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ال مــكان للثبــات )وعــدم التغيُّــر( يف حيــاة األمم والشــعوب.. فالتغيــر هــو 
القانــون الطبيعــي األكثــر بــروًزا ووضوًحــا يف احليــاة.. وينطبــق قانــون التغيــر، 
علــى اجملتمــع - بــكل نظمــه - خاصــة النظــام السياســي؛ فــإن تغيــر اجملتمــع 
ــة،  ــة الدول ــة يف طبيع ــرات هائل ــد - يحــدث تغي ــى التعقي ــن البســاطة إل - م

وبنيتهــا، ومظاهــر احليــاة السياســية والثقافيــة..
وتتمثــل العدالــة االنتقاليــة يف: املســاءلة، وجبــر ضــرر الضحايــا، واإلقــرار 
بحقــوق املواطنــة جلميــع أفــراد الشــعب - علــى حــد ســواء - دون أي متييــز.. 
ومــن البديهــي اإلقــرار بــأن عمليــة االنتقــال الدميقراطــي، والعمــل علــى 
بنــاء الســام، أصبحــا ضــرورة ملّحــة يف اليمــن؛ وذلــك مــن أجــل تخفيــف 
تبعــات الصــراع، وأهمهــا:-1 تدهــور مســتوى املعيشــة-2 ونــدرة ســبل العيــش 

الكــرمي..
 ومــن هنــا، وجــب التفكيــر يف الســام.. وإعــداد العــدة للمرحلــة االنتقاليــة؛ 
التــي  التصاحليــة  العدالــة  إحداهــا  داعمــة:  بوســائل  األخــذ  يتطلــب  مــا 
تقتضــي مجموعــة مــن االســتراتيجيات، واآلليــات )القانونيــة واإلنســانية(
  مبعنــى أن العدالــة االنتقاليــة، ينبغــي أن تنتهــج مســاًرا، يضــع يف حســبانه 
آليــة التعامــل مــع تلــك التجــاوزات واالنتهــاكات.. بحيــث ميّكــن الضحايــا 
مــن التعامــل مــع املاضــي، بطريقــة منهجيــة شــاملة: مــن مراعــاة عدالــة 
ــة، ومراعــاة كافــة حقــوق  ــة واالقتصادي جبــر الضــرر، والعدالتــن االجتماعي

املواطنــة املتســاوية.. 
إن تعريــف العدالــة االنتقاليــة، يختلــف وفقــا للزاويــة التــي ينظــر إليــه منهــا: 
ففــي إحــدى وثائــق )املركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة( وهــي )تاريــخ العدالــة 
االنتقاليــة ونظريتهــا( ورد يف الطيــات »تقــوم العدالــة االنتقاليــة علــى أســاس: 
أن املطالبــة بالعدالــة اجلنائيــة ليســت شــيئا مطلقــا.. ولكــن يجــب أن تتــم 
موازنتهــا باحلاجــة: إلــى الســلم، والدميقراطيــة، والتنميــة العادلــة، وســيادة 

القانــون«
 ويف هــذه الســياق، ذكــر تعريــف )األمم املتحــدة 2004( أن العدالة االنتقالية، 
ترمــي إلــى »كامــل نطــاق العمليــات واآلليــات.. املرتبطــة باحملــاوالت التــي 
يبذلهــا اجملتمــع؛ لتفهــم تركــة جتــاوزات املاضــي الواســعة النطــاق، بغيــة كفالــة 

املســاءلة، وإقامــة العدالــة، وحتقيــق املصاحلــة«
يف اجلانــب العربــي، ينظــر بعــض املفكريــن أن العدالــة االنتقاليــة، متثــل 

االنتقــال مــن حالــة النــزاع الداخلــي املســلح، الــى حالــة الســلم..
اســتراتيجية  ترتبــط  االنتقاليــة،  للعدالــة  النظريــة  األطــر  إلــى  واســتنادا 
العدالــة االنتقاليــة اخملتــارة: بالنظــام السياســي مــن ناحيــة، وبنمــط االنتقــال 
ــة  ــاف أساســية للعملي ــة أخــرى.. وثمــة خمســة أصن الدميقراطــي مــن ناحي
االنتقاليــة: أربعــة منهــا داخليــة هــي -1 االنتقــال مــن أعلــى - حيــث رأس 
النظــام . 2 - أو االنتقــال مــن أســفل -3 أو االنتقــال عبــر حلــول توافقيــة 
4 - أو عبــر التدخــل املباشــر للمؤسســة العســكرية.. أمــا الصنــف اخلامــس، 

ــر التدخــل اخلارجــي.. ــون عب فيك
     وعلــى كل حــال، ونظــرا خلصوصيــة الوضــع اليمنــي؛ فــإن العدالــة 
االنتقاليــة، البــد أن تتضمــن األهــداف األساســية ملبــادرات بنــاء الســام.. 
بآليــات  والعمــل  املســامحة،  وتيســير  العدالــة،  إحقــاق  علــى  تركــز  التــي 

التعايــش اجملتمعــي.. بــن مــن كانــوا أعــداًء يف الســابق.. 
ال بــد   أن تركــز مبــادرات بنــاء الســام، علــى مبــادئ ومواثيــق )حقــوق 
اإلنســان( وأن تضمــن: -1 حتقيــق )املســاواة يف التمثيــل( -2 وإشــراك الفئــات 
االجتماعيــة اخملتلفــة -3 وحتقيــق املســاءلة لاســتجابة الحتياجــات كافــة 
أفــراد اجملتمــع ومتطلباتهــم.. وال بــد أن تشــكل األحــكام املتعلقــة بحقــوق 

اإلنســان جــزًءا أساســّيًا مــن هــذه التســويات..
 وبالتالــي، فابــد أن يســتند مســار العدالــة االنتقاليــة، إلــى )تصــور سياســي( 
ملفهــوم احلــق.. بجانــب )منظــور إنســاني( حلقوق املواطنــة، و )تصور حقوقي( 
ملصاحلــة عادلــة.. وهــذه التصــورات، تعمــل ضمــن نظــام تشــاركي تكاملــي.. 
بحيــث تســعى: -1 لتحقيــق وطــن للجميــع -2 ومنــح تعويــض للضحايــا -3 
ومنــع ارتــكاب جرائــم حقــوق اإلنســان يف املســتقبل -4 وتعزيــز الســام 
والدميقراطيــة وحتســينهما -5 وتشــجيع املصاحلــة الفرديــة والوطنيــة.. -6 
بجانــب حتميــة تبنــي اســتراتيجيات مؤسســاتية قويــة؛ ملواجهــة كل إخفاقــات 
ــا  ــة واملواطــن.. إمياًن ــن الدول ــات ب ــاء عاق وإرهاصــات املاضــي، وإعــادة بن
منهــا بحتميــة انتهــاج حلــول جذريــة.. شــاملة لكافــة أســباب نزاعــات املاضــي، 

وانتهــاج الســلمية والدميقراطيــة..  بشــفافية لبنــاء املســتقبل..
ــاء الصــراع، وإحــال  ــة( إلنه ــى املراحــل )األولي ــك عل وينبغــي أال يقتصــر ذل
االجتماعيــة  للقطاعــات  الشــامل  اإلعمــار  إعــادة  يتوجــب  بــل  الســام.. 
والسياســية والقضائيــة واإلداريــة واألمنيــة.. مبــا يســهم يف تنفيــذ إعــادة 
اإلعمــار، وبنــاء النظــام املؤسســي الفاعــل.. مبــا يضمــن دميومــة االســتقرار..
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باتــت قضيــة املصاحلــة الوطنيــة ضــرورة وطنيــة ملحــة تفرضهــا وبقــوة 
نتائــج مــا يقــرب مــن ســت ســنوات مــن احلــرب والصــراع وتؤيدهــا معطيــات 

ــة  ــال االم ــات وآم ــززة بتطلع ــن مع ــي الراه ــي واالجتماع ــع السياس الواق
آمــن ومســتقر يعيــش فيــه الوطــن واملواطــن  اليمنيــة يف مســتقبل 

بأمــن وســالم يتجــاوز مخلفــات ونتائــج احلــرب والصــراع وتنعــم فيهــا 
األجيــال القادمــة بفرصــة أفضــل تتحقــق فيهــا املصلحــة الوطنيــة 

العليــا.
ومــن نافــل القــول ان حتقيــق املصاحلــة الوطنيــة ســتوفر ســياجا 

منيعــا ضــد اخملاطــر التــي تتهــدد وطننــا ووحدتــه وكيانــه وهويته، 
ــرار  ــع الق ــية يف صن ــوى السياس ــع الق ــراك جمي ــالل إش ــن خ ــك م وذل

للوصــول للمصلحــة العامــة والهــدف املشــترك دون امتــالك أي طــرف حــق 
الرفــض الــذي يخــرج مفهــوم الشــراكة السياســية عــن معناهــا احلقيقــي إلــى 

مفهــوم احملاصصــة وتوزيــع الغنائــم واملكاســب.
ــن  ــكل م ــة ل ــح الوطني ــة املصال ــد حقيق ــا لتحدي ــاطًا إيجابي ــب نش ــية تتطل ــراكة السياس أن الش

ــة  ــة قائم ــتركة يف بيئ ــم املش ــول القواس ــات ح ــاء التوافق ــد بن ــاوض بقص ــة وإدارة التف ــع والدول اجملتم
ــف. ــتخدام العن ــرف واس ــذ التط ــامح ونب ــى التس عل

مــن احملــددات الرئيســية لنجــاح املصاحلــة الوطنيــة بــني جميــع القــوى واألطــراف السياســية الداخليــة 
ــراكة مبصداقيــة، وإيثــار  ــة والســيادة والش ــى قاعــدة االســتقالل واحلري ــة عل ــز هــذه املصاحل ان ترتك
املصلحــة العامــة فــوق املصالــح الفئويــة واحلزبيــة، والعمــل علــى حتقيــق األهــداف املشــتركة جلميــع 
األطــراف مــع وجــود قناعــة لــدى هــذه األطــراف لقبــول 

التضحيــة مــن أجــل األهــداف العليــا لألمــة.
ان جنــاح املصاحلــة الوطنيــة يتطلــب رؤيــة واعيــة 
احلكــم  ونظــام  للدولــة  السياســية  املالمــح  حتــدد 
يف  تشــترك  وإنســانا  أرضــا  موحــد  لوطــن  املناســب 
اليمنــي  السياســي  الطيــف  مكونــات  جميــع  بنائــه 
وقــواه وفئاتــه انطالقــا مــن قيــم العدالــة واالســتقالل 

والســالم. والســلم  الضــرر  وجبــر 
بــات مــن الضــرورة مبــكان أن يســتوعب اجلميــع أنــه ال 
خيــار أمامهــم إال بالعــودة إلــى حضــن الوطــن، وجتــاوز 

كل املســائل اخلالفيــة.
.................................... رئيس التحرير

املصاحلة الوطنية... ضرورة وليست ترف سياسي

❝

تقرير: منال أمني 

إن املصاحلــة الوطنيــة ليســت وليــدة اللحظــة أو الصــراع احلالــي, 
ــة  ــح الدول ــم مالم ــهم يف رس ــا.. أس ــد م ــى ح ــدمي إل ــخ ق ــا تاري ــل له ب
الدميقراطيــة، التــي تهــدف إلــى حتقيــق األمــن والســالم والشــراكة 
كانــت  املصاحلــة،  دعــوات  اليمــن  ويف  الواحــد..  البلــد  أبنــاء  بــني 
عديــدة مــن أبرزهــا: املصاحلــة األولــى: مؤمتــر حــرض، الــذي مت 
ــني  ــر 1965 ب ــري يف23 نوفمب ــعودي املص ــان الس ــا للبي ــده تطبيق عق
جانبــي الصــراع يف اليمــن )اجلمهوريــني وامللكيــني( يف أحــداث )ثــورة 
26: ســادس وعشــرين ســبتمبر( حتــت رعايــة مصــر والســعودية .. إال 
انــه - بعــد شــهر مــن املفاوضــات فقــط - فشــل املؤمتــر، وجتــدد القتــال 
بــني اجلمهوريــني وامللكيــني.. وبعــد ذلــك، صــدر قــرار جمهــوري، 
ــون  ــًوا( ميثل ــن )160 عض ــف م ــورى( وكان يتأل ــس الش ــاء )مجل بإنش
محافظــات اليمــن اخملتلفــة؛ بهــدف حشــد اجلماهيــر، وقــوى املشــايخ 
)موســوعة  املصــدر:  اخلارجيــة..  والضغــوط  التحــركات  ملواجهــة 

احمليــط 2017(
املصاحلــة الثانيــة: يف عــام 1970، متــت مصاحلــة وطنيــة بــني النظــام 
ــي  ــام اإلمام ــدي النظ ــن مؤي ــوز م ــاء ورم ــم يف صنع ــوري احلاك اجلمه
احلكــم  أجهــزة  يف  منهــم  عــدد  اســتيعاب  مبوجبهــا  مت  امللكــي.. 
املســلح..  والتمــرد  الدعــم اخلارجــي  إيقــاف  اجلمهــوري، بشــرط: 
املصــدر: )شــيء مــن تاريــخ املصاحلــة الوطنيــة: 2013( مقــال لناصــر 

يحيــى.. 

اتفاقيات بني شطري اليمن: 
املصاحلــة الثالثــة: توالــت األحــداث مبــرور العقــود، وأثناءهــا كان لليمــن تاريــخ مــع 
املصاحلــة الوطنيــة؛ إذ حدثــت مناوشــات بــن )شــطري اليمــن: اجلنــوب: جمهوريــة 
 1972 اليمنيــة( يف  العربيــة   اجلمهوريــة  والشــمال:  الشــعبية،  الدميقراطيــة  اليمــن 

و1979.. تبــع ذلــك مصاحلــة وطنيــة، مــرت باملراحــل اآلتيــة:
ــة األولــى: اتفاقيــة القاهــرة بــن البلديــن يف )28 ثامــن وعشــرين أكتوبــر 1972(  املرحل

وفيهــا مت االتفــاق علــى عــدة خطــوات )تأسيســية( للوحــدة اليمنيــة.. 
ــة الثانيــة: اتفــاق الكويــت 1979 بــن الدولتــن، وقــد نــص علــى وحــدة فيدراليــة  املرحل
) حكومــة يف صنعــاء وأخــرى يف عــدن( املرحلــة الثالثــة: يف نوفمبــر 1989، وإذ ذاك مت 
التوقيــع علــى اتفاقيــة، تقضــي بإقامــة )حــدود منزوعــة الســاح( بــن البلديــن، والســماح 

للمواطنــن – مــن الدولتــن – بالتنقــل، فقــط بالبطاقــة الشــخصية..
املرحلة الرابعة: إعان الوحدة رسميا يف 22 ثاني وعشرين مايو 1990.

اتفاقية األحزاب والبرملان:
واالقتصاديــة  السياســية  األوضــاع  لتحســن  كثيــرةٌ  مســاٍع  اليمــن  اســتمرت يف      
واالجتماعيــة واملعيشــية.. فقــد خاضــت األحــزاب اليمنيــة - يف الفتــرة )2007 - 2011( 
- حــوارات عديــدًة، مت فيهــا التوصــل إلــى عديــد مــن االتفاقيــات، التــي تهــدف باألســاس: 
إلــى حتقيــق )املصاحلــة الوطنيــة الشــاملة( ففــي )19 تاســع عشــر مــارس 2007( بــدأت 
سلســلة مشــاورات وحــوارات .. مت خالهــا إقــرار تشــكيل جلنــة جلدولــة أعمــال جلســات 

احلــوار الاحقــة، وترتيــب أولويــات القضايــا.. إذ وقــع يف 16 ســادس عشــر يونيــو 
2007 )اتفاقيــة( ســميت )وثيقــة قضايــا وضوابــط احلــوار بــن األحــزاب املشــاركة 
ــر نظــام  ــا احلــوار:-1 اإلصاحــات الدســتورية -2 وتطوي يف البرملــان( وتضمنــت قضاي
الســلطة احملليــة -3 والنظــام االنتخابــي -4 والقوانــن اخلاصــة باحلقــوق واحلريــات.. 
وكذلــك احلــوار حــول املعاجلــات الضروريــة آلثــار الصراعــات السياســية، والقضايــا 
ــة  ــق مســيرة التطــور والنمــو.. وشــهد عــام 2008 جــوالت حواري ــي تعي ــة الت االجتماعي
متقطعــة، حــول اإلصاحــات االنتخابيــة، ومشــروع التعديــات الدســتورية.. ويف فبرايــر 
2009 وقعــت أحــزاب البرملــان اتفاقيــة، عرفــت )باتفــاق فبرايــر( إلتاحــة الفرصــة أمــام 
مســاعي احلــوار، الــذي أســفر عــن التمديــد جمللــس النــواب ســنتن إضافيتــن، لتتأجــل 
االنتخابــات النيابيــة إلــى 27 ســابع وعشــرين أبريــل 2011،  علــى أن يتــم - خــال 
الســنتن - مناقشــة التعديــات الدســتورية الازمــة، والنظــام االنتخابــي، وإعــادة تشــكيل 
اللجنــة العليــا لانتخابــات؛ وفًقــا ملــا ينــص عليــه القانــون.. املصــدر: )موقــع وزارة 
اخلارجيــة اليمنيــة، املؤمتــر واملشــترك )5( اتفاقيــات نســخة محفوظــة 01 مايــو2017( 
    كمــا شــهد شــهر مايــو 2009 انعقــاد )ملتقــى التشــاور الوطنــي يف صنعــاء( الــذي خــرج 
بوثيقــة عرفــت بـــ )اإلنقــاذ الوطنــي ( التــي قدمــت تشــخيصاً جلــذور األزمــة يف اليمــن، 

وقدمــت احللــول واملعاجلــات لهــا.. وخطــط االنتقــال إلــى تأســيس الدولــة ومؤسســاتها.. 
األمــر الــذي متخــض عنــه اتفــاق )حــزب املؤمتــر وأحــزاب اللقــاء املشــترك( علــى تشــكيل 
جلنــة مشــتركة مكونــة مــن )200 عضــو( إلطــاق آليــات احلــوار تنفيــًذا )التفــاق فبرايــر 
2009( واســتكمال التشــاور مــع بقيــة األحــزاب، والقــوى السياســية، ومنظمــات اجملتمــع 
املدنــي.. املصــدر: موقــع )مــارب بــرس: البيــان اخلتامــي الصــادر عــن دورة اللجنــة 
التحضيريــة للحــوار الوطنــي نســخة محفوظــة 6 ســادس مــارس 2016( و نــص احملضــر 
املشــترك لتنفيــذ اتفــاق فبرايــر بــن املؤمتــر واملشــترك 17 ســابع عشــر يوليــو 2010 

نســخة محفوظــة 16 ديســمبر2019(
مؤمتر احلوار الوطني:

    ومــع اســتمرار كافــة فرقــاء اليمــن حلــل التحديــات - التــي تواجــه العمــل املشــترك، 
لتحقيــق التنميــة واالســتقرار املنشــود وتعزيــز األمــن واألمــان - جــاء مؤمتــر احلــوار 
الوطنــي الشــامل، الــذي يعتبــر مــن أهــم املراحــل، التــي أســهمت يف توحيــد كافــة الــرؤى 
بــن أبنــاء الوطــن الواحــد يف مختلــف القضايــا.. فقــد مت التحضيــر واإلعــداد لــه بعــد 
ــدأ أولــى جلســاته يف 18  ــورة الشــباب( يف 2011 .. إذ ب ــة.. وذلــك بعــد )ث مراحــل طويل
ثامــن عشــر مــارس 2013 بصنعــاء، حتــت شــعار »باحلــوار نصنــع املســتقبل« واســتمر ملــدة 
عشــرة أشــهر حتــى 25 ينايــر 2014، وخــال تلــك الفتــرة، مت إعــان )الوثيقــة النهائيــة 
ــت، حــول  ــر املصــدر: )موقــع ســبأ ن ــي كبي ــي وعرب ملؤمتــر احلــوار ( وســط حضــور دول
قــرار رئيــس اجلمهوريــة بشــأن النظــام الداخلــي ملؤمتــر احلــوار الوطنــي الشــامل تاريــخ 

الولــوج 18 مــارس 2013م نســخة محفوظــة 08 أغســطس 2017( 
  

  عاشــت اليمــن - خــال مــا بعــد  ـ إعــان الوثيقــة النهائيــة ملؤمتــر احلــوار، وإلــى اآلن 
- مرحلــة صعبــة مــن كل النواحــي: األمنيــة واالقتصاديــة والسياســية وكــذا اإلنســانية.. 
بســبب وقــوع نزاعــات بــن الفرقــاء.. مــا أدى إلــى وقــوع انتهــاكات جســيمة للقانــون 
اإلنســاني الدولــي، وقانــون حقــوق اإلنســان، دفــع ثمنهــا املواطــن املدنــي .. األمــر الــذي 
وجــب إطــاق قــرارات - مــن كل األطــراف املتنازعــة يف اليمــن - لضــرورة تنفيــذ 

ــة.. مصاحلــة وطني
 مشروع قانون العدالة:

   جــاء مشــروع قانــون العدالــة االنتقاليــة واملصاحلــة الوطنيــة لســنة 2013 - ضمــن 
مــا يتضمنــه دســتور اجلمهوريــة اليمنيــة ومبــادرة مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة 
- كقــرار رئاســي يهــدف إلــى )وضــع نهايــة ألســباب االنقســام والصــراع بــن أفــراد 
ــع نتيجــة  ــراد اجملتم ــن أف ــر م ــا كثي ــرض له ــي تع ــاة الت ــي( وإدراًكا للمعان ــع اليمن اجملتم
للصراعــات السياســية يف املاضــي واحلاضــر، جــرى التأكيــد علــى ضــرورة قيــام االنتقــال 
السياســي يف اليمــن علــى أســاس قيــم التســامح والصفــح.. باإلضافــة إلــى اإلســهام يف 
تنميــة وإثــراء ثقافــة وســلوك احلــوار.. وإرســاء مقومــات املصاحلــة وبنــاء الدولــة املدنيــة: 
دولــة احلــق، والقانــون، والدميقراطيــة، وحقــوق اإلنســان، ومحــو آثــار انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان، واحليلولــة دون تكرارهــا مســتقبا..
 فريق املصاحلة الوطنية:

ــى: التابــع جلماعــة أنصــار  كمــا أصــدر يف العاصمــة صنعــاء )اجمللــس السياســي األعل
اهلل )احلوثيــن(( ، القــرار )رقــم 154 لســنة 2019( »بتشــكيل فريــق املصاحلــة الوطنيــة 
ــى  الشــاملة واحلــل السياســي« كنمــوذج للمصاحلــة الشــاملة يف اليمــن.. وقــد نــص عل
أن يضــم )20   شــخصية مينيــة( بهــدف تعزيــز التواصــل والتنســيق للعــودة إلــى صــف 

الوطــن الواحــد..

املصاحلة الوطنية يف اليمن.. نظرة تاريخية 
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تقرير: علياء محمد ـ 
منال أمني

   
ــن  ــة باليم ــاق  االقتصادي إن اآلف
مازالــت   ، الراهــن  الوقــت  يف 
 : التحديــات  مــن  بكثيــر  متــر 
وذلــك  ؛  واخلارجيــة  الداخليــة 
األوضــاع  تدهــور  اســتمرار  مــع 
وعــدم  واألمنيــة،  السياســية 
ــذا  ــن ه ــروج م ــتقرار.. وللخ االس
الوضــع الهــش الــذي  يعانــي منــه 
وجــب   ، االقتصــادي  القطــاع 
وقــف  علــى  الســريع  العمــل 
املصاحلــة  وحتقيــق  الصــراع، 
التــي  السياســية  الوطنيــة 
باملقابــل،  نتيجتهــا  ســتكون 
عــودة الوضــع  االقتصــادي  إلــى 
وســتمكنه  الطبيعيــة  مكانتــه 
مــن أســباب  التطــور  والنمــاء  يف 

املقبلــة. الفتــرة 

رؤية متوازنة حلل الصراع:
يف   - االقتصــادي  القطــاع  أهميــة  حــول 
البــاد،  يف  احلقيقيــة  املصاحلــة  تعزيــز 
فريــق  ســكرتير  نصــر:  )مصطفــى  يقــول 
مركــز  رئيــس  االقتصاديــة:  اإلصاحــات 
الدراســات واإلعــام االقتصــادي( لـ)صــوت 
جانــب  إلــى  ـ  اخلــاص  القطــاع  األمــل(: 
اجملتمــع املدنــي املســتقلـ  يعتبــران مــن أكثــر 
األطــراف قــدرة علــى طــرح رؤيــة متوازنــة، 
حلــل الصــراع يف البلــد، وتفعيــل املصاحلــة 
اقتصاديــة  معاجلــات  ووضــع  الوطنيــة، 
وذلــك حســب  التنميــة؛  تســهم يف عمليــة 
جتــارب كثيــر مــن الــدول، التــي توافــق فيهــا 
القطــاع اخلــاص - مــع اجملتمــع املدنــي - يف 

الصراعــات. حــل 
والقطــاع  االقتصــاد  لــرواد  أن  ويؤكــد: 
اخلــاص دوًرا فاعــا يف تعزيــز املصاحلــة 
الوطنيــة، وتقريــب وجهــات النظــر؛ باعتبــار 
يف  امليــزان  )شــوكة  االقتصــادي  القطــاع 

الصراعــات( ألنــه يقــدم خدماتــه للمواطنن 
يف  ينخــرط  وال  توجهاتهــم،  مبختلــف 
الصــراع، األمــر الــذي يؤهلــه ألن يلعــب دوًرا 

الوطنيــة.. ــا يف حتقيــق املصاحلــة  مهّمً
 ويضيــف: بعــض رجــال األعمــال لعبــوا دوًرا 
فّعــاال يف التخفيــف مــن حــدة الصــراع، فيما 
يتعلــق بالسياســات النقديــة، كمــا أســهموا 
يف فتــح بعــض الطرقــات، التــي أســهمت يف 
ــى القطــاع  ــود عل التخفيــف مــن بعــض القي

اخلــاص، خــال املرحلــة املاضيــة.
     مــن جانــب آخــر )فــاروق الكمالــي: محلل 
اقتصــادي( يؤكــد أن الصــراع القائــم حاليــا 
يف البــاد، أثــر علــى البنيــة االقتصاديــة، 
وعجلــة التنميــة بشــكل كبير،مــا أدى إلــى 
تفاقــم  املعانــاة اإلنســانية بشــكل مخيــف..
    وعــن دور املصاحلــة الوطنيــة يف دعــم 
نحتاجــه  مــا  يقــول:  الوطنــي  االقتصــاد 
فعليــا لتحســن فــرص احليــاة اقتصاديــا، 
هــو إنهــاء جميــع مظاهــر الصــراع وأثارهــا؛ 
وذلــك إلحــداث انتعــاش اقتصــادي، يســهم 
يف التخفيــف مــن معانــاة املواطنــن، ولــن 
يحــدث ذلــك إال عبــر البــدء مبرحلة انتقالية 
الوطنيــة(  )املصاحلــة  يف  تتمثــل  جديــدة، 
االســتقرار  مراحــل  أهــم  مــن  تعــد  التــي 

واالقتصــادي. واألمنــي  السياســي 
)وحــدة  أجرتــه  إلكترونــي  اســتطاع  يف 
اســتطاع الــرأي العــام التابعــة لـــ )مركــز 
واإلعــام(  للبحــوث  ـ  للمعلومــات  ميــن 
يف 2021 أكــد نســبة %78 علــى ضــرورة 
القطــاع  إلنعــاش  املصاحلــة  حتقيــق 
االقتصــادي، بينمــا %20 يــرون أنهــا ميكــن 
ــى حــد مــا، فيمــا  ــك، ولكــن إل أن حتقــق ذل
%2 فقــط ال يــرون إن املصاحلــة ميكــن أن 

اقتصادّيًـــا. إنعاًشــا  حتقــق 
تفعيل شراكة حقيقية:

ــه تأثيــر   القطــاع اخلــاص، قطــاع كبيــر، ول
اليمنــي خاصــة يف  قــوي علــى االقتصــاد 
هــذه املرحلــة االســتثنائية، ولــه إســهامات 
كبيــرة يف حــل التحديــات التــي متــر بهــا 
البــاد.. هــذا مــا أشــار إليــه )رئيــس الغرفــة 

التجاريــة والصناعيــة بعــدن: أبــو بكــر ســالم 
باعبيــد( 

وأضــاف باعبيــد: هنــاك - علــى مســتوى 
منشــأة   500 مــن  أكثــر   - اجلمهوريــة 
جتاريــة وصناعيــة ســيكون لهــا دور كبيــر، 
بينهــا  احلقيقيــة  الشــراكة  تفعيــل  مت  إذا 
وبــن الدولــة يف مختلــف القضايــا التــي تهــم 

البلــد.
مؤكــدا علــى أهميــة إعطــاء القطــاع اخلــاص 
التنميــة  عمليــة  يف  للمشــاركة  مســاحة 
مســاهمة  فئــة  أكثــر  باعتبــاره  والتطويــر؛ 
البلــد  االقتصــادي يف  القطــاع  تطويــر  يف 
- بشــكل مؤثــر - األمــر الــذي ســينعكس 
ايجابيــا علــى عمليــة املصاحلــة الوطنيــة.

حتديات االقتصاد اليمني:
  أوضــاع إنســانية كارثيــة، باتــت تعرف بأنها 
)األزمــة اإلنســانية األخطــر عامليــا( هــذا 

مــا قالــه )جنيــب العــدويف: خبيــر ومحلــل 
ــم يف  ــد  أن الصــراع القائ اقتصــادي( إذ أك
إنســانية صعبــة،  أزمــة  تســبب يف  اليمــن 
ــا  ــون إنســان تســاوي م ــن 24,3ملي ــر م ألكث
نســبته %80 مــن الســكان، وقــد بــات هــؤالء 
بحاجــة للمســاعدات العاجلــة، فــإن منهــم 
14.4مليــون مــن هــم يف حالــة عــوز شــديد، 

حســب تقديــرات األمم املتحــدة..
التحديــات  مــن  عــدد  ثمــة  ويضيــف:    
الصــراع  فرضهــا  التــي   - االقتصاديــة 
-علــى املواطــن؛ فــإن أكثــر مــن%40 مــن 
ــا  ــد فقــدت مصــدر دخله ــة ق األســر اليمني
الرئيســي؛ األمــر الــذي تســبب عــام 2020 
يزيــد  مــا  إلــى  الفقــر،  معــدل  زيــادة  يف 
علــى%80.. إلــى جانــب ارتفــاع معــدالت 
البطالــة إلــى مــا يقــارب %80 مــن قــوى 
رواتــب  انقطــاع  ظــل  يف  خاصــة  العمــل؛ 
أكثــر املوظفــن، وتوقــف عديــد مــن أنشــطة 

اخلــاص.. القطــاع 
وحــول التغيــرات االقتصاديــة التــي ســتطرأ 
علــى االقتصــاد الوطنــي - جــراء حتقيــق 
العــدويف:  يقــول   - الوطنيــة  املصاحلــة 
الوطنيــة،  املصاحلــة  حتققــت  حــال  يف 
ــل  ــد، وســيتم تفعي ــة مــن جدي ســتعود الدول
وكذلــك  املطلــوب،  بالشــكل  مؤسســاتها 
وينتعــش  األساســية،  اخلدمــات  ســتعود 
إنتــاج  خــال  مــن  االقتصــادي؛  النشــاط 
النقــد  مصــادر  وعــودة  النفــط،  وتصديــر 
األجنبــي التــي فقدتهــا البــاد، وانعكســت 

الوطنيــة. العملــة  واقــع  علــى  ســلبيا 
أهمية مشاركة رواد األعمال:

 )ماجــد الداعــري: رئيــس حتريــر موقــع 
اقتصــادي(  ومحلــل  بــرس،  مراقبــون 
يشــدد: ال ســام، وال مصاحلــة وطنيــة، 
تعايــش  وال  اســتقرار  وال  اقتصاديــة،  وال 
 - بلــد  أي  يف  عــام،  بشــكل   - مجتمعيــا 
الذيــن  األعمــال،  رواد  مشــاركة  عبــر  إال 
املصاحلــة  وتعزيــز  صنــع  يف  سيســهمون 
ــة املنشــودة  ــة الوطني ــة االقتصادي اجملتمعي
مشــاركة  علــى  تقــوم  أن  ينبغــي  التــي 
وضــرورة  أهميــة  استشــعار  يف  اجلميــع، 
صنــع التحــول املصيــري ملســتقبل البلــد، 
اإلمكانــات  حســب  ذلــك  يف  واإلســهام 

لديــه. املتاحــة 
امللحــة  األولويــة  أن  الداعــري:  ويــرى     
لليمنيــن حاليــا - وقبــل إي حديــث عــن 
إيقــاف   - اقتصاديــة  وطنيــة  مصاحلــة 

السياســي. التوافــق  وحتقيــق  احلــرب، 
ميكــن  ال  أنــه  األمــل(:  لـ)صــوت  ويؤكــد 
إال  وطنــي  توافــق  أو  تســوية  أي  إجنــاح 
ومســاعدة  االقتصاديــة،  اجلهــود  بتكاتــف 
جميــع رجــال املــال واألعمــال يف اســتعادة 
ودعمــه  لعافيتــه،  الوطنــي  االقتصــاد 
وتعزيــز حضــوره بــكل اإلمكانيــات؛ ألن مــن 
املســتحيل إيجــاد أي مصاحلــة وطنيــة، يف 

مدمــر. وبلــد  شــعب جائــع، 

أولوية االستقرار االقتصادي:
 أمــا )زمــزم صالــح: رائــدة اعمــال وباحثــة 
ففــي  والتنميــة(  االقتصــاد  مجــال  يف 
حتليــل للمشــهد االقتصــادي تقــول: الوضــع 
االقتصــادي يف اليمــن كارثــي؛ وذلــك نتيجــة 
األحــداث الراهنــة التــي حتتــاج إلــى إرادة 
اخلطــط  بوضــع  تتمثــل  قويــة،  سياســية 
اإلســتراتيجية، وتكاتــف مختلــف القطاعات 
الرســمية، واخلاصــة، ومنظمــات اجملتمــع 

املدنــي؛ للنهــوض بالوضــع العــام للبــاد.
متثــل  الوطنيــة،  املصاحلــة  وتضيــف: 
أولويــة قصــوى للســير باجتــاه االســتقرار 
االقتصــادي يف البــاد، وستســهم يف تثبيــت 

الداخلــي. االســتقرار 

القطـــاع االقتصـــادي.. 
رؤيتـــــه يف املصالـحــــــــة الوطنيـــــــــــة

  

  

رجال املال واألعمال 
عنصر رئيسي لتقارب 

الرؤى السياسية من 
اجل حتقيق املصاحلة 

الوطنية

مصطفى نصر

أبو بكر سالم باعبيد

فاروق الكمالي

جنيب العدويف

زمزم صالح
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استطالع: رجاء مكرد
 مــر املواطــن اليمنــي بتحديــات عصيبة: 
واســتقراره..  بأمنــه  يتعلــق  بعضهــا 
ومعيشــته،  بحياتــه  اآلخــر  والبعــض 
وحتــى عالقاتــه االجتماعيــة.. األمــر 
الــذي رمبــا يوحــي لكثيــر بــأن الشــعب 
فقــد األمــل، يف الوصــول إلــى حــل ُينهــي 
املشــاكل بــني الفرقــاء.. ويجمــع وجهــات 
هدفــه،  واحــد  طريــق  إلــى  النظــر، 

والســالم.. املصاحلــة 

)صــوت األمــل( اجتهــت صــوب املواطنــن؛ لتُامــس 
لهــم املصاحلــة؟ ومــا أهميــة  تعنــي  نفوســهم ومــاذا 
حتقيقهــا؟ ولتحــدد مــدى رغبتهــم يف التســامح ومــد يــد 
الُصلــح، ولتقــدم الدليــل علــى أنهــم مــا زالــوا أقويــاء لــم 
ــوا متمســكن بوحــدة النســيج  ــل.. ومازال ــدوا األم يفق

االجتماعــي لليمــن الواحــد.
ملاذا...؟!

ــر )مصطفــى الســامعي:  ــرة، يعب ــزة ومعب بكلمــات وجي
تنتابنــي  فيقــول:  احلــال،  واقــع  عــن  احلديــدة(  مــن 
بادنــا  يف  ســائًدا  الظــام  أرى  عندمــا  احليــرة؛ 
احلبيبــة.. نحــن يف كوكــب النــور، فلمــاذا اجلــوع والــزاد 
متوفــر؟ وملــاذا العطــش ونخــن فــوق ربــى واحــة غنــاء؟ 
وملــاذا اجلهــل ونحــن يف زمــن العلــم؟ وملــاذا الصــراع 

ونحــن أبنــاء احلكمــة واإلميــان؟ 
    ويضيــف الســامعي: علينــا جميًعــا أن ننبــذ العنــف، 
ونتخلــى عــن احلزبيــة واملناطقيــة املقيتــة، وان يتنــازل 
بعضنــا لبعــض؛ لنعيــش يف وطــن للجميــع.. ويجــب 
علــى عقــاء اليمــن الدعــوة للمصاحلــة، ونبــذ العنــف، 
وإزهــاق  القتــال  لغــة  علــى  واملنطــق  العقــل  وتغليــب 
األرواح؛ لتتجلــى احلكمــة اليمانيــة ويســود الســام.

 امــا )محمــد احلســني، مــن صنعــاء( يقــول: املصاحلــة 
البــد أن تكــون بــن الشــعب نفســه اجتماعًيّــا، قبــل 
أن  الضــروري،  مــن  إن  كمــا  سياســيا..  تكــون  أن 
تنشــأ عاقــة بــن األطــراف السياســية مــع كل فئــات 

اجملتمــع..
   ويُعبــر )احلســني( عــن معنــى املصاحلــة بقولــه: 
مصطلــح واســع فضفــاض، يأتــي بأكثــر مــن معنــى، 
ــن األطــراف،  ــق ب ــات: كالتواف ــن املرادف ــد م ــه عدي ول
وإعــادة العاقــات.. كمــا إن للمصاحلــة صلــة بعــدد 
مــن املفاهيــم، مثــل التســامح، الســام، العفــو، التعايــش 

الســلمي، العدالــة.
اســتطاع  )وحــدة  أجرتــه  إلكترونــي  اســتطاع  يف 
الــرأي: مركــز ميــن إنفورميشــن للبحــوث واإلعــام( 
مطلــع مــارس 2021 علــى مجموعــة مــن املوطنــن، 
املصاحلــة  أن  يــرون  الســكان  مــن    80% أن  تبــن: 
ا، و %14 يجدونهــا مهمــة، و6%   الوطنيــة مهمــة جــًدّ

يــرون أنهــا غيــر مهمــة..

