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الح���ظ���ت خ����ال األس��ب��وع��ي��ن  
ال��م��اض��ي��ي��ن أن ه��ن��اك ع��ل��ى ما 
ي��ب��دو إص����رارًا م��ت��ج��ددًا إلن��ه��اء مؤتمر 
الحوار الوطني على الرغم من أن هناك 
ال يزال جدل حاد عّما يجب أن تتضمنه 
المخرجات النهائية: م��ا يجب االتفاق 
عليه اآلن وبشكل قاطع وما يمكن طرحه 
بالتفصيل في وقت الحق. بينما كنت خارج 
اليمن لفترة أسبوعين قضيتها مع األهل 
واألصدقاء، سألت نفسي عّما أحب أن أراه 

عند نهاية مؤتمر الحوار الوطني.
رب��م��ا ي��أت��ي ف��ي ال��م��ق��ام األول االل��ت��زام 
باستمرارية الحوار. جميعنا نشعر باليأس 
واإلح��ب��اط من العنف الدائر في سوريا، 

مصر، ليبيا واآلن جنوب السودان. 
 جنوب السودان أن يكون تحذيرًا 

ّ
لعل

ب���أن االن��ف��ص��ال ل��ي��س ب��ال��ح��ل ال��س��ح��ري 
للخافات اإلقليمية. 

وأنا أتحسر أكثر فأكثر حول الصراعات 
العنيفة ال��ت��ي تنشب ف��ي اليمن - في 
صعدة، حضرموت، الضالع ولحج وعدن. 

سواء أكانت هذه متأثرة بقرب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني أو ال فإن هذه 
المواجهات الدامية لن تحل مشاكل اليمن، أو مشاكل الفصائل المتورطة 
فيها. في نهاية المطاف سيتم حسم هذه القضايا عن طريق المفاوضات 

والنقاش.
أعجبت باألفكار والتفاصيل التي تم تضمينها في تقارير مجاميع العمل 
والتي ستمد فريق صياغة الدستور بالتوجيه واإلرشاد. لكن الشيء الثاني 
الذي أود رؤيته هو االلتزام بإنجاح العملية السياسية. جميعنا نود أن تكون 
لدينا فكرة عّما يحمله المستقبل - خطة، خارطة طريق أو دستور. لكني 
تعلمت أنه في بعض األحيان ال تكون تفاصيل العملية هي األكثر أهمية. 
األمر المهم هو التزام جميع األطراف بإنجاح العملية في ما يضمن مصلحة 
الجميع. لسُت على يقين مائة بالمائة من أني رأيت هذا االلتزام لدى جميع 
األطراف في مؤتمر الحوار الوطني - العديد يبدون اهتمامًا أكثر في تحقيق 
مصالحهم الخاصة أو في رؤية حججهم وقد أحرزت الغلبة أكثر من االهتمام 
بضمان نجاح العملية التي ستخلق يمنًا أفضل - حتى وإن كانت الخطة 

المنبثقة، في وجهة نظرهم، ليست بالخطة الكاملة.
وأخيرًا، يجب أن يكون هناك التزام بتنفيذ الخطة، وعلى الشعب أن يؤيد 
ويدعم بشكل فاعل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. أخبرني العديد بأن 
الدستور الحالي لليمن ليس سيئًا للغاية - ساءت األمور بسبب عدم تطبيق 
الدستور بشكل صحيح، أو أن تطبيقه تم بطريقة حيث يستفيد البعض 
بينما يتضرر اآلخرون. لقد قالوا نفس الشيء عن اتفاقية الوحدة أو عن وثيقة 

العهد والضمان الموقعة في عّمان في 1994م.
أستطيع أن أتفهم لماذا يريد األطراف في مؤتمر الحوار الوطني أن يروا 
خطة واضحة وضمانات بأنه سيتم تنفيذها. الضمانات الخارجية لن تساعد 
كثيرًا، إذًا، في حقيقة األمر، كان اليمنيون أنفسهم غير ملتزمين بالتنفيذ 
والوفاء. الضامن الحقيقي لمستقبل اليمن هو شعبه وعلى جميع األطراف 
إثبات إخاصهم وأنهم جديرين بالثقة. لسُت متأكدة بأننا قد وصلنا إلى تلك 
المرحلة. ساعد الحوار في الشهور الماضية على كسر الحواجز وبدأ بشفاء 

