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مبكرًا وبالتحديد منذ أن بدأت االحتجاجات الشبابية والشعبية تمضي في مسارات منحرفة عن مسارات التغيير السلمي بسبب  
نزول قوى تقليدية وانتهازية الى الساحات، عملت بكل ما تملكه من قوة وامكانات ان تلتف على ارادة الشباب وان تتطفل عليها 

وتجزئها وتستثمر طاقاتهم وجهودهم النبيلة لصالحها وفي اتجاه تنفيذ اهدافها ومشاريعها كما رأينا طيلة عام كامل.
بدأ يتكون ويتبلور خيار التسوية الوطنية وارادة الوفاق الوطني لدى شريحة كبيرة من ابناء الشعب في خارج الساحات من المؤمنين 
بحتمية التغيير وضرورة االنتقال الى عهد جديد وواقع أفضل، وتوَّاقين الى بناء الدولة المدنية الحديثة وترسيخ قيم الحرية والعدالة 

والمواطنة المتساوية والتقدم االجتماعي.

االنتخابات الرئاسية
بوابة لثورة بناء بجهود الجميع

محمد علي عناش

عبدالرحمن مراد

لحظة تاريخية في حياة الوطن
تمثل االنتخابات الرئاسية حدثًا ديمقراطيًا شكليًا  

من حيث ملمحها العام لكنها ذات داللة عميقة من 
حيث السياق النفسي والثقافي واالجتماعي ألنها في مضمونها 
العام تؤصل لقيم جديدة ومبادئ انتقالية واعية، وبها ومن 
خاللها يشرعن الشعب لسلطته ويتمكن خاللها من استعادة 
وعيه بذاته ووعيه بقدراته في صناعة التحوالت بعيدًا عن 
مراكز القوى التي ظلت تهيمن ردحًا من الزمن على خياراته 

وتطلعاته وتفسد- ما أمكنها- آماله ومستقبله.

وعلينا ان ن��درك تمام اإلدراك اننا 
أمام لحظة تاريخية فارقة في حياة هذا 
الوطن وصل بها التوازن الى طريقين ال 
ثالث لهما.. طريق يؤسس لمستقبل آمن 
ومزدهر، وآخر يحاول ان يجد له مكانًا 
ليفسد علينا مستقبلنا ويعيد إنتاج نفسه 
بكل مآسيه وطغيانه واستبداده ولن 
يقف مكتوف االيدي 
الن����ه س��ي��ح��اول 
زراعة األلغام 
طريقنا  في 
حتى النصل 
الى شاطئ 
ال��ح��ي��اة.. 
ذل���������ك 
ان  تجار 
ال���م���وت 
يتربصون 
ب������ن������ا 
ال��دوائ��ر، 
ن  ينسجو و
ال��م��ؤام��رات 
ن  و يعتقد و
ان ذلك واجب 
دي��ن��ي وأم���ر 
إلهي، وه��م في 
ذل��ك يقعون في 
سوء التأويل وتحت 
طغيان  افكار زائفة 
ليست م��ن ال��دي��ن في 
ش��يء.. ولعلهم في ذلك 
يلتقون مع قوى تشعر بالخوف 
من المستقبل وقد تتضافر تلك 
االمكانات تحت شعارات غوغائية 
على  لتعمل  مضللة  و
زعزعة االستقرار واغراق 
سفينة الحياة بأمواج 
المصالح الذاتية، وهو 
األمر الذي نأمل 
أن ن��ت��ج��اوزه 
ب��ح��ك��م��ة 
وروي�����ة 
وص���ب���ر 
ة  بر مثا و
واص������رار على 
الخروج من عنق 
الزجاجة الذي كاد 
دة  را ا يخنق  أن 

