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نعم.. إن قدرن��ا جميعًا أن نتفرغ لبن��اء الدولة االتحادية 
المدني��ة الحديثة دولة النظام وس��يادة القان��ون القادرة 
على انتهاج السياس��ات وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج 
الواعدة والقادرة على بناء التنمية االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية المحققة للسعادة على أساس الشراكة في الثروة 
المحققة للكفاءات في اإلنتاج والعدالة في التوزيع والشراكة 
في الس��لطة المحققة للديمقراطية والحكم الرش��يد، ألن 
العدل في األمة مقياس لحضارتها والديمقراطية مقياس 
لتقدمه��ا ورقيه��ا عب��ر سلس��لة م��ن الحق��وق والحريات 
المستندة الى مرجعية دستورية وقانونية حارسة وحامية 
للمواطنة المتساوية تجد بها الوحدة اليمنية ما هي بحاجة 
اليه من األرضي��ة الصلبة وغير القابل��ة لالهتزاز الناتج عن 
غياب الربط القانون��ي بين الحقوق والواجبات وما ينتج عن 
ذلك من المظالم والمفاس��د التي تجعل للبعض حقوقًا بال 
واجبات وتفرض على البعض واجبات بال حقوق وما يترتب 
عليها من اختالالت سياسية واقتصادية واجتماعية تدفع 
البؤس��اء والمظلومين الى الحقد على المستغلين من الذين 
يحتكرون الس��لطة والثروة ألنفسهم وال يتركون لغيرهم 
س��وى الهش��يم الج��اف المتخلف بع��د الحص��اد وينزلون 
أنفس��هم منازل الس��ادة ليفرضوا عل��ى اخوانه��م القبول 
بمنازل العبيد ألن الحقوق بال واجبات استغالل واستبداد، 
والواجبات بال حقوق عبودية تؤدي الى الصراعات والحروب 

بين أبناء الشعب الواحد.
أعود فأقول إن األفضل في المواطنة المتساوية هو الذي 
يحترم نفسه ويفرض احترامه على اآلخرين وهو الذي يفتح 
عقله وقلبه الخوانه اس��تعدادًا للتصالح والتسامح معهم 

بعد فترة من الخالفات والصراعات 
والنزاع��ات م��ن أجل ق��در مقبول 
ومعق��ول م��ن التع��اون والتكامل 
والتكافل الق��ادر على فتح األبواب 
بال قي��ود وال حدود أم��ام الخصوم 
وقد أصبح��وا مس��تعدين للصفح 
والعف��و عل��ى قاع��دة ش��عورهم 
بهويته��م الوطني��ة واليمني��ة  
 م��ن الغ��رق في بحر 

ً
الواح��دة بدال

م��ن األحق��اد المحرك��ة والدافعة 
للثارات االنتقامية، مكتفين بقدر 
من االعتراف بالذنب وجبر الضرر، 
وإعادة االعتبار المحق��ق للعدالة 
االنتقالي��ة عل��ى مب��دأ ال غالب وال 
مغل��وب وال منتص��ر وال مه��زوم، 
الغلب��ة فيه والنص��ر لصالح الوطن 
والش��عب اليمن��ي ال��ذي تتك��ون 
منه جميع األح��زاب والتنظيمات 
والمكونات السياسية، مستبدلين 
العالق��ات التناحري��ة القديم��ة 
بعالقات تكاملي��ة وتفاعلية بناءة 

 رحمة االختالف على 
ً

ووطنية تمارس التعدد والتنوع، مغلبة
لعنة الكراهية والحقد، بعد أن أقنعتهم التجربة والممارسة 

بأنهم شركاء في الربح وشركاء في الخسارة.
أقول ذل��ك وأقصد ب��ه أن الجمي��ع بات مطالب��ًا بقدر من 
المراجع��ة لما يص��در عنه��م م��ن الخطاب��ات والكتابات 
االعالمية والسياسية المثيرة للكراهية والباعثة لألحقاد 
والفت��ن الناقم��ة ف��ي ضوء م��ا ترس��خ لديهم م��ن التجربة 
الس��لبية التي عرضت الوطن والشعب لسلسلة من األزمات 

