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دالالت استقالة الشعيبي من الحكومة
االستقالة التي تقدم به عضو حكومة الوفاق الدكتور يحيى الشعيبي من  

منصبه وزيرًا للتعليم العالي بعد أشهر من تعيينه حملت دالالت عميقة 
ورسائل مهمة في ذلك التوقيت والتزال.

فاالستقالة كانت رمزية وتوحي بأن هذا هو موقف المؤتمر الشعبي العام من نصيبه 
في هذه الحكومة العاجزة عن خدمة المواطنين.. وأن المؤتمر غير راٍض عن أداء 

الحكومة حتى لو استمر فيها.

كما قدمت رسالة واضحة أن المؤتمر زاهد عن المناصب وبإمكانه التخلي أو البقاء 
فيها متى ما رأى أن المصلحة الوطنية تتطلب ذلك!!

وأيضًا عبر من خالل هذه االستقالة رفضه الواضح للعبث الوظيفي واالستغالل 
المقيت للمناصب الذي مارسه وزراء الطرف اآلخر.

وغيرها من الدالالت والرسائل التي حملتها استقالة الشعيبي التي تصنف في أعلى 
مراتب مواقفه الوطنية والتنظيمية!!

أيها الفرسان.. فخورون بكم!!
كتب/ توفيق الشرعبي

بعد عامين من تحمل المسئولية على   
أكمل وجه وسط حقل من الضغوطات 

واالتهامات واالستفزازات..
بعد عامين يجب أن نقول لوزراء المؤتمر 

الشعبي العام أحسنتم ألنكم كنتم 
أكثر منا ادراك��ًا لحجم المهمة، نقول 
لستم جديدين على المناصب حتى 
ء المشككين بقدراتكم  ننجر ورا
فأنتم مخضرمون ف��ي ادارة وبناء 

المؤسسات االقتصادية والسياسية، 
وخبراتكم وامكاناتكم ال ُي��ق��در على 

تجاوزها من كل ذي حيلة..
 وزراء المؤتمر والتحالف قدموا نماذج 

وطنية خلقت مكاسب لليمن للخروج من 
األزمة بكل المقاييس.

لقد صبروا على حش زمالئهم وتخرصات خصومهم 
من كل صوب.. حتى أن بعض قيادات وكوادر المؤتمر 

نجرت في بعض االحايين وصبت جام غضبها عليهم 
ُ
نفسه أ

دون حساب لما ستفتقده اليمن على كافة األصعدة وما كانت 
ستئول إليه التسوية السياسية في حال نزول وزرائنا عند 

رغبات تلك والكوادر!!
وزراء المؤتمر أك��دوا حرصهم على الوطن وابنائه.. 
ة  ويذهب ال��س��ؤال كيف ننجر وراء من يريد االس��اء
لوزرائنا أو تحميلهم اخطاء وزراء الطرف اآلخر، 
ولم تمنعهم في نظرنا تلك المواقف الوطنية التي 
اتخذوها في مواقف عصيبة وتجاوزوا عواطفهم 

ات التي طالت قيادات  وانتماءهم وتحملوا كل تلك االقصاء
وكوادر تنظيمهم، في وزارات الطرف اآلخر وتعاملوا بحكمة 
إزاء االستفزازات وفوتوا الفرص على من سعى لتطفيشهم 

ابتداًء برئيس الوزراء ووصواًل الى األبواق االعالمية.
ن��ا يتعاملون  حال الدولة وتفاصيلها الكافية جعلت وزراء
فيما يفرض االخالق والقانون وكانوا ايجابيين مع تنظيمهم 

ووط�����ن�����ه�����م 
وش�����ع�����ب�����ه�����م 

وخصومهم.
لقد تفهموا حال 
الدولة وبذلوا ما يستطيعون في انجاح 
التسوية رغم محاوالت البعض منعهم 
سعيًا الفشالهم لقد كانوا جميعًا فرسان 
ظرفهم، عملوا بوضوح الى جانب الوزراء الواقعين في حبال 

»الشيخ« و»الجنرال« والمسايرين لهوى االصالح.
لقد تحملوا المسئولية بجدارة وواجهوا مؤامرات الزمالء 

الخصوم وت��ق��والت الشركاء االع���داء وضغوطات القواعد 
والحلفاء.. وظلوا منسجمين في مواقفهم فلم يهتزوا 
أو ُيبتزوا وعكسوا حكمة وحنكة وخبرة القيادات 

الموتمرية بصورة ايجابية.
حقيقة كانوا الرجال االستثنائيين في حكومة 
الوفاق وستظل اعمالهم في عرفان الظرف 

الذي عاشه الشعب اليمني!!
لقد اثبتوا بثباتهم أن المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام عصي على اإلل��غ��اء أو االب��ت��الع.. 

