
قال الدكتور/ عبدالملك الشرعبي - رئيس مركز 
التنمية المحلية الشبابية: هناك أطراف ربما لم تكن 
راضية أو مقتنعة باتفاقية السلم والشراكة الوطنية 
التي كانت بمثابة إعالن مرحلة جديدة رفعت يدها 
التي طاشت في صفحة الوطن طوال الثالث السنوات 
الماضية، وهذه لم ترَض بما توافق عليه اليمنيون 

كمخرج سليم وآمن يؤسس لشراكة حقيقية وليس 
لسيطرة وشراهة. 

وأضللاف: كان يجب أن يتم اإلعللالن عن اسم رئيس 
الحكومة في اليوم التالي للتوقيع مباشرة وبعد )10( 
أيللام أو )15( يومًا بالكثير يتم اإلعللالن عن اسماء 
أعضاء الحكومة ، التي أعتبرها حكومة إنقاذ للوضع من 

الفاسدين الذين عبثوا طوال الثالث السنوات الماضية 
وزايدوا ومارسوا اإلقصاء باسم الثورة الشبابية البريئة 
منهم.. الفتًا إلللى أن إتفاق السلم والشراكة يعتبر 
مخرجًا مشرفًا لهم وفرصة إلعادة ترتيب أوضاعهم 
وبرامجهم إال إنهم لألسف الشديد لم يعتبروا أبدا 
ولم يحّسوا بحقيقة األوضاع وبضرورة شراكة الجميع 

في بناء البلد وتصحيح االختالالت الحاصلة في طريقة 
إدارته.

واختتم حديثه قللائللاًل: أي تمديد لهذه المرحلة 
المحددة بتاريخ معين ال يخدم البلد أبدا وال يخدم 
االتفاقية ومن شأنه فقط  أن يخدم الفوضى واإلرهاب 

والقتل والتحريض واإلنفالت األمني وغيره.

قال محمد عوض سعيد - نائب رئيس االتحاد 
التعاوني الللزراعللي: ُكّنا نتوّقع إنه لن يمّر أكثر 
من 24 ساعة على التوافق بين األطللراف كلها 
لتسمية رئيس الوزراء واعالن ذلك للمأل، وكذلك 
لللن يمر أسللبللوع على تسمية أعللضللاء الحكومة، 
بحكم أن أي تأخير في هذا األمر ال يخدم البالد وال 
يخدم المتصارعين السياسيين وال يخدم األمن 
بدرجة رئيسة ، ناهيك عن االستحقاقات الوطنية 
المهمة كتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

واستكمال صياغة الدستور واالستفتاء عليه.
وأضاف: يبدو إننا نعشق التمديد والمماطلة في 
اتها  كل شيء ، وإال هل عدمت اليمن كلها بكفاء
وقدرات وإمكانيات أبنائها شخصا يتولى منصب 
رئيس الحكومة في هللذه الفترة الحرجة جدا 

؟ هناك المئات ، بل اآلالف حقيقة من االسماء التي تنطبق عليها 
المعايير المطلوبة والقادرة على إدارة الحكومة خالل هذه الفترة وال 
يستحق األمر كل هذا التباعد والخصومة والتخندق والمماطلة وال 
حتى االختالف حوله االطراف وفقًا التفاقية السلم والشراكة اتفقوا 
على شروط ومعايير معينة في الشخص الذي تسند له مهمة رئاسة 
الحكومة، يأخذون هذه الشروط ويطبقونها على عشرة أسماء مثاًل، 
وإذا لم يجدوا هذه االسماء عليهم التوجه للجامعات الحكومية، حيث 
يوجد فيها مئات األكاديميين من اقتصاديين وغيرهم وهم قادرون 

على قيادة الحكومة .. 
محذرًا من أن هذه الوضعية والمراوحة والتمديد في كل شيء لها 
نتائج كارثية على األمن بالدرجة األولى وعلى االقتصاد وعلى الحركة 
التجارية وعلى استقرار البالد عمومًا.. وتمنى نائب رئيس االتحاد 
ة ومنطبقة  الزراعي أن يخلص الفرقاء إلى اسم معين وصاحب كفاء

عليه الشروط ويعلنوه قبل فوات األوان.

