
نبيهة محضور
منذ أشهر مضت في مقالة سابقة 
عنونتها بـ)هذا الشبل من ذاك األسد( 
وقصدت بها العميد احمد علي صالح، 
لم أكن مبالغة وال مجاملة ولكنها الحقيقية 
تفرض نفسها فالمواقف تفرض احترام 
الشخص أو احتقاره.. ومواقف احمد علي 
صالح مواقف مسئول  يعي معنى المسؤولية.. 
وشخصية تجبرك على احترامها.. صمته 
العقالني .. هدوؤه اليقض .. سلوكه المسئول 

..
لم نعرفه لكونه نجل رئيس الجمهورية 
السابق ألنه لم يتباهى بذلك ابدًا، بل عرفناه 
كقائد عسكري يخدم وطنه بوفاء وبإخالص.. 
عرفناه من خالل مؤسسة عسكرية  قوية 
البنيان بناها وفق أسس علمية وإدارية لتكون 
أنموذجا في الكفاة والجاهزية , وكــان هو 
طوال فترة عمله فيها مثااًل للجندي المتميز 
المتمسك بالقوانين والتشريعات واالنضباط 
بواجبه  القيام  الحرص على  حريصًا كل 
وخدمة وطنه وشعبه على أكمل وجه وعلى 
الرغم من كل الظروف القاسية ظل صامدًا 
صلبًا .. متماسكًا .. لم يتزعزع .. ولم يفرط 

بمسئولياته ومهامه قيد أنملة.
مواقف عديدة فحصت معدنه النقي.. تفجير 
دار الرئاسة وإصابة والده الزعيم علي عبداهلل 
صالح تلك الحادثة اإلجرامية التي هزت قلوب 
اليمنيين قابلها بصبر منقطع النظير وبجلد 
الرجال الكبار، تعالى على جراحه وآالمه 
وقتها لم يعلق بكلمة واحدة كان حريصًا على 
سالمة وأمن الوطن فلم يستخدم تلك القوة 
التي يمتلكها تحت يده كما استخدمها غيره 
في زعزعة امن واستقرار اليمن ال لشيء اال 
ألن والئه كان وما زال لشيء اكبر هو الوطن، 

وألن الرجولة هي موقف وسلوك.
فها هو يتقبل بصدر رحب قرارات رئيس 
الجمهورية عبدربه منصور هادي لم يناقش 
ولم يعارض بل لقد ظل ملتزمًا بالقوانين 
واألعراف العسكرية مفوتًا بذلك الفرصة على 
الحاقدين والمكايدين الذين كثيرًا ما حاولوا 

استفزازه والنيل منه.
وهاهو اليوم وبهدوء يغادر الحياة العسكرية 
بعد ان ترك فيها بصمة لن تزول مهما حاول 
البعض ذلك مخلفًا ورائه مؤسسة عسكرية 
يُشهد لها بالجدارة والكفاءة واالنضباط 
»الحرس الجمهوري الذي كان له دور بارز 
في حماية الوطن في مرحلة تُعد من أقسى 
المراحل التي مر بها اليمن , هــذا الكيان 

العسكري الــذي حــاول أصــحــاب النفوس 
 . . ت لمسميا ا بمختلف  ثه  جتثا ا يضة  لمر ا
الدبلوماسي  التمثيل  متناسيين ان هــذا 
دليل على مكانة وثقة رئيس الجمهورية به 
فالسفراء هم وجه الوطن وتقديرهم من 
تقدير الوطن وأي مساس بهم هو مساس 

بهيبة وسيادة الوطن .
إن هذا التحول في حياة العميد احمد علي 
عبداهلل صالح هو بداية لحياة مدنية على 
الرغم من أنه يحمل المدنية فكرًا وسلوكًا 
حتى حينما كان يرتدي الزي العسكري بعكس 
أناس يتحدثون ليل نهار عن الدولة المدنية وال 

يعرفون معناها .
فتحية من األعماق إلى الدبلوماسي  احمد 
علي عبداهلل صالح، أنت خير من يمثل اليمن 
.. وخارجيًا والمتميزون سيكونون  داخليًا