الحياة فينا.
فالذين يظنون 
ان مشكلة الوطن ال 
تتجاوز »الجنوب« 
و»ص�������ع�������دة« 
و»ال����ق����اع����دة«، 
يتجاوزون حقائق 
الواقع ومعطياته، 
الجنوب  ان  ذل���ك 
وص��ع��دة والقاعدة 
ابرز مظاهر االزمة 
الوطنية، ولن تكون 
كلها مطلقًا، والقضية 
ل��وط��ن��ي��ة قضية  ا
يحدث  ول��ن  تاريخية 
انفراج فيها إال بالحوار والعدل 
والتسامح والمصالحة مع ذلك التاريخ 

الممتد فينا وفي ذاكرتنا الجمعية.
فالذين ُظلموا البد ان تنتصر لهم 
هذه اللحظة الوطنية الفارقة، والذين 
السياسي  ل��ص��راع  ا طحنتهم عجلة 
يتوجب علينا ان نجبر كسرهم، البد من 
بلسم شافٍ لكل جراح الماضي، وعلينا 
ان ندرك ان قيم الخير والحق والعدل 
والحرية المالذ القادر على صناعة الحياة 
اآلمنة والمستقرة، وبدون تلك القيم لن 
تكون الحياة إال اشتغااًل فائضًا عن حاجة 
هذا الوطن الذي عاش أزمنة متوالية 
من الحقد والخوف والكراهية والصراع 
الدامي، وقد تهيأت له المناخات المالئمة 
كي يتجاوز خوفه وحقده ويضع مكانهما 
األم��ن وال��س��الم والحب كقيم بديلة 
تحترم اآلخر وتحترم خياراته وتدافعها 
فيه تدافع حق وحقيقة ومنطق وعقل، 

النيران عدوة أو صديقة.
ثمة رأي يصدمك اآلن وأنت تنساب في 
وسط الناس يرى في العملية االنتخابية 
ترفًا اجتماعيًا وسياسيًا وعبئًا اقتصاديًا.. 
أن  اولئك  التي اليدركها  والحقيقة 
االستحقاق الدستوري ضرورة تفرضها 
حركة الحياة وض���رورات المستقبل 
والمشاركة فيها صناعة واعية لمستقبل 
هذا الوطن الذي أثخنته الجراح وأودى به 
الصراع الى مهاوي االنزالق والتطرف، 
وعاث فيه الفساد حتى كاد ان يخنق عنق 
الحياة فيه.. لذلك فالمشاركة التزام 
اخالقي أم��ام سلطة شعبية أنت من 
يملكها وثورة حقيقية في المحك العام 
أنت من يصنعها، ولن تكون ترفًا أبدًا 
الن الترف الحقيقي هو ذلك التماهي 
العجيب في فوضى الالالتزام وفي 
التحلل القيمي وفي التعامل الالمسئول 
مع الحياة.. وينبغي على اولئك الذين 
دأبوا طوال عام من الزمان على رفع 
السبابة والوسطى ان يدركوا ان الثورة 
الحقيقية تبدأ من العمق النفسي لألنا 
ومن قدرتها على إحداث المتغير الثقافي 
والقيمي واالخالقي، فجوهر الثورة لن 
يكون شكاًل خاليًا من المضمون الحقيقي 
والجوهري الذي يمأل كل الفراغات التي 
تركتها االزمنة، لذلك فقد اصبح من 
الضرورة القول ان التعامل مع مفردات 
اللحظة يجب ان يكون بقيم ومبادئ 
المستقبل وب��روح التعايش وقبول 
اآلخر، واليمكن ان تستمر الحياة بتلك 
الروح التي مانزال نشاهدها في مظاهر 
الحقد واالقصاء واالستبداد ومصادرة 
حرية اآلخر في التعبير عن موقفه ولو 
كان مناهضًا، النه ليس من المنطق ان 
نشكو شيئًا وننهى عنه ثم نأتي مثله 
بل وأسوأ منه.. ما ندعو اليه ونؤكد عليه 
هو ان يكون االنتقال الى المستقبل 
بقيم المستقبل نفسه، فاجترار الماضي 
اليكون إال تكرارًا له وحينها لن نصل الى 

شيء ذي بال يمكننا التعويل عليه.
دعونا نصنع غدًا أجمل وواقعًا أكثر 
ترجمًة لطموحات اإلنسان لننظر أبدًا 
الى الغد ولنترك الماضي في ذاكرة 
التاريخ.. واالنتخابات هي الباب 
الذي نلج منه الى اليمن الجديد.. 
فاجعلوها نقطة عبور آمن ال بداية 

نكوص.

