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> ما المطلوب من مؤتمر الحوار الوطني القادم الذي انتم 
ذاهبون اليه في 18مارس القادم؟

- أوال أشكركم على هذه الفرصة إلتاحة الحديث لي 
للوقوف أمام العديد من القضايا الوطنية، وفيما يتعلق 
بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني دون شك فهو يأتي اليوم 
تتويجًا للمرحلة األولى من المبادرة الخليجية وفقًا آلليتها 
التنفيذية المزمنة، بمعنى أن الحوار سيأخذ وقتا طويال 
من الناحية الزمنية وستشارك فيه كافة القوى السياسية 
ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة، ودون شك 
سيعكس مؤتمر الحوار تطلعات أبناء شعبنا اليمني اى 
بمعنى انه سيكون حوارا بناءا وحكيما ويهدف بالفعل الى 
تخليص البلد من كثير من المشكالت والمصاعب واالتجاه 
نحو إحداث إصالحات حقيقية وتحقيق العدالة والمساواة 
والنماء، ما لم يكن هذا مبدأه ومنهجه سيكون الحوار دون 

جدوى، والنريده أن يكون  حوار طرشان !!
لذا يجب أن يكون الحوار الوطني المرتقب حوارًا وطنيًا 
بحق ويعكس تطلعات المواطنين والشباب في التغيير 
المنشود التغيير نحو بناء دوله مدنية حديثة وديمقراطية 

تعتمد على مبدأ الالمركزية .

نحن جاهزون
> باعتباركم أحد أعضاء مؤتمر الحوار الوطني عن 

حضرموت ،ماذا تحملون من 
أفكار ورؤى سيتم طرحها 
أمــام جــدول أعمال مؤتمر 

الحوار الوطني؟ 
- ش��رف ل��ي ول��زم��الئ��ي من 
حضرموت  المشاركة في مؤتمر 
الحوار الوطني القادم، لذلك 
أقول سيكون حضورنا فاعل 
بأ�ذن اهلل تعالى وسنحرص 
على أن نعكس رؤانا وأفكارنا 
في أطار الرؤية العامة للمؤتمر 
ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام وه���ي في 
مجملها تتمحور في بناء الدولة 
المدنية الحديثة والديقراطيه  
الالمركزية وكذلك ستنعكس 
ف��ي مجمل ق��ض��اي��ا ال��ح��وار 

الوطني ،وهذه الرؤى انبثقت من خالل الحوارات الداخلية 
واللقاءات التشاورية لقيادات المؤتمر الشعبي، وذلك 
من الحراك السياسي والتنظيمي لقيادات  المؤتمر في 
المحافظات ومحافظتي حضرموت والمهرة  التى انعقدت 

في نوفمبر2012م.
حقيقة محافظة حضرموت تعتبر أح��دى أه��م وكبر 
محافظات الوطن اليمني وق��د شهدت لقاءات عديدة 
ونقاشات مستفيضة في المديريات والفروع بالدوائر 
والمراكز وذلك عقب االحتفاء بالذكرى ال�30 لتأسيس 
التنظيم وما تألها أيضا من لقاءات بين مختلف التنظيمات 
ومع قيادات المؤتمر باألمانة العامة وما حصل من حراك 
سياسي وتنظيمي فاعل وبناء وهناك مواقف واضحة 
للمؤتمر الشعبي  في هذا االتجاه، ونقول أيضا نحن عكسنا 
ما جرى في المحافظة الى المديريات والفروع بهدف أثراء  
ماطرح من رؤى وأفكار بالمزيد من األفكار وما لديهم من 
أضافات، وفروع المديريات رفعت ألينا  الكثير من الرؤى 
وهي جاءت الى حد كبير متطابقة ومتقاربة في مجملها مع 
ماتم تداوله في المحافظة، وقد اسهمت تكوينات المؤتمر 
القيادية والقاعدية والوسطية في هذه الرؤية التى نحن 

بصدد مناقشتها مع األخرين بالمحافظات األخرى.
نحن جاهزون كمؤتمر شعبي عام ان نشارك في الحوار 

