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ثمة من يسعى بكل ما لديه من دوافع إلى إزاحة 
اليمن خارج مربع أولوياتها الملحة، وتتضح هذه 
الحمى المتوقدة لدى بعض القوى السياسية 
والقوى التي تحركها، من خالل  مشاهد العنف 
والدوران داخل مربع الشخصنة واالنسحاب نحو بؤر 
التوتر السياسي واألمني بكل مظاهرها ، وإعادة 

األوضاع إلى نقطة الصفر.
وال شك أن لدى السائرين في المناحي التصعيدية 
أهدافهم الخاصة التي ال تتفق وال تلتقي مع 
المصالح الوطنية وال مع رغبة الشعب بكل فئاته 
في الخروج من األزمة وفقًا لما نصت عليه المبادرة 

الخليجية.
ومن منطلق الحقائق المشاهدة الصارخة التي 
أنتجتها األزمة والتي تشي عن وضع اقتصادي 
متردٍ، وعن أوضاع أمنية أكثر ترديًا، وعن حالة 
سياسية ملتهبة  بصورة غير مسبوقة ، وعن 
مخاطر تهدد المواطن اليمني في قوته وأمنه 

ووحدة وطنه.
من هذا المنطلق فإن المسئولية الوطنية تحتم 
على كافة القوى السياسية وفي مقدمتها شركاء 
التوقيع على المبادرة الخليجية ، بأن تستشعر 
مسؤولياتها وتعمل على وقف التدهور األمني 
الذي يلقي بظالله الكئيبة على الوضع االقتصادي 
ويفضي إلى تدمير مقومات الحياة والعيش الكريم، 
باعتبار أن القيام بمثل ذلك يمثل فرصة لتدارك 

الوضع والحؤول دون غرق السفينة.
العمل على  المشتركة  المسؤولية  وتتطلب 
إعادة اليمن إلى مكانتها الطبيعية التي انحرفت 
عنها بحكم األحداث ومعالجة كل جراحاتها التي 
إصابتها بها األزمة، وهذا يتطلب االلتزام الكامل 
دونما اجتهادات بالوصفة الدوائية التي تضمنتها 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
هناك عدة مهام ينبغي أن تشكل أولويات للجميع 

لكونها أولويات قصوى وملحة وتتمثل في التالي:
- االلتزام بالمبادرة الخليجية نصًا ومضمونًا حتى 
نحافظ على الدعم اإلقليمي والدولي ، ذلك أن 
الدعم الدولي واإلقليمي يشكل أهم الفقرات في 

عمود االقتصاد الوطني.
- تغليب األم��ن واالستقرار على ما ع��داه من 
حسابات والعمل الفوري على إخراج السالح من 
عواصم المدن وسحب المليشيات من داخل المدن 

ومن العقول .
- العمل على استقطاب تعاطف وتضامن المجتمع 
الدولي ، غير أن المدخل إلى هذا االستقطاب يبدأ 
بتكريس األمن كونه األساس إلقناع العالم بأهمية 

مساعدة اليمن ودعمه.
- البدء بتأسيس مناخ م��واتٍ للحوار الوطني 
يقوم على تمثيل األطراف السياسية وليس تمثيل 
أصحاب السالح والمال، الن معادلة المال والسالح 

تظل خارج األطر السياسية.
- منع التجنيد والتجييش والتهييج ، ووقف 

الحمالت اإلعالمية .
- يجب أن يتم تحديد موعد للحوار الوطني 
وجدول أعماله وفقًا للمبادرة الخليجية الى جانب 
طمأنة جميع األطراف ودعوتهم للحوار وبما يكفل 
إشراكهم في موكب الحوار الوطني دون استثناء 

عدا التنظيمات اإلرهابية.
إننا نعتقد  جازمين بأن النهوض بتلك القضايا 
يشكل الفعل الصحيح لتصويب اتجاه العربه، وبما 
يحقق االنطالق نحو إدارة عجلة التنمية التي اوقفت 

األزمة حركتها وعطلت دورانها نحو األمام.

