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الموافق  / 12:ذي القعدة 1432 /هـ
العدد)1575( :

< من المحاسن التي تبعثها حركة التدافع بين بني البشر هي نفض
غبار التاريخ عن قضايا فكرية ربما ظلت عالقة وتوهم الناس أنهم
قد حسموا أمرهم بشأنها ،فالمحرمات العشر التي قال بها بيان جمعية علماء
اليمن أثارت جد ًال واسعاً في الخطاب اإلعالمي المعارض للنظام دون أن نقرأ
تأصي ً
ال نظرياً شرعياً يناقض محددات تلك المحرمات التي قال بها البيان،
ولعل الجدل القائم يبعث في الذاكرة فتوى 94م التي جاءت على نقيض ما
تضمنه البيان الصادر في 2011م من حيث جدلية التحريم واإلباحة ،إذ في
حرب صيف 94م أح ّلوا سفك الدم وانتهاك االعراض والسبي والغنيمة وكذلك
كانوا في حرب صعدة ولم يشعر التيار الديني بفظاعة ما يفعله إ ّال حين اكتوى
بناره ،واتسع جرحه من ذات السهام التي اطلقها وكانت هي سالحه األوحد
في التعبير عن البقاء والوجود..

علي عبداهلل صالح
رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعبي العام

ربيع عربي أم ثورات لقيطة..؟!
عبدالرحمن مراد

فتوى 94م ..وفتاوى 2011م..
وجدلية الخطاب الديني
وحين أشرت في العدد الماضي من هذه الصحيفة قائ ً
ال :إن البيان
كان تعبيراً عن أهل السنة والجماعة ولم يكن تعبيراً عن غيرهم من
الفرق والجماعات اإلسالمية التي لها آراء مختلفة عن أهل السنة في
موضوع الخروج على الحاكم وقد وقفت مذهو ً
ال من تلك الجدلية في
الخطاب السني التي تنازعتها المصالح وأهواء النفس مما جعلني
استشعر ذات الجدلية التاريخية التي عبرت عنها اآلية ( )70من سورة
المائدة حيث يقول تعالى« :لقد أخذنا ميثاق بني إسرائىل وارسلنا
إليهم رس ً
ال كلما جاءهم رسول بما ال تهوى أنفسهم فريقًا كذبوا
أن التكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب
وفريقاً يقتلون ( )70وحسبوا ّْ
اهلل عليهم ثم عموا وصموا كثيرٌ منهم واهلل بصير بما يعملون».
وأمام حالة العمى والصمم تتصل حلقات التاريخ في جدلية اإليمان
والكفر عند الخوارج في العصر
اإلسالمي األول وهي فرقة
وصفها محمد أبوزهرة في
كتابه «اإلمام زيد »..قائ ً
ال:
إنهم أشد الفرق اإلسالمية
حماسة آلرائ��ه��م وأشدهم
تهوراً وان��دف��اع� ًا ،وه��م في
دفاعهم وتهورهم متمسكون
بألفاظ قد أخذوا بظواهرها،
وظنوا ه��ذه الظواهر دينًا
م��ق��دس��اً ،وق���د اس��ت��رع��ت
ألبابهم كلمة «ال حكم إال هلل»
فاتخذوها ديناً ينادون به ،وقد استهوتهم أيضاً فكرة البراءة من سيدنا
عثمان رضي اهلل عنه واإلمام علي كرم اهلل وجهه والحكام الظالمين
من بني أمية ،وسدت عليهم تلك البراءة كل طريق يتجه بهم إلى
الحق أو ينفذون منه إلى معاني الكلمات التي يرددونها بل إلى معاني
الحقائق الدينية ذاتها ،ولم ينظروا إلى هذه البراءة على أنها األصل
للدخول في جماعتهم ،فمن تبرأ من أولئك األئمة ومن بني أمية
سلكوه في جمعهم وتسامحوا معه في مبادئ أخرى من مبادئهم.
وبذلك التقت فيهم صفات متضاربة« :تقوى وهوس في التفكير،
وغلظة وخشونة ،وتهور واندفاع ،ونظرات جانبية إلى النواحي
الدينية »...والمتأمل في الفقرة السابقة لمحمد أبوزهرة يجد تشابهاً
