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SMS إلى األدعياء..!!
۹ يا حمامي أمانة ما دهاك؟   

البداية «بين قوسين»
 ۹ تقول بأنك كبير.. أتفق معك أنت 
كبير.. كبير الحجم وكبير المفردات 
وحــلــو الــحــديــث.. تــقــرأ فــي الشأن 
الرياضي والفني بذات حماسك لقراءة 
ما هو سياسي.. هذا رائع.. فقد صرت 
مثقفاً وفق التعريف القائل: «المثقف 
هو من يعرف شيئاً عن كل شيء».. 

ولكن مهالً.
 ۹ ۹ خفف الوطء على هذه البقعة 
من األرض.. ليس ألن «أديم األرض 
من رفات هذه األجساد».. وإنما ألنك 
بحاجة إلى وقفة أمام مرآة الحقيقة.. 
وبالمفردات الشعبية «قر.. أُوي ي 

ي..».. وبالنحوي يعني توقّف.. اهدأ.
 ۹ هناك مثقفون بعدد بعر اإلبل 
يمارسون مهمات حقيرة، مأسورين 
بالتبعية للجاهل والغبي.. فما فائدة 
أن يكون الواحد منا فاهماً وكل عمله 
هز الرأس لمن ال يفهم؟ ما الجدوى 
من قارئ وهو يدين بالوالء األحمق 
للجاهل؟ ما الحكمة في أن تكون أممياً 
وأنت غير قادر على استيعاب زمالئك؟ 
أو ناصرياً وال تنصر أخاك على ظلمك؟ 
أو مؤتمرياً وال تسمع إال صوتك؟ أو 
إصالحياً وتتماهى مع الفساد؟ أو من 

أنصار اهللا وال تشفق على عباده؟
 ۹ ۹ الكبير هو من يسمع الناس منه 
ف  آراًء كبيرة.. والمثقف هو من يوظّ
ثقافته لتكريس قيم التواضع والمحبة 

واألخوة.
وليس من لوازم المثقف أن يكون 
ابــاً أو منافقاً أو يدين بالتبعية  كــذّ
ب  حسا على  لشخصية  ا لحه  لمصا

مصالح المجتمع الذي يعيش فيه.
 ۹ وأعــرف أن قارئاً يسأل في هذه 
مثل  لتسطير  لمبرر  ا مــا  للحظة:  ا
هذه الرسالة؟ وليس الجواب إالّ دقاً 
ألبواب مثقفين يعانون من اإلفالس 
األخالقي وهم يكتنزون في رؤوسهم 
علوماً كثيرة.. لكنهم يدمنون التبعية 
والوقاحة والفجور على حساب احترام 

الذات واحترام الحياة.. والحياء.

عبداهللا الصعفاني

حزب 
الجماهير
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التمهيد للحوار
بالرغم من مالحظاتنا على مضامين   

محاضرة األخ الدكتور ياسين سعيد 
نعمان- األمين العام للحزب االشتراكي 
اليمني- إال أنني أشعر باالرتياح لمبادرته 
فــي تقديم رؤيــتــه لمعطيات المشهد 
السياسي الراهن بل واعتبرها مهمة 
وخطوة فاعلة باتجاه اجراء عملية تشخيص 
لــلــواقــع وعــلــى االحــــزاب والتنظيمات 
السياسية بل ومختلف األطــر المدنية 
ان تسهم في تشخيص المشهد وحتى 
نتمكن جميعاً وقبل خوضنا غمار عملية 

الــحــوار الشامل من الوقوف 
ــعــاد الــصــورة  على كــافــة أب
العالقة  المشكالت  وطبيعة 
وما يتطلبه ذلك من تناوالت 
في عملية الــحــوار في اطار 
من الفهم واالستيعاب األمثل 
لمختلف القضايا وبرؤية ثاقبة 
تتجاوز تداعيات الرؤى الحزبية 
للمهنية  تنتصر  و لضيقة  ا
السياسية العلمية في مناقشة 
مختلف القضايا بتجرد كامل 
من األهــواء التي تؤثر على 
الجهود الراهنة والهادفة الى 
انجاز الحوار وتجاوز أية عراقيل 