اللجنة التربوية 
تناقش خطط عملها 

المستقبلية
 عقدت لجنة الدعم والمساندة 
في القطاع التربوي اجتماعًا لها 
برئاسة االستاذ محمد بن علي 
الرويشان عضو األمانة العامة 
رئيس الدائرة التربوية- تم فيه 

استعراض القضايا والمستجدات.
 وناقش المجتمعون ع��ددًا من 
القضايا المهمة المتعلقة بتفعيل 
عمل الكادر التربوي في جميع 
المرافق والمؤسسات التعليمية 
وضرورة التصورات واآلليات التي 
سيتم من خاللها تجديد األهداف 
وال��م��ه��ام واألن��ش��ط��ة المطلوب 

تنفيذها.
وأكد المجتمعون أهمية االسراع 
في انجاز التصورات في أسرع وقت 
نظرًا لضرورة ما تتطلبه المرحلة 
الراهنة، ه��ذا وت��واص��ل اللجنة 
اليوم االثنين اجتماعها الستكمال 

أعمالها.

حــق الــرد
تلقت الصحيفة توضيحًا من محافظ محافظة شبوة بخصوص العنوان الرئيسي للمقابلة التي نشرتها الصحيفة 

للمحافظ في العدد الماضي.. »الميثاق« تنشر التوضيح كما ورد إلزالة اللبس:

محافظ شبوة يوضح
األخ رئيس تحرير الميثاق المحترم

بعد التحية،،،
الموضوع: عنوان المقابلة معنا

لقد جاء ضمن المقابلة وكعنوان رئيس )المشترك 
والحراك أسقطوا عزان وسلموها للقاعدة(، وهو 
عنوان ال ينسجم مع حديثي الذي أوردته الصحيفة 
حيث لم أذكر فيه بأن المشترك والحراك اسقطوا 
عزان فالذي سقط هو المنطقة األمنية في ميفعة.

 والذي جاء في أعقاب تداعيات ألحداث في صنعاء 
وما حدث من هجمات على المعسكرات في الجوف 
وطبعًا سقوط المنطقة األمنية في ميفعة وهي 
قوة الدعم الرئيسة لألمن في المديرية جعل  
أفراد قسم شرطة عزان وهم عدد من أفراد األمن 
العام ليس لديهم إاّل سالحهم الشخصي ينفذون 
بجلودهم بعد أن فقدوا غطاءهم في ميفعة، 
وج��اءت القاعدة في اليوم التالي وتمركزت في 

قسم الشرطة وفرضت سيطرتها على المدينة. 
علمًا بأننا في الفترة الالحقة وبتنسيق مع المشترك 
والحراك والشخصيات االجتماعية اتفقنا على نبذ 
العنف ووقف أي تداعيات من شأنها زعزعة األمن 
في المحافظة والحفاظ على الممتلكات العامة 
والخاصة والتعبير السلمي عن اآلراء المختلفة 

وتجنب أي صدام في المحافظة.
 وفعاًل بذلك استطعنا بتعاون الجميع أن نحافظ 
على الوضع في المحافظة والحمد هلل لم تُسْل 
قطرة دم في المحافظة طوال هذه الفترة.. هذا 

ما أحببنا توضيحه تصحيحًا لما جاء في العنوان..
يرجى نشر هذا التوضيح..

مع خالص الشكر والتقدير

د. علي حسن األحمدي
محافظ محافظة شبوة
رئيس المجلس المحلي

تحية ألمين عام مجلس الوزراء
 ال يلبث أن يأسرك بأخالقه 
في أول دقائق لقاء تجمعك 

به.
خدوم يتقبل طرح اآلخرين 

وانتقاداتهم ,
ال يتورع أن يشاركك في 

أي نقاش تطرحه عليه.
- شخصية« برجماتية« 
لجميع  ا م  يحتر بية  شبا

ويقدر مشاعرهم
 إن��ه : أمين ع��ام مجلس 

ال���وزراء األس��ت��اذ الخلوق / 
عبدالحافظ ناجي السمْة.