بشكل فاعل وسندلي برؤانا و أفكارنا ونخوض مع االخرين 
في الكثير من التفاصيل وال نستعجل  األمور، بل نحن 
حريصون اشد الحرص على نجاح فعاليات مؤتمر الحوار 
واالستماع الى مختلف المحاور التى حددها مؤتمر الحوار، 
والبد لمؤتمر الحوار ان يضع حلول ناجحة وصحيحة  وليس 
العبرة فيما سيتخذه من قرارت بل األهم هو مسألة التنفيذ 
بشكل منتظم وااللتزام بالتنفيذ هو األهم، الن أى حوار 
يقفز فوق الواقع يكون غير ذى ج��دوى على األط��الق، 
ونحن نقول ان حوارنا الوطني القادم سينطلق من الواقع 
والضرورات التى يتطلبها المجتمع، ونحن ال نعيش في مكان 
منغلق، بل نعيش بين اوساط الناس ونتفهم قضاياهم 

ومطالبهم ونؤثر ونتأثر بالجميع.
طبعًا محافظة حضرموت مهمة ج��دًا ولها وزن كبير 
على الصعيد االقتصادي واالجتماعي وعلى صعيد تواجد 
أبنائها في مختلف دول العالم وقاراته ناهيك عن دول 
الخليج العربي، باالضافة  الى أنها 
الجغرافية  المساحة  تمثل ثلث 
للجمهورية اليمنية وسلة الغداء 
اليومي من خالل ثرواتها  في البر 
والبحر والصحاري والوديان والجبال 
والنفط والمعادن والمياه، وعلى 
هذا األساس وهذا والوزن الكبير 
لمحافظة حضرموت دون شك 
ستكون حضرموت حاضره، ومثلها 
أيضا بقية المحافظات ، وأكيد كل 
محافظة عندها خصوصية معينة 
ولديها قضاياها الخاصة ومثلها 

حضرموت أيضا.
نحن سنتحاور بالتي هي أحسن  
وبالكلمة الصادقة  التى يجب ان 
تسود داخل مؤتمر الحوار الوطني 
وأليجب أن نكون متأثرين بثقافة االقصاء والتهميش)، 
وأنا احمل  الرأي الصحيح وغيرى على خطاء واليحمل رايا 
صحيحًا(، وأقول: إن ما يجمع عليه االخرين ويأخذ صبغة 
األجماع سيكون بال شك هو األنسب ونحن متفاءلون الى 

حد ما بنجاح مؤتمر الوطني القادم .

> ماهي أهم نتائج اللقاءت التشاورية التى عقدت نهاية 
العام الماضي 2012م لقيادات المؤتمر؟

- بالنسبة لمحافظة حضرموت والمهرة انعقد لقاء تشاوري 
لقيادات المؤتمر في النصف األول من شهر نوفمبر2012م 
بحضور األمين العام المساعد الشيخ سلطان البركاني 
وكانت أهم ميزة لدينا انه كان مؤسسي المؤتمر الشعبي 
العام حاضرين في مقدمة الصفوف، والجميل جدا أن 
داخل المؤتمر جرىت حوارات ونقاشات متعددة ومتنوعة 
في أحايين  أخرى وذلك في أطار التنظيم الواحد وهذه 
نعتبرها ظاهره صحية ودليل عافية، وتنظيم كهذا دون 
شك يستطيع في فتره قصيرة ان يصحح الكثير من أوضاعة 
او من الممارسات السلبية  التى قد تحصل  وكل تنظيم 
له نصيب من السلبيات وااليجابيات ..وبالتالي كانت هذه 
اللقاءات ناجحة بكل المقاييس وتناغمت األفكار و األراء  في 
حين واتفقت وتعارضت  أيضا، وهذا األمر أعجبت بة قيادتنا  
السياسية ،لتنوع  األراء  واألفكار لدى قيادات المؤتمر في 