والتضحي��ات الباهظة والمكلفة بع��د تجربة صعبة أكدت 
 للش��ك أنه ال يمكن لطرف إلغاء غيره من 

ً
وبما ال يدع مجاال

األطراف األخرى، ألن االقصاء واإللغاء وانتهاج أساليب العزل 
واالنتقام سياسات شمولية لم تعد مجدية في عصر يقال 
عنه عصر الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية 
والحزبي��ة والت��داول الس��لمي للس��لطة وحري��ة الصحافة 
وحقوق اإلنس��ان والمعلومات، ألن االخونة قذفت باالخوان 
المس��لمين من الحك��م الى الس��جون وحولتهم ال��ى جماعة 
ارهابية مالحقة ومطاردة.. نظرًا لما أوجدته من الكراهية 
التي جمع��ت األغلبية الس��احقة م��ن المصريي��ن بمختلف 
اتجاهاتهم السياس��ية واأليديولوجية على قاعدة العداء 
لالخوان المسلمين الذين حاولوا اغتصاب الدولة المصرية 
باالستخدام المتعسف والمبتذل للديمقراطية وللشرعية 
االنتخابي��ة بص��ورة قلب��ت الرأي 
الع��ام عليه��م م��ن النقي��ض الى 
النقي��ض فتحول��وا م��ن ج��زء من 
الهيئ��ة الناخب��ة الت��ي منحته��م 
أصواتها في االنتخابات البرلمانية 
والرئاسية باعتبارهم - اي االخوان 
المسلمين- ش��ركاء في ثورة 25  
يناي��ر، تحول��وا بإقص��اء الجميع 
الى ق��وى مضادة لث��ورة ال�30 من 
يونيو التي أبهرت العالم بأس��ره 

في عشرات الماليين.
إننا اليوم فخ��ورون بما حققناه 
مع��ًا م��ن المنج��زات الت��ي نال��ت 
إعجاب العال��م وجعلته ينظر الى 
تجربتن��ا باحت��رام ب��ل ويتجاوز 
ذل��ك االحت��رام ال��ى اعتباره��ا 
تجربة رائدة ومفي��دة وأنموذجًا 
يمكن االس��تفادة منها في جميع 
البلدان التي م��رت بها عاصفة ما 
يسمى بالربيع العربي التي تحولت 
الى طوفان ينش��ر في هذه البلدان الخ��راب والدمار والقتل 
والفوضى، تحول فيه الربيع فجأة ال��ى خريف يهدد الدولة 
باالنهي��ار ويعيد الش��عوب عش��رات االعوام ال��ى الخلف، 
وفي حين طالبت هذه الثورات برحيل الحكام الذين طالت 
فت��رات حكمهم لش��عوبهم تحول��ت الى كوابي��س مدمرة 
للحياة وللحرية وللحق والعدل والوح��دة بصورة فوضوية 
تفتق��ر ألبس��ط القي��م الديمقراطي��ة البن��اءة والمنتج��ة 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة المحققة للتقدم 
واالزدهار والرقي الحضاري على نحو جعل البعض من الثوار 

يقولون »ليس باإلمكان أفض��ل مما كان«، قد يقول البعض 
إن بمقدور م��ن وصلوا الى الش��راكة في الحك��م أن يفرضوا 
جبروتهم وطغيانهم على من س��لموا الس��لطة طوعًا من 
موقع الحرص على السلم االجتماعي، فقبلوا الديمقراطية 
القائمة على الش��راكة في الس��لطة، فنقول باألحرى إن هذا 
الس��لوك غي��ر الديمقراطي وغي��ر األخالقي س��وف يقابل 
باالستهجان والرفض من قبل الجماهير الى درجة تدفعها 
لتغيي��ر مواقفه��ا ومس��اندة م��ن قبل��وا بالديمقراطي��ة 
وتمكينهم من ممارسة ما هو مكفول من حقوق المظاهرات 
واالعتصامات الداعية لرحيل من في الحكم بذات االسلوب 
الذي صعدوا فيه من المعارضة الى الحكم ألن االنتقام ليس 
مش��روعًا وعدم احت��رام العه��ود والمواثي��ق واالتفاقات 
سياسة مرفوضة وغير مقبولة بأي حال من األحوال وتحت أي 
مبرر من المبررات، كما أن اإلذالل واستدرار الماضي بدافع 
الرغبة في االنتقام سياس��ة دخيلة عل��ى الديمقراطية من 
حيث هي أغلبية تحكم وأقلية تعارض أو من حيث هي اتفاق 
شراكة بين األغلبية واألقلية.. ناهيك عما يترتب عليها من 
تك��رار تدميري لما لدينا من الم��وارد واالمكانات الممكنة 

