
[ بدايًة .. ليكن حديثنا حول خطوة االتفاق بني 

االحزاب ال�شيا�شية املوؤمتر ال�شعبي العام واأحزاب 

امل�شرتك على احلوار.. هل اأنت متفائل بهذه اخلطوة؟

- لعلك تابعت حديثي اىل التلفزيون يف اليوم 

نف�ضه الذي مت فيه التوقيع على حم�ضر االتفاق 

ب��ن امل��وؤمت��ر ال�ضعبي ال��ع��ام واأح���زاب اللقاء 

امل�ضرتك.

لقد قلت اإنني ل�ضت متفائاًل بهذا التوقيع، ال 

الأنني ال اأوؤم��ن بالتفاوؤل وال اأوؤم��ن باالأمل، بل 

الأنني اأعلم اأن االأطراف ال�ضيا�ضية مل تدرك بعد 

ماهية احلوار.

[ اأْن تلتقي هذه االأطراف وتتفق على خطوة ما هذا 

بحد ذاته مدعاة للتفاوؤل.. ما تعليقك؟

- اإذا كنا قد اأم�ضينا اأك��ر من �ضنة، ونحن 

خمتلفون حول اآلية احل��وار، ثم ناأتي بعد هذه 

الفرتة الطويلة لنوقع اتفاقية الإك��م��ال ما مت 

التوقيع عليه يف 23 فرباير 2009م ثم فجاأة 

بعد التوقيع ينفجر الو�ضع يف �ضعدة، ويزداد 

الت�ضعيد يف ال�ضالع وحل��ج وبع�ض املناطق 

اجلنوبية، فكيف ميكن التفاوؤل بنجاح االطراف 

ال�ضيا�ضية يف عملية احلوار.

[ لكنك رغم هذا الت�شاوؤم طرحت ا�شتثناءات اأو 

ا�شرتاطات لنجاح احلوار يف مقدمتها طالبت بتدخل 

مبا�رش من رئي�س اجلمهورية يف اإدارة العملية؟

- �ضحيح الأنني اأعلم علم اليقن اأن هناك اأطرافاً 

داخل املوؤمتر لي�ض من م�ضلحتها اإمتام احلوار، 

وكذلك احلال بالن�ضبة الأحزاب امل�ضرتك، وبالتايل 

ل الرئي�ض �ضي�ضغط على كل االطراف يف  فتدخُّ

اجت��اه جناح العملية .. اأق��ول �ضي�ضغط لي�ض 

بعامل ال��ق��وة ولكن بعامل اأن ال��رج��ل موؤمن 

باحلوار، و�ضتكون قراراته ملزمة.

شريك حقيقي
[هناك طرف ثالث اأال ميكن 

اأن يعّول عليه ك�شاغط يف احلوار 

»منظمات وموؤ�ش�شات وهيئات.. 

الخ«؟

- بالتاأكيد ولكن لي�ض كل 

منظمات املجتمع املدين واإمنا 

هناك بع�ض املنظمات الفاعلة، 

اإذا ما اأعطيت الفر�ضة لكي 

تكون �ضريكاً حقيقياً يف عملية 

احلوار.

[ الفر�شة يف دعوة الرئي�س 

اىل ح���وار م��ف��ت��وح اأم����ام جميع 

االطراف والقوى يف ال�شاحة؟

- اتفق معك .. الرئي�ض فتح 

احلوار لكل االطراف، فلي�ض 

لديه ح�ضا�ضية مثالً من قبل احلوثين، وال من قبل 

احلراك يف بع�ض املناطق اجلنوبية.. واأنا اأرى 

اأن هذين الطرفن هما املعنيان باحلوار، وعلينا 

اأن نتحاور معهما، واحلوار احلقيقي هو مع هذه 

االطراف.

[ مباذا تعلل هذا الراأي؟

- اأعتقد اأنه بدون احلوار مع هذين الطرفن لن 

يكون هناك حوار الأننا ال نتحاور على امل�ضتوى 

ال�ضيا�ضي، واإذا كان االأمر كذلك فلدينا د�ضتور، 

وعلينا العودة اليه ونتحاور يف اإطاره.

