
أعود فأقول بدون المصالحة الوطنية على أهمية المستقبل 
سنظل أسرى الماضي رغم اقتناعنا أنه لم يعد لدينا ما يمكن 
أن نقدمه من التضحيات وما يمكن أن نبدده من اإلمكانات وما 
يمكن ان نضيعه من الجهود واألوقات الباحثة عن المستقبل 
االفضل في وقت أكدت فيه الكثير من االختراعات واالبتكارات 
والمعلومات التقنية والتكنولوجية وااللكترونية التي جاءت 
بها الثورة الصناعية والديمقراطية العمالقة وما حققته من 
 للشك أن 

ً
المنجزات والمعجزات بصورة أكدت وبما ال يدع مجاال

المستقبل هو وحده الفضاء الذي يجب أن نضع فيه كل ما لدينا 
من الطاقات واإلمكانات والجهود العلمية والعملية الكفيلة 
بتحقيق ما لدينا من الطموحات والتطلعات ذات الصلة بتمكين 
الكفاية من التغلب على الحاجة، وتمكين السعادة من التغلب 
على الفقر والشقاء، وتمكين التقدم من التغلب على التخلف، 
وتمكين النور من محاصرة الظالم، والديمقراطية من محاصرة 

االستبداد، والعدالة من محاصرة االستغالل.. الخ.
وإذا كانت مخرجات الحوار الوطني قد 
حظيت باالجماع، فإن التطبيق يحتاج 
هو اآلخ��ر ال��ى نفس االج��م��اع الوطني، 
واالج��م��اع يحتاج ال��ى ق��در معقول من 
الثقة، والثقة تحتاج الى قدر مقبول من 
المصداقية والموضوعية في مجمل ما 
لدينا من الخطابات الدعائية والعالقات 
السياسية وعدم ترك الماضي يؤثر على 
المستقبل ويتقاطع معه في محاولة 
لجعله تكرارًا إلنتاج نفسه في إضافة 
مشاكل الى مشاكل ومعاناة الى معاناة 
وجروح الى جروح وآالم الى آالم وفساد 

الى فساد، وفقر الى فقر وتخلف الى تخلف يفرغ مخرجات الحوار 
من معانيها العلمية، ألن غياب المصداقية والموضوعية والثقة 
ثالوث رهيب يكشف عن أزمة سياسية مستفحلة قد تكون 
ناتجة عن أطماع وقد تكون ناتجة عن أنانية ال تخلف للشعوب 
سوى )الدماء والدمار والدموع(، ألن األح��زاب والتنظيمات 
السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
والمشاركة في حكومة الوفاق الوطني وتلك المشاركة في 
مؤتمر الحوار الوطني مازالت تعيش في الماضي بما ينطوي 
عليه من الصراعات والتوترات وغير مستعدة إلغالق ملفاته 
ومغادرته الى المستقبل، ليس ألنها ال تعي ما تعنيه الشراكة 
في السلطة وفي الحوار من وفاق واتفاق يستوجب إقامة عالقة 
جدلية جديدة توفر للجميع ما هم بحاجة اليه من التعاون في 
سباق البحث عما هم بحاجة اليه من الموارد والثروات الممكنة 
والمتاحة عبر مجموعة من الخطط والبرامج العلمية والعملية 
الهادفة الى حسن استثمار الموارد المكانية والزمانية الواعدة- 
المكانية ونعني بها الوطن اليمني، والزمانية ونعني بها الشعب 

اليمني في عالقاته بالحاضر والمستقبل الواعد.
األحزاب والتنظيمات السياسية التي ال تستوجب ما يجب 
عليها القيام به من أعمال جليلة لبناء اليمن الجديد بوحي من 

إحساسها بالمسؤولية الناتجة عن الشراكة في السلطة والثروة 
ال يمكن فهمها اال من خالل سكنها في الماضي وانقطاعها عن 
المستقبل، الماضي الذي ال تجد فيه إال ما تتذكره من األحقاد 
والكراهية الموروثة من تلك الخالفات واألطماع التي تحولت 
مع ركود الحركة الزمانية المغلقة الى صراعات وحروب نتيجة 

