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نارص  الدكتور  أكد  البداية  يف 
العلوم  -أستاذ  الطويل 
صنعاء-  بجامعة  السياسية، 
داخل  السيايس  االنقسام  أن 
األحزاب والتنظيمات السياسية 
يف بالدنا عميق ويمتد لسنوات 
طوال بفعل األحداث الداخلية 
وأن  2005م،  عام  منذ  املرتابطة 
السيايس  االنقسام  هذا  بقاء 
سيشل قدرات الدولة ومؤسستي 
يف  وسيصب  واألمن،  الجيش 
األخري لصالح املشاريع التي هي 
خارج إطار الدولة والتي تتبنى 
مشاريع تحل محل الدولة، ومن 
هذا املنطلق فإن الدعوة أتت يف 
وضع صعب لتجاوز هذه املرحلة 
األحزاب  بني  فيما  السياسية 

والقوى السياسية. 
قائًال:  الطويل  الدكتور  ويحذر 
كبرية  بمخاطر  تمر  البالد  إن 
وحقيقية مالم يحدث حد أدنى 
واالصطفاف  التماسك  من 
املصالحة  إلجراء  الوطني 
وإذا  التحديات،  هذه  ملواجهة 
تم هذا االصطفاف فإنه سيكون 
ونهوض  عبور  يف  حسم  عامل 
املرحلة  هذه  يف  بسالم  البالد 
الحرجة والحساسة، وما يبعث 
عىل األسف أن االستجابة العلنية 
من  الجمهورية  رئيس  لدعوة 
قبل األحزاب والقوى السياسية 
ولم  العلني  اإلطار  يف  زالت  ما 
تصل إىل االستجابة الحقيقية 
وإنما أعلنت االصطفاف خلف 
رئيس الجمهورية لكي تتحاىش 
والخارجية  الداخلية  الضغوط 
رئيس  دعوة  تؤيد  التي 

الجمهورية يف ذلك. 
وأردف: إذا لم تحدث قناعة داخل 
بعض األحزاب والقوى السياسية 
فإنه لن يحصل اصطفاف وطني 
ومصالحة يف هذه املرحلة الحرجة 
التي تتطلب من الجميع مواجهة 
التحديات الوطنية والسياسية 
تعيشها  التي  الكبرية  واألمنية 
جدية  عدم  يف  والسبب  البالد. 
بعض األحزاب والقوى السياسية 
االستجابة  يف  واالجتماعية 
إنما  الدعوة  لتلك  الحقيقية 
األحزاب  تلك  أن  إىل  يرجع 
من  تنطلق  السياسية  والقوى 
منطلقات آنية ومصالح ذاتية وال 
تنطلق من أرضية وطنية سليمة، 
وذلك سيعظم من املخاطر التي 
تواجهها البالد يف املرحلة اآلتية 

والالحقة.

توازن 
فيما يرى الدكتور موىس عالية 
السياسية،  العلوم  -أستاذ 

بجامعة صنعاء- من جانبه أن 
له  شخص  الجمهورية  رئيس 
البالد,  لصالح  كبرية  توجهات 
التي تواجه تحديات سياسية, 
واجتماعية, وثقافية, واقتصادية، 
وبأنه ال بد أن يكون لدعوته قبول 
ألنه ال يمكن لليمن أن تحقق أي 
استقرار إذا تمت املمانعة من قبل 
األطراف السياسية واالجتماعية 
للجلوس حول طاولة الحوار كلما 
نشب أو ظهر خالف, ألن الحوار 
هو الطريق الوحيد للوصول إىل 
االستقرار, خاصًة وأنه ال يوجد 
عىل  املوجودين  من  طرف  ألي 
الحق  اآلن  السياسية  الساحة 
ألنه  اآلخر،  عىل  االنقالب  يف 
يوجد توازن قوي بني األطراف 
املتصارعة، خاصًة عندما يكون 
الرصاع ذا طابع شخيص وليس 

