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الحوار قيمة حضارية
ووسيلة لحل المشكالت
وتحقيق التوافقات

لصبر الشعب حدود !
عصام مريسي

نصر هرهرة
الحوار قيمة إنســانية وحضارية ووسيلة راقية لحل
املشــكالت وتحقيق التوافقات يف ظــل التعدد والتنوع
 ،تتعدد الرؤى واألســاليب والدعــوات للتوافق الجنويب
حول مســتقبل الجنوب العريب ومتثيلــه للوصول إىل
ذلك املســتقبل املنشــود وقد جرت الكثري من املحاوالت
منذ أن فقد شــعب الجنوب دولته مبؤسساتها املختلفة
التي كانت متثله يف كل املحافــل الدولية ويف العالقات
الثنائيــة بني الدول وجرت حــوارات عديدة تعددت فيها
املواضيــع واملناهج واآلليات واألشــكال؛ وكانت أبرزها
وأهمها وأنجحها هي تلك التي جرت قبيل تشكيل املجلس
االنتقــايل التي أمثرت عن تشــكيل املجلس ثم تىل ذلك
دعوة املجلس من خالل رئيســه اللواء عيدروس قاســم
الزبيدي للحوار الجنويب بعد تشــكيل املجلس االنتقايل
الجنويب ومتت لقاءات حوارية كثرية يف الداخل والخارج
مع أغلب القوى السياســية والشــخصيات االجتامعية
وتبلورت بعض الرؤى واألفكار املهمة .
وقد بذلت لجنة الحوار الجنويب برئاسة اللواء الركن /
أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية جهودًا كبرية
عىل مرحلتني وصلت إىل توافقات هامة مع أغلب القوى
السياســية الجنوبية ونشــهد اليوم دعوات كتلك التي
ينظمها املعهد األوريب لسالم وعىل الرغم من أهميتها إال
أن الحوار الجنويب الذي يديره املجلس االنتقايل الجنويب
خصوصا إذا ما تم مللمت كل
هو األهم واألبرز واألنجــح
ً
تلك التوافقات واســتكامل الذي مازال غري متوافق عليه
وشمول مامل يشملهم الحوار حتى اللحظة والرتكيز عىل
القضايــا الوطنية الكربى واعتبــار الحوار ليس مرتبط
بقضية معينة دون غريها أو لفرتة؛ محددة بل هو عملية
مستمرة لحل الخالفات وتحقيق التوافقات .
وهنا ينبغي أن نشري إىل أن هناك تهويل كبري ملوضوع
الخالفــات الجنوبية بهدف تســليط الضــوء وتعظيم
االختالفات وتصوريها بالتشظي يف شعب الجنوب وأنه
غري قادر أن يدير نفســه وكانه شعب قارص يحتاج إىل
ويص عليه بينام الحقيقة أن أغلب شعب الجنوب موحد
وهو اليوم يف أفضل حاالته ومن البديهي أن أي شــعب
من شــعوب األرض توجد فيه خالفــات وهناك أحزاب
حاكمة وأحــزاب معارضة يف العامل الحر وتحتكم بلدان
الدميقراطيــات اىل 51%من ناخبيها فلســنا نحن يف
الجنوب العريب اســتثناء ولكن يجب أن منيز بني شيئني
هام الخالف حول الســلطة والنضال من أجل استعادة
وطن فإن أول ما ينبغي أن نتفق عليه أو نختلف عليها هو
أن الجنوب وطن وهوية وطنية لكل الجنوبيني ومسالة
استعادته وبنائه وتنميته مسؤولية كل الجنوبيني وهكذا
ميكن إدارة الحــوار املمنهج املبني طوبــه عىل طوبه
للوصول إىل التوافــق عىل الرشاكة الوطنية تحت مظلة
املجلس االنتقايل الجنويب الذي يفتح ذراعيه لتوســيع
املشاركة السياسية.