والمتاحة..
 هذه السياسة العدوانية سوف تجعل القيادة السياسية 
وحكومة الوفاق عاجزة عن تطبيق ما اتفق عليه الجميع من 
مخرجات حوارية تحتاج الى التعاون وحسن استخدام المتاح 
من الموارد والطاقات.. وستجعل  العالم الذي يحرص على 
نجاح التجربة اليمنية يراجع مواقفه الداعمة والمس��اندة 
ويس��تبدلها بمواقف أخرى غير مس��تعدة لتقديم ما هم 
بحاجة اليه م��ن إمكانات الدعم والمس��اندة وس��تتركهم 
يتنازعون ويتصارعون حتى يستعيدوا ما هم بحاجة اليه 
من التعاون كمدخل وحيد الى النجاح وبناء الدولة والتنمية 
المنش��ودة ألن جماهي��ر الش��عب التي ضاق��ت ذرعًا بهذا 
النوع من النزاعات والصراعات والحروب لم يعد لديها من 
اإلمكانات واالستعدادات الالمتناهية لتقديم التضحيات 
وال بديل لها سوى استبدال القوى التقليدية المجربة بقوى 
جديدة وبديل��ة وقادرة على الفصل بي��ن األطماع الذاتية 
والطموحات الموضوعية القادرة على اس��تبدال أس��اليب 
الهدم بأس��اليب البناء وأس��اليب الضعف والقتل بأساليب 
األمن واالستقرار والسلم االجتماعي، ألن القوة المجربة لم 
يعد لديها من القدرات ما يجعلها قادرة على استعادة ما 

فقدته من المصداقية والموضوعية والثقة..
قد يعتقد البعض أن بمقدوره االس��تحواذ على كس��ب 
ثقة القيادة منفردًا على حس��اب التنكي��ل باآلخر والدس 
به والتعبئة المس��تمرة عليه بعض الوقت، لكنه س��رعان 
ما يكتش��ف انه كان على ق��در كبير من الخط��أ ولكن بعد 

فوات األوان.
البعض من الذين يبحثون عن المزيد من الثروة س��رعان 
ما أعلنوا مواقف مفاجئة بمجرد سماعهم عن وجود تباين 
بين رئيس الجمهورية النائب األول األمي��ن العام للمؤتمر 
الشعبي العام وبين الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام، نجده��م يتحولون الى مدافعين ع��ن األول مهددين 
ومتوعدين الثاني باس��ترداد األموال المنهوبة، متناسين 
المثل القائل: »ال يرمي بيوت الن��اس بالحجارة من بيته من 
زجاج«، ومتناس��ين مقولة المس��يح األعظ��م: »من كان بال 
خطئ��ة فليرمها بحجر«.. أح��د هؤالء المنددي��ن باتفاقية 
بيع الغاز مع شركة توتال ومع الش��ركة الكورية انه متهم 
بعمولة من شركات نفطية بمئات الماليين من الدوالرت في 
س��نة واحدة وغيره الكثير من الذين ال حدود ألطماعهم 

