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< هل يكون اعتذار الصماد- مستشار رئيس الجمهورية عن أنصار الله- بداية ألزمة جديدة تحول دون  
تحقيق ما نحن بحاجة اليه من التصالح والتســامح؟ وهل يكون عدم إعادة الســالح المنهوب من الكتيبة 
العســكرية من قبل مســلحين محســوبين على اإلصالح والقاعدة عائقــًا يحول دون نجاح المعالجــات الجزئية لما 
تعانيــه البالد من االختالالت األمنية واإلخفاقات الحكومية حســب ما يفهــم من كلمة وتوجيهات األخوين رئيس 
الحكومة الذي أحال عشــرين ألف موظف الى التقاعد، ووزير الدفاع الذي ربط اســتمرار الحوار مع المســلحين في 
مأرب بإعادة ما نهبوه من األســلحة الثقيلة؟ في ظل مناخات أمنية واقتصادية واجتماعية وسياســية مضطربة 
بالكثيــر مــن االعتصامات والمظاهــرات الناتجة عن مطالب امتزج فيها ما هو حقوقي بما هو انفصالي في شــمال 

الوطن وجنوبه؟
وهل تكون بعض النصوص التي نصت عليها المســودة الدســتورية المتناقضة وتلك التفصيلية بمثابة إضافة 

خالفات جديدة  الى ما هو سائد من خالفات قديمة؟
وهل يكون الهدف من عدم االستجابة ألية دعوة حريصة على التصالح والتسامح إضافة مرحلة انتقالية جديدة 
الــى المرحلة االنتقالية الســابقة في وقــت أعلنت فيه الدول الخليجية عدم اســتعدادها لتقديم أي دعم لحكومة 

الكفاءات في ظروف سياسية وأمنية واقتصادية بالغة الصعوبة والتعقيد؟
بقلم/

عبده محمد الجندي*

الت
النف

د ا
صا

ح ١٠ يناير ٢٠١٥م
-نجاة القيادية بحزب المؤتمر الشعبي العام، الدكتورة أمل 

القمري من محاولة اغتيال 
- اغتيال مندوب الحوثيين بمستشفى الثوره محمد مطهر 

الشامي وسط صنعاء
-أصابة ٣ جنود، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية 

عسكرية بمحافظة حضرموت
-مقتل ثالثة حوثيين بقذيفة استهدفت طقمًا لهم في البيضاء.

-مقتل الشاب عدلي محمد عبدالله من ابناء الضالع. 

١١يناير 
- اصابة ٣ جنود، ، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية 

عسكرية بمحافظة حضرموت
-مقتل شخصين بهجوم على نقطة تابعة للحوثيين بمنطقة 

السحول بإب
-مقتل شخص وإصابة آخر برصاص مسلحين حوثيين بمدينة 

القاعدة محافظة إب.
- أب، في الخمسين من عمره،يقدم على قتل ولده في مديرية 

خدير محافظة تعز باطالق الرصاص عليه.
-تفكيك عبوة ناسفة زرعــت فــي إحــدى حـــارات "صنعاء 

القديمة".

١٢يناير 
- مسلحون مجهولون استهدفوا سيارة القيادي اإلصالحي 

بمحافظة إب علي محمد المنصوب.
-مسلحون يغتالون العقيد عباس المغربي مدير مركز 

المعلومات بادارة امن إب.
-مسلحون حوثيون يقتحمون مقر القناة «التعليمية» 

بالعاصمة صنعاء.
-الحوثيون يفرجون عن ضابط االمن السياسي يحيى المراني 

بعد ثالثة أسابيع من اختطافه.
-مدير مكتب قناة الجزيرة باليمن يتلقى تهديدًا بالتصفية 

الجسدية.

١٣ يناير 
-إصابة ٣ جنود في كمين نصبه عناصر "القاعدة" بشبوة

-إلقاء قنبلة على عربة تابعة لألمن بعدن.
-مسلحون ينهبون سيارة تابعة للتوجيه التربوي بمحافظة 

البيضاء.
-قراصنة يستولون على ناقلة "نفطية" قبالة سواحل المكال 

اليمنية.
-اغتيال القيادي في المؤتمر الشعبي العام عبد الرقيب 
عبدالله الوصابي عضو المجلس المحلي بمديرية ضوران في 
مدينة معبر محافظة ذمارعلى يد مسلحين على متن دراجة 

نارية. 
-اغتيال القيادي من اللجان الشعبية حسام طالب برصاص 

مسلحين بزنجبار.
- تجدد االشتباكات بين القبائل والحوثيين بعتمة محافظة 

ذمار وسقوط ثالثة جرحى.