طابعاً مؤسسياً.
حديثه  عالية  الدكتور  وأتم   
يف  الرشفاء  كل  عىل  يجب  بأنه 
رئيس  يدعموا  أن  الوطن  هذا 
من  االصطفاف  يف  الجمهورية 
أجل إجراء املصالحة الوطنية 
الشاملة, لكي نحقق االستقرار 
يمكن  ال  ذلك  وبدون  واألمن، 
يف  مجتمعية  تنمية  نحقق  أن 
مجتمع يعاني فيه حوايل (75%) 
من الفقر، والفقراء الذين دخلهم 
دوالر واحد يف اليوم. ويف التقارير 
القادمة للبنك الدويل أن الطبقة 
انهارت  قد  اليمن  يف  الوسطى 
املشاكل  تكرار  بسبب  وانتهت, 
وبأنه  السياسية.  واألزمات 
الذين  املتصارعني  عىل  يجب 
هم يف مرحلة الرصاع السيايس 
عىل  العامة  املصلحة  تغليب 
املصالح الذاتية، وترك الحسابات 
أثرت  التي  الضيقة  الشخصية 
عىل الوضع العام للوطن بشكل 

سلبي لم يسبق له مثيل. 

التتناقض
شوكة  محمد  األستاذ  أما 
-مستشار وزارة اإلدارة املحلية, 
ومحلل سيايس- فقد استهل 
الصلح  إن  بالقول:  حديثه 
خري وال جدال يف ذلك بدًال من 
والدخول  والتجاذب  املنازعة 
عقباها  ُتحمد  ال  متاهات  يف 
وال يتم السيطرة عليها, وبأن 
من  تتم  أن  يجب  املصالحة 
خالل االصطفاف خلف دعوة 

رئيس الجمهورية.
تبنى  أن  يجب  أنه  إىل  ولفت 
املصالحة الوطنية بني األطراف 
الساحة  عىل  املتنافسة 
السياسية عىل أُسس وقواعد 
وضوابط أخالقية, وباستخدام 

وبناء  إعالمها  يف  راقية  لغة 
تنظيمها  يف  سليم  مؤسيس 
بحيث  امليدان,  مستوى  عىل 
ُيحرتم فيه وجود الطرف اآلخر, 
من  به  ُينادى  فيما  خاصًة 
شعارات ومبادئ, ال تتناقض 

مع الدستور املتفق عليه.
لدى  هناك  إن  قائًال:  وحذر 
السياسية  األطراف  بعض 
للمصالحة,  خاطئاً  مفهوماً 
تقاسم  عن  عبارة  أنها  عىل 
للمناصب, وحصص للمنافع, 
وهذا فيه دمار للوطن وسحق 
وليست  وسلخه  للمواطن 
مصالحة. وهو مرفوض جملة 

وتفصيال.

تجفيف
األستاذ  شدد  جانبه  ومن 
عبدالكريم غانم -باحث ومحلل 
سيايس- عىل أهمية املصالحة 

اصطفاف  ظل  يف  الوطنية 
ظل  يف  خاصة  واحد,  وطني 
وصلت  الذي  السيئ  الوضع 
بأن  ذلك  واصفاً  اليمن,  إليه 
اليمن وصلت إىل مفرتق ُطرق، 
جراء تفاقم الرصاع السيايس، 
فأوشكت البالد عىل الوصول 
إىل شفا حرب أهلية ، مرتبطة 
وشحن  سابقة  بخصومات 
تحرييض،  وخطاب  مذهبي، 
وانتقامات متبادلة بني األطراف 
السياسية والقوى االجتماعية، 
إىل  أدى  الذي  الرصاع  ذلك 
االجتماعية,  األوضاع  تدهور 
والسياسية,  واالقتصادية, 
السلم  يهدد  وبات  واألمنية, 
الوحدة  وتصدع  االجتماعي, 

الوطنية، والدولة باالنهيار.
الجنوح  رضورة  إىل  ودعاء 
التي  الشاملة,  املصالحة  إىل 
النزاعات,  تجفيف  تضمن 
وتعمل عىل إنهاء بؤر التوتر، 

وبأنه يجب أن تتولد القناعة 
السياسية  األطراف  لدى 
املتصارعة بأهمية املصالحة 
الوطنية, التي ال تقترص عىل 
فقط,  السيايس  املستوى 
بني  املصالحة  إىل  تصل  بل 
مكونات املجتمع, واملصالحة 
وما  الثقايف,  املستوى  عىل 
يف  النظر  إعادة  من  يتطلبه 
الكثري من املفاهيم واالتجاهات 
األفراد  سلوك  توجه  التي 
البحث  نحو  والجماعات 
عن بؤر االختالف والتصادم 
االشتغال  من  بدًال  والعنف 
عىل نقاط االلتقاء والتشارك 
والتعايش والوئام . فكل نزاع 
محتمل هو ثمرة لفكرة خاطئة 
أو موقف سلبي. وأن نزع فتيل 
يقتيض  املحتملة  الرصاعات 
مبني  ثقايف  تحول  إحداث 
عىل منظومة من القيم املدنية 