ومنهوباته��م المالي��ة والعيني��ة 
لألم��وال العامة والذي��ن يهددون 
بفت��ح الملفات من س��كنة القصور 
وأصح��اب الملي��ارات البنكي��ة، 
يعلمون تمام العل��م أن ملياراتهم 
وقصوره��م وأمواله��م ال تع��د وال 
تحص��ى وأن القواني��ن ال يمك��ن أن 
تفصل على مقاس االشخاص حينما 
يقف��ون وجهًا لوج��ه أم��ام اإلجابة 
على س��ؤال : »من أين ل��ك هذا؟«، 
فال عاصم من االتهام س��وى اللجوء 
ال��ى القضاء، نق��ول لهؤالء عيش��وا 
بأموالكم واتقوا الله في هذا الوطن 
والش��عب وال تفتح��وا الن��ار عل��ى 
أنفس��كم وعلى من تعتقدون أنهم 
أعداؤك��م ألن مجرد اإلق��دام على 
إشعال النار س��وف تمتد ألسنتها 
ال��ى قصورك��م الفاره��ة وأموالكم 
الطائلة ألن القانون سيف ذو حدين، 
ق��د يك��ون خصومكم أكث��ر منكم 

قدرة على قطعكم إذا لم أقل تواضعًا انهم ال يقلون عنكم 
ذكاًء في اتهامكم بهذا النوع من النهب الالمشروع ألراضي 

الجنوب والشمال.
دعوا االطباق مستورة والملفات مغلقة وتعاملوا باحترام 
مع الحاضر والمس��تقبل على قاعدة »عفا الله عما سلف«، 

فذلك خير لكم.
أما عن البطوالت الزائفة لالستاذ الذي قال سيضرب بيد 
من حديد لكل خارج عن القانون وسيفتح ملفات صالح حول 

الغاز والنفط ال نقول ل��ه أكثر من كلمة واح��دة )رحم الله 
مقاتيلك يا أستاذ(.. متسائلين فقط عن )قصر الخورنق( 
الذي ذاعت شهرته في اآلفاق الوطنية والقومية والعالمية.

وماذا سيكون مصير الذين باعوا أراضي منهوبة بماليين 
الدوالرات يا رجل.. وأكتفي بسؤاله فقط من أين لك هذا؟ 
 »18« ولماذا ال تضرب بيد من حديد قتلة العسكريين ال�
واالربعة الذي��ن قتلوا للتو بع��د تهدي��دك ووعيدك وما 
قبلهم وما بعدهم من قتلة العس��كريين ورجال األمن ومن 
قتلة المدنيين األبرياء وقتلة القيادات البارزة من أنصار الله 
والسلفيين ورجال القبائل الذين تجاوزوا من قتلوا في عهد 

الرئيس صالح مرات عدة؟!!
لقد عرفناك رجل صحافة وسياس��ة رقيق القلب صاحب 
مشاعر إنس��انية جياش��ة ولم نعرفك رجل عنف.. لو كان 
لديك الش��جاعة في محاس��بة الجبابرة من مالك الشركات 
وشيوخ القبائل العظام لما كنت قد افتتحت عصرك الذهبي 
بأكبر مخالف��ة قانونية مكتوبة بخط��ك وتوقيعك لحماية 
المتهربي��ن م��ن الضرائب والرس��وم الجمركي��ة.. ولو كان 
لديك القدرة على محاس��بة أصحاب العموالت التي جعلت 
الجنوبيين يكره��ون الوحدة لبادرنا بإبالغ��ك بالكثير من 
الجبابرة الذين يتقاضون العموالت الخيالية من الشركات 
المتعددة والش��ركات النفطية والغازية والسمكية.. انك 
أضعف من أن تتخذ قرارات ش��جاعة السترداد المليارات 
المنهوبة من جميع الفاسدين والمفسدين الذين يتغاضون 

عن فساد حكومتك.
من ال يستطيع أن يترك الموقع الذي ال يستحقه سيكون 
من الصعب عليه تحويل االقوال الى أفعال واتخاذ القرارات 
الشجاعة، ناهيك عن عدم قدرته 
على معاقبة القتل��ة الذين تقيد 

