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سگرتري التحرير التنفيذي

ابرز املشكالت التي يواجهها حكام وأحزاب الوطن العربي ، 
هي تهميش وإقصاء اآلخر..والتي ظهرت أثناء وبعد ما سمي 
بالربيع العربي ، بصورة فجة عما كان يمارس قبلها...حيث.

مرورا  املعكوس  الهرم  أعىل  من  بدءاً  السلطة  تقاسم  أصبح 
كسمة  والعسكرية،  واألمنية  املدنية  ومؤسساتها  بالحكومة 
ظاهرة  وامتدت   ، والخصام  الفرقة  من  للمزيد  أدت   ، سلبية 
القضائية  السلطات  إىل  التنفيذية  السلطة  من  تلك  الفساد 
والترشيعية والرقابية، باإلضافة ملا تعانيه من الفساد اإلداري 
أية  لتتوارى  ..الخ..  واالجتماعي  واإلعالمي  والثقايف  واملايل 
كفاءات أو قدرات وخربات ومؤهالت ، وتحل كبديل عن رجال 
الدولة ، قيادات األحزاب الهزيلة، وأقارب وأصدقاء من وجدوا 
أنفسهم عىل قمة السلطة ومعهم تم انتقاء خرباء الفيد والنهب 
وذلك  منهم..  لألعىل  فسادا  األكرث  األرضية  يمهدون  ممن   ،
لألسف الشديد تحت عناوين متعددة وجذابة تحاول التدثر 
باسم الثورة ، والتغيري ، وبناء الدولة الحديثة، التي تناسب 
مفهومهم االنتهازي..مما أدى ذلك إىل انهيار البني التحتية 
للنظام املؤسيس ، وتدهور الجوانب ألسياسية واالقتصادية 
احد  كانت  التي  البطالة  لتتزايد   .. واملجتمعية  والقضائية 
وتنترش  العربي،  الربيع  بلدان  يف  الشباب  انتفاضة  أسباب  
الطائفية  واملذهبية ، وتربز الفنت وينقسم الشارع إىل أكرث من 
طرف .. والغلبة ملن لديه القوة واملال ، ليطوع اإلعالم والثقافة 

الوطنية إىل تكريس مبادئ وقيم فاسدة ومعها تتكون األحقاد  
والضغائن ..وتعم الفوىض واالختالفات والخالفات ، تصاحبها 
من  املجتمعي  واالنفالت  واالستقرار  األمن  وانعدام  الحرابة 
رأس الدولة إىل ذيلها ، والهرم  يصبح يف هذه الحاالت الشاذة 

هرماً مقلوباً .. رأسه يالمس األرض وقاعدته تطاول السماء ..
ــن انحرافات يف مسارات التغيري  ــا حصل ، ويحصل م إن م
ــدان العربية من  ــا هو حاصل يف غالب البل ــي  أدى إىل م الشباب

حروب أهلية وتناحر وتدمري بني أبناء الوطن الواحد  .. 
ــوا قبل غريهم  ــورة هم من تنبه ــاب الذين قاموا بالث .الشب
ــة .. وخوفا من أي  ــاالت املزري ــة لهذه الح ــن سلطة ومعارض م
مستقبل مجهول خرج الشباب الثائر للشوارع مره  أخرى كما 
ــرات عديدة قادمة  ــة ، وربما سيخرج يف م ــدث بمرص العربي ح
ــة والتدهور  ــات االقصائي ــس املمارس ــي من نف ــار تعان يف أقط
ــري، التواقني لربيع عربي  ــيس  ..ألن الشباب أساس التغي املؤس
مزدهر كانوا أول من تم اقصاؤهم وتهميشهم ، ووجدوا إن هناك 
ــم .. لتصبح  ــم إىل مجرد وه ــم  وأحالمه ــوا طموحاته ــن أحال م
ــة القديمة ،   ــي امتداد لألنظم ــدة  يف الغالب ه ــة الجدي األنظم
وملمارسات أكرث سوءاً .. أخرجت الربيع من الفصول األربعة !! 
ــاك  قوى  ــم يكن هن ــول انه ل ــا الق ــن أيض ــذا ال يمك ــع ه  م
ــم االضطهاد من  ــن رجال دوله  مورس عليه ــة ونزيهة م تغيريي
ــىل هامش الحياة عرب تهميشهم  ــام سابق ،  ليصبحوا ع أي نظ

