
إليها  وصــل  التي  املحطة  إن   *  
العالم  إعجاب  ونالت  اليوم  اليمنيون 
الشامل  الوطني  الحوار  محطة  هي 
أعلن عنها يف  التي  ووثيقة مخرجاته 
كبري،  دويل  بحضور  2014م  يناير   25
وهي الخارطة التي ارتضاها اليمنيون 
بعد أن كاد انسداد السبل أن يضعهم يف 
أتون حرب طاحنة تأتي عىل األخرض 
واليابس.. لهذا تعالت أصوات املجتمع 
االقليمي والدويل ممثلة بدول مجلس 
والدول  العربية،  الخليجي  التعاون 
يف  الدائمة  العضوية  ذات  الخمس 
مجلس األمن (مجموعة العرش الراعية 
وبيان  اليمنية)،  السياسية  للتسوية 
مجلس األمن األخري الذي كان مفصلياً 
يف منت القضية اليمنية، وليس تدخالً 
بعض  ــروج  ي كما  اليمني  الشأن  يف 
االنتهازيني واملستغلني ملا وصلت إليه 
بل  هش،  اقتصادي  وضع  من  اليمن 
حرصاً عىل استمرار عملية استكمال 
التي  اليمنية  السياسية  التسوية 
الربيع  تاريخ  يف  فارقة  نقطة  شكلت 
ليبيا  يف  دمــاره  نشاهد  الذي  العربي 
وسوريا والعراق، وهذه التسوية بتلك 
اليمنية  لــإلرادة  نجاحاً  تعد  املفارقة 
وانتصاراً  ناحية  من  وشعباً،  قيادة 
أممياً ما كان له أن يتحقق لوال التقاء 
جديتها مع اإلرادة اليمنية، وسيحسب 
هذا االنتصار يف سجل تاريخ العالقات 
بني  القائمة  والدبلوماسية  اإلنسانية 
الراعية، ومنظومة  الدول  اليمن وهذه 
باألمم  ممثالً  األممي  الــدويل  العمل 

املتحدة ومجلس األمن..

لحظات فارقة يف املسار السياسي
من  اليوم  اليمن  به  تمر  ومــا   *
وجهة نظر سفراء الدول العرش يعترب 
أمام  صعباً  واختباراً  خطرياً  محكاً 
التي  والجماهريية  السياسية  القوى 
أعلنت اصطفافها الوطني الصادق مع 
األخطار  ملواجهة  السياسية،  قيادتها 
املحدقة بالوطن ومواصلة اإلرصار عىل 
الوصول بمخرجات الحوار الوطني إىل 
حيز االنجاز، وهو األمر الذي يتطلب 

من تلك القوى الكثري والكثري..
سعادة  قالت  السياق  ــذا  ه يف 
السيدة  بصنعاء  الربيطانية  السفرية 

صحفي  ترصيح  يف  ماريوت"  "جون 
للثورة: إن عىل كافة القوى السياسية 
أن تتذكر  أن هذا يمن جديد  اليمنية 
وينبغي عىل كل هذه القوى أن تعمل 
تتحمل  وأن  العامة،  الوطن  ملصلحة 
املسئولية الصادقة، إىل جانب القيادة 
منصور  عبدربه  فالرئيس  السياسية 
هادي يف حاجة لوقٍت أطول ألن يكون 
لليمن،   هامة  أشياء  تنفيذ  عىل  قادرا 
فيجب أن يحتاج وقتاً أقل يف محاولة 
ملصلحة  العمل  عىل  ــزاب  األح إقناع 

اليمن.
مؤكدًة أيضاً أن عىل كل هذه القوى 
الشخصية  املسئولية  تتحمل  أن 
أو  تشجع  فال  عملها  يف  واألخالقية 
داعية  الفساد،  يف  تشارك  أو  تتسامح 
إىل االبتعاد عن اإلسهام فيه، ووقف أي 

