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هذا هو انجازكم أيها اليمنيون

أن  يجب  لليمن،  وأصدقاء  دوليني  وكمراقبني 
بالتحديات  واالعرتاف  الحقيقة  أوجه  معظم  نرى 
تقدير  يجب  أيضا  لكن  القصور  أوجه  إىل  واإلشارة 
نتعرف  أن  علينا  يجب  أنه  هو  واألهم  االنجازات، 
القادة السياسيني بمسئوليتهم  الفرص ونذكر  عىل 
يف  املتمثلة  اليمني  الشعب  مطالب  مع  للتعامل 
مستقبل أفضل والحرية والسالم واملساواة والنمو 

اقتصادي والحكم الرشيد.
متفائلني،  أو  متشائمني  إما  نكون  أن  وبدون 
النزيه سريى أن هناك فرصا حقيقية  فإن املالحظ 
ال  قد  أنه  رغم  األيام،  هذه  ليمن  يف  يحدث  ما  حول 
من  يعانون  يزالون  ال  الذين  ألولئك  واضحاً  يكون 
كل املشاكل املذكورة أعاله، أن العملية االنتقالية قد 
خرجوا  عندما  اليمنيون  أراده  الذي  التغيري  تحقق 
للشوارع قبل عامني، وصحيح أن الثورة لم تؤد إىل 
حدث  كما  السيايس  للنظام  ورسيعة  كاملة  إطاحة 
يف بعض الدول العربية األخرى، لكن أدت إىل تسوية 
اآللية  يف  تبلورت  التي  التسوية  وهذه  سياسية، 
عىل  حاجزاً  ليست  الخليجية  للمبادرة  التنفيذية 
تدريجياً  التغري  هذا  لتحقيق  فرصة  ولكن  التغيري 

وبطريقة مدروسة ومستدامة.
لقد لعب املجتمع الدويل دوراً يف عمله كحاضن 
الدبلوماسية  ساعدت  حيث  االنتقالية،  للعملية 
املكوكية للمستشار الخاص ألمني عام األمم املتحدة 
جمال بن عمر والعمل املستمر للبعثات الدبلوماسية 
كان  التي  السياسية  الضغوط  وكذا  صنعاء  يف 
يمارسها أحياناً مجلس األمن عىل طرف أو آخر قد 
توافق،  عىل  األطراف  كل  إبقاء  عىل  هذا  كل  ساعد 
لكن يف نهاية األمر كان اليمنيون أنفسهم هم الذين 
حققوا هذا بقبولهم الوساطة الخارجية والتفاوض 
عىل حلول مع بعضهم البعض والخروج بتسويات 
رغم أن بعضها كانت مؤملة، وعند قراءة تقارير بعض 
عىل  تغلبت  التي  الوطني  الحوار  مؤتمر  عمل  فرق 
املراقب  عىل  يجب  ساخن،  جدل  بعد  اختالفاتها 
الخارجي أن يعرتف بالتقدم الذي أنجزه  اليمن منذ 

العام 2011م وهذا هو إنجازكم أيها اليمنيون.
التحديات  أن  الواضح  من  األمام،  إىل  بالتطلع 
ما زالت كبرية وسيتطلب املزيد من الجهود من كل 

األطراف وتسويات تاريخية يف بعض األحيان.
األطراف  من  تأتي  أن  يجب  للمصالحة  النية 
استبدالها.  الدويل  املجتمع  بمقدور  وليس  أنفسهم 
وليس بمقدور أحد أن يفرض عىل اليمنيني كيف يمكن 
إعادة صياغة العقد االجتماعي بينهم وبني الدولة 

لكي تضمن حقوقهم وتلبي مطالبهم الرشعية.
هو  األجانب  نحن  نقدمه  أن  ويجب  يمكن  وما 
يف  املشاركة  أجل  من  خرباتنا  عىل  املبنية  املشورة 
اخفاقاتنا،  وكذلك  نجاحاتنا  من  تعلمناها  دروس 

