
وعلى الرغم من التمايزات الحادة فإن 
هذه التجارب الوحدوية نجحت وراكمت 
هذا النجاح وصهرت كل هذه التمايزات 
في مشترك واحد من القيم االنسانية 
والمعيشية .. لم تكن مسألة الهوية 
عائقًا أمام نجاح هذه التجارب، ألنها لم 
تقم على أساس الدين أو المذهب أو 
العشيرة أو الطائفة، أو أي من الهويات 
القاتلة عندما تتحول الى سلطة في 

مجتمع متعدد ومتنوع.
فالحروب والصراعات الطاحنة التي 
شهدتها أوروب��ا قبل أكثر من خمسة 
عقود كان مصدرها القبيلة والطائفة 
والكنيسة بمذاهبها المختلفة، هذه 
ن  أ تريد  لتي  ا لعمودية  ا نات  لكيا ا
تفرض نفسها كسلطة على اآلخرين 
بالقوة وحكم الغلبة، ولم تهدأ هذه 
ال��ح��روب وال��ص��راع��ات ول��م يتحقق 
األم��ن واالستقرار، اال بنضاالت هذه 
المجتمعات السقاط هذه الهويات، وبناء 
دولة المؤسسة والقانون وعلى قاعدة 

العقد االجتماعي.
الفالسفة والمفكرون ورواد اإلصالح 
الديني لعبوا دورًا رئيسًا في بلورة 
الوعي الجمعي لثورات هذه الشعوب 
ووحدتها، انطالقًا من فلسفة العقد 
االجتماعي، وال��وع��ي بفكرة الدولة 
كمؤسسة وكإطار جامع وضامن لجميع 
الحقوق والحريات، على أس��اس أنها 
سلطة ودولة المجتمع ال دولة األفراد 

والكيانات العصبوية.
باالنتقال الى الحالة اليمنية الراهنة 
التي يكثر فيها طرح مسألة الهوية 
س��واء بجهل أو ب��دون جهل، ن��ود أن 
نوضح أن المجتمع اليمني متجانس 
ول��ي��س ف��ي��ه ت��م��اي��زات ح����ادة، حتى 
نحمل القضايا والمشاكل الراهنة ما 
ال تحتمل ونبتعد بها عن المنطقية 
والموضوعية الى مسار منحرف، الى 
فضاء االغتراب والتهويم.. لنبحث عن 
حلول ومعالجات قافزة على لغة العقل 
والمنطق ومتجاوزة للواقع وحقائقه 
أن  ننكر  ال  نحن   . . ومضمونًا شكاًل 
هناك خصوصيات ثقافية واجتماعية 
هنا وهناك فرضتها عوامل تاريخية 
وجغرافية وسياسية معينة، لكنها ال 
تمثل تمايزًا حادًا وال ترتقي ألن تكون 
هويات متعددة في مجتمع لغته واحدة 
ودينه واحد وتاريخه المشترك واحد، 
غير أن غياب الدولة كمؤسسة وكوظيفة 
اجتماعية ودستورية وسياسية جعل 
هذه الخصوصيات تبرز الى السطح 
بقوة كمشاريع صغيرة لكنها سوف تنمو 

بشكل عمودي ومستقل في ظل غياب 
المجتمع المدني واستمرار غياب الدولة 
المؤسسة والدولة الضامنة والراعية 
للجميع بمقتضى القانون والدستور.. أي 
بمقتضى العقد االجتماعي األمر الذي 
سيحدث فراغات كثيرة في المجتمع، 
سوف تمأله هذه المشاريع الصغيرة 
التي سوف تنمو عموديًا حاملة معها 
بذور الصراع والتناحر البيني إلقامة 
سلطة ودولة العصبة التي سوف تقوم 
بناًء على حكم الغلبة، ونحن لم نصل 
الى هذه المرحلة من غياب الدولة، 
فمهما كان فال يزال هناك دولة بكل 
ما فيها من عيوب، وال ت��زال هناك 
بنية دولة قاومت كل عوامل السقوط 
واالنهيار خ��الل األزم���ة، والفراغات 
الموجودة سوف يتم هيكلتها وتسويتها 
عبر مؤتمر الحوار  الوطني ومخرجاته 
الوطنية إن حسنت النوايا وصدقت 