متميزون في أي مكان ,.
فهل يكفي إلى هنا منازعات ومكايدات.. 
وهــل تخمد قـــرارات 10 ابريل نــار الحقد 
المتأججة في نفوس الحاقدين على الزعيم 
علي عبداهلل صالح وأوالده  ويلتفت أولئك 
المرضى إلى بناء الوطن واالهتمام باإلنسان 
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هل احزاب المشترك حريصة الى 
هذه الدرجة على فتح الباب على 
صلة  ا لمو ين  سد للفا عيه  ا مصر
نهب المال العام حيث ان الوضع 
االقتصادي الوطني يتدهور والوضع 
المعيشي للمواطنين يزداد صعوبة 
الصحف فضائح  تنشر  في حين 
فساد وزارات حكومة الوفاق الوطني 
التي تتوالى تباعًا دون خوف وال ذمة 
وتتصاعد المخاوف من حدوث انهيار 
للدولة، خاصة وهناك ضغوطات 
دولية لتغيير حكومة الوفاق، كما ان 
البنك الدولي نصح بتشكيل حكومة 
كفاءات وأكد ذلك وزير المالية الذي 
اوضح ان الحكومة سحبت مع نهاية 
فبراير 54مليارًا على المكشوف 

لتغطية العجز.
أي حكومة هذه  ــاهلل عليكم  ب
التي يتزايد الفساد ويرتفع العجز، 
والمواطن معيشته في الحضيض؟!!
ومع ذلك تقوم احزاب المشترك 
بعرقلة االجراءات القانونية الختيار 
أعضاء هيئة مكافحة الفساد وابقاء 
الفراغ الرقابي.. لماذا؟! ولمصلحة 

من؟!
ان هذا يوضح بجالء تام اهداف 
ــن ســارعــوا  ــذي ــك ال ــئ ونــوايــا اول
لالنضمام لساحات التغرير التي 
أعادت انتاجهم من جديد مع أمثالهم 
ليشكلوا فريقًا جديدًا لنهب المال 
العام تحت ذريعة مكافحة ومحاربة 
الفساد بفساد أكثر بشاعة.. وفعاًل 

الطيور على أشكالها تقع..
وصدق اهلل العظيم القائل: »وإذا 
قيل لهم التفسدوا في األرض قالوا 
إنما نحن مصلحون أال إنهم هم 
المفسدون ولكن اليشعرون«.. فأين 

القيم والمبادئ والخوف من اهلل..؟!
وأين الخطب الرنانة عن الحكم 
الرشيد التي صدَّعتم بها رؤوسنا؟! 

وأين دموعكم التي كنتم تذرفونها 
بادعاء الحرص على المال العام؟! 
وأيــن الوعود؟! لم نجد إال فسادًا 

وفاسدين من العيار الثقيل..
اننا نطالب الرئيس هادي بسرعة 
واحالة  »الفساد«  اقالة حكومة 
ل  ستكما ا و للتحقيق  ين  سد لفا ا
االجــراءات القانونية في تشكيل 
لمكافحة  لعليا  ا لوطنية  ا لهيئة  ا
الفساد وفقًا للقانون وبما يخدم 
عن  بــعــيــدًا  لوطنية  ا لمصلحة  ا
المحاصصة الحزبية التي لن تكون 
ضــدًا للفساد بل ستزيد منه ألن 
كل اعضاء حــزٍب سيدافعون عن 
الفاسدين من اعضاء حزبهم ويكون 
الوطن بدون مدافع عن المال العام 

والمصلحة العامة.
فقد سعى حزب االصالح ووزراؤه 
إلفشال جهود محافظ تعز شوقي 
احمد هائل سعيد الذي يعمل جاهدًا 
ــة لتولي  الختيار الكفاءات االداري
المناصب باالدارات العامة للمكاتب 

الخدمية بمحافظة تعز وفقًا لمبدأ 
الكفاءة والنزاهة والقدرة استنادًا 
للمعايير القانونية وعبر الجهات 
الحكومية الرسمية وبكل حياد، 
وهــذا يعتبر قفزة رائعة لــالدارة 

