
جذرها  الدول  أزمات  وكل  خانقة  بأزمة  اليمن  تمر 
عن  املعرفة  تغيب  وحني  األول  املقام  يف  اقتصادي 
وقضية  الناس  قضية  تصبح  للدولة  العامة  البناءات 
يتجدد  اليمن  ويف  تشظياً  أكرث  أو  تعقيداً  أكرث  الدولة 
يراوح  يزال  وما  االقتصادية  البنية  يف  التخلف  إنتاج 
 ، اإلنتاج  دائرة  إىل  منها  ينتقل  ولم  االستهالك  دائرة 
ظاهرة  يويل  سيايس  اقتصاد  هو  العامة  مظاهرة  ويف 
التناقض االجتماعي أهمية بالغة وال يكاد ينتقل منها 
إىل سواها أكرث ديناميكية وأكرث تفاعًال يف بنية االستقرار 
االنشقاقات  تعميق  يف  يساهم  أنــه  إذ  السيايس 
خالل  من  وذلك  االجتماعية  البنية  يف  واالنقسامات 
الرصاع بني الرغبة يف الرثوة والرغبة يف حماية األقوى 
واألكرث عدداً وتمكيناً يف إدارة الرثوة وإمتالكها وهي يف 
اليمن مركزة يف جغرافيا بعينها ويف طبقة اجتماعية 
الرصاع بني  إن  القول  إىل  الذي قد يفيض  األمر  ، وهو 
الجماعات والطوائف والكيانات والذي تشهده اليمن 
منذ مطلع األلفية الجديدة حتى اآلن دال عىل التدهور 
املتنامي للواقع االجتماعي ويف جوهره دال عىل تردي 
الوضع االقتصادي وبنيته املتخلفة فالرثوة واالستئثار 
بها من قبل حفنة رجال يسكنون القصور ويتباهون 
باملنمنمات ويتطاولون يف البنيان هي الباعث الحقيقي 
وحركة  والسياسية  االجتماعية  االنقسامات  لحركة 
ظهور  األيام  هذه  نشهد  ولعلنا   . واالنفصال  التمرد 
اإلعالمي  الخطاب  يف  والطائفية  العنرصية  النزعة 
الرصاع  عن  حقيقي  تعبري  وهي  الجماعات  لبعض 
الطبقي الذي يرى يف خيار الحرب مالذا ال بد منه يف 
الغايات  الرثوة والسلطة ومن أجل بلوغ  الوصول إىل 
واملقاصد واألهداف التي يرمى إليها ، وأمام مثل ذلك 
التهميش  دائرة  يف  نفسها  ترى  قوة  تنشأ  قد  املشهد 
التاريخي  باملورورث  الشديد  التمسك  عىل  تعمل 
والثقايف والديني ولديهم االستعداد الكامل يف خوض 
وجودياً  شعوراً  كارثية  نتائجها  كانت  مهما  الحرب 

والطمس  بالتهديد  تشعر  إنها  حيث  للفناء  معادًال 
القول  يصبح  هنا  ومن   . االجتماعي  الكيان  وبفناء 
بمعالجة املنظومة االقتصادية عىل أسس واضحة من 
والعدالة االجتماعية رضورة وطنية  الوطنية  الرشاكة 
ملحة فهي العامل األكرث أهمية يف عملية االستقرار ومن 
ثم عملية االنتقال إىل الدولة املدنية الحديثة القائمة 