١٤ يناير 
-استهداف مقر للحوثيين في ذمار بعبوة ناسفة.

- نجاة المالزم رياض العكبري، الضابط في البحث الجنائي 
بمديرية أمن المكال،من محاولة اغتيال .

-مقتل وجرح ٥ جنود بهجوم على دورية للجيش في شبوة 
بالقرب من منشأة بلحاف الغازية.

-إصابة ثالثة أشقاء برصاص بعد رفض والدهم االستجابة لهم 
في خالف شخصي بمديرية عتمة.

-مسلحون حوثيون يقتحمون ويستولون على مكتب اللجنة 

النقابية لسائقي الشاحنات بالحديدة.

١٥ يناير 
-انفجارات تستهدف دوريات "أنصار الله" بالبيضاء ادت الى 

مقتل اربعه منهم .
-اختطاف المواطن  بسام أنيس أحمد منصر بشارع الرباط 

بأمانة العاصمة من قبل مسلحين.
-اشتباكات على بئر ماء تخلف عددًا من القتلى والجرحى في 

منطقة قعطبة.
- مقتل مــدرس من أبناء محافظة ابين على يد مسلحين 

بالمكال.
-اصابة أربعة من منتسبي االمن بجروح برصاص مسلحين 

مجهولين في مدينة المكال حضرموت.

١٦ يناير 
-مجهولون يلقون قنبلة على منزل أحد المواطنين بصنعاء

- جنود محتجون يحتجزون عشرات من ناقالت النفط على 
طريق مارب شبوة.

-نجاة مدير مديرية "برط المراشي"، الشيخ هندي بريش، 
من محاولة اغتيال.

-انفجار عبوة ناسفة زرعت أمام منزل موظف حكومي بعدن.
- اغتيال رجل االعمال مسعد الفرح في حي البليلي وسط 

صنعاء على يد مسلحين. 
-مصرع مواطن واصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفه وسط 

مدينة رداع.
- ذبح ضابط على يد أحد زمالئه بمحافظة عمران.

-مقتل الموظف بمصافي عدن عباس شبير بانفجار عبوة 
ناسفة امام منزله في مديرية البريقة بمحافظة عدن. 

١٧ يناير 
-مقتل شخصين وإصابة آخرين في اشتباكات بدمت محافظة الضالع.
-هجوم بدراجات نارية على نقطة تفتيش للجيش بالمكال.

-اختطاف مدير مكتب الرئيس هادي، احمد عوض بن مبارك 
من قبل اللجان الشعبية التابعة للحوثيين..

-اشتباكات عنيفة في منطقة دار النجد برداع تخلف عشرة 
قتلى بينهم قائد ميداني.

-قبائل شبوة تهدد بقطع إمدادات النفط والغاز بعد اجتماع 
قبلي بصنعاء ردًا على اختطاف احمد عوض بن مبارك.

١٨ يناير
- اغتيال القاضي أحمد العنسي ونجله في دارس بالعاصمة 

صنعاء.
- مسلحون ينهبون في مكيراس محافظة أبين سيارة التوجيه 

بمكتب التربية في البيضاء.
- اغتيال الدكتور جمال محمد مقيبل وسط مدينة الضالع 

على يد مسلحين مجهولين.

أقول ذلك وأقصد به أن التصالح والتسامح على قاعدة الوحدة والديمقراطية 
ونبذ العنف واالرهاب واستبداله باألساليب السلمية هو المتاح الوحيد أمام 
كافة المكونات السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 
واتفاق السلم والشراكة أصبح ضرورة وطنية ملحة على جميع المكونات 
السياسية دونها الحرب سواًء أكانت ومازالت حاكمة أو تلك التي كانت معارضة 
وأصبحت حاكمة، أو تلك التي كانت حاكمة فأخرجت الى المعارضة.. أو تلك التي 
 
ً
 بفك االرتباط والعودة الى ما قبل الوحدة والديمقراطية ضاربة

ً
تطالب صراحة

عرض الحائط بكل المكاسب التي نصت عليها مخرجات الحوار الوطني، التي 
وصلت حد التمييز والمساس بالمواطنة المتساوية بين أبناء الشعب الواحد.