الرشيدة.
فلماذا يصر حزب االصالح ورئيس 

الحكومة على أخونة كل شيء..؟!
الحالمة تعز وما  مايحدث فــي 
يحصل في أكثر من محافظة يمنية 
وفي جهات ووزارات مختلفة جعل 
بالمؤتمر  أكثر تمسكًا  المواطن 
ــزب االعــتــدال  الشعبي الــعــام ح
تخلص  بعد  خــاصــة  والوسطية 
المؤتمر من الكثير من الفاسدين 
الذين هرولوا الى ساحة التغرير 

بحثًا عن مصالحهم الشخصية..
أما مصلحة الوطن فهاهي االحداث 
والــمــواقــف تثبت ان خير االمــور 
المؤتمر الشعبي العام.. ألنه صاحب 
»الرصيد« الكبير في البناء واالنجاز 
ولن يحافظ على هذه االنجازات إال 
من شيدها وبناها وعمرها، فكل 
التحية البناء شعبنا العظيم وفي 
المقدمة القيادة واعضاء المؤتمر 
الشعبي وعلى رأسهم موحد اليمن 
الزعيم الرمز علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظه 

اهلل وعافاه.. 
ــؤكــد وقــوفــنــا ودعــمــنــا لألخ  ون
المناضل عبدربه منصور هادي- 
رئيس الجمهورية النائب األول 
لرئيس المؤتمر االمين العام- وذلك 
للسير قدمًا في اخراج الوطن من 
االزمة السياسية وفقًا لتنفيذ بنود 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة وان يتم سرعة ايقاف فساد 
حكومة الوفاق واحالة الفاسدين 

للتحقيق.

من ضمن المثاليات أو الشعارات التي رفعت وتداولت في 
فترات السؤال ))من أين لك هذا؟!(( ووقاعيًا فهذه المثالية أو 
الشعار من الصعوبة تطبيقه كما مع النظريات المثالية كالماركسية 

أو غيرها.
ومع ذلك فالواقعية في التطورات كانت أوصلت إلى مايعرف بإقرار 
الذمة المالية,وهذه الخطوة الممكنة وكثيرة النجاح لم تصل إلى 

أرضية إنجاح وإنما ظلت بين الشعارات أو اإلستعماالت السياسية.

> يتزايد فساد حكومة الوفاق الوطني وبداًل من ان تقوم  الحكومة بإزالة الفساد قامت 
بإلغاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، كما تقوم احزاب اللقاء المشترك بمحاولة 
عرقلة استكمال االجراءات القانونية النتخاب هيئة جديدة لمكافحة الفساد حيث انسحب 
أعضاء مجلس الشورى محسوبين على المشترك احتجاجًا على انتخابات قائمة المجلس التي 
ارسلت الى مجلس النواب الستكمال االجراءات القانونية وانتخاب اعضاء الهيئة الوطنية العليا 
لمكافحة الفساد التي سيتم بعد ذلك رفع أسماء الفائزين الى رئيس الجمهورية لالختيار من 

االسماء الفائزة باالنتخابات واصدار قرار جمهوري بأسماء اعضاء الهيئة.

عندما حدثت في اآلونــة األخيرة 
انفجارات في المعسكرات كما في 
ــى مــدرع بصنعاء كان  الفرقة األول
تعليق الكثيرين بــأن ذلــك بمثابة 

))إخالء عهدة((. 
وحقيقة فوضع وتموضع علي محسن 
خالل األزمة جعل ويجعل اإلنجاز في 
ــرار تغييره  بالتغيير في ق القبول 
والحاجة ليسأل عما استلم حين يجرد 

ماسلم,وهذا أمر واقع
الغير المتوقع أو المعقول أو المقبول 
أن يكون ما طرح حقيقيًا بأن يطالب 
اللواء علي محسن عشرات الماليين 
والدوالرات أو يشترطها تمثل ما أنفقه 
للثوار ..والسؤال الواقعي يصبح من 
أين لعلي محسن هذه األموال ليصرف 