- شخص مثقف يعمل  بصمت، ال يحب 
الظهور أو الفرقعة اإلعالمية بقدر ما يهتم 

بمسئولياته وواجباته .
يجيد فن قيادة اآلخرين والتأثير فيهم 
يتمتع  التي  القيادية  المميزات  بفعل 
بها .لم تغيره عوامل المدنية وتفسخها 

الزائد، فهو مايزال يحتفظ 
بخصائص الريف األصيلة 
من الكرم والشهامة ودماثة 

األخالق .
بصماته م��ح��ف��ورة في 
وج������دان ال���ش���ب���اب في 
نشطتهم  أ و تهم  ليا فعا
التي تنال معظمها رعايته 
واهتمامه  وآخرها دعمه 
تخرج  لحفل   نه  واحتضا
ال��ك��وك��ب��ة ال��ج��دي��دة من 
خ��ري��ج��ي ك��ل��ي��ة ال��ت��ج��ارة 
واالق��ت��ص��اد قبل أي���ام من 
مختلف أقسام الكلية › وهو عمل نال به ثقة 

واحترام الشباب .
فتحية تقدير لألستاذ عبدالحافظ السمة.. 
ونأمل من مسئولي الدولة أن يحذوا حذو هذا 
الشاب الذي  يعمل للوطن ومن أجل الوطن 
بخطى ثابتة.. داعين له المزيد من التوفيق 

والنجاح.. 

عبدالحافظ نالسمة

بداية يقول اللواء علي عبداهلل السالل 
عضو مجلس الشورى: لقد وصلت الحالة 
إلى  المحافظات  األم��ن��ي��ة ف��ي مختلف 
تدهور كبير ينذر بكارثة خطيرة، فانتشار 
المسلحين اصبح منظرًا شبه عام في أمانة 
العاصمة وبقية المدن الرئيسية والثانوية 
بل إن األمر تطور إلى أكثر من ذلك فقد 
شاهدنا وسمعنا العديد من حاالت اختطاف 
للسيارات بقوة السالح في أمانة العاصمة، 
ناهيك عما يحدث من تقطع في الخطوط 
الرئيسية، صنعاء- الحديدة، صنعاء- عدن، 

وتعز والمحويت ومارب وغيرها..
وتساءل السالل عن دور الحكومة في 
تثبيت األم��ن واالستقرار والسكينة كما 
وع��دت ف��ي برنامجها ال��ذي تقدمت به 

للبرلمان لنيل ثقته.
دور مفقود

وتساءل عن دور اللجنة العسكرية في 
إنهاء المظاهر المسلحة من أمانة العاصمة 
وباقي المدن األخ��رى.. وق��ال: إن اللجنة 
العسكرية اصبحت مسكينة مثلها مثل أي 
مواطن ال حول له وال قوة.. وأكد أن مراكز 
القوى قبلية وعسكرية يتصدون لعمل 
اللجنة بكل السبل والذين اليريدون للوطن 

األمن واالستقرار..
وقال: إن المفروض أن يكون لدى اللجنة 
العسكرية قوة عسكرية خاصة بها وتعمل 

تحت امرتها بصالحيات 
كاملة ل��ردع من يحاول 
إعاقتها من تنفيذ المهام 

الموكلة لها.. 
وعن تقييمه لما انجزته 
ل  قا لعسكرية  ا للجنة  ا

اللواء علي السالل:
 إنها لم تقدم الشيء 
هر  لمظا ا ن  ا و لكثير  ا
من  نتقلت  ا لمسلحة  ا
ال��ش��وارع الرئيسية إلى 

الشوارع الفرعية كما ان الشباب مازال في 
الساحات والمسلحون والفرقة متمترسون 
في كل مكان والتفتيش في كل منطقة 
وه��ذا لن يساعد في الوصول إلى حلول 
سلمية تخرج الوطن من هذه األزمة الطاحنة 

التي نعاني منها.
داعيًا كافة األحزاب في الساحة الوطنية 
إلى تغليب مصلحة الوطن واالبتعاد عن 
المكايدة السياسية والبدء الفوري في 
تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة.. الفتًا إلى أنه 
اليوجد حل أمام اليمنيين إاّل الحوار فقط 
لتجاوز األزمة والبدء بالتفرغ للعمل الجاد 
في المجال االقتصادي والتنموي وتحسين 

الوضع المعيشي للمواطن.