عىل مبادئ الحق والعدل وتكافؤ الفرص والرشاكة.
وهي  إدراكها  علينا  موضوعية  حقائق  ثمة  هناك 
اليمن  يف  االجتماعي  واقعنا  عىل  يهيمن  الــذي  أن 
الحياة  أجل  من  اإلنتاج  أي  املعايش،  االقتصاد  هو 
الظاهرة  السوق والوقوف عند هذه  والقليل من أجل 
وإخراجها من دائرة االستهالك إىل دائرة اإلنتاج التي 
تحمل خاصية القيمة الزائدة ، تتطلب وعياً ومصفوفة 
والهيكلية  التنظيمية  البناءات  يف  املعالجات  من 
مجمل  عىل  تسيطر  اليمن  يف  فالزراعة  والترشيعية، 
فنحن  ذلك  وبرغم   ، االقتصادي  الهيكل  يف  البناءات 
نستورد الحبوب بأنواعها وقد كنا نحقق منها فائضاً 
العامة  السياسات  أمامه  تقف  لم  التدهور  هذا  مثل   .
للحكومات املتعاقبة فهي سياسات تعمل عىل تجديد 
الوطني،  االقتصادي  الهيكل  يف  التخلف  بنية  إنتاج 
ومن هنا فنحن نرى أن الدعم الذي كانت الدولة تنفقه 
من  التقليل  يف  منها  إسهاماً  النفطية  املشتقات  عىل 
غري  أنه  والسنني  التجارب  عرب  ثبت  اإلنتاج  تكاليف 
االقتصاد  دائرة  من  الخروج  عىل  يعمل  لم  فهو  مجٍد 
بأي  الوطني  االقتصاد  بنية  يف  يساهم  ولم  املعايش 
قيمة زائدة .. بل نكاد نقول أن دعم املشتقات النفطية 
كان مناخاً مالئماً للفساد عّمق حالة االنقسامات يف 
البنى املختلفة ، وما أقدمت عليه الحكومة كان إجراءاً 
صائباً وكنا نتمنى عليها أن تقوم به وهي تملك رؤية 
واضحة عن بدائله ، لكنها لم تفطن إىل األثر وال البدائل 
، ومثل ذلك كان خطأً إجرائياً واضحاً فنحن مثًال نقول 
إننا ندعم الزراعة باعتبارها تهيمن عىل مجمل الهيكل 

االقتصادي وندرك أن الدعم ال يصل بل أصبح بيئة 
املبارش  الدعم  يف  يكون  البديل  إذن  الفساد..  مالئمة 
ميزان  الزائدة  قيمته  خالل  من  يرفد  وبحيث  لإلنتاج 
رشاء  خالل  من  وذلك  األجنبية  بالعملة  املدفوعات 
املنتج بسعر تشجيعي ووفق رشوط ومقاييس الجودة 
الدعم يف مساره  العاملية وبمثل ذلك نكون قد وظفنا 
مخاطر  من  التقليل  عىل  وعملنا  السليم  اإلنتاجي 
اإلنتاج الزراعي الذي يتجاوز مقاييس الجودة ويرتك 
أثراً صحياً عىل املواطنني ، ويف السياق ذاته نضمن سوقاً 
إقليمياً وعربياً وعاملياّ ملنتجنا الزراعي والسمكي وقد 
نعمل عىل تحريك عجلة االقتصاد املادي والخدمي 
وهي عملية ديناميكية ذات تواشيح ، ومثل ذلك قابل 
للتحقق من خالل تضافر املؤسسات القائمة كاملؤسسة 
االقتصادية وبنك التسليف الزراعي وصندوق الدعم 
الزراعي ووزارة الزراعة والري، وال يمكن ذلك إال بعد 
إعادة تجديد األهداف واملنظومة الترشيعية واألدوات 
اإلجرائية وبشكل مبسط يوفر الوقت والجهد فالتقنية 

الحديثة قد ساعدت اإلنسان كثرياً يف هذا الباب.
من  االجتماعية  الفئات  هناك  املقابل  االتجاه  ويف 
أثراً  السعرية  الدخل املحدود ترتك اإلصالحات  ذوي 
مدمراً عىل حياتهم وعىل معائشهم ومعالجة أوضاعهم 
وفقاً  لهم  املكفولة  والقانونية  املالية  باالستحقاقات 
لقانون الخدمة أمر غري مجٍد وغري صائب ، ومعالجة 
أوضاع هذه الفئة رضورة إذ بإمكان الحكومة أن تخفض 
رضيبة الدخل إىل %7 أو %5 دون أن تتحمل املوازنة 
عند  الرضيبة  تبقى  وبحيث  إضافية  تكاليف  العامة 
من  العليا  القيادية  املناصب  لذوي  الحايل  مستواها 
وكيل مساعد فصاعداً وما دون ذلك تخفض من أجل 
التوازن االجتماعي ، كما يمكن إعادة النظر وتوظيف 
املتوفرة بما يحقق األمن االجتماعي لهذه  اإلمكانات 
ومقدراتها  بأصولها  التأمينات  دمج  يمكن  أي  الفئة 
املالية مع بنك اإلنشاء والتعمري وفق رؤية اقتصادية 