للمزيد من الكراهية والحقد األسود.
هي بالطبيعة والنتيجة أحزاب شمولية ال  تؤمن بالتعدد 
والتنوع وال تؤمن بالحرية وبالديمقراطية القائمة على 

التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.
 وقبل وبعد ذلك هي أحزاب ال تؤمن بالتغيير وال تؤمن بالتقدم 
االقتصادي واالجتماعي وال تؤمن بالتسامح والتصالح والتعاون 
كمدخل وحيد لتحقيق ما تحتاجه الشعوب من األمن واالستقرار 
والتنمية الشاملة والدائمة.. ألنها أحزاب عاجزة عن التحرر 
من سلبياتها وأطماعها.. تخلط بين الذاتي والموضوعي 
 
ً
وبين ما لها من المصالح وبين المصالح العامة، وتعتقد خطأ
أن رسالتها تحتم عليها التفاني بما 
لديها من المصالح واالهواء رغم علمها 
المسبق أن رسالتها الحقيقية تحتم 
عليها العمل بصمت ونكران للذات 
وتقديم المصلحة العامة على ما لديها 

من المصالح الذاتية.
أق��ول ذل��ك وأق��ص��د ب��ه أن الشعوب 
االح���زاب  تقّيم  لناخبة  ا لهيئات  وا
والتنظيمات السياسية من خالل ما 
لديها من البرامج ومن خالل تفانيها 
في تنفيذ ما لديها من البرامج، ألن 
المصداقية هي المدخل الوحيد للحصول على ثقة الهيئة الناخبة 
والحفاظ عليها ألن فقدان الثقة تعيد االحزاب الكبيرة الى 
مستوى االحزاب الصغيرة والهامشية، بعكس الوفاء بما صدر 
عنها من العهود والوعود االنتخابية التي تبقى أحزابًا مرشحة 

باستمرار الثقة لدى الهيئة الشعبية الناخبة.
وبالتأكيد فإن مستوى األداء في المواقع الحكومية يؤثر إيجابًا 
وسلبًا على ما تحتاجه هذه االح��زاب من ثقة في أول عملية 
انتخابية تنافسية قادمة، بمعنى أن النجاح والفشل في المرحلة 
االنتقالية هو الرصيد الذي تدخل به االحزاب االئتالفية الى أول 

عملية انتخابية قادمة.
ويومًا بعد يوم تكشف الوقائع واألحداث المستجدة ان جميع 
االحزاب والتنظيمات السياسية مازالت متنازعة ومتصارعة 
في المرحلة االنتقالية، متناسية مسؤولياتها الوطنية تجاه 
الشعب.. هذه األحزاب مازالت بحاجة ماسة الى االقتراب من 
القيادة السياسية في لقاءات مسؤولة ونقدية تبدأ بالمصارحة 
والمكاشفة كمدخل صائب لتنفيذ ما لديها من العوائق 
والسلبيات من جهة ولتصفية ما علق في القلوب وفي النفوس 
من أحقاد موروثة من األزمة حتى تصل الى إدراك ما توجبه 
الشراكة من التعاون ومن التسامح والعفو المتبادل يوصلها 
الى ما هي بحاجة اليه من قبول حتمي بالمصالحة الوطنية على 

قاعدة ما حققته من توازن المصالح المتناسبة مع االحجام 
واألوزان السياسية والحزبية.. وانتهاج رحمة الخالف كبديل 
للعنة الكراهية والحقد.. واستبدال األساليب والوسائل 
السلمية كبديل لألساليب والوسائل العنيفة في سباق التنافس 
على التداول السلمي للسلطة بعد انتهاء المرحلة االنتقالية 

والتسوية السياسية واالحتكام للهيئة الناخبة.
قد تكون البداية صعبة وبحاجة الى جهود مكثفة من قبل 
القيادة السياسية، ولكن األصعب منها أن تنشغل القيادة 
السياسية في معالجة النتائج السلبية دون معالجة األسباب 
الموصلة لتلك النتائج وما يترتب عليها من األضرار السياسية 
واالقتصادية والعسكرية واألمنية المكلفة على المواطن وعلى 
الدولة وعلى الوطن والشعب بكل مكوناته وتكويناته السياسية 