يسعى هذا املقال إىل تقديم هذا.
مؤسسات فعالة ومستقلة

هو  اليمن  تواجهه  التي  التحديات  أهم  لعل 
تأسيس مؤسسات قوية تضمن توزيع عادل للرثوة 
مستوى  إىل  يرقوا  أن  املواطنني  يشجع  والذي 
طموحاتهم  يخنقوا  أن  بدًال  الكبرية  امكانياتهم 
السلطة،  احتكار  يمنع  وذلك  واملحسوبية  بالفساد 
قد  الحايل  للوضع  أساسيا  إصالحا  يتطلب  وهذا 

يتطلب تطبيقه سنوات. ولكن من املمكن تحقيقه.
اليمنيني  بني  خاصة  شائعا  معتقدا  وأصبح 
الشباب يف أن الطريقة الوحيدة للحصول عىل وظيفة 
حكومية هي إما باالنضمام إىل حزب سيايس أو عرب 
ارتباطات شخصية أو عائلية، وهذا يقوض طموحات 
تطوير مهاراتهم وكذا جودة ومصداقية القطاع العام 
حيث ينبغي أن يتم التوظيف بناء عىل القدرات بدًال 

من االنتماء الحزبي أو العالقات الشخصية.

 ، التوظيف  عملية  فإن  هذا،  تحقيق  أجل  ومن 
خصوصا يف املناصب العليا ذات املسئولية يجب أن 
تكون شفافة وتحوي عدداً من املؤسسات املستقلة 
مثل الربملان والهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد 
أن  عىل  عديدة  أطراف  أتفقت  وإذا  والنقابات 
مرشحا ما مؤهًال للوظيفة، فإن احتمالية استخدام 

االرتباطات ستنخفض كثرياً.
القضاء  فإن  القوانني،  اتباع  ضمان  أجل  من 
يتطلب  وهذا  تطبيقها،  ملراقبة  مطلوب  املستقل 
تغريات يف الترشيع ملنع الجانب التنفيذي من التأثري 
عىل قرارات القضاء وخصوصاً فيما يتعلق بعمليات 

التوظيف كما ذكرنا أنفاً.
بطريقة  يعالج  أن  يقتيض  عنرص  أيضا  الفساد 
هو  الفساد  لتخفيض  املمكنة  الحلول  أحد  جدية، 
نظام التدوير الوظيفي ألنه يمنع بناء القطاعات يف 

داخل املؤسسات الحكومية.
باإلضافة إىل ذلك يجب أن يكون الهيئة العليا 
ملكافحة الفساد والجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة 
الجانبني  يف  سيايس،  تأثري  أي  عن  تماماً  مستقلني 

النظري والعميل.
ملكافحة  مهم  آخر  عنرص  هي  أيضا  والرواتب 
القضاة  كل  أن  نفرتض  أن  السذاجة  فمن  الفساد، 
عالية  مناصب  أصحاب  أو  الحسابات  مراجعي  أو 
ويحصلون  كبرية  مسئولية  يتحملون  الذين  أخرى 
إغراء  مقاومة  يستطيعون  ضعيفة  رواتب  عىل 
الفساد، لذلك يجب أن ترفع أجور أو دخل من يتولون 
مناصب مسئولة تدريجياً بناء عىل مستوى أدائهم 

ومسئوليتهم.
عملية  الرواتب  زيادة  أن  القول  نافلة  من 
مكلفة، من هنا يجب أن تكون هذه العملية مصحوبة 
قد  العام،  القطاع  يف  وحساس  تدريجي  بانخفاض 
األزدواج  من  التخلص  هي  األوىل  الخطوة  تكون 
الوظيفي والقوى العاملة الوهمية، والتي قد وافقت 
من  التخلص  يجب  ثانياً  معالجتها  عىل  الحكومة 
العمالة الزائدة ويف نفس الوقت اإلبقاء عىل إعطائهم 
الخاص،  القطاع  يف  لوظائف  وتأهيلهم  مرتبات 
وينطبق هذا أيضا عىل الجيش الذي يحتوى عىل أكرب 
عدد من القوى ويكلف أكرث من االحتياج ، ومن أجل 
املقارنة ، افرتض أن دولة مثل أملانيا بعدد سكان أكرث 
من 82 مليونا وجيشها 185 ألف جندي فقط، بينما 
اليمن تدفع أجور ألكرث من ضعف هذا العدد فاليمن 
مثل أملانيا ال تواجه خطراً عسكرياً كبرياً من الخارج.
أخرياً، يجب أن تكون ميزانية كل فروع الحكومة 
شفافة من أجل تمكني املواطنني من الرقابة عىل رصف 
الرضآئب التي تدفعونها، عىل نفس النمط، يجب أن 
تكون رواتب املوظفني املدنيني يف القطاع العام موحدة 

