
ألم تكن الحرب الشطرية1972م. هي الحرب 
الفاصلة،كما يتوهم الكثيرمن الناس،فهي لم 
المتحاربون،  التي يستخدم فيها  تكن بالحرب 
القتال  المتعارف عليها ف��ي  ل��ح��روب  ا عمليات 
المتالحم،أومايسمى بتكتيك إدرع واصدم والعدو 
أنها لم تكن فاصلة، بين عناصر  بالخلف،كما 
متقاربة،الوصال بينها ممكنًا,والفاصلة بين أجزاء 
بينها حاصاًل،وبالتالي فهي  متشابكة،التقارب 
حرب كاشفة واضحة، أكثرمنها فاصلة، فالفصيل 
االسالمي الثائر في الجنوب،الذي ك��ان يطالب 
بقوة،اإلعتراف به كدولة مستقلة، هومن موّل 
الحرب, ودع��ى إليها بالقوة،في بينما الفصيل 
االسالمي المتطرف، الذي قاتل تحت راية الملكية، 
وكان يرفض االنفصال واالعتراف بالجنوب كدولة 
مستقلة،هومن رف��ض الوحدة ودع��ى إل��ى حرب 
الشيوعية الكافرة،في حين الفصيل االسالمي 
الجمهوري، الذي اعترف بالجنوب دولة مستقلة،تحت 
نيران حصارالسبعين كماهومشهور،هومن تمسك 
بالصمت،واعطى ألنصاره الضوء األخضر،للمشاركة 
في تلك المعركة،ودفع بالرئيس/ األرياني بالذهاب 
إلى طرابلس - ليبيا- للتوقيع على بيان طرابلس،من 

باب ذرّ الرماد في العيون 
ليس إال..،

بنظرة  تلقي  ول���و         
سريعة،إلى ما أشرنا إليه 
سابقًا،لوجدت أّن األخ��وان 
المسلمين، هم من شطب 
وزارة ال���دول���ة ل��ش��ؤون 
الجنوب،في حكومة الوفاق 
ع��ام 1965م.وذل����ك طلبًا 
في تعميق عالقة األخ��وان 
باالستعمارالبريطاني،وهذه 
داللة واضحة، من أّن األخوان 
يخهم  ر تا عبر  ، لمسلمين ا
كثيرًا  السياسي،يغامرون 
في إرضاء الخصوم،ولو كان 
ذلك الغمار،يدعوإلى التنازل 
أوبيع األوطان،ولعل اعتراف 
حكومة األخ��وان المسلمين 
نها  أ ء،بالجنوب  صنعا ف��ي 
دولة مستقلة،عام 1967م. 
ك��ان وم��اي��زال شاهدعيان، 
ع��ل��ى س��ي��اس��ة األخ�����وان 
لهم  ز تنا في  ، لمسلمين ا
عن أعظم قطعة جغرافية، 
تنافس في ال��وص��ول إليها 
الشرق والغرب، الواقعة في 
جنوب غرب الجزيرة العربية 
- عدن - طلبًا للحصول على 

الدعم والمال المدنس.
     وبالمقابل فإّن حرب 72م. بين شطري اليمن، 
لم تكن حربًا يطلب أصحابها تحقيق الوحدة، كما 
يعتقدالبعض،وإنما هي حرب يطلب أصحابها،تقاسم 
ذلك الدعم الخارجي،والمال األجنبي، الذي انقطع 
عن الفصيل االسالمي في ع��دن،وم��ازال جاريًا 
في صنعاء، وهوما جعل الفصائل  االسالمية، 
المتطرفة والمعتدلة في اليمن،في آخرالمطاف، 
تتصارع حد الموت،وتتخلى عن والئها االسالمي 
السياسي،وتذوب في الوالء القبلي الخانق المميت، 
لتصبح تضحيات الثورة وغنائم الجمهورية، في جيب 
الشيخ،األحمرأبوأسنان،وسنان أبولحوم، وبطريقة 
يتنافس فيها قبائل الوسط ،م��ن ذوي األي��دي 
والسلطان واألسنان،على مقدرات الجيش، ولحوم 
وأموال الثارات القبلية وتثقيل العدال،في المناطق 
الشرقية،والرسوم الجمركية والضرائب،وبيت مال 
المسلمين، المدفوعة من عرق شاقي الشقاة،في 
باليمن  الغربية،أومايسمى  الجنوبية  المناطق 

