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الثــــورة

أكدوا على الحوار كمفتاح النفراج أي أزمة يف املسار السياسي..  مهتمون لـ "الثورة" :أكدوا على الحوار كمفتاح النفراج أي أزمة يف املسار السياسي..  مهتمون لـ "الثورة" :

املصالحة الوطنية محور االستقرار واالصطفاف رافد هام لتجاوز التحدياتاملصالحة الوطنية محور االستقرار واالصطفاف رافد هام لتجاوز التحديات
تربويون، وأعضاء يف الحوار وطني، وشباب، ومثقفون، وناشطون، 
وغريهم من رشائح املجتمع اليمني متمسكون بمبدأ الحوار كمسلٍك 
للنفاذ باليمن من مضيق السياسة ومنعطفات الرصاع (السلطوي أو 
القبيل أو الجهوي أو غريه) إىل بر األمان األخرض بالتعايش، مؤكدين يف 
ذات الوقت أن لغة الخصام، وخطاب القوة، هي مجرد أدوات الحروب 
عقله،  يحكم  حني  إال  اإلنسان،  عليها  ينترص  ال  شيطانية،  ومنظومة 
ويتمثل قيم التسامح واإلخاء والقبول باملختلف، كانعكاس لتطلعاته 

وحرصه عىل أن يتقبل اآلخر رؤاه الفكرية والعقدية السياسية. 
يف هذا االستطالع استلهم عدد من املهتمني من كافة رشائح املجتمع 
العامر  اليمن  تاريخ  من  املرحلة  هذه  يف  الوطني  االصطفاف  معاني 
بالحكمة واإليمان والوالء الوطني، لكنهم كرسوا ثقتهم بقدرة اليمن عىل 
الخروج من عنق الزجاجة, يف الدعوة الرصيحة لكل القوى السياسية 
إىل رضورة الثبات عىل قيم التعايش من خالل اصطفاف وطني صادق 
منصور  عبدربه  الرئيس  بفخامة  ممثلة  السياسية  القيادة  يساند 
هادي, عىل تجاوز التحديات والعراقيل التي تكتنف طريق استكمال 

محطات التسوية السياسية.. إىل التفاصيل :

عبدالرحمن  واألديب  املثقف  يرى 
املصالحة  ــوع  ــوض م أن  مـــراد، 
مرحلية  رضورة  أصبح  الوطنية 
ويالت  من  اليمن  عانى  أن  بعد 
السياسية  والــثــارات  الرصاعات 
االنهيار  حــال  إىل  ووصــل  الكثري 
البنى  عىل  أثر  من  يرتكه  ملا  للدولة 
املختلفة االجتماعية واالقتصادية 
الرصاع  يخلفه  وملا  والسياسية، 
من إعاقة مزمنة يف املسار النضايل 
ما يؤخر ويضيع فرص  ألي شعب 
وبالتايل  االستقرار  إىل  الوصول 

التنمية.
االستقرار  أن  إىل  ــراد  م وأشـــار 
يتطلب  والسيايس  االجتماعي 
وضعاً نفسياً مستقراً عند مختلف 
يف  الفاعلة  السياسية  ــراف  األط
البلد، وهو ما سيعزز ويعمق ثقافة 
التعايش خارج حواجز االختالف.. 
أصيلة  التسامح  ثقافة  أن  إىل  الفتاً 
يف الُبْعد الثقايف اإلسالمي ولم يكن 
االشتغال عليها يف الفكر اإلسالمي 
بالقدر الذي تستحقه ولعل يف فتح 
االتجاه  لهذا  النظري  اإلطار  مكة 

الرفيع يف الُبعد الثقايف اإلسالمي.
مراد:  عبدالرحمن  املثقف  وقــال 
كيمنيني   – اشتغالنا  أن  ــن  وأظ
تجسيد  عىل   - مشاربهم  بمختلف 
هذه  يف  والتسامح  التعايش  ثقافة 
املرحلة، الصعب من مسار التاريخ 
لتلك  انتصار  املــعــارص،  اليمني 
للمصلحة  وتحقيق  أوالً  القيمة 
تتجاوز  أن  نأمل  التي  الوطنية 
الجديد  اليمن  بناء  يف  أمال  الذاتية 