والقبلية والعشائرية والطائفية والمذهبية.. الخ.
أعود فأقول إن المرحلة تحتاج الى المصالحة الوطنية كخطوة 
ناضجة في العبور الى المستقبل بدرجة ال تقل أهمية عن الحاجة 

الى التعاون والتكامل في تطبيق مخرجات 
الحوار الوطني في أجواء هادئة ومفعمة 
بالجدية في التعامل مع المسؤولية التي 
تميز األح��زاب والتنظيمات الوطنية 
الحاكمة والمسؤولة عن الشعب، عن 
السياسية  لتنظيمات  وا االح����زاب 
المعارضة التي ال تمتلك سوى الكلمة 
الناقدة، ألن الشراكة في السلطة تحتم 
على أي حزب أو تنظيم سياسي حريص 
على ثقة الشعب أن يقدم الموضوعي على 
الذاتي، والعام على الخاص، والمشروع 

على الممنوع.
صحيح أن البالد قد استطاعت في عهد الرئيس التوافقي 
عبدربه منصور ه��ادي أن تقطع شوطًا كبيرًا في تطبيق 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وأصبحنا 
نالمس المهام األخيرة المتبقية من المبادرة الخليجية بداية 
من اإلعالن عن تشكيل اللجنة الفنية المكلفة بصياغة مشروع 
الدستور حسب ما لديها من موجهات دستورية نصت عليها 
مخرجات الحوار الوطني كمقدمة لالستفتاء عليه، ومرورًا بإجراء 
 الى انتخاب رئيس 

ً
االنتخابات البرلمانية واإلقليمية، وصوال

الجمهورية  خالل ما تبقى من المرحلة االنتقالية المتوافق 
عليها.

 اال أن الصحيح أيضًا أن المصالحة الوطنية أصبحت ضرورة 
ملحة تساعد على تهيئة ما نحن بحاجة اليه من النجاح في 
الحرب على االرهاب وتسكين النزعات االنفصالية والصراعات 
المذهبية وحشد الجهود الموحدة وتوفير األج��واء اآلمنة 
والمستقرة للدخول الى العمليات االنتخابية القادمة باعتبارها 
الحل المناسب لمشكلة الصراع على السلطة وحكم الفترات 
االستثنائية.. إن الخروج من الدوامة الجامدة للماضي بما 
ينطوي عليه من األحقاد الدافعة للثارات االنتقامية كمحصلة 
لما يترتب على ثقافة الكراهية يجعل التقدم الى األمام عملية 

مستحيلة بدون االحتكام لإلرادة الشعبية الحرة، ألن إرادة 
األحزاب ال يمكن أن تكون بديلة إلرادة الشعوب ألن الماضي 
بمجرد وقوعه يفلت من إمكانية اإللغاء.. األمر الذي يجعل 
المستقبل عديم القدرة على التخلص من الماضي والتحرر من 
عقده وأحقاده وسلبياته وأمراضه الثقافية والسياسية التي 
استوجبتها األزمات المركبة والبدائل االتفاقية والوفاقية 
التكتيكية ما لم تصل جميع االطراف في المشاركة بأخطائه 
الى قناعة ديمقراطية صادقة وموضوعية من خالل المصارحة 
والتسامح وما ينتج عن ذلك من استعدادات للتصالح على 
قاعدة استبدال الماضي بالمستقبل والتعاون لتوفير القدر 
المعقول والمقبول من التعاون في فضاءاته المفتوحة والواعدة 
بالكثير من اإلمكانات والموارد االقتصادية المحققة للتقدم 
والرقي الحضاري والقضاء على الفقر كأحد أهم العوامل الرئيسة 
المحققة للقلق والمحركة للكثير من المشاكل وما ينتج عنها 
من الصراعات والنزاعات الدامية والمدمرة بين أبناء الشعب 