األسفل.
 وبموجب ذل��ك أصبحت البالد،تسيرفي حالة 
تدهورمستمر، في األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية،بفعل تلك الفوضى والفساد المالي 
واإلداري الذي استشرى في كل مرفق من مرافق 

الحياة .. 
الجيش في ظل

 حكومة التصحيح
 في هذه األثناء وأمام هذه الحالة المزرية،تبلورت 
فكرة التصحيح في البيان الشهير المتضمن لمطالب 
القوات المسلحة واألمن، والتي تركزت في مجموعها 
على تصحيح األوضاع المالية واالقتصادية واإلدارية 
والسياسية للبالد،حيث وأّن السلطات العليا في الدولة 
آنذاك،لم يكن في مقدورها أن تفعل شيئًا النتشال 
البالد,من وهدة الفساد التي دُفعت إليها،وذلك 
أمرطبيعي لكون تلك السلطات جزءًا ال يتجزأ،من تلك 
األوضاع الفاسدة،التي طالب )بيان القوات المسلحة 
واألم��ن( بتصحيحها ،ومن ثم فقد وجدت القوات 

المسلحة واألمن،نفسها أم��ام خيارين ال ثالث 
لهما ، فإما أن تقف موقف المتفرج من استمرار 
المالية واالقتصادية  التدهورالمريع,لألوضاع 
واإلدارية والسياسية للبالد، مكتفية بإعالن مطالبها 
التي تضمنها )البيان( الشهير المشار إليه ،وإما أن 
تواجه مسئولياتها بشجاعة وتقبل بتسّلم قيادة 
البالد،لتُوقف ذلك التدهورالرهيب، الذي ال بد وأن 
يؤدي بالبالد إلى كارثة مروعة ال يعلم مداها إال اهلل.
ع  نتزا إ لبطل  ا جيشنا  ع  فقداستطا لفعل  وبا
السلطة من التياراالقطاعي القبلي العصبوي،وذلك 
بتفجيرحركة الثالث عشرمن يونيوالتصحيحية 
المجيدة عام 1974م،بقيادة الرئيس/المقدم 
ابراهيم الحمدي،الذي أعاد للثورة السبتمبرية 
إعتبارها،وتوجيه شئون البالد وسياسة الدولة 
الشعب  وأم��ان��ي  يتفق  الصحيحة،بما  الوجهة 
وطموحاته ومصالحه العليا،ويضع حدًا لما عاناه 
السابقة،على  االثني عشرعامًا  شعبنا،طوال 
تحكم  المجيدة,من  التصحيحية  يونيو  حركة 

القوى  الفرد والشللية،وتجمعات  وتسلط 
المتخلفة,بمصائرالبالد ومقدراتها,وقد 

تم التركيزمنذ البداية،على تصحيح 
أوضاع القوات المسلحة واألمن،بالدرجة 

األول��ى، بحكم كونها درع البالد 
الواقي ، وحامية مكاسب 

الشعب. 

وفي اليوم 
ص���ادف الثاني لقيام الحركة،الذي 

يوم الجمعة 14 يونيو 1974م.أص��در مجلس 
القيادة ع��ددًا من ال��ق��رارات الهامة،ذات العالقة 
الوطيدة والوثيقة،بتحقيق االستقرار، ومكافحة 
الفساد بصورة مباشرة،وغير مباشرة وهي كالتالي :
1- قرار مجلس القيادة رقم )9( لسن�ة 1974م 

بزيادة مرتبات أفراد القوات المسلحة واألمن 
2- قرار مجلس القيادة رقم )10( لسن�ة 1974م 
بتنفيذ الكادرالخاص،بضباط القوات المسلحة 
واألمن،والمهنيين والفنيين من رتبة مالزم ثاني 

إلى رتبة عقيد.
3- قرار مجلس القيادة رقم )11( لسن�ة 1974م 
بإنشاء إدارة خاصة بأسر الشهداء والمشوهين 

وجرحى الحروب .
4- ق���رار مجلس ال��ق��ي��ادة رق��م )13( لسن�ة 
1974م بإحياء مشروع قرارات التصحيح للقوات 
المسلح�ة واألمن.وهذه القرارات السريعة،رفعت 
الحالة المعنوية العالية،لدى أفرادالجيش، وألهبت 
أهبّت  على  نفوسهم،وجعلتهم  ف��ي  لحماس  ا
االستعداد،لمواجهة ماقد تسفرعنه األح��داث 
القادمة،مما يفكر بتنفيذه أع��داء الجيوش،من 
عناصرالطابورالخامس،ضدالجيش اليمني، جراء 
ذلك اإلنتزاع السلطوي السلمي الحر،الذي قام به 
الجيش في إنتزاع قيادة البالد،من التيار اإلقطاعي 
التقليدي،الذي سام البالد والعباد بالمحسوبية 