ال بديل أمام كافة األحزاب والتنظيمات السياسية والجماعات والمكونات 
الحراكية سوى الشروع بالدعوة الجماعية للتسامح والتصالح على قاعدة 
تقديم الحاضر والمستقبل الواعد باألمل على الماضي بدوافعه الثأرية 
واالنتقامية المكرسة لإلحباط واليأس، وفي مقدمة هؤالء وأولئك القيادة 
ات باعتبار التصالح والتسامح هو الممكن الوحيد  السياسية وحكومة الكفاء
لحشد ما نحن بحاجة اليه من الطاقات واالمكانات المتاحة والممكنة في 
معركتنا مع التحديات األمنية واالقتصادية التي دخلت الى كل بيت من 
بيوت الفقراء واالغنياء وما ينتج عنها من الصراعات والحروب االرهابية 
القاتلة للحياة والحرية والحق والعدل في عصر يقال عنه عصر العولمة 
والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وفي وطن وصفته األديان السماوية 
والكتب التاريخية القديمة بأنه موطن اإليمان والحكمة موطن الحضارات 
الضاربة جذورها في أعماق التاريخ.. إنها األرض الطيبة وإنهم الشعب 

الحكيم..
كيف ال، وقد وصفهم الرسول األعظم - صلى الله عليه وآله وسلم- بقوله: 
«اإليمان يماٍن والحكمة يمانية» صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، 
وقال عنهم القرآن الكريم: «لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين 
وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور» صدق الله 

العظيم.
ومعنى ذلك أن التصالح والتسامح هو المدخل الوحيد لنبذ االرهاب، وإعطاء 
ة  األولوية للعمل والعلم واتباع السياسات االقتصادية واالجتماعية البناء
والمنتجة للخيرات الكفيلة بتحقيق السعادة والرفاهية االقتصادية والتقدم 
والرقي الحضاري وحرية التجارة وجذب االستثمار كطريق وحيد لتحقيق 
المقومات العملية للثورتين الزراعية والصناعية هو الهم األول واألخير 
للمستقبل وبديل وحيد للماضي بأحقاده وثاراته وصراعاته وحروبه، وأن 
الديمقراطية هي المفتاح األول لصنع األمن والسالم االجتماعي في أجواء 
آمنة يتفرغ فيها الجميع للتنمية الكفيلة بتحقيق ما لديهم من الطموحات 
والتطلعات المشروعة الى الحياة والحرية والتقدم االقتصادي واالجتماعي.

دعوة اليدومي
ولعل ما كتبه االستاذ محمد عبدالله اليدومي- رئيس الهيئة العليا للتجمع 

اليمني لإلصالح- من دعوة الى الحوار مع الرئيس 
السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام يندرج 
في نطاق استشعاره أهمية التصالح والتسامح 
بعد صراع طويل استهلك الكثير من الجهود 
والطاقات أسفر عن أوضــاع أمنية واقتصادية 
مأساوية ضاعفت من حاجة الشعب الى االنعتاق 
من األوجاع الناتجة عن صراعات وحروب عبثية 
خــرج منها المنتصر مهزومًا ال تقل خسارته 
وحــزنــه عــن الــمــهــزوم الـــذي قــدم الكثير من 
ــدروب الهامشية  التضحيات والتنازالت في ال
لهذا النوع من الصراعات والخالفات المجنونة 
التي أوشكت على تقديم الشعب لقمة سائغة 
لهذه اللعبة المجنونة التي يتضرر منها الجميع 
واليستفيد منها ســوى أعــداء الحياة والحرية 

والتقدم والرقي، بعد أن أوشك الجميع على االقتناع بأن التصالح والتسامح 
ضــرورة وطنية ملحة لتكوين االصطفاف الكفيل بإعادة القوة والهيبة 
المفقودة للدولة وما هي بحاجة اليه من مؤسسات سياسية واقتصادية 
واجتماعية وأمنية وعسكرية قادرة على إعادة الحيوية والفاعلية القادرة 
على حماية المكتسبات الوحدوية والديمقراطية واالقتصادية التي باتت 

قاب قوسين أو أدنى من الهالك..
األمر الذي يحتم على فخامة االخ رئيس الجمهورية إجراء بعض المراجعات 

وتالفي السياسات الخاطئة بما يتفق 
مع ما ظهر الــى السطح من مشاعر 
وطنية حريصة على إعــادة األوضاع 
الى مسارها الصحيح في نطاق رؤية 
استراتيجية جديدة تجمع وال تفرق، 
تشد أزر الشقيق والصديق وتصد 
كيد الــعــدو وتعيد للشعب حقوقه 
المشروعة في بناء اليمن الحضاري 

