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حينما تتقدم المواقف.. وتتغير القيم
نقترب جميعاً من رؤى جديدة بشأن الدولة. أحزاب  

وقوى ومكونات، لدينا جميعاً الشعور واليقين 
بأن الدولة الحالية لم تعد قادرة على الصمود، كما أنها 
ليست اإلطار المناسب للحفاظ علي الدولة الموحدة التي 

ننشدها.
في ظل الدعوات المتطرفة الداعية إلى فك االرتباط، 
واالنفصال، فإن الفكر السياسي اليمني، والنخب الوطنية 
معنية بالبحث عن شكل ومضمون جديد للدولة اليمنية 
يستوعب معطيات الواقع، وآثــار التاريخ، والثقافة 

السائدة.
الدولة التي رسمنا حـــدودها الدستورية، والقانونية في 
مايو العظيم تدعونا إلى إعمال الفكر، وإمعان النظر في 
المتغيرات التي مألت حياتنا اضطـــراباً وحولت استقرارنا 

فوضى، وتكاد تعصف بما بقي لنا من سلم اجتماعي..
تغيـــــرت الكثيـــر من المواقـــــف، وسقطت الكثير من 
المسلمات، كل األحـــزاب وكل القـــوى التي تجتمع اليوم 
تحت سقف مؤتمر الحــــــوار الوطني الشامل، تفكر 
بصـــــورة مختلفة. األحداث والتطورات األخيرة فرضت 
نمطاً جديداً مختلفاً في التفكير، واالتجاهات الفكرية 
والسياسية السائدة في الساحة الوطنية، أعادت النظر 
في حساباتها. وقدمت مشاريع جديدة لشكل ومحتوى 
الدولة. يخالف السائد في التفكير خالل السنوات بل والشهور القليلة الماضية، الكل مع الحوار 

يتغير والكل يحاول تأسيس رؤية تتفق وظروف واقعه، ونظرته إلى المستقبل.
المتحفظون وهم يخوضون في جدل وطني عميق نحو بناء الدولة، يجـــدون أنفسهـم 
محاصــرين أمام منطق األحداث وقوة الحجة، يحاولون الهرب بصمت، أو بالمراوغة، أو بافتعال 
صخب عقيم مع مخالفيهم. لكنهم ال ينجحون، فيضطرون وعلى استحياء للحديث عن مستقبل 
من مواقع رؤيويه قديمة، يحاولون االستعانة بالتاريخ والتراث لكنه ال يسعفهم كثيراً، فالتجربة 
االنسانية في بناء األوطان قد تجاوزت ابن خلدون والكواكبي، ولم تعد تقبل حتى بفلسفة 

الثورة لعبد الناصر.
في خضم هــذا الـجدل، تشق األفكـار الجديدة، والمواقف التغييرية الملتزمة لمصالـح الـوطن 
العليا طريقها إلى صفوف المؤتمر الشعبي. عبد ربه منصور هادي- رئيس الجمهورية، األمين 
العــام يتبنى أفكاراً تجديدية بصدد الدولة، يعلنها فيخوض المجتمع. والنخب نقاشاً عميقاً في 

مضامينها، ومراميها وأهدافها. وتتلقى قيادات وقواعد المؤتمر هذه األفكار باهتمام.
الزعيم علي عبد اهللا صالح يقود مناقشات واسعة في صفوف المؤتمر للبحث في الرؤى 
المستقبلية وعلى نحو مختلف، يفاجئ المجتمع بنمط تفكيري جديد، وطني، وتقدمي. يطالب 
اللجنة العامة، وممثلي المؤتمر الشعبي العام في الحوار الوطني بتبني رؤية متقدمة، واضحة 
تقوم على شكل جديد للدولة قوي ومرن. دولة اتحادية، بأقاليم متعددة. ويدعوهم إلى تبني 
نظام سياسي برلماني، األمر الذي سيغير كثيراً من شكل ومضمون الدولة، ويدعو إلى اعتماد 
النظام االنتخابي النسبي، حتى تتغير قواعد الممارسة الديمقراطية ويعاد صياغتها على نحو 

يتسم بالديمومة والبقاء وخدمة الهدف األسمى.
موقف الزعيم هذا المنسجم مع موقف القائد الفذ عبدربه منصور هادي في المضامين، 
واألهداف، يعول الكثيرون عليه إلعادة الروح إلى الوحدة التنظيمية، والفكرية للمؤتمر الشعبي، 
وأهم من ذلك فإن اتفاق الزعيمين على رؤية وطنية فيها قدر كبير من التجديد يقرب المسافات 
ويختزل الزمن نحو إنقاذ ما يمكن انقاذه من صرح وحدة تكاد قواعدها تتآكل.. دولة تتقاذفها 

