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الحوار باب إلى ملكوت )اليمـن الجديـد(!! 

قة ستجعل من اليمن           تساءلت باستغراب كيف أن فوضى خلاّ
بلدًا منظمًا؟!..إنها فوضى من الدرجة األولى.بل إنّها أكثر 
من فوضى.. أال تعتقدون أننا تجاوزنا قليًل حدود التخلف؟ البعض 
اعتقد أن أحد األهداف لهذه »الثورة«الشنيعة كان اقتصاديًا.وكان 
عليهم أن يعرفوا أن ما من أحد سوى«اإلصلح«يستطيع أن يفعل 

»حميد شيئًا غير الفساد.
ألم يدرك الناس بعد أن نهب البلد وتمزيقها والخراب إن لم يكن 
القتل هي من أهداف »ثورتهم«؟.. من غير »الثورة » كانت التوجد 

وسيلة للحصول على مثل هذه األموال الطائلة لديهم؟
لست أدري كيف ستتغير هذه السنوات.. انها حقًا أزمة وليست ثورة 
ولكنها أزمة مزمنة؛الشيخ القبيلي السيئ صار أكثر تسلطًا، بل أكثر 
توحشًّا.. وعادت اليمن إلى عهد األئمة، ولكن عبر شيخ جديد.. ما 
يستوقفني ويثير استغرابي أكثر وأكثر أن رجال السياسة اليقومون 

بأشياء كالتي يقوم بها قضاة وفقهاء وخطباء اليمن.
ال أدري من أين أواصل؟ ماذا أقول؟ لقد أصبت بالتعب. وماذا في 

ذلك؟ األمر اليقتصر على األزمة والتخلف،أليس كذلك؟!
فيما أنا أرتاح يمكن أن أخبر القارئ أن كل األديان تحذرنا من روح 
الثورة واإلنقلبات العنيفة النامية.وإنه ألمر مؤسف ان يصبح فكر 
التمرد والعصيان والبغضاء مبدأ شباب العالم، كما نقرأ هذا في كتب 
مثيرة متعددة.. تطرح هذه األفكار كزوبعة تعصف بالشعوب لتجر 

الجماهير إلى الهلك.
قارئي العزيز..هذا الوضع عار على كل مواطن..عار على كل 
سياسي..عار على كل غني..عار على كل فقير..عار على كل رجل 
دين ..عار على كل مسؤول..هذه الخلفات اليجب أن توجد في 
بلدنا..صحيح أن البعض مخطئ وأنك عندما تحاور آخرين البد أن 
تربطك بهم علقة أو قضية تحتمل الصواب أو الخطأ، ولكن إذا أردنا 
الحقيقة فليعرف الجميع أننا كيمنيين،ان لم نحدد مصيرنا فسنبقى 
رهنًا ألهواء الغير ونحن داخلون اليوم ضمن لعبة سياسية أكبر 
ل شيئًا في الميزان السياسي فيما لو استطعنا مواجهة  منا،وكنا نشكاّ
الواقع المحلي بموقف محلي موحّد، لألسف هذا الشيء غير موجود.
حتى اليوم يبدو أن اليمن تعلاّم من تجربته السابقة برفض 
الخلفات أو الفتن ضمانًا الستقراره وأمنه وسيادته كبلد موحّد 
مستقل خصوصًا وأنه عندما غرق في الدوامة اضطربت وحدته 

وتزعزع أمنه وساءت أحواله.
إذن أي مستقبل ترونه لليمن...على الفوضى أم على الحرب؟..
أنا مع القائلين أن المعنى للخلفات اليمنية بعد اليوم.لقد تعلمنا 

كل شيء وبقي أن نتعلم كيف نجلس على طاولة واحدة كاألهل.
لن أستغرق طويًل..من بين كل السطور القليلة التي كتبتها 
في الظلم ضمن حدود األزمة منذ أن استأنفت البداية كانت هذه 
الخلصة:إذا كان الماضي سيئًا فإن الحاضر أسوأ.وإننا كثيرًا لسنا في 
حاجة حقيقية إلى ثورة..اليمن يموت...والبد من وجود كلمة سحرية 
للخروج من هذا الوضع..الكلمة السحرية هي »الحوار«..الحوار فقط 

يمكنه ان يهزم الموت.
بكلمات أبسط..ذلك يعني أن المخرج الحقيقي من األزمة يكمن 
باإللتفاف حول الوطن على المستويات كافة والوقوف ضد أي 
مصلحة خاصة.ال أقصد بذلك إالاّ أن الحوار يشكل بابًا إلى ملكوت 

اليمن الجديد..
سأنصرف متمنيًا لنا النجاح في محاولة فتح هذا الباب.