الخدمات  توفري  عىل  البنك  يعمل  وبحيث  إنمائية 
لذوي  توفريها  عىل  املصارف  من  الكثري  دأبت  التي 
من  املعاناة  تخفيف  عىل  ويعمل  املحدود  الدخل 
خالل املشاريع اإلنمائية التي تحقق السالم النفيس 
واألمن االجتماعي وبتسهيالت تتوافق والحدود الدنيا 
لدخل الفرد وذلك من خالل عملية التشييد والعمران 
للوحدات السكنية والتي قد تحد من التوسع األفقي 
للعمران يف املدن الرئيسة ويف الثانوية ويف عرب ذلك من 
متطلبات الحياة وبحيث يتوىل البنك رصف املرتبات 

الشهرية بكل القطاعات العام والخاص واملختلط.
والترشيعية  التنظيمية  البناءات  ترتيب  ونعيد 
وبحيث تشمل الضمان االجتماعي والصحي ملا بعد 
سن التقاعد لكل القطاعات وهي حالة لو تمت كفلت 

لفئات املجتمع اليمني حياة حرة وكريمة.
والسلطة  الرثوة  يف  الوطنية  الرشاكة  ملبدأ  ووفقاً 
وترتيبه  االقتصادي  الهيكل  يف  النظر  إعادة  يتوجب 
لجوهر  االجتماعي  الفلسفي  البعد  يحقق  وبحيث 
الرشاكة فاقتصاد الدولة يجب أن ال تحتكره جماعات 
بعينها أو أفراد بعينهم ، وال بد أن يكون التفاعل معه 
يف  اإلرساع  يصبح  وقد  مساهمة  وطنية  رشكات  عرب 
فتح سوق األوراق املالية رضورة اقتصادية مع التدرج 
يف تحقيق متطلبات رضورتها البنوية والترشيعية مع 
إعادة النظر يف الترشيعات النافذة والقيام بالتعديل 

وفق إمالءات التجديد والتحديث.
إن حالة االستقرار يف اليمن ضابطها األساس هو 
العدالة  تحقيق  عىل  القادرة  االقتصادية  البناءات 
املختلفة  الفلسفية  أبعادها  يف  والرشاكة  االجتماعية 
إىل  والجنوح  ــرصاع  ال حــدة  تخفيف  عىل  الــقــادرة 
االقتصاد  ــرة  دائ من  الخروج  ويصبح   ، االستقرار 
االجتماعية  التناقضات  إدارة  إىل  الهادف  السيايس 
إىل دائرة االقتصاد الوطني وفق أسس وقواعد الرشاكة 

رضورة وطنية من أجل التنمية واالستقرار.

رؤية  يف االقتصاد الوطني
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نسينا أن باقي فيه عيد اسمه العيد الكبري ، ونسينا شيئاً كنا نتكلم عليه 
زمان اسمه خروف العيد وأصبح لسان حال الخروف " ضحوا ببالدكم التضحوا 

بي ". 
ليس فقط بسبب الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بها املواطن ولكن 
بسبب الرصاعات التي تخنق الناس وتجعلهم يف حالة غري الحالة يالله املواطن 

هذه األيام يوفر النصف دجاج وكرث الله خريه. 
حرصيا لكل مواطن: هريش مع مرق مع كيلو لحمة غنمي مجانا.ملاذا ال 
يكون هناك يوم وطني لـ"اللحمة"، يستعيد املواطنون فيه ذكرياتهم مع الغنمي 

والبقري والحنيذ واملندي واملظبي والكبسة...؟! 
 املواطنون لم يعودوا يتذكرون حاجة اسمها "اللحمة"، ولو سوينا استبيانا 
ووزعناه عىل الشعب: "ما هي اللحمة؟"، لطلب نصف املبحوثني اختيارات: 