ان أردنا يمنا جديدا طبعاً.
االصطفاف الشعبي

واملصالحة  الشعبي  االصطفاف 
ــاد  وأي بنوايا  والعمل  الوطنية 
لتجاوز  الناجع  العالج  هي  صادقة 

السياسية  الظروف  هــذه  محنة 
كما  واملعيشية..  واالقتصادية 
ملا  ووقاية  األرسع  األدوات  أنها 
من  اليوم  اليمني  الواقع  يشهده 
يشكل  ال  جديل  واحتدام  تصعيد 
السياسية فحسب  للتسوية  معيقاً 
السلم  مسار  عىل  خطراً  يعد  بل 
سيؤخر  وارتباكاً  االجتماعي، 
الوطني  الحوار  مخرجات  تنفيذ 
اليمن  ببناء  الكفيلة  الشامل 
فرص  كــل  وسيضّيع  الــجــديــد، 
التي  والتنمية  البناء  وممكنات 
السياسة  تداعيات  من  ستحد 
ورصاعاتها عىل االقتصاد الوطني.

التنموي  الخبري  إليه  لفت  ما  هذا 
ومستشار الهيئة العامة لالستثمار 
أن  ــداً  ــؤك م املــنــاخــي،  عبدالله 
واملصالحة  الشعبي  االصطفاف 
التماسك  قيم  وإشاعة  الوطنية 
من  وحدها  الوطني  واالنتماء 
ستنقذ الوطن من مآالت الرصاعات 
التي  والسياسية  السلطوية 

تشهدها البالد.
وأضاف : ليس من املمكن أن تشهد 
وأماناً  واستثماراً  تنمية  اليمن 
سيايس،  استقرار  دون  اجتماعياً 
الحياة  عىل  تفتح  خرية  وعزائم 

اليمنية أبواب األمل بالسالم.
الشعبي  االصطفاف  بداية  وحول 
الواسع الذي تشهده اليمن ويجب 
أن يستمر قال املناخي : لقد تفاجأ 
اليمني  للشأن  املتابعني  من  الكثري 
األطراف  بلقاء  وخارجيا  داخليا 
املصالحة  طريق  عىل  املختلفة 
للتحول  محورية  كبداية  الوطنية، 
إىل اصطفاف وطني مساند للقيادة 
الرئيس  بفخامة  ممثلة  السياسية 
 – هــادي  منصور  عبدربه  املشري 
تجلت  الــذي  الجمهورية  رئيس 
أي  إنهاء  يف  الصادقة  وطنيته 

األمور  زيادة  يف  يساهم  قد  خالف 
واألخري  األول  الخارس  ألن  تعقيداً 
واليمنيني  اليمن  هو  خالف  أي  من 
وليس غريهم.. وعندما كانت األزمة 
يف أوجها يف العام 2011م فقد التقت 
حينها  املتصارعة  األطراف  نفس 
األوروبية  الدول  سفراء  وبحضور 

والخليجية وأمريكا واألمم املتحدة 
نائباً  كان  حينها   – هادي  منزل  يف 
هذا  بأن  الجميع  وتفاجأ  للرئيس- 
باحرتام  ويحظى  توافقي  الرجل 
كافة األطراف السياسية والشعبية 
هذا  جماهري  اليوم  تؤكده  ما  وهو 
سياسياً  ــع  ــواس ال االصــطــفــاف 

