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إن القوى التي تحكم منتخبة من الشعب..والقوى التي تعارض هي أيضا منتخبة من 

الشعب..وكل منهما حاصل عىل تفويض من صاحب السيادة الشعب..والفرق بينهما 
ليس يف القيمة وال يف األهمية، وإنما هو فرق إجرائي ناجم عن الفرق يف عدد أصوات 
الناخبني.. فالشعب ال ينتخب األكرثية فقط، وإنما األقلية أيضا ..لذلك كالهما سلطة 
مستمدة من إرادة الشعب..األوىل سلطة الحكم واإلدارة، والثانية سلطة املعارضة 
والرقابة..وليس بمقدور أي منهما أن تعيق األخرى عن ممارسة مهامها، ألن القوى 

التي تحمي النظام ال تسمح بذلك.
طاهر شمسان

حتى اإلعادة إىل الصواب تكلفنا الكثري 
وتمنح اليائس فرصاً أكرث من األمل وهو 
ما يخشاه كل عاقل عرف قيمة األمان 
مخاطر  كل  ووسط   – الخوف  ومعنى 
عليه  اتفق  بما  متمسكني  الزلنا  اليوم 
من  تهديد  محل  أيضا  وهي  الجميع 
املتفقني أنفسهم أوال وقد اسماها الدكتور 
عبدالوارث محمد انعم بمخاطر التعرث 
والفشل التي تواجه مخرجات الحوار 
استخدم  وقد   , املتاحة  التنفيذ  وأفاق 
عبدالوارث مفردة املتاحة نظرا للتوقيت 
الخطري الذي نمر به والذي جعل ما هو 
غري متاح يحظى بتأييد اكرب – إننا اذا 
نبحث عن ما هو متاح اليوم ومعروف 
انه قد ال يكون متاحا غدا ما لم نعمل 
وتجاوز  باللحظة  لاللتحاق  جاهدين 

املخاطر .
يبدأ انعم يف الندوة التي أقامها نهاية 
األمريكي  املعهد  الفائت  األسبوع 
مركز  مع  بالتعاون  اليمنية  للدراسات 
برس  بالتذكري  والبحوث  الدراسات 
االهتمام الدويل واالقليمي باليمن وبذل 
إن  ويقول  االنزالق  لتجنيبها  الجهود 
موقعها الحساس وإطاللها عىل واحد 
من أهم املمرات املائية الدولية الذي تمر 
منه نسبة كبرية من صادرات الطاقة التي 
تعتمد عليها كثري من الدول الصناعية 
التي تعترب املنطقة العربية منطقة مصالح 
حيوية – هذه االعتبارات والخوف من 
تداعيات انزالق اليمن إىل حرب أهلية 
وخروج األوضاع عن السيطرة أكسبت 
التسوية السياسية التي حملتها املبادرة 

الخليجية ونهج الحوار اهتماما دوليا 
كبريا .

حققه  ما  عبدالوارث  الدكتور  ووصف 
الحوار خالل النقاشات بالنتائج الطيبة 
لكثري من القضايا ومن الجوانب الالفتة 
يف مخرجات الحوار مصفوفة الحقوق 
الوثيقة  تضمنتها  التي  والحريات 
دستورية  محددات  بشكل  النهائية 
وثيقة  أقرته  وما  وتوصيات  وقانونية 
الحوار من حقوق مدنية وسياسية للمرأة 

وعىل وجه الخصوص الكوتا للنساء.
وبعد استعراض ما حققته أجندة الحوار 
ذهب انعم إىل ربط أهمية ما تم التوصل 
إليه بقدرة اليمنيني عىل االستفادة من 
وثيقة الحوار وعىل تحويل مضامينها 
إىل واقع حي وملموس يف حياة اليمن 
الدوام  عىل  نتذكر  أن  ينبغي  ويضيف 
الوطني  الحوار  وثيقة  تضمنته  ما  أن 
كانت عبارة عن إجابات ألهم القضايا 
واملشاكل التي ناقشها املؤتمر ومعالجات 
ألسباب كثرية من املشاكل والصعوبات 
وسنوات  عقود  اليمنيني  أرقت  التي 
طويلة ال سيما تلك املتعلقة بأسس بناء 
الدولة وشكلها وطبيعة النظام السيايس 
وغريها من الجوانب التي كان الخلل فيها 
من أهم أسباب األزمات بالتايل فالتمسك 
بها مسألة بالغة الحيوية واألهمية ألنها 
عليها  توافق  التي  والصيغ  األوضاع 
املتحاورون إزاء مختلف القضايا التي 
تم تحكيم منطق الحوار ملعالجتها لذلك 
فقد أصبحت حجة عىل الجميع السيما 