والفساد. 
وفي 1974/7/28م صدر قرار مجلس القيادة 
1974م بتشكيل لجنة عليا  68( لسنة  رق��م )
لمتابعة تنفيذ قرارات التصحيح،للقوات المسلحة 
واألم��ن، بموجب كشوفات سبتمبر1971م ،وقد 
نص القرار على صرف المرتبات،يدًا بيد، وهذاساعد 
كثيرًاعلى حرمان المشائخ،من استنزاف خزائن 
الجيش بأسماء وهمية،كما ساعد ذلك على تصفية 
الجيش،من عناصر الطابور الخامس،التي دمرت 
الجيش من الداخل، وحطمت معنوياته وطاقاته، 

وهو ماأثار حقد عناصر الجيش الشعبي،بقيادة 
الشيخ/عبداهلل ودفع بهم إلى خوض مواجهات دامية، 
مع الجيش النظامي،على كل المحاور والجبهات 
القتالية،استطاع فيها الجيش النظامي تحقيق 
اتنصارت ساحقة، على تلك العناصر الحاقدة على 
الثورة والجمهورية،والجيش والوطن،كان آخرها 
معركة جبل الصمع، التي سطرفيها اللواء األول 
مظالت، أروع المواقف البطولية، بقيادة الرائد/

أحمدمحسن غالب الشرجبي،ومساندة الرائد/عمرطه 
األهدل ركن استخبارات محورلواء صنعاء،وبموجب 
تلك االنتصارات استطاع الرئيس/ الحمدي، أن يعيد 
للجيش اليمني إعتباره وهيبته ومكانته في المجمتع.
ويفتح مكاتب التجنييد،إلستقبال المجندين،الذين 
الحمدي،انشاء  الرئيس/  استطاع من خاللهم 
قوات العمالقة،أعظم قوة دفاعية عرفها التاريخ 
اليمني، في تلك المرحلة،كما قام بإعادة هيكلة 
القوات الخاصة اليمنية،بقيادة الرائد/ عبداهلل 
عبدالعالم،تلك القوة الدفاعية والهجومية،التي 
بالجيش  الرئيس/الحمدي،  عليها  ك��ان يطلق 
األحمر،وكانت هناك توجهات جادة،في تفعيل 
وتحقيق الهدف الثاني للثورة المينية، بناء جيش 
وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها(.
إالأّن أع��داء الجيش والوطن،عاجلوه بعزومةٍ 
غادرة،وفي وليمةٍ قاتلة،لم يكن لها مثيل في عادات 
وتقاليد،وأخالق وأدبيات المجتمع 
اليمني على اإلط��الق، وبسبب 
فصل الجيش عن االعالم،استطاع 
أع��داء الجيش وال��وط��ن، تضليل 
المجتمع اليمني، وإقناعه،من أّن 
إغتيال الحمدي، كان بسبب التوقيع 
ليتسنى  ليمنية، ا ل��وح��دة  ا على 
لهم - بعدإغتياله بيومين فقط - 
التسابق المحموم،في ميادين المؤامرة 
وت��دم��ي��رق��وات  لفكفكت  لمكشوفة، ا
العمالقة،تلك القوة الدفاعيةالضاربة،التي كان 
للرئيس/ صالح,شرف المحافظة،على بعض 
المرابطة  التشكيلية،الرابضة بقواتها  أصولها 
ال��ي��وم, في المنطقة الشمالية الغربية,وإلغاء 
ال��وح��دات المركزية، تلك القوة األمنية،التي 
سطرت أروع المالحم البطولية,في الدفاع عن 
الثورة والجمهورية،ويأتي بعده مقتل الرئيس/ 
أحمدالغشمي، في جريمة شنعاء،بعدأن تمّ قبل 
مقتله بشهرين،تهميش ألوية العروبة، 
لقوات  لمغاوير،وتدميرا ا ل��وي��ة  وأ
الخاصة،بفتاوي دينية،استباحت دماء 
أف��راد وق��ادة تلك 
عية  فا لد ا ، ة لقو ا
لتي  ا مية، لهجو ا و
خ���رج���ت ت��ح��م��ل 
ج���رح���اه���ا على 
أكتافها ودماءها 
تسيل من منقطة 
ال��ق��ري��ش��ة - تعز 
- وحتى محافظة لحج.وبالتالي: فإّن الذي انقلب 
على السالل، ودمرجيش الثورة،وخلع األرياني 
ودمرالجيش الجمهوري، هم أنفسهم الذين اغتالوا 
الرئيس/الحمدي وقتلوا الغشمي،بتلك الطريقة 
البشعة،ودمروا جيش السبعين،أما لماذا إختلفت 
أساليب ووسائل اإلنتقام لدى الطرف اآلخ��ر، من 
الطرد والخلع، إل��ى الذبح واإلغتيال؟ففي تلك 
األساليب والوسائل، شهادة صدق، على ذلك الحقد 
والعداء، الذي يحمله أعداء الجيش والوطن،ألبناء 
هذه المؤسسة الوطنية،الذين يحملون في قلوبهم 
حب الوطن،ويدفعون دمائهم رخيصة، في سبيل 
الثورة ودوام الجمهورية،وتجري في هاماتهم 
الشامخة،ذرات فكرية متتابعة، يتشكل من تتابعها 
السريع، المشروع النهضوي التقدمي،الذي يعم 
خيره البالد والعباد،كماأّن اغتيال الحمدي والغشمي، 
بتلك الطريقة المخيفة، كانت ردة فعل حاقدة،بسبب 
انتزاع الجيش،لقيادة البالدمن التياراالقطاعي، في 
عام 1974م.واستطاع أن يحقق نجاحات عالية، على 
كافة المستويات السياسية واالقتصادية والعسكرية 
واألمنية،وأن يعيد للثورة والجيش إعتبارهما،ويتخذ 