التوجهات.. 
من المالحظ أن عامين من األزمة أو 
ما تعارف على تسميته بثورات الربيع 
العربي، لم ترتِق بفكرة الدولة المدنية 
في الوعي الجمعي على األق��ل لدى 
شباب الساحات، وإنما ارتقت بوعي 
التمايز واالنتماء الجغرافي الضيق، 
وحفزت هذه الذهنية وهيجتها كي 
تطفو الى السطح هنا وهناك برداء 
وإخراج ثوري.. وتعتبر هذه المسألة من 
أبرز التجليات السلبية والخطيرة التي 

أفرزتها األزمة.
وم��ن المستغرب ل��ه أي��ض��ًا أن��ه في 
ظل هذه األجواء والتجاذبات التي من 
المفترض أن تقودنا الى ترجمة مشروع 
وطني كبير والى بدايات جادة وحقيقية 
أن  ومنطقية  لنتائج سليمة  ا لتأتي 
تطرح مسألة الهوية كإشكالية راهنة، 
والبعض منها يطرح في سياقات خطيرة 

وكارثية.
كما ذكرنا سابقًا أن المجتمع اليمني 
مجتمع متجانس ال توجد به تمايزات 
حادة، وإنما هناك خصوصيات ثقافية 
واجتماعية طفيفة، وهناك ن��وع ما 
المظالم والمعاناة  خصوصيات في 
تراكمت منذ الستينيات حتى اليوم، 
بفعل غياب دولة المجتمع ودولة الحق 

والقانون والمؤسسات.
 وم���ن وج��ه��ة ن��ظ��ري أن المرحلة 
الحالية هي أفضل مرحلة تتوافر فيها 
مقومات وإمكانيات بناء دولة المجتمع 
وفي مقدمة هذه المقومات هو توافر 
اإلرادة الجمعية نحو ذلك، والذي يعتبر 

من أهم المقومات األولية والضرورية 
لنشأة الدول وبنائها، ولم يسبق طوال 
خمسة عقود أن توافرت اإلرادة الجمعية 
لبناء الدولة اليمنية الحديثة، مثلما 
توافرت اليوم، وبعيدًا عن مراكز القوى 
وتحالفاتها المختلفة، وإن كان هناك 
من اليزال يتربص ويعمل على إرباك 
المرحلة وتحريك العجلة نحو الخلف 
إلقامة دول��ة األف���راد وم��راك��ز القوى 

بتحالفاتها االنتهازية والسلطوية.
من هنا نطرح مسألة الهوية في سيادة 
حق تقرير المصير ال يستند ألسس 
منطقية وموضوعية من عدة نواٍح.. أننا 
عشنا ونعيش متغيرات جديدة أهمها 
هو تقلص نفوذ مراكز القوى والنفوذ 
لصالح إمكانية بناء دولة المجتمع، لكننا 
الى اآلن لم نفعل ونحقق ذلك، ومن 
ناحية أخ��رى أن المجتمع اليمني في 
الوقت الراهن يبحث عن تقرير مصيره 
بشكل جمعي، لذا فمن يحاولون أن 
يتمايزوا ويبحثوا لهم عن خيارات وحلول 
خاصة، بعيدًا عن الحل العام يعمقون 
األزمة ويعقدونها ليس هنا فحسب، بل 
ويتيحون الفرصة لمراكز القوى القبلية 
بناء  أن تعيد  والعسكرية  والدينية 
منظومة تحالفاتها النفعية واالنتهازية 
ثم التمكن من السلطة وف��رض أمر 
واقع وفقًا لقانون وحكم الغلبة، الذي 
لم نتحرر منه وال نحاول أن نتحرر منه 

بشكل واٍع ومنظم وموضوعي.
من جانب آخر دعونا نقترب اكثر من 
الحقيقة ومن إعادة تموضع االشكال 
الحقيقة  إن  الصحيح  في موضعه 
لتاريخية  وا لثقافية  وا االجتماعية 
تؤكد أننا لم نكن يمنين أوشعبين 
كما هو طرح الخطاب المتطرف وهو 
يناقش إشكالية الوحدة، بل كنا يمنًا 
واح��دًا وشعبًا واح��دًا بكل المقاييس 
العلمية واالجتماعية، لكن بهويتين 
سياسيتين، وإن ك��ان هناك بعض 
نها  فإ  ، ت لخصوصيا ا و ت  يزا لتما ا
ترجع الى تأثيرات وإنعكاسات هاتين 
لية  االشكا تكمن  وهنا  لهويتين،  ا
التنبه لها،  التي لم يتم  الحقيقية 
وأخذها في الحسبان عند صياغة 
مشروع الوحدة واالحداث التي حدثت 
عقب إعالن دولة الوحدة وتوجت بحرب 
صيف 94م هي انعكاس حقيقي لهذه 
االشكالية والتي تتمثل بشكل رئيسي 
في عدم صهر الهويتين السياسيتين 
في هوية سياسية واح��دة ونظام 
حكم واحد يستلهم جميع الصعوبات 

والفوارق والخصوصيات.

