
هناك اجماع منذ تشكيل حكومة بحاح على أن   
التحدي الحقيقي واألكبر الذي سيواجه الحكومة 
هو العمل في ظل وجــود ميليشيا مسلحة تفرض واقعًا 
مغايرًا على األرض يناهض طبيعة 
وجود الدولة، وهذا ما أكدته 
تــحــذيــرات الحكومة 
األســـبـــوع الــمــاضــي 
ــة  ــثــوري ــجــان ال ــل ل
ــتــدخــل  الــــتــــي ت
فــــــــي شــــئــــون 
ـــمـــؤســـســـات  ال
والـــــــــــــــوزارات 
المالية واإلدارية 
صــفــة  ن  و د
ــــة،  ــــي ــــون قــــان
يعتقد البعض 
أنه لم يعد بإمكان 
الحكومة تفعيل 
تها  ا تحذير
فـــــي 

ظل واقع مفروض يتطلب التعامل معه بنوع من المسئولية 
من قبل الحكومة، ما لم فستحط العراقيل رحالها أمام تنفيذ 
برنامجها الذي نالت من خالله ثقة البرلمان مع روزنامة من 
المالحظات والتوصيات عليه من قبل أعضاء مجلس النواب..
اللجان الرقابية الثورية التي تزعج الحكومة من خالل 
تدخالتها في عمل األجهزة والمؤسسات الحكومية وتحشر 
أنفها في كل كبيرة وصغيرة تتعلق بأداء المؤسسات ومهام 
المسئولين هي ذاتها اللجان الثورية التي فرضت اتفاق 
السلم والشراكة والمعنية بتنفيذ بنوده والتي تعد حكومة 
ات إحداها، وهي نفسها اللجان القادرة على تذليل  الكفاء
الصعاب أمام الحكومة أو عرقلتها في حال خرجت الحكومة 
بتصريحات تحذيرية كالتي صدرت عنها األسبوع الماضي..
ــدرك ومعنا الــســواد األعــظــم مــن جماهير الشعب أن  ن
تحذيرات حكومة بحاح للجان الثورية الرقابية التابعة 
ألنصار الله مجرد رمي بالغيب واستعراض للخواء الحكومي 
الذي شب باستبعاد قوى فاعلة على الساحة من المشاركة 
ح» بعض «االشرار» من  في الحكومة واالعتماد على «تبجُّ
بطانة الرئيس هــادي الذين أفرغوا الخزينة العامة أمام 
حكومة بحاح، وذبحوا هيبتها قبل تشكيلها بل وصل بهم 
الحد إلى توجيهها بعدم التعامل مع الرئيس هادي ما لم 

تأِت توجيهاته عبرهم في مكتب الرئيس!!
وكلما اشتد االحتقان بين الرئيس هــادي وأنصار 

الله ضاعت حكومة بحاح في الزحمة 
وتــوزعــت مهامها على اللجان 

والميليشيا المسلحة، حينها 
ســتــكــتــفــي بــاالجــتــمــاع 
األســبــوعــي االعــتــيــادي 
ــهــا في  والـــتـــذكـــيـــر ب
نشرة التاسعة من 

يوم األربعاء!!
بإمكان الحكومة التخلي عــن االســتــعــراضــات الفارغة 
والتصريحات الجوفاء في ظل وضع متأزم كالذي تديره، 
ـــْرك االصــطــدام مــع لجان أنــصــار الله المسيطرة على 

َ
وت

الميدان والتنسيق معها بدًال من 
ــفــزازات  الــمــمــاحــكــات واالســت
حتى تستكمل االستحاقات 
ــمــتــمــثــلــة  ـــيـــة ال ـــتـــقـــال االن
باالستفتاء على الدستور 
وإجـــــــــراء االنـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية والرئاسية، 
ــهــي مــــا تــســمــى  ــت ــن وت
بــالــشــرعــيــة الــثــوريــة 
ــوة  ــق ـــروضـــة ب ـــف ـــم ال
الـــــســـــالح، وخـــضـــوع 
ــع بــعــد ذلــك  ــجــمــي ال
للشرعية الدستورية 
ــفــعــيــل مــؤســســات  وت

الدولة والعمل في اطار 
ذلك..