الجديد الواعد.
بعد أن أكدت التجربة والممارسة 
ات  استحالة االنتصار للرغبات واإلساء
المتخاصمة والمتشاكلة تحت وهم 
الرغبة في إزاحة الخصوم واالستيالء 

ــقــوة.. في أجــواء مضطربة  المستبد والمنفرد على السلطة والــثــروة وال
بالصراعات والمنازعات والحروب الجزئية اآلخذة باالشتعال هنا وهناك، 

ألسباب مجهولة حينًا ومعلومة معظم األحيان.
أقول ذلك وأقصد به أن المسؤولية وإن كانت تقع بدرجة أساسية ومباشرة 
على رئيس الجمهورية فإن رؤساء المكونات السياسية الفاعلة يشاركونه 
بقدر كبير من مسؤولية بناء اليمن الجديد والواعد بالكثير من الخيرات على 
قاعدة الوحدة الوطنية واالحتكام الدائم والمستمر للحوارات الديمقراطية 

في حسم الخالفات الثنائية.
ولعل ما حدث في الماضي القريب والبعيد من 
صراعات وحروب ونزاعات ارهابية يؤكد أن 
السلطة والثروة متغيرات ال تدوم اال في األجواء 
الحوارية والتعاونية والديمقراطية المعبرة عن 
إرادة الشعب باعتباره المصدر الوحيد للسلطة 
والسيادة مهما أجبرته الظروف االستثنائية 
لألزمات المركبة على القبول بالحلول الظالمة 
تحت وطــأة القوة، اال أن هذه القوة العارضة 
سرعان ما تتحول الى ضعف ينتج عنه تبدل 
سريع وعاجل في هذا النوع من االنتصارات 
العسكرية الكارثية األقرب الى هزائم تشعرهم 
بما كانوا عليه من الضاللة والجهالة وهم يعانون 
من استعطاف بعضهم البعض واالستقواء 
بأولئك الذين يتمنون الهالك للجميع، مؤكدين 
ألصحاب العقول والضمائر الحية من الشرفاء أن 
السلطة والثروة والقوة متغيرات دائمة الحركة ودائمة التحول من النقيض الى 
النقيض ومن الموجب الى السالب ال يمكن اخضاعها للقوانين المكرسة لعبادة 
األنانية وحب األنا التي ال ينتج عنها سوى الطغاة على نحو يقتنع فيه أطراف 
التجربة أنه ال بديل لهم عن التصالح والتسامح بحثًا عما هم بحاجة اليه من 
حلول سلمية وجذرية ودائمة ومستمرة لهذا النوع من الصراعات والنزاعات 
الدامية والمدمرة التي يتضرر منها الجميع وال يستفيد منها أحد على 

االطالق ألن المتغيرات الزمانية مثقلة باآلالم وما ينتج عنها من البحث عن 
حلول ديمقراطية خالية من اآلالم والظلم مثلهم مثل غيرهم من الشعوب 
واألمم المتعددة الطوائف والمذاهب والمتنوعة القوى واألحزاب والجماعات 
السياسية التي وجدت أن قوتها في وحدتها وحق استغالل ما لديها من 
اإلمكانات والموارد الطبيعية والبشرية الواعدة وأن أمنها واستقرارها في 
االحتكام للديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول 
السلمي للسلطة بشرعية انتخابية، وأن ما هي بحاجة اليه من االزدهــار 
والرخاء والسعادة والرفاهية ال تتحقق اال في ظل الوحدة باعتبارها إضافة 
إمكانات الى إمكانات وموارد الى موارد توفر المقومات العلمية والعملية 
للعمل واإلنتاج بروح ترفرف عليها راية الوحدة الوطنية والفرص المتكافئة 
في العمل والعلم وما تكفله ألبناء الشعب الواحد من التقدم الذي ال مجال 
فيه لفقراء مضطرين لبيع أنفسهم وال مجال فيه كذلك لتناقضات طبقية 
ناتجة عن أقلية غنية وقادرة على شراء الفقراء أو استغاللهم لتحقيق المزيد 
من الربح تدخل البلد في صراعات ضيقة تفقد المواطنة المتساوية وهي 
بحاجة إليها مهما حدث فيها من التباين في المكاسب والعائدات المشروعة 
اال أن هذا التباين ال يصل حد التناقض والتضاد طالما كانت الدولة مسؤولة 
عن سيادة القانون وعن توفير الحد 
األدنى من الضمان االجتماعي للذين 
ال دخل لهم من الفقراء والبؤساء 