بعد مرور عام كامل عاش خالله المواطن والوطن اليمني أيامًا   
صعبة وأزمات حياتية أبرزها ارتفاع االسعار، االنفالت األمني.. 
ومتاريس ومتاريس مضادة.. وحرب هنا وهناك.. وتقطعات.. وغياب 
خدمات الماء والكهرباء وارتفاع اسعار المشتقات النفطية الخ.. كل 
تلك المشاكل واألزمات- وفي مقدمتها االعتصامات والمظاهرات 
واعتصامات ومظاهرات مضادة جميع تلك المشاكل وغيرها احاطت 

بالبالد والعباد.
وطوال تلك االشهر الماضية وعبر سلسلة مبادرات وتنازالت وصلت 
جميع القوى السياسية في  ساحة الوطن الى قناعة واقتناع بان المبادرة 
الخليجية وآليتها المزمنة هي المخرج من تلك األوضاع المتردية التي 
أثرت على كافة مناحي الحياة وفي مقدمتها االقتصادية والتنموية في 
القطاع العام والخاص والمختلط وحتى الشلل االداري المتفاوت هنا 
وهناك يعد أبرز مخرجات هذه االزمات، في االشهر واألىام الماضية في 
الجهاز االداري للدولة وطالما وقد تم توقيع االتفاقية وتشكيل حكومة 
الوفاق الوطني وتشكيل اللجنة العسكرية واالمنية المعنية باعادة 
الحياة الى طبيعتها.. فها هي االنتخابات الرئاسية- التي تعد أبرز بنود 

االتفاقية او باالصح المبادرة الخليجية التي تحظى بدعم وتأييد دول 
الجوار  واالتحاد االوروبي وامريكا- ستقام يوم الثالثاء القادم في ظل 

ظروف التزال صعبة حتى اآلن وتحديات ماثلة للعيان.
ومع قناعتنا بأن اآلمال يجب أالَّ تختفي وتتوارى بل ان تبرز وبقوة 

وتحديدًا عقب انتخاب الرئيس التوافقي المناضل المشير عبدربه 
منصور هادي، إال ان هذه اآلمال والتطلعات والطموحات الجماهيرية 
لن تتحقق إال إذا واصل الجميع العمل بكل جد واخالص من أجل التغلب 
على كافة التحديات الماضية والحاضرة والمستقبلية حتى تخرج البالد 

من هذه األزمات.
ويجب أن تعي جميع القوى السياسية في بالدنا ان اكمال ما تبقى من 
المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وبدون التفاف او تراجع هي في األول 
واالخير في صالح كل ابناء الوطن وقواه السياسية الخيرة.. أما تجار 
الفتن والحروب ومافيا األزمات والتأزيم فإنهم بالشك ينشدون المشاكل 
على الدوام فعبرها يحققون مصالحهم الشخصية الضيقة على حساب 

مصالح الوطن والشعب..
وختامًا.. دعونا نفرد مساحات كبيرة لآلمال والطموحات والتطلعات 
بان االنتخابات الرئاسية المبكرة ونجاحها المتوقع ستكون قادرة على 
قهر كل التحديات واألزمات والمشاكل طالما ونحن جميعًا نرفع شعار 
القول والفعل اليمن فوق الجميع.. اليمن أواًل.. اليمن في قلوبنا.. وليس 

في جيوبنا.