> يبدو أن لعنة مراكز القوى 
والنفوذ التي حلت على اليمن 
منذ ث��ورة سبتمبر تالحقنا 
حتى اليوم، حيث كانت هذه القوى 
بمثابة الكابوس ال��ذي جثم على 
ص��در اليمن منذ الستينيات الى 
اليوم وكانت العائق الحقيقي الذي 
وق��ف حائاًل دون تحقيق مشروع 
الدولة س��واًء في عهد السالل أو 
عهد اإلري��ان��ي أو عهد الرئيس 
علي عبداهلل صالح، ومازالت هذه 
القوى بأجنحتها القبلية والدينية 
والعسكرية هي الكابوس الذي 
م��ازال يالحقنا ويجهض أحالمنا 
لدولة مدنية عادلة  التطلع  في 
يسود فيها القانون وتُكفل حقوق 
وحريات جميع أف��راد الشعب دون 
تمييز أو إقصاء وتتحقق فيها العدالة 

االجتماعية للجميع.
وها نحن بعد مرور أكثر من عامين 
على اندالع األزمة السياسية التي 

كادت تعصف بالبلد وتنزلق به الى 
المجهول- تفاءلنا كثيرًا بانعقاد 
مؤتمر الحوار الوطني والذي سيتم 
من خالله حل مختلف المشاكل التي 
يعاني منها المواطن بطرحها على 
طاولة الحوار للخروج برؤية وطنية  
عادلة تنتصر للشعب اليمني الذي 
يتطلع الى وجود دولة عادلة ومدنية 
من  ته  حا طمو تحقيق  تستطيع 
خالل هذا الحوار الذي يجري، ولكن 
الذي يجعلنا غير متفائلين أن هذه 
القوى التي أعاقت مشروع الدولة 
سابقًا هي اآلن تمارس نفس الدور 
القديم للحيلولة دون تحقيق هذا 
الحلم الذي ظل يراودنا طوياًل من 
خالل عدد من الممارسات التي باتت 
ظاهرة للعيان سواًء ما يحصل من 
إرباك وعرقلة لمسار الحوار الوطني 
داخل مؤتمر الحوار الوطني أو من 
خالل الفوضى الحاصلة في مختلف 
ربوع اليمن والمتمثلة في ضرب 

أبراج الكهرباء وأنابيب النفط أو ما 
يحصل من اغتياالت وفوضى أمنية 
أو ما يحدث من تدمير لمؤسسات 
الدولة بشكل ممنهج.. كل هذا 
يؤكد أن هذه القوى هي التي تقف 
وراء ما يحصل في اليمن من أجل 

تنفيذ أهدافها الشريرة التي تسعى 
الى تحقيقها لتظل البلد بمثابة فيد 
وغنيمة يتقاسمونها فيما بينهم، 
وه��ذا األم��ر يضع القوى المدنية 
والوطنية أمام محك واختبار حقيقي 
لالنتصار لمشروع الدولة ومقاومة 
ك��ل م��ح��اوالت ه��ذه ال��ق��وى التي 
تريد إجهاض مشروع الدولة الذي 
يتطلع اليه كل اليمنيين، ولهذا فإن 
االنتصار لمشروع الدولة ال يمكن 
أن يتحقق إال بالوقوف صفًا واحدًا 
متالحمًا من قبل كل القوى المدنية 
تها  ا ء نتما ا بمختلف  طنية  لو ا و