تحدث األخ عصام العلفي- أمين عام االئتالف 
اليمني للتعليم للجميع عن تأخير تشكيل الحكومة 
أو تسمية رئيسها قائاًل: لو كنا نستكشف نفطا 
وثروات معدنية من قبل )25( يوما لكنا قد أنجزنا 
االستكشاف وبدأنا في استخراجه وربما تصديره، 
ال أعلم حقيقة ما هي المعاييروالشروط السرية التي 
يريدونها في شخص رئيس الحكومة ولم يعلنوا 

عنها؟
المسألة هذه محيرة ، وليس لها ما يبررها إال إذا 
كانت من قبيل عدم رغبة األطراف كلها أو بعضها 
في تنفيذ اتفاقية السلم والشراكة والخروج من 
هذه األزمة وإقرار الدستور الجديد واالستفتاء 
عليه والذهاب لالنتخابات الرئاسية والبرلمانية 

وهذه هي الخطوات الحقيقية للخروج بالوطن من هذه األزمات 
الساحقة التي أخذت تعصف بالبالد منذ أزمة 2011 المفتعلة التي 
حاول من خاللها مرضى النفوس واعداء االستقرار اغراق البلد بها.

واضللاف: ال أجد أي مبرر أبدا في المماطلة بشأن تسمية رئيس 

وأعضاء الحكومة الجديدة، وعلى هذه الحالة 
المتعلقة بتسمية رئيس الوزراء أعتقد أنهم 
سيتطلبون أكثر من سنة في اختيار أعضاء 
الحكومة وهللذا سيقود البلد إلى مخاطر أشد 
ونتائج أسوأ بكثير مما قد مرت وتمّر به.. علينا 
أن ننتبه لثقافة التمديد ومطمطة األوضللاع 
بدون أي مبرر ولنعلم أن استقرار الوطن وأمنه 
وحمايته من اإلرهللاب والفوضى والمجاعات 
واالنللهلليللارات فللي كللل شلليء بحاجة لللقللرارات 
شجاعة وتنازالت صادقة من قبل األطللراف 
المعنية، بعيدًا عن أي حسابات ومماحكات، 
الللوطللن مسؤولية الجميع.. وحمل العلفي 
المسؤولية الكاملة األحزاب والقوى السياسية 
التي وقعت على اتفاقية السلم والشراكة، فأي تداعيات تحصل 
وأي خسائر بشرية ومادية وسياسية وامنية هي من تتحملها أمام 

الشعب والتاريخ وقبل هذا أمام الله.

التمديد في كل شيء له نتائج كارثية

األطراف الموقعة على اتفاقية السلم والشراكة تتحمل 
نتائج التأخير في حسم تشكيل الحكومة

األطراف التي ال ترغب بالشراكة تعرقل تسمية رئيس الوزراء

 محمد عوض سعيد

عصام العلفي
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العيد 51 لثورة اكتوبر :
• باإليمان والحكمة والحوار نتجاوز المنعطفات 

والمنزلقات الخطيرة، ونُجنب الوطن مآالت 
الصراعات والحروب المدمرة.