لكن احلوار مع هذه القوى يعني احل�ضول على 

اإجابة عن اأ�ضئلة كثرية يف مقدمتها ملاذا مواجهة 

الدولة بال�ضالح، وملاذا حماوالت حرمان الدولة 

اأو ال�ضلطة من ب�ضط نفوذها على االأر�ض.

[ لكن هذه القوى ال تريد حوارًا كما يبدو؟

- ال ينبغي اعتماد اإجابة م�ضبقة، علينا حماولة 

احلوار معها، ون�ضمع منها، ومتى اأعلنت لل�ضعب 

اأنها ال تريد ح��وارًا يقوم على اأ�ضا�ض اأن هناك 

�ضلطة وهناك مواطنة ونظام وقانون عندها 

وي�ضتطيع  وموقفه،  كلمته  لل�ضعب  �ضيكون 

ال�ضعب ت�ضييق اخلناق عليها.

شروط مسبقة
[كيف تنظر اىل اإمكانية االأحزاب يف تلقُّف وترجمة 

ه���ذه ال��دع��وة اىل ح���وار م��ف��ت��وح وم�����ش��وؤول م��ع كل 

االأطراف مبن يف ذلك احلوثيون وما ي�شمى باحلراك؟

- االأحزاب ال�ضيا�ضية هي جزء من كل، لكنها 

لالأ�ضف فيما الرئي�ض ي��وؤم��ن ب��احل��وار م��ع كل 

االطراف والقوى يف ال�ضاحة، تظل هذه االحزاب 

لديها �سروط م�سبقة مبن يحق له دخول احلوار، 

وبالتايل فاإن الرهان على عامل �ضغط الرئي�ض 

وتدخله.. وعلى الرئي�ض اي�ضاً اأال يرتك م�ضاألة 

احلوار يف يد اأطراف اأخرى.

[ملاذا؟

- الأن تلك االطراف لن تخرج البالد اىل �ضاطئ 

االأمان، بعك�ض الرئي�ض الذي الن�ضك يف اأن طرحه 

وقراراته �ضوف ي�ضندها جهد �ضعبي وحماية 

جماهريية.

[تعني لي�س يف مقدور االأحزاب اإدارة حوار طاملا 

اتفقت ب�شاأنه ودعت اإليه؟

- ه�����ذه االأح����������زاب ال 

ت�ضتطيع اأن ت��دي��ر ح���وارًا 

يف م�ضتواها الداخلي، فما 

بالك ب��ح��وار على م�ضتوى 

الوطن، وال�ضاهد احلي اأنها 

��ع��ت على تاأجيل  عندما وقَّ

االن��ت��خ��اب��ات مل ت��رج��ع اىل 

ق��واع��ده��ا الأن��ه��ا ل��و فعلت، 

ك��ان��ت ���ض��ت��واج��ه رف�����ض��اً 

حلوارها الذي يجري خارج 

ن��ط��اق ال��د���ض��ت��ور وخ���ارج 

النظام والقانون.

[ اأ�رشت �سابقًا اىل �رشوط 

االح���زاب مب��ن يحق ل��ه دخ��ول 

احل��وار من القوى واالط��راف 

يف امل�شهد الوطني.. هل �رشوطها تلك تن�شحب على 

منظمات املجتمع املدين اي�شًا؟

- بال�ضك ولذلك اأمتنى م�ضاركة املجتمع املدين 

بعيدًا عن االإم���الءات احلزبية وال�ضيا�ضية.. 

م�ضاركة ال اأرى بال�ضرورة اأن تدخل فيها كل 

منظمات املجتمع امل��دين، ولكن هناك منظمات 

فاعلة هي التي يجب اأن ت�ضارك واأنا على ثقة اأن 

لدى هذه املنظمات عقوال، ولديها روؤية ملخرج من 

هذا املاأزق الذي يعي�ضه الوطن.

[ ه��ل ت��رى اأن م��ن ال�شهولة اع��ت��م��اد ت�شنيف 

املنظمات الفاعلة ع��ن غ��ر الفاعلة، مل�شاركتها يف 

احلوار؟

- ه��ذا ممكن لو اأن هناك م�ضداقية من كل 

االطراف ال�ضيا�ضية.