الرياح، وحلماً بحجم اليمن تسحقه األحداث، وعنف الصراعات.
مواقف المتحاورين المؤتمريين في المجموعات التسع سوف تتغير من اآلن فصاعداً، لديهم 
ضوًء أخضر فيما يتعلق برؤية المؤتمر االستراتيجية نحو المستقبل، وقد يجدون أنفسهم مع 
كل القوى الوطنية التي اختلفوا معها في تفاصيل الحياة، ومسرح األحداث في السنتين الماضين 
على خط بناء الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية والحديثة.. بل سيجدون أنفسهم في الطليعة 
من هذه القوى، فالكل كان وال يزال يعلق آماالً كثيرة على مواقف المؤتمر الشعبي العام.. وها 

قد اقتربت مواقف المؤتمر من نقطة الوضوح، وتقدمت خطوات نحو المستقبل.
ترتفــع أصوات رافضة تثير لغطاً سياسياً، يتجاوز قيم الحوار، وأدب االختالف، تعارض األقلية 
توجهــات المؤتمر، بل وتهاجــم قيادته، دون أن تحمل وجهة نظر يمكن أن تساهم في البنـاء 
الفكــــري والسياسي للتنظيم، تكتفي باإلساءة للزعيم علي عبداهللا صالح وهي ال تدرك أنها 
إنما تحاول المستحيل. وتتنكر للمؤتمر الشعبي، دون أن تدرك أن خروجها على أدبياته ووثائقه 
ورؤاه إنما يعــــزز دوره ومكانته الوطنية والسياسية، وقد تكتشف في وقت ما خطأ موقفها، 

وأخشى أنها لن تجد الوقت للتصحيح.

بقلم 
د.أحمد عبيد بن دغر
األمين العام المساعد للمؤتمر

مجيديع لـ «الميثاق»:

 اللجنة العامة أقرت رؤية بناء 
الدولة باألغلبية المطلقة

ــد الشيخ عبداهللا مجيديع   أكّ
عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام عضو مؤتمر الحوار 
ــرت  ق أ لعامة  ا للجنة  ا أن  الوطني 
رؤية المؤتمر الشعبي المقدمة إلى 
فريق بناء الدولة باألغلبية المطلقة، 
وأن اللجنة فحصت رؤية بناء الدولة 
ودرستها بعمق وراجعتها أكثر من مرة 
وفي النهاية أقرتها باألغلبية المطلقة.
ــث مع  ــي حــدي وقـــال مــجــيــديــع ف
«الميثاق»، «ال تصدقوا مثل هذه 
األقاويل والمزايدات، وأعضاء اللجنة 

العامة سياسيون كبار وال هم داخل جيوب أحد».
ولفت مجيديع إلى أن خيار الفيدرالية بإقليمين قد 
تكون خطوة أولى نحو االنفصال، أما إعادة التقسيم 

اإلداري الجديد من الناحية اإلدارية 
وليس السياسية فهذه الرؤية ناتجة 

عن حرص على حماية الوحدة.
وقــال: إنــه يتم اآلن البحث عن 
الشكل األفضل واألضمن للعدالة 
ــثــروة  والـــتـــوازن فــي السلطة وال

مستقبالً.
واعتبر مجيديع أن أحــزاب اللقاء 
المشترك «ليس لديها رؤية تعمل 
تها  نا وبيا تها  با فخطا  ، لها وفــقــاً 
ومواقفها هي نفسها التي يعرفها 
الجميع منذ مــدة طويلة، وهــذه 
األحزاب ليس لديها ما تقول سوى تكرار نفسها 

وترديد خطابات سمعناها كثيراً».
تفاصيل ص٦-٧

خالد راجح شيخ لـ«الميثاق»: 

الفيدرالية مجرد إدارة محلية 
وال خوف على الوحدة

ــد الدكتور   أكّ
ــد راجـــح  ــال خ
شــيــخ عــضــو مؤتمر 
ــوار الــوطــنــي أن  ــح ال
من  ليمني  ا لشعب  ا
الشعوب وعياً  أكــثــر 
ــه مــانــع  ــدي ــس ل ــي ول
في الفيدرالية طالما 
أن الــدولــة المركزية 
مــوجــودة ولديها كل 
القرار السيادي واألمني 
والعسكري والخارجي 