ومنتظمة ومعلنة رسمياً.
النظام الالمركزي

مركزية  غري  دولة  الواقع  أرض  عىل  اليمن  تعد 
إطالقاً سيطرة الحكومة املركزية عىل معظم أنحاء 
البلد محدودة وبعض األنحاء شبه غائبة، ومع كل 
ذلك، فإن املوارد وصناعة اقرار ترتكز بشكل كبري بيد 
الحكومة يف صنعاء حيث كان يتم توزيع هذه املوارد 
بطريقة غري منصفة، وكان يؤدي هذا التطور إىل خيبة 
أمل الكثريين الذين عائشني بعيداً عن العاصمة ومن 
ثم إىل املزيد التشظي السيايس، ولعل ظهور الحراك 
هو  الله  أنصار  الحركة  وكذلك  والتهامي  الجنوبي 

عواقب لهذا األسلوب.
النظام  لتبني  لليمن  مشورة  تقديم  ويعني 
وحدة  عىل  الحفاظ  بأن  االعرتاف  الالمركزية 
حل  طريق  عن  إال  ممكنا  ليس  اليمن  واستقرار 
البلد  وانقسام  نظرياً  املركزي  النظام  بني  النقيض 
عىل أرض الواقع، وال يمكن تحقيق هذا إال عرب نقل 
بشكل  املحيط  إىل  املركز  من  واملوارد  الصالحيات 

قبل  من  املركزية  بالسلطة  االعرتاف  مقابل  منتظم 
كافة القوى السياسية.

إرشاك  يف  السياسية  الرضورة  عىل  وعالوة 
القوى النابذة التي تهدد استقرار البالد، لدى النظام 
النظام  ويف  الفعلية،  املزايا  من  العديد  الالمركزية 
الالمركزية ، تصنع القرارات التي تؤثر عىل الحياة 
عالوة  دوائرها  من  بالقرب  األقاليم  لسكان  اليومية 
أفضل  تجدي  الديمقراطية  الرقابة  فإن  ذلك  عىل 
عندما تكون الهيئات متأثرة بشكل مبارش بالقرارات 

التي يتخذها قادتها.
السلطة  االحتكار  الالمركزية  تجعل  ثالثاً، 
واملوارد أمرا صعبا، ومع أنها ال تستطيع منع الفساد 
ذاته، فهي تجعل تأثريه أقل شدة يف ما يتعلق بتقويض 
بني  إيجابية  منافسة  تخلق  إنها  بل  الديمقراطية، 
األقاليم لتطوير أدائها، فعندما يشهد سكان إقليم ما 
أن وضع جريانهم يف إقليم آخر أفضل منها بكثري، فمن 
قادتها، عىل عكس  أن تطالب بمسؤلية من  املرجح 
النظام املركزي حيث يؤخذ كل قرار يف مكان بعيد يف 

العاصمة.
بطبيعة الحال أن هناك نماذج عديدة لالمركزية 
أجل  من  بها  الخاص  النموذج  ستطور  اليمن  وأن 
يناسب  لن  حيث  الخاصة  احتياجاتها  مع  التعامل 
وضع اليمن نموذجاً خارجياً لكن هناك العديد من 
الدروس التي يمكن أن نستخلصها من تجارب دول 

أخرى.
املركزي  املستوى  عىل  السلطة  انقسام  أوًال: 
واإلقليمي بحاجة إىل تحديد سواء إن تسمي النظام 
فهذا  أخرى  سمة  بأي  أو  الفيدرايل  أو  باالتحادي 
بني  الكفاءات  تقسيم  أن  هو  املهم  لكن  ثانوياً،  أمر 
مستويات مختلفة من الحكم من الرضوري تعريفه 