حضرموت والمهرة، وذلك يعكس مستوى الوعي والطرح 
المسئول، بل حتى انه عندما بدأت أفكار أخرى وطرح مغاير 
من قبل بعض المندوبين فقد عكسوا عكس ما يحمله أبناء 
محافظتهم من تطلعات، وهذا شيئا طيب ونعتبره ظاهره 
صحية أن تنطلق نقاشاتنا وحواراتنا من منطلق العقل 
والمنطق السليم، وليس من الخيال الذي ال يمكن أن يتحقق 

ألنه مجرد عواطف عابرة..
 إجمااًل نقول: لقد كانت االجتماعات ناجحة جدا ورفعنا ما 
لدينا رؤى وأفكار جادة  ومسئوله، لذلك أؤكد أن التنظيم 
الوحيد الذي أجرى حوارات بداخلة هو المؤتمر الشعبي 
العام  فقط ،هذه الحوارات والنقاشات نزلت الى القواعد 
التنظيمي مثال حتى مسالة تمثيل المحافظة في مؤتمر 
الحوار الوطني طرحت للنقاشات، ولهذا استطاع المؤتمر 
الشعبي العام تقديم قائمة وطنية للمشاركين في الحوار 
وشملت كل المحافظات والنسب في التمثيل المرأة والشباب 

وك��ان  لجنوبية  ا لمحافظات  وا
المؤتمرهو أول حزب يقدم اسماء 

ممثليه الى اللجنة الفنية للحوار.
اكثر من حراك

> في نظركم اذا تخلفت قوى 
الحراك الجنوبي عن المشاركة 
في مؤتمر الحوار الوطني، هل 
سيؤثر ذلك على نجاح الحوار؟  

- بالنسبة للحراك الجنوبي هو 
في الحقيقة ليس مجرد تكوين 
واحد أو مسمى واح��د، بل هناك 
أكثر من ح��راك وتكوين، وعدد 
ف��ي مؤتمر  منهم سيشاركون 
الحوار القادم  وهم معروفون لدى 
اللجنة الفنية للحوار وبعضهم 

قدموا ممثليهم، حسب ما علمنا إلى الرئىس، والمقاطعون 
ليسوا من يمثلون المحافظات الجنوبية، وهناك في الساحة 
الكثير من المشاريع الجديدة وبعضها ذهبت بعيدًا جدًا، 
ولكن أق��ول نأمل ان تشارك كل القوى الموجودة في 
الساحة السياسية  ومؤتمر الحوار القادم يشكل فرصة 
تاريخية يجب أن ال تهدر دون  االستفادة  منها وال توجد 
خطوط حمراء أمام الحوار القادم والكل مدعو لهذا الحوار 
ليطرح ما لدية من أفكار جديدة وعلى  أساس أن تنطلق 
من المصلحة الوطنية والمصالح المحلية، وتقييم التجربة 
بدرجة أساسية، والبد أن تؤسس لقوانين وتشريعات 
جديدة، بل ودستور جديد للبالد وهو أهم وثيقة ستكون 
في هذا المؤتمر ومن دون شك ستكون وثائق الحوار 

تفصيلية وواضحة ال غموض فيها .
سنمضى في مؤتمر الحوار القادم على أساس الشراكة 
الوطنية في كل المسائل التشريعية وفي مسالة النماء 
االقتصادي والعدالة في التوزيع والموارد وما الى ذلك من 
قضايا تفصيلية محدده ال مجال لذكرها اليوم وسيكون 

موقعها مؤتمر الحوار الوطني .
متفائلون بالنجاح

> هل أنتم فعال متفائلون بنجاح مؤتمر الحوار الوطني 
القادم ؟! ولماذا؟!  

- على أية حال  نحن دائما متفائلون بالمستقبل فقط  
هناك بعض المنغصات األساسية ولهذا نطالب من حكومة 
الوفاق الوطني أن تمثل الجميع وان يتم تجنب الحمالت 
االعالميه  المضرة )من وجهة نظري( يجب أن تتوقف 
المكايدات ألن اإلعالم يلعب دورًا خطيرًا، باألخص األعالم 
الرسمي الذي يجب عليه أن يلعب دورًا أساسيًا ويضطلع 
بمهامه وان يكون أعالما وطنيا في المقام األول، وأصبح 
لألسف الشديد اليوم الكل يكتب ويحلل وهنا الخطورة 
ومنهم لألسف من تجده لديه أهواء ذاتية ومصالح ضيقة 
يكتب ليشعل النيران، وكذلك تجد ممن يشتغل في 
)البزنس السياسي( يمول الحمالت االعالمية ويدفعون 
باتجاه خراب مالطا وهذا الذي يجب أن نستوعبة  ونتفهمة 
وعلى حكومة الوفاق أن تعمل من خالل وزارة االعالم على 
إصدار القوانين واللوائح التى تنظم األعالم االلكتروني، 