سرعة توحيد الجيش
من جهته يقول الشيخ/ سيف العزيبي 

عضو مجلس الشورى:
 لم نكن نتوقع أن تصل البالد إلى هذا 
الحد من التردي األمني في ظل صمت 
األح���زاب  ب��ل وت��واط��ؤ البعض م��ع حالة 
االنفالت التي تنذر بمزيد من الضحايا 
كما هو حاصل اليوم في لحج وأبين وتعز 

وحضرموت وغيرها..
ولفت إلى أن االنفالت األمني بسبب غياب 
األحزاب عن الفعل السياسي وظهور مراكز 
القوى التي سلبت الدولة حقها في حماية 

الوطن.
 إضافة إلى انقسام الجيش الذي اضعفه 
في مكافحة اإلره���اب وأع��م��ال التقطع، 
مطالبًا سرعة توحيد الجيش تحت راية 
الوطن والقانون والدستور 
وال��وح��دة..وأك��د العزيبي 
إلى أن األوضاع األمنية لن 
تستقر إاّل إذا توحد القرار 
دور  ختفى  وا لسياسي  ا
مراكز القوى التي تريد جر 
البلد إلى المربع األول من 

األزمة..
مشيرًا إلى أن المظاهر 
المسلحة وأعمال التقطع 
يقف خلفها ُأناس وجهات 
عدة ارتهنت للخارج سواًء القاعدة أو مراكز 

القوى وحراك غير سلمي..
 ودعا كافة األح��زاب والقوى السياسية 
للعمل من أجل الوطن بعيدًا عن المصالح 

الشخصية األنانية..
 أم��ا عن دور اللجنة العسكرية يقول 
الشيخ العزيبي: نحن ال نعول كثيرًا على 
هذه اللجنة ألنها ال تملك القرار بيدها ولذا 
ال نريد تحميلها ما ال تحتمله وعلى الدولة 
فرض األمن على كل شبر في الوطن وإاّل 
فإن األوضاع ستزداد ترديًا أكثر مما هي 

عليه اليوم.

كشف المستور
إلى ذلك يقول الشيخ علي قاسم الرحبي- 

ممثل الدائرة الثالثة بالمجلس المحلي 
بأمانة العاصمة:

 لقد قامت اللجنة ببعض المهام خالل 
الفترة الماضية منذ تشكيلها ولكنها لم تكن 
بالمستوى المطلوب في عملية ضبط الحالة 
األمنية ولم تتمكن من ايقاف حالة التدهور 
األمني ووقف نزيف الدم في أمانة العاصمة 

وباقي المحافظات.. 
وأضاف الرحبي: المظاهر المسلحة غير 
النظامية مازالت موجودة وبشكل متصاعد 
وحالة التقطع ازدادت بشكل مخيف وهذا 
يهدد البلد في أمنها واستقرارها وقد يدخلها 

في حرب أهلية اليحمد عقباها..
وطالب الرحبي من اللجنة العسكرية 
ووزارة الداخلية فضح الجهات واالشخاص 
الذين يعرقلون عملها أم��ام ال��رأي العام 
المحلي  والدولي لكي يعرف الجميع من هم 

مع األمن واالستقرار ومن 
مع دعاة الحرب والتمزيق 

وأعمال القتل..
ول��ف��ت إل���ى التصعيد 
اإلعالمي من قبل بعض 
القنوات الفضائية المحلية 
واألجنبية وأيضًا الصحف 
التابعة لبعض األح��زاب 
أو المحسوبة على أحزاب 
ألن  للجميع  م��ع��روف��ة 
التصعيد اإلعالمي اليخدم 
التهدئة وال��وف��اق ال��ذي 

استبشر المواطن به خيرًا من أجل الخروج 
من هذه األزمة..

ال استثمار 
بدون أمن

بأمانة  المحلي  المجلس  وأك��د عضو 
العاصمة:

 أن االستثمار لن يأتي إلى بالدنا ما لم يكن 
هناك أمن واستقرار وأن األشقاء واألصدقاء 
لن يساعدونا ما لم نساعد أنفسنا أواًل 
ولذلك على كل األحزاب ومن معهم تغليب 
مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وأن 
يعمل الجميع بروح الفريق الواحد قبل أن 

يحاسبهم التاريخ وينبذهم الشعب.