من أجل تحايش رصاع مستقبيل.
مسئولية  تقع  الالمركزية،  األنظمة  معظم  يف 
«أي  النقدي  والنظام  الخارجية  والعالقات  الدفاع 
العملة» عىل عاتق املستوى املركزي ويف أماكن أخرى 
املستوى  عىل  كاملة  القرار  صناعة  مسئولية  تكون 
املركزي أو اإلقليمي أو أن تكون بالرشاكة بينهما معاً، 
حيث قد يعني هذا أن املستوى املركزي يصدر إطاراً 
تفاصيلها،  االقليمية  السلطات  قرر  بينما  للترشيع 
وقد يعني أيضا أن السلطات اإلقليمية املختلفة تتخذ 
قرارات مع بعضها البعض أو باملشاركة مع املستوى 
املركزي، ومن أجل تمكني حكم مشرتك كهذا، ثبت أن 
تمثيل السلطات املحلية عىل املستوى  املركزي نافع، 
سواء عرب غرفة عليا للربملان «مثل الـ« بوندرسات» أو 
املجلس االتحادي يف أملانيا» أو من خالل مؤسسات 

دائمة معنية بصناعة القرار.
مع  تتناسب  التي  املجاالت  من  العديد  هناك 
واإلقليمي  املركزي  املستوى  بني  املسئولية  رشاكة 
ففي حالة اليمن يبدو أنه من املعقول أن نحافظ عىل 
نظام تعليمي عىل مستوى البالد بالكامل من أجل 
منع املزيد من االنقسامات وقد يطور هذا املنهج عىل 
سبيل املثال، بالرشاكة مع السلطات املحلية من أجل 
ضمان عكس كل املصالح ووجهات النظر اإلقليمية 

يف املنهج.
فيما يتعلق بإدارة البنية التحتية الالزمة لنرش 
أساسية  وخدمات  والصحية  التعليمية  الخدمات 
املستوى  عىل  املسئولية  تكون  أن  فاألجدر  أخرى، 
والعيادات  املدارس  أين ستبني  اإلقليمي، فقرارات 
وأين تشق الطرقات وأين تبني خطوط الكهرباء وأين 
تشيد وحدات الرصف الصحي لها عالقة مبارشة مع 

مواطنني تلك املنطقة.
بالطبع هناك مشاريع بنية تحتية محددة ذات 
أهمية وطنية مثل الطرقات بني املحافظات واملحطات 
أن  ويجب  املستشفيات  أو  الكهرباء  لتوليد  الكبرية 

يقرر يف هذا بني املناطق املعنية واملستوى املركزي.
فبينما  بامتياز  مشرتكة  مسئولية  هو  واألمن 
محلية  مسئولية  هي  للرشطة  اليومية  املهام  تكون 

فإن حماية الحدود والشواطيء وكذا محاربة جرائم 
يتطلب  اإلرهاب  ومحاربة  اإلقليمية  الحدود  عرب 
قوات رشطة وطنية، ومن أجل منع احتكار بمختلف 
«قواعد»  قوانني  تعرف  أن  يجب  األمنية  األجهزة 
االشتباك بوضوح ويجب أن تكون هذه القوانني تحت 

إرشاف القضاء.
من  ذاتها،  القضائية  السلطة  يخص  وفيما 
كل  يف  فروع  مع  موحد  نظام  عىل  الحفاظ  املعقول 
إقليم من أجل تطبيق الترشيعات املحلية واإلقليمية 
معاً، والسبب يف هذا هو أن األنظمة القضائية الخاصة 
تجعل تقسيم  وقد  جداً،  مكلفة  تكون  قد  إقليم  بكل 
من  منسجم  درجة  ضمان  صعباً  القضائي  النظام 
املهنية أو االستقاللية يف كل أنحاء البالد، إال أنه قد 
يطلب من القضاة واملحامني والوكالء الذين يطبقون 
الترشيعات اإلقليمية الحصول عىل تدريبات إضافية 

لدى الفروع اإلقليمية املعنية.
وبعد القرار عىل توزيع الصالحيات، فإن العنرص 
األكرث حسماً يف الالمركزية هو توزيع املوارد املالية، 
حيث من املهم أن يؤخذ بعني االعتبار أن أي مؤسسة 
قد  إضافية  بتكلفة  تأتي  اإلقليمي  املستوى  عىل 
يصعب تحملها كل ما صغر الكيان املحيل، رغم أنه 
الرضائب  لجباية  منفصلة  أنظمة  إيجاد  املمكن  من 