ــاء وتصفية الحسابات  ــي .. ولكن لم يصل الحد لإلقص الوظيف
ــن حياتهم كما  ــل حد الخالص م ــي وغري مربر وص ــل علن بشك
ــاً بعاتق الرشفاء  ــذا سيظل األمل معلق ــو الحال القائم .. وله ه
ــا لالتجاه  ــن خالله ــه يجاهدون م ــع هام ــون مواق ــن يتول ،  مم
ــل املسئولية  ــاب يف تحم ــل وإرشاك الشب ــو التغيري لألفض نح
ــة بما يتناسب  ــل بعض رجال الدول ــرب تأهيلهم وإعادة تأهي ع
ــرص املشاركة الوطنية وليس التقاسم  والتطور الذي يشهده ع
ــؤالء  تستمد املجتمعات  ــور املجتمع ..ومن ه ــىل حساب تط ع
ــاء الدولة املدنية  ــة املنشودة لبن ــة األمل يف قيام النهض العربي
ــة  والعدالة االجتماعية واملواطنة  الحديثة القائمة عىل التنمي
ــش بحرية وكرامة .. وأمن واستقرار بمسانده  املتساوية ، والعي
ــا يف الواقع العربي املؤسف  ــة وإرداة جماهريية..ال سيم شعبي
ــودان  وتدمري  ــس ، بعد تقسيم الس ــه  سوريا وتون ــذي تعيش ال

ليبيا وقبلها العراق .. 
ــة استطاعت الخروج  ــة محايدة ، ربما مرص العربي وبرؤي
ــا تحاول  ــي أرى بالدن ــي ، فإنن ــم الصهيون ــأزق التقسي ــن م م
ــان  ــن اإليم ــاء يم ــع حكم ــل إذا اجتم ــاق أفض ــروج إىل آف الخ
ــن يف املجتمع للوصول الصطفاف  والقوى السياسية والخريي
ــة املواطن ..  ــاوالت النيل من أمن ومعيش ــي يقف ضد مح وطن
ــدة جهود الرئيس املنتخب توافقيا املناضل  والعمل عىل مسان
ــي لتفكيك  ــذي يعانى من قلق يوم ــور هادي، ال ــه منص عبدرب

ــة االختالالت، بعد أن تسلم  عقد الرتكيبة االجتماعية ومعالج
ــة بسالسة تحسب  لرفيق دربه الرئيس السابق الزعيم  السلط
ــة محققة  ــاذ الوطن من كارث ــح ، بهدف انق ــه  صال ــىل عبدالل ع
ــن يعيشون عىل  ــي تغذيها الفنت وم ــاوز األخطار الت ــع تج ..  م
ــا – إضافة ألسباب  ــن أسبابه ــددا بكارثة م ــات وتنذر مج األزم
ــارات األمنية  ــدم تدارك االنهي ــة األخطاء وع ــت – تراكمي طرح
ــار بقدر  ــد من االنتظ ــح بمزي ــت ال يسم ــة  .. والوق واالقتصادي
ــة وحنكة مسئوله  ــل والتعامل بحكم ــة الستدعاء العق الحاج
ــاء أو  ــة ، ودون إقص ــة جماعي ــوال لرؤي ــرق ، وص ــع وال تف تجم
ــوري عادل، ووحدة  ــش ، تهدف للحفاظ عىل نظام جمه تهمي
ــة ، وديمقراطية تحقق العيش بكرامة ،  ــد املواطنة املتساوي تؤك
ــوارع والطرقات ، وبناء  ــن وأمان يبعد شبح الخوف من الش وأم
دولة مدنية مؤسسية تحمي املواطن من أية انتهاكات لحقوقه 
ــاد يستوعب البطالة  ــة املرشوعة ، واقتص ــة والقانوني الوظيفي
ــة إنتاجية وخدمية ،  ــئ ملناخات استثمارية يؤدي لتنمي ويهي
ــور الجانب املعييش واالختالالت  ويكفينا رشور املزيد من تده

االجتماعية .    
ــع العربي الراهن املهني الذي  .والله املعني ..الجتياز الوض
ــالت خارجية يف  ــل .. ولم نشهد تدخ ــه مثيال من قب ــم نشهد ل ل
ــي وطننا العربي  ــا هو يف هذا القرن.. ويق ــه الداخلية  كم شئون

خارطة التقسيم الصهيوني لرشق أوسطي جديد.