عين على 
الحكومة
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مكافحة االرهاب ومواجهة مخاطر القاعدة أينما  
وجــدت في محافظات الجمهورية ومكافحة 
التهريب بكافة أنواعه لما له من آثار سلبية مدمرة على 

االقتصاد والمجتمع والبيئة.

حكومة «بحاح» ولجان «أنصار الله»

َمــــْن يحكــــم؟!!

أســوأ مــن الفساد الــدفــاع عنه   
والتبرير له، وهذا ما لم تدركه 
وزارة المالية فــي تبريرها لألموال 
الضخمة التي تم ضبطها في قاعدة 
الديلمي الجوية وهي في طريقها إلى 

محافظة عدن..
وأيًا كان تبرير وزارة المالية دفاعًا 
عن نفسها أو عن «الثقب األسود» فإن 
العقل اليمكن أن يصدق ذلك التبرير 
الذي جاء على لسان الناطق اإلعالمي 
للوزارة، ألن ما تعيشه البالد من انفالت 
أمني ال يسمح للبنك المركزي اليمني 
بنقل خمسة عشر مليارًا وتسعمائة 

مليون ريال دفعة واحدة إلى فروعه 
بالمحافظات..

وقـــد يــكــون تــبــريــر وزارة المالية 
منطقيًا في ظل ظــروف أمنية غير 
التي نعيشها اآلن، وهذا ما لم يفطن له 
من كان وراء ذلك التبرير البائس الذي 
وصف بأنه أسوأ من تهريب تلك األموال 

الطائلة..
نعتقد أن على الجهات الحكومية أن 
تكون أكثر دقة وتحريًا للوضع عند 
تبريرها ألي فــســاد، وخــاصــة عندما 
يتعلق األمـــر بمبالغ مالية مــن هذا 

النوع!!

فيما المقرضون يتخوفون على أقساطهم

مديرون بالخدمة المدنية يقللون من أهمية صرف المرتبات يدًا بيد
أبدى كثير من البنوك والجهات المقرضة للموظفين تخوفهم من آلية صرف   

مرتبات الموظفين لشهر يناير الجاري التي أعلن عنها وزير الخدمة المدنية 
«الميثاق»: هناك موظفون عليهم أقساط  أحمد الشامي.. وقالوا في تصريحات لـ
واستقطاعات تخصم مباشرة من قبل الجهات التي تصرف المرتبات، وال ندري 
هل وضع الوزير هذه النقطة في باله قبل أن يعلن عن آليته التي تعيد الموظفين 

إلى ما قبل البصمة والصورة وإلى عهد الطوابير أمام اللجان وأمناء الصناديق..؟!

«الميثاق»: هذه  إلى ذلك قال عدد من مديري الخدمة المدنية في المحافظات لـ
اآللية عفى عليها الزمن في كشف المنقطعين والوهميين واالزدواج الوظيفي أمام 

الوسائل التكنولوجية..
وأضافوا: نحن في عصر البصمة والصورة والرقم الوطني، والبطاقة االلكترونية، 

والعودة بنا إلى ما قبل هذه الوسائل مجرد عبث ودوشة ووجع رأس فقط..
مشيرين إلى أنه لو كان هناك منقطعون أو مغتربون سيتم ابالغهم وسيعودون 

الستالم مرتباتهم ويغادرون عقب ذلك وكأن شيئًا لم يكن.. مطالبين قيادة الوزارة 
بتفعيل آليات حديثة لحل مثل هذه االشكاليات..

وكانت الخدمة المدنية عممت على كافة الجهات- مدنية وعسكرية 
وأمنية- بأنه سيتم صرف مرتبات شهر يناير الجاري يدًا 

بيد عبر لجان لكشف المنقطعين والوهميين والموتى 
والمداومين..