يوم 23إبريل عيدًا للجيش.
أمّا تتابع اإلغتياالت واالنقالبات من الرئيس/
الحمدي والغشمي، وحتى االنقالب على الرئيس/ 
صالح، في يوم 15/أكتوبر1978/فتلك كانت 
دعاية إرهابية للجيش والشعب، بعدم انتخاب أي 
رئيس ق��ادم من قيادة الجيش،ولوكان التوقيع 
إغتيال  ف��ي  لرئيسي  ا الوحدة,هوالسبب  على 
الرئيس/ الحمدي،فلماذا حاولت الكتيبة األولى 
م���درع، اغتيال،الرئيس/ سالمين أث��ن��اء دفن 
الحمدي؟ولماذاقام الرفاق بقتل الغشمي،وهم 
يطلبون الوحدة؟ولماذا يتم تدميرالجيش بتلك 
الطريقة؟ولماذا الناصريون انقلبوا على الرئيس/
ص��ال��ح،وه��م م��ن ط���الب ال��وح��دة؟وم��ن أشعل 

حرب1979م؟

»اإلخوان« وسياسة تدمريالجيوش

عاد الرئيس السالل من مقر إقامته الجبرية في مصر، ومازال يحدوه األمل في بناء جيش وطني قوي، وتبعًا لذلك ذهب إلى 
لملمة أصول الجيش الممزقة،وأعاد تشكيلها من جديد، وبدأ يغرس في الجيش الروح المعنوية العالية، وروح  الحماس 
التي لم تكن مرتفعة، وتقوية والئه المهزوز الذي أصبح غير مضمون، جراء ماحدث له من هزات مادية ومعنوية، وأرسل 
وفدًا كبيرًا إلى موسكو لغرض الحصول على مساعدات عسكرية واقتصادية مباشرة ،وقد وصلت في تلك الفترة بعثة عسكرية 
سوفييتية إلى اليمن لتقديرالمتطلبات ورسم الخطط العسكرية لتطويرالجيش الجمهوري، إال أّن  خصومه عاجلوه باالنقالب في 
خمسة نوفمبر 1967م الذي غادر فيه الرئيس السالل بالده ومنصبه دون رجعة، ليصبح كل ذلك ثمن حبه لجيشه الجمهوري، 

)4(وشعبه ووطنه، واخالصه لثورة بالده في تحقيق أهدافها السامية.