على الثورة أو يسلف بها الثورة؟!!
لداخل  ا قطر  أصبح  علي محسن 
اليمني ومعه حميد األحمر كما قطر 

المنطقة في إقراض الثورات!!
إذا اللواء علي محسن هو من رفض 
القرار األول أو السابق للرئيس عبدربه 
منصور هــادي فمجرد إشاعة هذه 
المطالب أو الشروط لينفذ القرار الثاني 
إنما يؤكد مستوى الممانعة لديه أو من 
طرفه لتنفيذ القرار كما يؤكد مستوى 
المدارة واإلسترضاء له لإلفشال للقرار.
إذا ثقل وتموضع اللواء علي محسن 
في األزمة مكننا من تتبع أدق لمدى 
تفعيل القرارات ولمشهد كشاهد في 
التعامل مع القرارات فكيف لنا من خالل 
هذا اإلستقراء لمدى تفعيل القرارات 
وحسمها وكيفية التعامل معها في 
ــع وذات األهمية أو  األبعاد أو األوس
األولوية الوطنية والمجتمعية سواء 
التي تتصل باألمن واإلســتــقــرار أو 

بالتنمية والتحديث.
إنني لم أعد أعرف وال علم لي بهذه 
األسماء ذات األهمية في عالم وقوائم 
ــاب الذين تالحقهم الطائرات  اإلره
بدون طيار في اليمن منذ بداية األزمة 

في اليمن وحتى اآلن.
ذلك يعني أن أميريكا حاسمة في 
ــرارات لها تجاه  تنفيذ قراراتها أو ق
إرهابيين في اليمن.. والدولة أو النظام 

بثقل »االخوان« مع هذا الحسم أو جزء 
منه وذلك لم يعد يعاب مادام االخوان 
ثقل الحكم أو النظام في اليمن إلى 
ــوة حسم تجاه التخريب  قــدرات وق
كقطاع الطرق واإلعتداء على التيار 

الكهربائي ونحوه.
خالل حروب صعدة وفي عهد الرئيس 
السابق علي عبداهلل صالح ظل يطرح 
في الخطاب السياسي واإلعالمي أن 

أنصار اهلل في صعدة إرهابيون ولكن 
أميريكا رفضت هذا التوصيف ولم 
تدخله في قائمة اإلرهــاب واعتبرت 

مايجري في صعدة تمردًا.
بالتأكيد فأميريكا ال ولن تقبل اعتبار 
قطاع الطرق أو المعتدين على محوالت 
وخطوط الكهرباء أو غيرها من اإلرهاب 
ومن الالواقعية أو من الجنون تصور 
الحل في طائرات بطيار أو بدون طيار 
لتحمي الطرق أو خطوط الكهرباء أو 
غير ذلك من المصالح العامة والحيوية.

الرئيس عبدربه منصور هادي يحظى 
بدعم واسناد دولي حاسم ربما بما لم 
يتوافر لحاكم قبله وفي ظل المتغيرات 
الدولية وفي محاور نوعية في الواقع 
ومسائل حيوية في الحياة فهو يحتاج 
إلى آلية حاسمة لتنفيذ القرارات األهم 
آنيًا وعليه في هذه األساسيات أن ال 

يراعي أثقال وأطراف صراع داخلي.
هــادي  منصور  عبدربه  لرئيس  ا

التوافق وليس  هو رئيس وحاكم 
مجرد جزء أو طرف في هذا التوافق 
ويستطيع من خالل آلية متابعة خاصة 
به واقعية ودقيقة فرض إستثنائية في 
اآللية القائمة فوق أي ترهل مصالحي 
وصراعي أو سياسي لإلنجاز والحسم 
ــم كمهام وأساسيات آنية  في األه
كحلحلة لقضايا في الواقع أو كمواجهة 