«كما هو الحال يف الواليات املتحدة ». 
والقيام  كلية  املوارد  جمع  هو  األقل  فالخيار 
حسب  واملركزي  املحيل  املستوى  عىل  بتوزيعها 
ويف  مستقلة  وطنية  هيئة  وعرب  عليها  متفق  آليات 
الحالة يف اليمن، التي تنتج فيها دخل الدولة مركزياً 
إىل حد كبري، سواء من املوارد الطبيعية مثل النفط 
والغاز أو عرب التعريفات الجمركية، فهذا يجعل هذا 

األسلوب منطقياً .
وسواء حصلت كل األقاليم دخلها أو حصلت 
فإن  بذلك،  تقم  لم  أو  املركزية  الحكومة  من  عليه 
داخل  نتج  الذي  الدخل  تعكس  أن  يجب  مواردها 
بني  مساواة  عدم  إىل  حتماً  يؤدي  وهذا  حدودها 
موارد  لديها  التي  تلك  بني  وخصوصاً  األقاليم، 
من  درجة  ضمان  أجل  فمن  األخرى،  وبني  طبيعية 
التعامل مع  البالد، يجب  االجتماعي عرب  االندماج 
تختلف  حيث  متضامنة  بطريقة  االختالفات   هذه 
درجات التسوية بني األقاليم من النظام الالمركزية 
إىل آخر، ففي حالة أملانيا عىل سبيل املثال، ال يسمح 
بني  املائة  يف   8 «من  فرد  «لكل  امليزانية  باختالف 
الواليات وهذا يعني أن الواليات الغنية التي تحصل 
عىل أكرث من 104 يف املائة من املعدل الوطني يجب 
التي لديها أقل  أن ترسل جزءاً من دخلها إىل تلك 
من96 يف املائة من املعدل الوطني، وعىل النقيض من 

ذلك،فإن الحد األعىل للفارق الـ بني الكانتونات «كما 
تسمى األقاليم» يف سويرسا 40 يف املائة.

عليه  اإلجابة  يجب  الذي  الثالث  السؤال  لعل 
هو التقسيم اإلداري لألقاليم حيث ال يوجد حلول 
جاهزة تناسب اليمن، لكن هناك بعض املبادئ العامة 

يجب أن تؤخذ يف االعتبار:
آ- حيث أن تكون الهوية اإلقليمية سواء كانت 
ثقافية أو تاريخية أو أي كانت، تشكل أساسا جيداً 
من أجل التماسك االجتماعي والسيايس، واألقاليم 
املصطنعة التي ليس لديها هذه القاعدة، خصوصاً 
تتجاوز  فإنها  كبرية  اقتصادية  بفوارق  تضم  عندما 

مخاطر التقسيم الداخيل عىل املدى البعيد.
ب- يجب وضع يف الحسبان أن إنشاء مؤسسات 
درجة  عىل  وباالعتماد  تكلفتها،  لها  إقليمية 
الالمركزية، فإنه من الصعب عىل األقاليم الصغرية 
التكاليف،  هذه  تتحمل  أن  املحدود  الدخل  ذات 
الواليات  بها أيضا حتى بعض  هذه املشاكل تشعر 
االتحادية الصغرية يف أملانيا كونها تعاني من عجز 

مزمن يف امليزانية.
املسافة  تكون  أن  يجب  أخرى  ناحية  من  ج- 
معقولة  ومحيطها  اإلقليم  عاصمة  بني  الجغرافية 
القرار  صناع  بني  البعيدة  املسافة  أن  حيث 

ومجتمعاتهم قد يؤدي إىل اإلبعاد السيايس.
معقدة  عملية  هي  الالمركزية  العموم،  عىل 
يتطلب تطبيقها اهتمام عاٍل وجهود كبرية لكن يبدو 
أن الالمركزية هي اإلمكانية الوحيدة إلنقاذ البالد من 
املزيد من التشظي الذي قد يؤدي إىل عدم استقرار 

البالد واملنطقة ككل.
االصالحات السياسية واالجتماعية

الذي  املستقبيل  الدولة  شكل  عن  النظر  بغض 
هو  االقتصاد  تطوير  فإن  اليمنيون،  عليه  يتفق 
االقتصادية  اليمن  مشاكل  لحل  الوحيدة  الوسيلة 
واالجتماعية عىل املدى البعيد، حيث أن املساعدات 
الدولية لن تحل هذه املشاكل إذا لم يصنع اليمنيون 
أنفسهم ظروفا لتنمية مستدامة، فالعملية االنتقالية 
تعترب فرصة تاريخية لتحقيق هذا ويجب عدم فقدان 