وما الى ذلك.
> في الختام وانتم تتجهون خالل األيام القادمة للمشاركة 

في مؤتمر الحوار الوطني
هل من كلمة أخيرة تودون قولها؟! 

- ونحن نتجه  الى مؤتمر الحوار نقول أنة البد من ان 
تقدر حقوق الناس وتعطي  لقضاياهم األولوية، ونضع 
أسس للتغيير القادم والمنشود.. وللحقيقة أمامنا صعوبات 
اليمكن أن نقضي عليها في يوم وليلة ولكن البد من تفعيل 
مؤسسات الدولة وتحقيق الفصل التام 
ئية  لقضا ا السلطات  مختلف  بين 
والمحلية والتشريعية والتنفيذية، 
والبد أن تمضي هذه السلطات صوب 
ما ح��دد لها من مهام وصالحيات 
والعمل المؤسسي هو المطلوب، 
وعلينا أن نستفيد من تجارب غيرنا 
من الشعوب والذين ما يزال البعض 
منهم يئنون حتى اللحظة بالرغم 
من أنهم سبقونا اقتصاديًا واجتماعيًا 

وثقافيًا.
ونحن في المؤتمر الشعبي العام 
لدينا توجه عام يتمثل في تبني 
بناء الدولة المدنية الديمقراطية 
الحديثة  )والالمركزية( وتحت هذا 
العنوان تكمن الكثير من التفاصيل، 
ودون شك هذه التفاصيل ستكون في مؤتمر الحوار القادم، 
وضمن هذا التوجه العام أيضًا البد من أعطاء مساحة أكبر 
في المشاركة في أداره شئون المحليات والحكم المحلي 
والمجالس المحلية في المديريات والمحافظات وفي مختلف 

الجوانب االقتصادية واالجتماعية..
 وفي تقديري هذا الحضور واالهتمام بالمحليات سيعزز 
التجربة الوطنية  وسيعزز أواصر الوحدة الوطنية ويعطيها 
موقعا متميزا على اعتباران العالم األن يسير باتجاه تعزيز 
دور المجتمع المحلي ومشاركته في شئونه المحلية من 
خالل منحة المزيد من الصالحيات وتعزيز دوره في التنمية 
المحلية لمجتمعاتهم وذلك من خالل المشاركة الفاعلة 
والحقيقة وليست الشكلية، وعلى هذا األساس نتوقع النجاح 
الكبير لمؤتمر الحوار الوطني القادم أن  يمضي بهذا االتجاه 
ولدينا ثقة كبيره في المضي قدما نحو رسم معالم 
المستقبل بنجاح والبد من صدق النوايا، والحقيقة الشعب 

اليمني فعال هو شعب الحكمة اليمانية.
 والعقالء دوما يستشعرون مسئولياتهم تجاه الوطن وهم 
الذين يتنازلون عن الكثير من حقوقهم ألجل الوطن وأمنه 
واستقراره وألجل حقن دماء أبنائه وتفويت الفرصة على 
مشاريع الفتنة والدمار واالقتتال الذي كان يخطط له أعداء 

الشعب اليمني، ولن يفلحوا بعون اهلل تعالى.

رئيس فرع المؤتمر بحضرموت لـ»الميثاق«:

الدولة المدنية القضية األولى للمؤتمر الشعبي في الحوار
رئيس الوزراء.. 