للمشكالت األهم في الواقع.
الطريقة التي تعامل بها الرئيس 
عبدربه منصور هادي مع القرارين 
األول والثاني لتغيير اللواء علي محسن 
تؤكد أنه حتى اآلن يتعامل كرئيس 
للوفاق ومع أساسات وأساسيات الوفاق 
فيما يترك لحكومة الــوفــاق كامل 
الصالحيات وكامل المسئولية للتعامل 
مع الواقع وكل قضاياه وأحداثه فهو 
الحريص على إنهاء انقسام الجيش 
وعلى بقاء واستمرار الوفاق كأطراف 
سياسية ومــا يتصل به كما مؤتمر 
الحوار الوطني فيما هو ال يتابع األهم 
المفترض على األقل في أداء الحكومة 
وأجهزتها وفيما يتصل باألهم واألكثر 

إلحاحًا آنيًا.
بغض النظر عما حدث من رفض 
للقرار األول وممانعة متنوعة تجاه 
القرار الثاني لتغيير اللواء علي محسن 
والوصول إلى إعادة توحيد الجيش بما 
يمثل الخطوة واإلنجاز األهم في إطار 
هيكلته فهذه القرارات إن لم تنعكس 
بقدر يحس ويلمس إيجابيًا في استقرار 
وأمن أفضل ومواجهة التخريب وفاعليه 
ومن وراءه وكذلك في تقدم الحوار 
الوطني باتجاه النجاح فذلك سيزيد 

للواقع وفي الواقع إحباطه وتخبطه.
نستطيع القول أن الرئيس عبدربه 
منصور هــادي نجح بقدر عــاٍل حتى 
اآلن سياسيًا في األهم والمهم ..وهو 
منذ إصدار قرارات توحيد المؤسسة 
يربط  ألن  معنيًا  ــات  ب لعسكرية  ا
نجاحاته السياسية بالمرتبط أصاًل 
وتأصياًل بها وهي النجاحات الواقعية 
وله اختيار األساليب والطرق واآللية 
األنسب في وضع الوفاق والتموضع 
ــضــارب والمتضارب  ال المضطرب 

لحكومة الوفاق.!!!

هل تخمد قرارات 10 ابريل نار الحاقدين !!!

مطهر األشموري

قرارات الرئيس.. واشتراطات محسن

علي محسن مثَّل 
بمفرده »أزمة« 

فهل تجاوزها 
اليمن؟!!

الفساد المشترك!!

حسين علي الخلقي

ــى  ــأون إل ــج ــل ــن ت ــي > ح
استخدام أساليب التهديد 
ــل بعض  ــت ومــــحــــاوالت ق
خــصــومــكــم الــســيــاســيــيــن في 
ألنهم  فقط   . ليمنية. ا الساحة 
اختلفوا معكم في الرأي وانتقدوا 

محاوالتكم إلخونة الدولة..
انتم ال شك بذلك مخطئون، 
فحين تعتقدون أن تلك األساليب 
ستخيفنا وتثنينا عن قول حقيقة 
أفعالكم وممارساتكم.. وكشف 
فسادكم الذي تمارسونه في كثير 

من مؤسسات الدولة المختلفة..
عليكم ان تدركوا أن جميع القوى 
السياسية في البلد تعي تمامًا 
مخططاتكم الهادفة إلى السيطرة 
على النظام عن طريق أساليبكم 
ومنهجكم اإلخــوانــي المتخلف 
القائم على اإلقصاء واالستحواذ 
على السلطة ومؤسسات وقطاعات 

الدولة.

فقادم األيام سيثبت حقيقة ما 
أقــول وأن األحــزاب والتنظيمات 
لمجتمع  ا ومنظمات  لسياسية  ا
المدني وكل القوى الفاعلة في 
ــوطــن ستفشل أهــدافــكــم..  ال

ألنهم يدركون خطورة أفعالكم 
وأعمالكم وخططكم التي وضعها 
مرشدكم العام في مصر والمرشد 

األصغر في اليمن.
أيها االخــوان لم ولن تخيفونا.. 
ألننا نؤمن باهلل.. ونؤمن بحرية 
ــأن كــل أبناء  ــقــول.. ونــؤمــن ب ال
الوطن يمتلكون المعرفة الكاملة 
عن تفاصيل مخططاتكم الهدامة 