والمسحوقين.
أقول ذلك وأقصد به بناء الدولة 
لديمقراطية الحديثة  ليمنية ا ا

القادرة على بناء اليمن الجديد.
وعــودًا على بدء يمكن القول إن 
التصالح والتسامح مــن المطالب 
العاجلة والملحة في وقت فقدت 
الدولة فيه ما هي بحاجة اليه من 
القوة والهيبة على ترسيخ سيادة 
القانون لتحقيق ما يحتاجه أبناء 
الشعب مــن تدابير عملية تبدأ 
بالتوافق على الدستور أو العقد االجتماعي الذي يخضع إلرادة الشعب ويحظى 
بالموافقة عليه بأقصى قدر من الجدية والمسؤولية النابعة من حرص على 
بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة المستندة إلى إرادة شعبية داعمة 
ومساندة من خالل تفعيل ما لديها من مؤسسات عسكرية وأمنية قادرة 
على حماية التحول العظيم من الشرعيات الثورية للمليشيات العسكرية 
والحزبية الى الشرعية الدستورية المتمثلة في إجراء االنتخابات البرلمانية 
والرئاسية، ومنظومة دستورية وقانونية تنظم الحقوق والحريات والواجبات 
ال مجال فيها للطغيان والظلم وشيوع االرهــاب الــذي تتحول فيه البالد 

الى غابة يفترس فيها جبابرة القوة من ال قوة 
لهم من الذين يعولون فقط على حماية الدولة 

ومؤسساتها العسكرية واألمنية.
تجربة فاشلة

لقد كانت تجربة الماضي الــذي بدأته المرحلة 
االنتقالية تجربة فاشلة أسفرت عن الكثير من 
األخــطــاء والسلبيات التي امــتــدت لتشمل كافة 
مناحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والعسكرية واألمنية بصورة جعلت الشعب يشعر 
بأنه اقترف الكثير من األخطاء بما أظهره من 
انفعاالت مطالبة بالتغيير من أجل دولة مدنية 
ــم يحصد شيئًا مقابل  ديمقراطية حديثة ول
تلك االنــفــعــاالت الثورية التي عبر عنها بتلك 
االعتصامات والتظاهرات التي اعتقد صناعها بأنها 

البداية الصائبة والصحيحة للتحول من الواقع الصعب الى أحالم بجنة راودت 
ما لديهم من الطموحات والتطلعات واألحالم الى درجة جعلت المعتصمين 
منهم يعترفون صراحة أن ما هو كائن أسوأ مرات عدة مما كان قد تحقق خالل 
الفترات السابقة رغم مساوئها وكانت أفضل بكثير مما حققته هذه الثورات 
واالضطرابات التي أفقدت الدولة قوتها وجعلتها تعاني من ضعف ناتج عن 

فقدها الهيبة والفعالية االمنية واالقتصادية واالجتماعية.
وفي هذا اإلطار نستطيع القول إن الجميع أصبحوا أمام محطات 

صعبة تحتم عليهم أن يراجعوا حساباتهم ويتراجعوا عما بدر منهم من 
قناعات وسياسات ومواقف خاطئة أفقدت الشراكة في السلطة والثروة 
قدرتها على تطبيق ما وقعت عليه من اتفاقات الى درجــة حتمت على 
المجتمع الدولي تغييرًا ملحوظًا في مواقفه الداعمة والمساندة للحكومات 
المتهمة بسلسلة من الممارسات الفاسدة التي جعلت المرحلة االنتقالية 
متهمة بما يعاني منه الشعب من اآلالم واألوجاع يفكر مرات عديدة قبل أن 
ات هي األسوأ قياسًا بما سبقتها من  يقول إن حكومة الوفاق وحكومة الكفاء

حكومات احتلت مكان األفضل.
مصير الحكومة!!