شوكة امليزان
[اأود افرتا�شك لهذه امل�شداقية عمليًا؟

- ينبغي على املوؤمتر ال�ضعبي العام اأاّل ياأتي 

وقد فتحت ثغرة يف هذا اجلانب اأاّل ياأتي مبنظمات 

قريبة اأو متحالفة معه وهي غري فاعلة، وينبغي 

على اأحزاب امل�ضرتك اأال تاأتي مبنظمات تنتمي 

اليها اأو متحالفة معها وهي غري فاعلة.

وبالتايل اأق��ول: على الطرفن اأن يبحثا عن 

املجتمع املدين الذي لديه م�ضروع، واإذا ما مت ذلك 

فاإن باإمكان املجتمع املدين اأن يقدم روؤية تكون 

هي �ضوكة امليزان بن الطرفن املوؤمتر واأحزاب 

امل�ضرتك.

[ لدينا )6000( منظمة وجمعية كلها تقول ان 

لديها م�رشوعًا؟

- اأنا اأحتدث عن املجتمع املدين ولي�ض العمل 

املدين ولالأ�ضف مل نفرق بعد بن هذين املفهومن.

العمل امل��دين هو كل اجلمعيات واملنظمات 

اخل��ريي��ة املن�ضوية يف اإط���ار العمل امل��دين، 

فيما املجتمع امل��دين هو املوؤمن بالدميقراطية 

والتعددية والليربالية، واحلريات، والعدالة.. 

اأم��ا بالن�ضبة للجمعيات اخلريية فلي�ض لديها 

هذه الثقافة: ثقافة العدالة، واحلرية اأو الثقافة 

احلقوقية..

اإنها تقوم باالأعمال اخلريية، ولذلك لي�ضت 

معنية بالق�ضايا التي ينبغي احلوار ب�ضاأنها.

[ كم ن�شبة املنظمات الفاعلة 

يف ال�شاحة.. يف نظرك؟

- ا�ضتطيع اأن اأقول %10.

جوهر الحوار
[ كتبت كثرًا عن احلوار بني 

االأح���زاب ال�شيا�شية لفتني يف 

اإحداها مطالبتك اإياها باحلوار 

يف اجت���اه امل�شتقبل ويف �شلب 

»التنمية«.. هل ما زلت عند هذا 

الراأي؟

- نعم.. واأرى اأن هذا هو 

جوهر احل��وار، اأي احلوار 

ولي�ض  التنمية  ج����ل  اأ م��ن 

م��ن اأج���ل تقا�ضم امل�ضالح 

اخلا�ضة.

[ ه��ل نتوقع ح�شور هذه 

اجلوهرية يف اأذهان االطراف )االحزاب( املتحاورة 

االآن؟

- االطراف ال�ضيا�ضية ال متلك ثقافة دميقراطية 

وال تدرك بعد الفرق بن الدميقراطية والتحوالت 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ن��ح��ن ب��ل��د مل ن�ضل ب��ع��د اىل 

الدميقراطية ومازلنا يف حتوالتها التي اأ�ضابت 

العامل منذ الت�ضعينيات.

هذه التحوالت حتتاج اىل ان�ضاج حتى ن�ضل اىل 

م�ضروع الدميقراطية.

[مقاطعًا ، لكن نقا�شًا يربز حول هذه التحوالت 

وعلى �شعيد احلكم املحلي مثاًل؟

- هي حتاول مناق�ضة ذلك، لكنها ال متتلك روؤية 

للحكم املحلي، ولالأ�ضف تعتقد هذه االح��زاب 

ان احلكم املحلي مثله مثل الدميقراطية الأنها 

ت�ضتطيع بجرة قلم اأن تقول حكماً حملياً، وياأتي 

النا�ض اىل هذا احلكم.

ويف الواقع ن�ضتطيع اأن نقيم جتربة حكم حملي 

يف �ضنعاء ويف تعز، ويف اإب واحل��دي��دة، ويف 

العوا�ضم احل�ضرية واأوؤجل بقية املناطق التي 

مازالت غري قابلة لتطبيق هذا النوع من احلكم، 

نها تعاين من تخلف اجتماعي وتنموي  مبا اأ

وبالتايل �ضتقدم هذه التجربة يف تلك احلوا�ضر 

نها �ضتحر�ض على  ذا ما جنحت فاإ اإ ر�ضالة، 

جناحها يف مناطق اأخرى.