بين لحظتين تاريخيتين متباعدتين لحظة ذات عمق زمني ولحظة
معيشة في الواقع في حال اليقين أن ذات الجدلية التاريخية وصلت
ذروتها في قول «االخوان» بالحاكمية والمجتمع الجاهلي ،وهو ما
يقابل اإليمان والكفر في مفهوم الخوارج ،وأساس كل ذلك كما عبّرت
عنه اآلية ( )70من سورة المائدة التعارض بين مقتضيات ومقاصد
النص أو التشريع وبين هوى النفس وما ينتج عن ذلك التعارض من
مفاسد ،قرأها محمد أبوزهرة عند الخوارج باألمس وعبرت عنها اآلية
( )70من سورة المائدة وندرك جوهرها في واقعنا وكذا حقيقتها
التي اليمكن لنا نكرانها وقد تجلت من خالل المواقف المتناقضة من
مضامين الفتاوى المتعددة.
إذاً حالة التضاد بين الذات والموضوع وحالة االلتباس تقود بالضرورة
إلى الفتنة التي وصفها القرآن الكريم بأنها أشد من القتل ومع تعدد
الكيانات والمسميات ألولئك الذين يصدرون خطابًا دينيًا إذ نقرأ
أو قرأنا فتوى لعلماء عدن وحضرموت ،وفتوى لمجلس علماء أهل
السنة بحضرموت ،وفتوى للمجلس األعلى لجمعية الحكمة اليمانية
الخيرية وبيانات أشبه بالموقف السياسي وفتاوى لهيئة علماء اليمن
التي يرأسها الزنداني ،وبيان جمعية علماء اليمن الصادر أواخر سبتمبر
2011م والذي تضمن الحرمات العشر ،كل ذلك وأكثر مما لم نحط به
علماً كان تعبيراً عن جماعة أهل السنة إذ ظل الخطاب الديني الزيدي
غائبًا عن مجريات الحدث أو متداخ ً
ال في نسيج جمعية علماء اليمن،
واليقين المطلق أنه يستظل التقية حتى تنقشع الغمَّة ،إذ لم نشهد
كياناً مؤسسياً واحداً للزيدية كما شهدنا تعدد الكيانات عند أهل السنة
والسلفية وتبعاً لذلك التعدد في الكيانات تعدد في الخطاب رغم واحدية
المرجعية الدينية السنية.
وقد مرَّت كل البيانات والفتاوى مرور الكرام لم تثر نقيعا ولم
تترك وراءها أثراً ما عدا بيان جمعية علماء اليمن الصادر يوم 28
2011 / 9 /م الذي أحدث ردود أفعال غاضبة ومنددة من كيانات
لم نسمع عنها إ ّ
ال بعد صدور البيان ورغم المضمون التوافقي الذي
حمله البيان وقدرته على التعبير عن الجماعات السنية إ ّ
ال أنه القى
رفضاً من الجماعات ذاتها باعتبار البيان الذي يقول بحرمة سفك الدم
يجيز للحاكم سفك الدماء وقتل النفس التي حرم اهلل وترويع اآلمنين
وتدمير القرى والمنازل واألحياء السكنية وتخريب الممتلكات أو نهبها
ولم نجد في بيان جمعية علماء اليمن إ ّ
ال القول بحرمة ذلك وال أدري
من أين استشفت رابطة علماء عدن التي قرأنا مضمون موقفها في
صحيفة «الصحوة» القول بالجواز ،..ولعل بيان جمعية علماء اليمن
ورد في فحواه ما نصه :دعوة من أفتى بجواز الخروج على ولي األمر
إلى تقوى اهلل ،ومراجعة أنفسهم ومراقبة اهلل في السر والعلن وااللتقاء
بالعلماء والتحاور معهم على محكم كتاب اهلل وسنة رسوله األعظم
صلى اهلل عليه وآله وسلم ..وفي ظني أن ذلك أمر جدير بالتفكير
والتنفيذ للوصول إلى صيغة إجماع في قضية جوهرية شغلت الفكر
اإلسالمي طوال عقود من الزمن ولم تحسم حتى اآلن.
ولعل من المفارقات العجيبة أن فتوى الجوازات العشر في 94م قال

شعبنا اليوم أكثر قدرة على مجابهة
التحديات كثقة المؤمن وجسارة
الثائر وحكمة المختبر والمجرب.