وانجازاته غير قابلة للطمس..
ورغ��م أن وزراء المؤتمر والتحالف 
أدرك���وا منذ الوهلة األول���ى لتشكيل 
ال��ح��ك��وم��ة أن����ه ل��ي��س ل����دى رئ��ي��س 
الحكومة ووزراء الطرف اآلخر أية نية 
إلح��داث ح��راك تنموي فاعل أو القيام 
بخطوات انعاشية لالقتصاد إاّل أنهم 
-أي وزراء المؤتمر والتحالف- لم يتوانوا 
ف��ي ب��ذل الجهود لتقديم ش��يء يذكر في 
وزارات��ه��م، وابتعدوا عن سياسة زمالئهم مع 
المسئولية التي حصروها في احالل غباواتهم بداًل 
ات واستغلوا مناصبهم »لحزبنة« الوزارات  عن الكفاء
واالدارات وال��م��ؤس��س��ات وال��م��ك��ات��ب وف��ق��ًا للمحاصصة، 
ات  ثر من أصحاب الكفاء

ُ
وخلفوا بتلك السياسة ضحايا ك

والمؤهالت والخبرات وُجلهم من المؤتمر الشعبي العام 
بينما ظل وزراء المؤتمر مشغولين بوضع السياسات 
واالستراتيجيات التطويرية لوزاراتهم وتهيئتها 
لمواكبة اليمن الجديد، ولم نسمع عن أحد منهم أنه 

مارس اقصاء أو سعى لتعيين غير مستحق.
كان وزراء المؤتمر والتحالف يدركون أن فشل الحكومة 
أمر واقع في ظل ما يقوم به وزراء الطرف اآلخر من ثأر مع 
الوظيفة وكانوا يدركون أن غضب الشارع سيطالهم جراء 
حماقات وممارسات زمالئهم من المشترك ولكن ليس في 
ات الوطن وحياة الضمائر.. فلم تشغلهم  اليد حيلة أمام امالء
السياسة عن شغلهم في إنجاح التسوية وإعالء شأن الوفاق 
وتعميقه، في حين تصرفات اآلخرين زادت ظالم الواقع 

ظلمات!!

حكومات الوفاق.. مخرج 
حصيف لربيع فاشل!!

أثق بأن حكومة   
الوفاق لم تعد 
ذات جدوى أو منفعة، 
كما أث��ق أن باسندوة 
لم يعد له نصيب في 
النجاح بحكم »العمر 
وال��ت��ب��ع��ي��ة« ح��ت��ى لو 
مددنا له ما سيمده الله 

من عمر!!
ل����س����ت م�����ع ق���ب���ول 
استقالة ب��اس��ن��دوة أو 
أي وزي����ر ف��ي ال��وق��ت 
ال���ض���ائ���ع، ألن ه��ن��اك 
رب��م��ا ف��ائ��دة م��ن وراء 
هذه الحكومة تتمثل 
بإقالتها عقب حادث 
مفجع أو ح��دث جلل 
-واألح������داث م��ن ه��ذا 
النوع كثيرة في بالدنا 
وال ت��ت��وق��ف- ليعزز 

الرئيس ب��ه��ذا ال��ق��رار 
ث���ق���ة ال���ش���ع���ب ب���ه، 
ويطمئنهم بأن القادم 

أفضل!!
حكومة الوفاق التي 
انتجها مخرج حصيف 
لربيع ف��اش��ل، قدمت 
أداًء مسرحيًا ال عالقة 
ل���ه ب���ال���واق���ع تتخلله 
ع����واط����ف ت��م��ث��ي��ل��ي��ة 
ت���س���ت���دع���ي دم���وع���ًا 
مزيفة تعقبها بالهة 
مفرطة م��ن جمهور 
ال��ه��ت��اف والتصفيق، 
جمهور ال يختلف عن 
ذلك الجمهور المغرر 
ب���ه ال����ذي خ����رج ذات 
ي��وم هاتفًا »تخفيض 
الراتب واج��ب.. واجب 

علينا واجب«.

الرصاص.. يدعو إلى العمل 
الجاد لتنفيذ مخرجات مؤتمر 

الحوار الوطني الشامل

ق��ال وزي��ر ال��دول��ة لشئون  
مجلسي النواب والشورى 
الدكتور رشاد احمد الرصاص "إن 
وثيقة الحوار الوطني الشامل تعد 
الوثيقة السياسية التي أجمعت 
ع��ل��ي��ه��ا ك���ل ال���ق���وى وال��م��ك��ون��ات 
السياسية والشبابية واالجتماعية 
بما فيها المرأة ومنظمات المجتمع 

المدني في الساحة الوطنية".
وأضاف وزير الدولة لشئون مجلسي 
النواب والشورى في تصريح لوكالة 
األنباء اليمنية )سبأ( "إننا اليوم أمام 
وثيقة سياسية مثلت خالصة رؤى 
هذه المكونات وحظيت بتوافقهم 
عليها وأص��ب��ح��ت تمثل خ��ارط��ة 
طريق لبناء يمن جديد " .. داعيًا 
كافة القوى السياسية ومكونات 
الحوار إلى العمل الجاد معًا وصفًا 
واحدًا إلى جانب القيادة السياسية 
لتنفيذ مخرجات ال��ح��وار الوطني 
الشامل والعمل بروح الفريق الواحد 

لبناء الدولة المدنية الحديثة.