االنتخابات 
الرئاسية.. اآلمال 

والتحديات
قاسم عامر

هذه التطلعات النبيلة لم تكن من باب 
المزايدة أو الكذب السياسي أو بإيعاز من 
األمن القومي وما يمليه النظام كما قيل 
عن ذلك كثيرًا، لمجرد انه تم التعبير 
الصحف  او  المؤتمر  عنها ف��ي صحف 
الرسمية، او لمجرد أنها انبثقت وتبلورت 
خارج الساحات وانما كانت التقاًء صادقًا 
وحقيقيًا مع تطلعات الشباب في الساحات 
وبإحساس مطلق ويقيني بما يحملونه 

من ارادة صادقة نحو التغيير والبناء.
القوى التي تريد ان تستفيد من جهود 
الشباب وتنفذ اجندة خاصة بها، صورت 
لهم ان الساحات رحاب مقدسة ومن دخلها 
صار قديسًا حتى ولو كان من عتاولة 
الفساد ومدمني الجريمة، كما صورت لهم 
ان من هم خارج الساحات غير مؤهلين 
للتغيير وفاقدون لإلدارة الوطنية، لمسنا 
هذا االمر في اكثر من لقاء ولدى أكثر من 
شخص، لم نَرَ فيها مالمح ثورة التغيير 
ولم يرسموا لنا صورة بسيطة للمستقبل 
المنشود، رأينا الجميع بمختلف تكويناتهم 
االجتماعية والسياسية يتكلمون بمنطق 

واحد »بَسْ يسقط النظام وكل 
االمور عتسبر«.

مشكلة كبيرة ان نفكر بالتغيير  
بهذه الطريقة وان نقدم على فعل 

الثورة دون ان تتكون لدينا صورة 
واضحة للمستقبل.

لذا تمكنت هذه القوى ان تلتف على 
أح��الم الشباب وتحاصر ارادة التغيير 
لديهم بمطالب جزئية التعبر عن توجهات 
حقيقية وأفق واسع للتغيير بقدر ما تعبر 
عن ثأر سياسي وتنفيذ أجندة مراكز قوى 
قبلية وعسكرية ودينية وأداتها في ذلك 
صدور الشباب العارية كما جرى التعبير 

عن ذلك كثيرًا.
حساباتهم لم تكن دقيقة او باألحرى 
منطقية فقد ظنوا ان المسألة لن تأخذ 
أكثر من أي��ام او شهر بالكثير، طالت 
المسألة أكثر مما توقعوا رغ��م انهم 
نزلوا بكل طاقاتهم وقوتهم وبسيناريو 
كامل أخذوا في تنفيذه بحذافيره، غير ان 
المسألة طالت وتعقدت أكثر، فبدا المشهد 
غائمًا ومماًل ومأساويًا خاصة عندما أخذت 
المتاريس تعلو وتتمدد اكثر وأكثر، ثم 
صار المشهد حربيًا في أكثر من جبهة 

حتى في شوارع صنعاء وحاراتها..
حينها كان الشباب يؤكدون ان العالقة 
لهم بما يجري خ��ارج الساحات، وأكد 
هذا التبرير شخصيات وقيادات ثقافية 
وأكاديمية وسياسية.. فهل هم بالفعل 

ليس لهم عالقة بما جرى؟
قد يبدو األم��ر في ظاهره على هذا 
النحو، غير ان عالئقه المختلفة تنفي 
صحة ومنطقية هذا التبرير، فالنتائج من 
المؤكد ان لها اسبابًا ومقدمات، والشباب 
بشكل مباشر وغير مباشر كانوا اسبابًا 
ومقدمات رئيسية لنتائج من هذا النوع، 
والمدرَك لدى الجميع ان قادة العمليات 
المسلحة خ��ارج الساحات هم ذاتهم 
القادة الفعليون داخل الساحات وهم بما 
ينفقونه عليها قد جعلوا االرادة الثورية 

مرهونة بإرادتهم وتوجهاتهم.
إذًا.. من المهم ان نبحث عن خلٍل ما 
في ثنايا هذا التبرير وأن نكتشف بُعدًا 
جوهريًا في المسألة الثورية برمتها.. كنا 