بها واشتغل عليها من تضرر في 2011م من فتوى الحرمات العشر،
والخاسر األوحد في الحالين من فرقاء العمل السياسي هو الحزب
االشتراكي اليمني ..ويمكن القول إن المتضرر األكبر من كل ذلك
التضاد الديني هو اليمن في عمومه والوحدة اليمنية لما أحدثته تلك
األهواء من خلل في نسيجها العام ،وسيظل الدين الذي يتم االفتراس
إن لم
بأنيابه بريئاً من كل أهواء البشر الذين ال يتوانون عن تكذيبه ّ
يوافق ما تهوى أنفسهم أو يتجهون به صَوْبَ الموت والدمار وتدمير
مقومات الحياة وهم بمثل ذلك يسقطون المتعالي والمقدس حين
يتحدثون باسمه في وحل الفعل السياسي باعتبار الحالة السياسية
هي فن الممكن ولعل الضرورة الوطنية تفرض علينا الوقوف أمام
ظاهرة تعدد الخطاب الديني وتعدد كياناته ومؤسساته وبحيث تتوحد
المؤسسة الدينية في كيان
مؤسسي واحد له ضوابطه
ا لشر عية و ا لمو ضو عية
والعلمية ف��ي االن��ت��م��اء
إليه ،وغاياته ومقاصده
ووظيفته التي تحدُّ من
ظ��اه��رة ال��ت��وس��ع األفقي
ال��ذي اصبح ت��م��دده دون
قواعد مرعية أو ضوابط
تهذيب وت��ش��ذي��ب ،وبما
يجعل منها منبر اً للحوار
والفكر والفقه والتجديد
واالجتهاد ومنارة علمية تعيد لليمن مجده الثقافي والعلمي الذي أفل
بفعل عوامل عدة المجال لذكرها في هذا الحيز ،ولها ندواتها ودورياتها
المحكمة ومؤتمراتها العلمية ومراكز بحوث وتأصيل وحوار ،وتكون
مرتكزاتها األساسية قيم الحق والعدل والخير والسالم وإشاعة روح
التعايش والسالم والتسامح واحترام خيارات اآلخر وقناعاته والتركيز
على مصطلح «البالغ» من حيث البعد المعرفي اإلسالمي وبيان
جوهريته في الدعوة بعيداً عن قيم الغلو والتطرف واإلرهاب ،وحين
نملك مرجعية ذات قيمة وأصول وثوابت وقواعد مرعية قادرة على
ضبط المصطلح وتحديد أبعاده المعرفية نكون حينها قد استطعنا
ضبط إيقاع الحياة وأحدثنا التوازن المطلوب في المسارات والسياقات
العامة وملكنا القدرة على الحد من ظاهرة التعدد والشتات واللبس في
المصطلح وهو األمر الذي قد يفضي إلى صفاء العقيدة دون بروز ما
يشوهها من التناقض الذي نلحظه في خطابات ومواقف التيار الديني
السني كما تطالعنا به وسائل اإلعالم المرئية لدول الجزيرة والخليج إذ
ُّ
يطل علينا مثقفون دينيون يباركون خطوات ثوار اليمن ولهم موقفهم
المناهض من ثوار البحرين وثمة من مدح اليمن وهجا البحرين ،وكأن
القضية هي ذاتها تتمحور في ذات النقطة التي عبرت عنها اآلية ()70
من سورة المائدة «بماال تهوى أنفسهم»..
والقطعي أن الدين يزن األمور بميزان واحد ال تباين فيه وال اعوجاج،
ولعل علماء الخليج والجزيرة يغمزون أنظمة حكمهم أكثر مما يلمزون
واقعنا في اليمن ،إذ أن المشترك بين السنة والشيعة أكثر من المختلف
فيه في األصول والعقائد والجامع أكثر من المفرق وليس هناك ما
يوجب الخروج من دائرة العدل واالحسان كقيم إنسانية أمر بها اهلل
سبحانه وتعالى ،ولعلهم قد يحسبون أن التكون فتنة واليقين ..أنهم
في الفتنة وقعوا ..وأوقعوا غيرهم من أولئك الذين قتلوا واستباحوا
األموال والدماء واالعراض سوا ًء أكان ذلك في حرب صيف 1994م أو
حرب صعدة (2010-2004م) أو حرب أبين وتعز ،والحصبة ،والزراعة،
وهايل في صنعاء في 2011م أو في الصمع ونهم ،وعنوان كل تلك
الفتنة «الغنيمة».
إذاً ما يمكن الوصول إليه هو القول إن قضية الفتوى في اليمن
قضية جدلية تاريخية وذات عمق نفسي مأساوي ،وقد الحظنا تحول
بعض الهيئات ،كهيئة الزنداني من وظيفتها المدنية الدينية إلى
وظيفة سياسية تتبنى تحديد المواقف وإصدار البيانات السياسية
والتدليس على العلماء كما حدث ذلك مع المفتي العالمة محمد بن
اسماعيل العمراني وقد دل خطابها على انحيازها التام إلى طائفة
دون أخرى وهو ما ال يتوافق مع المبادئ العامة للدين التي تدعو إلى
العدل باعتباره أقرب إلى التقوى ..يقول ربنا َّ
جل وعال« :وال يجرمنكم
شنآن قوم على أ ّ
ال تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى».
من حق كل فرد أن يطمح إلى السلطة ،ولكن ليس من حقهم
مطلقاً اإلساءة إلى الدين مهما تشدقوا أو تفيقهوا بالمقاصد والغايات
النبيلة ..ليكن النموذج التركي هو الحل وليذهبوا إلى فصل ما هو
ديني عما هو دنيوي ..وليعلنوا على المأل أن اشتغالهم السياسي ال
يعني بالضرورة مقاصد شرعية أو دينية ،حينها قد يصلوا إلى حالة
من البراءة مع اهلل والنفس والدين.