أطراف الحوار والجميع ملزمون بالعمل 
عىل تنفيذها وترتبط أهمية مخرجات 
الحوار بأهمية القضايا التي عالجتها 
قضايا  وجميعها  أسسها  ووضعت 
حيوية – واذا كان الحوار شكل حضاري 
فإن  والتحديات  املشاكل  مواجهة  يف 
الخطوة املكملة لهذا الوجه الحضاري 
هي أن نحرتم ما أسفر عنه تحاورنا وان 
نلتزم به – وإذا لم يكن هناك التزام جاد 
بما  الحوار  أطراف  قبل  من  ومسؤول 
توافقت عليه فيمكن القول بان الحوار 
كان مضيعة للوقت والجهد بل وشكل 
من أشكال العبث واألمر لم يكن كذلك 
قطعا وان كان لهذه القاعدة استثناءات 
لكن األمر الثابت واألكيد هنا انه حينما 
يتعلق األمر بمصري بلد وشعب ال يمكن 
حتى مجرد التفكري بالهزل وعدم الجدية 
حكمنا  التي  املشاكل  وأن  خصوصا 
الحوار فيها مازالت قائمة بل وأكرث حدة 
يكن  ولم  الصورة  بهذه  األمر  كان  وإذا 

بها  أراد  وانه  باملشاركة  جادا  البعض 
توجيه رسالة خادعة إلطراف داخلية 
كانت أو خارجية فإن مردود عىل ذلك 
البعض وهي مواقف غري مقبولة لجملة 
الصلة  ذات  واألسباب  العوامل  من 
الحوار  عليها  ارتكز  التي  باملبادئ 

وأكدتها نتائجه .
كانوا طرفا يف الحوار 

بموضوع  يدفع  ما  أن  انعم  ويرى 
مخرجات الحوار اآلن إىل الواجهة هو 
كبرية  وصعوبات  معوقات  تواجه  أنها 
يف طريق تنفيذها هذه املعوقات تشكل 
برمتها  السياسية  العملية  عىل  خطرا 
وما يستوجب اإلشارة هو أن اإلخطار 
التي تهدد العملية السياسية الجارية 
وتعيق تنفيذ املخرجات تأتي من قوى 
الحوار  مؤتمر  يف  أساسيا  طرفا  كانت 
األمر الذي يجعلها ملزمة بمخرجاته 

ففي ضوء املبادئ الواردة يف ضمانات 
التنفيذ هي ملزمة بالعمل الجاد لتنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني التي تبلورت 
بالتوافق ومن منطلق الرشاكة الوطنية 
الواسعة بمعنى ان القوى التي تفتعل 
تنفيذ  مسار  يف  واملشاكل  العراقيل 
املخرجات تعد أعمالها ومواقف مدانة 
القوى  كانت  وإذا   – مرشوعة  وغري 
املشاركة يف الحوار ملزمة بالعمل الجاد 
من أجل تنفيذ املخرجات فأن أي تعطيل 
أو عرقلة ملسار التسوية يندرج يف خانة 
الجرائم واألعمال املدانة وطنيا ودوليا .

عوامل أدت إىل التعرث 

يف  ساهمت  التي  للعوامل   وبالنسبة 
املخرجات  تنفيذ  ويف  التسوية  تعرث 
عددها  فقد  تهديدا  تشكل  وأصبحت 
املبادرة  ان  ومنها  عبدالوارث  الدكتور 
الخليجية تضمنت رشوط غري مرشوعة 

كالحصانة التي لم تربط باعتزال العمل 
السيايس وتم الحصول عليها دون مقابل 
وأيضا من العوامل هشاشة هيئات الدولة 
القائمة وعدم وجود نظام مؤسيس حيث 
كانت عبارة عن هياكل ديكور ال تمارس 
سلطاتها املفرتضة وأيضا تعطيل دور 
النقابات واألحزاب وكثري من منظمات 
الجيش  هيكلة  وعدم  املدني  املجتمع 
واملؤسسات األمنية رغم انها من املهام 

املزمنة ومحدد لها قبل بدء الحوار .
قوى  يف  املبكر  االنقسام  العوامل  ومن 
الثورة املشاركة واالنعكاسات السلبية 
وعدم  واملحاصصة  التقاسم  لنهج 
التزام أطراف التسوية بتطعيم هيئات 
أو مؤسسات الدولة بالكفاءات الشابة 
املؤهلة والنزيهة وبقاء منظومة السلطة 
التي ثار عليها الشعب دون تفكيك كما 
والحكومية  الرئاسية  اإلجراءات  ان 
ضد التخريب للمصالح العامة لم تكن 
عند املستوى املطلوب ولم تكن معايري 
التعيني يف الوظائف ألعامه مختلفة ولم 
يتم االلتزام بأسس الحكم الرشيد وتراكم 
إخفاق الحكومة وزيادة رصيد أخطائها  .