جرائمهم اليومية ضد مجهول!!
يتساءل البعض.. لماذا قدمت 
استقالتك لألحزاب ولم تقدمها 
لفخام��ة االخ رئي��س الجمهورية 
المستعد لقبولها دون مناقشة؟!
الرئيس والزعي��م أخوة وزمالء 
نض��ال ال يحتاج��ون ليتخاصموا 

لتهديدك ووعدك ووعيدك؟ 

أنص��ح مخلصًا وصادق��ًا بعدم 
الدخ��ول ف��ي ه��ذا الن��وع م��ن 
المهاترات الت��ي تبالغ في اتهام 
الرئي��س الس��ابق وحكومت��ه 
الس��ابقة بقت��ل المتظاهري��ن 
ألن تثبي��ت المبدأ تحت ش��عار 
»ال حصانة للقتلة« س��وف يدفع 
اآلخري��ن ال��ى اتهامك��م بنفس 
التهمة إذا علمنا أن من قتلوا في 
عهدكم الميمون م��ن القيادات 
والكوادر الحزبية والسياسية واإلعالمية ومن المدنيين 
والعسكريين أكثر بمرات عدة من الذين قتلوا في عهود 
الحكومات السابقة.إن حاجتنا -كما قال فخامة االخ رئيس 
الجمهورية- الى الخروج من الماضي واالنش��غال بالحاضر 
والمس��تقبل لتطبيق مخرجات الحوار الوطن��ي في أجواء 
هادئة ومس��تقرة، ال تقل أهمية عن حاجة الطاعنين في 

السن الى العكاز..
< عضو اللجنة العامة

يا هؤالء.. دعوا األطباق مستورة والملفات مغلقة..!

 ❞ 
 استدرار الماضي بدافع 
االنتقام سياسة دخيلة 

على الديمقراطية

❞
الصراعات تفرض 

على الشعب استبدال 
 عن 

ً
قوى جديدة بدال

التقليدية

 ❞ 
 الباحثون عن المزيد من 

الثروة أعلنوا مواقف مفاجئة 
بمجرد سماعهم عن تباين 

بين الرئيس والزعيم

 ❞ 
السياسة العدائية ستجعل القيادة 

السياسية والحكومة عاجزة عن 
تنفيذ مخرجات الحوار

> ل��م يع��د لدينا متس��ع م��ن الوق��ت لنهدره ف��ي مج��ال االتهام��ات والمكايدات  
والمزايدات السياسية والحزبية بعد أن قلنا كل ما كان يجب علينا قوله في مؤتمر 
الح��وار الوطني الذي وافق عليه والتزم ب��ه الجميع.. يا هؤالء اغلقوا صفحة الماضي ودعوا 
األطباق مس��تورة والملفات مغلقة، فأنتم بكل القوانين والشرائع ملزمون بوضع مخرجاته 
موض��ع التطبي��ق في بناء يمن ديمقراطي جديد ومزدهر يتحقق فيه للش��عب اليمني كل 
م��ا تعد به تلك المخرجات الحوارية من المنجزات السياس��ية واالقتصادية واالجتماعية 

والثقافية والعسكرية واألمنية قواًل وفعاًل وليس مجرد كالم.

بقلم: عبده محمد الجندي <

تنفيذ مخرجات الحوار تتطلب أجواء هادئة ال تقل أهمية عن حاجة الطاعنين في السن إلى العكاز

المزايدون باتفاقية بيع الغاز هم من كبار المفسدين في البالد
الذي يهدد بفتح »الملفات« هو من يحمي الفاسدين وناهبي الحقوق في الجنوب والشمال

»األخونة« قذفت باإلخوان من الحكم إلى السجون

مدير أمن السدة بإب ينجو 
من محاولة اغتيال

تع��رض العقي��د يحيى عيس��ى- مدير أم��ن مديرية 
السدة بمحافظة اب لمحاولة اغتيال األسبوع الماضي.