والقانوني، وبالتالي الفيدرالية مجرد 
إدارة محلية.ولفت شيخ إلى أن مؤتمر 
الحوار الوطني معني بأن يأتي بدولة 

السياسات  أفضل في 
ــتــشــريــع  الــعــامــة وال
والــدســتــور، وال بــد أن 
ي الحوار دولة لديها  يزكّ
قناعة  ـــذه  وه سلطة 

الجميع.
تعامل  وانتقد شيخ 
البعض مع مؤتمر الحوار 
كوسيلة تكتيكية وليس 
تيجية  ا ستر ا يــة  كــغــا
ويحتفظ بأوراق كثيرة 
مؤتمر  ملعب  رج  خـــا
الحوار، والبعض يمارس ضغطاً خارجياً 

لتوجيه دفة األمور داخل الحوار.
تفاصيل ص٥

الشجاع في مؤتمر الحوار 
الوطني بدالً عن الجائفي

قرر المؤتمر الشعبي العام استبدال أحد   
ممثليه في مؤتمر الحوار الوطني بعضو 
آخر من قائمة االحتياط.. حيث قضى القرار 
باستبدال محمد عبداهللا الجائفي بالدكتور 

عادل عبده قاسم الشجاع..
وحظي القرار بارتياح مؤتمري كبير، حيث 
والدكتور عادل الشجاع من الكوادر المؤتمرية 
المتميزة وقد ظل خالل األزمــة في مقدمة 
الصفوف في الدفاع عن المؤتمر والشرعية 

الدستورية.
يذكر أن عدد ممثلي المؤتمر وأحزاب التحالف 

في مؤتمر الحوار الوطني يبلغ (١١٢) عضواً.

اإلصالح يفتح باب التجنيد الحزبي 
والمناطقي داخل الفرقة المنحلة

كشفت مصادر خاصة لـ»الميثاق»  
عن اقدام قيادات عسكرية تتبع حزب 
االصالح بإجراء عمليات التجنيد لعناصر اإلصالح 
الذين تم استقدامهم من مديريات ارحب 

والحيمة ونهم بمحافظة صنعاء.
وقالت المصادر انه تم اجــراء الفحوصات 
الطبية داخل مقر الفرقة األولى مدرع المنحلة 
لعدد (١٨٥) متطرفاً من حزب اإلصالح اجراءات 
الفحوصات الطبية استكملت يوم أمس االحد..

واضحت المصادر ان هناك مجاميع اخرى من 
االصالح تتجمع في مقر اإلصالح في الحتارش 
لتسلم استمارة التجنيد.. واستغربت المصادر ان 
يتم التجنيد الحزبي داخل مقر الفرقة المنحلة 
وبصورة علنية في تحدى واضح لكل القرارات 

الرئاسية الصادرة والقواتين النافذة. 

كشف تقرير برلماني عن ارتفاع حجم شراء  
الطاقة الكهربائية من ١٧٥ إلى ٤٦٠ ميجاوات، 
وأن إجمالي تكلفة عقود شراء الطاقة السنوية لعام 
٢٠١٣ بلغ ١٧٥,٣ مليار ريال منها ٢٦,٩ مليار ريال 
قيمة عقود و١٤٨,٣ مليار ريال مقابل قيمة الديزل 

المستهلك.
د التقرير البرلماني أن عقود شراء الطاقة الجديدة  وأكّ
تسبب في ضرب ميزانية المؤسسة العامة للكهرباء، وقد 
تؤدي إلى نتائج كارثية لم تعد المؤسسة قادرة على 
تحمل نفقات وتكاليف التشغيل إذا استمرت في الشراء 
بنفس التكاليف والعقود المجحفة التي وافق عليها وزير 

الكهرباء والطاقة صالح سميع.