التغيري والشباب !!.. * ���� ���� 	
��

ــدأت  ب ــة  الدراسي ــة  السن
والعالوات الحكومية لم ترصف 
ــد ، والناس حراف بعد العيد  بع
ــد  ــل العي ــراف قب ــري وح الصغ
ــم درايس  ــري وبينهما موس الكب
ورسوم دراسة وتسجيل وكتب 

ودفاتر.
ــاذا ال  ــؤال يحريني مل ــو س ه
يتم رفع العالوات ومستحقات 
ــة التي  ــذات الرسع ــني ب املوظف
ــاذا يف  ــم ؟ مل ــع الدع ــا رف ــم به ت
ــة  الحرك ــول  تتح ــالوات  الع
ــة إىل سلحفاة بطيئة  الحكومي
ــول إىل فهد  ــات تتح ويف الجرع

يسابق الريح ؟!!
ــة ماليني  ــؤال اآلخر ست الس
ــون للدراسة يف  ــب يتوجه طال
وقت تبدو فيه األمور يف صنعاء 
ــة  ــة إىل غائم ــا غائم خصوص
ــاح عبثية  ــع هبوب ري جزئيا م
ــال لن يذهبوا إىل  وهؤالء األطف
املدارس فوق طائرات هيلوكبرت 
ــم  فصوله إىل  ــوا  ينزل ــن  ول
ــزال  أن ــة  الدراسي ــم  ومقاعده

مظيل 
بل سيعربون الشوارع فلماذا 
شوارعنا مدججة باملسلحني ؟ 
ــل السالح  ــح حم ــاذا أصب مل

كحمل الطعام يف شوارعنا ؟ 
ــر الجعب  ــح منظ ــاذا أصب مل
ــاص والقنابل  ــة بالرص املمتلئ
وغريها بسهولة كيس الطماطم 
أو البصل أو الكوسة أو ماشابه.

ملاذا ال احد يسأل هؤالء ؟
ــال يريدون  ــي فيه اطف يا أخ
ــو  ــم ول ــوا إىل مدرسته أن يذهب
ــان قبائل  ــر اثن حصل وتشاج
ــوا  ــال بريوح ــني األطف مسلح
ــا  م ــاط  املط ــل  والقبائ ــا  فيه

بيحصلهم يش ؟

ــدارس  امل ــم  موس ــا  طامل
ــارس  املت ــم  موس ــع  م ــن  تزام
ــا  أطفالن ــدي  يرت أن  ــرتح  اق
ــوذات  الصحفيني  جاكتات وخ
واملراسلني يف الحروب بدال من 

الزي املدريس.
ــرب واقوى  ــن اغ ــاء م صنع
ــد لحظاتها  ــم يف اش ــدن العال م
ــد  يعتق ــة  لحظ ويف  ــا  بؤس
ــت يف  ــا دخل ــم أنه ــا العال فيه
ــارات الزفة  ــة تسمع سي غيبوب

واألعراس تجوب الشوارع.
ــون املدينة  ــاد تك ــاء تك صنع
ــي تجد  ــم الت ــدة يف العال الوحي
ــرس وصالة عزاء  فيها صالة ع
ــان  والباب ــدة  واح ــارة  عم يف 

متقابالن.
صنعاء تتحمل كل الظروف 
ــان الذي  ــن اإلنس ــاذا ع ــن م لك
ــن  ع ــاذا  م ؟  ــاء  صنع ــن  يسك
أن  ــدون  يري ــن  الذي ــال  األطف
ــرا ويذهبوا إىل  ــوا باك يستيقظ
أو  ــوف  خ أي  دون  ــة  املدرس

قلق؟!!
ــاس  إحس ــن  م ــل  ه
ــر  ــن تقدي ــل م ــة؟ ه باملسؤولي
ــات  وملئ ــدرايس  ال ــم  للموس
ــال والطالب  ــن األطف اآلالف م
ــوا إىل  ــدون أن يذهب ــن يري الذي

مدارسهم وجامعاتهم ؟
أليس منطق العقل والحكمة 
اليمانية والدين والقيم الوطنية 
ــول أن املوسم  واالجتماعية يق

موسم مدارس المتارس.
نأمل ذلك وأملنا بالله كبري.

ــروا قلوبكم  اذكروا الله وعط
بالصالة عىل النبي 

ــه  ــي واسكن ــم أب ــم ارح الله
ــع أموات  ــح جناتك وجمي فسي

املسلمني .