٭ للتأمل:

عندما يذهب الشهداء إلى النوم أصحو وأحرسهم من هواة الرثاء
سراب وماء..
أقول لهم :تصبحون على وطن ..سحاب ومن شجر ،من
ٍ
أهنئهم بالسالمة من حادث المستحيل ومن قيمة المذبح الفائضة
وأسرق وقتاً لكي يسرقوني من الوقت ..هل كلنا شهداء؟!!
وأهمس :يا أصدقائي اتركوا حائطاً واحداً لحبال الغسيل.
اتركوا ً
ليلة للغناء..
٭ من نص للشاعر /محمود درويش

اليزال التساؤل قائماً:هل ما يحدث في البلدان العربية ،بالفعل
هو ربيع عربي؟ وأننا بصدد ثورات عظيمة ،يصنعها جيل عربي
عظيم ،اختصر الزمن وردم الهوة وقصر المسافات؟ أم فوضى وحالة
عدم عربية تستهدف تدمير بنى الدول العربية ،وتستنهض فيها ثقافة
وقيم الصراع والعصبية والهويات القاتلة ،الكامنة في النفوس والوعي
الباطن لإلنسان العربي (القبلية ،الطائفية ،المذهبية ،الطبقية) كونها
هويات صراعية ،ومن عوامل تدمير الشعوب وتمزيقها ،وتشظية
الوعي الجمعي بالدولة والعقد االجتماعي ،ومن ثم العودة مرة أخرى
الى مرحلة ما قبل الدولة.

محمد علي عناش
عمر الربيع العربي الى اآلن قارب على العام،
َ
يتجل أنه بالفعل ربيع عربي،
والى اآلن لم
يعبر في مضمونه عن طموحات حضارية
للشعوب ،حتى اللحظة هو أقرب الى الفوضى
والحالة العدمية ،تلعب التكوينات االجتماعية
والسياسية والثقافية العربية دوراً كبيراً في
إنتاج حالة الفوضى ،واستمرار حالة التيه العربي
ألن فاعليتها ال تعبر عن طموحات حضارية،
وذات عصرية فاعلة ومؤثرة بقدر ما تعبر عن
طموحات آنية غير منظمة وبحث
عن الذات في الماضي لالحتماء
به واالستغراق في صراعاته
وعصبياته ومتونه وخرافاته،
واستجالبها لمواجهة الحاضر،
ومحاصرة اشكالياته وقضاياه
المعاصرة بقضايا عمرها اكثر
من ألف سنة.