أقول ذلك وأقصد به أن الشعب اليمني لم يعد لديه القدرة على تحمل 
ما هو مطلوب منه من التضحيات بعد أن فاض اإلناء بما فيه وأصبحت فيه 
األغلبية الساحقة من يعيش حياة أسوأ من الموت يعانون- حسب التقارير 
الدولية- من سوء التغذية، وال نقول إنهم أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر، 
وذلك ما جعل الدول الخليجية والدول الداعمة تراجع سياساتها تجاه اليمن 
ات   أنها لم تعد قادرة على االستمرار في دعم حكومة الكفاء

ً
وتعلن صراحة

التي سيكون مصيرها أسوأ من حكومة الوفاق الوطني التي بددت الكثير من 
الهبات والمساعدات الخارجية في مصاريف ذهبت معظمها الى مصاريف 
على الباب األول تم استهالكها في نفقات على المليشيات الحزبية التي دمرت 
ات  الجيش وجعلته غير قادر على حماية السيادة الوطنية من أي اعتداء

مسلحة داخلية أو خارجية.
وذلك بالتأكيد ما جعل خادم الحرمين الشريفين يحجم عن مساعدة الدولة 
والحكومة ويعطي األولوية في الدعم ألولئك البؤساء والمحتاجين من أبناء 
الشعب اليمني الذين تمزقهم البطالة ويسحقهم الفقر، يستدل منها على 
معاٍن اجتماعية وإنسانية رفيعة ال يمكن النظر اليها من زاوية السياسة وال 
حتى من زاوية عمق العالقة بين الشعبين اليمني والسعودي، بقدر ما يستدل 
منها على استشعاره مسؤوليات المسلم وواجباته تجاه اخيه في العروبة 
واإلسالم بعد أن أخفقت الحكومات السابقة والحالية في حسن استخدام ما 
حصلت عليه عبر المرحلة االنتقالية من المساعدات السعودية السخية لصالح 
تحسين األوضاع المعيشية لذوي الدخل المحدود والذين ضاقت بهم األرض 
بما رحبت وأصبحت حياتهم عرضة لألمراض القاتلة الناتجة عن سوء التغذية 

وانعدام لقمة العيش.
 أقول ذلك وأقصد به أن هذه المساعدات الغذائية تعكس اإلحساس النبيل 
لخادم الحرمين الشريفين وحرصه على كفالتهم لمدة عام كامل، سوف 
تدخل في ميزان حسناته يوم ال ينفع مال وال بنون اال من أتى الله بقلب سليم، 
لكنها في الجانب اآلخر تعكس ما وصلت اليه القيادة السعودية من أزمة الثقة 
بالحكومة اليمنية التي عجزت عن تحقيق أي تقدم في توفير ما يحتاجه 
هؤالء الفقراء من الضمان االجتماعي الذي خصه خادم الحرمين الشريفين 
بخمسمائة مليون دوالر دون جدوى المقومات المقبولة لألمن واالستقرار 
والتنمية االقتصادية بعد أن كشفت التجربة 
والممارسة خالل األعوام الثالثة الماضية ان 
هذه الحكومات تحولت الى مقبرة للمساعدات 
وأكدت أن األحــزاب والتنظيمات المشاركة 
في الحكومة ال هّم لها سوى االنسياق خلف 
ما لديها من الــنــزوات الثأرية واالنتقامية 
واالطماع السياسية التي ال ينتج عنها سوى 
الصراعات والحروب المنتجة لألزمات المدمرة 
للثقة بالحكومة.. وحكومة ال يثق فيها أبناؤها 
الذين يعيشون تحت خط الفقر ويتجرعون 
مرارة سوء التغذية حتى الموت ليست جديرة 

بثقة المانحين من الدول المعنية.
أقــول ذلــك وأقصد به أن خــادم الحرمين 
الشريفين الذي اتخذ هذا القرار لنجدة من 
أصبحوا تحت خط الفقر من األيتام واألرامل والمطلقات والعجزة والمعاقين 
وغيرهم من المشوهين والمتسولين والعاجزين عن العمل والذين ال 
عائل لهم قط بغض النظر عما يحصلون عليه من المرتبات الضئيلة 
للضمان االجتماعي الذي ال يوفر لهم الحد األدنى اال في ضوء ما توافر له 
من المعلومات عما وصلت اليه أوضاعهم المعيشية الصعبة من الفاقة 
والفقر، كان البد له من التعامل المباشر معهم في تقديم الممكن من 

المواد الغذائية.

البديل أمام كافة 
المكونات السياسية 

سوى التصالح والتسامح

الوضع يتطلب من 
الرئيس مراجعة 

السياسات الخاطئة

المرحلة االنتقالية 
تجربة فاشلة 

أسفرت عن أخطاء 
فادحة في كل 
مناحي الحياة

المانحون 
يتخلون عن 

حكومة الكفاءات 
لنهجها سياسة 

سابقتها!!

بين اعتذار «الصماد» ودعوة «اليدومي» تكمن أهمية التصالح والتسامح


