا الى ان المجتمع اليمني 
يريد حكومة تقف إل��ى جانب المواطن وليس 
إل��ى جان��ب األح��زاب والش��خصيات والقوى 

السياس��ية وان تلبي تطلعاته 
وآمال��ه وال تزي��د م��ن معاناته برفع اس��عار 
المش��تقات النفطية وخاصة الدي��زل وانتهاج 
سياس��ة االقصاء وع��دم اس��تغالل الوظيفة 

العامة لصالح االحزاب.
لم تنجح في شيء

اما  الدكتور عبدالرحمن ناجي- استاذ اإلدارة 
بكلية التج��ارة جامعة صنعاء- فق��د قال: إن 
حكوم��ة الوفاق الوطن��ي ومنذ تش��كيلها لم 
تنجح في تحقيق شيء سوى التقاسم للحقائب 
الوزاري��ة والس��فريات وممارس��ة اإلقص��اء 

واالستهداف لموظفي الدولة..
وأض��اف: ل��م يلم��س المواطن عل��ى أرض 
الواقع أي نتائج لحكومة الوفاق الوطني وهو 
أمر مؤلم ومحزن خاصة وأنها لم تتمكن حتى 
اليوم من إعادة األوضاع األمنية واالقتصادية 
واالجتماعية إل��ى ما كانت علي��ه قبل األزمة 
على األقل..وقال: المصيبة أن الحكومة تكيل 
بمكيالين وأن وزراء المش��ترك لم يستوعبوا 
أنهم يمثلون دول��ة وس��لطة تتعامل وتنظر 

إلى جميع المواطنين بشكل متساٍو وليس 
عل��ى أس��س حزبي��ة ومعايي��ر مناطقية، 
ويمكن أن نس��تند في ذلك إلى تصريحات 
وزراء المشترك األخيرة في وسائل اإلعالم 
وخاص��ة وزراء اإلع��الم وحقوق اإلنس��ان 

والمالية وآخرين.
منوهًا إلى أن ممارسات وموقف المشترك 
ف��ي حكومة الوفاق قد س��ببت ش��رخًا في 
صمي��م العالق��ة المتناغم��ة بي��ن أعضاء 
الحكومة وهو أمر اثر على سير أدائها منذ 

تعيينها وحتى اليوم..
وأكد الدكتور ناجي أن ما قامت به حكومة 
الوفاق حتى اليوم من خط��وات اقتصادية 
وسياس��ية ال يتناس��ب مع طبيعة المرحلة 
الحرجة التي تم��ر بها بالدنا 
التي تواجه أزمة مس��تفحلة 
في عمق الواقع اليمني وهي 
بحاجة إل��ى معالجات وحلول 
ش��جاعة وجذري��ة ولي��س 

انصاف حلول..

حكومة مشلولة
وب��دوره أكد الدكت��ور فؤاد 
الصالح��ي- اس��تاذ عل��م 
االجتماع السياس��ي بجامعة 
صنع��اء لصحيف��ة الوح��دة- 
اك��د أن الحكومة ل��م تنجح 
ف��ي ش��يء وه��ي حكوم��ة 
مش��لولة ال توجد لديها رؤية 
وال تصور لما س��يكون عليه 
الوضع مستقباًل ولم تستطع 
أن تخط��و عملي��ا باتجاه حل 
مشاكل مثل الكهرباء والماء 
وتقطع��ات المس��لحين، كما 
أنه��ا ال توج��د لديه��ا رؤي��ة 
لدعم مس��ار اقتصادي قادم 
وال كيفية إعادة هيبة الدولة 
ومفهوم السيادة في الداخل 
حتى وصل األم��ر بالدولة أن 
يتنازع مجاله��ا عدة جماعات 

وتعلن شرعيتها عليها..