تفاقمت األزمات التي مســت حياة املواطن
البســيط وقلبــت موازين حســاباته وغريت
مجرى حياته وأخرجته من حياة شــبه كرمية
إىل مســتنقعات املعانــاة يف كل جوانب حياته
اليومية من طعــام ورشاب وخدمات يحتاجها
لتبســيط معاناة الحياة وتدليــل صعاب املعاش
اليومي يف معــرك رحلتــه الكفاحية من أجل
لقمة العيش ومن تلــك الخدمات الكهرباء واملاء
وحتى العملــة الصغرية( الرصف) التي يحتاجها
املواطن البسيط يف حياته اليومية والتي رمبا ال
يستشعر املســؤولني أهمية توفر تداولها؛ ألنهم
ال يحتاجون ألشــياء تســاوي قيمة تلك العملة
فنفقاتهم ال تكون إال عىل مستوى (البندل )فئة
ألف ريال لهذا يتجاهلون قصدوا أو من غري قصد
توفري العمالت الصغرية التي تسهل عملية البيع
والرشاء يف حياة املواطن.
ثم هم يتجاهلــون ما أصــاب املواطن بكل
طبقاتــه املعدمة والفقرية واملتوســطة وحتى
الوســطى والتي بفعل هبوط العملة املحلية يف
مقابل العمــات األجنبيــة ووصولها إىل أدىن
مستويات االنهيار وما تبعها من خروج طبقات
املجتمــع من حالة إىل حالة أدىن فقد ســقطت
الطبقة الوســطى وهم طبقة املوظفني ليدخلوا
يف حالة مــن الفقر والعوز فكيــف بالطبقات

األدىن التي أصبحت تعــاين العوز والفاقة وكل
ذلك يف ظل غياب أجهزة الســلطة التنفيذية يف
مختلف الوزارات وعىل رأسها مجلس الوزراء مل
تحرك ساكن ًا ملناقشة أوضاع املواطنني املعيشية
والتدهور الذي وصلت إليــة الحالة االقتصادية
التي حولت مســار املجتمــع االقتصادي نحو
الصفر.
فالتدهور االقتصادي مسح بكفه عىل جميع
طبقات املجتمع ومل يسلم منها أحد فقد أدخلت
املواطــن يف حالة من البؤس والعــوز والفاقة
الشديدين والتي رمبا تقود إىل مجاعة ال محالة
إذا استمر العبث والصمت والتجاهل من قبل قيادة
الدولــة والحكومة ملثل هذه الكارثة اإلنســانية
املحدقــة الوقوع بــن حني وأخــر دون تقديم
حلول اقتصادية ناجحة تخرج البلد أو عىل األقل
املحافظات املحررة من كبوس املجاعة الوشيكة
وهذا ليس بحــل صعب فالبلــد تحمل الخريات
الكثرية لكــن ينقصها أي قيادة البالد الحنكة يف
التدبري أو الرغبة يف السري بالبالد نحو النهوض
وتنقــص كثري مــن القيادات روح املســؤولية
ليس عن أنفســهم فقط وذويهم ومقربيهم؛بل
استشعار املسؤولية تجاه كل مواطن واعتبار أن
أي مواطن أي ًا كان اتجاهه أو قبيلته هو مسؤولية
مبارشة من كل مســؤول إذا كيف يرتيض للفاقة

على عتبة باب العيد لنا وقفة
ماجد الطاهري
أيام معدودة ويحل علينا عيد األضحى
املبــارك مبشــيئة الله يوم طاملــا فرحنا
به ونحــن أطفــا ً
ال صغار ًا كنــا ننتظره
بشــوق ولهفة ونحن نعد األشهر واأليام
والســاعات فهو يعني لنا الكثري كأطفال
فيه نلبــس الجديد ونــأكل املزيد مام لذ
وطاب ونقيض أوقاتــ ًا ممتعة مع العابنا
البسيطة نتشــاركها مع أطفال الحي يف
مشــهد فرائحي من املودة واأللفة ترسم

مالمحها عىل محيا اآلباء واألمهات ...
ومع مرور الزمن كربنا وتغريت مالمح
وجوهنــا ومعها تبدلت مالمــح البهجة
واالحتفال بالعيد وال نعلم هل تغري الزمن
معنا أم نحن املتغريين...
وباملعنــى ِ
الحريف ومنــذ األزل مازال
الزمن هو الزمن والناس هم الناس شك ً
ال
ومضمون ًا ولكن مكمن اختالفهم وتغريهم
يرجع إىل تغري قلوبهم وعقولهم و تحول

أن تصيب املواطن وهو ال يرتضيها لنفسه.
إن عدم املســاواة والعدالة االجتامعية وعدم
توزيع منســوب الرثوة والهوة بني دخل املواطن
العادي واملواطن املسؤول والفارق يف رصفيات
النرثيات هي من أسباب عدم استشعار املسؤول
مبا يصيب املواطن من فاقة وحاجة ماسة .
ومن أســباب ما وصــل إليه حــال املواطن
من تدهور هو بســبب الفســاد اإلداري واملايل
املســترشي يف مرافق الدولة دون استثناء حتى
وصل الحال أن بعض املرافق والدوائر الحكومية
أصبحــت حكر ًا عىل مســؤولني وموظفني من
مناطــق معينة وهي ومرافق تــدر عوائد مالية
ضخمة يســتفيد منها حفنة معينة من املجتمع
دون سواهم .
لكن الشــعب لــن ينتظر أكرث مــن ذلك  ،لن
ينتظر حتى تنهض الدولة والحكومة من غفلتها
وســباتها العميق أو قل تجاهلها ((وتطنيشها
)) لحالــة املواطن التي كل يوم تزداد ســوء يف
ظل الزيــادات اليومية لألســعر وهبوط العملة
املحليــة دون تقديم حلول لتحســن حالة كل
األمور املرتديــة أو حتى البدء يف تقديم الحلول ،
وال تنتظر الحومة أن تأتيها الحلول الجاهزة من
الجوار عليها البــدء بالتغري والبناء دون أن تظل
ملقية بكفها تستجدي اآلخرين.