مدارس المتارس
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ــا اليوم، بل الساعة،  ــالح الذي يتوافد به عشاقه إليه ــاء متخمة بالس صنع
ــل االتجاهات األصلية والفرعية للعاصمة،  ــل اللحظة، زرافات ووحدانا، من ك ب
ــالن الجرعة األخرية،  ــذي تطوق به منذ إع ــوق القتل الكثيف ال ــك عن الط ناهي
ــاق التقاتل يتخمون العاصمة  ومحيطها بما تشتهيه و تلذه شهوات القتل  عش
ــارات السياسية السلطوية  ــة وكل أدوات املوت، أصحاب الث لديهم من األسلح
ــرون رسا وعالنية عىل  ــك يتقاط ــا يف حكم ذل ــة وم ــة املناطقي ــة الطائفي املذهبي
ــذي يظنون  ــرب النعم ال ــر والحمد ل ــا تلهج بالذك ــم جميع ــة وألسنته العاصم
ــي تتداخل مع بعضها  ــني يلتقون يف مكامنهم الت ــه هيأ لهم هذه الفرصة، وح أن
ــم وقناعاتهم  ــم وأفكاره ــىل اختالف ألوانه ــة يطلب كبارهم، ع ــر العاصم يف قط
ــم وهوياتهم، يطلبون من أتباعهم أن يحمدوا الله الذي منحهم هذه   ومعتقداته
ــح مباركا، ليتسنى  ــم جميعا إىل هذا املكان الذي سيصب ــة وأتى بأعدائه الفرص
ــه: إنها والله  ــا، ويضيف أحدهم مخاطبا أتباع ــاء عليهم قضاء مربم لهم القض
ــا أبنائي لفرصة لن تعوض أن يكرمنا الله سبحانه وتعاىل بأن يجمع كل أعداء  ي
ــم قضاء مربما ال  ــه النرص بالقضاء عليه ــد ليتحقق لدين الل ــه إىل مكان واح الل
ــأن كل طرف من عشاق  ــة، ولتستقيم رشيعة الله، علما ب ــوم لهم بعدها قائم تق
ــراس وحماة رشيعة  ــن معه هم وحدهم وال غريهم ح ــدم والتقاتل يظن أنه وم ال
الله، التي هي بالضبط ما يؤمنون به وما يعتقدونه وما ينتهجونه، وعىل العكس 
منها تماما هي معتقدات اآلخر الخصم الكافر الفاجر عدو  الله وعدو الدين..... 
ــة تعج وتضج بأصوات مسموعة بأدوات القتل املادية والبرشية، تشكو  العاصم
ــادل اإلقناء واإلبادة، وكل  ــر النفوس املتقابلة وتحفزها لتب ــق الحال من توت ضي
ــر بلهفة صدور  ــا ويتحنّي ، بل وينتظ ــه ويضمره لآلخر فرحا ومبتهج ــا ينوي بم
ــدوه الذي هو يف نظره  ــار الطلقة األوىل لتنطلق جحافله صوب ع ــر بانفج األوام
ــي]] للتقاتل  ــراف التشهي [[ اإلدمان ــل طرف من أط ــدو الله، خاصة وأن ك ع
ــل اآلخر، الظاّن  ــدم  املتخم بالرغبة يف قت ــى بامتداده املسلح املتعطش لل ــد أت ق
ــات الحور، فصارت صنعاء مليئة  ــه بذلك يسلك طريق الجنة التي تعج ببن بأن
باملدافع والرشاشات والبوازيك، ناهيك عن البنادق واملسدسات الصامتة منها 
ــرات والقنابل  ــل أنواع  املتفج ــة واالنتحاريني وك ــة الناسف ــة واألحزم والصارخ
ــوت الكارهني  ــن  واملنادين بامل ــني واملكربين والحامدي ــف أنواعها واملهلل بمختل
ــاة املشرتكة وكل ما شابه ذلك من املخلوقات غري الطبيعية. وكل اليمانيني  للحي
ــا عىل صنعاء  ــم خوفا وجزع ــون قلوبهم عىل أيديه ــاء الوطن يضع ــل أنح يف ك

وسكانها.
ــن الرعب يف مقابل رغبات  ــاء اآلن البرش والشجر والحجر تعيش حالة م صنع
ــادة، صنعاء ال  ــم ونوازعهم املتض ــون بكل ألوان طيفه ــي يبديها املسلح ــل الت القت
ــي أو فئوي بعينه،، فهذا أمر  ــىش أهلها من رصاع بني الدولة وطرف سيايس مدن يخ