وجماهريياً وشعبياً).
قضية  تعترب  مثلما   : أيضاً  وقــال 
رقياً  الواسعة  الوطنية  املصالحة 
سياسياً يصدر من النخب املختلفة 
يعد  السياسية،  القيادة  وبرعاية 
والشعبي  الوطني  االصطفاف 
الواسع اليوم تحوالً جديداً باتجاه 
بالوطن  املحدقة  األخطار  مواجهة 
وبمسار التسوية، التي سيعود خري 
اليمني  الشعب  عىل  استكمالها 
ستحولنا  املصالحة  فيما  بأكمله 
ــاء  ــط األخ تصيد  مــرحــلــة  ــن  م
إىل  الضيقة  والحسابات  واإلقصاء 
فوق  والتسامي  التسامح  مرحلة 
القاعدة  وهي  والصغائر  األخطاء 
األهم يف تعزيز االصطفاف الوطني 
والتنمية  البناء  يف  ــة  ــرشاك وال

وإصالح الشأن اليمني.
القوى  ودعا عبدالله املناخي كافة 
والتأمل  النظر  إىل  السياسية 
والكف  التصالح  قضية  مع  بجدية 
األمــور  ــري  ــوت وت التصعيد  ــن  ع
ومنهجاً  سبيالً  الحوار  واعتماد 
عىل  تطرأ  خالفية  قضية  أي  يف 
وبمسئولية  السياسية  الساحة 
تتم  لن  والتنمية  فالبناء  وطنية.. 
بالسالم  بل  الــرصاع  أو  بالحروب 

واالحتكام للعقل واملنطق والتحيل 
بقيم التسامح.

دفعة قوية

تتجىل  العصيبة  الظروف  هذه  يف 
اليمني  البيت  ترتيب  إىل  الحاجة 
بجهود ونوايا أبنائه املخلصني، من 
والعقبات  التحديات  تجاوز  أجل 
من  تبقى  ما  تكتنف  تزال  ال  التي 
التي  السياسية  التسوية  محطات 
الزمنية  املساحة  عىل  شارفت 
األهم يف مسارها منذ بداية تطبيق 
واســتــدارة  الخليجية،  املــبــادرة 
عجلة العملية السياسية واالنتقال 
محطة  وهي  أال  للسلطة،  السلمي 

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
فيصل  الرتبوي  إليه  لفت  ما  هذا 
االصطفاف  أن  مؤكداً  السلفي، 
ماسة  مرحلة  يف  يأتي  الوطني 
الــدم  لُحمة  ـــادة  إلع ورضوريـــة 
وتكاتف  الصفوف  وتوحيد  اليمني 
املايض  خالفات  ونسيان  الجهود 
الجديد  اليمن  نحو  قدما  والسري 
برؤى سياسية واضحة تتنافس يف 

خدمة الشعب والوطن.
رغم  الظروف  هذه  أن  أيضاً:  وقال 
االصطفاف  بهذا  أن  إال  صعوبتها 
السياسية  للقيادة  سانحة  فرصة 
قرارات  اتخاذ  يف  بقوة  تتحرك  أن 
املــســار  تصحيح  يف  حــاســمــة 
منابع  وتجفيف  لليمن،  اإلنمائي 
كل  أمام  بحزم  والوقوف  الفساد.. 
ترض  التي  واالختالالت  التعنتات 

بمصالح الشعب والوطن.

االصطفاف  أن  إىل  السلفي  وأشار 
للسري  قوية  دفعة  املرحلة  يعطي 
قَُدَما الستكمال ما تبقى من مراحل 
إطــار  ويف  السياسية  التسوية 
املبادرة  بنود  استكمال  يف  اإلرساع 
عوائق،  دون  املزمنة  الخليجية 
والعيش  الحياة  يضمن  وبــمــا 
االصطفاف  هذا  أن  كما  الكريم, 
مواد  الستكمال  سانحة  فرصة 
الدستور واالستفتاء عليه من قبل 
الحوار  مخرجات  وتنفيذ  الشعب 
ليبقى   ... انتقاء  أو  استثناء  دون 
تحول  نقطة  الوطني  االصطفاف 