مواجهة قوى املاضي 

مثلما  انه  بالقول  عبدالوارث  ويختم 
تراهن قوى املايض عىل إفشال التسوية 
السياسية الجارية للحيلولة دون حدوث 
تغيري حقيقي وتعمل بكل ما لديها من 
دعم  إىل  إضافة  كبرية  وهي  إمكانيات 
لديها  وملا  به  تحظى  إقليمي  وإسناد 
من تحالفات وحتى يكون بمقدور قوى 
ان تنترص ملرشوعها  والتغيري  الحداثة 
الذي ينشد الحرية والكرامة والعدالة 
واملساواة عليها ان ترتقي إىل مستوى 
مرشعها  عن  للدفاع  تعد  وأن  الحدث 
الوطني ما يمكنه من االستمرار والنجاح 
وأن تعمل يف إطار من االصطفاف وعىل 
قاعدة الرشاكة الوطنية الواسعة حتى 
يصبح للتغيري بعد وطني كبري وإسناد 
شعبي واسع – ويف ذلك االصطفاف تكمن 
كثري من الفرص وتتفتح اآلفاق لتنفيذ 
واستكمال  الوطني  الحوار  مخرجات 

العملية السياسية بنجاح .

حني شاركوا يف الحوار لم يكونوا جادين 
يضع  اتفاقات  إلى  تنتهي  الحروب  من  كثير  عن  التاريخ  يحدثنا 
شروطها المنتصر وهو ما يبعدها عن العدالة ويقربها من الرغبة في 

االنتقام وتكون مقدمة لمعركة أخرى .
في لحظة مهمة اختار اليمنيون تقديم التفاهم على الحرب وأقاموا 
مؤتمر حوار شمل معظم مكوناتهم ووصلوا إلى مخرجات من ِشأنها 
المعارك – لكن هذا المخرجات تحتاج إلى من  ان تقيهم شر وويالت 

يحميها وان يعيد من يريد الهروب منها بعد أن اقرها إلى صوابه .

استطالع صقر الصنيدياستطالع صقر الصنيدي

انتخاب املعارضةانتخاب املعارضة مخرجات الحوارمخرجات الحوار تحريض على التسامحتحريض على التسامح
املرحلة الراهنة التي تمر بها بالدنا هي مرحلة انتقالية هشة، القضية الرئيسة امللحة فيها 
تكمن يف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، التي تضمنت معالجات وطنية توافقية شاملة 
ملختلف القضايا الوطنية بما يف ذلك إصالح مسار الوحدة، والحل العادل للقضية الجنوبية، 
وإزالة آثار حرب صيف 94 وكل الحروب والرصاعات الدموية األخرى، يف إطار خارطة طريق 
شاملة ترسم مالمح املستقبل املنشود، وهي بكل تأكيد مهمة شاقة ومعقدة، تعرتضها الكثري 
من التحديات الحقيقية، تفرض عىل كل القوى السياسية واالجتماعية اليمنية، حشد كل 

الجهود والطاقات الوطنية املتاحة ملناهضة القوة والعنف.
الدكتور محمد صالح

لكي ُنسهم يف إشاعة أجواء التَّفاهم والتَّسامح والتَّعقل مهما كانت 
عب. ختالفاتنا السياسية، وتصّوراتنا ملصلحة الشَّ

أدعو جميع األصدقاء املحبِّني لليمن املشفقني عليه للقيام بحملة 
كتابات، ونرش صور، ومقاطع فيديو، تعربِّ عن التآلف والتفاهم، وَتْمُقت 
التعّصب والتحريض لذاته، ومهما كان مصدره، دون ذكر أسماء اشخاص 

أو ألقاب جماعات بمدح أو قدح. 
      محمد عزان

تتطلع الجماهير اليمنية ، إلى تحقيق دولة حديثة ، تقوم على 
دستور شامل يحمل في طياته أسس ومبادئ صحيحة .. بعيدة 

عن أخطاء وسلبيات الماضي .. 
على  الدستور  بإعداد  المكلفة  اللجنة  تعمل  السياق  هذا  وفي 