ــه إىل حل ، بل حلول، صنعاء اليوم يتحفز  ــدور عىل لجمه وحسمه والوصول في مق
فيها كل الخصوم الذين يتكئون عىل أيديولوجيات القتل القاطعة املانعة للتعايش 
والحوار وأي شكل من أشكال الوئام أيا كان مستواه، صنعاء تشهد اآلن تمارين غري 
ــؤر الثورية" املنترشة يف الكثري  ــة عىل خطة "الكراديس" التي تقابل خطة "الب مرئي
من األحياء والحارات ومساجدها، ويجري االستعداد لتنفيذ العمليات االنتحارية 
ــو الله رسا  ــا، واملواطن يدع ــوم والعامة، مع ــل الجماعي للخص ــريات والقت والتفج
ــل واإلفناء املتبادل.  ــؤالء املدمنني للقتل عشاق التقات ــة بأن يجنبه رشور ه وعالني
ــون بالنرص الجاهلون بأن ال منجاة ألي منهم من الفناء  ــادرون يف غيهم الواهم الس
املحقق. عشاق التقاتل واإلفناء ال يعلمون أن الطلقة األوىل هي القرار الحاسم الذي 
ال رجعة عنه بفنائهم، بشطبهم من الحياة هم ومن يستهدفون ومعهم أعداد ال يعلم 
ــؤالء الذين ينكرون  ــال والنساء والعجائز. ه ــه من األبرياء من األطف ــا إال  الل عدده
ــول باآلخر يعتقدون جهال وحمقا بإمكانية  ــل الله ونعمة السالم والحوار والقب فض
ــالم االجتماعي والتعايش  ــرون فضل املجتمع والس ــم بعد تبادل القتل، ينك بقائه
ــون التقاتل حتى املوت، يجهلون أنه لن يبقى ملن يمكن  ويستبدلونه بقانونهم، قان
ــا وال دنيويا، ولن يجدوا  ــع عنه، ال ماديا وال معنويا، ال ديني ــش منهم ما يداف أن يعي
ــى منظفو مجاري ،  ــو سيارات، ولن يقبلهم الجريان حت ــى بلد يقبل بهم مغسل حت
ــد إىل املحيط اإلقليمي فتحرقه إلمعانه يف الفرجة  ــيشء إال أن نار فتنتهم ستمت ال ل
عىل ما يجري يف اليمن واملساعدة يف تأجيجها، فال يصريوا يف حال أحسن منا، آلن 
ــة سانحة ينطلقون منها لتحقيق مآربهم  ــني بهم وبنا معا سيجدونها فرص املرتبص
يف اإلقليم برمته، وسيجرون العالم معهم إىل حرب إبادة ال ينجوا منها إال املخططني 

الرئيسيني لها منذ الحرب األفغانية وهلم جرا، وقد ال ينجون من بعض نارها.
ــع ، وهي أحوج ما تكون، اآلن اآلن  ــن أيها العشاق للتقاتل تتسع للجمي إن اليم
ــي أم رؤوم ذات  ــوس املتحفزة ضد بعضها، وه ــة سالم تجتاح  النف ــس غدا، لهب ولي
حضن دافئ وحنون، فال يظنن أحد أن بإمكانه التفرد واالستئثار به...... فإىل الذين 
ــن تجدوا سلطة  ــه من أجل السلطة: ل ــة املرتبصني باليمن وأهل ــون نار الفتن يشعل
ــون عليه، لن تجدوا من يحميكم من غضب  ــون عليها، لن تجدوا من تتسلط تستول
من ستكتب له النجاة، لن تجدوا قبل ذلك من يحميكم من غضب العامة، لن تجدوا 
ــد]] ما سيجدونه  ــم وحراسكم ورغبتهم يف [[ تفّي ــن يحميكم من سطوة حماتك م
ــون اليوم  ــري الدولة، ستلعن ــم اإلجرامية يف تدم ــح خططك ــم حني تنج ــت أيديك تح
ــرى يتسع للجميع، وكل  ــا هؤالء، اليمن مرة أخ ــم فيه أمهاتكم، إليكم ي ــذي ولدتك ال
ــون السالم فال تغرروا عىل العامة منهم فينتقم منكم تاليا  اليمنيني موحدون ويحب
ــن سيبقى منهم رش انتقام، السالم والتعايش خري لكم قبل غريكم. وما من مشكلة  م
ــس هناك ما هو أكرث  ــي غري القتل والدم الحرام ولي ــذه الدنيا إال ولها حل سلم يف ه