الديمقراطية والتنمية

ل��ي��س��ت اإلم��ك��ان��ي��ات
المادية هي ما ينقصنا
أو ه��ي العائق الوحيد
أم��ام تطورنا ونهضتنا
كعرب ومسلمين ،فلدينا
من االمكانيات الهائلة
ال��ت��ي يسيل لها لعاب
العالم أجمع ،لكنها لم
تنتشلنا من عشوائيتنا
وتخبطنا وضعفنا،
ل��م ت��ح��ررن��ا من
أ ميتنا  ،فنصفنا
ال ي���ج���ي���دو ن
القراءة والكتابة،
وأي��ض �اً ل��م تحل
دون أن نتطرق
ون��ت��ش��ظ��ى ال��ى
طوائف وعشائر
وم���ذاه���ب ،بل
وظفت كي نكون
كذلك.
وليست الديمقراطية هي كل ما ينقصنا،
فلن نجد الحلول جاهزة لمشاكلنا في صناديق
االقتراع ،إذا لم ندرك أص ً
ال طبيعة مشاكلنا،
ولم نحدد ماذا نريد الضبط؟
أك��ي��د ك���م ن��ح��ن ب��ح��اج��ة ال���ى ال��ح��ري��ة
والديمقراطية ،بالمستبد العادل الذي ابتكره
وبشر به اإلم��ام محمد عبده منذ ق��رن من
الزمان ،لم يقدم ح ً
ال ولم يخرج األم��ة من
مأزقها ،ولم يحقق عدالة اجتماعية ومواطنة
متساوية ،غير أن الحرية والديمقراطية ،لن
تكون كما ق��ال فيصل جلول هي الوصفة
السحرية لمشاكل الفقر واألمية واالمراض
المستعصية والبطالة والسكن ،إذا لم تصدر
عن إرادة واعية ولم ترتبط بطموحات وجهود
التنمية ولم يرتبط الوعي بالديمقراطية،
بالوعي بقيم ال��دول��ة المدنية وال��ش��روط
االجتماعية للحداثة وحكم الشعب نفسه
بنفسه ،فمشاكلنا متعددة وعميقة ،إذا لم
ننظر اليها ولم ندركها ونستوعبها ،لن نكون
ديمقراطيين بل صراعيين ومتناحرين ،ولن
نكون أحراراً ،بل مستبدين ومقموعين ،حينها
صناديق االقتراع لن تقدم لنا الحلول لمشاكلنا،
أو تسد رمقنا ،ألن أوراق االقتراع ستصبح مجرد
أوراق تصويت للعشيرة والطائفة والمذهب،
تصويت للفساد والتطرف واالستبداد والتخلف،
تصويت لحاكم قطر الذي يرعى حالياً هذا النوع
من الديمقراطيات ويتبنى مشروع التراجع
العربي ،بتصفية لحظة التحوالت الحقيقية
التي يجب أن تنهض بها القوى الليبرالية حاملة
مشروع الحرية والديمقراطية والعلم والتقدم
االجتماعي.
وبناء عليه يؤكد علماء السياسة واالجتماع،
أن التحوالت الديمقراطية في المجتمعات
النامية والمتخلفة ،لن تحدث دفعة واحدة وإنما
هي عملية متدرجة تصاعديًا تبعًا للتراكم
ف��ي ال��وع��ي والتطور ف��ي األداء السياسي
والديمقراطي ،وه��ذا التراكم في الوعي
والخبرات يرتبط شديد االرتباط بمدى ما
يتحقق من تحوالت اجتماعية واقتصادية في
المجتمع ،بما حققنا في مجال القضاء على
األمية وحقوق اإلنسان ،وفاعلية المرأة في
جميع المجاالت وتفكيك االنتماءات والعالقات

القائمة على أسس
ع��ص��ب��وي��ة ،واي��ض��اً
م��رت��ب��ط ب��م��دى ما
ي��ح��دث م��ن ترسيخ
ألرك�������ان ال���دول���ة
المدنية ..بناء الدولة
ال��م��دن��ي��ة وت��ع��زي��ز
قيمها و مؤ سسا تها
ه���و م���ح���ور ن��ض��ال
القوى الديمقراطية
الليبرالية التي تنحاز
لقيم العصر واالنفتاح والنظام
والقانون ومؤسسات المجتمع
المدني وح��ري��ة الفكر وال���رأي
والمعتقد ..ولم تنحز لعصبتها
ومشاريعها الصغيرة ،بل اسقطتها
لتقيم المشروع الوطني العام الذي
يمثل هوية جامعة لكل الشرائح
تحت سقفها نتنا فس و نختلف
ون��ت��واف��ق م��ن أج���ل تطويرها
وترسيخها.
أما القوى غير الديمقراطية فإنها ال تؤمن
بالدولة المدنية وقيمها المعاصرة وإنما بالدولة
العصبوية التي تقوم على أساس عشائري أو
طائفي أو ديني أو شمولي ،حتى ولو رفعت
شعار الحرية والديمقراطية فإنها تمارسها
انطالقاً من هذا البعد الضيق الذي ال يقيم أبداً
الدولة الوطنية ومشروع األمة الحضاري.