بلسم جلروح الوطن:
   )ازدهــار ســعيد: مــن تعــز( تعّبــر عــن املصاحلــة 
الوطنيــة بأنهــا: اإلصــاح بــن الشــعب، ونبــذ الفرقــة.. 
وتأســف ألن ذلــك غيــر موجــود يف اليمــن يف الوقــت 
الراهــن، موضحــة: تكمــن أهميــة املصاحلــة الوطنيــة، 
يف أنهــا تعالــج املشــاكل السياســية يف الوطــن، وتدعــو 
واألمــان،  األمــن  وحتقيــق  ســريعا،  الصــراع  لوقــف 

والســام يف الوطــن..
هيئــة  عضــو  عمــران:  مــن  أحمــد  حســن  )أ.عبــده 
ــاء( يقــول:  املصاحلــة  تدريــس مســاعد بجامعــة صنع
الوطنيــة حتتــاج الــى إرادة سياســية، ومجتمعيــة مينيــة؛ 
الصراعــات  زوال  بعــد  حتميــة  نتيجــة  تعــد  لكونهــا 
وحلــول الســام.. إذ نهايــة أي صــراع هــي الســام 
ــوان  الشــامل، الــذي يقــود الــى مصاحلــة بــن كافــة أل
قاعــدة  علــى   - اســتثناء  دون   - الوطنــي  الطيــف 
التعايــش، والتســامح، وقبــول كل طــرف باآلخــر.. دون 
أو  أجنــدات،  لفــرض  محــاوالت  أو  اشــتراطات،  أي 
آراء معينــة. كمــا يــرى: أن املصاحلــة تشــكل بلســًما 
يــداوي جراحــات األوطــان، ممــا حــل بهــا مــن أوجــاع، 

تســتدعي التســامي عليهــا.

مستقبل آمن لي وألطفالي 
)محمــد الوليــدي: مــن صنعــاء( يوضــح معنــى التصالــح 
كل  لــي  تعنــي  املصاحلــة  فيقــول:  نظــره  مــن وجهــة 
لتحقيــق مســتقبل  الوحيــد  باعتبارهــا احلــل  شــيء؛ 

آمــن لــي وألطفالــي.
ــن  ــة وســيلة حلق ــدي ان املصاحلــة الوطني ــرى الولي وي
مت  مــا  واســتعادة  الوطــن،  وبنــاء  اليمنيــن،  دمــاء 
تدميــره، وإفشــال مشــروع الصــراع الــذي يســتهدف 
الهويــة اليمنيــة أرًضــا وإنســاًنا، وهــي تســهم يف تقــارب 
وجهــات النظــر والعمــل ألجــل اليمــن، ونبــذ اخلافــات 

العنصريــة واملذهبيــة.
يكتفــي الُصحفــي )حمــدي ردمــان: تعــز( بقولــه »وطــن 
الن يف  إضافــة  أي  رافًضــا  للجميــع«.  يتســع  واحــد 

ــي. ــا يكف ــه- م ــارة -حــد قول العب

ويف إطــار التأكيــد علــى أهميــة املصاحلــة الوطنيــة 
أنهــا ستســهم  يقــول:  مــن صنعــاء(  الــزوار  )محمــد 
يف إنهــاء الصــراع، وعــودة الســام واألمــن واألمــان 
أبنــاء  إلــى ربــوع الوطــن.. كمــا ســينعم  واالســتقرار 
الوطــن الواحــد ـ مــن شــماله إلــى جنوبــه، ومــن شــرقه 
ــى  ــي يجــب عل ــه ـ باخلدمــات األساســية، الت ــى غرب إل

الدولــة تقدميهــا ملواطنيهــا.
ــة،  ــب دور الدول ــد وجــود النزاعــات يغي ــف: عن  ويضي
اخلدمــات،  تقــدمي  يف  وتتســاهل  األمــن،  ويختــل 
ــر أو بالتجاهــل.. لكــن يف حــال وجــود  ســواء بالتقصي
مصاحلــة وطنيــة، فــإن كل مســؤول ســيقوم بــدوره، 
ــا ســينعم الوطــن بالتطــور  ــه، كم ــا يجــب علي ــذ م وينف

واالزدهــار.
اخلروج من النفق املظلم:

 وعــودة الــى مصطفــى الســامعي الــذي يؤكــد انــه يجــب 
ــن  ــي ب ــف الصــراع العبث ــن وق ــاء اليم ــع أبن ــى جمي عل

اإلخــوة، وتوحيــد اجلهــود إلحــال الســام، واجللــوس 
علــى طاولــة احلــوار؛ للخــروج بالوطــن - مــن هــذا 
النفــق املظلــم - الــى بــر األمــان؛ والســتعادة الدولــة، 
وإرســاء قواعدهــا علــى مبــدأ الشــراكة، واالحتــكام 

لدســتور الدولــة الواحــدة.
هــو  اليمنيــن،  نفــوس  يف  مــا  أجمــل  مضيًفــا:     
احملافظــة علــى القيــم واملبــادئ.. ومهمــا مــر املواطــن 
املصاحلــة  يف  أملــه  يظــل  فإنــه  ســيئة،  بظــروف 
والتســامح لــم ينطفــئ.. ومــا يــزال - رغــم كل شــيء - 
محتفًظــا بأملــه، يف مســتقبل يســوده احلــب والتعايــش، 
ــا بقدراتــه،  والســام، رافًضــا الــذل والهيمنــة، ومكتفًي
وإمكانيــات دولتــه التــي تضمــن لــه االحتــرام والعيــش 

بســام.
ويختــم تصريحــُه: بأمــل مــن اهلل، أن يخمــد نــار الفتنــة 
الســام ألرض  يعــود  وأن  البــاد،  التــي حلــت علــى 

الوطــن.

ماذا ٌتعني املصاحلة الوطنية لليمنيني ... وما أهميتها؟
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ضـــرورة ملحــــة أم تــــرف سياســـــي ؟
 يقــول الدكتــور علــي محمــد الــزمن عضــو مجلــس 
النــواب ال شــك بــأن أول الطريــق إلــى اســكات 
البندقيــة وإحــال الســام الشــامل والعــادل يبــدأ 
باملصاحلــة الوطنيــة التــي تخــدم املرحلــة وتعــد 
ــا  مــن ضمــن اخلطــوات التــي تثبــت حســن النواي

ــدى األطــراف. ل
واضــاف: مبعنــى أدق أن املصاحلــة التــي نريدهــا 
ــن األخــوة مــن  ــال ب اآلن يف ظــل احلــرب واالقتت
جهــة ودول التحالــف مــن جهــة أخــرى هــو القبــول 
اجلــاد  للحــوار  واحــده  طاولــه  علــى  باجللــوس 
والقبــول بوجهــات النظــر عمــل مقاربــه وتنــازالت 
مــن كل األطــراف كل ذلــك يصــب يف املصاحلــة 
تنتهــي  قــد  ألنــه  آمــن  وطــن  خللــق  الوطنيــة 
ــه  ــه لظــروف معين ــدون مصاحلــه وطني احلــرب ب
لكــن الوضــع يضــل مرشــح لانفجــار يف أي وقــت 
باعتبــار أن املصاحلــة الوطنيــة غائبــه متامــا بــن 
أطــراف النــزاع، الفتــا الــى ان جنــاح املصاحلــة 
الوطنيــة ســيكون لــه تأثيــر إيجابــي وســتخلق منــاخ 
آمنــاً ومســتقراً وتتعــزز الثقــة بــن املتصارعــن 
يؤكــد  مســتدام.  ســام  ملرحلــة  الوطــن  وتهيئــة 
انــه بغيــر املصاحلــة الوطنيــة ونســيان املاضــي 
ــه يحــدث  ــا ال شــك بأن أو اســتدعائه يف خافاتن

شــرخ يف اللحمــة الوطنيــة يصعــب تعافيــه.
ملحــة  ضــرورة  الوطنيــة  املصاحلــة  أن  ويــرى 
يف الوضــع الراهــن وتفضــي يف حــال جناحهــا 
وإعــادة  احلــرب  وإنهــاء  الســام  إحــال  إلــى 
التصالــح  أســاس  علــى  واجملتمــع  الدولــة  بنــاء 

وكفــى املاضــي  صفحــة  وطــي  والتســامح 
الدعوة الى مصاحلة وطنية تأخرت، لكنها 

املركزيــة  اللجنــة  عضــو  الســام  عبــد  عــارف 
للحــزب االشــتراكي اليمنــي يؤكــد ان اليمنيــن 
مشــاكلهم  حــل  ســوى  خيــار  مــن  لهــم  ليــس 
بأنفســهم وان الرهــان علــى اخلــارج لــن يجــدي 
إلــى  مبســؤوليتنا  االرتقــاء  ويجــب  وخســران، 
املســتوى الوطنــي وغيــر ذلــك لــن يتمكــن اآلخــرون 
القناعــة  نحــن  منتلــك  لــم  مــا  مســاعدتنا  مــن 

أنفســنا. ملســاعدة  واإلرادة 
وقــال: ان كل حــوار وطنــي يف أي بلــد يفتــرض 
ان يكــون لــه ثوابــت وطنيــة بــن الفرقــاء أنفســهم 
وخافاتهــم  اشــكالياتهم  متثيــل  يتــم  بحيــث 
زحزحــة  علــى  العمــل  يتــم  حتــى  احلقيقيــة 
االمــور وعمــل احللــول لازمــة، لكــن االشــكالية 
احلــوار  اخلارجــي يف  التدخــل  هــي  االساســية 
ودعــوات املصاحلــة بــن الفرقــاء وهــذا التدخــل 

يعقــد املســالة ويزيــد مــن امــد الصــراع.
وطنيــة  مصاحلــة  الــى  الدعــوة  ان  الــى  يشــير 
تأخــرت كثيــرا وكان يفتــرض ان يكــون لألحــزاب 
املصاحلــة  الــى  الدعــوة  يف  موقــف  السياســية 
علــى  يجــب  االن  االزمــة،  مــن  البــاد  واخــراج 
القياديــة  منظوماتهــا  اعــادة صياغــة  االحــزاب 
ألنهــا الزالــت لديهــا ارتبــاط باملفهــوم الوطنــي 
ــل  ــة بصــدق واخــاص، الن قب وتقــدمي رؤي معين
املصاحلــة يجــب ان تكــون هنــاك مصارحــة بحيــث 
واحلــوار  مســميات حقيقــة  علــى  التوافــق  يتــم 
يف  الــدوران  مــن  بــدال  اساســية  قضايــا  حــول 
مســميات تخــدم اخلــارج أكثــر، والقيــادات يجــب 

ان تختــار مــن ميثلهــا بشــكل صحيــح.
مبــادئ  حــول  توافــق  حصــل  إذا  ويســتطرد: 
وثوابــت وطنيــة يعــود لهــا اجلميــع فهــذا شــيء 
ويعيــد  االمكانيــات  مــن  الكثيــر  يختصــر  جيــد 
حلمــة الصــف، والبــد مــن اختيــار قيــادات مــن 
االطــراف واالحــزاب تكــون مبســتوى املســؤولية 
لإلشــكاليات  حلــول  إليجــاد  والفهــم  واالدراك 
يف  امــا  احلالــي،  الوضــع  مــن  البــاد  واخــراج 
االحــزاب  ميثــل  ومــن  املصاحلــة  وجــدت  حــال 
واالطــراف غيــر مدركــن للوضــع فإننــا بذلــك 

الوطنــي. اجلــوار  جتربــة  نكــرر 
يشــدد علــى اهميــة احلــوار وجعل مصلحــة الوطن 

اوال بعيــد عــن املصالــح احلزبيــة والشــخصية، 
فالتعقيــد يكمــن يف ظــل ان االحــزاب السياســية 
لــم تعمــل مصلحــة الوطــن اوالً. الفتــا الــى ان 
هــذه املرحلــة احلرجــة هــي مــن ســتفرز اصحــاب 
االنتمــاء  مــن  قليــا  ولــو  لهــم  وأن  الضمائــر 
الــى  منوهــا  شــعار.  ال  وفعــا  إرادة  لوطنهــم 
ضــرورة االســتفادة مــن اخطــاء التجربــة الداخليــة 
الســابقة ومأالتهــا، وكــذا ممــا يــدور ويــدار يف 
ســوريا وغيرهــا كــي نضمــن عــدم تكــرار أالعيبهــا 
ونتائجهــا املدمــرة علــى البــاد وعــدم اخلــروج مــن 

االزمــة وتوافــق سياســي.
وشــدد علــى انــه ليــس هنالــك مــن حــل ســوى 

حقيقــن  وتقييــم  مراجعــة  و  بصــدق  الوقــوف 
 ، للقــادم  واستشــراف  الســابقة  املســارات  لــكل 
ــخ  ــع . والتاري ــق اجلمي ــى عات ــع عل فاملســئولية تق
لــن يرحــم أحــد، واليــوم علينــا أن نقــرر مــا الــذي 
ســنتركه لألجيــال القادمــة ومبــاذا ســيصفوننا، 
ــا  ــك، فهــل نخــرج مــن ذواتن ونحــن مــن يحــدد ذل

املريضــة إلــى رحــاب الوطــن واألمــة األوســع.
يف الســياق يقــول األكادميــي يف جامعــة صنعــاء 
الدكتــور خالــد قاســم:« ان احلــرب اداة مــن ادوات 
السياســة ولــن تنهــي اال مبصاحلــة ولــن تــردم 

الشــرخ االجتماعــي اال مصاحلــة حقيقيــة.
اجنــاز  بيــده  مــن  خالــد:«  الدكتــور  يتســاءل 
املصاحلــة » أي مــدى قــدرة االطــراف اليمنيــة 
علــى ذلــك ومــا مــدى رغبــة الفاعلــن االقليميــن 
والدوليــن يف اجنازهــا كمــا ذكــرت. يضيــف: لــن 
تكــون هنــاك حُلمــة وطنيــة اال مبصاحلــة عادلــة 
تكــون  لــن  مالــم  ألحــد  اســتثناء  دون  وشــاملة 
ــاك حُلمــة مــن اساســة وأي تســويات ناقصــة  هن
ــف  ــل للحــروب مســتقبا او ســام زائ هــي ترحي

موقــت.
حان الوقت إلجراء املصالح الوطنية

يف الســياق يقــول الصحفــي واالعامــي فتحــي 
ــزرق يقــول:« حــان الوقــت إلجــراء املصالــح  ــن ل ب
الوطنيــة بعــد ســت ســنوات مــن احلــرب، والبــدء 
بحــوار سياســي مينــي - مينــي بــن االطــراف 

املتصارعــة دون اســتثناء ودون اي شــروط.
واضــاف: ان جميــع االطــراف مبــا فيهــا احلوثــي 
واالصــاح واملؤمتــر واالنتقالــي يجــب ان جتلــس 
إلجــراء حــوار سياســي وطنــي للخــروج مــن االزمــة 
التــي متــر بهــا البــاد، وبشــرط ان ال يكــون هنــاك 
الن  خارجيــة،  اجنــدة  او  خارجيــة  إمــاءات 
االطــراف املتصارعــة يف اليمــن لــن تصــل الــى اي 
تســوية سياســية او مصاحلــة وطنيــة، يف حــال لــم 
تصــدق النوايــا والتدخــل اخلارجــي، خاصــة فقــد 
شــهدنا مفاوضــات سياســية مختلفــة يف الكويــت 
وجنيــف وعمــان لكــن لــم يتــم اخلــروج بــاي نتائــج 
ــى حــل سياســي إلخــراج  مــن شــانها الوصــول ال

اليمــن مــن الوضــع احلالــي.
نحن بحاجة الى مصاحلة وطنية

يؤكــد: نحــن فعــًا بحاجــة الــى مصاحلــة وطنيــة 
واملصاحلــة الوطنيــة بحاجــة الــى حــوار سياســي 

مينــي مينــي يفضــي الــى تســوية كافــة امللفــات، 
واضحــاً  يبــدوا  ســنوات  ســت  وبعــد  خصوصــا 
وجليــا ان احلــرب فشــلت يف حتقيــق اهدافهــا 
العســكرية وبالتالــي نحــن بحاحــة الــى ان يتــم 
انتهــاج ســام جديــد والدعــوة الــى حــوار بــن 
واحلــرب  اليمنيــة،  السياســية  املكونــات  كافــة 
انتجــت وضــع انســاني صعــب وتدهــور العملــة 
املســتوى  علــى  شــيئا  يتحقــق  ولــم  واالقتصــاد 
العســكري ولذلــك ال حــل امــام اليمنيــن ســوء 
دون  اليمــن  يف  الشــاملة  السياســية  التســوية 

اســتثناء.
يلفــت بــن لــزرق الــى ان احلــل يف اليمــن لــن يكــون 
إال باحلــوار اليمنــي- اليمنــي مــن غيــر تدخــل أي 

طــرف خارجــي علــى اإلطــاق.
حتقيق السالم العادل واملستدام

ــي رئيســة منظمــة  ــاء االريان مــن جهتهــا تقــول ملي
مدرســة الســام:« بعــد ســت ســنوات مــن احلــرب 
والدمــار للبنيــة التحتيــة لليمــن وانتهــاك كرامتــه 
وحقــوق شــعبه يبــدو جليــا ان ال منتصــر يف هــذا 
ــوم مــن  العبــث وان جميــع االطــراف تخســر كل ي

الدمــاء واملكاســب الكثيــر.
املتضمنــة  الوطنيــة  املصاحلــة  ان  وتؤكــد 
كل  يف  للبــاد  وشــاملة  عادلــة  وطنيــة  لرؤيــة 
ــة  القطاعــات السياســية والعســكرية واالقتصادي
واالجتماعيــة هــي اخلــاص للشــعب مــن اجــل 
االيجابــي  العــادل  الســام  االســتقرار وحتقيــق 
ــة  واملســتدام شــريطة ان تكــون املصاحلــة الوطني
جــادة وصادقــة النوايــا وضمــن الثوابــت الوطنيــة 
ان  ويجــب  القانــون  وســيادة  الدســتور  وتطبيــق 

أحــد. تســتثني  وال  االطــراف  كل  جتمــع 
تضيــف: لكــي تتحقــق املصاحلــة الوطنيــة البــد 
مــن قناعــة تامــة لــدى جميــع االطــراف ان اليمــن 
للجميــع ومــن حــق بقيــة شــرائح اجملتمــع التــي لــم 
تشــارك يف احلــرب مــن حقهــا ان تنعــم بالســام. 
الصــراع  أطــراف  يؤمــن  ان  اهميــة  الــى  تشــير 
بالتــداول الســلمي للســلطة واالقتنــاع انهــا ليســت 
ــي  ــرايف او حزب ــرر جغ ــراً الحــد حتــت أي مب حك

ــدي.  او عقائ
وتلفــت االريانــي الــى ان ضــرورة تغليــب املصلحــة 
الوطنيــة والتخلــي عــن االقصــاء السياســي ونزعــة 

الثــأر واالنتقــام مــن خــال ضمانــات دســتورية 
وسياســية، والدعــوة للتســامح ونســيان تراكمــات 
املاضــي املؤلــم، مــن اجــل مصاحلــة وطنيــة فاعلة.
وتتمنــى االريانــي لليمــن اخلــاص مــن احلــرب 
العــادل  الســام  الــى  والوصــول  املدمــرة 

واملســتدام.
عدالة تصاحلية للجميع

ــة  ــة واعامي ــاج صحفي ــا دم ــول ثري ــك تق ــى ذل ال
مصطلحــاً  الوطنيــة«  »املصاحلــة  تُعــد  مينيــة: 
واســعاً فضفاضــاً، يأتــي بأكثــر مــن معنــى ولــه 
ــن األطــراف  ــق ب ــات كالتوفي ــن املرادف ــد م العدي
مــن  بعــدد  لــه صلــة  العاقــات، مثلمــا  وإعــادة 
املفاهيــم مثــل »االعتــذار« و »التســامح« و »العفــو« 
و »بنــاء الســام« و »التعايــش الســلمي« و »العدالــة 

االجتماعيــة » وجبــر الضــرر.