وانقطاع 
الكهرباء 

أسامة الشرعبي

> نهمس في أذن االستاذ محمد 
سالم بــاســنــدوة ووزراء حكومة 
الوفاق التي ال تسمع إال حميد األحمر 
وعددًا من المحافظين التابعين لحكومته، 
نقول لهم جميعًا: إن أزمة انقطاع التيار 
الكهربائي قد بدأت في هذا العام 2013م 
مبكرة جــدًا، فالحاصل ان انقطاع التيار 
الكهربائي قد بدأ في العاصمتين صنعاء 
وعدن منذ اسبوع، حيث يستمر في صنعاء 
ساعة ونصف يوميًا وفي عدن ساعتين 
ساعة في النهار وساعة في الليل.. االمر 
نفسه ينطبق على عدد من المحافظات 
الجنوبية والشمالية على حد ســواء.. 
والسؤال إذا كنا في شهر فبراير وهو شهر 
الشتاء في عموم محافظات الجمهورية 
والذي فيه يقل استهالك التيار الى أدنى 
مستوى مقارنة ببقية أشهر السنة، وينقطع 
فيه التيار الكهربائي ساعتين في اليوم، 
فما الذي سيحصل عندما يحل الصيف من 

يونيو - اكتوبر؟؟
حقيقة ان انقطاع التيار الكهربائي في 
ــارت قلق كثير من  عز الشتاء مسألة أث
المواطنين الذين تساءلوا عن سبب انقطاع 
التيار الكهربائي هذه االيام تحديدًا خاصة 
مع غياب وزارة الكهرباء التي كان بإمكانها 
إصدار تصريح توضح فيه سبب االنقطاع... 

وال شيء أكثر من ذلك.
أما األمر األكثر مرارة أننا كشعب قد سمعنا 
ومنذ أكثر من شهرين تخصيص مبالغ 
كبيرة إلصالح الكهرباء في العديد من 
المحافظات، فمثاًل تم رصد مليار ومائتي 
مليون ريال لعدن، وحتى الساعة لم نرَ 
إصالحات وال شغاًل وال معالجات لموضوع 
الهرباء، بل ما وجدناه أن وزارة الكهرباء 
بكرت جدًا في قطع التيار الكهربائي وفي 

عز الشتاء.
وخــالصــة.. ندعو فخامة االخ عبدربه 
منصور هـــادي -رئــيــس الجمهورية- 
الى التدخل بصورة مباشرة من خالل 
توجيه ملزم الى رئيس الحكومة والوزراء 
والمحافظين باالستفادة من األمــوال 
المخصصة لعدد من المحافظات تعمل 
معالجات عاجلة ألزمة الكهرباء بداًل من 
االحتفاظ بالفلوس دونما فائدة، أو قيامهم 

بواجباتهم على طريقة )بابا ال تسرع(.
الشيء األكثر فائدة في موضوع الكهرباء 
وأزمتها -وهي أزمة بلد أكثر من كونها 
أزمة محافظة- أن ندعوا فخامة الرئيس الى 
االتفاق مع عدد من الدول المانحة تقوم 
بحل مشكلة الكهرباء بصورة جذرية بحيث 
يتم إنشاء كهرباء توفر ما تحتاجه البالد 
اليوم وتزيد لتغطي احتياجات العقدين 
أو العقود الثالثة القادمة ما لم يكن أكثر، 
فالكهرباء أزمة قائمة منذ سنوات وستظل 
قائمة للسنوات القادمة ما لم تحل حاًل 
جذريًا، والى أن يتم ذلك نقول لرئيس 
الوزراء: اسألوا وزير الكهرباء: لماذا بدأ قطع 

التيار الكهربائي وفي عز الشتاء؟

رؤانا في المؤتمر 
ثمرة حوارات

 داخلية اثراها 
كل األعضاء

جاهزون
 لطرح رؤانا وأفكارنا 
على مؤتمر الحوار  

للمناقشــة

أكد رئيس فرع املؤتمر الشعبي العام بحضرموت 
ان مشروع الدولة املدنية الحديثة سيتبناه 

املؤتمر الشعبي يف مؤتمر الحوار الوطني..