أنهت العام الماضي بأكثر من ٢٦ سفرية خارجية

حكومة الكفاءات تدشن سفرياتها للعام الجديد بالكويت ومصر

-١٣ نوفمبر: وزير الخارجية عبدالله الصايدي يتوجه إلى أبوظبي 
للمشاركة في منتدى جبر بن ياس.

-١٥ نوفمبر: وزير التخطيط والتعاون الدولي د . محمد الميتمي يغادر 
إلى أمريكا للمشاركة في مؤتمر دولي حول التنمية سيعقد خالل الفترة من 

١٨-١٩ نوفمبر .
-١٤ نوفمبر: وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور- مشاركة 

يمنية في المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية الذي تستضيفه 
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة 
العالمية في العاصمة اإليطالية روما خالل الفترة (١٩-٢١) 

نوفمبر .
-١٦ نوفمبر: وزير الشباب والرياضة رأفت األكحلي يجري مباحثات في 

السعودية .
-١٧ نوفمبر: وزيــر العدل د. خالد عمر باجنيد يشارك في 
الدورة ٣٠ لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد خالل الفترة 

(١٩-٢٠) نوفمبر بمدينة جدة السعودية .
-١٨ نوفمبر: رئيس هيئة األركان اللواء أحمد علي األشول يتوجه 

إلى العاصمة الصينية بيجين لحضور فعاليات منتدى تشانج شنج 
للتعاون الدولي حول القضايا العسكرية واألمنية لدول آسيا والمناطق الساخنة 

في العالم .
-٢٢ نوفمبر: وزير المالية محمد منصور زمام يجري مباحثات في األردن 

مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن .
-٢٣ نوفمبر: عودة وزير الصحة العامة والسكان د . رياض ياسين عبدالله 
ووزير الزراعة فريد مجور بعد مشاركتهما في المؤتمر الدولي الثاني للغذاء 

المنعقد في روما خالل الفترة (١٩-٢١) نوفمبر.
-٢٤ نوفمبر: وزير الخارجية عبدالله محمد الصايدي يغادر إلى العاصمة 
القطرية الدوحة للمشاركة في االجتماع الوزاري المشترك لوزراء دول مجلس 

ــتــعــاون  الخليجي.ال
-٢٨ نوفمبر: وزير السياحة معمر اإلرياني يلتقي رئيس جامعة الدول 

العربية في القاهرة..
مشاركة يمنية في اجتماع المنظمة الدولية لالتصاالت المتنقلة عبر 

األقمار الصناعية في لندن- سفير اليمن لدى بريطانيا عبدالله الرضي.
- ١ ديسمبر: وزير الصناعة والتجارة د . محمد السعدي يتوجه إلى مدينة 
ميالنو اإليطالية للمشاركة في اجتماع لجنة تسيير المعرض العالمي أكسبو 

٢٠١٥م خالل الفترة (٢-٣) ديسمبر .

- ١ ديسمبر: مشاركة يمنية في الــدورة السنوية 
الــــ١٤ لمؤتمر الـــدول األطـــراف فــي اتفاقية حظر 
األسلحة الكيميائية الهاي- نائب وزير الخارجية أمير 

العيدروس.
-٢ ديــســمــبــر: مــشــاركــة الــيــمــن فــي اجــتــمــاعــات هيئة 
المفوضين العامة للدول المشاركة في المعرض العالمي أكسبو ميالن 
٢٠١٥م مدينتي ميالن، وبارما اإليطاليتين خالل الفترة (١-٢) ديسمبر- 

وزير الصناعة والتجارة محمد السعدي .
-٣ ديسمبر: وكيل وزارة الخارجية حميد العواضي يشارك في االجتماع 

الثاني للمنتدى العربي الروسي بالعاصمة السودانية الخرطوم .
٥- ديسمبر: وزير الصحة د. رياض ياسين عبدالله يتوجه إلى مصر إلجراء 

المباحثات.. ٥ ديسمبر عودة وزير الصناعة .
٦- ديسمبر: وزير الخارجية عبدالله الصايدي يتوجه إلى السعودية زيارة 