ــق يف  ــن أن تطب ــي ميك ــف: ان املصاحلــة الت تضي
دولــٍة مــا قــد يصعــب تطبيقهــا بنفــس الشــكل يف 
دولــة أخــرى نتيجــة الختــاف الظروف السياســية 
اجملتمعــات  بــن  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 

والــدول. 
وتشــير الــى ان املصاحلــة الوطنيــة تُعــرف بشــكل 
الوطنــي  للتوافــق  »عمليــة  أنهــا:  علــى  مبســط 
األطــراف  بــن  عاقــة  أساســها  علــى  تنشــأ 
التســامح  علــى  قائمــة  واجملتمعيــة  السياســية 
ــار صراعــات املاضــي لتحقيــق  ــة آث والعــدل وإزال
التعايــش الســلمي بــن أطيــاف اجملتمــع كافــة، 
للدميقراطيــة،  الصحيــح  االنتقــال  مبــا يضمــن 
مــن خــال آليــات محــددة ووفــق مجموعــة مــن 

اإلجــراءات«. 
أن  يجــب  الوطنيــة  املصاحلــة  أن  دمــاج  وتــرى 
ــذ  ــدأ بتنفي ــع، تب ــة للجمي ــة تصاحلي تضمــن عدال
اتفاقــات ســلمية علــى األرض مــن أجــل انهــاء 
احلــرب وإحــال الســام، ولــن يتــم ذلــك إال مــن 
للمرجعيــات  حتتكــم  سياســية  حــوارات  خــال 
الوطنيــة  املصاحلــة  األحــوال  كل  ويف  الثــاث. 
يجــب أن تأتــي إلنهــاء احلــروب وحتقيــق العدالــة 

وجبــر الضــرر.
املصاحلة الوطنية مشروع وطني جامع

ناشــطة  االســعدي،  مليحــة  تقــول  جهتهــا  مــن 
ــي كمشــروع  ــة تأت وشــاعرة: ان املصاحلــة الوطني
املتنازعــة وهــو  لكافــة االطــراف  وطنــي جامــع 
اولويــة إليقــاف احلــرب يف اليمــن إذا ال ميكــن 
ــى  ــزع الســاح او عل ــل ن ــذا املشــروع قب ــدء به الب
ونهــج ســلوك احلــوار  الســاح  االقــل اخفــاض 
الــذي يفضــي الــى املصاحلــة الوطنيــة الشــاملة 
التــي حتفــظ للنــاس تعايشــهم حتــت مظلــة وطــن 

واحــد.
يقــول الدكتــور فــؤاد ســعدان – جامعــة صنعــاء :  
» بــدون شــك لــو كان هنــاك مصاحلــة وطنيــة مــا 
وصلنــا لهــذا احلــال لألســف ال مصاحلــة وطنيــة 
ــا  ــد فرقــاء السياســة يف بادن وال مصاحلــات عن

- كلهــم جتــار حــروب –.
 فيمــا تؤكــد ابتســام الباشــا- طالبــة ماجســتير- 
السياســية  االطــراف  مختلــف  بــن  ضــرورة 
علــى  النظــر  وتقريــب وجهــات  الــرؤى  لتوحيــد 
نحــو يصــب يف حتقيــق مصالــح الشــعب والفئــات 
التــي متثلهــا تلــك االطــراف ومــا يصــب بالنهايــة 
بتحقيــق املصلحــة النهائيــة والغايــة الكبــرى وهــي 
ايقــاف احلــرب وســد أي ثغــرة مــن شــأنها ان ال 
داخلــي  او  كان  أي طــرف خارجــي  تســمح ألي 
ــة امــد هــذه احلــرب التــي اصبحــت اثارهــا  اطال

الســلبية متتــد للداخــل واخلــارج«.
تقدمي التنازالت من كل االطراف لعودة 

اللحمة الوطنية
ــري  ــاء احلمي ــة غن ــرى الناشــطة اجملتمعي ــا ت فيم
ضــرورة جلــوس جميــع االطــراف علــى طاولــة 
بعيــدا  والتصالــح  املصاحلــة  بهــدف  واحــدة 
املناصــب  وتقاســم  السياســية  املماحــكات  عــن 
والتفكيــر بهــم وطــن ومصاحلــة حقيقيــة للخــروج 
مبنيــة  اســتراتيجية  وفــق خطــة  بنتائــج مثمــرة 
علــى املشــاركة السياســية وتقــدمي التنــازالت مــن 
كل االطــراف بهــذا تعــود اللحمــة الوطنيــة كمــا 

كانــت عليــه يف الســابق.
جتاوب كامل

مــن جانبــه الشــيخ محمــد طاهــر انعــم عضــو 
الهيئــة العليــا حلــزب الرشــاد قــال:  ان كل مــا 
ــاك مشــروع حقيقــي  ــده الشــعب ان يكــون هن يري
سياســي  حــل  الــى  تفضــي  وطنيــة  ملصاحلــة 
لصالــح الشــعب اليمنــي وحتــت ســقف الســيادة 
اليمنيــة الكاملــة، ســيادة اليمنيــن -كل اليمنيــن- 
ــة أو  ــوى اقليمي ــدون تدخــل أي ق ــم ب ــى ارضه عل

دوليــة أو غيرهــا.

املصاحلة الوطنية: 
تتويجا للدعوات 

املتكررة وتدشني مرحلة 
جديدة لبناء الدولة 

اليمنية احلديثة

املصاحلة الوطنية.. 
اخلطوة األولى لتحرير 
القرار واستقالل اإلرادة 

اليمنية

املصاحلة الوطنية هي : عملية الوفاق 
السياسي واالجتماعي املبني على آليات 

العدالة  االنتقالية الشاملة لالنتقال 
من حالة الصراعات السياسية إلى 

حالة السلم وتعزيز الدميوقراطية،  
وتنشأ مبوجبها عالقة بني كل األطراف 

السياسية وأفراد اجملتمع أساسها العدالة 
وتعتمد على قيم التسامح إلزالة آثار 

الصراعات واالنتهاكات.

محور املصاحلة الوطنية واحلل السياسي يف الرؤية 
الوطنية لبناء الدولة

الغاية :
مصاحلــة وطنيــة شــاملة بــن األحــزاب واملكونــات 
السياســية ومختلــف الفئــات، علــى قاعــدة العدالــة 
ســلمي  سياســي  حــل  خــالل  مــن  الضــرر  وجبــر 
الســيادة  احتــرام  علــى  ويقــوم  الســالم  يحقــق 

للوطــن. العليــا  واملصالــح  الوطنيــة 
األهداف:

واملصاحلــة  للحــوار  املناســبة  الظــروف  تهيئــة   
الشــاملة الوطنيــة 

حتقيــق املصاحلــة الوطنيــة علــى مســتوى الداخــل 
ثــم علــى مســتوى اخلــارج

السياســية وحتقيــق  العمليــة  الســعي الســتئناف 
اليمنــي  للشــعب  يحفــظ  الــذي  العــادل  الســالم 

ووحدتــه واســتقالله  وســيادته  كرامتــه 
حتقيــق املصاحلــة الوطنيــة الشــاملة وفــق ُأســس 

ومرجعيــات جامعــة.

▬ الزمن: املصاحلة الوطنية اول الطرق 
إلسكات صوت البندقية واحالل السالم  

▬ عبد السالم: ال خيار لدى اليمنيني 
سوى حل مشاكلهم بأنفسهم والرهان على 

اخلارج لن يجدي
▬ بن لزرق: حان الوقت إلجراء املصالح 

الوطنية إلنهاء احلرب  
▬ االرياني: املصاحلة الوطنية هي 

اخلالص للشعب للوصول الى االستقرار 
وحتقيق السالم   

▬ دماج: املصاحلة الوطنية ضرورة إلنهاء 
الصراع وحتقيق العدالة وجبر الضرر  

▬ االسعدي: املصاحلة الوطنية أولوية 
إلخراج البالد من االزمة وايقاف الصراع  

▬ قاسم: لن تكون هناك حُلمة وطنية اال 
مبصاحلة عادلة وشاملة دون استثناء.

املصالـحة الوطنية .. املصالـحة الوطنية .. 
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تقرير: رجاء مكرد
بــات ُحلــم حتقيــق املصاحلــة الوطنيــة، أكثــر 
إذ  اليمنــني..  مــن  كثيــٍر  أذهــان  يــراود  مــا 
ــيج  ــى النس ــاظ عل ــالم واحلف ــا الس ــرون به ي
ــة..  ــدة الوطني ــد، والوح ــي الواح االجتماع
حتقيــق  يف   - الشــديدة  الرغبــة  ورغــم 
البعــض،  يــزال  فمــا   - الوطنيــة  املصاحلــة 
تكــون مجــرد )حبــر علــى  قــد  أنهــا  يــرى 
الفعــل.. عــن  بعيــًدا  ســيكون  القــول  وأن  ورق( 
ــب  ــض النخ ــن بع ــت م ــل( اقترب ــوت األم )ص
املثقفــة ، واســتطلعت أراَء مختلفــًة ، حــول 
ــة  ــة الوطني ــن للمصاحل ــاج اليم ــدى احتي م
ــح  ــدء صل ــة ب ــا، وكيفي ــات حتقيقه ، ومتطلب
اجلــروح  مــن  التعــايَف،  يحققــان  وســالم.. 

التــي يعانــي منهــا اليمنيــون..

ملاذا اليمن بحاجة ملصاحلة وطنية؟
     لإلجابــة عــن هــذا الســؤال )الدكتــورة: نــدوى ردمــان: مــن 
تعــز( تقــول: اليمــن بحاجــة إلــى املصاحلــة الوطنيــة؛ للحفــاظ 
علــى وحــدة وســامة األراضــي اليمنيــة، وعلــى الهويــة اليمنيــة 
ــي..  ــي اجملتمع ــى الســلم البين ــا( وعل ــا وتاريًخ )إنســاًنا وأرًض
لعــودة اإلخــاء والوئــام والتكافــل بــن مكونــات الشــعب اليمنــي، 
ونبــذ الكراهيــة والعصبيــة والعرقيــة واملذهبيــة والقبليــة.. 
العدالــة  دولــة مدنيــة حديثــة، أساســها  بنــاء  واإلســهام يف 

ــة.. والتنمي
     وتضيــف: املصاحلــة الوطنيــة، مهمــة لإلســهام يف قضايــا 
التنميــة اخملتلفــة، علــى املســتويات: احمللــي واإلقليمي والدولي 
ثــروة  باعتبارهــا  اليمنيــة،  العقــول  علــى  للحفــاظ  وذلــك  ؛ 
ــة..  ــة واملعدني ــة والغازي ــروات: النفطي ــى الث بشــرية هائلة،وعل

ــا هائــا حتــت األرض، وفــوق األرض.. باعتبارهــا مخزوًن
    مــن جانبــه )ل. ن: تربــوي يف صنعــاء( يــرى أن املصاحلــة 
الوطنيــة مهمــة يف هــذا الوقــت الراهــن؛ لينتفــع منهــا أبنــاء 
بــكل خيراتــه, وينعــم باألمــن واألمــان املنشــودين..  الوطــن 
ويواصــل: احلاجــة للمصاحلــة ســببان: األول/ أن املؤشــرات 
تــدل علــى أن الصــراع لــن ينتهــي )عســكريا( ولــو بعــد عشــرات 
الســنن.. الثانــي/ ان حتقيــق املصاحلــة الوطنيــة ســيقطع 

ــا. ــة يف بادن ــام التدخــات اخلارجي ــق ام الطري
متطلبات حتقيق املصاحلة الوطنية:

   )ســعاد العبســي: ناشــطة يف تعــز( تــرى أن أهــم مطالــب 
الذيــن  الشــباب  تأهيــل  هــو  الوطنيــة  املصاحلــة  حتقيــق 
التحقــوا مبعــارك الصــراع ودمجهــم يف جيــش واحــد ميثــل 

كل اليمنيــن، والعمــل علــى رعايــة اجلرحــى مــن املواطنــن 
الذيــن تضــرروا بســبب الصــراع، و تعويــض النازحــن، وإعــادة 

توطينهــم.
  وتعــرف )العبســي( املصاحلــة:  بنظــام وقانــون: ميلكان جيش 
وأجهــزة ســيادية غيــر مخترقــة.. يحميــان الدولــة مــن أي قــوى 
غاصبــة.. ويعيــش اجلميــع يف منظومــة )دولــة( لديهــا حقــوق 
يعنــي االعتــراف  املواطنــة عبــر قنــوات دميقراطيــة.. كمــا 
ــة اإلنســانية، واعتــراف املتســببن بــكل الدمــار  بحجــم الكارث
للشــعب، بأنهــم قــد أخطــأوا، وأن يَِعــدوا أنفســهم بالتخلــي 
املتصارعــة  القــوى  تســتعد  وأن  والكراهيــة..  احلقــد  عــن 
للمصاحلــة؛ حتــى يبرئهــم الشــعب مــن األخطــاء.. وتختــم 
ــرم  ــن حتت ــع اليمني ــل جمي ــة متث ــد ســاًما بدول ــا: نري حديثه

الســيادة، وكرامــة اإلنســان..
  هنــا تؤكــد )الدكتــورة ردمــان( علــى اهميــة إيقــاف الصــراع، 
توزيــع  يف  العدالــة  وتفعيــل  شــامل،  وطنــي  حــوار  وتنفيــذ 
مصــادر الثــروة والــواردات والعائــدات املاليــة، والعدالــة يف 
القضــاء, وتنفيــذ األحــكام.. بعيــدا عــن الوســاطات، وإعطــاء 
أولويــة لــذوي القــدرات والكفــاءات يف املناصــب القياديــة.. 
وبقــاء اجليــش علــى احلــدود،  واالكتفــاء باألمــن وســط املــدن، 
ــة،  ــة للمؤسســات التعليمي وتخصيــص ميزانيــة مناســبة وكافي
وصــرف املرتبــات، وصــرف مرتبــات أخــرى لــذوي الدخــل 

احملــدود، ونــزع الســاح..
حتقيق املصاحلة:

توقــف  حــال  يف  ممكنــة؛  اليمــن  يف  الوطنيــة  املصاحلــة    
الصــراع والتدخــل اخلارجــي, وتصفيــة نفــوس القائمــن علــى 
وضــع األجنــدة وحضــور املؤمتــرات.. وبــدون ذلــك، لــن تتــم 
املصاحلــة الوطنيــة.. هــذا مــا أشــار إليــه )عدنــان احلميــري: 

محلــل سياســي يف صنعــاء(  
ــا عــوض: رئيســة مؤسســة وجــود لألمــن  ــة مه ــا )احلقوقي أم
اإلنســاني يف عــدن( فتقــول: العدالــة االنتقاليــة، هــي الطريــق 

إلــى املصاحلــة الوطنيــة.. وليــس العكــس..
  مــن الضــروري العــودة للــوراء، وماحظــة األســباب التــي 
أججــت الصــراع، وكانت ســبًبا يف ســقوط ضحايــا، ويف تدهور 
ــا، ومراجعــة األخطــاء الســابقة؛ مــن  ــا وتنموًيّ البــاد اقتصادًيّ
ــا لـــ  أجــل حتقيــق املصاحلــة الوطنيــة احلقيقيــة..  ذلــك وفًق

ــل السياســي. )س.م( الناشــط واحملل
    وكان )مركــز ميــن إنفورميشــن ســنتر( وحــدة اســتطاع 
الــرأي.. أجــرت اســتطاًعا إلكترونًيّــا أوائــل مــارس 2021, 
جملموعــة مــن املواطنــن عنوانــه: هــل أنــت مــع املصاحلــة 
الوطنيــة؟ لتجيــب نســبة 89 % مــن الســكان  بـــ )نعــم( بينمــا 
 40% ألســباب سياســية  وذلــك  )ال(  بـــ  الســكان  مــن   11%
الظــروف غيــر مناســبة %10 عــدم وجــود تعويضــات 10% 
مشــاكل  ستســبب  املصاحلــة   20% الشــخصية  املصالــح 

املذهبيــة. االنتمــاءات   10% أخــرى 

ال مصاحلة وطنية بغياب العدالة:
   )لطيفــة جامــل: نائــب املركــز األمريكــي للعدالــة( تقــول: ال 
مصاحلــة وطنيــة تقبــل االســتدامة يف ظــل غيــاب العدالــة، 
وتســوية جــذور الصراعــات، واالنقســام السياســي واجملتمعــي 
يف اليمــن.. عندمــا نعــود الــى أحــداث منــذ بدايــة ثمانينيــات 
القــرن املاضــي وحتــى اليــوم نتأكــد أن مفهــوم املصاحلــة، 
يتطلــب مرتكــزات تســهم يف تغيــر املفاهيم الشــكلية للتســامح، 
إلــى تفعيلهــا بشــكل واقعــي.. كمفهــوم احلــوار السياســي بــن 

األطــراف اخملتلفــة وقبــول اآلخــر..

األطــراف  لــدى  يكــون  ان  الضــروري  مــن  أن  وتؤكــد:     
الوصايــا  عــن  للتخلــي  لاســتعداد  اليمنيــة  واملكونــات 
اخلارجيــة, وااللتــزام مبرجعيــة الشــعب اليمنــي؛ للخــروج مــن 

اليمنيــة.. الدمــاء  بحرمــة  واإلميــان  العنــف،  دوامــة 
  وتضيــف: شــروط اإلرادة السياســية، وإعــاء املصاحلــة 
الوطنيــة.. مــا تــزال بعيــدة.. خصوًصــا أن اليمنيــن اليــوم 
ــى  ــة انقســام سياســي، وال يوجــد مؤشــر عل ــون مــن حال يعان
اإلميــان باملســاواة، وباالحتــكام إلــى دســتور موحــد يجمــع كل 
األطــراف املتصارعــة.. إن املصاحلــة الوطنيــة - يف حــال 
غيــاب معاييرهــا وشــروطها احلقيقيــة - ماهــي إال )وهــم( 

متطلبات حتقيق املصاحلة الوطنية.. ومدى رضا العامة

صوت األمل - منى األسعدي

    يف كل بقعــة - مــن بقــاع هــذا الوطــن - ترتفــع أصــوات اليمنيــني مطالبــة 
ــذي  ــن.. ال ــه الوط ــن إلي ــع، ويح ــده اجلمي ــذي ينش ــالم ال ــالم: الس بالس
عانــى مــن ويــالت الصراعــات أعوامــا طويلــة.. وألن األمــن هــو مطلــب 
بــد مــن إيجــاد احللــول  الشــعب )صغــاًرا وكبــاًرا( كان ال  أبنــاء  كافــة 
ــل  ــل األمث ــي احل ــة، ه ــة الوطني ــل املصاحل ــك.. ولع ــق ذل ــة لتحقي الالزم
لبنــاء )دولــة مدنيــة حديثــة( يســودها األمــن واالســتقرار.. ويتســاوى 

فيهــا اجلميــع يف احلقــوق والواجبــات.. 