 أين هيئة المواصفات والجودة؟!

حكومة الوفاق انتهت صالحيتها!!

صالحية حكومة الوفاق انتهت تمامًا وفقًا لمرجعية التسوية السياسية المتمثلة بالمبادرة   
الخليجية وآليتها التي حددت الفترة االنتقالية بسنتين، كما حددت مهام الحكومة بإعادة 

االستتباب األمني والسياسي والتهيئة لحوار وطني شامل.
وال أعتقد أن تغيير هذه الحكومة بحاجة الى »هبة أو حراك أو انقاذ أو ثورة، أو فزعة أو هوجة أو 

تمرد« السقاطها!!
الحكومة انتهت صالحيتها مثلها مثل المواد التي تتلفها الهيئة العامة للمواصفات والجودة!!

األكثر اضحاكًا وهزلية من حمالت اسقاط الحكومة سيكون اسلوب الترقيع في هذه الحكومة أي 
ما يسمى بالتعديل الحكومي، وبكل تأكيد لن يقف األمر عند مجرد الضحك بل سيتجاوز حينها الى 

تبعات وتداعيات ونتائج مفجعة في حال تم اتخاذ قرار مستفز كهذا..!!

نجاة وزير التعليم العالي من محاولة اغتيال
نجا وزي��ر التعليم العالي والبحث  

العلمي المهندس هشام شرف 
م��ن محاولة اغتيال حينما رف��ع مجندون 
عسكريون اسلحتهم في وجهه أمس االحد 
عند بوابة وزارة التعليم العالي بالعاصمة 

صنعاء .
واوض���ح مصدر مسئول ب���وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي ان الجنود المرابطين 
امام بوابة حديقة اإلذاعة منعوا الوزير شرف 
من الدخول الى مبنى الوزارة واشهروا السالح 
ف��ي وج��ه��ه وسائقه االع���زل رغ��م تعريفه 

بنفسه . واوضح المصدر ان الجنود باشروا رفع سالحهم 
على الوزير وتصويبه نحوه بعد ان المهم على تصرفهم 

الخاطيء .
وح��ذر المصدر من مثل هذه التصرفات الهمجية التي 
ال تحمد عقباها والتي تكررت وكان اخرها اشهار السالح 
ومحاولة االعتداء على مدير عام النظم والمعلومات في 

الوزارة قبل اربعة ايام .
ات القانونية  ودع��ا المصدر وزي��ر الدفاع التخاذ االج���راء

الصارمة ضد هؤالء الجنود والعمل على ضمان 
عدم تكرار ما حدث.. مؤكدا انه ليس من حق 
الجنود اشهار السالح في وج��ه اي مواطن 
وتعريض حياته للخطر لمجرد تجاذبات 

كالمية .
وشدد المصدر المسئول على اهمية تسليم 
حراسة المنشئات الحكومية والوزارات لقوات 
من المنشآت او الشرطة العسكرية واخراج 
كافة قوات الجيش من المؤسسات الخدمية 

وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي.
وتأتي هذه الحادثة بعد اربعة ايام من تنفيذ 
موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقفة احتجاجية 
ات المتكررة والمضايقات واالستفزازات التي  على االعتداء
يتعرضون لها من قبل ضابط وأف��راد الكتيبة التابعة للواء 
)314( المرابطة في مبنى وزارة التعليم العالي بحي اإلذاعة 

والتي كانت ضمن قوات الفرقة المنحلة سابقًا.
وأشار بيان صادر عن الموظفين إلى أن وزارتهم تحولت الى 
ثكنة عسكرية ولم يعد بإمكان الموظفين ممارسة أعمالهم 

اليومية بصورة طبيعية في مثل هكذا وضع.

إجماع شعبي!!

بعض وزراء حكومة الوفاق   
قدموا أداًء هزياًل يستوجب 
اإلزالة ولو بوسائل تغيير المنكر!!
واعتقد جازمًا أن هناك اجماعًا 
شعبيًا ع��ارم��ًا على فشل وزراء 

ال��داخ��ل��ي��ة وال��م��ال��ي��ة وال��ك��ه��رب��اء 
والدفاع واالع��الم، وبقاؤهم ولو 
ليوم واحد في مناصبهم سيخلف 
إم��ا دم��ًا مراقًا أو فسادًا مخزيًا أو 
انطفاًء مزعجًا أو تحريضًا مقيتًا أو 

انفالتًا عامًا!!
ه�����ؤالء س��ق��ط��وا م���ن ال��ق��ل��وب 
والعقول المجتمعية، وال يوجد أي 
داعي لمحاولة تحسين صورهم أو 

تلميع مواقفهم.