إرهابكم سيرتد إلى نحوركم

من ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء الى البيضاء الى الغبر في المكال 
ارهابًا اعمى متنقل يستبيح دمللاء اليمنيين ال فرق بين مدنيين 
وعسكريين بين اطفال وشيوخ ونساء الكل بالنسبة لتلك العناصر 
االجرامية الدموية موضوع للقتل تفجيرًا انتحاريًا اوتفخيخًا اوذبحًا 
فالغاية قتل اكبر عدد من االبرياء وكلما كانت جريمتهم اكثر شناعة 
وبشاعة وغدرًا كانت اكثر اشباعًا لهوس تلك العناصر ومن يقف 
ها ممن يسعون في االرض فسادًا من اولئك المتاجرين بديننا  وراء
االسالمي الحنيف الذي هو دين الرحمة والمحبة واالخاء والتسامح ، 
والذي بكل تأكيد ال عالقة لهم به بل بمصالح ومطامع دنيوية زين 
لهم الشيطان تحقيقها بتلك الوسائل القاتلة المدمرة متصورين 
كما اعتادوا لتحقيق مآربهم و فرض مصالحهم عبر اشاعة الخوف 
والرعب في المجتمعات حتى تذعن وتسلم لهم ليعيثوا فيها خرابًا 
وسفكًا للدماء ألن مصالحهم غير المشروعة التي ان فقدوها عادوا 
الساليبهم االرهابية واضعين اليمنيين امام خيار اما ان تقبلوا بما 

نريد او تقتلون كما نريد وهذا منطق شيطاني رفضه شعبنا ويرفضه 
اليوم وسللوف يواجهه ويتصدى له بعد ان اصبح على بينة من 
اكاذيبكم ودجلكم وتضليلكم باسم الدين والدين منكم براء بعد ان 
اكتشف شعبنا اليمني حقيقة زيف ما تدعون زورًا وبهتانًا تمثيلكم 
لالسالم الذي هو دين الوسطية واالعتدال وليس دين التطرف 
والكراهية والضغينة والحقد وقتل النفس التي حرمها الله دون 

وجه حق.
وهنا ال بد من التفريق بين العناصر المغرر بها والتي غسلت 
ادمغتها بافكار ومفاهيم حولتهم الى معاول هدم وادواتًا الشاعة 
الموت والدمار والخراب للشعوب واالوطللان فهؤالء ضحايا وبين 
تلك القوى الشريرة التي اوقعتهم في شراكها لتحولهم الى مسوخ 
متوحشة ُيدفع بها متى ما شاءت تلك القوى واقتضت مصالحها فهذه 
تعي وتدرك ما تقوم به وهي متجردة من أي مبادئ او قيم دينية او 
ها وبغيتها مشروع حتى ولو كان على  انسانية فكل ما يحقق اهواء
حساب دماء وجثث وجماجم االبرياء من ابناء شعب االيمان والحكمة.
هللذا هو مسار االرهلللاب الللذي استهدف اليمن من وقللت مبكر 
ويستمر على وقع قرع طبول فتنٍة جديدة يسعى اليها اولئك 

االرهابيون المجرمون . وفي هذا السياق تاتي العمليات االرهابية التي 
استهدفت منتسبي قواتنا المسلحة واالمن في البيضاء وحضرموت 
وقبلهما الجوف ومللأرب وابين وشبوة وكل محافظات اليمن مع 
اختالف ان العمليات االرهابية االخيرة يسعى مدبروها الى نسف 
العملية السياسية الهادفة الى اخللراج الوطن من براثن االزمللات 
والصراعات التي كانت االطللراف التي تقف وراء االرهللاب هي من 
افتعلتها وصنعتها مع فارق هذه المرة انهم يهدفون الى الدفع 
بالوطن الى هاوية سحيقة وفتنٍة نارها المتأججة تحرق االخضر 
واليابس وتلتهم كل شلليء.. امنه واستقراره ووحدته وحاضره 

ومستقبله.
ان القوى التي تقف وراء الجرائم االرهابية االخيرة هدفها نسف 
التسوية السياسية المجسدة في اتفاق السلم والشراكة الوطنية 
وهللي ذاتها من حاولت الحيلولة دون تنفيذ المبادرة الخليجية 
وأعللاقللت مؤتمر الللحللوار وعملت بعد نجاحه على عللدم تنفيذ 
مخرجاته باعتمادها اساليب االغتياالت واالرهاب وافتعال االزمات  
والصراعات العبثية غير مدركة ان استمرارها في هللذا النهج 

التدميري وسيعيد كيدها الى نحرها.