"اللحمة هي: ربع دجاج، مرقة، سحاوق مع زبادي...". 
والنصف اآلخر من املواطنني الذين سيجري عليهم االستبيان سيطلبون 

االستعانة بمسؤول. 
الناس كلهم شابعني يتصافحون يف صباح من املرق  يوم وطني تجد فيه 
الثاني ويقول له: "لحمة مباركة"، فريد عليه:  الشهي وكل واحد يسلم عىل 

"أدامها الله علينا وعليكم، وجنبنا وإياكم رش الكوليسرتول". 
التي طاملا كانت حرصية عىل  اللذيذة  اللحمة  يوم يتناول فيه املواطنون 
الكروش املتلتلة للمسؤولني،  فنجد املواطن وهو يقول ألخيه املواطن: "شرب يف 
اللحمة وال ذراع يف الكروش"، فريد عليه: "إن رخصت اللحمة رخصت الكروش". 
يف هذا اليوم العظيم سنمأل بطوننا بالطيبات، ولن نشاهد القطط السمان 
فارشبوا  اللحم  فاتكم  إذا  املسؤولون:  لنا  يقول  ولن  اللحم؟  أين  ونتساءل: 
الدكاترة: "اللحمة مرضة بالصحة"، ولن يقول لنا  من املرقة"، ولن يقول لنا 

املتهبشون: "خلونا نموت باللحمة وانتم عيشوا بالفول". 
نسينا كبسة اللحمة، وأصبح لدينا كبسات من نوع آخر. 

اليوم عىل شان املواطن يدخل املطعم ويطلب لحمة الزم يقوي قلبه، ولهذا 
تجد املواطن منا يدخل املطعم وينادي الجرسون ويقوله: "لح.. لح.. لح.. لح.. 

لححح..."، فيهتف فيه الجرسون غاضبا: "أنت مسؤول واال مواطن؟!". 
فريد عليه: "مواطن يمني رشيف". 

فيهتف فيه غاضبا: "اللحمة تشتي قلب"! 
يخرج املواطن من املطعم وهو يشعر باإلهانة، فهو عاجز عن طلب صحن 
لحمة، بل إنه غري قادر عىل نطق كلمة "لحمة"، ولهذا تجده فوق الباص يردد 

بينه وبني نفسه: "لحمة.. لحمة.. لحمة...".
"أشتي  عال:  بصوت  الجرسون  وينادي  املطعم  ويدخل  قلبه  يقوي  ثم 

لحمة!".
فيهتف الجرسون: "أيش قلت؟ ما سمعتش!".

اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصالة عىل النبي 
اللهم ارحم أبي واسكنه فسيح جناتك وجميع أموات املسلمني 

للتذكري  .. بايق عيد 
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أثبتت مجريات األحداث يف كل من عمران 
ــة صنعاء ويف العمق منها  ويف مداخل العاصم
ــع هامة لنصب مخيمات وحشد  باختيار مواق
ــة واملحافظات التي  ــا من العاصم الناس إليه
ــه " خالل  ــار الل ــون " أنص ــا " الحوثي أسقطه
ــات  العصاب ــروب  ح ــل  شك ــذت  أخ ــروب  ح
ــروب التقليدية بعد  ــة الكر والفر أو الح بطريق
ــة ومتوسطة عن  ــىل أسلحة ثقيل حصولهم ع
ــاط معسكرات الجيش والسيطرة  أطريق إسق
ــات مع إطراف  ــا أو ببناء تحالف ــىل أسلحته ع
ــب أثبتت مجريات  ــذة أو عن طريق التهري ناف
ــاط الجرعة  ــرب من إسق ــاك أك ــداث أن هن األح

والحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار.
فتنفيذ الثالثة املطالب ال تحتاج إىل حشد 
ــار  ــروب , فالحص ــن ح ــد بش ــح والتهدي مسل
ــب مخيمات  ــاء ونص ــح للعاصمة صنع املسل
ــام يتواجد فيها املسلحون يراه الجميع  اعتص
ــؤدي إىل انزالق  ــارج بأنه سي ــل والخ يف الداخ
ــم الحروب  ــوىض ومن ث ــاد إىل الف ــالد والعب الب
التي لن تبقي ولم تذر إال إخواننا " أنصار الله" 