وقال األخ عوض عبداهلل حاتم: إن رؤية املؤتمر جاءت 
ثمرة حوارات داخلية وميدانية اثراها كل املؤتمريني 
وقضايا أخرى مهمة طرقها حاتم يف نص اللقاء التالي:

لقاء /صالح العجيلي

الشيخ جليدان : منجز التداول السلمي للسلطة مفخرة لليمنيين
أكد الشيخ جليدان محمود جليدان عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر أن االحتفال بالذكرى األولى 
لعملية التداول السلمي للسلطة يوازي بأهميته منجز يوم ال22 من مايو 1990م حيث سيخلد 
هذا اليوم في ذاكرة األجيال اليمنية وأبناء شعوب المنطقة كنموذج متميز في التداول السلمي 

للسلطة بطريقة ديمقراطية وحضارية ..
وأكد جليدان أن تحقيق هذا المنجز الذي يُعدّ األول في دول العالم الثالث يعود فضل تحقيقه 
هلل ثم للزعيم علي عبداهلل صالح الذي أصر على أن يخرج اليمن من األزمة بمنجز حضاري 
وديمقراطي على عكس بقية الدوال التي واجهت أحداث ما يسمى بالربيع العربي والتي ما زالت 
تسفك فيها الدماء وتسلب األموال وتدمر منجزات هذه الشعوب باطال بسبب جهلهم ونتيجة 

لمخطط تأمري خارجي ..
مطالبًا قيادات األحزاب وحكومة الوفاق أن تعمل على تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها ولم 
الجراح وتوحيد الصفوف واستئناف العمل التنموي لما يخدم الوطن والمواطن بعيدا عن 

المماحكات الحزبية الضيقة ..حيث 
أصبحوا اليوم هم المسئولين أمام اهلل وأمام الشعب إلخراج البالد مما تمر به من أوضاع 

صعبة..
مؤكدا أن الزعيم على عبد اهلل صالح نقش تاريخه إلى األبد بأروع الصفحات بما حققه من 
منجزات ومن ذلك منجز إخراج البالد من األزمة عبر تجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة ولن 

يستطيع أحدا أن يخدش هذا التاريخ سواء من الحاقدين أو غيرهم مهما عملوا ..

مؤتمر البيضاء يحمل الداخلية مسئولية اغتيال الرائد النهمي
كتب/محمد المشخر

دانت قيادة وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبى 
العام وأحــزاب التحالف الوطني في محافظة 
البيضاء، واستنكرت بشدة عملية االغتيال 
الغادرة والجبانة التي استهدفت مدير أمن 
مديرية ذي ناعم الرائد عبدالولي صالح النهمي 
ومرافقه المساعد عدنان احمد سعيد القباطي، 
أثناء مــرور طقم كانا على متنه في الطريق 
الرئيسي بمنطقة الحيكل بعد عودته من مركز 
المحافظة إلى المديرية من قبل عناصر إجرامية 

خارجة عن النظام والقانون .
وقال بيان صادر عن المؤتمر وأحزاب التحالف 
بالمحافظة: إن مثل هذه الجرائم اإلرهابية 
المسلحة  لــقــوات  ا التي تستهدف  الجبانة 
واألمن والمواطنين إنما تهدف لزعزعة األمن 

واالستقرار والتنمية والسكينة العامة، وهو ما 
يتطلب اصطفافًا وطنيًا لرفض اإلرهاب ومالحقة 
عناصرة..مشددًا على ضــرورة الوقوف صفا 
واحدا في مواجهة األفكار المتطرفة والدخيلة 
علي مجتمعنا والتصدي لكل من تسول له 
نفسه المساس بالمواطنين وبالمنشآت العامة 

والخاصة.
 داعيًا جميع المواطنين في مديريات محافظة 
البيضاء التعاون مع األجهزة األمنية في تقديم 
أيــة معلومات قد تساعد في الــوصــول إلى 
خيوط هذه الخاليا اإلرهابية لتجنيب الوطن 
والمواطنين األبــريــاء شرورهم وجرائمهم 

الشيطانية .
مطالبًا أجهزة األمن بسرعة مالحقة وضبط 
الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم 

الرادع .

نتطلع إلى تجسيد شراكة حقيقية 
في الثروة وحكم المركزي