الجروح القديمة لكن الطريق ما زال طويًا بعد.
على اليمنيين أن يظلوا متمسكين بثقتهم بأن أصدقاءهم في المجتمع 
الدولي سيقومون بما في وسعهم لمساعدتهم ومساعدة وطنهم على 
طول الطريق المتعرج نحو مستقبل أفضل.. إن التعاون غير المسبوق ضمن 
مجموعة الدول العشر هو شيء ال يمكن لليمنيين أن يفقدوه. كذلك الجهود 
الامحدودة لمبعوث األمين العام لألمم المتحدة جمال بن عمر، الذي يتم 
انتقاده مرارًا لفشله في تقديم الحلول المثالية بينما يتصارع اليمنيون على 
ة خاصة بهم. علينا جميعًا أن نستمر في المضي قدمًا  االتفاق على رؤى بناء

وعلينا جميعًا القيام بذلك سويًا.

٭ السفيرة البريطانية في اليمن

ل��م يكن أح��د ربما 
يتوقع بعد خ��روج 
اليمن من نفق األزمة 
ال���س���ي���اس���ي���ة ال��ت��ي 
ش��ه��ده��ا ف���ي اط���ار 
ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي ان 
ينغمس بعض أبنائه 
في نبش الماضي من 
طاحنة ستستمر ثاراتها تتفاقم لعشرات السوداني عن شماله وال��ذي دخل حربًا تجارب االخرين وآخرها انفصال الجنوب بعد ان استفادوا من دروس الماضي ومن يقبل القسمة على اثنين او اكثر لكونهم لن يرضوا إال بأن يكون وطنهم رقمًا ال الذين عانوا من ويات التشظي والتفكك القسمة إال على نفسها وان اليمنيين والهوية اليمنية الجامعة اصبحت التقبل نطاق مفهوم الدولة الوطنية الواحدة أن اليمن التي توحدت عام 1990م في هويات تجاوزها الزمن بعد أن ظن الكثير خ��ال إع��ادة التخندق والتمترس وراء 

السنين.

اليساورنا شك كيمنيين 
وم��ن خ��ال األح���داث التي 
ي��ش��ه��ده��ا وط��ن��ن��ا ال��ي��وم 
أن ه��ن��اك ق����وى داخ��ل��ي��ة 
وخ���ارج���ي���ة ت��ع��م��ل على 
إج��ه��اض م��ؤت��م��ر ال��ح��وار 
الوطني والدفع باليمنيين 
األمني المناخ المناسب لتنفيذ مخططها ف��ي ال��وض��ع غير المستقر واالن��ف��ات والفوضى والتشرذم هذه القوى وجدت ن���ح���و م���ن���زل���ق االق���ت���ت���ال 

وإشعال فتيل الصراعات تحت 
ش��ع��ارات حزبية ومذهبية 
وطائفية... الخ ومايجري اليوم 
من عنف طائفي ومذهبي بدأ 
في صعدة وامتد إلى مناطق 
حجة والجوف وعمران وصنعاء 
باإلضافة الى العنف المتزايد 
ف���ي ع���دد م���ن ال��م��ح��اف��ظ��ات 
التأمري الذي يستهدف اليمن األرض الجنوبية يندرج ضمن ذلك المخطط 

واإلنسان.

علي ناجي الرعوي:

نجالء ناجي البعداني

 ال��وث��ي��ق��ة.. ه��ل ب��ق��ي من اآلن، وبعد التوقيع على 
ٌ

ْت أصواتنا طوال سنتين نفَسها، وِزم���اَم أْم��ِره��ا ؟ ُعذٍر كي تستعيد الدولة ل ُبحَّ ذلك.. أصواُتنا التزال، وعزائُمنا في أْوِجها!: هذا قَدُرنا فا طريق غير وسنكافح وكما أقول دائما با جدوى! لكننا سنتفاء

خالد الرويشان

ب�����دون ب���ن���اء ال��ج��ي��ش، 
وت���ح���دي���د ت��م��وض��ع��ه، 
واختياره من كل مناطق 
ال��ي��م��ن، ووض���ع معايير 
الختيار قياداته، وإبعاده 
عن كل القوى السياسية، 
لن تنفذ مخرجات الحوار، 
ول����ن ت��س��ت��ق��ر ال��ي��م��ن. 

فالجيش هو الضامن إلقامة ال��دول��ة المدنية 

الديمقراطية العادلة، وشعارها "وإذا حكمتم 

بين الناس أن تحكموا بالعدل".