أكد عدد من قيادات منظمات المجتمع المدني أن التأخير غير المبرر في تسمية رئيس الحكومة وأعضائها ال يخدم الشراكة وال يجلب االستقرار، ومن شأنه أن يضاعف 
من األزمة الحالية في شتى المجاالت األمنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية.

»الميثاق« إنه وبعد مرور أكثر من )3( أسابيع على التوقيع على اتفاقية السلم والشراكة الوطنية التي حددت ثالثة أيام لتسمية رئيس الوزراء   الفتين، في تصريحات لـ
وشهر كأقصى حد لتسمية وإقرار أعضائها، ولم يتم من ذلك شيء بأنه محبط كثيرًا وله نتائج كارثية ويتحمل مسؤليتها الموقعون والمعرقلون.

محذرين من التداعيات في حال استمرت هذه الوضعية وحالة عدم الثقة بين مختلف األطراف التي تنعكس مباشرة على األوضاع وفي مقدمتها تغذية حالة االنفالت 
ف والفقر وغيره.. األمني والتطرُّ

استطالع / عبدالكريم المدي 

»الميثاق«: قيادات مدنية لل

 المراوغة في اختيار الحكومة افشال للشراكة

محمد شرف الدين

»أنصار الله« يطالبون 
بتغيير مدير أمن إب

 تعثر اتفاق بين المكونات السياسية في إب يستهدف التعايش بينها وتجنيب المحافظة الدخول في أعمال عنف.
وقال مصدر حزبي: إن التوقيع على اتفاق سمي بل ))ميثاق شرف للتعايش(( فشل على خلفية مطالبة أنصار الله 

)الحوثيين( بتغيير مدير أمن المحافظة.
الجدير بالذكر أن ميثاق الشرف الحزبي الذي يرعاه محافظ إب القاضي يحيى االرياني كان مقررا التوقيع عليه 
األسبوع الماضي من المؤتمر وحلفائه والمشترك وأنصار الله وحزب الرشاد السلفي وتضمن اعتراف الموقعين بحق 
ات  كل مكون ممارسة نشاطه السياسي واالعالمي بعيدًا عن التحريض والعنف وحل أي صدامات قد تنشأ عبر اإلجراء

القانونية أو األعراف القبلية.
وتشهد محافظة إب انفالتًا أمنيًا أسفر عن انتشار عصابات السرقة والمسلحين في عديد من مدنها بما فيها 

مدينة إب عاصمة المحافظة إلى جانب اغتيال ضباط وانتشار عناصر تنظيم القاعدة في عدد من المديريات.

أشاد الشيخ حسين حازب بجهود الدكتور أحمد عبيد بن 
دغر نائب رئيس مجلس الللوزراء وزير االتصاالت وتقنية 
المعلومات األمين العام المساعد للمؤتمر في حل األزمة 

االخيرة الناجمة عن تكليف بن مبارك برئاسة الحكومة.
وقال حازب إن الدكتور احمد بن دغر رجل يعمل بصمت، 
ويقدم أنموذجا وطنيا صادقًا.. ال فتا إلى أن بن دغر 
يتحرك في اللحظة المناسبة النقاذ وطنه من 

أي محنة.
وأشار إلى إن الدكتور بن دغر نجح مع آخرين 
في احتواء أزمة كبيرة، نتجت عن تداعيات 
قرار تكليف احمد بن مبارك برئاسة الوزراء.

وأثنى حازب عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
بجهود نائب رئيس الوزراء وزير االتصاالت 
األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
الدكتور أحمد بن دغر واللواء علي األحمدي 
واللللللواء عبدالقادر هللالل ومحمد قحطان، 

مثمنًا جهودهم الوطنية التي نجحت في اخماد حريق كان سيلتهم اليمن وطنا وأنسانًا.

إشادة بدور د. بن دغر في حل 
أزمة تكليف رئيس الحكومة