[ هذا النوع من الطرح ميكن مالحظته يف اأجندة 

بع�س تلك االحزاب.. األي�س كذلك؟

- بلى.. لديها اأطروحات واآليات، لكنها ال تقود 

اىل جناح احلوار و�ضت�ضاهم يف عرقلته..دعنا من 

م�ضاألة احلكم املحلي، لناأخذ مثالً مو�ضوع القائمة 

الن�ضبية يف عملية االنتخابات اأو االقرتاع، بع�ض 

تلك االحزاب تطرح اإمكانية تطبيق هذه االآلية 

وكاأننا يف جمتمع متقدم تعليمياً وتنموياً، هذا 

ي�ضتحيل بالنظر فقط اىل م�ضتوى االأمية املتف�ضية 

يف املجتمع ون�ضبتها التي ت�ضل اىل %75.

فهم قاصر
[ اأحزاب املعار�شة »امل�شرتك« هي من ت�شغط يف 

هذا االجتاه، فيما موقف املوؤمتر كان وا�شحًا وينطلق 

من كل هذه املربرات التي طرحتها؟

- ذلك نتيجة لفهم قا�ضر للدميقراطية، اأحزاب 

الي�ضار »اال�ضرتاكي، القومي..« مازالوا يعتقدون 

اأن الزعيم املخل�ض يف رحم الغيب واأن عليهم 

انتظاره، مل يوؤمنوا بالدميقراطية وباأنها تعطي 

م�ضاحة وا�ضعة لل�ضعوب واأن هذه ال�ضعوب هي 

التي حتدد النمط الذي تريده.

[ يطرح البع�س اأن��ك متحامل على االأح���زاب يف 

جممل كتابتك واآرائك؟

- يف حقيقة االأمر، عندما تكون م�ضتقاًل ول�ضت 

مع طرف يحتار كل طرف، مرة يجد اأنك تكتب 

باالإيجاب مع ال�ضلطة، فيقول عنك �ضلطة.. ومرة 

يجد اأنك تكتب معار�ضة فيقول انك تخليت عن 

ال�ضلطة.

[ اإذًا.. اأين ترى نف�شك؟

- ل�ضت مع ال�ضلطة وال مع 

املعار�ضة، اأن��ا مع املفهوم 

ال��ك��ل��ي ل��ل��وط��ن، ات��ف��ق مع 

ك��ل االيجابيات امل��وج��ودة 

يف امل���ع���ار����ض���ة، وم����ع كل 

االي���ج���اب���ي���ات امل���وج���ودة 

يف ال�ضلطة، واي�����ض��اًَ اأنتقد 

ال�����ض��ل��ب��ي��ات امل����وج����ودة 

يف ال�����ض��ل��ط��ة، ول��ك��ن لي�ض 

ان��ت��ق��ادًا ع��دوان��ي��اً ب��ق��در ما 

ه���و حم���اول���ة ن��ق��ل ���ض��ورة 

لت�ضحيح االأخطاء، وكذلك 

االأمر بالن�ضبة للمعار�ضة.. 

اأنتقدها لي�ض كراهة لها، ولكن 

ن��ا  واأ  ، تها �ضلبيا لت�ضحيح 

اأوؤم��ن باأنه ال ميكن اأن تكون 

هناك �ضلطة قوية ما مل تكن هناك معار�ضة قوية.

قوى تقليدية!!
[ وهل املعار�شة- حتديدًا- تدرك ذلك يف راأيك؟

- اأزع��م اأنها ال ت��درك.. املعار�ضة تبحث يف 

الوقت الراهن عن املحا�ض�ضة الأنها ال متلك 

قواعد �ضعبية وجماهريية وهناك حزب واحد 

»اال�ضالح« هو من ميلك قواعد لي�ض الأنه حزب 

دميقراطي ويوؤمن بالدميقراطية، لكنه يجمع 

اأع�ضاءه حتت مظلة االأيديولوجيا وي�ضتغل 

االأمية داخل البلد.