هذه الفرصة.
حسب رجال األعمال فإن العوائق الكربى أمام 
اليمن هي نقص األمن ونقص سيادة  االستثمار يف 
القانون والفساد، لكن هناك أيضا عوائق أخرى أمام 
التطور االقتصادي حيث هناك حاجة لالستثمارات 
يف مجاالت  البنية التحتية إليجاد فرص عمل ونمو، 
لم  إن  االستثمارات  هذه  ترفع  أن  املمكن  من  وكان 

أسعار  دعم  أجل  من  كبرية  أمواًال  الحكومة  ترصف 
 550 من  أكرث  اليمن  تكلف  التي  النفطية  املشتقات 
مليار ريال كل عام، وهذا يعني أن اليمن ترصف أكرث 
عىل دعم أسعار الوقود مما تعهد به مجتمع املانحني 
االنتقالية  العملية  لفرتة  الرياض  مؤتمر  يف  ككل 
املدارس  من  ستنبئ  كم  تخيلوا   (2012-2014)
الرصف  ووحدات  الطاقة  ومحطات  واملستشفيات 

الصحي وكم طرقا ستبنى بهذه األموال.
الطبقة  أكرث  تفيد  بطريقة  تستخدم  ولكنها 
األغنى عىل املجتمع مما تفيد تنمية البالد مثل مالكي 
السيارات ومزارعي القات الذين يستخدمون الديزل 
املدعوم لتشغيل آبار حفرت عشوائياً إلهدار املائية 

التي تعترب ثروة ثمينة.
املشتقات  دعم  خفض  أن  القول  عن  وغني 
ومصحوباً  تدريجياً  يطبق  أن  يجب  النفطية 
الطبقات  عىل  سلبي  تأثري  أي  تخفف  بإجراءات 
الضعيفة ، حيث يجب أن تبني األموال التي حصلت 
الرأي  النفطية يف  من خفض دعم أسعار املشتقات 
لزيادة  قبوًال  العملية  هذه  تلقى  أن  أجل  من  العام 
أسعار الوقود، ويجب أن يعرف كل شخص أن مدرسة 
جديدة أو مستشفى جديداً يبنى بسبب خفض دعم 

املشتقات النفطية.
التطور  أمام  اآلخر  الكبري  العائق  لعل 
بشكل  القات  استهالك  هو  اليمن  يف  االقتصادي 
الجماعي وشبه يومي حيث أن تأثريه عىل ساعات 
العمل وعىل مستوى دخل األرس الفقرة وعىل املوارد 
التنمية  عىل  كارثة  يشكل  اليمن  يف  الثمينة  املائية 
االقتصادية واالجتماعية يعلم الكثري من اليمنيني 
هذه الحقيقة لكن قد يقولون أن هذه قضية مستحيلة 
التعامل معها، لكني أختلف مع هذا الرأي، حيث ال 
شك أن هذا لن يحدث بني عشية وضحاها لكن يمكن 
تحقيقه كما قد تحقق تخفيض التدخني يف أوروبا 
تدريجياً عرب تركيب من حمالت التوعية والرضائب 
ومنع التدخني يف أماكن عامة فلماذا لن يكون األمر 

ممكنا بالنسبة للقات يف اليمن؟ 
تخزين  تمنع  أن  للحكومة  يمكن  البداية  ففي 
يكون موظفو  أن  العمل ألنه يجب  أماكن  القات يف 
بهم  والجنود مثًال يحتذى  الدولة ورجال الرشطة 
ثانياً منع بني القات يف أيام العمل مثلما كان الحال 
يف جنوب اليمن قبل الوحدة ستكون خطوة تالية 
استهالك  يصبح  فقد  هذه،  مثل  وبخطوات  نافعة، 
القات شيئاً تتمتع بها الناس يف املناسبات الخاصة 