والتنشئة الوطنية.
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املهاترات  عن  يتوقف  بإعالم  اليمني  املواطن  ويحلم 

واملزايدات واإلشاعات وإشعال الفنت ونفخ نريان الكراهية، 
ويوحد الناس للدفاع عن البالد ويسعى لتوعية الناس 
باألخطار املحدقة بهم ويصبح إعالماً وطنياً يف ظرف 
ال  شعـار  يـرى  أن  اليمني  املواطن  ويحلم  استثنائي. 
ال  السالح  لحمل  ال  واملناطقية  للعـرقية  ال  للطائفية 
للمخدرات ال لإلرهاب والتطرف. نعم للوحدة الوطنية 

وبناء اليمن.
أحمد عبده نارش

نحن اليوم يف منعطف تاريخي عىل درجة من األهمية يحتم عىل الجميع 
أن ال شيئاً أغىل من اليمن ودماء أبنائه ووحدته الوطنية وسيادته، ويضع 
جميع القيادات عىل برزخ يسقط فيه إىل الهاوية السحيقة من يتساهل يف 
شعبه أو يفرط بحق من حقوقه، أو يغلب أهواءه عىل خري الناس وإخراجهم 
مما هم فيه من معاناة ومخاطر جمٍة ال يحسن السكوت عىل ما تثريه من 
فنت طائفية، وما ترسله بني أوساط الناس البسطاء من سموم أنفاسها 
املشبعة بالكراهية واملذهبية، وإرهاب العنف الفكري، وعدم القبول باآلخر، 

والتحريض الهدام..
عباس الديلمي

برزخ الســــقوط شــــــعارات وطنية

االصطفاف واملصالحة الطريق الوحيد االصطفاف واملصالحة الطريق الوحيد 
إىل االستقرارإىل االستقرار

د. الطويل: التحديات 
تطلب مواجهتها 

بصف وطني واحد.

د. عالية: توازن 
قوى لساحة تؤكد 
حاجة الجميع إىل 

المصالحة. 

أ. شوكة: مطلوب 
مصالحة مبنية على 

ضوابط أخالقية.

أ.غانم : نزع فتيل 
الصراعات المحتملة 

يقتضي إحداث 
تحول يف المنظومة 

الثقافية.

أكد أكاديميون وسياسيون أن دعوة األخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي 
لالصطفاف الوطني رضورة يف ظل الوضع السيايس املتأزم إىل حد كبري, لكي تتجاوز 
اليمن األزمة السياسية الراهنة والنفق املظلم الذي تعيشه, واألمر يتطلب إجماعاً 
سياسياً حقيقياً لألطراف السياسية واالجتماعية إلجراء مصالحة وطنية شاملة بني 

جميع املتصارعني عىل الساحة السياسية.
وحذروا يف أحاديث لـ“السياسية“ من خطورة الوضع السيايس وعدم احتماله, وال 
يحتمل االستمرار يف األزمة, وأن عىل األطراف االصطفاف واملصالحة الشاملة عرب لغة 

الحوار والتفاهم. وتغليب املصلحة العامة عىل املصالح الذاتية.

سنوات طوال قضاها  أحد 
الباحثني يف املعهد األمريكي 
للسالم متتبعا القضية التي 
عانت منها البرشية دهورا 
أننا يف أتونها وهي  ويبدوا 
السياسة الدينية واستخدام 
خدمة  يف  الديني  الجانب 
وألن  السياسية  األهداف 
الباحث سكوت هيبارد كان 
متحمسا فقد طاف تجارب 
عديدة ليصل إىل الحقائق 
التي نحتاج إىل رؤيتها اليوم 

أكرث من أي وقت مىض .
إعصار  وسط  اآلن  فنحن 
املختبئة  االنتهازية  من 
من  املترضر  الدين  خلف 
حرشه يف الخالف السيايس 
بصورة  مكاسب  لتحقيق 
النظر  دون  وأسهل  أرسع 
إىل العواقب الوخيمة التي 