[ وماذا عن املوؤمتر؟

- املوؤمتر يف الثمانينيات اأف�ضل بكثري من موؤمتر 

اليوم، حيث كانت القوى الليربالية ت�ضكل %75 

من مكوناته، بينما االآن القوى التقليدية هي التي 

ت�ضيطر عليه.

[ كلمة اأخرة؟

- على امل��وؤمت��ر اأن ي��ق��دم ت��ن��ازاًل م��ن اأج��ل 

املعار�ضة، وعلى املعار�ضة اأن تقدم تنازاًل من 

اأجل الوطن، وبالتايل ن�ضل اىل عمل م�ضرتك لل�ضري 

بالعملية الدميقراطية اىل االإن�ضاج.[

حوار: محمد الجرادي

عماد ناجي زيد

بتج�ضد  ل��ي��ه  اإ جتنا  حا تتج�ضد 

ارتباطه باحلياة ك�ضرورة وجودية 

اقت�ضاها منهج رباين. 

ي���ة )30( من  فلو وقفنا على االآ

���ض��ورة البقرة لوقفنا على معاين 

احلوار قبل اأن ن�ضتخلف االأر�ض. 

قال تعاىل: »واإذ قال ربك للمالئكة 

اإين جاعل يف االأر����ض خليفة قالوا 

اأجتعل فيها من يف�ضد فيها وي�ضفك 

الدماء ونحن ن�ضّبح بحمدك ونقد�ض 

لك قال اإين اأعلم ماال تعلمون«.. 

اأن احل�����وار ميثل  ذًا ال ���ض��ك  اإ

م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ه��ا عالقتها 

االأزلية بديناميكية احلياة مبختلف 

مفرادتها. 

لذلك ينبغي التعامل معه كمفهوم 

يتجاوز اأحرف احلاجة اإليه. 

فمفهومه اليعني �ضرورة االقرتاب 

منه كلما ابتعدت م�ضافة الو�ضول 

بيننا، اإمنا الوقوف من خالله على 

ن�ضانية وم��ا حتمله من  م��ع��اين االإ

دالالت تعاي�ض. 

فالو�ضول اأو النظر اإىل احلقيقة 

الينح�ضر على نافذة واحدة اأو م�ضلك 

واح��د، فاالختالف تنّوع والتنوع 

لي�ض بال�ضرورة اختالفاً. 

فاحلياة مليئة بالت�ضادات، وهذه 

الت�ضادات اأو باالأ�ضح التقابالت متثل 

للحياه اكتمال ماهيتها. 

للتباين  فالليل والنهار العالقة 

ب��األ��وان ك��ل منهما اإمن���ا م��ن خالل 

اأحدهما نفقه االآخر. 

ومن خالل جميعها نقف على الكثري 

من االأ�ضرار كعالقة ال�ضورة بالظل 

وماميثله ال�ضوء من داللة معرفية 

اليت�ضّيد بذاته الداللية يف غيابهما. 

لذلك اليزايلنا اليقن ب��اأن غياب 

اأي من الليل اأو النهار ميثل اختالاًل 

موؤكدًا ي�ضتهدف اأبجدية البقاء. 

فمن خالل تعاقب الليل والنهار كان 

الوقت.. اللفظة اجلزئية للزمان الذي 

تتنا�ضله عقارب االأمكنة. 

فالتعاقب دليل ح��رك��ة.. وغياب 

التعاقب يق�ضي ح�ضور اأحدهما على 

ح�ضاب االآخر وذاك احل�ضور اإن مت 

بدميومته يحمل معاين العذاب. 

قال تعاىل »قل اأراأيتم اإن جعل اهلل 

عليكم الليل �ضرمدًا اإىل يوم القيامة 

من اإل��ه غري اهلل ياأتيكم ب�ضياء اأفال 

ت�ضمعون، قل اأراأي��ت��م اإن جعل اهلل 

عليكم النهار �ضرمدًا اإىل يوم القيامة 

من اإله غري اهلل ياأتيكم بليل ت�ضكنون 

فيه اأف���ال تب�ضرون، وم��ن رحمته 

لت�ضكنوا  والنهار  الليل  لكم  جعل 

ولعلكم  ف�ضله  م��ن  ولتبتغوا  فيه 

ت�ضكرون«. 