متناقضة
اما الدكتور عبدالعزيز الكميم  نائب رئيس 
جامعة عمران فقد قال: تشكلت حكومة الوفاق 
الوطني طبقًا للمب��ادرة الخليجية لتكون كما 
ينبغ��ي وفاقية، ولكنها لم تس��تطع أن تكون 
كذلك وظل أعضاؤها من المش��ترك برئاسة 
باس��ندوة يدورون في فلك أحزابهم، يمثلون 
فيها مصالحه��ا المتناقض��ة والمتعارضة مع 
مصلحة الوطن والشعب، وهو ما جعلها حكومة 
فاش��لة وغير قادرة على انجاز شيء ولو كان 
جزءًا بسيطًا مما هو مطلوب منها..واشار الى 
ان حالة عدم األمن واالس��تقرار تزداد اتساعًا 
وتطورًا إلى األسوأ على امتداد مساحة الوطن 
اليمني وقد عجزت ه��ذه الحكومة حتى على 
ردع وايقاف من يعتدون على الكهرباء لتصل 
خدمتها إلى المواطن دون انقطاع وقس على 
هذا بقية الخدمات الضرورية الملحة للناس، 
أما االرهاب وقطع الطرقات وانتشار الفوضى 
في كل مكان فالحكومة حتى اليوم لم تقدم 

شيئًا في ذلك.

> أكد مراقبون سياسيون وخبراء واقتصاديون أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم 
باسندوة فشلت في تحقيق الغايات واألهداف الوطنية التي راهن عليها الشعب اليمني والمجتمع 

الدولي بهدف اخراج اليمن من األزمة.
واعتبروا عدم تمكن الحكومة إزالة مسببات األزمة وتوفير الخدمات األساسية للمواطنين وإعادة 
األمن واالستقرار إلى المدن الرئيسية واستمرار بقاء المليشيات المسلحة والمخيمات فشاًل يستدعي 

ضرورة إعادة النظر في الحكومة.
متابعات: علي الشعباني

<عبدالعزيز الكميم: 

الحكومة
 فاشلة وغير 
جديرة بالثقة

<عبدالرحمن ناجي: 

الحكومة لم تنجح 
في تحقيق شيء 

إال السفريات

ما هكذا تورد 
اإلبل يا باسندوة

عبدالخالق المنجر

> كن��ا ننتظر من رئي��س حكومة 
الوفاق أن يجس��د المس��ؤولية التي 
اسندت اليه كرئيس وزراء للجمهورية 
اليمنية ويتكلم باسم الجميع، إذ كان 
األجدر به منذ تحمله ه��ذه المهمة الوطنية 
أن يعمل على تهدئة النفوس ولملمة الجراح 
وتوحيد الصف��وف باعتبار أنن��ا تجاوزنا أزمة 
2011م من خالل المبادرة الخليجية وآليتها 
المزمنة وأجزم كأحد أعضاء المؤتمر الشعبي 
العام لو أن سندوة سلك مثل هكذا نهج فإنه 
س��يحظى باحترام غالبي��ة أبن��اء الوطن وال 
يحتاج الى إنزال دمعة واحدة وسيثبت للشعب 
حس��ن النية وحرص��ه على مصلح��ة  الوطن 
وقدرته على اتخ��اذ القرار دون تدخل المؤثر 
الخارج��ي لتوجيهه بإص��دار ق��رارات تخدم 
جهات حزبية وشخصيات نافذة أوصلته لهذا 
المنصب لتنفيذ مصالحهم المتفق عليها سلفًا 

مع المذكور.
ما كان أحوجنا الى رج��ل وطني يعمل على 
تجني��ب اليمنيي��ن االنقس��ام والتناحر ونبذ 
المناطقي��ة والطائفية والحف��اظ على وحدة 
الوطن وقواته المس��لحة واالمن والنظر الى 
الجميع بعين المساواة والوقوف على مسافة 

واحدة من كل الفرقاء.
لألس��ف الش��ديد لقد خابت الظنون وظهر 
السر المكنون إذ تحول هذا المسؤول الى بوق 
محرض ومثير للفتن وزرع االحقاد وليس هذا 
فحسب بل أصبح معول هدم إلهدار مقدرات 
البالد وتسخير ذلك لجامعة االخوان وعدد من 
الجمعي��ات ذات العالقة باالره��اب ومن باب 
تأكيد المؤكد فإن الرج��ل تم اختياره بعناية 
فائقة لتولي هذا المنصب الرفيع كأداة لتنفيذ 
أجندة  واخوانية لدرجة أنه اصبح ملكيًا أكثر 