وقال التقرير- الذي حصلت «الميثاق» على نسخه منه- 
ع عقوداً ألكثر من ٢٨٥ ميجاوات باألمر  إن الوزير سميع وقّ
المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات مع 
رفع األسعار السابقة إلى أسعار أعلى، بعضها مضاعفة 
بزيادة ٥,٥ مليون دوالر شهرياً وبشروط وامتيازات أكثر 

لصالح الشركات المؤجرة ولمصالح حزبية ضيقة.
الجدير بالذكر أن استياًء شعبياً عارماً تعيشه اليمن 
جراء استمرار انطفاء الكهرباء، وقد خرجت جماهير 
غاضبة في تعز وذمار في مظاهرات ضد هذه السياسة 
االنتقامية والعقاب الجماعي الذي يمارسه حزب اإلصالح 

ضد الشعب.
تفاصيل ص٤
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¿ علي عبداهللا صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 

ومخرج النفط والغاز ومحقق المنجزات االنمائية 
العمالقة وفي مقدمتها إعادة 

بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية 

وبناء الهياكل األساسية، وأنه 
رقم يفوق كل المعادالت 
وسيظل رقماً في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية
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الجزر اليمنية.. 
هل تخفي سيناريوهات 
سرية للمنطقة؟

أمل الباشا تستنكر تكفير القيادات النسائيةمنظمات دولية تطالب بوقف إعدام األطفال في اليمن

في بيان توضيحي لألمانة العامة:

 رؤى اِّـؤتمر تقدم إُّـ الحوار بعد إقرارها من
اللجنة العامة ورؤساء أحزاب التحالف

الزوكا: أطراف سياسية تدعم أعمال التخريب 
وتحاول تعطيل اِّـوسسات الدستورية

مايو- يونيواِّـشرتيات، تخطيط العمليات، حوار َّـ التعديالت القانونية
يوليوتمويل اِّـشرتيات، تخطيط العمليات، وإعداد التدريب، تشغيل موظفي التدريب والتسجيل

أغسطسإطالق الحمالت التوعية وبداية التدريب
سبتمرببداية تسجيل الناخبني- على أربع مراحل

أكتوبرتسجيل الناخبني
منتصف أكتوبراالستفتاء

نوفمربتسجيل الناخبني
ديسمربتسجيل الناخبني

ينايرإنهاء وعرض قوائم الناخبني، فرتة الطعون
فربايرإنهاء وعرض قوائم الناخبني، فرتة الطعون

أواخر فربايراالنتخابات التالية لالستفتاء

«الميثاق» تنشر الجدول الزمني لتسجيل الناخبين
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شدد األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ المعالجات  
السريعة والكفيلة بعدم انطفاء الكهرباء تحت أي ذريعة.. ووجه األخ رئيس 
الجمهورية وزير المالية بتسديد الفواتير الخاصة بالشركات من الطاقة المشتراة.. جاء 
ذلك في االجتماع الذي ضم رئيس حكومة الوفاق والمسئولين المختصين ولليوم الثاني 
للوقوف أمام قضية انقطاع الكهرباء. وكان األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
وجه وزير الداخلية ورئيس األركان وقائد االحتياط العام وكل القادة األمنيين والعسكريين 
بالرد الفوري والسريع» على عمليات تخريب أنابيب النفط والغاز وخطوط نقل الكهرباء 
وكابالت األلياف الضوئية «اإلنترنت» التي تصاعدت وتيرتها في الفترة األخيرة، والقبض 

على «كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات وحقوق ٢٥ مليون يمني».
وشدد رئيس الجمهورية في اجتماع استثنائي عقده مع رئيس حكومة الوفاق وبعض 

الوزراء والمحافظين وقادة الجيش واألمن والمخابرات على ضرورة تغيير األسلوب السابق 
في التعامل مع القضايا الجنائية واإلجرامية والمتمثلة بقطع الطرق وخطوط الكهرباء 
وأنابيب النفط، مشيراً إلى ضرورة تحمل المسؤولية بصورة كاملة دون أي تقصير أو إبطاء 
في ضبط الجناة. وقال «لدى المحافظين والوزراء صالحيات كاملة والمحافظ هو رئيس 
اللجنة األمنية ولديه صالحيات رئيس جمهورية في محافظته ولدى القوات المسلّحة 
واألمن قدرات نوعية قادرة علي تنفيذ المهمات الخاصة وبأسرع وقت ممكن وال يجوز 

اع الطرق والكهرباء والنفط». التهاون مع المخربين أو قطّ
ولفت األخ الرئيس إلى أن «الكل أمام محك اختبار والجميع تحت مجهر الشعب اليمني 
األبي الذي يميز ويعي من يقوم بهذا التخريب وهذا اإلجرام».. معتبراً أن اليمن يمر بأصعب 

مرحلة عرفها في تاريخه المعاصر والحديث.

رئيس الجمهورية يعلن الحرب على المخربين وقطاع الطرق والالمبالين بمعاناة الشعب  

حواجز أمام 
تعليم الفتاة

الداخلية 
تتالعب بدماء 
أمان والخطيب

تقرير برلماني