وقال مصدر أمني بالمحافظة بأن عناصر مجهولة قامت 
برم��ي قنبلة يدوية على س��كن 
العقيد عيسى إال أنها لم تخلف 
أضرارًا بش��رية، مش��يرًا إلى أن 
العقيد عيسى لم يتعرض ألي 

اصابات.
وأوض��ح المص��در أن أجهزة 
األمن تواصل اجراءات التحقيق 
في القضي��ة والتح��ري للقبض 
على الجناة وتقديمهم للعدالة 

لينالوا جزءاهم العادل.

تعت��زم وزارة األوقاف 
عق��د لق��اء بالعاصم��ة 
صنع��اء يض��م )200( 
ش��خصية م��ن الدع��اة 
والمرشدين من مختلف محافظات 
الجمهورية.. وأوض��ح حمود عباد 
وزير األوق��اف واإلرش��اد أن اللقاء 
يه��دف ال��ى خل��ق وع��ي مجتمعي 
ووطني حقيق��ي بمخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني المخرجات التي يؤمل 
عليها كل اليمنيين. وقال ان ميثاق 
العمل الدعوي واالرش��ادي المزمع 
تنفي��ذه م��ن قب��ل ال��وزارة خالل 

المرحل��ة القادمة يعبر عن جمي��ع العاملين في المجال 
االرشادي.

وكشف االس��تاذ حمود عباد عن أكثر من )75( ألف 
مس��جد ومصلى وجامع في اليمن ، موضحًا أن للمسجد 

تأثي��رات كبي��رة ومباش��رة على 
حياة االمم ليس ف��ي اليمن فقط 
بل ف��ي كل المجتمع��ات العربية 
واإلس��المية. وبي��ن إن ميث��اق 
العم��ل الدع��وي واالرش��ادي هو 
بمثاب��ة قواعد ضب��ط توجيهية 
وإرش��ادية تس��تهدف خطب��اء 
المس��اجد والمرش��دين والدعاة 

في عموم اليمن.
 أن المس��اجد مظل��ة واس��عة 
تح��وي كل أطي��اف المجتم��ع 
اليمني ومختلف شرائحة وضرورة 
تجنيبه��ا الصراع��ات الفكري��ة 
والتبعيات الفئوية والطائفي��ة والحربية والتزام مبدأ 
التيسير والترغيب والتسامح ونبذ التعصب والتشدد 
والكراهي��ة والحرص عل��ى تقوية النس��يج االجتماعي 

والقبول باآلخر.

وزير االوقاف: أكثر من 75ألف مسجد يجب أن يجسد التسامح
تعرضت س��يارة األخ حميد السدعي 
عض��و اللجنة الدائمة للمؤتمر الش��عبي 
العام العتداء همجي سبب أضرارًا كبيرة 
فيها.وقال القيادي المؤتمري حميد السدعي إن 
عناصر مجهولة قامت ليلة األربعاء باالعتداء على 
س��يارته التي كانت مركونة في الشارع المجاور 
لمنزله الكائن ف��ي منطقة نقم في أمانة العاصمة 

صنع��اء وهش��مت زجاجاته��ا 
والعبث بها.

وأض��اف لموق��ع 
»الميثاق ن��ت« أنه 
أبل��غ أم��ن منطقة 
العم��ري بالحادثة 
وتم ن��زول المعمل 
الجنائ��ي لمعاين��ة 
وأخ��ذ  لجريم��ة  ا

البصم��ات .واعتب��رت دائ��رة ش��باب المؤتم��ر 
الشعبي بأمانة العاصمة التي يترأسها األخ حميد 
السدعي ما حدث مؤشرًا خطيرًا ورسالة واضحة 

الستهداف حياة السدعي.
وطالب��وا وزارة الداخلي��ة واألجه��زة األمني��ة 
سرعة التحقيق في الحادثة ومتابعة مرتكبيها.

وتأت��ي ه��ذه الجريم��ة ضم��ن سلس��لة جرائ��م 
اغتياالت واختطافات 
واعتداءات تستهدف 
القي��ادات المؤتمرية 
ف��ي مختل��ف مناطق 
الجمهوري��ة وس��ط 
م��ن  صم��ت مري��ب 
قبل الجه��ات األمنية 

المختصة.

اعتداء على سيارة القيادي المؤتمري حميد السدعي