من الملك.
من المالح��ظ أنه يعمل عل��ى النقيض من 
المب��ادرة الخليجي��ة وآليتها ألن��ه يفهم بأن 
بقاء الوضع عل��ى ماهو علي��ه اآلن وهو في 
مصدر القرار يتيح ل��ه الفرصة لتحقيق أكبر 
قدر ممكن م��ن تمزيق النس��يج االجتماعي 
وتعميق الهوة بين االحزاب ونهب المال العام، 
وإن لمس��نا له العذر مقابل دموع التماس��يح 
التي يذرفها كلما طلب منه تنفيذ مهمة قد ال 
تطاوعه نفسه على ارتكابها لإليحاء للبسطاء 
بأنه يذرف دموع الندم فإن بإمكانه ولو لمرة 
واحدة في حياته أن يرف��ض تلك التوجيهات 
اإلجبارية وسيقف الجميع الى جانبه بكل قوة 
واحترام بداًل من البكاء الذي يس��يئ لرجاالت 
اليمن ف��ي هذا المنص��ب ويعط��ي انطباعًا 
مخجاًل عن اليمنيين لدى االشقاء واالصدقاء.

مراقبـــون ســـياسيون:

<الشــيخ الشــائف: يجــب أن ال تســتمر الحكومــة الحالية ألنها فاشــلة

<احمــد الكحالنــي: الشــعب يريــد حكومــة تقف إلــى جانبــه وليس مــع األحزاب

<فــؤاد الصالحــي: الحكومــة مشــلولة ولــم تحقق شــيئًا حتــى اآلن

الحكــومةخيبــت 
آمال الداخل والخارج

مليشيات الفرقة تعتدي
 على القيادي المؤتمري علي شعفل

> اعتدت عناصر الفرقة األولى مدرع على 
القيادي في المؤتمر الشعبي العام علي علي 
شعفل، السبت اثناء مروره من شارع الستين.

ويأتي االعتداء استمرارًا لمسلسل استهداف 
المؤتمرية، حيث قامت عناصر  القيادات 
الفرقة باعتراض سيارة نائب رئيس فرع 
المؤتمر بمديرية أرحب وتكسيرها وإصابته 
بعدة طعنات في يديه نقل على اثرها الى 

المستشفى.
وفي هذا السياق عبرت قيادة فرع المؤتمر 

وك���وادره وأن��ص��اره في مديرية أرح��ب عن 
إدانتهم واستنكارهم الشديدين العتداء 
عناصر الفرقة االول��ى م��درع على القيادي 

المؤتمري علي علي شعفل.
وحذر ابناء أرحب في بيان لهم من عدم قيام 
االجهزة االمنية بضبط الجناة وتقديمهم 

للعدالة لما ارتكبوه من جرائم.
مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي األيدي 
في مالحقة تلك العناصر والتصدي بحزم 

لجرائمها.

أبناء نهم ينددون بموقف اللجنة العسكرية وانحيازها للمليشيات المسلحة
استهجن مشائخ وأعيان وابناء مديرية نهم- محافظة صنعاء- نتائج زيارة اللجنة العسكرية 

لمديريتهم والتي كانت مجرد ذر الرماد على العيون..
وأعربوا - في بيان صادر عنهم حصلت »الميثاق« على نسخة منه: عن أسفهم الشديد لنتائج زيارة 
أعضاء اللجنة العسكرية والتي لم تلب أدنى متطلبات أبناء المديرية، ولو في حدها األدنى في الجانب 

األمني.
مشيرين الى أن اللجنة فشلت وعجزت عن رفع أي من النقاط والتقطعات التي تمتد على طول الطريق 
العام والتي تتمترس فيها الميليشيات المسلحة التابعة ألحزاب اللقاء المشترك وعناصر ارهابية.. 
موضحين أن اللجنة العسكرية عادت أدراجها الى صنعاء ولم تزحزح أي تمترس بسبب رفض مليشيات 

المشترك اخالء النقاط والتقطعات والتي ما كان لها أن تظل لوال تهاون اللجنة معهم.
وأكدوا أن ميليشيات المشترك تواصل فرض حصارها على المواطنين بقطع الطريق العام ومنع 
وصول المواد الغذائية وغيرها وكذلك استمرار االعتداء على معسكر )63( في بيت دهرة...واتهموا 
اللجنة العسكرية بالعمل لتحقيق رغبة طرف وتجاهل حق المواطنين في التنقل بالطريق العام بحرية.
وبينوا أن اللجنة العسكرية نزلت مرتين الى المديرية إال أنها لم تحقق أية نتائج، وهذا يعد دلياًل 
كافيًا على تساهلها وانحيازها لطرف حزبي وتجاهل واجباتها ومسئوليتها تجاه الوطن والمواطنين 

في هذا الظرف الحرج.