الحرية من منظور قطري

إذاً الحرية والديمقراطية وقيمها الليبرالية
المعاصرة ليست مجرد خطاب سياسي وشعارات
يرفعها أعداء الحرية والديمقراطية والقوى
الوصولية والفاسدة بل هي تأصيل فكري
وثقافي في الوعي ،وقيم مجتمعية حديثة،
تبث السالم ال التناحر والحروب ،تحترم الحوار
والعقل والتفكير االنساني الحر ،ال تستبد
بالتفكير وتحجر على العقل وتلغي التعدد
والتنوع ..الحرية والديمقراطية التي تفهمها
قطر ،وتحرض عليها بشكل سخيف «قناة
الجزيرة» ال تنتمي للمشروع الديمقراطي
الليبرالي ،وليست من النوع ال��ذي يفضي
الى سالم مجتمعي والى دولة مدنية حديثة
وإنما هي من النوع الذي يفضي الى استبداد
ديني وعشائري ،والى حروب وصراعات وعنف
مجتمعي.
قطر تحولت بين عشية وضحاها من راعية
للجماعات السلفية الراديكالية بعد أن ثبت أن
هذه الجماعات هي الوسط الذي يترعرع فيه
ويولد فيه أعضاء القاعدة الى راعية ومحرضة
على ما يسمى ثورات الحرية والديمقراطية..
غير أن الحرية والديمقراطية التي تفهمها قطر
ليست اال مجرد حراك سياسي وجماهيري في
الساحات والشوارع ،تستنفر له كل العصبيات
وال��ط��وائ��ف والقوميات واألح���زاب الدينية
الراديكالية التي ال تفهم الحياة اال «قرآن
وسيف»..
وعليه فإن الثورات التي يتبناها حاكم
قطر هي أنموذج للثورات االرتدادية ،ونمط
للعقل والوعي التراجعي الذي يستهدف األمن
واالستقرار ويشحذ همم العصبيات ،ويدمر
الضمائر ويقتل ال��والء الوطني ل��دى جيل
عربي كامل ،باسم الحرية والديمقراطية
كما يروج لها حاكم قطر والقرضاوي ووجدي
غنيم ،وهؤالء كمعبرين أليديولوجيا االخوان
ال يقرون بالدولة المدنية كمنتج بشري ،وقدوة
فاعلية العقل واإلرادة في الوجود وإنما وفقًا
للنص ،قرآن وسنة ،والوسيط بينهما هم
العلماء ورجال الدين ،وال مجال هنا للعقل
وال إلرادة البشر ،وإنما إرادة رج��ال الدين
المعصومة من األخطاء وال مجال لمناقشتها
أو التراجع عنها ..لم نكن مقموعين الى الدرجة

التي أصبح لزاماً أن يحررنا حاكم قطر ،الذي
بفضله تحولت مدارسنا وجامعاتنا الى ثكنات
عسكرية وساحة تدريب لمليشيات جامعة
االيمان ،وبفضله صارت الكلمة والتصريح
والرأي يرد عليها بالصواريخ ودانات الدبابات
كما حصل لمنزل االستاذ عبده الجندي نائب
وزير االعالم.
واليستبعد أن يكون بفضل قطر منحت توكل
كرمان جائزة نوبل للسالم لو كانت الجائزة
مخصصة لنضال المرأة الديمقراطي في
المجتمعات المحافظة كمجتمعنا كان يمكن أن
نتقبل ذلك رغم أن مشوارها النضالي ضئيل
وال يؤهلها لذلك ،أما ان تكون الجائزة للسالم
فاألمر صار غير منطقي وال يعبر عن مضمون
حقيقي.
كرمان لم تدن الى اآلن حادثة جامع النهدين
االجرامية ،وال تعتقد أن تنظيم القاعدة في
اليمن يمثل تهديداً للسالم العالمي وإنما هو
فزاعة ،كرمان متهمة من غالبية إئتالفات
الثورة بأنها تسببت في مقتل ثمانية عشر
شابًا في ش��ارع ال��زراع��ة عندما حرضتهم
على الزحف ثم تخلت عنهم ،كم كنا نتمنى
أن تحصل توكل كرمان على الجائزة في
غير هذه الظروف ،أما في ظل ما يحدث في
اليمن ،فالجائزة تحمل بعداً آخر ومعنى مجافياً
للحقيقة ،ومن باب االنصاف
فالجائزة أخ��ط��أت طريقها
وكان من المفترض أن تذهب
ال��ى االس��ت��اذة أم��ل الباشا،
فمشوارها النضالي في المجال
المدني والحقوقي والسلم
االجتماعي يؤهلها لذلك.
قطر تدخلت في االمر بكل
ما تملكه من ق��وة كي تثأر
لصورتها التي تشوهت في
اليمن ،ما يؤكد أن الرشى
القطرية قد وصلت الى
أعلى المستويات وأمام
ه��ذا ال��دور الكبير الذي
صارت تلعبه قطر ،صرت
ال أستبعد أن يأتي يوم
تصبح فيه قطر دول��ة
راديكالية عظمى تهدد
العالم ،كأن قد تمكنت
فرضاً من الحصول
على كمية كبيرة
م��ن ال��ي��وران��ي��وم
المخصب ،ربما،
فتحركاتها ضمن
مشروع كبير في
ال��م��ن��ط��ق��ة يثير
الريبة.