ممارسات تتصل بذلك.. 
وأضافت ماريوت أن قادة النخب 
إىل  يحتاجون  اليمنية  السياسية 
حوار حقيقي مع الشعب وليس مجرد 
البعض..  بعضها  مع  تتحدث  نخب 
الشعب  وهموم  الشعب  تستخدم  وال 
الحلول  وأن  أجنداتها..  تعزيز  يف 
توفري  يف  تتمثل  لليمن  املستدامة 
وهذا  األمن،  واستتاب  أفضل  اقتصاد 
ما يخربنا اليمنيون به، فهم يف حاجٍة 
ماسٍة إليه، وهذه الحلول لن تأتي إال 
والعمل  واملصالحة  الحوار  خالل  من 

معاً وال تأتي من فوهة البندقية..
وأضافت ماريوت مخاطبة الشعب 
اليمني : أنا أؤمن باليمن. أنظر حويل 
تحرتق.  منها  أجزاء  وأرى  املنطقة  يف 
لدى اليمنيني عادة الرجوع من حافة 
شفا  إىل  ينظرون  عندما  الهاوية، 
إىل  بحاجة  اآلن  اليمن  ولكن  الكارثة.. 
االنتقال إىل املرحلة التالية من إيجاد 
خالل  من  وذلــك  املستدامة  الحلول 
تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
مسئولية  هي  وهذه  أفضل  يمن  لبناء 
الجميع إلحداث الفرق، ومهما شعرت 
فهناك  بالضعف  األحيان  بعض  يف 

الدعم من أصدقائك الدوليني..
وحول مرشوع املصالحة الوطنية 
الذي أطلقه الرئيس هادي عىل طريق 
السياسية  التسوية  استكمال مراحل 

دعوة  تأتي   : ماريوت  قالت   ، اليمنية 
الوطنية  للمصالحة  هادي  الرئيس 
األوسط  الرشق  تاريخ  يف  هام  وقت  يف 
الدماء  إراقة  نشهد  فبينما   . واليمن. 
العراق وسوريا وغزة ونرى تداعي  يف 
اليمن  العربي، عىل  الربيع  مكتسبات 
أن يقرر ما إذا كان يريد أن يفخر بثورة 
إن  حقيقي.  تغيري  وإحــداث  الشباب 
يدل  باملصالحة  هادي  الرئيس  دفع 
عىل أنه يريد ذلك التغيري ويريد احرتام 

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.     
أن املصالحة يشء رئييس  مؤكدة 
وهذا هو السبب وراء طرح الرئيس لها 
يف قلب كلمته يف العيد. وعندما تعمل 
تكون  فإنها  معاً  السياسية  األحزاب 
الشامل  التغيري  إحــداث  عىل  قــادرة 
ومن  اليمن  تحتاجه  الذي  واملستدام 
انتقالية  وفاق  حكومة  هذه  أمام  هنا 
األخــرى  والعنارص  األحـــزاب  وعــىل 
يكفي  ما  هناك  معاً.  العمل  والشعب 
العملية  نجاح  أمــام  التحديات  من 
خلق  إىل  الحاجة  دون  االنتقالية 

تحديات جديدة.
السفرية  ــادة  ــع س وأوضــحــت 
الربيطانية الخطوات التي تم اتخاذها 
الوطني  الحوار  مؤتمر  ومنها  اآلن  إىل 
والهيئة  الدستور  صياغة  ولجنة 
 – قليالً  أكرث  انفتاح  ووجود  الوطنية 

لم  الصحيح.  االتجاه  يف  تصب  كلها 
مثالياً  الوطني  الحوار  مؤتمر  يكن 
بطريقة  الشعب  أطياف  جمع  ولكنه 
مفيدة وغري مسبوقة. يف حني أن عىل 
أن  يجب  مستداماً  يكون  أن  التقدم 
يرى  أن  الشعب  يريد   .. أرسع  يكون 
وأكرث  الدستور.  صياغة  يف  التقدم 
حقيقي  تغيري  رؤية  يريد  أنه  أهمية 
ما  وهذا  اليومية  الحياة  يف  وإيجابي 
ينبغي أن تحققه الحزمة االقتصادية 
للرئيس هادي. ومن هذا املنطلق عىل 
أن  ال  تدعم  أن  السياسية  العنارص 

تعيق تنفيذها.. 