ــا: كاتــب( يقــول: املصاحلــة الوطنيــة، أصبحــت ضــرورة ملحــة    )عبــد اهلل الفقيــه: 40 عاًم
للخــروج مــن املــأزق الــذي نحــن فيــه.. غيــر أنهــا بحاجــة ماســة ألن ينبــذ السياســيون )األنانيــة( 
ويغلبــوا مصالــح الوطــن الكبيــر، واملايــن مــن املواطنــن.. الــذي تطحنهــم الصراعــات طحــن 
الرحــى، وتســحقهم عجــات الفقــر واملــرض.. ويواصــل: نحــن يف حاجــة ماســة للمصاحلــة 
الوطنيــة )بــكل مــا لكلمــة وطنيــة مــن معــاٍن ودالالت( وليــس اتفاقــات لتقاســم الكعكــة، 

ــات السياســية.. وتوزيعهــا بــن: األحــزاب، واجلماعــات، واملكون
     وتوافقــه الــرأي )غفــران عبــد اهلل: 30 عامــا: ربــة بيــت( بقولهــا: يف ظــل األوضــاع 
املأســاوية - التــي نعيشــها – فــا شــك أننــا بحاجــة ماســة إلــى مصاحلــة وطنيــة )حقيقيــة( 
وليــس )شــعارات( كاذبــة، أو كاًمــا )نظرّيًــا( علــى ورق.. وتضيــف: الصراعــات كبــدت الشــعب 
خســائر فادحــة، وأثــرت علــى   لقمــة العيــش، والتحــاق األطفــال باملــدارس.. األمــر الــذي 

ــة.. ــة ســلمية عاجل ــول وطني يســتدعي إيجــاد حل
   فيمــا  )أمــن املقبــول: 33 عامــا: مهنــدس معمــاري( يؤكــد: نحتــاج إلــى املصاحلــة الوطنيــة 

حتــى يعــم الســام.. فالســام هــو الوضــع الطبيعــي، والصــراع حالــة )اســتثنائية(
كيف ميكن حتقيق املصاحلة الوطنية؟!

     يــرى محللــون سياســيون، أن حتقيــق املصاحلــة الوطنيــة - يف ظــل الوضــع اليمنــي الراهــن 

- أمــر غايــة يف الصعوبــة.. الســيما مــع اســتمرار الصــراع علــى اليمــن، وبالتالــي فــإن حتقيــق 
املصاحلــة الوطنيــة، يعتمــد علــى حتقيــق ســام وطنــي )داخلــي( بــن أطــراف القــوى السياســية 

اليمنيــة، واجللــوس إلــى طاولــة حــوار مينــي..
   )أمــل الصيــادي: عضــو مؤمتــر احلــوار الوطنــي( تقــول لـــ )صــوت األمــل(: احلــوار- يف 
ــاف اجملتمــع مناقشــة  ــكل أطي ــو يضمــن ل ــات النظــر؛ فه ــب وجه ــوب لتقري ــة - مطل أي قضي
مظاملهــم، واملطالبــة بتصحيــح أوضاعهــم، وضمــان حقوقهــم بالقانــون والدســتور.. وال منــاص 
- يف أي مصاحلــة وطنيــة - مــن احلــوار؛ لوضــع كل القضايــا الوطنيــة علــى الطاولة، ومناقشــة 
كيفيــة تعديــل األخطــاء بعيــدا عــن العنصريــات: الدينيــة، والعرقيــة، والسياســية.. وكــذا ال بــد 
مــن: تطبيــق القانــون، ومســاواة املواطنــن، وإيجــاد فــرص جديــدة؛ للنهــوض بالبــاد، يف إطــار 

املصلحــة العامــة للشــعب..
ــى مصاحلــة  ــاج إل ــرأي )فطــوم حســن: مذيعــة برامــج سياســية( بقولهــا : نحت     توافقهــا ال
وطنيــة؛ فقــد أثبتــت التجــارب الســابقة للبلــدان املتنازعــة واملنهكــة مــن احلــروب والصراعــات، 

أن أول خطــوة للمضــي قدمــا، هــي اجللــوس إلــى طاولــة احلــوار؛ لوضــع األســاس األول 
للسياســات العريضــة للبــاد، باتفــاق جميــع األطــراف.. وتؤكــد  علــى ضــرورة وجــود )مصاحلة 
وطنيــة( يف ظــل األوضــاع التــي تعيشــها البــاد فتقــول: املصاحلــة الوطنيــة، تنهــض باقتصــاد 

البــاد، وتدعــم املشــاريع الوطنيــة: كاألمــن، واالســتقرار، وســيادة القانــون..
تأثير املصاحلة على اقتصاد البالد:

     يــرى خبــراء اقتصاديــون، أنــه - مبجــرد حــدوث مصاحلــة وطنيــة شــاملة ومســتدامة، مبــا 
فيهــا االتفــاق علــى امللــف االقتصــادي – فــإن هــذا ســينعكس إيجاًبــا علــى احلالــة االقتصاديــة 
ســتحدث  الوطنيــة  املصاحلــة  أن  يؤكــد  اقتصــادي(   باحــث  الشــرعبي:  )نبيــل  اليمنيــة 
ــف  ــى املل ــي )عل ــر اإليجاب ــى اقتصــاد البــاد.. ويضيــف: مســتويات التأثي ــة عل فروقــا إيجابي

ــا لطبيعــة مفــردات االتفــاق..  االقتصــادي( قــد تتفــاوت؛ تبع
   ويذكــر أن مــن أبــرز النتائــج - التــي قــد تتحقــق مــن املصاحلــة الوطنيــة – -1 قيــام )بنــك 
مركــزي بــإدارة واحــدة موحــدة( تضطلــع مبهامــه؛ وفقــا للقانــون اخلــاص بــه، واللوائــح املنظمــة 
لوظائفــه.. -2 االتفــاق علــى عملــة نقديــة بفئــات )موحــدة( -3 تكويــن احتياطــي نقــدي 
ــة  ــة احمللي ــن العمل ــة م ــه. -4 إيجــاد دورة نقدي ــال لقيمت ــدان الري ــع فق ــي مــن شــأنه من أجنب
حتــت إشــراف ورقابــة البنــك املركــزي. -5 بنــاء الثقــة يف القطــاع املصــريف اليمنــي، والســوق 
املصرفيــة التــي أصيبــت بشــلل؛ جــراء التنــازع الــذي نشــب علــى )البنــك املركــزي( ومــا نتــج 

عــن ذلــك مــن تفــكك لهــذا القطــاع، وضعــف الثقــة بــه.. 
   ويؤكــد الشــرعبي، ضــرورة التنبــه ألن هــذا التوجــه، لــن يكــون مفروشــا بالــورد.. بــل ســينجم 
عنــه تبعــات وضغــوط علــى اإلدارة املوحــدة للمركــزي، يف مقدمتهــا: غيــاب املصــادر التــي 
ــى ذلــك مــن فوائــد، يف  ميكــن - مــن خالهــا - إيجــاد احتياطــي نقــدي، ومــا قــد يترتــب عل

حــال مت االقتــراض..
  ويقــول : املصاحلــة الوطنيــة قــد تســهم يف إعــادة اإلعمــار.. وهــذا سيســتوعب األيــادي 
العاطلــة عــن العمــل، كمــا ســيعمل علــى حتريــك عجلــة التجــارة، وعــودة قطــاع املقــاوالت 
ــك ميكــن أن يســهم يف  ــي.. كل ذل ــاج الصناعــي والزراعــي احملل ــاودة اإلنت ــذا مع ــاء.. وك والبن

ــع.  ــه اجلمي ــح ل ــا يطم ــاد وهــذا م ــرة( للب ــة )كبي ــزة اقتصادي قف

املصاحلة الوطنية.. مطلب شعبي وضرورة ملحة
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ــًرا مــن الفضائيــات  ــع كثي    ويؤكــد عبــد الرحمــن : ال نتاب
بشــكل  املواطــن  يفيــد  مــا  وجــود  لعــدم  وذلــك  اليمنيــة؛ 
حــوارات  عــن  عبــارة  هــو  يُعــرض،  مــا  فــكل  رئيســي؛ 
)عقيمــة( ال تســهم إال يف تأجيــج الوضــع بشــكل عــام.. 
باإلضافــة إلــى املواقــع اإللكترونيــة ومواقــع التواصــل التــي 
ــه, إال قليــا  ــى املواطــن ومعانات ــم تعــد تركــز  مؤخــرا عل ل

منهــا وبشــكل متواضــع..  

ال تقدم محتوى مفيًدا:
   »وســائل اإلعــام والتواصــل – يف اليمــن، بشــكل عــام 
- تغــذي الصــراع، وال تقــدم محتــوى مفيــًدا للمجتمــع.. 
بــل بالعكــس: هــي تســوق العامــة ملرحلــة صعبــة، تفتقــد 
فيهــا خلطابــات التســامح واملصاحلــة.. وال يفســح اجملــال 
إليــه  أشــار  مــا  هــذا  للســام..  تدعــو  التــي  لألصــوات 

)فــارس شمســان: صانــع أفــام وتقاريــر تلفزيونيــة( 
  مضيفــا: يعانــي الوطــن مــن جــراح كبيــرة عميقــة.. وهــذه 
ال ميكــن مداواتهــا بتغطيتهــا, بــل يجــب تنظيفهــا وإزالــة كل 
مــا أثــر عليهــا.. وهــذا هــو واقعنــا.. فلــن نصــل إلــى حتقيــق 
املصاحلــة الوطنيــة، طاملــا وجــد أشــخاص يقدمــون رســائل 

ســلبية، توثــر علــى القضيــة..

   وسائل اإلعالم آلة دعائية:
       )علــي العجــري: صحفــي مســتقل( يقــول: وســائل 
اإلعــام والتواصــل ابتعــدت كثيــرا عــن مفهــوم )املصاحلــة 
الوطنيــة( ؛ وبالتالــي حتولــت تلــك الوســائل يف الســاحة 
اليمنيــة إلــى آلــة )دعائيــة( انغمســت طواقمهــا بقــوة يف 

الصراعــات.
  ويضيــف: الكــوادر املؤهلــة واملهنيــة - يف اغلــب وســائل 

اإلعــام والتواصــل - مت تهميشــها.

 

التقليل من خطاب العنف:
     شــهد اإلعــام اليمنــي، تقلبــات واســعة يف الســاحة 
ـ  )املتنوعــة(  الوســائل  ظهــور  نســبة  وازدادت  اليمنيــة.. 
ــز الدراســات واألعــام  بحســب دراســة صــادرة عــن )مرك
االقتصــادي 2017( ـ إلــى أكثــر مــن )258 وســيلة( توزعــت 
ــة -2 14%  ــة: -1 %68 مواقــع إخباري ــى النســب اآلتي عل
إذاعــات محليــة -3 %8 مطبوعــات )صحــف( -4 8% 
املواقــع اإلخباريــة  قنــوات فضائيــة .. كمــا وصــل عــدد 

اإللكترونيــة إلــى أكثــر مــن )177 موقًعــا( 
مســرحي  كاتــب  طــال  )منيــر  يؤكــد  ذلــك  وحــول    
التــي ظهــرت بشــكل  أن وســائل اإلعــام -  وتلفزيونــي( 
كبيــر، خــال هــذه الفتــرة - لــم تخــدم قضيــة املصاحلــة 
الوطنيــة بالشــكل املطلــوب.. بــل بالعكــس:  أججــت أســباب 
تتــرك  ولــم  مباشــر..  غيــر  أو  مباشــر،  بشــكل  اخلــاف 

احلقيقيــة.. الوطنيــة  املصاحلــة  الــى  للوصــول  مجــاال 
مــن   - اجلميــع  بــن   - الوطنيــة  املصاحلــة  ويواصــل:    

خطــاب  مــن  التقليــل  مت  إذا  فقــط  حتــدث؛  أن  املمكــن 
العنــف، واالتهامــات املتبادلــة.. لتجنــب وقــوع مزيــد مــن 
القادمــة..  األجيــال  مســتقبل  دمــرت  التــي  اخلســائر، 

غياب املهنية واحلس الوطني: 
  وســائل اإلعــام تعيــش حالــة مــن التشــظي، انعكســت 
بظالهــا علــى اجملتمــع.. هــذا مــا أشــار إليــه )البروفســور: 
اإلعــام:  لكليــة  الســابق  العميــد  الشــامي:  عبدالرحمــن 
جامعــة صنعــاء( حــول محتــوى الرســائل التــي تبثهــا مختلف 

الوســائل اإلعاميــة..
  ويعلــل التشــظي بأنــه: جــاء نتيجــة للوضــع القائــم يف 
اليمــن, الــذي أســهم يف غيــاب صــوت العقــل واملنطــق, 
وعــزز مــن تغذيــة الصــراع, وحشــد الــرأي العــام لتأييــد 
وجهــات نظــر األطــراف اخملتلفــة.. وهــذا مــا غيــب أهميــة 
التنمويــة  والقضايــا  الوطنيــة(  احلديــث عــن )املصاحلــة 
التــي تهــم اجملتمــع .. وقلــل مــن دور )صحافــة الســام( 
التــي نحــن بأمــس احلاجــة، لوجودهــا يف الوقــت الراهــن..
  ويضيــف: ثمــة خلــل عميــق يف اإلعــام اليمنــي؛ جــراء 
غيــاب املهنيــة, واحلــس الوطنــي، وهــذه أمــور جتعــل قضيــة 
)املصاحلــة الوطنيــة( ضرًبــا مــن األمنيــات املؤجلــة, واآلمال 
املعقــودة علــى األيــام القادمــة.. مشــددا علــى ضــرورة، أن 
دوره  اإلعــام  وســائل  الســتعادة  مكثفــة؛  جهــود  توجــد 

احلقيقــي )الرئيســي( يف تعزيــز املصاحلــة الوطنيــة..
 املصالح تغلب على اإلعالم:

    وتــرى )فاطمــة رشــاد: صحفيــة يف 14 أكتوبــر وأديبــة( 
أن وســائل اإلعــام اليمنيــة ـ يف الوضــع الراهــن ـ تفتقــد 
للحياديــة والنزاهــة, و تســعى لتحقيــق مصالــح شــخصية.. 

متجاهلــة بذلــك املصالــح العامــة التــي يحتاجهــا املتلقــي.. 
عــدم  الرئيســي يف  الســبب  هــو  أصبــح  اإلعــام  إن  بــل 
االســتقرار؛ لعــدم تبنيــه قضايــا تتعلــق باملصاحلــة الوطنيــة، 
والســلم اجملتمعــي، وال تعزيــز مفاهيــم التفاهم والتســامح..
    أمــا )محــروس باحلســن: صحفــي مختــص بالصحافــة 
يف  الوطنيــة  للمصاحلــة  وضــوح  ال  فيقــول:   الرقميــة( 
لسياســات  اتباعهــا  بســبب  وذلــك  اإلعاميــة؛  وســائلنا 
يف  أســهم  الــذي  األمــر   ، السياســي  اخلــاف  أطــراف 
ــوى  ــة لــدى اجلمهــور املتلقــي للمحت حجــب وغمــوض الرؤي
اإلعامــي.. ولتصحيــح املســار، يجــب علــى وســائل اإلعــام 
الشــراكة  أهميــة  ابــزار  يف  اإلعاميــة،  اجلهــود  تكثيــف 
الوطنيــة، التــي تترفــع علــى كل االنتمــاءات الشــخصية.. 
والعمــل علــى تبنــي قضايا اإلنســان، لتكوين نســيج مجتمعي 

مترابــط.. قائــم علــى أســاس التفاهــم والتصالــح..

خطوات تسبق املصاحلة: 
  )نــور ســريب: رئيــس حتريــر صحيفــة الوطــن تــوداي( 
تقــول لـــ )صــوت األمــل( : ثمــة عــدد كبيــر مــن وســائل 
 .. الصــراع  غمــار  يخــوض  بادنــا  يف  احملليــة  اإلعــام 
ويرســل رســائل )ســلبية( أن التصالــح أمــر غيــر مجــٍد؛ 
)املصاحلــة  مبفهــوم  التعريــف  عــدم  خــال  مــن  وذلــك 

احلقيقيــة( الوطنيــة 
  وفيمــا يتعلــق بتنــاول وســائل اإلعــام - خاصة اإللكترونية 
– ملوضــوع )املصاحلــة الوطنيــة( تــرى )ســريب( أن مصطلح 
املصاحلــة الوطنيــة مصطلــح )فضفــاض( وهــذا مــا تســبب 
للقضيــة  اإلعاميــة  الوســائل  أغلــب  تتنــاول  عــدم  يف 
بشــكل واضــح.. خاصــة يف الوضــع الراهــن.. وتشــير إلــى 
أهميــة العمــل علــى تنفيــذ )اخلطــوات األساســية( لتحقيــق 
املصاحلــة احلقيقيــة، وهــذا هــو الــدور الــذي يجــب أن 
يضطلــع بــه اإلعــام - عبــر وســائله اخملتلفــة - وبشــكل 

أكثــر تأثيــرا..

دور اإلعالم املستقل: 
ــور: ناشــط  ــن )داود ن ــع اإلعــام يف اليم     وحــول  واق
ــر؛  حقوقــي( يقــول: واقــع منظومــة اإلعــام اليمنــي مري
ومــا  احلقيقــة..  نقــل  يف  العجيبــة  املفارقــات  نتيجــة 
يرســله اإلعــام  مــن رســائل، ال ميثــل قيــم اليمنيــن؛ 
كونــه عاجــًزا عــن نقــل احلقيقيــة بالشــكل املهنــي.. ولكــن 
بشــكل عــام، ثمــة برامــج ـ ولــو ضعيفــة ـ أســهمت يف 
التركيــز علــى أهميــة التعايــش، وضــرورة إيقــاف الصــراع 

ــن أجــل املواطــن.. م
 

   أمــا )يرســتن النهمــي: صحفيــة لــدى الوكالــة األملانيــة( 
التحيــز,  عــدم  احلياديــة,  األمــل(:  )صــوت  لـــ  فتقــول 
بالوســائل  األخبــار  نقــل  يف   - املصداقيــة  الشــفافية, 
كبيــر يف  بشــكل  تســهم  هــذه عناصــر  كل   - املســتقلة 
ــة املنشــودة.. ومــن الضــروري  ــق املصاحلــة الوطني حتقي
لــكل إعامــي - بحســب مســؤوليته أمــام النــاس - أن 
يبتعــد عــن إثــارة اخلافــات، وأن يصــب كل اهتمامــه، 

علــى إبــراز قضايــا الوطــن بــا انتمــاءات..
  ويؤكــد ذلــك )رأفــت رشــاد: مديــر إذاعــة بنــدر عــدن( 
بقولــه: اإلعــام املســتقل يلعــب دوًرا حاســًما يف حتقيــق 
املصاحلــة الوطنيــة.. ومــن ضمــن مهامــه: تســهيل تقــدمي 
معلومــات وآراء.. تعبــر- بشــكل رئيســي - عــن املواطــن..
ويف نفــس الســياق )ســالم بــن ســهل: مديــر برامــج راديــو 
إعامنــا  وســائل  انشــغلت  يقــول:  حضرمــوت(  رؤيــة 
اليمنيــة بتأجيــج الصــراع، وجتاهلــت كل مــا ميكــن أن 
يســهم يف حتقيــق املصاحلــة الوطنيــة، التــي نحــن بأمــس 
ســام  لتحقيــق  الراهــن؛  الوضــع  يف  إليهــا  احلاجــة 
ايجابــي مســتدام يشــمل جميــع األطــراف.. ويؤكــد علــى 
أهميــة تفعيــل اإلعــام املســتقل؛ ليتبنــى خطــاب الســام، 

ويحقــق - بدرجــة أساســية- مصلحــة الوطــن.. 