آمن للبناء والتنمية واالستقرار..
شرط النجاح

للمسار  مغايرة  نظر  وجهة  من 
لالصطفاف  واملفاهيمي  القيمي 
الوطنية  واملصالحة  الشعبي 
عليها  تقوم  رئيسيتني  كدعامتني 
أي عملية سياسية بعد أي خالف 
األهم  لكن  البالد،  تشهده  رصاع  أو 
االصطفاف  نجاح  عوامل  توفر  هو 
الوطنية  واملصالحة  الوطني 
وإدراك أهمية من يسبق اآلخر، يف 
مسارات الزمن الحساسة بالنسبة 

للعملية السياسية اليمنية.
وثيقة  واقــع  ومن  السياق  هذا  يف 
التي  الوطني  الحوار  مخرجات 
املــايض  صفحة  طــي  عــىل  أكــدت 
التسامح  من  بيضاء  صفحة  وفتح 
-تسترشف  رؤى  وفق  والتعايش 
املستقبل -متحررة يف نفس الوقت 
النوايا  أن جدية  املايض،  من أغالل 
تبدأ  املشكلة  حل  إىل  الوصول  يف 
بوجودها،  واإليمان  االعرتاف  من 
تشكل  رؤى  ــق  وف ــالق  ــط االن ثــم 
خارطة الحل والجرب آلثار املشكلة، 
بنيت  قد  املصالحة  تكون  حينها 
محررة  الصحيحة  القاعدة  عىل 
من  السياسية  القوى  أطراف  كل 
الَغبـَن  أنواع  من  بأي  اإلحساس 
السيايس واالجتماعي والسلطوي 
البعض،  بعضها  تجاه  وغــريهــا 
الصلبة  األرضية  تتوفر  ذلك  بعد 
واسع  وطني  اصطفاف  لنجاح 
العدالة  قاعدة  عىل  بالحلول  يقبل 
ما  وهو  والسياسية..  االجتماعية 
تجسد يف مجريات الحوار الوطني 
الشامل، وصوالً إىل الوفاق الوطني 
حلوٍل  كخارطٍة  املخرجات  عىل 
ُمْرضَية لكل األطراف، لكن ماذا بعد 
الوفاق  بهذا  الحوار  من  الخروج 

الواسع؟ 
الــســؤال تقول  ــذا  إجــابــة عــىل ه
واملدنية  السياسية  الناشطة 
مؤتمر  عضو  أحمد  مرشد  شفيقة 
الحوار فريق الحكم الرشيد: خالل 
الشامل ومجرياته  الوطني  الحوار 
بدقة  السياسية،  العملية  سارت 
ــل الــخــالفــات الــتــي كان  ــم ك رغ
كل  وقبول  والنقد  والنقاش  الحوار 
الصالح  البناء  طوب  هي  باآلخر 
تلك  عىل  الوطني  الوفاق  إلنجاز 
انتهاء  بعد  ولكن  املــخــرجــات، 
الحوار الوطني، استجدت كثري من 
املعطيات والتحديات التي توقفت، 
عىل إثرها العملية السياسية لفرتة 

(تقريباً  بالقصرية  ليست  زمنية 
ألكرث من 8 أشهر) استغلتها القوى 
أطــراف  وهــي  للتغيري  الرافضة 
معرقلة  بأفعال  للقيام  عديدة، 
الحوار  مقررات  تنفيذ  يف  للبدء 
مقدمتها  يف  كــان  التي  الوطني، 
الشاملة  الوطنية  املصالحة 
الكفيلتني  االنتقالية  والعادلة 
تماماً، لتشهد  املايض  بطي صفحة 
بوادر طيبة عىل  الظروف  اليمن يف 
وعىل  الوطنية،  املصالحة  طريق 
لكن  الشعبي،  االصطفاف  طريق 
من  ذلك  عىل  سيرتتب  ما  هو  األهم 
السيايس  املسار  تخدم  إيجابيات 
أمام  املزمنة  التحديات  واجتياز 