تمس املجتمع واملستقبل .
ما  إىل  البحث  يصل  وكي 
سعى  االكتمال  يشبه 
من  ثالث  لتحليل  هيبارد 
اإلنسانية  التجارب  أهم 
مرص  وهي  الوقت  ذات  يف 
والهند  املتحدة  والواليات 
أن  التجارب  لهذه  ويمكن 
تغطي كل مساحات الخالف 
الحقيقية  بصورته  القائم 
هيبارد  بحث  تضمن  وقد 
املحاوالت والتضحيات التي 
ألجل  الدول  هذه  قدمتها 
العنف  دائرة  من  الخروج 
السياسات  منهجه  ولعل 
العلمانية  والدول  الدينية 
2010م  العام  يف  الصادر 
العربية  إىل  ترجم  والذي 
بعد أعوام أربعة جاء ليلبي 
الطريق  رؤية  يف  رغبتنا 
بوضوح وتفسري الكثري من 
الظواهر التي تبدو غريبة 
لوىل بريق هذا البحث وغريه 
يف  العميقة  الدراسات  من 

فهم الظواهر .
عند قراءة أيا من نصوص 
أنه  قناعة  تبزع  هيبارد 
نراه  واقع  عن  يتحدث 
لتالعب  رؤيته  يف  فمثال 
جميع  من  السياسيني 
األطياف بالدين يقول إنهم 
يقومون بهذا من أجل غايات 
وأهداف سياسية وأنهم لم 
يتعارضوا مطلقا مع عملية 
ألغراضهم  الدين  مواءمة 
الشخصية بل عىل النقيض 
استخدموا الدين منذ  زمن 
السلطة  لتقديس  بعيد 
السياسية وإلشباع عالقات 
داخل  والهيمنة  السطوة 
الرشعية  السلطة  إطار 
هذه  من  الغرض  ويعترب 
للدين  الكهنوتية  الوظيفة 
وقتية  مجموعة  تهيئة  هو 
من عالقات السلطة داخل 
أكرث  معنوي  عمل  إطار 
كال  ويف  وبقاء،  اتساعاً 
املثالني سواء كان نبوئيا أو 
كهنوتيا الهدف األسايس هو 
ربط االهتمامات السياسية 
الضيقة إلحدى الجماعات 

املعينة مع رؤية أكرث اتساعاً 
األخالقي  بالغرض  تتعلق 

والوطني والديني .
تساؤًال  هيبارد  ويطرح 
يومية  بصورة  بيننا  يدور 
عن سبب سيطرة التفسري 
املحافظ أو الرجعي للتقليد 
الديني وليس التفسري األكرث 
شمولية أو ليربالية وهو ما 
عىل  للعثور  بحاجة  نحن 
إجابة مناسبة له من واقعنا 

املؤلم .
ماالذي يجعل للدين مغزى 
داخل حقل السياسة يصل 
يعود  الرس  أن  إىل  الباحث 
نحو  عىل  الدين  قدرة  إىل 
أجندة  تقديس  عىل  فريد 
واعتبارها  معينه  سياسية 
أصيلة من الناحية الثقافية 
أفكار  وصم  عىل  قدرته  أو 
وسياسات بديله واعتبارها 
 , املقبول  حدود  خارج 
ويتسم الدين أيضاً باألهمية 
لقدرته عىل إضفاء املعنى 
األخالقي أو الروحاني عىل 
ثم  ومن  السيايس  العمل 
فهو قادر عىل وضع السلطة 
السياسية أو مطالب توىل 
إطار  خالل  من   السلطة 
عمل أخالقي فائق ويمنح 
ذلك أساسا عاطفيا أو غري 
منطقي للسياسة ومحركا 
الشعبية  املشاعر  لحشد 
يؤثر  مشابه  نحو  وعىل 
السياسيون  املسؤولون 
الدين  يستحرضون  الذين 
الدينية  الجدل  أوجه  عىل 
الداخلية وسواء أكان ذلك 
عن عمد أم ال فإن الستخدام 
الزعماء  بواسطة  الدين 
تأييد  يف  أثرا  السياسيني 
تفسريات معينه للدين عىل 
أخرى  تفسريات  حساب 
والنتيجة هي سهولة تكرار 
الخالفات حول التفسريات 
املضمار  وسط  الدينية 
املسؤولني  أن  بما  العام 
يعتمدون  السياسيني 
من  مختلفة  عنارص  عىل 
التقليد املشرتك بهدف دعم 
أهدافهم التنافسية وبالتايل 
تعكس الخالفات السياسية 

االنقسامات الدينية .