تحليل12
االثنين : 22 / 10 / 2012م 

 الموافق :6/ ذو الحجة / 1433هـ 
العدد: )1633 (

 أحمداألهدل

لم يتبقَ على عقد مؤتمر الحوار الوطني سوى شهر، دعونا 
هذه المرة نكون جادين في مواقفنا، جادين في حواراتنا 
ومناقشاتنا لقضايانا الوطنية، دعونا نخلع عباءة الماضي 
المثقلة بالثارات السياسية واالحقاد الشخصية، وأن ننزع 
الكثير من األقنعة التي طالما حجبت الحقيقة وزورت الواقع 
وزيفت وعي وثقافة الناس، كي نكون أكثر وضوحًا وصدقًا على 
طاولة الحوار، فما أحوج اللحظة الى الصدق والموضوعية، وما 
أحوج الوطن في هذه اللحظة الراهنة إلى أن نكبر ونتسامى 
وأن نرتفع الى مستوى الحدث التاريخي، وأن نستشعر حجم 
التحديات الوطنية وحجم المسئولية التاريخية تجاه وطن 
وشعب يقوده الى المجهول قلة من النفعيين واالنتهازيين 

والطامحين في السلطة والثروة.

عن مؤتمر الحوار 
.. رؤى وتطلعــات

إن الوطن ليس فالنًا أو فالنًا أو ذاك الحزب دون 
ذلك الحزب، أو تلك المنطقة دون تلك المنطقة، 
فالوطن هو الجميع ويتسع للجميع على قاعدة 
المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية واحترام 
النظام والقانون وتحقيق مصلحة الوطن والشعب، 
لذا فالحوار الوطني الجاد يتطلب من جميع األطراف 
أن يتحرروا من أثقالهم وشيفونيتهم وأحكامهم 
وشروطهم المسبقة، وأن يستوعبوا أن الحوار 
الوطني هو حوار بين مختلف قوى المجتمع الحية 
والفاعلة، أهدافه وغاياته وجوهره هو تجاوز هذه 
األزمة اليمنية الخانقة وتحقيق المصلحة العليا 
للوطن والشعب، ال حوار تجاري بين شركات متعددة 
الجنسيات والنشاطات، قائم على سعي كل شركة 
الى تحقيق أكبر قدر من المكاسب، كما حدث عند 
تشكيل حكومة الوفاق الوطني والذي طغى فيها 
حوار المحاصصة على حساب المعايير الوطنية، األمر 
الذي جعل من هذه الحكومة أفشل حكومة في تاريخ 
اليمن وفقًا لتقييم الكثير من المنظمات والمختصين 
والمراقبين للشأن اليمني، ليس فقط على مستوى 
سوء االدارة وضآلة النتائج، وإنما أيضًا على مستوى 
حجم الفساد وسوء الممارسات واالبتعاد كثيرًا عن 
جوهر الوفاق وطبيعة المرحلة وأسس التسوية 
السياسية.. بل ووصل األمر بهذه الحكومة- التي 
ال تنفذ أجندة وطنية وانما أصبحت تنفذ أجندة 
أشخاص ومراكز قوى عسكرية وحزبية- الى درجة 
التورط في التجنيد الحزبي لصالح حزب االصالح 
س��واء في المؤسسات األمنية أو في معسكرات 
الفرقة األول��ى م���درع.. وال��ذي يُعتبر من أكثر 
الشواهد والدالئل ليس فقط على فشل باسندوة 
وعدم كفاءته الدارة حكومة المرحلة الوفاقية، بل 
وعلى األجندة المشبوهة التي ينفذها، وليس من 
المنطق أن مثل هذه المسألة الخطيرة يتم تجاهلها 
أو اغفالها في مؤتمر الحوار الوطني، وانما يجب أن 
تكون من األولويات التي يجب أن تُطرح على طاولة 

الحوار الوطني المسئول.
حقيقًة لسنا نحن فقط من يعول على مؤتمر 
الحوار الوطني، في أنه سيضع النقاط على الحروف 
ويصوب مسار التغيير، ويخرج البالد من هذه األزمة 
الخانقة وهذا المأزق الخطير، وإنما أيضًا جميع 
المهتمين بشأن اليمن وبأمنها واستقرارها ووحدتها.