الواحد.
من الكائنات الحية والحيوانية غير 
العاقلة وغير القادرة على االنتاج 
واإلب����داع أن المصالحة الوطنية 
أصبحت مقياسًا رئيسيًا لتحقيق ما 
لدينا من التطلعات واألحالم الحياتية 
والحضارية، وبدون المصالحة الوطنية 
سوف نجد أنفسنا فريسة سهلة لما 
لدينا من الغرائز والشهوات واالطماع 
الحاملة للخراب والدمار في حالة غرق 
بما يحيط بنا من المستنقعات دون 
قدرة على مغادرتها الى ما بعد هذه 
ات حياتية وحضارية آمنة،  المستنقعات اآلسنة من فضاء
ألن خطر المستنقعات السياسية والدعائية اآلسنة ال يمكن 
الخالص منه وال يمكن عبور مخاطره وتحدياته اال في ظل 
المصالحة الوطنية وما تنتجه من طاقات وإمكانات تعاونية 
من لنا ما نحن بحاجة اليه من سفن اإلبحار 

ّ
وتوافقية وتكاملية تؤ

في أعماق المستقبل، فنتقدم الزمن ونستثمر ما ينطوي عليه 
- المكان- الوطن من الخيرات واالمكانات المادية المتاحة 
والكفيلة بتلبية ما لدينا من االحتياجات المحققة لما لدينا من 

الطموحات االنتاجية واإلبداعية في شتى مناحي الحياة.
الواقع يحتم على جميع االح��زاب والتنظيمات السياسية 
الفاعلة التنافس على قيم الحق والعدل والتقدم واألم��ن 
واالستقرار والسالم لنؤكد ألبنائنا وأحفادنا أننا شعب جدير 
بالحرية وبالديمقراطية القائمة على التعددية السياسية 
والتعددية االقتصادية والتعددية النقابية وتعددية األقاليم 
المتنافسة في نطاق الدولة الجمهورية الواحدة ذات النظام 
االتحادي الذي ال يلغي الوحدة بقدر ما ينطلق من الحرص على 
تطويرها والحفاظ عليها بعلم واحد ونشيد واحد وجيش 
واحد وموارد سيادية موحدة وتمثيل خارجي واحد ال مجال 

فيه لتعدد الدويالت االنفصالية.
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بقلم/ عبده محمد الجندي

> بعد سلسلة كبيرة من الخالفات والصراعات والحروب الماضية، أما آن األوان للخروج من الماضي  
بكل موروثاته السلبية وبكل ما حدث فيه من الجروح واآلالم الناتجة عن المكايدات والمزايدات 
السياس��ية والدعائي��ة وتب��ادل االتهام��ات والصراع��ات والحروب التي أه��درت الكثير م��ن اإلمكانات 
والطاق��ات المادية والمعنوي��ة في الدروب والهوام��ش الفرعية للجدل الناتج عن اتفاقات وتس��ويات 
 
ً
سياس��ية س��ابقة للمصالحة الوطنية بين جميع األط��راف، على نحو جعل تاريخ الث��ورة والدولة مثقال

بالكثي��ر من التحديات السياس��ية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والعس��كرية واألمنية رغم ما 
حققت��ه الثورة اليمنية من االيجابيات التي جعلت حياة األبناء واألحفاد أفضل مرات عدة من حياة اآلباء 

واألجداد البدائية التي ميزت التاريخ الالحق للثورة والدولة عما قبله من العهود والعصور المظلمة.

المستقبل هو الهم األكبر للمصالحة الوطنية

❝ غياب المصداقية 
والموضوعية والثقة 
ثالوث رهيب يقف 
وراء استفحال األزمة

❝ بدون المصالحة 
سنجد أنفسنا فريسة 

األطماع الحاملة 
للخراب والدمار

اتهم ال��ق��ي��ادي ف��ي تجمع االص���الح الدكتور 
عبدالوهاب الديلمي المملكة العربية السعودية 
)الفجور واإلف��ك( وذلك على خلفية  الشقيقة ب�

ادارج جماعة اإلخوان في قائمة اإلرهاب. 
وهاجم رئيس دائ��رة التعليم باالمانة العامة 
لالصالح ووزير العدل األسبق عبدالوهاب الديلمي 
:"من أعطى 