حراما وإجراما منه.
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ــد إىل السكينة والهدوء والسالم  ــزاج الشعبي هذه األيام عىل ميله الشدي دل امل
فهو رغم املعاناة االقتصادية التي تلقي بكاهلها عليه يدرك أن تلك الحرب أشد وطأً 
عليه وأشد مرارة من غالء املعيشة وارتفاع األسعار وارتفاع منسوب البطالة وزيادة 

أعداد البائسني والكادحني يف صفوف املجتمع ونسيجه العام.
وأمام مثل ذلك الواقع نجد أطرافاً يعملون جاهدين عىل تنمية ظاهرة التناقض 
ــي وتكاد خطاباتهم اإلعالمية توقد النار تحت ظاهرة العنرصية والتمايز  االجتماع
بعثا لها من مرقدها واحتماء بما هو تاريخي خوف الفناء وتنامي مثل ذلك قد يهدد 
ــرار اليمن ويعمل عىل تعزيز ظاهرة االنقسامات ونحن يف أكرث من مقال  أمن واستق
نحذر من تلك الظاهرة وقلنا يف أكرث من مقال أننا نعيش واقعاً حضاريا غري مستقر 
ــرتك مع كثري من الطوائف واألحزاب والجماعات يف املعتقدات والقيم وقراءة  وال نش
أبعاد وآفاق الواقع الجديد بوعي االستقرار يجعلنا أمام مهام ثقافية وأهداف ثقافية 
جديدة علينا التعامل معها وفق رضورات ومتطلبات الحارض واملستقبل الوفق فقه 
الرصاعات الذي ظل مهيمنا عىل تفاعالتنا املختلفة طوال عقود بل طوال قرون من 
ــن، كما أن االشتغال االعالمي املكرس عىل املوروث التاريخي والثقايف والديني  الزم
تعميق لظواهر االنقسامات والعنرصية ولن يحقق االصطفاف الوطني الذي نرغب 
ــد السيايس  ــدث يف نسيج املشه ــل االعتماالت التي تح ــه يف ظل ك ــول إلي يف الوص
ــالم املختلفة حالة التباعد  ــدرك املتابع الحصيف لوسائل اإلع ــي وقد ي واالجتماع
ــل التذمري يف البناءات الثقافية والنفسية واالجتماعية، ولذلك فالتأكيد عىل  وعوام
مبدأ الرشاكة يف ظل غياب الرؤية وتشتت املفهوم عند وسائل اإلعالم عبث ال طائل 
ــع تشكيلها خالل قابل األيام  ــل الذي نأمله أن تدرك الحكومة الوطنية املزم منه وك
ــة أن تشتغل عىل تحديد مفهوم الرشاكة  ــد قيل أنها ستكون حكومة وحدة وطني وق
ــش ونتمنى أن يتضمن برنامجها األبعاد االجتماعية والسياسية والثقافية  والتعاي

التي نوجزها يف النقاط التالية:
ــرار ويعزز من قيم التوافق  ــل وظائف الدولة بما يكفل التوازن واالستق 1 – تفعي

والتعايش والسالم.
ــا يتوافق  ــد وظائفها وأهدافها بم ــة وتجدي ــات الثقافي ــل دور املؤسس 2 – تفعي

ومتطلبات االنتقال للمجتمع.
ــدء يف تحليل الظواهر التي تهدد السلم االجتماعي واالستقرار الوطني  3 – الب

منطلقة من البعد الثقايف باعتباره محدداً أساسياً للنظام والبناء االجتماعي.
ــان النظر يف القيم املجتمعية القائمة بالفعل وقيم الجماعات املسيطرة  4 – إمع
ــون االمتثال واالنحراف من أجل  ــه كمحكات أساسية أو مقاييس لتحديد مضم في

وضع الحلول واملعالجات.
ــط االجتماعي وتدعيم  ــع يف أساليب الضب ــات والتوس ــام باالصالح 5 – االهتم
ــد الجماعات  ــام والطبيعي عن ــادة القانون الع ــن أجل استع ــن النظامي م التكوي