الوسائل اإلعالمية ..مية .. 
ب مفهوم املصاحلة الوطنيةالوطنية  تغيِّ

)صوت األمل: علياء محمد(
ــع  ــج( الوض ــلوب )تأجي ــد أس ــا ـ يعتم ــة - يف بالدن ــل اخملتلف ــائل التواص ــالم ووس ــائل اإلع ــب وس أغل
العــام يف البــالد؛ عبــر برامــج وسياســات مختلفــة.. تعكــس رؤيــة وتوجــه اجلهــات التــي تتبعهــا.. دون 
االكتــراث ملــا يعانيــه املواطــن مــن التشــتت القائــم يف احليــاة العــام )سياســيا واقتصاديــا وإنســانيا( 

بهــذه العبــارات، اســتعرض )املواطــن: علــي عبــد الرحمــن( واقــع اإلعــالم يف اليمــن.. 
    حظيــت وســائل اإلعــالم - بأنواعهــا الثالثــة: املســموعة واملقــروءة واملرئيــة - بأهميــة كبيــرة مــن 
ــه:  ــكيل توجهات ــام, وتش ــرأي الع ــى ال ــر عل ــوة التأثي ــن ق ــا م ــا له ــرة؛ مل ــذه الفت ــات يف ه ــع اجله جمي
باجتــاه أهــداف وقضايــا معينــة.. تخــدم فئــات معينــة.. وتولــد انطباعــات ايجابيــة - أو ســلبية - 

ــة.. ــداث الراهن ــن األح ــيلة ع ــر كل وس ــة تعبي ــب طريق بحس
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العمل على حتقيق املصاحلة:
   )الدكتــور محمــد عبــد الــودود: 76 عامــا: مــن 
تعــز: مقيــم حالًيّــا يف مصــر( يقــول: منــذ بدايــة 
الصــراع يف اليمــن 2015، تفاقمــت ســوءا األوضــاع 
االقتصاديــة واإلنســانية، لــكل أبنــاء الشــعب دون 
اســتثناء, وهــو مــازال يعانــي ـ إلــى اآلن ـ  مــن كثيــر 

مــن املشــاكل والصعوبــات والتحديــات.. 
   وحــول أهميــة املصاحلــة يؤكــد:  نرجــو أن يكــون 
ـ   ـ وبشــكل فعــال  ثمــة مصاحلــة حقيقيــة تســهم 
يف وضــع حــل جــذري لــكل التحديــات التــي متــر 
للمواطــن،  كرميــة  حيــاة  وحتقــق  البــاد..  بهــا 
يســودها االســتقرار واألمــان .. والعمــل املشــترك 
ــح الشــخصية  ــع واملصال ــن املطام ــص م ــى التخل عل
والفوضــى.. التــي تصعــب مــن حتقيــق املصاحلــة..
ــة؛    ويضيــف:  ال ميكــن أن نصــل إلــى هــذه املرحل
إال أذا اســتثمرنا )بشــكل حقيقــي( الثــروة البشــرية 
دولــة  وجــود  لتثبيــت  وذلــك  بالبــاد؛  املتوفــرة 
بتنظيــم  يقــوم  ونظــام  املدنــي،  القانــون  يحكمهــا 
عاقــات النــاس فيمــا بينهــم وبــن الدولــة.. إضافــة 
إلــى تعزيــز اإلميــان بــأن املســتحق األكبــر للــوالء هــو 
الوطــن دون ســواه؛ لــذا البــد أن نتصالــح مــع أنفســنا 
قبــل كل شــي, وأن يتقبــل بعضنــا بعًضــا، مــن أجــل 

ــش..  ــة والتعاي ــق التنمي حتقي

تقدمي تنازالت وفرض القانون:
ــا: مــن عــدن(     )ســامية محســن محمــد: 43 عام
مصــر  جمهوريــة  يف  ســنوات  ســت  منــذ  مغتربــة 
ــا معلمــة يف إحــدى املــدارس  ــة.. تعمــل حالي العربي
مــن  الطــارئ  بعــد خروجهــا  بالقاهــرة،  اخلاصــة 
مدينتهــا )تعــز( بســبب الوضع األمنــي.. حول أهمية 
املصاحلــة الوطنيــة تقــول: لــن تكــون مصاحلــة علــى 

مــن  أطراًفــا مســتفيدًة  ثمــة  القريــب؛ الن  املــدى 
اليمــن..  يف  الصــراع  واســتمرار  انــدالع 

وتؤكــد:  ال بــد لــكل األطــراف، أن تقــدم التنــازالت 
الازمــة لتحقيــق املصاحلــة احلقيقيــة, وإنهــاء هــذا 
والوطــن  للجميــع  الدولــة  ملكيــة  كــون  اخلصــام؛ 

ــه. ــع أبنائ يتســع جلمي
رداع   مــن  صالــح:  )محمــد  الســياق  ذات  يف     
35 عاًمــا( يعيــش يف مصــر منــذ حوالــي ثــاث 

العقــار..   مجــال  يف  ويعمــل   , ســنوات 
يقــول:  لتحقيــق املصاحلــة، البــد مــن 

تطبيــق القوانــن, وفــرض النظــام 
بشــكل كامــل علــى كل اجلهــات.. 
والتخلــص يف اتخــاذ القــرارات 
ــي ال تصــب  مــن العشــوائية، الت
يف مصلحــة املواطــن .. وإلــزام 
والفرقــاء  املواطنــن  جميــع 
الــذي  بالقانــون  واألطــراف.. 

العدالــة  حتقيــق  إلــى  يهــدف 
واملســاواة.. 

الوعي بأهمية املصاحلة:
اليمــن أصبحــت غيــر مســتقرة, وال يتوفــر فيهــا 
نبيــل   ( العبــارات   بهــذه  للعيــش..  مقومــات  أي 
شــرف: 26 عامــا: مــن صنعــاء: مقيــم يف اململكــة 
ــة ســيارات  ــة الســعودية: وصاحــب محــل زين العربي
يف اليمــن( يــرى وضــع اليمــن مــن وجهــة نظــره.. 
ويضيــف: ال أعتقــد أنــه ســتكون أي مصاحلــة بــن 
فرقــاء البــاد؛ وذلــك لعــدم وجــود نيــة مــن األطراف 

املتنازعــة، لتحقيــق املصلحــة يف الوطــن..
ويؤكــد: املصاحلــة الوطنيــة لــن تتحقــق، إال إذا كان 
بوعــي كبيــر بأهميتهــا يف هــذه املرحلــة, ووجــود 

والء حقيقــي مــن الشــعب بأكملــه ألجــل الوطــن, 
وليــس ألجــل شــخص أو قبيلــة أو حــزب..

توافقــه الــرأي )ذكــرى محمــد: 33 عامــا: مــن إب: 
مصاحلــة،  ســتكون  تقــول:  إذ  مصــر(  مقيمــة يف 
فقــط إذا اتفــق اجلميــع علــى حــب الوطــن ككل.. 

وقدمــوه علــى حــب الــذات أو املصالــح.. 
وتضيــف:   البــد مــن االلتــزام بالضوابــط والقوانــن 
الصارمــة، التــي تلــزم اجلميــع بفــرض الشــراكة 
جديــد,  مــن  الوطــن  لبنــاء  احلقيقيــة 
فالدولــة  عنهــا؛  اخلــروج  وعــدم 
والقانــون مــن يحكــم اليمــن، والقوه 
احلقيقيــة تكمــن يف قــوه العلــم 
سيستشــعر  عندهــا  والتعليــم، 
كل األطــراف والنــاس )بشــكل 
عــام( أهميــة حتقيــق املصاحلــة 

الوطنيــة الشــاملة..
كمــا يــرى )عبــد الوهــاب ســيف: 
مقيــم  ذمــار:  مــن  عامــا:   28
يف  األطــراف  كل  أن  األردن(  يف 
ــة القــرار  اليمــن، يجــب أن تكــون صاحب
يف إيقــاف الصــراع , وعليهــا أن تبــدأ تنفيــذ 
إعــادة  أجــل  مــن  الفعليــة؛  والشــراكة  املصاحلــة 
البنــاء والتنميــة.. ويضيــف: وهــذا األمــر لــن يتحقــق 

اآلخــر.. وقبــول  احلقيقيــة،  بالشــراكة  إال 
  يف ذات الســياق )عايــدة الشــيباني: 52عامــا: مــن 
تعــز: ســافرت إلــى مصــر لتلقــي العــاج( تقــول: أنها 
لــم تســتطع العــودة إلــى اليمــن؛ بســبب الظــروف 
الصــراع يف  اســتمرار  الصعبــة، بســبب  املعيشــية 
مصــر؛  يف  عمــل  عــن  للبحــث  فاضطــرت  تعــز, 
لتتمكــن مــن العيــش يف وطــن آخــر, وتتجــرع املعانــاة 

ــا..    ــا وأهله ــدا عــن وطنه بشــكل مضاعــف، بعي

وحــول رأيهــا يف تعزيــز املصاحلــة تقــول: ال تصالــح 
مادامــت بعــض األطــراف، مازالــت تســتفيد مــن 
معانــاة الشــعب.. والبــد مــن وجــود مبــادئ ووالء 
وطنــي, ومســؤولية حقيقيــة لهــذا الشــعب؛ باعتبــار 
كل األطــراف مســؤولة عمــا يعانيــه؛ وألن كل راع 

ــه.. مســؤول عــن رعيت

وللمغتربني دور:
وحــول دور املغتربــن - يف نشــر الوعــي بأهميــة 
الوطــن  أبنــاء  بــن  احلقيقيــة  املصاحلــة  تفعيــل 
مقيمــة  تعــز:  مــن  عامــا:   33 )البتــول مرشــد:   -
يف األردن( تقــول: ســتكون مصاحلــة وطنيــة بــن 
السياســي  العمــل  وفرقــاء  األطــراف،  مختلــف 
حقيقــي  دور  وللمغتربــن  اجلميــع..  مبشــاركة 
وهــام يف ذلــك: يتمثــل يف نشــر التوعيــة الازمــة 
حــول كيفيــة أهميــة إشــراك كل اجلهــات الفاعلــة 
الوطنيــة..  املصاحلــة  حتقيــق  علــى  واملؤثــرة.. 
والتقليــل مــن تأثيــر الصــراع، علــى جميــع أفــراد 
وخارجــه..  الوطــن  داخــل  يف  اليمنــي،  الشــعب 

ــط  ــة؛ فق ــف: ســتتحقق املصاحلــة احلقيقي   وتضي
مصلحــة  املتصارعــة  األطــراف  كل  قدمــت  إذا 
الوطــن علــى املصالــح األخــرى.. و ســيتم التصالــح، 
عندمــا يشــعر اجلميــع بــأن الصــراع - يف احلقيقــة 
– عبثــي، وال جــدوى مــن االســتمرار فيــه، ســوى 
ــاة.. ــا وتفاقــم املعان ــق أعــداد أكبــر مــن الضحاي خل
  ثمــة كثيــر مــن التســاؤالت - التــي تــدور يف أذهــان 
املغتربــن - حــول أهميــة املصاحلــة يف التخفيف من 
ــى ارض  معاناتهــم يف اخلــارج، وتســهيل عودتهــم إل
الوطــن، واملشــاركة يف عمليــة التنميــة واإلعمــار.. 
ويبقــى الســؤال: املصاحلــة الوطنيــة بــن األطــراف 

املتنازعــة: حلـْـم ، أم حقيقــة؟ 

)صوت األمل: حنني أحمد: مصر(
الوصــول إلــى مصاحلــة وطنيــة شــاملة - إلنهــاء الصراعــات والعيــش بســالم - مطلــب شــعبي طــال انتظــاره .. هــذه دعــوات املغتربــني اليمنيــني يف معظــم الــدول العربيــة ، والتــي تفاوتــت 

بــني متفائــل وفاقــد لألمــل يف تنفيــذ املصاحلــة الوطنيــة التــي أصبحــت حلــم يــراود أبنــاء الوطــن احملرومــني مــن العــودة إلــى وطنهــم.
ــن  ــق األم ــة؛ لتحقي ــق املصاحل ــة حتقي ــى أهمي ــاع عل ــا: اإلجم ــة مفاده ــروج بنتيج ــة - للخ ــدول العربي ــن ال ــدد م ــني - يف ع ــني اليمني ــن املغترب ــر م ــتطلعت آراء كثي ــل( اس ــوت األم )ص

ــارج.. ــل واخل ــه يف الداخ ــن معانات ــف م ــن ويخف ــاء الوط ــدم كل أبن ــذي يخ ــود، ال املنش

املصاحلة الوطنية .. بعني اليمني املغترب ❝
عبد الوهاب سيف
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تقرير: رجاء مكرد
اليمــن  علــى  صعبــة  ســنوات  مــرت 
اليمنيــة  املــرأة  اســتطاعت  واليمنــني، 
الفاعــل  حضورهــا  تثبــت  أن  خاللهــا، 
مــع شــريكها الرجــل، وأن تضــرب أقــوى 
األمثلــة يف النضــال والتضحيــة والوقــوف 
- جنًبــا إلــى جنــب - يف أشــد الظــروف؛ 
ورغــم كل هــذا، فــإن دورهــا - يف املشــاركة 
السياســية – مــا يــزال ضعيًفــا؛ مقارنــة 

الرجــل. بشــريكها 
مــن هــذا املنطلــق، حاولــت )صــوت األمل( 
اجملتمــع؛  يف  بــارزات  بنســاء  تلتقــي  أن 
تواجــه  التــي  العوائــق  عــن  لتكشــف 
حقهــا  نيــل  ســبيل  يف  اليمنيــة،  املــرأة 
ميكــن  وكيــف  السياســية  املشــاركة  يف 
املصاحلــة  يف  بصمتهــا  املــرأة  تضــع  أن 
الالزمــة  واالحتياجــات  الوطنيــة، 

 ! ؟ كتها ر ملشــا

الواقع.. واملرأة:
 )هيفــاء عبــد الواحد: ناشــطة اجتماعيــة، تهتم بقضايا 
املــرأة( تقــول: وجــود املــرأة مهــم يف املصاحلــة الوطنيــة؛ 
ألنهــا أكثــر مــن تضــرر بهــذا الوضــع. وتؤكــد أن نصيــب 
املــرأة يف املشــاركة السياســية وقــرارات الدولــة يعــد 
بســيًطا؛ ألن ثمــة إقصــاًء بحقهــا ونظــرة دونيــة، ولكنهــا 

مــا زالــت حاضــرة يف األوســاط السياســية.
اســتطاع  )وحــدة  أجرتــه  إلكترونــي  الســتطاع  ويف 
الــرأي: يف مركــز ميــن إنفورميشــن للبحــوث واإلعــام( 
حــول )دور املــرأة يف حتقيــق املصاحلــة الوطنيــة( أظهــر 
ــة ملشــاركة  ــرون اهمي ــن الســكان ال ي أن نســبة %12 م
املــرأة يف املصاحلــة الوطنيــة، بينمــا 88 % يؤيــدون 

دورهــا يف حتقيــق املصاحلــة.

عوائق مشاركة املرأة يف املصاحلة:
)لطيفــة جامــل: نائــب املركــز األمريكــي للعدالــة( تؤكــد: 
ــا  أن املــرأة عنصــر أساســي يف الصــراع والســام، وله
دور جوهــري يف املصاحلــة الوطنيــة، وهــو أمــر مــن 

ــا.. ولكــن مــع  ــي النقــاش حوله ــي ال ينبغ املســلمات الت
الســيء  التأثيــر  وقبلهــا   - الدولــة  مؤسســات  غيــاب 
للمــوروث االجتماعــي والثقــايف - فــإن احلديــث عــن 
دور املــرأة اآلن يعــد ترفــا، رغــم كــون املــرأة هــي أول مــن 
يدفــع الثمــن، ويتحمــل اجلــزء األكبــر مــن املعانــاة - يف 
مســتوياتها اخملتلفــة - يف الصــراع أو الســام.. وغالًبــا 
تهميــش  والتســويات، يف  االتفاقــات  عنــد  تغيــب  مــا 
سياســية،  ألزمنــة  ممتــد  مجتمعــي  إلرث  مفهــوم؛ 

وتاريخيــة طويلــة. 
أن  مفهوًمــا،  يكــون  أن  يجــب  جامــل:  وتضيــف     
دون   - مســتقبلية  وطنيــة  مصاحلــة  يف  االنخــراط 
ــل يف التعــايف العــام  إشــراك املــرأة – سيتســبب يف خل

للبــاد.
املــرأة يف  العبســي( تقــول: دور   مــن جهتهــا )نــدوى 
انحســار ورجــوع للــوراء، وحــظ النســاء - مــن السياســة،  
غيــر  ومــن  ضعيــف،  القــرار–  اتخــاذ  يف  واملشــاركة 
املســتبعد ان تكتفــي املــرأة مســتقبلًا مبتابعــة أبســط 

حقوقهــا كالتعليــم، وممارســة بعــض الوظائــف.
 )احملاميــة: هــدى الصــراري: رئيســة مؤسســة دفــاع 
للحقــوق واحلريــات( تقــول: اســتطاعت املــرأة اليمنيــة 
نضالهــا  عبــر  اجملــاالت؛  شــتى  يف  جدارتهــا  إثبــات 
واالجتماعيــة  السياســية  حقوقهــا  نيــل  يف  الــدؤوب 
وغيرهــا.. كمــا اســتطاعت تثبيــت حقهــا؛ وفق مــا أقرته 
لهــا االتفاقيــات الدوليــة، التــي صادقــت عليهــا اليمــن 
السياســية  اإلرادة  تكــن  لــم  لألســف،  لكــن  مســبًقا، 
لألنظمــة احلاكمــة واألحــزاب السياســية جديــرة بثقــة 
النســاء، رغــم التضحيــات اجلمــةـ التــي قدمتهــا النســاء 

يف كل املراحــل التــي مــرت بهــا اليمــن.
  وتواصل: النساء - خال 

مشاركتهن يف مؤمتر احلوار 
الوطني - استطعن فرض نسبة 

مشاركتهن يف اجملالن )العام 
والسياسي( بنسبة ال تقل عن 

٣٠%، على أن يتم تشريع 

هذه النسبة يف القوانن واللوائح املنظمة للهيئات 
املنتخبة واملعينة. وبدأ احلراك النسوي يأخذ منحنى 
أكثر جدية وفاعلية؛ يف سبيل حتقيق الهدف املنشود، 

خاصة مع شحة متثيل النساء يف اجملالس النيابية 
والتشريعية، ولكن مع الصراع الذي حصل، تراجعت 

ا. حقوق النساء بشكل واضح جًدّ
   وتشــير الصــراري: أن لــدى النســاء مشــاركات حثيثــة 
ورأب  والتفــاوض،  الســام،  تعزيــز  ســبل  يف  وجــادة 
الصــدع - فكانــت املكــون الوحيــد بكافــة أطيافــه - 
القــادر علــى اســتعادة بنــاء الســام، والتوافــق علــى 

وقــف الصــراع، وبنــاء اليمــن.