الحوار مسلك ناجع
* من جانبها قالت القائمة بأعمال 
سفارة دولة الواليات املتحدة األمريكية 
بصنعاء السيدة كارين ساساهارا: إن 
إىل  يحتاج  الراهنة  الظروف  يف  اليمن 
وأنه  مىض،  وقت  أي  من  أكرث  الحور 
يجب عىل جميع األطراف العمل معاً 
وعليه،  لتدمريه.  وليس  اليمن،  لبناء 
املصالح  لتغليب  وقــت  هــذا  فليس 

الذاتية عىل مصلحة اليمن..
يواجه  اليوم  اليمن  أن  موضحًة 
تتطلب  والتي  التحديات،  من  العديد 
من كل اليمنيني، سياسيني وصحفيني 
والقيادات  املدني  املجتمع  ومنظمات 

الدينية واملجتمعية والنساء والشباب، 
العمل معاً لتحقيق تطلعات املواطنني 
لحياٍة أفضل.. واعتربت أي ممارسات 
الشعب  تطلعات  عرقلة  شأنها  من 
وأنه  وطنية..  غري  أعــمــاالً  اليمني 
ُيحتذى  مثاالً  يكون  أن  لليمن  يمكن 
الخالفات  حل  كيفية  يف  أخرى  لدوٍل 
السياسية عرب الحوار، يف الوقت الذي 
أرواح  األهلية  الرصاعات  فيه  تحصد 
وبلداٍن  والعراق  سوريا  يف  الكثريين 

أخرى.. 
دعوة  نؤيد  ساساهارا:  وقالت 
هــادي  منصور  ــه  رب عبد  الرئيس 
لالصطفاف الوطني الذي يعد إحدى 
الركائز السياسية للعملية االنتقالية، 
فقد وضع اليمن أساساً جيداً لتحقيق 
مؤتمر  خالل  من  الوطنية  املصالحة 
هذه  يف  اليمن  لكن  الوطني،  الحوار 
التحديات  من  ــدداً  ع يواجه  ــام،  األي
أن  بمكان  األهمية  ومن  السياسية.. 
يبقى الشعب اليمني ملتزماً بالعملية 
عن  ببرصه  يحيد  ال  وأن  االنتقالية 
نتائج مؤتمر الحوار الوطني، واالنتقال 
الحالية، وصياغة  املرحلة  بنجاٍح من 
املسؤولية  تحتم  كما  جديد..  دستوٍر 
سياسيٍة  مجموعٍة  كل  عىل  املدنية 
مسؤولياتها  تحمل  واجتماعية 
واألمني  السيايس  الوضع  لتحسني 

بجٍد  والعمل  البالد،  يف  واالقتصادي 
املواطنني  جميع  حــيــاة  لتحسني 

اليمنيني.
مؤكدًة أن الوقوف عىل الهامش، أو 
تقديم النقد فقط دون تقديم الحلول 
اليمني  الشعب  تطلعات  يحقق  لن 
دعم  ستواصل  املتحدة  الواليات  وأن 
اليمنية  والحكومة  ــادي  ه الرئيس 
الــذي  الــوقــت  يف  اليمني  والشعب 
حكٍم  نظام  لبناء  معاً  فيه  يعملون 
اليمني  الشعب  يمثل  ديمقراطي 