ونحن اذا نراهن على هذا األمر ونعلق عليه اآلمال، 
فمن المؤكد أن هناك قوى تراهن على افشال مؤتمر 

الحوار الوطني وبمختلف 
الوسائل واالم��ك��ان��ات، 
س���واًء م��ن داخ���ل لجنة 
الحوار ولجنتها الفنية، أو 
من خارجهما، وقد نشهد 
األي��ام القادمة تصعيدًا 
ع��س��ك��ري��ًا وس��ي��اس��ي��ًا 
واع��الم��ي��ًا ف��ي أكثر من 
الهدف  منطقة وجبهة، 
من هذا التصعيد افشال 
مؤتمر الحوار الوطني أو 
عرقلة عقده في موعده 
المحدد، وترحيل جميع 
القضايا الوطنية العالقة.

تُ��ع��ت��ب��ر م��ؤت��م��رات 
ال��ح��وارات الوطنية من 
أرقى التوجهات السياسية 
وأفضل أدواتها الناجحة 
في ادارة األزمات وتجاوز 
الخالفات وتغليب ما هو 
مشترك وج��وه��ري بين 
جميع األط����راف، على 
م��ا ه��و مختلف وذات��ي 
وهامشي أو مدعاة إلثارة 
الخالفات والنزاعات، كما 
تُعتبر من أفضل األدوات 
مبدأ  وترسيخ  لتحقيق 
في  لوطنية  ا كة  لشرا ا
يضاًَ  وأ لتنمية  ا تحقيق 
تحمل االعباء والمشاكل.

ت��ج��رب��ة ال����ح����وارات 
لمنطقة  ا في  لوطنية  ا
 ، بالدنا ومنها  لعربية  ا
خ���الل ن��ص��ف ق���رن من 
بعد الثورات التحريرية 
واالس��ت��ق��الل، تُعتبر 
تجارب ضئيلة وفاشلة في 
معظمها، وغالبًا ما انتهت 
نقالبات،  وا بصراعات 
هذا الفشل الذي كان هو 
بدوره من أكثر األسباب 

والعوامل التي أدت الى سيطرة أنظمة الحكم 
الفردي، وتعميق الهوة والقطيعة بين األنظمة 
والكيانات السياسية والنخبوية، وبين هذه الكيانات 

بعضها ببعض.
معايير »جرايس«

الكثير من الباحثين في علم التفاوض، تطرقوا الى 

الكثير من األسباب والعوامل التي تؤدي الى فشل 
الحوارات الوطنية، كما تطرقوا الى عوامل ومعايير 
النجاح أيضًا، وفي هذا الصدد، أجمع هؤالء الباحثون 
والكثير من علماء السياسة واالقتصاد، على معايير 
كمية ونوعية محددة، تُعتبر من األساسيات في 
ادارة الحوارات ونجاحها، أسموها معايير أو مقوالت 

»جرايس« هي:
1- على المتحاور أال يفرض نفسه أو يناقض 
ما يقوله أو ما يتعهد به، وأن يتجنب الغموض 

وااللتباس في الحوار.
2- على المتحاور أن يجعل مشاركته في الحوار 

متسقة مع الواقع ومع عناصر الحجة.
3- على المتحدث أن يشارك في الحوار بالقدر 
المطلوب طبقًا لسياق المحدث ذات��ه وعليه أن 
يتجنب االسهاب، والمقصود هنا أال تطغى القضايا 
الهامشية على القضايا الرئيسية وأال يغدو الحوار 
مجرد استعراض خطابي وتنظير أجوف يبتعد عن 
الواقعية وال يثمر في النهاية عن مواقف وقرارات 

جادة وموضوعية.
يمكن أن نضيف الى هذه المعايير واألساسيات 
الحوارية مسائل جوهرية، كضرورة أن تكون هناك 
تطلعات مشتركة يسعى المتحاورون الى تحقيقها 
حتى تتحقق أجندة المجتمع ال أجندة األشخاص 
واألح���زاب، باالضافة ال��ى ع��دم تبرير األخطاء 
والتجاوزات الراهنة بأخطاء وتجاوزات قد تكون 
مماثلة حدثت في الفترة الماضية، ألن هذا يعتبر 