ً
السلطات والنظام السعودي متسائال

الحق لمن أطلق على غيره بأنه "إره��اب��ي« أن 
يستبيح ماله، وقد يصل األمر إلى استباحة الدم". 
ونقلت صحيفة )الوسط( عن موقع الديلمي 
توضيحه أن "من صفات المنافقين الفجور عند 
الخصومة »وإذا خاصم فجر« كما جاء عن النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم، فكيف حال من يفجر مع من 
ليس بينه وبينهم خصومة، بل باختالق الكذب 
على الطرف اآلخر البريئ ، كالذى يطلق على غيره 
بأنه إرهابي بدون برهان، أليس هذا من االفك الذي 

هو أقبح الكذب؟".  
وقال الديلمي: إن "الجماعة التي أطلق عليها 

)إرهابية( لو كانت من تجار المخدرات أو المروجين 
للفساد في األرض أو الذين يحكمون بغير شرع الله 
أو الموالين العداء الله، هل كان سيطلق عليهم 

مثل هذا الوصف؟". 
: "ألم يكن هدف 

ً
وتساءل الشيخ الديلمي قائال

هذه الجماعة هو: تربية الشباب على المنهج 
الوسط ، ونشر العلم، واالجتهاد في توسيع نطاق 
العمل الخيري، ونصح الحاكم، ومد يدها إلى كل 
من يتعاون معها على البر والتقوى فما الذي أخاف 

الحكام منها؟". 
وعمن وصفها بثالثة االثافي قال الديلمي: "من 
أعطى الحق لمن أطلق على غيره بأنه "إرهابي 
أن يستبيح ماله ، وقد يصل األمر إلى استباحة 
الدم؟ألم يعصم اإلسالم ودم ومال وعرض المسلم 
، إال أن يرتكب موجبا لذلك؟وهل الموجب الستباحة 
الدم، والمال، والعرض، هي االهواء والخوف على 
عروش الظلمة، أم أن اإلسالم هو الحكم؟ وهل حكم 
بشرع الله عند من يتشدقون بأنهم يحكمونه؟".

شن عدد من خطباء المساجد المنتمين 
اليمن  المسلمين ف��ي  لجماعة االخ����وان 
هجومًا حادًا على حكومتي المملكة العربية 
السعودية واالمارات العربية المتحدة على 
خلفية ادراج جماعة االخوان في اليمن ضمن 
قائمة الجماعات االرهابية التي اعتمدتها 
االجهزة المختصة مؤخرًا في المملكة العربية 

السعودية الشقيقة . 
وأث����ار ه��ج��وم خطيب ت��ح��ري��ض��ي ضد 
ف��ي مسجد  المصلين  السعودية استياء 
بمحافظة صنعاء وحذروا من استغالل المنابر 
للتوظيف السياسي واإلس��اءة لدول الجوار 
بدوافع سياسية بحتة واإلض��رار بمصالح 

اليمن االقتصادية واالجتماعية . 
وفي محافظة إب أنزل مصلون خطيبا من 
جماعة االخوان المسلمين )حزب االصالح( 
للتحريض  المسجد  منبر  استغل  حينما 
على النظام واالمن واالستقرار في المملكة 

العربية السعودية.
وحسب مصادر محلية وشهود عيان فقد 
هاجم الخطيب  بشدة دول السعودية 
واالم����ارات والبحرين على خلفية سحب 
سفرائهم من قطر ، وقال ان :)قطرالعظمى 

هي على الحق والبقية على باطل(.
واث���ار م��وض��وع خطبة الجمعة استياء 
المصلين ال��ذي��ن ق��ام��وا ب��إن��زال الخطيب 
»االخوانجي« وتصعيد شخص آخر إلكمال 

خطبة الجمعة . 
وكان عدد من وجهاء قبيلة "همدان" رفعوا 
برقية مباركة إلى خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، 
ملك المملكة العربية السعودية، تأييدًا لما 
»الخطوة الحكيمة« التي قامت بها  وصفوه ب�
قيادة المملكة، وإص��دار المرسوم الخاص 
بالحد من شرور محور الشر واإلرهاب، وإثارة 

الفتنة في بلدان الوطن العربي.

قيادي إصالحي يهاجم السعودية على 
خلفية قائمة )إخوان اإلرهاب(

إب: طرد خطيب إصالحي 
هاجم قرار دول  الخليج