يرونها  اعتصامات سلمية. 
ــه " الذين منحتهم  ــق " أنصار الل  لقد حق
ــوار الوطني فرصة  ــر الح ــم يف مؤتم مشاركته
ذهبية للتحول من جماعة مسلحة " متمردة" 
ــد أن كسبوا  ــايس  بع ــم سي ــزب أو تنظي إىل ح
ــة السابقة واعرتافا  ــذارا عن الحروب الست اعت
ــة والنخب  ــن الحكومة والدول ــم م بمظلوميته
وحتى من خصومهم وال نريد لهم خسارة تلك 
املكاسب باعتبارهم تحولوا إىل عنرص توازن يف 
البالد كانت قد فقدته بعد حرب 94 الظاملة ضد 
ــي والجنوب الذي كان عنرص  الحزب االشرتاك
ــرب الظاملة  ــام الوحدة ,فوال الح توازن بعد قي
ــن ممتلكاته  ــث ع ــه مظلوماً يبح ــي حولت الت
ــى اليوم كسيحاً يف  ومقراته وأمواله والزال حت
ــة" أنصار  ــد أن تتحول  جماع ــه فال نري حركت
ــو سيطرت  ــة كسيحة حتى ل ــه" إىل جماع الل
ــن تلك  ــددة يف اليم ــق مح ــىل مناط ــوة ع بالق
ــا السيد عبد امللك الحوثي يف أحد  التي اعلنه

خطاباته من صعدة إىل ذمار .  
ــت مواقفها  ــراف أعلن ــوى واإلط ــل الق فك
ــات االعتصامات يف مداخل  بوضوح أن مخيم
العاصمة ويف املناطق األخرى داخل العاصمة 
تشكل تهديدا واضحاً وتنذر بانفجار األوضاع 
يف العاصمة كونها تضم مسلحني, واألمر املهم 
ــه " من صعدة  ــار الل ــال " أنص ــوب نض أن أسل
ــا وإنما  ــاء ليس سلمي ــة صنع ــى العاصم حت
ــات والحروب  ــروب العصاب ــل " ح ــذ شك يأخ
العسكرية التقليدية" وإسقاط املناطق واملدن 
ــروب العصابات " هو  ــا يعرف أن " ح وكلن
ــات الثورية  ــه الحرك ــح استخدمت ــاح مسل كف
ــم إما لتحرير  ــة يف مختلف دول العال اليساري

بلدانها من استعمار محتل أو إلسقاط أنظمة 
الحكم ناهيك عن الحروب التي استخدم فيها 
ــة واملتوسطة  ــه " األسلحة الثقيل ــار الل " أنص
ــاط  ــق بإسق ــر ال يتعل ــا أن األم ــات واضح وب
ــذ مخرجات الحوار  ــة والحكومة وتنفي الجرع
ــك الحوثي " رصاحة  ــا " السيد عبد املل وقاله
بما معناه أن األمر لم يعد الجرعة وإنما املسألة 
ــرات عديدة يف  ــة وكرر كلمة مصريية م مصريي

أحد خطاباته وسمعها الناس بوضوح . 
ــاء اليمن إىل حشدين  ــل انقسام أبن ويف ظ
متناقضني مع وضد يهدد بحروب واشتباكات 
ــت لم يتم  ــم الفوىض يف وق ــن لتع ــني الحشدي ب
ــن وهو ما ينذر  ــال هيكلة الجيش واألم استكم
ــن إىل " الصوملة أو األفغنة  ــة تحول اليم بكارث
ــدة لالحرتاب  ــا نماذج جدي ــة " ولدين أو العرقن
ــن مصلحة "  ــذا ليس م ــا " وه ــا وسوري " ليبي
ــار الله " وال من مصلحة خصومهم الذين  أنص

هم متمرتسون أيضاً . 
ــذروا من كارثة  ــوا ما سبق  وح ــريون قال كث
ــا اآلن بعد صدور  ــاد ,أم ــل بالبالد والعب ستح
ــاء الجمعة 29  ــس األمن الدويل مس بيان مجل
أغسطس 2014م فقد أصبح تفكيك مخيمات 
ــام  التي يف مداخل العاصمة وداخلها  االعتص
ــن كل من  ــرات م ــاك تحذي ــا وهن ــا دولي مطلب
ــا وبريطانيا والسعودية واملبعوث الدويل  أمريك
ــرارات أخرى منها  ــال بن عمر بأن هناك ق جم