السياسية واالجتماعية..
 فهل تعي القوى المدنية هذه 
المسؤولية التاريخية التي يجب أن 
تخوضها في هذه اللحظة التاريخية 
الفارقة في تاريخ اليمن من أجل 
االنتصار لمشروع الدولة ضد القوى 
التقليدية؟!.. سؤال سيظل مفتوحًا 
واأليام القادمة كفيلة باإلجابة عليه.
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وكعادتها كتلة احزاب المشترك 
وخصوصًا حزب االصالح الذي يحاول 
جاهدًا ممارسة سياسة استغالل 
الوضع الراهن الذي يعيشه الوطن 
نتيجة األزمة السياسية المفروضة 
على بالدنا ليقوم بأخونة الوظيفة 
العامة واقصاء اآلخ��ري��ن.. وهذا 

اليخدم الوطن في شيء.
إن جعل منصب رئيس الجامعة 
ونوابه وعمداء الكليات ونوابهم 
ورؤس���اء االق��س��ام العلمية يتم 
بطريقة االنتخابات سيضر العمل 
االكاديمي واالداري أكثر من فوائده 
حيث سيكون التنافس الحزبي هو 
المسيطر أكثر من معايير القدرة 
والكفاءة وسيتدهور  والنزاهة 

التعليم وستتحول الجامعات الى أشبه بجمعيات 
حزبية وسياسية وسيخضع رؤس��اء الجامعات 
والقيادات العليا فيها للتوجيهات الحزبية وسيضعف 
األداء والتنافس في مجاالت البحث العلمي والعمل 
على تطوير األداء االكاديمي واالرتقاء بالعمل 

االداري في الجامعات اليمنية.
وأعتقد بل أجزم انه لو كانت حقيبة وزارة التعليم 
العالي من نصيب حزب االصالح لكان االصالحيون 
أول من يقف ضد مقترح االنتخابات في الجامعات 
اليمنية، ولكن ألن ال��وزارة من حصة المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه لذلك يريد االصالحيون 
السيطرة على الجامعات الحكومية وتعطيل دور 
الوزير من خالل ممارسة الضغوط عبر السيطرة 
على المجلس األعلى للجامعات اليمنية، لذلك 
فإنني أدعو قيادات المشترك وخاصة حزب االصالح 
الى ان يتقوا اهلل في الوطن وان يساهموا في 
الحفاظ على الجامعات اليمنية لكي تؤدي رسالتها 
السامية بكل أمانة وصدق لما فيه المصلحة العامة 
بعيدًا عن الحزبية، وان نلتزم جميعًا معايير الكفاءة 
والنزاهة والقدرة بما يحقق بناء اجيال قادرة على 

استيعاب تطورات العصر وبناء اليمن المزدهر.
ومما يؤسف له ان يقوم بعض اعضاء هيئة 
التدريس بخلق الفوضى وتعكير األجواء الدراسية 
في الجامعات الحكومية ورفع شعارات مثل »ال 
دراس��ة وال تدريس« والتذرع بمكافحة الفساد 
بممارسة فساد أكبر وأعظم وهو تعطيل الدراسة 
والهدف ليس مكافحة الفساد بل نوع من الدعاية 
للجامعات االهلية التي يمتلكونها او يعملون فيها، 
والمتضرر الوطن وابناؤه البسطاء الذين يلحقهم 
آباؤهم بالجامعات الحكومية لعدم استطاعتهم 

تحمل أعباء الرسوم الدراسية في 
الجامعات االهلية.

تعمل على  التي  الحزبية  إنها 
تدمير أهم مؤسسات التعليم وهي 

الجامعات.
تعامل  بلة  لطين  ا يزيد  ومما 
حكومة الوفاق الوطني التي صارت 
تنفذ أجندة ح��زب االص��الح غير 
مهتمة بالمصلحة الوطنية بدليل 
ان موظفي الجامعات الحكومية 
س��ي��دخ��ل��ون ال��ش��ه��ر ال��راب��ع من 
اإلض��راب، في حين الحكومة غير 

مبالية وكأنها غير مسئولة؟!
 ان هناك مؤامرة حزبية تسعى 
للسيطرة على الجامعات الحكومية 
لممارسة أجندة خاصة بعيدة عن 

مصلحة الوطن.
لذلك فإن الحفاظ على الجامعات لتؤدي رسالتها 
مسئوليتنا جميعًا وفق رؤية تخدم الوطن والعلم 
والطالب.. بعيدًا عن الحزبية والمزايدات وشعار 
ثورة المؤسسات.. إننا في المؤتمر الشعبي العام 
نقول ذلك حرصًا على الوطن ومستقبل اجياله 
وليس خوفًا من االنتخابات بدليل فوز قائمة 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في انتخابات نقابة 
اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة ذمار 
التي جرت في 30 / 4 / 2013م وحقق المؤتمر 
فوزًا كبيرًا وكاسحًا وللمرة الثانية على التوالي.. 
لكن مصلحة الجامعات هي المعايير المهنية ال 