الثورات
اللقيطة

العرب ال يهتمون
بمضمون االشياء وجوهرها وإنما بمظهرها
الخارجي وتجلياتها االخيرة وكأنها حالة سائدة
ومزمنة لدينا ،وكثيراً ما نبدو غير واقعيين
وغير جادين في حياتنا بل ونمارس أحيانًا
التزوير على أنفسنا حتى في المراحل والظروف
المعقدة التي تتطلب الوضوح والشفافية وإجالء
الحقائق  ..كما أن سطحية التفكير وعدم
االهتمام بمضمون القضايا وبحشد قدراتنا
التنظيمية في اإلنجاز والتنفيذ جعلنا نبدو
شكليين حتى ونحن نصنع ثورة فإننا نصنعها
بعدمية وبال ذات واعية لتكون النتيجة ما يمكن
أن نسميه بـ«الثورات اللقيطة».
أحدهم قال :إن الثورات العربية الراهنة،
أعظم ثورات األمة طوال تاريخها وأن هذا
الجيل أعظم جيل عربي تخلق حتى اآلن..
يلزمنا هذا الكالم الكبير ..أن نحترمه ..وأن
نحترم الدافع النبيل والمقصد السامي وراءه،
اال أنه توصيف شكلي ال يستند ألسس منهجية
ومخالف للجوهر ،وال يعبر عن حقيقة ،ألن مثل
هذا الكالم ال ينطبق ،مث ً
ال ،على الشيخ صادق
االحمر الذي يهتف في ساحة التغيير بالحرية
والديمقراطية والدولة المدنية ،ال يمكن
أن اقتنع أنه بالفعل كذلك ،ألن المضمون
شكل مختلف وحقيقة مغايرة ،كما ال ينطبق
على القائد علي محسن االحمر عندما قال
في خطابه إنه يحترم الفكر اإلنساني الحر،
أدرك ان الجوهر مختلف وال يعبر عن حقيقة
فكرية وثقافية وسلوكية لدى القائد ،قد
يدافع عن رأيه بأن المقصود بعظمة الثورات
هو في شبابها ..لكننا ال نرى حركة ثورية
شبابية فاعلة ،هي من تصنع الحدث وهي
من سوف تحافظ عليه ..وإنما صادق االحمر
وعلي محسن والزنداني والحنق وبقية التيار
العشائري الديني هم الفاعلون الرئيسيون
وهم من يصنعون الحدث بطريقتهم الخاصة
طو ً
ال وعرضًا ،لكنهم بالتبني لثورة شبابية
وجدوها على قارعة الطريق تائهة وبال قيادة
وبال خبرة تنظيمية وبال مشروع وهو ما عنيناه
بالثورة اللقيطة ..لذا فمن وجهة نظري أن
ثورة سنة 1919م المصرية هي من أعظم
الثورات وأن الجيل الذي صنعها جيل عربي
استثنائي.

لماذا هم مرعوبون من الرئيس؟!