استخدام القوة ضد " أنصار الله " 
وهنا أسجل نصيحة إلخواننا " أنصار الله 
ــاج  ملنطق " حبتي وإال  ــر واضح وال يحت " األم
ــي وإال السكني" فأي  ــك" أو منطق " احلب الدي
تهور أو عناد أو تحٍد ستخرسون كل مكاسبكم 
السياسية والشعبية وسترضبون بدون رحمة 
وسيسجل التاريخ أنكم فجرتم حرباً أهلية يف 
ــدأت عملية تقسيمها بأيديكم ونحن  اليمن وب
ــم  أن تكونوا  ــد استطعت ــك فق ــم ذل ــد لك ال نري
ــى توازناً سياسيا  ــرص توازن فرنيده  أن يبق عن
ــم تدمريه  ــب الذي سيت ــوازن الرع ــا  ال ت سلمي
ــزب االشرتاكي  ــوازن الح ــر ت ــرب كما دم بالح

والجنوب بعد الوحدة. 
ــه" خطوتان  ــريا: إخواننا " أنصار الل وأخ
ــام  والقي ــني  اليمني ــاء  دم ــن  لحق ــف  للخل
بمراجعات جذرية ألساليب النضال والتحول 
ــام إىل  ــايس واالنضم ــم سي ــزب أو تنظي إىل ح
ــذ مخرجات الحوار  ــة السياسية لتنفي العملي
ــع الشعب  ــوف م ــوي للوق ــم الق ــي سالحك فه
ــة الجرعة فكل  ــاط الحكومة ومراجع ,أما إسق
ــداً  ــن بعي ــك ولك ــع ذل ــة م ــراف السياسي األط
ــرب ونخىش  ــف والتهديد بح ــن العن ــداً ع بعي
ــدف تدمريكم ألنه ال  ــرب به ــرون إىل الح أن تج
ــرب والتجارب السابقة خري دروس  منترص بح

لالستفادة .

الثــــورة
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تدفق  الــذي  البرشي  املــوج  يكن  لم 
اصطفاف  أكرب  يف  العاصمة  شوارع  يف 
وطني يف تاريخ اليمن السيايس، مجرد 
للخطب  تسمع  لكي  اجتمعت  جموع 
تعبريية  لوحة  رسمت  بل  والشعارات، 
املعلقة  الكبرية  والتطلعات  اآلمال  عن 
منصور  عبدربه  الرئيس  فخامة  عىل 
هادي- رئيس الجمهورية، الذي حملته 
وطلبته  والصعبة،  العاتية  الظروف 
السلطة واملهمة الوطنية، حني اكفهرّت 
سماء صنعاء بتصدع منظومة السالم 

السيايس..
الحاشدة  الجموع  تؤكد  الــيــوم 
بالرئيس  الله-  -بعد  وأملها  تعّلقها 
السالم،  رجل  هادي،  منصور  ربه  عبد 
عن  تعقيداً  األكرث  الظروف  كشفته  ملا 
تجىل  فقد  األصيل،  ومعدنه  جوهره 
صمته السيايس وإقدامه وشجاعته يف 
واألزمات  والتحديات  الظروف  أخطر 

املواجهة  أرض  يف  كتواجده  والفواجع، 
ضد اإلرهاب يف حادثة العريض، وقدرته 
أدهش  إنجاز  أهم  إدارة  عىل  العجيبة 
الشامل،  الوطني  الحوار  وهو  العالم 
الحنكة والحكمة  وفق اسرتاتيجية من 
والقبول باملختلف، وغض الطرف عن 
يرى  ال  التي  االنتقادات  أو  العداءات 
للوقت  الوقوف عندها سوى ضياع  يف 
وحافظ  للجميع  قلبه  ففتح  والجهد، 
اللحظة  حتى  يزال  وما  الجميع،  عىل 
يداري الرش باملعروف، واملكر بالصفح، 
وحقد بعض القوى السياسية بسياسة 
بني  التعايش  يف  القصوى  الــرضورة 
الجميع، وبني أبناء اليمن عىل مختلف 