الحزبية.
لقد تعلمنا في المؤتمر ان مصلحة الوطن فوق 
المصالح الحزبية وه��ذا ما نتميز به عن بقية 
االح��زاب التي تسعى جاهدة لفرض مصالحها 

الحزبية على حساب الشعب والوطن..
إن قلوبنا تقطر دمًا ونحن نشاهد مئات الطالب 
وطب  الطب  كليات  ف��ي  للتسجيل  يتقدمون 
االسنان والهندسة والحاسوب واليتحقق أملهم 
نتيجة ضعف الطاقة االستيعابية التي صارت في 
حدودها الدنيا أمام كثافة اإلقبال.. أين مجلس 
النواب وأين حكومة الوفاق لدراسة وحل هذه 
المشاكل وتوفير المختبرات والمعامل وحل 
مشاكل العاملين بالجامعات.. ان هناك هجرة 
لعدد كبير من االكاديميين المتخصصين اليمنيين 
الى دول الجوار، في حين بالدنا بأمسّ الحاجة 
لهم.. وحكومتنا مشغولة بإرضاء الشيخ والجنرال 

واالصالح؟!

> هناك الكثير من التجارب الوحدوية الناجحة سواء التي حدثت 
في العصر الراهن أو العصور القديمة كالتجارب الوحدوية في أوروبا 
وأهمها الوحدة األلمانية.. ومحددات نجاح هذه التجارب تتجلى في القدرة 
على صهر التمايزات السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية في 
إطار واحد يشكل هوية جديدة لهذا المجتمع، دعامتها النظام السياسي 
الجديد الذي يرسي قيم التعايش السلمي المشترك.. ويكفل الحقوق 

والحريات والمواطنة المتساوية والتداول السلمي للسلطة.

كان مجلس النواب موفقًا في قراره بخصوص اعادة النظر في مشروع التعديالت على 
قانون الجامعات اليمنية وذلك من منطلق المصلحة الوطنية والحفاظ على الجامعات 

لتقوم بأداء رسالتها العظيمة بعيدًا عن المكايدات السياسية والمماحكات الحزبية.

> سمير النمر

دولة المجتمع
الهوية اليمنية المفقودة

حسين علي الخلقي

مشروع الدولة وهيمنة القوى التقليدية

جامعات علمية ال دكاكين حزبية

> أحمد أبكر األهدل

> عندما تقف من حولك كل الساعات
ما عدا ساعة العمر..

التي ال تتوقف سوى بموتك..
عندما تضيق بك الدنيا.. رغم وسعها..

عندما تتساقط من ظهرك سنين العمر..
المليئة باألحالم التي لم تتحقق..

عندما يأتي الليل يسألك عن ساعات 
النهار

التي تاهت بين الرجاء واالنتظار..
عندما تشيع صديقًا..

كان له نفس أحالمك وأمانيك.. التي لم 
تتحقق حتى اآلن..

عندما يجبرك الوقت.. ان تسكت على 
ألمك..

أن تنام على جوعك..أن تبتسم في وجه 
من قهرك..

أن تخاف من صمتك ..أن تضحك رغم 
حزنك..

عندما يتمرد عليك ظلك.. ألنك لم تخبره 
متى ستصل الى بر األمان

عندما يعبث الزمن.. بأحالمك.. بوطنك.. 
بثقتك في نفسك..

عندما تبكي بال دم���وع.. تضحك بال 
أسنان.. تنزف بال دماء

عندما يُلقى القبض على خطواتك.. 
بتهمة أنها مجهولة..

عندما يسجن الوطن في داخلك ألنه فقد 
األمان معك..

عندما يُفرض عليك الصبر وينزع منك 
االنفعال..

عندما ال يبقى لك قوُل الحق صاحب..
عندما يهاجمك الليل بجيش من الهموم 

فيقتل إصرارك ويسبي آمالك..
عندما تبكي في جوف الليل مثل األطفال 

التي تخشى من رعود السماء..

كلمات ليست كالكلمات