كما كان الحال قبل وقت ليس بطويل.
كيف نطبق كل هذا؟

هي  ما  اليمني  للشعب  ُيرشح  أن  يجب  أوًال 
التغيريات التي يحدثها الحوار الوطني وملاذ1ا حيث 
يجب تفسري الدستور، والقرارات األخرى الصادرة 
للبسطاء.  حتى  تفهم  بطريقة  الحوار  مؤتمر  عن 
ويجب أن تتواجه حمالت التوعية النقد املتوقع  من 

قبل األطراف التي ُتهّدد مصالحهم الخاصة.
عرب  والقوانني  الدستور  تبني  يتم  وعندما 
الخطوة  فإن  الشعب  الله وبإرادة  بإذن  االستفتاء 
التالية ستكون التطبيق. فاليمن لم تعان من نقص 
كان  التطبيق  ولكن  الجيدة  والخطط  األفكار  من 

ناقصاً يف كثري األحيان.
وإصالح  لبناء  التطبيقية  املرحلة  فإن  إذاً 
أخرى  ومراجعة  جديدة  قوانني  وإقرار  مؤسسات 

تحتاج إىل اهتمام خاص.
اختيار  يتم  أن  يجب  املرحلة  هذه  وخالل 
أعضاء الحكومة بعيداً عن الرصاعات الحزبية بقدر 

اإلمكان.
السياسية  األحزاب  تتفف  أن  الرضوري  ومن 
تطبيق  للحكومة  تسمح  مؤقتة  هدنة  عىل 

اإلصالحات.
وخالل هذه املرحلة، سيكون لدى األحزاب دور 

يلعبونه عرب الربملان املنتخب حديثاً.
إىل  بحاجة  الديمقراطية  أن  الشك  حيث 
أحزاب  سياسية تتصارعون فكرياً وسلمياً حول 
السياسات األفضل من أجل مصلحة البالد. لكن 
سيقدمون خدمة كبرية للوطن إن سمحوا لحكومة 
تطبق  أن  الحساسة  املرحلة  هذه  خالل  مستقلة 
أنفسهم  هم  عليها  سيتفقون  التي  اإلصالحات 

قريباً إن شاء الله.
من نافلة القول إن كل األفكار املطروحة هنا 
مجرد نصائح من قبل صديق لليمن. فهو ينبغي 
عىل اليمنيني أن يتبنوها وربما يطوروها إن رأوها 

مفيدة.

بقلم/ فيليب هولسأبفيل *

* الكاتب: هو نائب السفري األملاني املغادر. وجهات النظر  
التي رشحت يف هذه املقالة هي خاصة به وال تعرب بالرضورة 

عن موقف رسمي لجمهورية أملانيا االتحادية.

<،، يقال أنه عندما ينظر المتشائم وكذا المتفائل يف كوب ماء واحد، ينظر إليه المتشائم أنه نصف فارغ بينما ينظر إليه المتفائل أنه 

ــي يف أجزاء عديدة من البالد ال  ــهل أن نرى ما هو ناقص يف الكوب وهو أن الوضع األمن ــئ. وفيما يتعلق باليمن، من الس ــف ممتل نص

يزال سيئًا، وزادت حدة األزمة اإلنسانية التي أثرت يف أكرث من نصف الشعب اليمني خالل السنوات الماضية واالقتصاد ال يشفى إال 

ــران وكذلك التوتر السياسي يف الجنوب ال يزال عاليا، وتبقى األحزاب السياسية بعيدة عن  ــاد والمحسوبية منتش ببطء، وال زال الفس

االتفاق حول شكل مستقبل الدولة يف اليمن، إذن ال أحد يستطيع إنكار أن الكوب ال زال نصف فارغ.

ــلطة إىل الرئيس  ــلمي للس ــة، فقد تحقق االنتقال الس ــدء العملية االنتقالي ــازات كثرية منذ ب ــه فقد تحققت انج ــري إلي ــن كما سيش لك

التوافقي، عبدربه منصور هادي، رغم كل الصعاب وقد أحدث هيكلة الجيش تقدمًا ملحوظًا وقد جمع مؤتمر الحوار الوطني الشامل 

ــزة كبرية يف تقديمها لتقاريرها  ــة الحوار وقد حققت بعض فرق العمل يف مؤتمر الحوار الوطني قف ــوى المتناحرة حول طاول كل الق

للمرحلة األوىل من الحوار.