مشاربهم..
أينما  اليوم  الغفرية  الحشود  كل  إن 
وشعاراتها  عواطفها  يف  صادقة  كانت، 
وحماسها يف مطالبها بتنفيذ مخرجات 
الحوار الوطني، مع األخذ باالعتبار أن 

الرشر  تشافه  التي  املسلحة  املظاهر 
عىل مشارف صنعاء يف صورة ال تعكس 
اليمني  الشعب  يرفضها  أجندة  إال 
ومهما  مستقبًال،  وسريفضها  حارضا 
لقرار  بمناهضتها  الفقراء  وجع  ناغت 
إّال  النفطية  املشتقات  عن  الدعم  رفع 
الذي  السلمية،  شعار  مع  تتناىف  أنها 
لديمقراطية  الطبيعي  الجوهر  يعد 
نفسها  وضعت  بذلك  وهي  الخالف، 
مرونة  ــام  أم صعب  اختبار  يف  اليوم 
ومبادرات القيادة السياسية الحريصة 

عىل الجميع.. 
 كما أن مطالبة الرئيس هادي بتنفيذ 
تعكس  الوطني،  الــحــوار  مخرجات 
معرفة  حول  تتمحور  مختلفة  دالالت 
والنخب،  العامة  من  الجموع،  وإيمان 
دوامة  من  اليمن  إلخراج  سبيل  ال  بأن 
الوضع  وتداعيات  السيايس  الــرصاع 
مخرجات  بتنفيذ  إال  االقتصادي، 

ومن  ناحية،  من  هذا  الوطني،  الحوار 
واآلمال  األنظار  تتجه  أخرى  ناحية 
الوضع،  تفجري  من  املخاوف  ذروة  يف 
من  ألنــه  ربما  ــادي  ه الرئيس  صــوب 
بعد  اليمانية  الحكمة  ابتسامة  أعاد 
اليأس، يف ربيع التشظي، الذي بقدر ما 
كان نافذة أمل لجيل الشباب يف إرادة 
التغيري، إال أنه فتح الباب عىل متوالية 
من الخراب والحروب محوًال العاصمة 
إىل معركة تشتعل فيها تماسات فرقاء 
وعسكرياً  وقبلياً  سياسياً  ــرصاع  ال
األحقاد  وامتدت  ومذهبياً  وعصبوياً 

لتطال األبرياء يف كل مكان..
الحشود  ــذه  ه مطالب  ــدق  ص إن 
املخرجات،  بتنفيذ  السياسية  للقيادة 
بحكومة  التغيري  عجلة  وتحريك 
كفاءات تمثل كل أبناء الوطن، وإرشاك 
السيايس  الحل  مسئولية  يف  الجميع 
القوى  كل  من  يتطلب  واالقتصادي، 

هنا  الجموع  تحرك  التي  السياسية 
وهناك، االنصياع ملبادرات هذا الرجل 
يتسنى  حتى  ــدوي  ــوح وال الوطني 
مرىس  إىل  الــخــروج  الوطن  لسفينة 
تدرك  القوى  وهذه  خصوصاً  السالم، 
القوى  الرئيس هادي، هو من رعى  أن 
والسياسية وكل فئات الشعب اليمني، 
يف عملية إنجاز تلك املخرجات.. وعىل 
بتوتري  تكون  ال  أن  أيضاً  القوى  هذه 
من  ــزءاً  ج الخطاب،  وتأزيم  الوضع 
تحديات وعرقلة مسرية الدولة باتجاه 

تنفيذ املخرجات.. 
رسالة هامة

عىل جميع القوى السياسية اليمنية 
أن  يدركوا  أن  اليمنيني  جميع  عىل  بل 
تعقيدها  أو  اليمنية  املعضالت  حل 
عن  املسئولون  وأنهم  عليهم،  يتوقف 
واستقرار  والقومي،  االجتماعي  أمنهم 

حارضهم، وتأمني مستقبل أجيالهم.
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