ــالل القنوات الرشعية  ــواع األنشطة من خ ــد عىل ممارسة شتى أن ــراد والتأكي واألف
ــف وتكرار أخطاء  ــة التضليل والزي ــع بعيداً عن منهجي ــل يف املجتم ــة بالفع املتاح
ــي وبنيته  ــات يف البعد الوطن ــق االنقسام ــاد الذي يعم ــي والتض ــل التاريخ املماث

الثقافية واالجتماعية.
ــة تلك املفاهيم  ــوازن والتعاون وإشاع ــط مفاهيم التوافق والت ــد وضب 6 – تحدي

كمنظومة ثقافية وإعالمية تحدد مسار املرحلة وتضمن عدم االنحراف.
ــت عليها وثيقة  ــا املجتمع ونص ــي توافق عليه ــل االنتقال الت ــني مراح 7 – تزم
ــور الجديد فقد  ــاز الدست ــع األرساع يف إنج ــي الشامل م ــوار الوطن ــات الح مخرج
ــه يف التاريخ اإلنساني كله إذ كلما أبطات لجنة  ــال به األمد كما لم يطل بما يماثل ط

صياغته يف االنجاز كلما زادت مشاكل اليمن تعقيداً وعمقاً.
ــادات ويف إدارة الشأن العام  ــل هذا أو ذاك فالرتكيز عىل البعد املعريف يف القي وقب
ــا اليمن سببها املبارش الجهل  ــة إذ أن جل االشكالت التي يعاني منه رضورة حتمي
ــل إىل مواقعها  ــي قد تص ــض القيادات الت ــي لبع ــول والالأخالق ــل الالمس والتفاع
ــري قانونية، فاليمن يف هذه املرحلة االنتقالية  ــري غري سليمة وغري أخالقية وغ بمعاي
ــي الذي يتجاوز األثر السلبي  ــاً وبعداً معرفياً قادراً عىل التفاعل اإليجاب يزيد وعي

الذي يرتكه الفعل الناتج عن غياب املعرفة الحقيقية.
واملعرفة الحقيقية هي معرفة علمية ذات طرق ومناهج والوصول إليها يتطلب 
ــًال للمراكز البحثية والجامعات وتنشيطاً للمؤسسة الثقافية واإلعالمية التي  تفعي
ــة بمسؤولية أخالقية عالية ويف ظني أن الحال الذي وصلنا إليه خالل  تثري األسئل
العامني املاضيني سببه تهميش دور تلك املؤسسات التي أرشت إليها فالوصول إىل 
ــور لن يكون إال عرب الدوائر الثالث وتكاملها  ــال وإحداث القدر الكايف من التط االنتق
ــر اهملتها بشكل متعمد الحكومة السابقة فكانت  العقل، الدين، الفنون، وهي دوائ
ــة الخاطئة أو العاجزة عن  ــه اآلن من الشارع، فالسياسات العام ــج ما تواجه النتائ
ملء الفراغات هي املقدمات للنتائج املنطقية التي ُيعرب عنها الواقع يف كل تموجاته 
ــة التقليدية يف  ــة الجديدة إن أدوات الهيمن ــا لم ُيدركه ساسة املرحل ــه وم وارهاصات
ــب الضبط  ــري ويف أسالي ــع تطلعات الجماه ــل اإليجابي م ــوذ والتفاع ــط النف بس
االجتماعي وتدعيم التكوين النظامي لم تعد ذات قيمة أو جدوى يف واقعنا الجديد، 
ــان عميقاً وقويا  ــاءات تحت مناخ الربيع ك ــث اللذان طاال البن ــد والتحدي فالتجدي
ــاً يف األدوات واألساليب ويظل السلم والسالم  ــل معه يتطلب تحديثا موازي والتفاع
هما ديدنا املرحلة وقد أعجبني قول الرئيس سنرضب بسيف السلم إىل حيث وصل 
ــن كان السلم درعه يف مقارعة األحداث والوقائع لم يخش العواقب وثقافة السلم  وم
ــني يف األرض ومن سلك طريقها لم يزل  ــي االنتصار الحقيقي لكل من رغب التمك ه
ظاهراً يف األرض وعىل مثل ذلك دلت شواهد التاريخ وعربه، فاعمروا قلوبكم بالسالم 

يا ساسة اليمن يكتب الله لكم التمكني يف أرضه.

اليمن.. وثقافة السالم والتعايش
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