من جهة أخرى )ع. ص: ناشطة 
حقوقية( تقول: ما زالت عقلية 
البعض حول املرأة، مقتصرة 

على مكانها يف البيت فقط، 
ولهذا تواجه النساء كثير 
من العوائق: فا يتمتعن 

بحقهن يف التعليم، وال يف 
العمل، وال يف املشاركة 
السياسية، ولو أنه مت 

متكن املرأة يف السياسة، 
لكانت أجنح من الرجل.

 
يف  صارمــة  املــرأة  وتؤكــد:   
الــذي  الرجــل  بعكــس  النظــام،  تطبيــق 
إقــرار  علــى  قــادرات  فهــن  ولهــذا  كثيــًرا؛  يتســاهل 
جلــان  أي  ترأســت  إذا  وهــي  الوطنيــة،  املصاحلــة 
)خاصــة بقضيــة املصاحلــة( فســتنجح.. وخيــر دليــل 
علــى ذلــك، جنــاح الــدول القدميــة، التــي كانــت تديرهــا 

وأروى. كبلقيــس  اليمنيــات:  امللــكات 

اجملتمــع  يف  ـــا  مهًمّ دوًرا  اليمنيــة  للمــرأة  أن  ورغــم 
اليمنــي - وعلــى جميــع األصعــدة - فــإن دورهــا يف 
املشــاركة السياســية، مــا يــزال بحاجــة إلــى اعتــراف 
أكثــر بقدراتهــا، وضمهــا شــريكة يف صناعــة القــرار ملــا 

فيــه مصلحــة اجلميــع.

واقع املــرأة اليمنية 
ودورها يف املصاحلة الوطنية

املرأة 
اليمنية... أكثر 

من قدم تضحيات 
وآخر من استفاد من 

التسويات

❝
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تقرير: علياء محمد 
يف  الشــباب  ان  القــول  البديهــي  مــن 
وقــود  هــم  اجملتمعــات  مــن  مجتمــع  أي 
وحامــل  التنميــة  ومحــور  االمــل 
ببلدانهــم  والنهضــة  التغييــر  مشــاعل 
احلقيقــة  هــذه  ومــن  ومجتمعاتهــم... 
اليمنــي ميثلــون عنصــرًا  فــإن الشــباب 
ــا ورئيســًيا يف أي عمليــة سياســية او  هاًم

البلــد. يف  اجتماعيــة 
املكونــات  كافــة  تعتــرف  ان  ينبغــي 
ــاركتهم  ــم ومش ــة دوره ــية بأهمي السياس
مــن  عنصــًرا  كونهــم  القــرار؛  صنــع  يف 
عناصــر الســالم.. ومــن الضــروري العمــل 
علــى تفعيــل هــذا احلــق، الــذي يؤكــد 
مــن  العمــل  يف  انخراطهــم  أهميــة  لهــم 
اجــل الســالم.. خاصــة يف هــذه األوضــاع 

الراهنــة، التــي متــر بهــا البــالد..
)صــوت األمــل( اســتطلعت أراء شــباب، 
املصاحلــة  تفعيــل  يف  دورهــم  حــول 

املرحلــة  هــذه  يف  وأهميتــه  الوطنيــة، 
البــالد. بهــا  متــر  التــي  الصعبــة، 

ضرورة ملحة:
يقــول:  صنعــاء(  مــن  عــام   28 الظليمــي:  )طــارق   
هــذه  مثــل  يف  ملحــة  ضــرورة  الوطنيــة،  املصاحلــة 
الظــروف الصعبــة؛ إذ مــن الضــروري مشــاركة اجلميــع 
يف حتقيقهــا، وتفعيلهــا علــى ارض الواقــع، واســتكمال 
ــة:  ــي يف حزمــة متكامل ــي تأت ــة.. الت ــا االنتقالي مراحله
تبــدأ بلجنــة حتقيــق، وجبــر الضــرر؛ تكرميــا للضحايــا، 
واالعتــذار مــن قبــل األطــراف املرتكبــة لذلــك.. وصــوال 
إلــى إنهــاء النــزاع؛ مــن خــال حــوار سياســي شــامل..
وحــول تأثيــر املصاحلــة على الشــباب.. يؤكــد الظليمي، 
أن لتحقيــق املصاحلــة الوطنيــة تأثيــًرا ايجابّيًـــا علــى 
ــك مــن خــال إتاحــة الفرصــة لهــم  ــة الشــباب؛ وذل فئ
- كغيرهــم مــن فئــات اجملتمــع - للمشــاركة يف صنــع 
القــرار، وإيجــاد حلــول جذريــة، تســهم يف تغيــر واقعهم.
يقــول:  عــدن(  26عامــا:  عدنــان:  )علــي  جهتــه  مــن 
الشــباب اليمنــي يعانــي مــن التهميــش والتجاهــل يف 
التــي  السياســية  واملشــاورات  املفاوضــات،  عمليــات 
كبيــر  عــدد  وجــود  رغــم  الســام  تســهم يف حتقيــق 
مــن الشــباب، الذيــن يتميــزون بقــدرات عاليــة، وهــم 
يحتاجــون إلــى مســاحة آمنــة، يســتطيعون مــن خالهــا 
التعبيــر عــن رؤيتهــم يف حــل الصــراع، وتفعيل املصاحلة 
الشــاملة، وهــذا األمــر لــن يتحقــق مــا لــم تتوفــر فرصــة 

ــك. لتحقيــق ذل
املــكا(  30عامــا:  بالعــا:  )ناهــد  الســياق  ذات  يف   
تؤكــد: أن ثمــة تهميًشــا وإجحاًفــا بحــق الشــباب يف 
فرصــة  يُعَطــون  ال  وأنهــم  واملشــاورات،  احلــوارات، 
حقيقــة، للمشــاركة الفعليــة يف صنــع القــرار، ويُنظــر 
لهــم بحــذر وترقــب وعــدم ثقــة بقدراتهــم، األمــر الــذي 
أدى إلــى ظهــور فجــوة كبيــرة بــن الشــباب واجملتمــع.

مبادرات الشباب... وانعدام الثقة: 
27عامــا: صنعــاء(  طاشــي:  )منــى  آخــر  رأي  ويف    
تقــول: كثيــر مــن الشــباب ينظــر ملوضــوع املصاحلــة 
املــدى  علــى   - اليمــن  يف  الســام  وإعــادة  الوطنيــة 
القريــب - بعــن اإلحبــاط واليــأس وانعــدام األمــل يف 
حتقيــق شــيء مــن ذلــك؛ نتيجــة اســتمرار الصــراع، دون 

أي تقــدم يف موضــوع الســام بشــكل فعلــي..
  وتوضــح: هــذا اإلحبــاط لــم مينــع كثيــًرا مــن الشــباب 
مــن طــرح مبــادرات عبــر قنــوات مختلفــة )لقــاءات، 
خارجهــا،  أو  اليمــن  داخــل  عمــل  ورش  نــدوات، 
تطبيقــات، وســائل تواصــل اجتماعــي( لتوصيــل صوتهم 
للعالــم، ولصانــع القــرار يف اجملتمــع الدولــي؛ مــن أجــل 
ــق تقــدم يف  ــة، وحتقي ــة املصاحلــة الوطني الدفــع بعملي
هــذا امللــف الهــام الــذي ســيعيد األمــن والســام لليمــن.

  وتتفــق معهــا يف الــرأي )لينــا خميــس: 27 عامــا: 
ســيئون( التــي تقــول: ثمــة شــباب يبذلــون جهــوًدا كبيرة، 
الواقــع؛  ارض  علــى  املصاحلــة  لتحقيــق  الســعي  يف 
مــن خــال عــدد مــن املبــادرات، التــي تعــزز الســام 
يف اجملتمــع، وتســلط الضــوء علــى مختلــف القضايــا 
اجملتمعيــة املهمــة وعلــى أهميــة إشــراك الشــباب يف 

صنــع القــرار.
الواقــع  يقــول:  املــكا(  عامــا:   25 أحمــد  )محمــد   
احلالــي أســهم يف تعزيــز اإلحبــاط، وفقــدان األمــل 
لــدى فئــة كبيــرة مــن الشــباب يف عــودة الوطــن، وانتهــاء 
ــادة الوعــي  ــى زي ــاج إل ــا: الشــباب يحت ــزاع.. مضيف الن
بقضيــة املصاحلــة الوطنيــة، واعــادة النظــر مبــا قــد 

تضيفــه مــن دور ايجابــي علــى البــاد؛ وهــذا ال يتــم 
كافــة  بشــراكة  املدنــي،  اجملتمــع  منظمــات  عبــر  إال 
اجلهــات، املعنيــة بتحقيــق هــدف املصاحلــة يف البلــد.
أكثــر  الشــباب  يقــول:  30عامــا(  الشــاجع:  )عــاو   
جديــة يف التعامــل مــع قضيــة املصاحلــة الوطنيــة؛ كونــه 
ــاة  ــن معان ــف م ــال - يف التخفي سيســهم - وبشــكل فع
اجملتمــع، خاصــة أن الشــباب أكثــر فئــات اجملتمــع تأثــًرا 
بالصــراع القائــم األمــر الــذي دفــع عــدًدا كبيــًرا منهــم 
للســعي نحــو االهتمــام بقضيــة املصاحلــة الوطنيــة، 
وجعلهــا مــن أولوياتــه؛ وذلــك لتحقيــق حيــاة ومســتقبل 

أفضــل.

مشــيرا إلــى الصعوبــات التــي قــد تواجههــم، وتقــف 
حتقيــق  يف  هدفهــم؛  الــى  الوصــول  أمــام  عائقــا 
فئــة  مــن  كثيــر  مشــاركة  منهــا  الوطنيــة،  املصاحلــة 
ــي أصبحــوا جــزًءا  ــم وبالتال الشــباب يف الصــراع القائ

منــه.
ويوافقــه الــرأي )عبــد اهلل شــراحيل: 28عامــا: عــدن( 
إذ يقــول: بعــض الشــباب اختــار الصمــت، والبعــض 
اآلخــر اختــار إن يكــون ســببا مــن أســباب الصــراع؛ 
ــر يف  ــه يجــب إن يعــي الشــباب دورهــم الكبي مؤكــدا ان
ــن  ــم، وتكوي ــات ســلمية مــن حوله ــاء بيئ اإلســهام يف بن

مرحلــة جديــدة هــم أساســها.
إن  تــرى  عــدن(  عامــا:   28 )رانيــا:  جهتهــا  ومــن 
ــة، خطــوة مهمــة، ينتظرهــا الشــباب  املصاحلــة الوطني
بفــارغ الصبــر.. ولكــن عــدًدا كبيــًرا منهــم انشــغل عنهــا؛ 
نتيجــة ملــا متــر بــه البــاد مــن أحــداث وأوضــاع صعبــة، 
جعلتهــم ينشــغلون بالبحــث عــن توفيــر أهــم املقومــات 
الرئيســية للحيــاة مــن )مــأكل ومشــرب ومســكن وتعليــم 

ــات..  ــن اخلدم وصحــة..( وغيرهــا م

التجهيل املمنهج: 
  )محمــد حويــس( يقــول: إن مــا يتعــرض لــه الشــباب 
- مــن جتهيــل ممنهــج - أســهم يف تغيــر أفــكاره وآرائــه 
ــراً  ــة، وجعــل عــدًدا كبي حــول قضيــة املصاحلــة الوطني
منهــم يغــرق يف اخلافــات، ويكــون ســبًبا مــن أســباب 

تأجيــج الصــراع.
مضيفــا: الشــباب يفتقــد - يف الوضــع الراهــن - إلــى 
التدريــب والتأهيــل حــول أهميــة مشــاركتهم يف قضيــة 
إن  يجــب  املنطلــق،  هــذا  ومــن  الوطنيــة،  املصاحلــة 
وعــي  املشــتركة؛ خللــق  اجملتمعيــة  اجلهــود  تتكاتــف 
الوطنيــة،  املصاحلــة  مفهــوم  حــول  للشــباب،  كامــل 

الســام.. وأهميتهــا يف حتقيــق 

طموحات معلقة بأمل حتقيق 
املصاحلة الوطنية  الشباب..  
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تقرير: منال أمني
اجملتمــع  منظمــات  دور  أهميــة  تكمــن 
التأثيــر  يف  والدوليــة(  )احملليــة  املدنــي 
علــى اجملتمــع بشــكل كبيــر؛ مــن خــالل 
الفئــات,  كل  تســتهدف  برامــج  تنفيــذ 
يف  الســلمي  التعايــش  قيــم  لتعزيــز 
البــالد.. ولعــب أدوار كثيــرة ومتنوعــة.. 
)الثقافيــة  احليــاة  مجــاالت  شــتى  يف 
واالجتماعيــة واإلنســانية واالقتصاديــة 
إشــاعة  يف  لإلســهام  السياســية(  وكــذا 
ثقافــة احلــوار والســالم.. واملصاحلــة بــني 
حاجــة  باعتبــاره  اليمــن؛  أبنــاء  كافــة 
ــات  ــذه الكلم ــة .. به ــذه املرحل ــة يف ه ملح
وصفــت  )مســؤولة األعــالم يف )مشــروع 
األدب مــن أجــل الســالم( مبركــز عــدن 
ســحر  والتدريــب:  والدراســات  للرصــد 
الوطنيــة. املصاحلــة  أهميــة  الشــعبي( 

ــاد,  ــا الب ــي متــر به         الظــروف االســتثنائية - الت
منــذ أحــداث 2011 وإلــى اآلن – أدت النبثــاق عديــد 
مــن املنظمــات احملليــة اجلديــدة, باإلضافــة إلــى تطويــر 
برامــج املنظمــات واملؤسســات احملليــة - التــي كانــت 
قائمــة مــن قبــل - حســب احتياجــات الوضــع الراهــن، 

يف مختلــف اجملــاالت بالبــاد.. 
  ووفًقــا )ملؤشــر الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة، 
ــي عــام 2018:  حــول اســتدامة منظمــات اجملتمــع املدن
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا( قدرت وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة والعمــل أن عــدد منظمــات اجملتمــع اليمنــي 
- يف جميــع محافظــات اجلمهوريــة شــماال وجنوبــا – 
ــة  ــر مــن)13200 ثاث ــة عــام 2018 أكث ــول نهاي ــغ بحل بل
عشــر ألًفــا ومئتــي منظمــة مجتمــع مدنــي( )ويشــمل 

هــذا الرقــم املنظمــات غيــر النشــطة أيًضــا(
  وأوضحت الشعبي لـ)صوت 

األمل(: أن أغلب املنظمات 
احمللية - التي تعمل 

بالشراكة مع املنظمات 
الدولية - أصبحت 
تركز يف برامجها، 
على عملية تعزيز 
التعايش, وقبول 
اآلخر.. وأهمية 
العمل املشترك، 
يف فض النزاع 

يف كل احملافظات 
اليمنية.. والتخفيف 
من معاناة اليمنين 
)إنسانيا وحقوقيا( 

مبينة: أن )مركز عدن( 
للرصد، دعا من خال 

مشروع )األدب من أجل السام( 
إلى تسليط الضوء على كافة قضايا 

اجملتمع.. والعمل - من خال نتائج املشروع - على 
االهتمام بدور األدب والثقافة على التأثير الفعلي 

على اجملتمع؛ الستعادة روح احملبة والتعاون.. يف بناء 
الوطن بن أوساط اجملتمع..

دور املنظمات، حتقيق املصاحلة:
    )ماجد الشاجري: رئيس احتاد منظمات اجملتمع 
املدني يف عدن(   لـ)صوت األمل(: املنظمات احمللية، 

تعمل عبر أنشطتها وفعالياتها بالتركيز يف الوقت 

الراهن 
ــ وبشكل 

جيد ــ 
على أهمية 

تفعيل املصاحلة 
الوطنية احلقيقة؛ 

باعتبارها احلل 
األنسب لألزمة التي متر 
بها الباد, و التعايش والسام, 

وخدمة اجملتمع واملواطن, والعمل املشترك.. يف عملية 
استقرار الوضع االقتصاديـ الذي يهم املواطن بدرجة 

رئيسية..
   وحــول أهميــة املنظمــات اجملتمعيــة - يف حتقيــق 
احملليــة  املنظمــات  أن  الشــاجري،  أكــد   - املصاحلــة 
ــة؛  ــة والدولي ــات املعني ــر لســان حــال املواطــن للجه تعتب
مكــون  أو  حــزب  أو  جهــة  بــأي  ترتبــط  ال  باعتبارهــا 
سياســي..  ولهــذا فلهــا دور كبيــر يف حتقيــق املصاحلــة 
بــن  والســلم  والتعايــش،  العدالــة،  وتفعيــل  الوطنيــة، 

أوســاط اجملتمــع اليمنــي الواحــد؛ مــن خــال مــا تقــوم 
بــه بعــض املنظمــات احملليــة مــن برامــج حتاكــي الواقــع, 
ــة اجملتمــع بضــرورة  ــة توعي ــى أهمي وتســلط الضــوء عل
وقــف الصــراع, وتعزيــز الســلم.. للخــروج مــن األزمــة 

التــي فاقمــت الوضــع اإلنســاني يف اليمــن.. 