تبريرًا غير منطقي وال يخدم نجاح الحوار الوطني.
في أي حوار وطني هناك بالطبع لكل طرف وجهات 
نظر متعددة ومختلفة حول الكثير من القضايا 
والمسائل، منها ما هو طفيف االختالف يمكن 
تجاوزه بتقارب وجهات النظر والوصول الى نقاط 
التقاء مشتركة، ومنها ما هو حاد االختالف وهي 
التي يسميها علماء التفاوض ب�»مناطق وحقول 
االشتباك« وغالبًا ما تفشل وتتعرقل الحوارات 
الوطنية عند هذه الحقول.. لتجاوز هذه الحقول 
البد من اهمال االجندة الخاصة، واهمال الخطابات 
والرؤى االنغالقية الضيقة، التي ال تكرس إاّل أحادية 
التوجه، وهذه المسألة غالبًا ما تبدو في تفاعالت 
اللجنة كانعكاس لثقافة التسلط واالستبداد، 
لذا البد أن يكون جميع المتحاورين عند حقول 
االشتباك موضوعيين وعقالنيين، وأن يجمعوا 
على أكثر الرؤى صوابية 
ومناسبة، وأكثر الرؤى 
التي تحقق أكبر قدر من 
المصلحة والفائدة للوطن 

والمجتمع.
على افتراض أن أطراف 
مؤتمر حوارنا الوطني 
القادم سيبدأون بتساؤل، 
م����اذا ن��ري��د؟ وم���ا هي 
أب��رز قضايانا الوطنية 

الرئيسية؟
من المؤكد أن االجابة 
س��ت��ك��ون: أن��ن��ا ن��ري��د 
ت��ج��اوز األزم����ة -دول���ة 
مدنية حديثة- مواطنة 
م��ت��س��اوي��ة - ع��دال��ة 
اجتماعية - تداول سلمي 
للسلطة - احترام وصيانة 
الحقوق والحريات - تقدم 
اجتماعي واقتصادي.. 
أما أبرز القضايا الوطنية 
هي: القضية الجنوبية، 
قضية صعدة، انقسام 
الجيش، االنفالت األمني، 

العجز االقتصادي..
أك���ي���د أن ال��ج��م��ي��ع 
ه��ذه  ع��ل��ى  سيتفقون 
المسائل وبإجماع مطلق، 
غير أن��ه م��ن الطبيعي 
االنتقال ال��ى التساؤل 
التالي المترتب على هذا 
اإلجماع وهو كيف سيتم 
تحقيق ذل��ك وح��ل تلك 

القضايا؟
م��ن ه��ن��ا س���وف تبدأ 
ح��ق��ول االش��ت��ب��اك في 
الظهور بخصوص الكثير 
من المسائل، لكنه أيضًا 
من هنا يجب أن تتجلى 
الموضوعية وأن تحدث 
ال��ت��ن��ازالت، وأن تتجلى 
عبقرية البعض في ابراز مالمح مشروع وطني يكون 
قريبًا من رؤى ومدارك جميع األطراف، مع ضرورة 
أن يتضمن هذا المشروع األساسيات الجوهرية 
واألولويات الحتمية، ألن هذه األساسيات تعتبر 
اللبنات األولى للتراكم والبناء االيجابي، والمداخل 

الرئيسية إلحداث التحوالت السليمة..

محمد علي عناش

معايير »جرايس«

علم  ف��ي  لباحثين  ا م��ن  الكثير 
التفاوض، تطرقوا الى الكثير من 
األس��ب��اب وال��ع��وام��ل التي ت��ؤدي 
الى فشل الحوارات الوطنية، كما 
تطرقوا الى عوامل ومعايير النجاح 
أيضًا، وفي هذا الصدد، أجمع هؤالء 
الباحثون والكثير من علماء السياسة 
واالقتصاد، على معايير كمية ونوعية 
محددة، تُعتبر من األساسيات في 
ادارة الحوارات ونجاحها، أسموها 

معايير أو مقوالت »جرايس« هي:
أال يفرض  المتحاور  1- على 
نفسه أو يناقض ما يقوله أو ما 
يتعهد به، وأن يتجنب الغموض 

وااللتباس في الحوار.
يجعل  أن  لمتحاور  ا على   -2
مشاركته في الحوار متسقة مع 

الواقع ومع عناصر الحجة.
3- على المتحدث أن يشارك 
في الحوار بالقدر المطلوب طبقًا 
لسياق المحدث ذاته وعليه أن 
يتجنب االسهاب، والمقصود هنا 
لهامشية  ا يا  القضا تطغى  أال 
على القضايا الرئيسية وأال يغدو 
الحوار مجرد استعراض خطابي 
وتنظير أجوف يبتعد عن الواقعية 
وال يثمر في النهاية عن مواقف 

وقرارات جادة وموضوعية.