أفكارهم وهــو ما انعكــس عىل منط
حياتهم ومعيشتهم فحالوا بينهم وبني
البهجــة والفرحة بالعيد نتيجة لســوء
إدارتهم للزمن بالشكل السليم حني زرعوا
فيه بذور األمل والحزن والحقد والجشع
وما تزرع فإياه تحصــد فكان الحصاد
بأن ينقلب يوم عيدهم وفرحتهم إىل يوم
حزن وه ٍم وغــم وكد ٍر من العيش وعبئ
ٍ
ثقيــل يضاف إىل منغصات معيشــتهم
اليومية و بالكاد أن يجهزوا له ويتصنعوا
فرحته..
لكن مع ذلك يضــل العيد هو العيد يف
أعني األطفال الصغــار يفرحون بحلوله
بقلوبهم الربيئة الطاهرة بعيد ًا عن مأيس
ومشاكل وأحقاد الكبار ...
رحم الله الشاعر املحضار القائل :الزمن
ما تغري بس أهل الزمن ويالاااه متغريين.

المؤسسة االقتصادية اليمنية رائدة البناء والتنمية
أنور الصويف
الدولة هي مؤسســات ناجحة ،فإن وجدت
املؤسســات الناجحــة ،فاعلم أنــك تعيش يف
ظل الدولة الناجحة ،وللعلــم مل نكن نتوقع أن
تنهض املؤسســة االقتصادية اليمنية ،وتسابق
مؤسســات الدولــة املختلفة ،بل وتســبقها
مبسافات بعيدة ،ولكن ال تنهض املؤسسات ،وال
الدول إال بالكوادر العاملة بإخالص ملؤسساتها،
وأوطانها ،ولقــد نالت املؤسســة االقتصادية
اليمنية االهتامم من فخامة األخ الرئيس وخاصة
عندما اختار العميد سامي السعيدي ليقود هذه
املؤسسة الكبرية ،فقادها بكل اقتدار ،وسار بها
نحو النجاح ،فلم يهتم العميد ســامي السعيدي
يف مقرها الرئيس بعدن فحســب ،بل رشع يف
تفقد الفروع يف املحافظات األخرى ،فانتعشت
املؤسسة االقتصادية اليمنية ،وقدمت خدماتها

يف مختلــف الجوانب ،وصــارت تبحث عن كل
متيز ،لهذا متيزت ،فلم يسبقها سابق ،ومل يلحق
بها الحق.
ألتق
العميد سامي الســعيدي ال أعرفه ،ومل ِ
به يف يوم من األيام ،ولكن نجاحه هو من دعانا
لنكتب عن مرفق ناجــح هو قائده ،فنعم القائد
هو ،لنعم املرفق الناجح.
العميد ســامي الســعيدي يعمل بإخالص،
وبعمله وإخالصه نجحت املؤسسة يف مركزها
الرئيس ،وأوصلت نجاحها إىل مختلف فروعها
يف مختلف املحافظات املحــررة رغم العراقيل
التــي تواجهها جراء البســط عــى مرافقها،
ومواقعها املسجلة باســمها ،لهذا توجب عىل
الجميع الوقوف مــع هذا املرفق الحكومي املهم
الذي جاء لخدمة املواطن يف مختلف محافظات

الجمهورية.
عندما يعمل الجادون البد من مالمســة قمم
النجاح ،والعميد ســامي السعيدي جد واجتهد،
ونبش ركام الحــرب حتى أبان عن مؤسســة
ناجحــة فريدة من نوعها ،فتقدمت املؤسســة
صوب العلياء ،واحتلت مركزها بني املراكز ،وكان

مركزهــا األول ،ونالت أعــى التقديرات ،فكان
االمتياز نصيبها ،ألن العميد السعيدي أستاذها.
أثبت العميد سامي السعيدي قدرته عىل حسن
القيادة ،ومهارته يف قيادة املؤسسة من الصفر،
فنجح نجاح ًا منقطع النظري ،فسارت املؤسسة
لتبني الوطن؛ فكانت رائدة البناء ،والتنمية.