املنظمات الدولية.. وتعزيز املصاحلة! 
   جتــدد بعــض املنظمــات املدنيــة مــن حلتهــا؛ حســبما 
يتطلبــه الوضــع الراهــن يف البــاد؛ لذلــك تواجــه كثيــر 
يف  التأثيــر،  علــى  قدراتهــا  إلثبــات  التحديــات  مــن 
أغلــب اجملــاالت التــي تركــز علــى نشــر ثقافــة احلــوار, 
وإنتــاج مجتمــع يحتــرم التعدديــات: الفكريــة والثقافيــة.. 
مــع  فعالــة،  شــراكات  خللــق  ســعيها  إلــى  باإلضافــة 

املنظمــات الدوليــة واملانحــة لتحقيــق ذلــك الهــدف.
قطــاع  مستشــار  العزانــي:  )محمــد  يؤكــد  هنــا       
باليمــن:  التعايــش  عمليــة  دعــم  برنامــج  يف  الشــباب 
التابــع للوكالــة األملانيــة للتعــاون الدولــيGIZ(  أهميــة 

التعايــش  مبــدأ  تعزيــز  اجملتمعيــة، يف  املنظمــات  دور 
والتســامح واملصاحلــة الوطنيــة بــن أوســاط اجملتمــع 
احمللــي؛ مــن خــال األنشــطة التــي تســهم يف التأثيــر 
املباشــر علــى اجملتمــع املســتهدف.. موضحــا: أن معظــم 
 UNDP, و   , أوكســفام  )منظمــة  الدوليــة  املنظمــات 
GIZ( - علــى ســبيل املثــال، وليــس احلصــر - عملــت 
املدنــي؛  فئــات اجملتمــع  بــن  املبــدأ  هــذا  نشــر  علــى 
مــن خــال اســتهداف املنظمــات احملليــة القريبــة مــن 
املواطــن.. وتنفيــذ مشــاريع تصــب يف حتقيــق املصاحلــة، 

واملشــاركة احلقيقيــة يف بنــاء اجملتمــع..
    وحــول التحديــات - التــي تعانــي منهــا املنظمــات 
مــن  األمــل(:  لـ)صــوت  العزانــي  يضــف   - املدنيــة 
أهــم التحديــات - التــي تواجــه العمــل  يف املنظمــات 
اجملتمعيــة احملليــة – -1 تكــرار األنشــطة، والفعاليــات، 
والتوصيــات.. التــي يكــرر أغلبهــا نفــس احملتــوى -2 
عــدم وجــود أفــكار جديــدة تســهم - بشــكل مؤثــر وكبيــر 
- يف حتســن عمليــة التعايــش والتأثيــر علــى اجملتمــع 
ــة العمــل  ــى أهمي ــدا عل ــا مــن املنظمــات .. مؤك إال قلي
املشــترك بــن املنظمــات احملليــة والدوليــة؛ مــن أجــل 
وضــع سياســيات جديــدة، يف تنفيــذ مشــاريع متميــزة، 
واقعــي(  )بشــكل  والتعايــش  املصاحلــة  عمليــة  حتقــق 
هــذه  خــال  اجملتمعــي،  العمــل  يف  أساســي  كمبــدأ 

املرحلــة..
ــــ  األملانيــة  الوكالــة  أنشــطة  العزانــي  واســتعرض      
برامــج  تنفيــذ  يف  أســهمت  دوليــة،  ملنظمــة  كنمــوذج 
تدعــم عمليــة التعايــش وفــض النــزاع وحتقيــق الشــراكة 
يف  التعايــش  دعــم  برنامــج  خــال  مــن  واملصاحلــة.. 
اليمــن، الــذي يتدخــل يف عــدة حقــول تتضمــن: -1 عمــل 
كافــة  مــن  ـ  اليمــن  العــام يف  الوضــع  حــول  دراســات 
اجملــاالت -2 وتنفيــذ أنشــطة خاصــة باملــرأة و)اجلنــدر( 
-3 ودعــم الصحافــة احلساســة للتخفيــف مــن حــدة 
النــزاع -4 ونشــر مبــدأ التعايــش والســام.. باإلضافــة 
إلــى اســتهداف الشــباب - يف تصميــم حمــات إعاميــة 
عبــر  االلكترونيــة  األلعــاب  باســتخدام   - وتوعويــة 
)اجلــوال( وبنــاء قــدرات املنظمــات اجملتمــع املدنــي: يف 

مجــال التعايــش، والتدريــب علــى الســام .
دور الشباب يف املصاحلة:

الشــبابي  التوافــق  )أمــن محمــد: عضــو  ويؤكــد      
اجملتمــع  منظمــات  إشــراك  أهميــة  واألمــن(  للســام 
املدنــي يف وضــع وتصميــم االســتراتيجيات.. اخلاصــة 
ــي.. واإلشــراف  ــاد بشــكل واقع ــة يف الب ــة التنمي بعملي
علــى عمليــة متابعتهــا، وتقييمهــا.. مــع كافــة اجلهــات 
املعنيــة ) احملليــة والدوليــة( لتحقيــق وتفعيــل املصاحلــة 
احلقيقيــة وتعزيــز الســلم اجملتمعــي بن أوســاط اجملتمع 
.. ولــن يتــم ذلــك، إال عبــر الشــراكة يف معاجلــة عديــد 
ــة يف  ــا املنظمــات, واملتمثل ــي تواجهه ــات الت ــن التحدي م
إقصائهــا مــن املشــاركة احلقيقــة، يف صنــع القــرارات 

ــاد. ــي تخــص الب ــة الت الهام
     وحــول أهميــة إشــراك الشــباب، يضيــف : تكمــن 
أهميــة إشــراك الشــباب-  يف حتقيــق وتعزيــز املصاحلــة 
ـ كونهــم أكبــر شــرائح اجملتمــع وأكثرهــا ديناميكيــة- يف 
والسياســية  )األمنيــة  اجملــاالت  بــكل  دورهــم  تفعيــل 
وبرامــج  أنشــطة  يف  واالجتماعيــة(  واالقتصاديــة 
املنظمــات احملليــة والدوليــة؛ باعتبارهــم أكثــر مــن دفــع 
ثمــن هــذا الصــراع السياســي والعســكري يف البــاد .. 
باإلضافــة إلــى أن الشــباب معنيــون - أكثــر مــن غيرهــم 
- بتحقيــق املصاحلــة؛ ألنهــم )بالدرجــة األولــى( حاضــر 
ومســتقبل هــذه البــاد.. وهــم مــن جتــرع مــرارة أوجــاع 
ــذا  ــن ســينعم باالســتقرار املنشــود؛  ل الصــراع، وهــم م
ويف  قــادم،  سياســي  اتفــاق  أي  إشــراكهم يف  يتوجــب 
جميــع مراحلــه مــن التشــاور والتخطيــط إلــى التنفيــذ.. 

منظمات اجملتمع املدني .. 
دور إيجابي )خجول( يف نشر ثقافة التعايش، واملصاحلة الوطنية
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خاص: صوت األمل
املدنــي،  اجملتمــع  منظمــات  دور  »يتجلــى 
يف حتقيــق املصاحلــة الوطنيــة بــن أبنــاء 
يف  احلياديــة  خــال  مــن  الواحــد؛  البلــد 
تقــدمي  يف  وكــذا  اجلميــع..  مــع  التعامــل 
اخلدمــة اجملتمعيــة: دون متييــز أو مراعــاة 
مــا  هــذا   .. انتمــاء«  او  جغرافيــة  بقعــه 
ــوب: ناشــطة  ــه )الرميصــاء يعق أشــارت إلي
ــة ذوي الهمــم:  ــة وإنســانية مــن فئ اجتماعي

اخلاصــة(( االحتياجــات 
تعبــر لـــ )صــوت األمــل( الرميصــاء – وهــي 
رئيســة )مؤسســة رووم لعمــارة األرض( عــن 
اخلاصــة  االحتياجــات  ذوي  دور  أهميــة 
- خاصــة يف  اجملتمــع  مناحــي  يف جميــع 
ــادئ:  ــز مب ــة - مــن خــال تعزي هــذه املرحل
ــح، والتســامح  ــش، والســام، والتصال التعاي
يف اجملتمــع بشــكل عــام.. عبــر املشــاركة 

اجملتمعيــة  األنشــطة  جميــع  يف  الفعالــة، 
قضايــا  ملناقشــة  اليمــن؛  مناطــق  بــكل 
الفئــة يف اإلســهام يف  البــاد، ودور هــذه 

الســام.. حتقيــق 
يف  العشــرينية  )الرميصــاء  تســتعرض 
العمــر( أحــد أبــرز وجــوه أصحــاب الهمــم 
عــدن:  يف  والناجحــة  واملثابــرة  الفاعلــة 
ــة ذوي الهمــم يف عــدن؛  ــة لفئ دورهــا كمملث
الفعاليــات  كل  يف  مشــاركتها  خــال  مــن 
وخارجهــا..  البــاد  داخــل  واملؤمتــرات 
لتوصيــل  كثيــًرا؛  اجتهــدت  أنهــا  فتقــول: 
منصــات  جميــع  يف  وصوتهــا  رأيهــا، 
التشــاور واحلــوار.. التــي ترعاهــا املنظمــات 
مبــدأي  لتتبنــى  والدوليــة،  اإلقليميــة 
)الســام واحلــوار( يف حــل نزاعــات أبنــاء 
ضــرورة  علــى  والتأكيــد  الواحــد..  البلــد 
)مباشــرة  مشــتركة  طاولــة  علــى  جمعهــم 

أو غيــر مباشــرة( إليجــاد حلــول جذريــة.. 
ــع.. ــات اجملتم مبشــاركة كل االطــراف، وفئ
وأكــدت : مــن الضــروري أن تلعــب منظمــات 
اجملتمع املدني دوًرا فعالًا وقوّيًا وجوهرّيًا.. 
يف إرســاء مبــدأ التعايــش القائــم أساًســا - 
يف مجتمعنــا - منــذ األزل، ومترجــم علــى 
ــل - بشــكل  ــاء بالعم ــع.. واالرتق أرض الواق
دائــم – للتمكــن مــن املصاحلــة احلقيقيــة، 
والدفــع بعجلــة التنميــة البشــرية، واالهتمــام 
باإلنســانية، ونبــذ العنــف والفرقــة، ونشــر 
قيــم املســاواة والعدالــة بــن أفــراد اجملتمــع 
الواحــد.. بــكل فئاتــه اجملتمعيــة؛ حتــى نصل 
باإلضافــة  الســام..  يف  األمــان  بــر  إلــى 
كل  مــع   - املشــترك  التعــاون  تعزيــز  إلــى 
ــاء و التنميــة.. حتــت  ــة البن ــات - لعملي الفئ
رايــة واحــدة جتمعنــا »الســام ،العايــش ، 

ــة«  التســامح ، احلــب، التنمي

دور ذوي الهمم  يف تعزيز مبدأ 
التعايش والسالم باليمن 

بقلم د.عبدالقوي حزام 
الشميري

صحيفة اجتماعية- تنموية- شاملة- مستقلة )نصف شهرية(  
تصدر عن مين إنفورميشن سنتر للبحوث واإلعام

تدخــل الصــراع - يف اليمــن – هــذا الشــهر 
ــن  ــا تطح ــت رحاه ــابع( ومازال ــا )الس عامه
فيهــا  لــه  ليــس  الــذي  اليمنــي،   الشــعب 
ــا،  مادّيً أنهكتــه:  وقــد  جمــل..  وال  ناقــة 
ودمــرت  وفكريــا..  ــا،  واجتماعّيً ا،  ونفســّيً
أبنــاءه  وجعلــت  االجتماعــي،  نســيجه 
ــل..  ــاءه أرام ــا، ونس ــه أيتاًم ــداء، واطفال أع
وأضعــاف  القتلــى،  مــن  اآلالف  عشــرات 
الصحــي  الوضعــان  جرحــى..  أضعافهــم 
والتعليمــي ال يخفيــان علــى أحــد: جامعــات بــا 
ومستشــفيات  تدريــس،  بــا  ومــدارس  تعليــم، 
اجلرحــى..  وأنــات  املوتــى،  بجثــث  مكتظــة 
أمــراض القــرون الوســطى انتشــرت، واجملاعــة 
اســتفحلت، والوضــع االقتصــادي كارثــي، والعملة 
اليمنيــة اصبحــت يف مهــب الريــح.. حالهــا حــال 

. . مســتخدميها
بقــي  ومــاذا  الســعيد،  باليمــن  حــل  مــاذا   
ألــم يئــن األوان، التخــاذ قــراٍر  مــن ســعادته؟! 
أن  بــد  ال  الصــراع؟!  هــذا  بإيقــاف  شــجاٍع، 
جميــع املتخاصمــن، أصبحــوا يدركــون الوضــع 
يقــن،  علــى  وأنهــم  األرض،  علــى  العســكري 
واإلقليميــة  احملليــة  السياســية  الظــروف:  أن 
والدوليــة قــد تغيــرت.. وأن مــا بعــد 2020 ليــس 

كمــا قبلــه..
البــد أن اجلميــع، قــد وصلــوا إلــى نتيجتــن 
ثبــت  العســكري  احلــل  أن  أوالهمــا:  مهمتــن: 
فشــله يف حســم املعركــة، وثانيتهمــا: أنــه البــد 
للحــرب أن تضــع أوزارهــا.. جنــزم أن اجلميــع 
متفقــون، علــى أن الصــراع أوصــل اليمــن )أرًضــا 
وانســاًنا( الــى وضــع كارثــي بــكل املقاييــس.. ومــا 
عــاد ليحتمــل املزيــد.. والــكل أصبــح متيقًنــا: أنــه 
)مبصاحلــة  إال  الصــراع؛  هــذا  مــن  مخــرج  ال 
وطنيــة شــاملة( مصاحلــة تُبنــى أولًا - وقبــل كل 
شــيء - علــى اإلميــان بــأن هــذا الشــعب )املكلوم( 
يحــق لــه العيــش كباقــي شــعوب العالــم.. وأن 
وفكرّيًــا  سياســّيًا  باآلخــر:  طــرف  كل  يعتــرف 
ــا.. وأن تكــون املصاحلــة غايــة، وليســت  ومذهبّيً
اســتراحة محــارب.. وأن تكــون نابعــة مــن الــذات: 
ال إمــاءات، وال اســتقواًء باخلــارج، وال اســتعاء 

مبذهــب، أو نســب، أو قبيلــة..
 يجــب أن تكــون مصاحلــًة نابعــة مــن قناعــة 
 - ولكنــه  للجميــع،  يتســع  اليمــن  أن  خالصــة: 

بلحظــة مــا - قــد يلفــظ اجلميــع..
وضــرٌب  تنظيــٌر  هــذا  البعــض:  يقــول  قــد 
مــن اخليــال.. كيــف للتصالــح أن يكــون، وقــد 
ُســفكت الدمــاء، وُرملــت النســاء، وُشــوه التاريــخ 
وأُوِغــرت  ذاك،  أو  الطــرف  هــذا  لصالــح 
والقيــم،  املبــادئ  وُحرفــت  باحلقــد،  الصــدور 
الــرد  يكــون  قــد  والنســل؟!   احلــرث  وأُهلــك 
ــم  يف كل مــا قلتمــوه آنفــا.. ولكــن..   نعــم صدقت
إذا استســلمنا لهــذا اخلطــاب، فلــن جننــي إال 
مزيــًدا مــن الدمــوع والدمــاء.. مزيــًدا مــن الفقــر 
ــًدا  ــاع.. مزي ــًدا مــن الكــره والضي والدمــار.. مزي

واالنقســام.. التشــرذم  مــن 
ال مفــر وال مخــرج - مــن هــذا الصــراع املدمــر 
تدعمهــا  شــاملة(  وطنيــة  )مبصاحلــة  اال   -
النخــب: السياســية والدينيــة والعلميــة والفكريــة 
كتابنــا،  أقــام  مســاجدنا،  منابــر  والثقافيــة.. 
ــاالت  ــا، مق ــوات إعاميين ــا، قن بحــوث أكادمييين
صحفيينــا.. البــد أن تُوجــه نحــو هــذا الهــدف.. 
وبدونــه قــد تصبــح املصاحلــة الوطنيــة، أمنيَــًة 

مســتحيلًة ومتأخــرًة.. 

حتمية املصاحلة الوطنية 

 كلمة أخيرة

أكــد مــا يقــارب 90 % مــن املواطنن اليمنين، 
أهميــة حتقيــق )املصاحلــة الوطنيــة( حلــل األزمــة 
ــف  ــة القائمــة يف الوقــت الراهــن، والتخفي اليمني

مــن معانــاة النــاس، علــى مختلــف األصعــدة.
لـــ  جــاء ذلــك يف اســتطاع )خــاص( نفذتــه 
واســتطاع  املعلومــات  )وحــدة  األمــل(  )صــوت 
الــرأي: التابــع ملركــز )ميــن إنفورميشــن للبحــوث 
واإلعــام(( وقــد شــمل االســتطاع، عينــة واســعة 
مــن املواطنــن - يف مختِلــف احملافظــات اليمنيــة 
- ومــن مختِلــف الفئــات العمريــة، واملســتويات 

التعليميــة..
أن  يــرون:   %  89 نســبة  أن  أوضــح  إذ 
ــة، هــي احلــل األنســب ملشــكلة  املصاحلــة الوطني
اليمــن.. فيمــا يــرى 11 % أن املصاحلــة ليســت 
احلــل؛ معللــن ذلــك بأســباب مختلفــة )مــن وجهــة 
نظرهــم( شــملت:-1 أســباًبا سياســية -2 وعــدم 
وجــود تعويضــات مناســبة للمتضرريــن -3 وعــدم 
ــا ســتنتج  ــرون أنه ــي ي ــة باملعاجلــات الت وجــود ثق
عنهــا مشــاكل أخــرى -4 باإلضافــة إلــى تعــارض 
حتقيــق  ســتعيق  التــي  الشــخصية،  املصالــح 
أن  آخــرون  يــرى  فيمــا  احلقيقــة..  املصاحلــة 

الظــروف غيــر مناســبة..

مــن   %  51 ـ  االســتطاع  عينــة  وشــملت 
علــى  أكــدوا  ـ  الذكــور  مــن   %  49 و  اإلنــاث 
أهميــة املصاحلــة الوطنيــة، يف إنعــاش القطــاع 
ــة  ــة مشــاركته يف إعــادة تنمي االقتصــادي، وأهمي
الوطــن وأعمــاره , وذلــك بنســبة 78 % ويــرى 
20 % - مــن العينــة املســتهدفة - أن للقطــاع 
بالشــكل  ليــس  ولكــن  أهميــًة..  االقتصــادي 
املؤثــر.. فيمــا ال يؤيــد 2 % أهميــة دور القطــاع 
االقتصــادي، يف تعزيــز املصاحلــة الوطنيــة .. كمــا 
ــرى 62 % - مــن املســتهدفن - أن املصاحلــة  ي
الوطنيــة، ضروريــة - يف الوقــت الراهــن - حلــل 
ــم بــن فرقــاء اليمــن.. و ال يعــرف  الصــراع القائ
%25 مــن املواطنــن أهميــة املصاحلــة الوطنيــة.. 
فيمــا يؤكــد مــا نســبته 13 %  أن دور املواطــن 

غيــر ضــروري .
يف  املــرأة  دور  أهميــة  علــى   %  88 ويؤكــد 
حتقيــق املصاحلــة الوطنيــة.. فيمــا أظهــر  12 
% مــن الســكان عــدم تأييدهــم ملشــاركة املــرأة 
يف  االســتطاع  أســهم  كمــا  املصاحلــة..  يف 
معرفــة دور منظمــات اجملتمــع املدنــي، يف حتقيــق 
ــى أرض  ــا عل ــدى تأثيره ــة, وم املصاحلــة الوطني
الواقــع.. إذ أكــد االســتطاع، أن نســبة 47 % ال 

يعرفــون أهميــة دور املنظمــات يف حتقيــق وتعزيــز 
 36 يــرى  فيمــا  املنشــودة..  الوطنيــة  املصاحلــة 
% عــدم أهميــة دورهــا يف حتقيــق املصاحلــة.. 

يف  دوًرا  للمنظمــات  أن   %  17 يــرى  باملقابــل 
املصاحلــة  بأهميــة  اجملتمعيــة  التوعيــة  عمليــة 

الوطنيــة..

من املواطنني يؤگدون أهمية حتقيق 
املصاحلة الوطنية يف اليمن % 90
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