جيزان الكهالي

6 ماليني شاب.. من سيمثلهم يف مؤتمر الحوار؟ 

التقرب أكثر من الشباب
في البداية أكد عصام الجنيد - طالب- جامعة 
إب - وعضو اتحاد شباب اليمن - على ان مؤتمر 
الحوار الوطني القادم يعد بذرة نريدها نحن الشباب 
أن تنمو لتصبح شجرة نناقش تحتها كل قضايانا 
الوطنية بما فيها القضايا التي يعاني منها الشباب.
وأضاف: »باعتقادي انه يجب على مؤتمر الحوار 
ان يخرج برؤى واضحة تجاه قضايا الشباب تتمكن 
الدولة خللها من معالجة كافة الصعوبات التي 
تواجههم، ووضع برامج هادفة وبناءة لشباب قادر 

على العمل والعطاء وخدمة المجتمع.
وش��دد الجنيد على ض��رورة االقتراب أكثر من 
الشباب وتلمس قضاياهم ومشاكلهم وإيجاد حلول 

جذرية لها.
برامج حقيقية

من جانبها أكدت سعاد عبداهلل - ناشطة شبابية 
العاصمة-  أمانة   -
ع��ل��ى ان ال��ش��ب��اب 
هم أهم ركيزة في 
المجتمع وبجهودهم 
وط��اق��ات��ه��م تبنى 
األوط����ان وترتقي 
األم��م سلم التطور 

والنهضة والنماء.
وحذرت من خطورة 
المتحاورين  إغفال 
في المؤتمر القادم 
م��ش��اك��ل ال��ش��ب��اب 
واحتياجاتهم فذلك 
سيدفع أعدادًا كبيرة 

منهم إلى االنحراف واالنزالق نحو العنف والتطرف 
والغلو واإلره��اب واألفكار الهدامة التي ستلحق 

أضرارًا بالغة في مجتمعنا وفي أمنة واستقراره.
وق��ال��ت: يجب على كافة األط���راف السياسية 
المشاركة في مؤتمر الحوار ان تعي جيدا أن بناء 
اليمن الجديد والدولة المدنية يعتمد بدرجة أساسية 
على الشباب وعلى إمكاناتهم وطاقاتهم المتجددة .
داعية كل العقلء في اليمن التوجه بجدية صوب 

وضع معالجات لمشاكل الشباب وتبني خطط 
وبرامج تعمل على تحقيق تطلعاتهم من خلل 
دعم المشاريع الصغيرة التي ستساهم إسهاما 
فاعل في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة 

التي يعاني منها معظم الشباب اليمني.
.. العنصر األهم

أما الشاب فؤاد صالح فارع العربي- جامعة تعز- 
فقد اكد انه بدون الشباب ال توجد تنمية مجتمعية 
باعتبارهم حزب الوطن الكبير وحاضره ومستقبله 

المفعم بالحياة.
ولفت إلى وجود نظريات للتحديث والتغيير والبناء 
وعنصرها األهم هم الشباب.. وقال: على كافة 
األطراف السياسية االدراك أن الشباب هم الرقم 
األصعب والذي ال يمكن تجاهله أو االستهانة به كما 
حدث في الماضي القريب من قبل بعض األحزاب 
التي استخدمت بعض الشباب واستغلت ظروفهم 

لتحقيق  كهم  لتحر سهم  حما و
الشخصية  أه��داف��ه��ا ومصالحها 
ب  حسا على  لضيقة  ا بية  لحز ا و

المصلحة العليا للوطن«.
وناشد فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي الراعي األول للحوار 
وجميع األطراف المشاركة بالحوار 
إفساح المجال أمام الشباب اليمني 
للمشاركة الجادة والحقيقية في 
لتحديث  وا اإلص���لح���ات  عملية 
والتطوير التي ستشهدها بلدنا، 
بحيث يكون الشباب مشاعل للتغيير 
لتحديث  وا ء  للبنا لة  فعا وأدوات 
والنهوض بالوطن صوب المراتب 

العليا والمتقدمة.
طموحات عدة 

إلى ذلك قال باسم الرعدي - رئيس منظمة 
الشباب المستقل: ان الشباب في كل أمة هو 
الجذور التي تستمد منها الحياة حرارتها والطاقة، 
كما انهم القوة التي ال تقهرها الصعوبات وال تثني 

من عزائمها العراقيل.
وعما يريده الشباب من مؤتمر الحوار الوطني- 

أكد أن  الشباب يحتاجون إلى تحقيق الكثير من 
الطموحات التي تتطلب جهدًا كبيرًا وعمًل جادًا ألن 