م��ن خ��الل ال�ضابق ن�ضت�ضف ب��اأن 

ال��ت��ن��وع رح��م��ة، وال��رح��م��ة �ضفه 

تالزم النق�ض فبغياب النق�ض يكون 

الكمال.. والكمال متعلق بذات اخلالق 

عز وج��ل وكوننا خملوقن فما من 

�ضك ب�ضرورة احتياجنا للرتاحم، 

لذا كيما نواري عيوبنا يتوجب علينا 

غ�ض الطرف عن م�ضاوئ املخلوقن 

وجتاوزها.. لي�ض باأل�ضنة العد.. بل 

مبعاين احلوار. 

لكل قلبي الوطن. 

الحوار.. معنى كوني 
أم مفردة تعايش

عبدالرحمن محمد األكوع

عبدالقادر علي هالل

مبخوت بن ماضي

أحمد مساعد حسني

عثمان حسن مجلي

أكرم عبداهلل عطية

محمد علي الشدادي

محمد ناصر العامري

فرسان 
الحوار
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قال: هناك أطراف سياسية ال ترى مصلحتها يف إتمام العملية.. 

د. الشجاع: رعاية الرئيس ضرورية لنجاح الحوار
¿ تختلف أو تتفق مع الكاتب والناقد الدكتور عادل الشجاع، إال أنه يأخذك الى 
متعة التنقل معه من فكرة الى أخرى، يقرأ السياسة برؤية الناقد المثقف، مع 

حقيقة كونه ناقدًا أدبيًا في األساس.
حديثنا معه تم في جزئية الحوار بين األطراف والقوى السياسية وهي جزئية 

طالما شارك في مناقشتها في كثير من كتاباته.. إلى التفاصيل:

لستُ مع 
السلطة.. وال مع 
املعارضة.. أنا مع 

املفهوم الكلي للوطن

األحزاب السياسية ال تستطيع إدارة 
حوار يف مستوياتها الداخلية.. فما 
بالك بحواٍر على مستوى الوطن

الحوار الحقيقي يجب أن يكون يف صـُلب التنمية 
وليس من أجل تقاسم املصالح الخاصة

بعض األحزاب 
ال تؤمن 

بالديمقراطية 
وبأحقية الشعب 
يف اختيار النمط 

الذي يريده

على املؤتمر أن 
يقدم تنازاًل من 
أجل املعارضة 
وعلى املعارضة 

مثل ذلك من أجل 
الوطن

وزير الكهرباء والطاقة:

ما طرأ على التعرفة يشّكل 14%.. ورمضان األقل انطفاء للكهرباء
كتب/ توفيق الشرعبي

[ اأو�ضح املهند�ض عو�ض ال�ضقطري- وزير الكهرباء والطاقة- اأن 

ما طراأ على التعرفة الكهربائية ي�ضكل حوايل 14% ب�ضورة عامة، واأن 

ن�ضبة االرتفاع لال�ضتهالك املنزيل اأو �ضرائح اال�ضتهالك املنزيل %27 

جت بع�ض الو�ضائل االإعالمية.. ولي�ض 100% كما روَّ

م�ضريًا اإىل اأن االإ�ضالح احلكومي الذي يهدف اإىل خف�ض الدعم عن 

امل�ضتقات النفطية قد انعك�ض على املوؤ�ض�ضة العامة للكهرباء حيث مت 

رفع �ضعر الديزل املباع للموؤ�ض�ضة من 17 ريااًل اإىل 40 ريااًل، باالإ�ضافة 

اإىل رفع الدعم عن املازوت الذي كانت تقدمه احلكومة للموؤ�ض�ضة مببلغ 

6 مليارات ريال �ضنوياً.. وهذا ما اأدى اإىل حتريك التعرفة الكهربائية 

التي مل تتغري منذ 2001م رغم ارتفاع االأ�ضعار يف كل عنا�ضر اإنتاج 

الكهرباء.