د.محمد عبدالملك المتوكل

الدولة قبل أن 
ت��ك��ون بسيطة 
أو مركبة, تعني 
ببساطة اندماج 
شعبها في هوية 
ال��وط��ن, ليكون 
ه�������ذا ال����وط����ن 
بمبدأ المواطنة 

مصدر السيادة والحقوق 
السياسية لكل المواطنين 
, وه��ذا يعني ف��ي واقعنا 
ال��ي��م��ن��ي تغيير ال��ع��اق��ة 

ب����ي����ن ال����رع����وي 
والشيخ إلى عاقة 
ب��ي��ن المواطنين 
وال�����دول�����ة, فمن 
ي��خ��ب��ر ده��ال��ي��ز 
ال�����ح�����وار ب��ه��ذه 
لقائمة  لحقيقة ا ا
ف��������ي ال�������واق�������ع 
المعيش ب��أزم��ة التمزق 
الفئوي والجهوي بين قبائل 
وط���وائ���ف ال وط���ن معها 

للشعب والدولة؟

ث�����������ورات ال����رب����ي����ع 
ال��ع��رب��ي... أك��ذوب��ة لم 
نقع وحدنا في حبائلها، 
وإن����م����ا وق���ع���ت ف��ي��ه��ا 
شعوب عربية أخرى... 
وحده الشعب المصري 
م��ن اس��ت��ط��اع تحويل 
هذه الكذبة إلى حقيقة 

دامغة حين نجح في إحداث ثورة 
أخرى في غضون عام فقط، صحح 
من خالها مسار الثورة "الكذبة" 

التي سبقتها في يناير 
من عام 2011، بثورة 
يونيو 2013، هذه 
ال���ث���ورة ال��ت��ي خلطت 
ك���ث���ي���رًا م����ن األوراق 
وأع��ط��ب��ت ك��ث��ي��رًا من 
األج��ن��دات الخارجية، 
ف��ض��ًا ع��ن تعطيلها 
لكثير من المخططات التآمرية 
ف���ي إط�����ار م���ا ي��س��م��ى ب��ال��ش��رق 

األوسط الجديد.

يحيى السادةعبداهلل الدهمشي

ان الفعل الثوري للواء يحيى المتوكل لم يكن 

محصورًا بانتمائه للمؤتمر الشعبي العام أو للسلك 

العسكري لكنه كان بحق منتميًا لليمن بامتدادها 

الجغرافي ال��واس��ع .. شخصية وطنية حظيت 

باعجاب اليمنيين »مدنيين وعسكريين« سلطة 

ومعارضة .. وال يختلف اثنان على ما امتلكه هذا 

المناضل البطل من صفات القيادة والريادة التي 

تجعل االستفادة منها مسألة في غاية األهمية في 
حاضرنا ومستقبلنا ..

ملتقى شباب الوحدة يكرم قناة »اليمن اليوم«
كرم ملتقى شباب الوحدة قناة »اليمن اليوم« بدرع الملتقى تقديرًا للرسالة االعامية  

اته وتوجهاته السياسية. المتميزة التي تقدمها للمشاهدين بمختلف انتماء
وأكد المدير التنفيذي للملتقى توفيق بن سارية ان قناة »اليمن اليوم« تعد االولى على مستوى 
اليمن ، معبرًا عن أمله في أن تخوض المنافسة عربيًا، مستشهدًا بفوز القناة العام الماضي بجائزة 

الرؤية المتميزة من مهرجان االذاعة والتلفزيون.
وأوضح بن سارية أن الملتقى أجرى استبيانًا بينت نتائجه حصول القناة على نسبة 75% من 

مشاهدي معظم المحافظات.
ومن جانبه أكد المشرف العام للملتقى الوطني لشباب الوحدة محسن النقيب أن قناة »اليمن 

اليوم« استطاعت خال عامين أن تحقق قفزات نوعية ، حيث استقطبت الكثير من الشخصيات 
من مختلف التوجهات السياسية .

بدوره ثمن المدير العام التنفيذي للقناة محمد العميسي دور ملتقى شباب الوحدة في بث روح 
التسامح واالخوة وأهمية الحفاظ على المكاسب الوطنية ومن اهمها الوحدة المباركة ، مؤكدًا أن 
تكريم القناة بدرع الملتقى زاد من ايمان العاملين في القناة وتحفيزهم على مضاعفة جهودهم 
االعامية ليظلوا في الريادة دائمًا، شاكرًا ملتقى شباب الوحدة والمشرف العام المناضل محسن 
النقيب ، والمدير التنفيذي للملتقى توفيق بن سارية على هذا التكريم ، سيظل وساما على صدور 

طاقم القناة.