الشباب ال يمكن ان يستكين بعد اليوم.
الفتا إلى ان الشباب يريد اليوم اإلسهام الفاعل 
مع الجميع في تحسين النظام التعليمي ورفع 
نوعية التعليم والتثقيف وتحسين الخدمات في 
القطاعات الحيوية من خلل تأسيس 
مراكز تدريبية وتأهيلية وتثقيفية 
لتنمية قدراتهم وتوسيع دائرة الفكر 
والمعرفة، وكذلك إشراكهم بالعمل 
مع منظمات المجتمع المدني بمختلف 
توجهاتها وتخصصاتها والتي تعود 
بالفائدة والنفع للوطن أرضا وإنسانًا.. 
مشيرًا إلى ان المرحلة تتطلب إنعاش 
الوضع  االقتصادي من خلل خلق 
أفكار وحلول يمكنها إيجاد مشاريع 
صغيرة لتوفير فرص عمل للشباب، 
وتدوير المناصب القيادية ليتسنى 
للشباب المفعم بالحيوية والعطاء 
من الحصول على الفرص للبداع 

واالنتاج.
الفقر والبطالة

أما سلمان علي البدري - ناشط في صفحات 
التواصل االجتماعي فيس ب��وك - فقد أك��د أن 
واقع وحال الشباب اليمني مؤلم جدًا حيث يواجه 
مشكلتين أساسيتين هما البطالة والفقر.. لذا 
يجب على مؤتمر الحوار أن يضع معالجات لمشاكل 

الشباب وحلواًل لقضاياهم ضمن برامجه الحوارية 
وبهدف تحقيق أكبر فائدة تتمثل بحل مشاكل 
الشباب وضمان اشراك تلك الشريحة االجتماعية 
المهمة في صنع المستقبل وحتى ال يظلوا يواجهون 

حرب البطالة واالفقار والجهل«.
استغالل سيء

أما حسين السقاف- ناشط شبابي- فقد طالب 
بوضع حد الستغلل طاقات الشباب كمحرك وأداة 
ضغط من قبل أطراف سياسية ضد أطراف أخرى 
لتحقيق مكاسب وأجندة خاصة، متمنيًا أن يضع 
مؤتمر الحوار الوطني ح��دًا للستغلل المجرم 
للشباب وال��ط��لب من قبل اح��زاب أو من قبل 

محترفي السياسة لتحقيق مكاسب شخصية.
مشيرًا إلى أن استغلل قوى سياسية لمطالب 
الشباب المشروعة مستخدمين أساليب مختلفة منها 
قلة الخبرة السياسية وحالة الضياع التي يعيشها 
الشباب ووجود الفراغ لتجنيدهم في مشاريعهم 

المريضة.
وشدد على أهمية إنشاء ونشر بيوت الشباب في 
كافة أنحاء الجمهورية ليتسنى من خللها وضع 

البرامج المتعلقة بخدمة الشباب.
أرقام مخيفة:

وب��دوره الشاب عبدالرقيب العامري يوضح ان 
التركيب العمري للسكان في اليمن يبين أن المجتمع 
اليمني مجتمع فتي ،حيث تشكل فئة الشباب مادون 
الثلثين عاما نسبة كبيرة تصل إلى 70% من عدد 

السكان .
مشيرا إلى ان ارتفاع نسبة الشباب في اليمن الذين 
ت��ت��راوح أعمارهم 
مابين خمسة عشر 
س���ن���ة وأق������ل م��ن 
عشرين لتصل إلى 
6( مليين ش��اب،  (
وأن ع���دد الشباب 
العاطلين عن العمل 
في اليمن يصل إلى 
أكثر من )6( مليين 
شاب ، كما وصل عدد 
معيين  لجا ا لطلبة  ا
من خريجي المعاهد 
العليا إل���ى ق��راب��ة 
600( أل��ف طالب  (

تخرجوا قبل عشر سنوات وهم اليوم بدون عمل.
واعتبر العامري ان تلك األرقام الضخمة تتطلب 
ان يكونوا مشاركين في مؤتمر الحوار الوطني 
وبنسبة تمثيل تعكس حجمهم وقضاياهم ليتمكنوا 
من وضع برامج هادفة ومتنوعة يمكن من خللها 
تلفي الصعوبات والمعوقات التي واجهها الشباب.. 
الفتًا إلى ان عدم االهتمام بهم سوف يفجر اكثر من 

مشكلة في البلد.

الشباب اليمني هم جوهر التغيير، وكل المستقبل وبالتأكيد فإن تمثيلهم في مؤتمر  
الحوار الوطني يجب أن يجسد رؤية استراتيجية لبناء المستقبل واشراكهم في بناء 

الدولة المدنية التي يتطلع إليها جميع اليمنيين..
لذا البد أن يكون تمثيل الشباب هو األكبر باعتبارهم يمثلون اغلبية سكان اليمن..

> ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي تلتئم فيه كل الشرائح االجتماعية 
والسياسية لحلحلة كافة القضايا الوطنية الشائكة ، والتي تتصدر قائمتها القضية الجنوبية.

صحيفة »الميثاق« طرحت على عدد من الشباب سؤال: ماذا يريده من مؤتمر الحوار الوطني 
وما أبرز القضايا التي يجب ان تناقش؟، حيث تنوعت ردودهم المثقلة بالمعاناة لتكون الحصيلة 

كالتالي:

الرعدي: الشباب البد أن يكون 
حاضرًا لبناء المستقبل 

الجنيد: قضايا ومشاكل 
الشباب هي األهم

سعاد: نحذر من خطورة تجاهل 
تمثيل الشباب ومعالجة مشاكلهم
العربي: بدون الشباب ال 

تنمية وال استقرار

»الميثاق«- ماجد عبدالحميد

البدري: على 
المتحاورين 
أاّل يتجاهلوا 

قضايا 
الشباب

العامري: نسبة 
الشباب أكثر 

من 70% 
ويجب التنبه 

لذلك

السقاف: نطالب 
بتحريم 
استغالل 

الشباب من 
قبل األحزاب

مؤتمر حجة يدين اعتداء مليشيات اإلصالح على أمين محلي عبس 
دان المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة االعتداء  

اإلجرامي الذي تعرض له الشيخ دهل الطيب _ أمين 
عام المجلس المحلي بمديرية عبس، وذلك أثناء تأديته لعمله 
بتوزيع المساعدات اإلماراتية في مديرية عبس _ أحد أكبر 

مديريات محافظة حجة.
وبحسب مصادر محلية، فقد فوجئ الشيخ الطيب باعتداء 
من قبل القيادي اإلصلحي بالمديرية المدعو هارب مرداف 

والعشرات من العناصر المسلحة التي تتبع حزب اإلصلح، 
والذين كانوا يريدون السيطرة على تلك المساعدات وتوزيعها 
على مليشيات اإلصلح حصريا _كما حصل في بقية المحافظات.

وأوضحت المصادر ان إدارة األمن تدخلت لوقف اعتداء عناصر 
اإلصلح على األمين العام للمجلس المحلي، حيث قامت عناصر 
اإلصلح بعد ذلك بإطلق التهديدات باقتحام إدارة المديرية 

واألمن والتلويح باالستعانة بوزير الداخلية وقائد الفرقة.. 

بالغ للنائب العام والبرلمان وهيئة مكافحة الفساد..

الداخلية توزع منح كلية الملك فهد لألقارب واإلصالح
يواصل أكثر من ثلثة آالف وخمسمائة جامعي من   

منتسبي وزارة الداخلية احتجاجاتهم للمطالبة بتغيير 
ومحاسبة علي حسن الشرفي -رئيس أكاديمية الشرطة- 
ورئيس اللجنة المكلفة بمعالجة أوض��اع الخريجين 

الجامعيين بوزارة الداخلية.
وكانوا منذ أسابيع قد كشفوا عن وثيقة تشير إلى قيام 
قيادة الداخلية ومنهم علي حسن الشرفي رئيس أكاديمية 
الشرطة بابتعاث أقاربه للدراسة في كلية الملك فهد 
األمنية للعام 2012 - 2013م، ومنهم على سبيل الذكر 
عاصم علي حسن الشرفي ووليد عبداهلل الشرفي، إضافة 

الى حوالى عشرة مدنيين من المنتمين لحزب اإلصلح 
وكذلك منح الفرقة األولى مدرع عدد خمس منح دون 
حق، وحرمان أبناء حضرموت وأبين وشبوة والضالع ولحج 

والمهرة وذمار وإب والحديدة والمحويت من تلك المنح..
الجدير بالذكر أن كشف األسماء يضم 30 شخصًا تم 

إيفادهم للدراسة في المملكة العربية السعودية باسم 
وزارة الداخلية بيد أنه تم وفقًا لشكوى منتسبي الوزارة 
الجامعيين توزيع تلك المنح لألقارب وألعضاء حزب 
االص��لح في األجهزة األمنية في بعض المحافظات 

واألجهزة التابعة لها.
»الميثاق« تنشر هذه القضية وتضعها كبلغ أمام النائب 
العام والبرلمان وهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في واقعة 
استغلل الوظيفة العامة وتسخيرها لخدمة مصالح حزبية 
وعائلية في خرق فاضح للدستور والقوانين النافذة وبنود 

المبادرة الخليجية وآليتها.

تعمد حرمان أبناء أبين وحضرموت وشبوة وذمار 
وإب والمحويت من المنح