للوطن وتطوره وازدهاره.
ــت قلوبنا  لــن نخافكم مــا دام
لوطن  ا وبحب  ة  لحيا با تنبض 
وننشد األمن واالستقرار والتقدم 
واالزدهـــار في ظل دولــة مدنية 
ــة.. قــائــمــة عــلــى الــعــدل  ــث حــدي
ـــرام حقوق  والـــمـــســـاواة واحـــت
اإلنسان.. وتوفير حياة كريمة لكل 

أبناء الوطن اليمني الواحد.
٭ نائب رئيس حزب التضامن 

الوطني

أيها »االخوان«.. لن تخيفونا..!!

أخيرًا استطاع األستاذ عبدالحميد 
الحدّي عضو مجلس الشورى أن يتنفس 
الصعداء بالتعبير عن وجهة نظره ورؤاه 
الذاتية تجاه الكثير من قضايا الوطن الراهنة 
ويعكس تجربته المخزونة في رفوف ذاكرته 
عبر الحلول التي أقرتها كما ور في المقابلةالتي 
أجرتها معه صحيفة »الميثاق« لسان حال 
المؤتمر الشعبي العام والــذي عاصر ميالد 
هذا الكيان السياسي ولعب دورًا مشهودًا في 
إخراجه إلى صعيد الواقع عندما حاولت مناقشة 
الرجل عن أفكاره المنشورة لم يتردد عن إعالن 
مخاوفه من إقدام البعض على تجيير أفكاره 
الذاتية لصالح المؤتمر الشعبي العام أو النظر 

إليها على أنها تسريبات مؤتمرية.
التوجس الــذي أفصح عنه الرجل ذكرني 
المؤتمرية في  لــقــيــادات  ا بمواقف بعض 
الماضي إذ كانت تحتسب مواقفه وأفكاره 
باعتبارها تجسيدًا التجاهات حــزب البعث 
العربي االشتراكي، الحقيقة أن الرجل يباهي 
بانتمائه القومي إلى حد انه لبس فكر البعث 
وتبنى شعاراته دون أن ينظم إلى الحزب فرع 
قطر اليمن ، وكان األمر مثار الدهشة للكثيرين 
بعد انتهاج التعددية السياسية وخروج األحزاب 
السياسية من أقبية الخوف مع أن صديق عمره 
رجــل األعمال المعروف والمثقف الحصيف 
األستاذ عبداهلل حمود الحسيني جاهر ببعثيته 
وتقلد عدة مناصب في القيادة القطرية إال أنه 
تمسك بعضويته للمؤتمر، من هذه المفارقة 
يمكننا فهم أبعاد تمسك الرجل ببقاء الحلول 
في إطــار الحفاظ على وحــدة الوطن وكيانه 
السياسي ورفضه المطلق للفيدرالية بحيث 
تطرق إلى الجزئيات التي كانت سبب المشاكل 
فتحدث عن السلبيات وأبعادها السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والجغرافية منوها 

باآلليات الكفيلة بتجاوزها والتغلب عليها.
ــاء مــع أن صحيفة  ــدق ــد األص ــال أح كما ق
ــروح التي كانت  )الميثاق( لم تعد بنفس ال
عليه في الماضي إال أن المقابلة لفتت انتباه 
الكثيرين لما اشتملت عليه من رؤية وطنية 
لحل مشاكل اليمن العالقة وألنها أكدت على 
أهمية بقاء الحلول في نطاق الحفاظ على 
وحدة الوطن اليمني كإنجاز تاريخي عظيم ال 

عالقة له باألخطاء والتجاوزات العبثية التي 
رافقت المسيرة الوحدوية على أرض الواقع 
موضحا في هذا الصدد الثغرات والمخاوف 
المتصلة بمشاريع الفدرلة وكل التوجهات التي 
تثير العواطف وتصبح المشاعر بنفس االتجاه 
محددا اآلليات الكفيلة بتمكين أبناء الوطن من 
االسهام الفاعل في بناء اليمن الجديد والتغلب 
على كافة الظواهر السلبية .. وتجاوز كافة 
التعقيدات والصعاب في إطار التمسك بالهوية 
الوطنية والحفاظ عليها كلما توافرت قواعد 
العدالة وحقوق المواطنة المتساوية لكل أبناء 