إيجاد  صيغة نهائية والخروج به في أسرع وقت .
الحدث  أهمية  حول  الشعب  عامة  من  استقيناها  مختلفة  آراء 

وخرجنا بالحصيلة التالية ... إلى التفاصيل :   
استطالع / ريض القعود  استطالع / ريض القعود  

ظروف المرحلة تتطلب اإلسراع يف إنجازه وعرضه على جماهري الشعب 

الدستور ... خطوة أساسية نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة

بداية صحيحة
يقول األخ محمد الزرقة موظف يف وزارة 
الثقافة : إن الدستور له أهميته ومكانته 
يف املرحلة الراهنة .. كونه سينقل اليمن 
وسيعمل   .. أفضل  ومستقبل  وضع  اىل 
عىل استقرار البالد ، ويحافظ عىل وحدته 

ويعزز مكانته.
وقال: إن اليمن بحاجة اىل بداية صحيحة 

األساليب  تغيري  شأنها  من  وخطوة 
السابقة القديمة التي لم تكن ذات قدرة 
عىل خلق وطن يحمل من اإليجابيات ما 

يؤهله ليكون باملعنى واليشء املأمول . 
وأشار الزرقة اىل رضورة الرتكيز يف الدستور 
عىل الجوانب التي من شأنها رفع مكانة 
املواطن اليمني وضمان حرياته يف التعبري 
والرأي والقواعد األخرى املتعلقة بذلك .. 
كما تمنى أن يحفظ الدستور لهذا الوطن 

أمنه ومكانته واستقراره ودينه ، ويبتعد 
عن  صياغة القواعد التى ال تخدم  طبيعة 

وأخالقيات الشعب . 
وأكد أن الجميع ينتظر هذا الحدث وكلهم 
أمل يف أن يكون له التوفيق والخري وتحسني 

وضع البالد . 
مرحلة مهمة

عبدالكريم شمسان أحد موظفي املجلس 
املحيل بمديرية بني الحارث عرب عن رؤيته 

بقوله : 
استحقاقات هامة ننتظر أن تتحقق خالل 
الفرتة القادمة .. وهذه االستحقاقات نعقد 
عليها آمالنا وتطلعاتنا نحو بناء مستقبل 
أفضل لليمن .. ولهذا فإن الدستور يشكل 
لتحقيق  ارتكاز  ومحور  مهمة  مرحلة 
انطالقة جديدة تحمل الخري لهذا الوطن 

الغايل .. 
بما  كبرية  أمانينا  قائال:  حديثه  وتابع 
سيكون عليه الدستور الجديد ولهذا يجب 
أن يكون الدستور شامًال ، يتخطى جميع 

الثغرات ويهتم  بالجوانب األساسية التي 
اإلنسان  مكانة  ورفع  تعزيز  شأنها  من 
اليمني ، وحماية حرياته وتحفيزه عىل 
البناء وحب الوطن . اىل جانب  االهتمام 
الرئاسة  فرتة  تحدد  التي  بالنصوص 
وانتقال السلطة بشكل ديمقراطي سلس 

، بعيداً عن التجاوزات. 
سيكون  الدستور  بان  شمسان  وتوقع 
ناجحاً  وسيحظى بقبول من الشعب .. 
خاصه وأن الكثري من الناس يعلقون عليه 

آمالهم . 
واجب املشاركة

إلكرتونيات  تاجر  رشيان،  محمد  األخ 
تحدث قائال : نجاح الدستور ، والقبول 
رغبة  يؤكد  سوف  الجميع  قبل  من  به 
مرحلة  نحو  البالد  انتقال  يف  الجماهري 
جديدة .. لكن هذا األمر يتطلب تأسيس 
من  الكثري  يف  واضحة  دستورية  قواعد 
املجاالت مثل القواعد التي تنظم أسلوب 
اختيار الرئيس ومدة بقائه يف السلطة ، 

وكذلك واجباته تجاه الوطن  والصالحيات 
التي يمتلكها.   

ويرى رشيان أن من الواجب عىل كل مواطن 
الدستورية  العملية  إنجاح  يف  املشاركة 
قواعده  عىل  االطالع  خالل  من  وذلك   ،

الناظمة وإبداء الرأي حوله ، والتصويت 
عليه .. ألن الغاية من هذا الحدث املصلحة 
العامة وتأسيس دولة حديثة .. كما توقع 
أن يحقق نجاحاً وقبوًال من قبل جماهري 

الشعب التواقة للتغيري . 
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