ويتحمل املسؤولية أمام هذا الشعب. 
الينبغي  ســاســاهــارا:  وأضــافــت 
محصلتها  لعبة  السياسة  تكون  أن 
السياسة  تتطلب  إذ  صفر،  النهائية 
تسويًة ونقاشاً عاماً وصحياً ألن اليمن 
يقف عىل مساٍر جديد، مسار يسعى 
ديمقراطية  كدولٍة  نفسه  لتحديد 
بالعديد  مشيدًة  ومسؤولة.  جامعة 
يف  الذين  أولئك  ســواًء  اليمنيني،  من 
الحكومة أو أولئك املواطنون العاديون، 
االنتقال  تحقيق  يف  أسهموا  الذين 

السيايس السلمي.. 
الوطنية  املصالحة  أن  إىل  الفتة 
اليمن،  ستلعب دوراً محورياً يف تقدم 
املــرشوع  هــذا  قلب  يف  تقع  أنها  كما 
فإن  ذلــك،  ومــع  الطموح.  السيايس 

كل  تحل  لن  التصالحية  الكلمات 
مشاكل اليمن. إذ يريد الشعب اليمني 
أن يرى تغيرياٍت حقيقيٍة وملموسة يف 
كل  من  يتوقعون  فهم  اليمنيني،  حياة 
معاً  يعملوا  أن  السياسية  القيادات 
التي  الحيوية  اإلصــالحــات  لتنفيذ 

تهدف إىل تحسني حياة املواطنني.. 
السفري  بأعمال  القائمة  وجددت 
الواليات  دعــم  بصنعاء  األمريكي 
الحثيثة  للجهود  األمريكية  املتحدة 
السياسية  القيادة  تبذلها  التي 
أن  إىل  الفتًة  اليمنية..  والحكومة 
التسوية السياسية هي عملية صعبة 
األجل.  طويلة  ورؤية  الصرب  تتطلب 
االتجاه  يف  اليمن  يسري  ــك،  ذل ومــع 

الصحيح. 
بدورنا  نحن  ساساهارا:  وأضافت 
الدستور  صياغة  اختتام  لرنى  نتطلع 
املواطنني  حقوق  سيحمي  الذي  الجديد 
انتماءاتهم  عن  النظر  بغض  اليمنيني 
الجغرافية أو القبلية، وإجراء استفتاء عىل 
اليمني  الشعب  سيمنح  الذي  الدستور 
انتخابات  وعقد  مستقبلهم،  نحو  صوتاً 
شفافة تسمح للمواطنني اليمنيني باختيار 

قيادات تنارص وتلبي احتياجاتهم..
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* تتواصل دعوات الدول الراعية للتسوية السياسية اليمنية، لكافة 
العقل  تحكيم  برضورة  املسلحة  والجماعات  السياسية  القوى 
الضيقة،  املصالح  عىل  العليا  الوطن  مصلحة  وتغليب  والحكمة 
ومواصلة محطات املصالحة الوطنية والتسوية السياسية حفاظاً 

عىل وحدة اليمن وأمنه واستقراره.. 
لـ(الثورة) بما  الراعية أشادوا يف أحاديث صحفية  الدول  سفراء 
حققه اليمنيون حتى اللحظة وما أبدته القيادة السياسية اليمنية 
ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي–رئيس الجمهورية- 
من مرونة وتفاعل وقبول باآلخر وصرب وعزيمة، يف سبيل الوصول 

بالتسوية السياسية إىل بر األمان... إىل التفاصيل:

دبلوماسيون لـ(الثورة):

●لقاءات/ محمد محمد إبراهيم

على اليمنيني مواصلة نهج الحوار الستكمال محطات التسوية السياسيةعلى اليمنيني مواصلة نهج الحوار الستكمال محطات التسوية السياسية

السفرية الربيطانيةجون ماريوت :

الحلول املستدامة التي يحتاجها اليمنيون لن تأتي إال من 
خالل الحوار واملصالحة وليس من فوهات البندقية

القائمة بأعمال السفارة االمريكية:

 النقد دون تقديم الحلول لن يحقق تطلعات الشعب اليمني
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