الشعب اليمني من المهرة إلى صعدة.
كما اشتملت المقابلة على الكثير من المعاني 
والدالالت العميقة ذات الصلة بتموين المجتمع 
اليمني ورسم الصورة الذهنية للفكرة بمفهوم 
توعوي يحفز كل أبناء الوطن على التقارب 
والحوار كأساس للقيام بأعباء المسؤولية 
الوطنية وإلثراء الذاكرة الشعبية وإحياء الهوية 
wالوطنية وبيان دورها والتصدي لكل مش
اريــع التفتيت والتجزئة فيكون كل مواطن 
يمني أينما كان موقعه على درجة عالية من 
الوعي بما يحاك ضد اليمن من مؤامرات .. مما 
الخالف حوله أن الرؤية قدمت دالالت بالغة 
األهمية عكست وجهة نظر فردية ناتجة عن 
تجربة ذاتية وسواء اتفقنا أو اختلفنا معها فإن 

ذلك ال يقلل من أهميتها .. وطالما أن السجاالت 
ال تزال قائمة في أروقة مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل لماذا ال تؤخذ وجهة النظر هذه وغيرها 
من األفكار وتنشر في وسائل اإلعالم وآليات 
التواصل المختلفة وتوزع على اللجان المختصة 
وتكون في نطاق االستنارة ومعرفة ما يدور في 
الشارع اليمني من أفكار وتجاذبات وبالتالي 
يمكن لفرق العمل أن تعتبرها أرضية للنقاش 
والتفاهم حول الكثير من القضايا التي تكتنفها 
الرسمي  لإلعالم  يكون  بحيث  الحساسية 
والحزبي واألهلي وآليات التواصل المختلفة 
دور بــارز في نقل أدق التفاصيل عن أحالم 
وتطلعات المواطنين على كافة المستويات مما 
يسهم في اكتمال الصورة الذهنية عن الواقع 
لدى أعضاء الفرق المعنية بالحوار.. كأساس 
لتخطي العقبات والتحديات في هذا السياق 
ال بد أن يتم الفرز الدقيق لمعرفة الغث من 
السمين والتركيز على وجهات النظر واألفكار 
المبتكرة والخالقة التي تمثل إضافة جديدة 
قابلة للتطور واالرتقاء بأذهان المتحاورين إلى 
مستوى مالمسة قضايا الوطن وهموم أبنائه 
ببعد يمني شامل وانتماء وطني صادق متجرد 

من كافة األهواء واالنتماءات الضيقة.
على ذات الصعيد تبرز أهمية االستفادة 
القصوى من األفكار ذات الداللة المعبرة عن 
انتماء صادق والمجسدة للرغبة الحقيقية في 
الخروج بالوطن إلى بر األمان إذا كانت تحمل 
نفس الجدية التي اتسمت بها وجهة نظر 
األستاذ عبدالحميد الحدي مع اختالفي معه في 
بعض ما ورد فيها إال أنني اعتقد أنها ستمثل 
دفعة قوية لخدمة الحوار وتوفر األرضية 

المناسبة للنجاح.
وإذا كان العلماء قد عرفوا الحكمة فقالوا: ) 
الحكمة تعني وضع الشيء في موضعه واإلصابة 
في القول والعمل(.. فإن هذا يتطلب من كل 
إنسان أن ال يستكمل نفسه وأن يراها على 
حقيقتها ويقتدي بقول الرسول األعظم صلى 
اهلل عليه وآله وسلم )الحكمة ضالة المؤمن أنّا 
وجدها فهو أحق بها( ساعتئذٍ فإنه وكما يقال 
كل باحث عن الحقيقة ال يمكن أن يهتدي إليها 
إذا تفرد برأيه ولم يستفد من أفكار وتجارب 

اآلخرين.

الحدي.. والفدرالية والحوار
عبداهلل علي السنيدار ٭

أحمد يحيى الديلمي