هذه التسوية. 
ــارات  ــع ش أن  ــد:  ــرش م ــــدت  وأك
املصالحة الوطنية واالصطفاف لن 
تتحقق بقرار إداري، أنه سيتحقق 
الحوار  فقط ببدء تنفيذ مخرجات 
املكونات  كل  عليها  توافقت  التي 
واملشاركة  واملجتمعية  السياسية 
صنع  مفاصل  كل  يف  لها  الحقيقية 
القرار، وتحمل املسؤولية ال بد من 
لتنفيذ  ضامنة  مؤسسات  وجود 
املخرجات بصورة فاعلة وحقيقية.

تطلعات اجتماعية

ووحدته  وأمنه  اليمن  أجــل  من 
املجتمع  نخب  تتطلع  واستقراره 
القوى  تتعظ  أن  إىل  اليمني 
يف  يجري  بما  اليمنية،  السياسية 
احرتاب  من  وليبيا  والعراق  سوريا 
تلك  مــقــدرات  كل  يحرق  ــيل  داخ
االجتماعي  الثأر  ويورث  البلدان 
والسيايس كألغام تهدد املستقبل.. 
مع  الناس  تفاعل  تجد  وبالتايل 
والسالم  للمصالحة  مبادرة  أي 
ما  يتفاعلوا  كما  والــتــعــايــش، 
سواء  السليمة  والرؤى  املبادرات 
الصادرة عن األحزاب أو الجماعات 
وهو   - وكذلك  املدنية،  املنظمات  أو 
األهم - تفاعلهم الجماهريي الكبري 
مع كل ما تقدمه القيادة السياسية، 
ــادرات  ــب وم ورؤى  قــــرارات  مــن 
وتستهدف  الجميع  عىل  تحافظ 
الرصاع  دوامــة  من  اليمن  إخــراج 

ومنعطفات التعقيد.
املثقف يحيى  الناشط االجتماعي 
قاسم رسور يؤكد أن املجتمع دوماً 
مبادرة  أي  مع  ويتفاعل  يبارك 
والتسامح  التعايش  قيم  تحمل 
ــداً ومــبــاركــاً  ــؤي واملــصــالــحــة، م
من  ما  لكل  الوطني  االصطفاف 
شأنه مصلحة اليمن العليا، مشيداً 
مبادرات  من  األحــزاب  قدمته  بما 
الوطنية  املصالحة  تعزيز  باتجاه 
واالصطفاف الوطني، خصوصاً ما 

قدمه املؤتمر الشعبي العام.
األطراف  جميع  عىل  رسور  وتمنى 
استشعار  اليمني  السياسية 
املسؤولية أمام الله والوطن فيذهب 
الجميع إىل ما يصلح الشأن ويؤلف 
النعرات  يثري  ما  إىل  ال  القلوب،  بني 
األحزاب  هذه  وعىل  والخصومة، 
ومنظمات العمل املدني والعمايل أن 
الحفاظ  يف  الجميل  للشعب  يردوا 

عىل أمنه واستقراره ووحدته.

mibrahim734777818@gmail.comاستطالع/ محمد محمد إبراهيم

المصلحة  الساسة  يغلب  بأن  كبرية  تطلعاتنا  مــراد:   ■
اليمن  إىل  الوصول  يف  أمال  الذاتية  على  العليا  الوطنية 

والداعمة  الصادقة  المبادرات  نؤيد  ســرور:    ■
لمسار استكمال التسوية السياسية

■ شفيقة مرشد: المصالحة واالصطفاف الوطني لن 
يتحققا إال عندما يبدأ الجميع بتنفيذ مخرجات الحوار

وال  واستقرار  أمــن  دون  تنمية  ال  المناخي:   ■
استقرار دون اصطفاف ومصالحة وطنية صادقة

■ فيصل السلفي: على القوى السياسية والجماهيرية ومنظمات 
المجتمع المدني الوقوف إلى جانب القيادة السياسية
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