ندرك أن الحل بهذه الطريقة المسلحة 
التي ارتبطت بالثورة جنون وسلوك غير 
وطني وحضاري، وأن االنتصار فيها مكلف 
جدًا لدرجة ان اليكون هناك طرف منتصر 
وانما ستكون هناك خسارة كلية فادحة.. 
وأدركنا أكثر ان خيار التسوية الذي نادينا 
به منذ البداية كان خيارًا وطنيًا وانسانيًا 
عززته ودعمته مختلف االطراف االقليمية 
والدولية النه يستند ألسس واقعية، وبعد 
ان توصلوا الى قناعة بعدم وجود ثورة 
منطقية في اليمن وان ث��ورة التغيير 
الممكنة والمتاحة في اليمن، هي ثورة 
تصحيح تقوم على منظومة كاملة من 
االصالحات الشاملة، يؤمن بها ويدعمها 
ويساهم في انجاحها مختلف 
االط���������راف 

ب�����إرادة وطنية 
مسئولة.. ليس كل 

حركة أطاحت بحاكم نقول عنها 
ث��ورة، فالثورة ليست فعاًل لحظيًا 

عشوائيًا لم يتوافر فيها شروط النجاح 
ولم يكتمل بناؤها التنظيمي والفكري 
وانما فعٌل منظم ومتناغم وتستند إلى 
اهداف ومبادئ ومشروع واضح المالمح، 
كما انها فعل انجاز مستمر يغير في الواقع 
من حال سيئ الى حال أفضل وبمعايير 

واسس النهوض الكلي 
الشامل للمجتمع.

ال  اآلن  ل�����ى  ا
أس��ت��ط��ي��ع ان 
أحكم او أفتي 
ان ما حدث في 

ليبيا ث��ورة، فإلى 
فيها  تتجلَّ  ل��م  اآلن 
مالمح الثورة فالوضع 
مايزال مضطربًا واألنباء 
تتكلم عن حروب عشائر 
وق��ب��ائ��ل ف��ي اك��ث��ر من 
م��ك��ان، كما تتكلم عن 
فظائع يرتكبها الثوار من 
ن��وع اإلب���ادات الجماعية 
يُعتقد  طنين  ا مو بحق 
انهم محسوبون على نظام 

القذافي.
وال أعتقد ان مايحدث في 

مصر يحمل مالمح ث��ورة 
التغيير، خاصة عندما يكون 
لتحقيق  لعملي  ا شين  لتد ا
اه����داف ال���ث���ورة ب��إس��ق��اط 
وتحطيم تمثال الزعيم جمال 

عبدالناصر.. اذًا تجربة البدء غير 
مشجعة، فعبدالناصر لم يكن سيئًا 

كي يستحق كل ذلك ومن قِبَل جموع 

تحمل حقدًا تاريخيًا مقيتًا ومياًل شديدًا 
نحو العنف والتطرف، بل كان رمزًا قوميًا 
قاد ثورة لها إيجابياتها ولها سلبياتها 
ربما انها أخفقت في جوانب معينة، لكنها 
نجحت في جوانب اخرى وأحدثت تحوالت 

اجتماعية وثقافية ملموسة.
اذًا سأتكلم عن ثورة وأبشر بها عندما 
تكون تجربة البدء في مرحلة ما بعد 
مبارك تمثل اضافة حقيقية ونوعية 
إليجابيات ث��ورة 1952م، والمراحل 
من  بها  شا م��ا  وتصحيح  تلتها  لتي  ا
أخطاء وانكسارات، أما ان تكون تجربة 
البدء باإلقصاء والطمس وااللغاء فإنه 
سيضع الجميع أم��ام ص��ورة سيئة من 
صور أنتكاسة الثورات والتجارب الثورية 

المدمرة والفاشلة.
من هنا ك��ان خيار التسوية والوفاق 
الوطني في اليمن، خيارًا وطنيًا صادقًا 

وموضوعيًا لصنع ثورة تصحيح وبناء 
حقيقية بإرادة وجهود وطاقات الجميع 

دون استثناء..

بعض القوى تمكنت 
من االلتفاف على 

أحالم الشباب 
ومحاصرة إرادتهم