يونس هزاع

الحوار الوطني
 في اليمن.. 

الطريق إلى النجاح

بقلم /
 جون ماريوت ٭

في فضيحة تكشف سوء استخدام السلطة

وزير اإلعالم يحول الوظيفة العامة إلى مغنم

طز.. لو كان مهندسو المؤسسة العامة 
لاذاعة والتلفزيون غير مؤهلين وال 
يستحق أحد منهم هذا المنصب.. لكن 
أن يوجد في المؤسسة أكثر من 600 

مهندس وفني على مستوى المحافظات، ففي 
ذلك سخرية ومحاولة إذالل للموظف العام، 

وفرعنة لم نتعودها من الوزير من قبل.. لقد 
كانت مناشدة المهندسين الموجهة لرئيس 
الجمهورية تبكي الصخرة الصماء وتظهر 

حجم الظلم والجور والقهر الذي يعانيه 
الموظفون م��ن األخ 

ال�����وزي�����ر، 
ح��ي��ث ج��اء 

فيها:
»إن هناك 
عديدًا من 
ال�����ك�����وادر 
ال����ف����ن����ي����ة 
والهندسية 
ال��ع��ام��ل��ة في 
ال���م���ؤس���س���ة 
العامة اليمنية 
ل���������اذاع���������ة 
وال��ت��ل��ف��زي��ون 
م����ن ال���ق���ام���ات 
ال�����رف�����ي�����ع�����ة 
ي�����ح�����م�����ل�����ون 
م����������ؤه����������ات 
أك�����ادي�����م�����ي�����ة 
ب����ك����ال����وري����وس 

ودك��ت��وراة ول��ه��م باع وم����اج����س����ت����ي����ر 
طويل في مهام االذاعة والتلفزيون وناضلوا 
وم��ازال��وا يناضلون ف��ي الجبال والسهول 
والوديان ووسط األمطار والصواعق وتحت 
تأثير أشعة RF ويعملون ليل نهار.. الخ«..

تكفي ألن يلغي الوزير ق��راره ويتقي 
الله في نفسه وفي الوطن فاالجتثاث والتصفية 
ليست من اخ��اق الكبار والمسئولين الذين 

يقودون عمليات تغيير في بلدانهم.
لقد كان القرار الذي أصدره وزير االعام برقم 
»125« لسنة 2014م تحديًا لكل موظفي 

���ل 
ّ
ال������������وزارة وم���ث

إص�����رارًا ل��ي��س على 
تغليب روح الوفاق 
والتسامح والتصالح 
ب�����ل ج��س��د 
ب��داي��ة لعام 
م��ن ال��دب��ور 
وال����ف����س����اد 
واالف�����س�����اد 
ل���ل���وظ���ي���ف���ة 

العامة.
»ال���م���ي���ث���اق« 
ت���ن���ش���ر ص�����ورًا 
»زينوجرافية« 
ح��ص��ل��ت عليها 
ل��واح��دة من سوء 
استغال الوظيفة 
العامة واالستقواء 
ب��م��ن��ص��ب ال��وزي��ر 
ل����خ����رق ال���ن���ظ���ام 
والقانون ومصادرة 
ح���ق���وق ال��م��وظ��ف 

العام.
األخ ال���وزي���ر ه��ذا نتطلع أن يعالج معالي 

الخطأ قبل أن يسقط قراره حكم محكمة، إاّل 
اذا كان أكبر أيضًا من القانون والقضاء..

واطلب عمرًا تنظر عجبًا..

أم��ام الرأي العام نضع واحدة من جرائم س��وء اس��تغالل الوظيفة  
العامة، واس��تخدام المنصب العام النتهاك القوانين واالس��تقواء 

على حقوق الموظف العام، بالمنصب الذي يشغله هذا الوزير أو ذاك.
األس��تاذ والمثق��ف عل��ي احمد العمران��ي وزير االع��الم يفترض بحكم 

منصبه في وزارة يفترض أن تكون كاشفة ومدافعة عن الحقوق 
ير والنظام والقانون لألسف ها هو يصدر قرارًا بتكليف  مد

عام لإلدارة العامة للطاقة الكهربائية بالقطاع 
الهندسي من خارج وزارة االعالم.

ا :
لو

قا