رسمية
-٧ ديسمبر: وزير النقل بدر محمد باسلمة يتوجه إلى مصر للمشاركة في 
ورشة عمل خاصة بإيجاد آلية للربط والتكامل بين الموانئ الحيوية المختلفة 

في عدن .
-٨ ديسمبر: اليمن يشارك في اجتماع مجموعة البنك الدولي لمتعقبي 
الفساد- واشنطن ٣ أيــام - عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع 

المؤسسات المالية واالقتصادية إبراهيم علي هيثم .
-٩ ديسمبر: مشاركة يمنية في أعمال المؤتمر الدولي الثالث للحدود 
المنعقد في العاصمة المجرية بودابست ١١ ديسمبر- القائم بأعمال السفارة 

حماد دحان .
-١١ ديسمبر: مشاركة نائب وزير الخارجية أمير العيدروس في اجتماع 

دولي بجنيف حول الحماية في البحر.
-١٣ ديسمبر: وزير حقوق اإلنسان عز الدين األصبحي يشارك في ندوة 
حول التطورات الراهنة في اليمن وآفــاق المستقبل- كوبنهاجن نظمها 

المعهد الدنماركي لحقوق اإلنسان .
-١٤ ديسمبر: وزير الثروة السمكية فهد سليم كفاين يغادر إلى الجزائر 
للمشاركة في أعمال المؤتمر العربي الخامس لوزراء الثروة السمكية- الجزائر 

(١٥-١٦) ديسمبر.
-١٤ ديسمبر: وزير األشغال العامة والطرق المهندس وحي طه يتوجه إلى 
األردن للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ٣١ لمجلس وزراء اإلسكان العربي 

الثالث المنعقد خالل الفترة (١٥-١٨) ديسمبر.
 -١٦ ديسمبر: وكيل الخارجية حميد العواضي يشارك في اجتماع وزاري 

للبلدان األقل نموًا- عاصمة النيبال كتماندو.
 -١٨ ديسمبر: وكيل وزارة االتصاالت المهندس عمر عبيد عوض 
(١٨) لمجلس وزراء االتصاالت والمعلومات  يشارك في فعاليات الدورة الـ

العرب بالقاهرة .
-١٩ ديسمبر: وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمد بن محمد 

مطهر يجري مباحثات في المغرب.
-٢٠ ديسمبر: وزير الشئون االجتماعية والعمل د. سميرة خميس عبيد 
تغادر إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في أعمال الــدورة الـ٣٤ 
لمجلس وزراء الشئون االجتماعية والعمل العرب المنعقد في شرم الشيخ 

خالل الفترة (٢٢-٢٤) ديسمبر.
- ٢٧ ديسمبر: وزير حقوق االنسان عز الدين االصبحي يزور قطر في 

اطار التعاون بين البلدين..
- ٢٨ ديسمبر:  وزير الخارجية عبدالله الصايدي يتوجه إلى سلطنة عمان 

في زيارة رسمية تستغرق يومين..

دشنت حكومة الكفاءات سفرياتها الخارجية للعام الجاري ٢٠١٥م بثالث سفريات خارجية نال وزير  
الخارجيــة عبدالله الصايدي اثنتين منها إلى الكويت بتاريــخ ١٣ يناير لمدة يومين وإلى جمهورية 

مصر الشقيقة بتاريخ ١٥ يناير تستمر عدة أيام..
وواحدة فاز بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد مطهر إلى جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 
١٤ يناير الجاري.. وكانت حكومة الكفاءات قد أنهت العام الماضي ٢٠١٤م بأكثر من ٢١ سفرية خارجية إلجراء 
مباحثــات وحضور مؤتمرات وندوات وفعاليات مختلفة توزعت في ١٣ دولة عربية وأجنبية منذ أدائها اليمين 

الدستورية ٩ نوفمبر ٢٠١٤م.
وتوزعت السفريات على النحو التالي:

التبرير للفساد أسوأ من الفساد

المالية أنموذجًا!!