إرادة اهللا
األوسط  الرشق  كان  وإذا 
معظمه  يف  اليوم  يعيش 
املخاوف  من  كومه  وسط 
تشق  التي  واالنفجارات 
املجتمعات وتحاول إعادة 
األفراد  بني  التمايز  حالة 
واألرس فأن الباحث قد تنبه 
املعقدة  اإلشكالية  لهذه 
حالة  لتفسري  وسعى 
الديني  الجانب  استخدام 
وسمى  االنقسام  لتعزيز 
العرقية  األساطري  ذلك 
عند  إنه  وقال  الدينية 
إقامة هوية جماعية تعمل 
عىل  الدينية  األيدلوجيات 
تناغم املجتمع وتمييزه عن 
جميع املجتمعات األخرى .

وملزيد من توسيع الخالفات 
املعينة  املجموعات  تسم 

ذاتها بخاصيات تحتكرها 
الباحث  يقول  كما  ومنها 
معرفة  إمكانية  افرتاضها 
إرادة الله وفهمها فهما جيدا 
بواسطة القيادة السياسة 
إلحدى الجماعات املعينة .

عن  يتحدث  هيبارد  وكأن 
أسابيع  فقبل  اآلن  واقعنا 
كنا نسمع عن ادعاء أحدهم 
وهاهي  الله  إرادة  معرفة 
األمور تتضح وتبني لنا انه 
قد سبقه املئات ممن يدعون 
ذلك ومن أديان وجماعات 

مختلفة .
وبالعودة إىل البحث يضيف 
أن هذا االدعاء سواء أكان 
ضمنيا أم واضحا هو الذي 
املعياري  التربير  يمنح 
السيايس  الذات  إلثبات 
ربط  خالل  ومن  والثقايف 
اإلجراء السيايس بالغرض 
املسؤولون  يجد  الديني 
رخصة  لسياسيون  ا
أخالقية ملا يقومون به من 
مساع واملراد من استحضار 
األجندة  تزويد  هو  الدين 
منهم  الخاصة  السياسية 
بالسلطة  ومطالبتهم 
بإطار من الرشعية الدينية 
آخر  وبمعني  واألخالقية 
فإن الغرض من االنجذاب 
ينتهجه  الذي  الدين  إىل 
تصوير  هو  السياسيون 
االهتمامات املعينة ملجموعة 
املصلحة  تعكس  كأنها  ما 
واملتسق  للمجتمع  العامة 

بالتايل مع إرادة الله .
فيما  النظر  أعدنا  وان 
قادة  من  كثري  يطرحه 
سنجده  فأننا  الجماعات 
وال  القاعدة  هذه  يف  يصب 
يحيد عنها هناك إرادة الله 
هذه  تنفذ  أدوات  وهناك 

اإلرادة وهم هذه األدوات .
فإنه  البحث  إىل  وبالعودة 
الذي  التصنيف  يضيف 
يلحق بمن يختلفون معهم 
باعتبارهم  تصنيفهم  فيتم 
غري  وأما  وطنيني  غري  أما 
ومن  كالهما  وأما  متدينني 
الدين  يسمح  املنطلق  هذا 
جميع  من  للسياسيني 
عباءة  بارتداء  األطياف 
والحق  الثقافية  األصالة 

املطلق لتويل الحكم .
طبعا هذا التوجه ال يحرص 
يستخدمون  الذين  عىل 
بل  فقط  اإلسالمي  الدين 
فهم  األديان  بقية  يشمل 
يتشابهون إىل حد التطابق 
فقط علينا أن نفتح أعيننا 
لرنى كم يتيحون ألنفسهم 
علينا  التمثيل  يف  الحق 
أغراضهم  إىل  للوصول 
وأغراضهم  الشخصية 
الضيقة – هذا البحث كتب 
منذ أعوام ويف مكان تفصلنا 
الكيلومرتات  آالف  عنه 
وكأنها  واقعنا  يطابق  لكنه 
هذا  يومنا  عن  يتحدث 
والسبب  هذه  بقعتنا  وعن 
واحد أن املدعني هم ذاتهم 
أسمائهم  اختلفت  وان 

وسحنتهم .
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