ــواء وتأزيم المواقف  تحاول تعكير األج
وايقاف عجلة الحوار في مفترق طرق 
التحتمل اليمن البقاء فيه كثيراً ويتطلب 
من الجميع االتجاه نحو الحوار باعتباره 
المخرج الوحيد لألزمة المتفاقمة والتي 
تعيشها اليوم وتدفع ثمنها اليمن على 
حساب مقدراتها وتطلعاتها وطموحاتها 

في الديمقراطية والتنمية.
حقيقة اننا نتطلع ان تشهد األيام القادمة 
وعلى طريق الحوار الوطني الشامل العديد 
من الفعاليات الحزبية والمدنية واالبداعية 
عملية  فــي  كة  ر لمشا ا ية  هير لجما ا و
التشخيص للمشهد الراهن وبالصورة التي 
تهيئ بعلمية وروح وطنية عالية لعملية 
الحوار بما يمكن الجميع من الولوج الى 
مرحلة جديدة ومتطلبات المعالجة الناجعة 

للمشكالت العالقة..
وال شك ان مثل هذا االستكشاف للرؤى 

والتصورات الحزبية من شأنه ان يقود 
الــى تفاهمات ومقاربات حــول الكثير 
من القضايا، ولعل المترددين عن حوار 
الحوار الشامل مبعثه  تمهيدي يسبق 
يعود الى تصورهم المسبق أن مثل هذا 
االستكشاف لآلراء والمواقف من شأنه ان 
يمهد لــوالدة تحالفات سياسية وحزبية 
جديدة على ضوء اآلراء والمواقف الحزبية 

ازاء الشأن الوطني الراهن..
ربما يعتقد هؤالء المتخوفون ان مثل 
هذه التحالفات قد التخدم اطروحاتهم 
التي يزمعون طرحها على طاولة 

الحوار.
ــذا التخوف  ــان ه واذا مــا ك
صحيحاً فإن ذلك يكشف مدى 
الــرؤيــة الضيقة التي يعاني 
منها البعض في اطار تفاعله 
مع الحوار والقضايا الوطنية، 
األمر الذي يتطلب منهم سرعة 
اعادة ترتيب اوراقهم من جديد 
خاصة وان االستكشاف للمواقف 
واألراء ال يعني سوى انه عملية 
سياسية عبقرية تفرضها بقوة 
المهنية السياسية وتترك الباب 
مفتوحاً أمام مختلف االحزاب 
لتحقيق درجــات عالية من التحالفات 
السياسية وهي تحالفات مشروعة تكفلها 
العملية الديمقراطية بل وتمثل في الوقت 
ذاته ذروة درجــات االستغالل السياسي 
األمثل للمعطيات ولآلراء والمواقف والسير 
نحو ايجاد رؤية ثاقبة تخدم التطلعات 

الشعبية وتنتصر للمصالح العليا للوطن.
إننا أمام مخاضات سياسية البد للجميع ان 
يعطي مرحلة ما قبل الحوار أعلى درجات 
اهتمامه، وان غياب أي دور تمهيدي لعملية 
الحوار اليعكس إال حالة من الغباء السياسي 
الذي يؤكد عدم قدرة هذا الحزب او ذاك 
على التعاطي مع التحوالت والمتغيرات 
المتسارعة وأبــعــاد المشهد السياسي 
وتراكماته من األحداث والوقائع واستقراء 
الواقع والمستقبل.. وذلك يعد ترمومتراً 
لقياس درجــة االستشعار بالمسئولية 

الوطنية لدى هذا الطرف أو ذاك.

يحيى علي نوري

عدد مكرس بمناسبة 
الذكرى الـ49

 لثورة 14 أكتوبر الخالدة