الحكومة والدور المفقود
الشيخ أحمد محسن  من جانبه يقول 
الرميم- عضو المجلس المحلي بمديرية 

مناخة:
 لقد كان المواطن يتطلع من حكومة 
الوفاق العمل على لم الشمل وإصالح الحالة 
االقتصادية والخدمية إلى جانب االستقرار 
السياسي المنشود ولكن يبدو أن البعض في 
الحكومة لم يِع أنه في حا لة وفاق واتفاق 
الحكومة  وتهدئة بدليل خطاب رئيس 
محمد سالم باسندوة الذي كان عبارة عن 
لغم كاد أن يقضي على حكومة الوفاق 
وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

المزمنة..

افتعال األزمات مرفوض
وقال الشيخ الرميم:

 إن على الجميع تجنب األحقاد والمماحكات 
السياسية والعمل على تهدئة الوضع أمام 

الحوار المرتقب..
 وانتقد بشده حالة االنفالت األمني الذي 
وصلت إليه البالد خالل الفترة األخيرة بسبب 

األزمة السياسية التي قال:
 إن البعض هو من افتعلها لتحقيق مكاسب 

سياسية على حساب مصلحة الوطن.. 
وطالب اللجنة العسكرية التصدي لمثل 
هذه األعمال التخريبية 
وأعمال التقطع سواًء التي 
في شوارع أمانة العاصمة 
وأزقتها وحاراتها أو التي 
بين المدن كالتي تحدث 
بين صنعاء والحديدة، في 
الحيمة أو بني مطر أو بني 

منصور وغيرها..

الشرطة
 الجوية حاًل

مؤكدًا أن وزارة الداخلية واللجنة العسكرية 
هما المسؤولتان في المقام األول عن حماية 
المواطن وتوفير األمن واالستقرار في ربوع  
الوطن.. وأضاف: لو كان الخاطفون يدركون 
أن هناك عقابًا ورادعًا قانونيًا لما تجرؤوا 
على مثل هذه األعمال التي اساءت لليمن 

واليمنيين.. 
وطالب وزارة الداخلية البدء الفوري بإنشاء 
شرطة جوية لمتابعة الخارجين على القانون 
وقطاع الطرق وعناصر القاعدة الذين 
انتشروا خالل الفترة األخيرة بسبب االنفالت 
األمني والدعم اللوجستي الذي يحصلون 
عليه من بعض الجهات في الداخل والخارج 

لالضرار باليمن واليمنيين.

سياسيون لـ»الميثاق«:

االختالالت االمنية تهدد اليمن بكارثة

السالل: اللجنة العسكرية
 ال حـــول لها وال قـــوة

العزيبي: مراكز القوى الغت هيبة الدولة

الرحبي: 
المظاهر 

المسلحة ستعيق 
الحـــــوار

الرميم:
 البد من انشاء 

شرطة جوية 
إلنهاء التقطعات 

 أك��د ع��دد م��ن أع��ض��اء مجلس 
ال��ش��ورى والمجالس المحلية أن 
حالة االنفالت األمني التي وصلت 
إليها بالدنا خالل الفترة األخيرة قد 
اضعفت هيبة الدولة.. وارجعوا ذلك 
إلى وجود مراكز القوى التي تريد تحقيق مصالح 
شخصية على حساب مصلحة الوطن. وطالبوا من 
الحكومة إنهاء المظاهر المسلحة وأعمال التقطع 
كون تلك األعمال الخارجة تعيق عملية الحوار 
المزمع اجراؤه وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها 

المزمنة..
الفتين إلى أن اللجنة العسكرية لم تكن عند 
المستوى المطلوب في تحقيق األمن واالستقرار 
وإنهاء المظاهر المسلحة التي مازالت في أمانة 
العاصمة وباقي المحافظات وتشكل أهم بؤر 

التوتر األمني في الوطن.

عارف الشرجبي

أولويات 
اليمن

عبدالقوي الشميري