أحمد محمد المليكي

المتابع لتصريحات قيادات أحزاب اللقاء المشترك منذ بدء األزمة السياسية التي
افتعلوها بهدف االستيالء على السلطة عبر االنقالب على الشرعية الدستورية
والنهج الديمقراطي سيجد أنهم متفقون كلهم على رأي واحد وهو «إسقاط النظام»
رحيل األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية عن السلطة بطريقة غير دستورية
رافضين رفضًا باتًا كل المبادرات التي قدمت لنقل السلطة سلميًا ومنها الدعوات
المتكررة من قبل فخامة األخ الرئيس إلجراء انتخابات مبكرة على مدى األشهر الماضية
والتي جددها مرة أخرى في خطابه الذي وجهه لجماهير شعبنا اليمني بمناسبة العيد
التاسع واالربعين لثورة الـ 26من سبتمبر الخالدة وفي كلمته الموجهة لمؤتمر علماء
اليمن المنعقد في الفترة من  29 -27سبتمبر الماضي وفي لقاءاته الصحفية األخيرة
حيث جدد دعوته إلجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل نهاية العام الجاري 2011م..
وأكد على سريان قرار تفويضه لألخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية
بإجراء الحوار مع األطراف الموقعة على المبادرة الخليجية حول األزمة الراهنة بشأن آلية
تنفيذها والتوقيع عليها ولكن القيادات المتطرفة في أحزاب اللقاء المشترك وخصوصاً
حزب اإلصالح وحلفاءهم من المنشقين يرفضون كل الحلول التوفيقية ويصرون على
التصعيد والسير في المخطط االنقالبي وهو ما أكدته الرسالة التي وجهها محمد قحطان

رئيس الهيئة التنفيذية ألحزاب المشترك للمنشق علي محسن األحمر قائد الفرقة األولى
مدرع والتي تضمنت اطالعه على القرارات التي اتخذها المجلس األعلى ألحزاب المشترك
في اجتماعه االستثنائي بتاريخ 13سبتمبر الماضي والتي أكدت أنه ال حوار وال تفاوض
يفضي إلى انتخابات مبكرة وأن المخرج الوحيد الذي يستطيعون من خالله التخلص من
النظام والوصول إلى السلطة هو الثورة الشبابية وذلك بالعمل على الدفع بالشباب
نحو التصعيد والسيطرة على المعسكرات ومؤسسات الدولة والوصول إلى مقر الرئاسة
ودعم العناصر االرهابية في أرحب وأبين وتعز وتوسيع رقعة المواجهات من أجل تشتيت
النظام والتركيز على وسائل االعالم بتوجيهها في تسليط الضوء على ما يحدث وتحميل
المسؤولية وإلصاق التهم بقائد الحرس الجمهوري وأقارب الرئيس علي عبداهلل صالح
الستعطاف الرأي العام المحلي واإلقليمي والدولي.
مقابل التصعيد المحموم واإلصرار على تنفيذ االنقالب على الشرعية الدستورية
والنهج الديمقراطي ظهرت بعض القيادات في أحزاب المشترك (من غير االصالحين)
تتحدث عن رحيل الرئيس فقط وبقاء المؤتمر الشعبي العام حزباً حاكماً ليتم التحاور
معه على كل القضايا بما فيها االنتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وهذا إما دليل
على مدى الخوف والرعب الذي يسكن قلوبهم من وجود فخامة الرئيس علي عبداهلل

صالح في رئاسة الدولة ورئاسة المؤتمر الشعبي العام رغم القرار الجمهوري بتفويض
نائبه للحوار مع أطراف األزمة أو أنه مخطط لتكرار نفس السيناريو الذي تم في مصر
«التنازل للنائب ثم االستقالة ثم الرحيل لهما معاً»..
هذا السيناريو ال يمكن تكراره في اليمن فاللعبة مكشوفة واليمنيون فهموا الدرس
تماماً ولكن االنقالبيين لم يتعلموا بعد ولذلك نجدهم يصرون على غيهم في الوصول
إلى السلطة عبر االنقالب على الشرعية الدستورية وإرادة الغالبية العظمى ألبناء الشعب
اليمني ..فإذا كان فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح قد أعطاهم كل الضمانات الالزمة
التي تمكنهم من الوصول إلى كرسي الرئاسة عبر االنتخابات وذلك بتنازله عن بقية
فترته الرئاسية الشرعية بدعوته النتخابات رئاسية مبكرة وتأكيده عدم ترشحه أو
ترشيح أحد أبنائه وإجراء االنتخابات بإشراف إقليمي ودولي لضمان نزاهتها وحيادية
المال العام ومؤسسات الدولية ولكن معرفتهم لحجمهم ومدى شعبيتهم في أوساط
الجماهير تجعلهم يرفضون كل تلك النتازالت والضمانات واالصرار على خلط األوراق
ليتمكنوا من الوصول إلى كرسي الرئاسة باالنقالب وليس باالنتخاب.
عن «حشد نت»