وقال ل�»امليثاق«: اإن هذا االإجراء ُاتخذ لتتمكن املوؤ�ض�ضة من االإيفاء 

بالتزاماتها للم�ضتهلكن..

منوهاً اإىل اأن وزارته تبذل ق�ضارى جهدها لت�ضل بالكهرباء اإىل املوثوقية حيث مت االإعالن 

عن مناق�ضة �ضراء طاقة كهربائية بالغاز بقدرة 

)222ميجاوات( يف حمطة م��اأرب، ملدة ثالث 

�ضنوات بتكلفة )237 و316 و277( دوالرًا 

بتمويل حكومي، وقد حددت هذه املدة الأنها 

فرتة بناء حمطة ماأرب الغازية )2( .. كما اأن 

هذا ياأتي �ضمن اخلطوات التي تتخذها الوزارة 

لتغطية العجز واال�ضتغناء عن �ضراء الطاقة 

بالديزل، واأي�ضاً توقيف بع�ض املحطات التي 

تعمل بالديزل.. م�ضريًا اإىل اأنه قد مت اال�ضتغناء 

عن 96 ميجاوات و�ضيتم اال�ضتغناء عن 100 

ميجاوات العام القادم..

واأردف بالقول: اإن ه��ذا االإج���راء �ضيوفر 

م��الي��ن ال����دوالرات للخزينة العامة كونه 

�ضيخف�ض كلفة الت�ضغيل وفاتورة الدعم الذي 

تقدمه احلكومة للم�ضتقات النفطية من خالل 

حمطات توليد تعمل بالغاز اأو املازوت بداًل عن الديزل.

كما اأن هناك م�ضاريع كهربائية 

اأخرى �ضيتم تنفيذها وخ�ضو�ضاً 

يف املحافظات احل��ارة، ففي عدن لدينا م�ضروع �ضراء طاقة بقدرة 

60 ميجاوات بتكلفة 112 مليوناً و66 األف يورو، باالإ�ضافة اإىل 60 

ميجاوات ملحافظة احلديدة بتكلفة 114 مليوناً و749 األف يورو، 

م�ضريًا اإىل اأن هاتن املحطتن �ضتمعالن بالديزل واملازوت اإىل حن 

توافر الغاز يف املحافظتن.. وكذلك م�ضروع خط النقل )باجل- عب�ض( 

مع حمطة حتويل بكلفة 25 مليوناً و500 األ��ف دوالر بتمويل من 

ال�ضندوق ال�ضعودي لنقل الطاقة اإىل مديريات حمافظة حجة.. اإ�ضافة 

اإىل م�ضروع خط نقل للطاقة ملحافظة اأبن يربطها بال�ضبكة املوحدة 

للجمهورية عن طريق تغذية حمطات التحويل الرئي�ضية يف كلٍّ من 

جعار ولودر وكذا ربط املحطات الفرعية يف لودر ومودية والو�ضيع..

م�ضيفاً: اأن لدى الوزارة قر�ضاً من البنك الدويل ب�50 مليون دوالر، 

ر ملواجهة الفاقد ومتديد �ضبكات جديدة وحت�ضن  جزء منه م�ضخَّ

ال�ضبكة القائمة باالإ�ضافة اإىل تركيب جمموعة من العدادات للمنازل 

التي ُربطت ب�ضورة ع�ضوائية وكذا تركيب عدادات الدفع امل�ضبق..

وفيما اعترب وزير الطاقة والكهرباء اجلرائم التي قامت بها عنا�ضر 

اإرهابية وانف�سالية والتي ا�ستهدفت بع�ض املحطات وخطوط النقل الكهربائية يف 

بع�ض املحافظات خالل االأ�ضهر املا�ضية- اأعمااًل دنيئة- فقد اأكد اأن 

هذا العام يعد عام الكهرباء حيث مل�ض املواطنون حت�ضناً ملحوظاً..

مفيدًا اأن هذا التح�ضن �ضيالحظ اأكر يف �ضهر رم�ضان، حيث 

�ضيكون معدل انقطاع التيار الكهربائي منخف�ضاً جدًا مقارنًة 

برم�ضان املا�ضي.[

استهداف 
منشآت الكهرباء 

عمل ارهابي 
يمس حياة 

املواطنني


