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عن الحالة التشريعية االنتقالية
< يرى أرباب الفلس��فة أن هناك ثالث حاالت تمر بها الحضارات البش��رية ولكل حالة
قانونها الذي تفرضه الظروف العامة التي تمر بها تلك الحاالت ..ويرى ابن خلدون في
مقدمته أن الحالة التش��ريعية االنتقالية هي الت��ي تعقب في تقديره الحالة الالهوتية
والعس��كرية وتس��بق الحالة الوضعية والصناعية التي يتغلب فيها تقدم المجتمع بفضل
تق��دم المعرفة واتس��اع دائ��رة العلوم ..ومقاربة اب��ن خلدون هي األقرب ف��ي التعبير عن
ً
س��ياق نمو المجتمعات القبلية العربية التي تشهد انتقاال متسارعًا الى الحالة التشريعية
العقالنية بالتوازي مع نمو وتطور قيم االنتاج وعالئقه وأدواته وتوسع التجارة واألسواق.

األزمة اليمنية و «بلياتشوهات» الثورة
< اليمن صارت عنوانًا لألزمات التي ال تنتهي  ..والمواطن اليمني البس��يط
ه��و دائمًا وقود ه��ذه األزمات وهو من يدفع ثم��ن الصراعات والطموحات
المتج��ردة من النبل واألخالق ،وثمن الس��خافات الكثي��رة التي تتدثر حينًا
بالسياسة وحينًا آخر بالدين ،وتغدو أكثر سخفًا عندما تلبس رداء الثورة وترفع
ش��عارات الدولة المدنية والعدل والمساواة والنظام والقانون بهذا الشكل الذي
تمارسه حكومة الوفاق الوطني.

عبدالرحمن مراد
والمتأمل في اللحظة السياسية التي تمر بالوطن العربي وبالتحديد في
مصر يدرك أن جدلية الحالة االنتقالية التشريعية أصبحت تفرض ضروراتها
الموضوعية على الواقع االجتماعي والسياسي والثقافي واالقتصادي فالتالزم
بين األبعاد المختلفة تالزم ضرورة واحتياج وتكامل ولكل بعد تأثيراته
المباشرة وغير المباشرة ،وإدراك العالئق وتأثيراتها وتالزماتها يعمل
على إحداث التوازن النفسي واالجتماعي لألفراد ويساهم بقدر وافر في
الحالة االنتقالية التشريعية ويكفل قدرًا من التناغم مع تطلعات األفراد
والجماعات ويحقق القدر المناسب من الشعور بالقيمة والفاعلية ،ولذلك
فالشارع المصري حين خرج في ( 30يونيو 2013م) لم يكن خروجه
اعتباطيًا ولكنه كان خروجًا فرضته حالة االنتقال السريعة المتوافقة مع
إيقاع المرحلة بعد أن ّمر بالمرحلتين العسكرية
والالهوتية وهو اآلن يحث الخطى الى الحالة الوضعية
والصناعية ،حالة االنعتاق من رق الحاجة مع اقتصاد
السوق وبحيث تتوافر في تفاعالته طاقة تعمل
على إنتاج نظام اقتصادي اجتماعي متوازن يكفل
وجود الجميع ويعترف بالكل وال يحاول إقصاء أحد.
وقد يدرك المتابع للحالة المصرية بروز مثل ذلك
الخطاب وبشكل اليقبل التأويل على ألسنة قادة
الفعاليات السياسية التي رأت من خالل تظاهرها
في الساحات والميادين حاجتها في االنتقال من
التشريع الديني الى التشريع العقالني بحكم حاالت
االنتقال والتطور التي تمر بها المجتمعات العربية،
فالتشريع الديني تفاعل مع االقتصاد البسيط أي
اقتصاد ما قبل الصناعي وقد لمسنا ذلك في خطاب الرئيس المصري المعزول
محمد مرسي حين عدد محاسن نظامه وإنجازاته خالل عام وهو األمر الذي
بعث الغضب في كوامن الذات المصرية التي تبحث عن وجودها في تراكمات
اللحظة الحضارية الجديدة لحظة االنتقال الى الحاالت المركبة والتعايش
واالعتراف بوجود اآلخر وبحقه في الوجود والتفاعل والمشاركة ،وكانت
حاجة المجتمع وحاجة الجماهير أكبر من تشريعات فقهاء القرنين الثالث
والرابع الهجريين وما تالهما بحكم حاالت التدرج واالنتقال التي تمر بها
المجتمعات ،فكل مرحلة تفرض ضروراتها وتشريعاتها ،وخروج الجماهير
المصرية على الدكتور مرسي واالخ��وان في مصر هو تعبير عن حاجتها
في االنتقال من التشريع الديني الى التشريع العقالني بدليل أن الدستور
يمض عليه أكثر من عام يخضع اآلن للتعديل
المصري الجديد الذي لم ِ
وهو وفق البيان العسكري في حكم المعطل ..وقديمًا قال ابن خلدون في
مقدمته« :اعلم أنه تقدم لنا في غير موضع ان االجتماع البشري ضروري وهو
معنى العمران الذي نتكلم فيه ،وأنه البد لهم في االجتماع َّمن وازع حاكم
يرجعون اليه ،وحكمه فيهم تارة يكون مستندًا الى شرع منزل ،وتارة الى
سياسة عقلية يوجب انقيادهم اليها ما يتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم

بعد معرفته بمصالحهم ،فاألولى يحصل نفعها في الدنيا واآلخرة ،لعلم
الشارع بالمصالح في العاقبة ولمراعاته نجاة العباد في اآلخرة ،والثانية إنما
يحصل نفعها في الدنيا فقط» ،فالعمران البشري -عند ابن خلدون  -البد له
من سياسة ينتظم بها أمره ،وتلك السياسة لم يخض فيها العقل التشريعي
االسالمي «العقل الفقهي» التأريخي ،ولذلك نجد اغتراب الحركات السياسية
الدينية عن واقعها المعاصر لتغليبها النقلي /النصي على العقلي /التجريبي
في منهجها التعاملي والتفاعلي مع مظاهر العصر.
ما يجب أن ندركه إدراكًا واعيًا وكليًا أن حركة الشارع العربي أحدثت قدرًا
كبيرًا من االنزياح في المفاهيم وفي الوعي لذلك فأطر االندماج االجتماعي
التقليدية التي ّ
سوغت االستبداد لم تعد قائمة  -بدليل النموذج المصري-
وأصبحت الجماهير المنتفضة أكثر تكيفًا مع
أط��ر وأش � ًك��ال االن��دم��اج االجتماعي التعددي
األكثر قبوال لآلخر واألكثر ديمقراطية  -يمكن
مالحظة خطاب حركة تمرد وخ�ط��اب رم��وز
ثورة  30يونيو بمصر ..والتعدد طبيعته يعمل
على تفكيك المنظومة الثقافية المألوفة والعامة
السائدة في المجتمعات التقليدية أيام االستبداد
حتى يتمكن من شرعنة العودة الى أطر االنتماء
الطائفي والعرقي والساللي والجهوي ،ولعلنا
نالحظ حركة المجتمع في ال��دول التي حدثت
فيها ري��اح تغيير الربيع العربي إذ ثمة صوت
هنا أو هناك يحمل سمات النزعات االنفصالية
أو ينادي بها كما هو في اليمن ،وفي ليبيا ،وفي
تونس ،بل سمعنا بذلك حتى في مصر وهي من األوطان التي يدرك العالم
من حولها أنها األكثر تماسكًا في بنيتها الوطنية وفي هويتها الحضارية،
ومثل تلك الظواهر تفضي بنا الى القول إن ثمة مستجدات قد حدثت -
وهي مستجدات متواترة  -وال يمكن القفز على حقائقها الموضوعية في
الواقع  -ونحن نلحظ اغتراب حركة االخوان عن هذا الواقع كيف أوصلها الى
مربعات البداية وأشعل نيران الثورة ضدها  -ومثل تلك الحقائق الموضوعية
ال يمكن التعامل معها إال في إطار دولة ديمقراطية مستقرة تتأسس على
مبدأ الثقة في القضاء النزيه والعادل واحترام المصلحة الوطنية المرسلة،
بعيدًا عن حالة االغتراب.
وعلينا أن ندرك أن بناء الدولة وبناء المؤسسات ،وتحقيق دولة القانون،
هو الضمان األكيد لمنع الوالءات لالنتماءات األضيق واألحادية والعزلة ،ولن
يتحقق ذلك اال من خالل البنية التشريعية التي تحقق االنتقال واالندماج
لكل الطيف المتعدد والمتمثلة في الدستور وإدارة الحكم والتمثيل النيابي
والمحلي ،وتنظيم المؤسسات المدنية ،وتعزيز االهتمام بالبنية الثقافية..
وفي ظني أن مصر وصلت الى هذه القناعة بعد عامين من التيه ..ونأمل من
فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار أن يأخذ العبرة من تجارب اآلخرين.

❞
تحقيق دولة القانون،
هو الضمان األكيد لمنع
الوالءات لالنتماءات
األضيق واألحادية والعزلة
❞

منذ تحقيق ال��وح��دة والنقلة النوعية التي
شهدتها مقارنة بما كانت عليه ف��ي السابق،
أدهشني مشروع أنفاق جبل فرتك التي اختصرت
المسافة التي كان يقطعها أبناء المهرة وحضرموت
من خالل تنقلهم بين المحافظتين والتي كانت
تصل الى ما يقرب من عشر ساعات لتأتي مبادرة
الزعيم بشق االنفاق والتي اختصرت الزمن الذي
يقطعه المسافر م��ن ح��ض��رم��وت ال��ى المهرة
والعكس الى أقل من خمس ساعات حيث حظي
هذا المشروع باهتمام ومتابعة الزعيم حرصًا
منه على تخفيف أعباء المواطنين الملقاة على
عواتقهم جراء البعد الشاق.
ال��ن��ه��ض��ة ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي ش��ه��دت��ه��ا ال��م��ه��رة
عقب تحقيق الوحدة المباركة قطعت أشواطًا
متقدمة وهناك جوانب ومجاالت الت��زال بحاجة
الى المزيد من الرعاية واالهتمام وخصوصًا فيما
يتعلق باالستثمار الناجح للموانئ والشواطئ
على امتداد مديريات المحافظة التسع وانعاش
ال��ج��ان��ب ال��زراع��ي واس��ت��ص�لاح األراض����ي القابلة
للزراعة وتوزيعها على الشباب وإقامة المزيد
من المعاهد الفنية والتقنية والمهنية وتوفير
المزيد من فرص العمل للشباب ومساعدتهم
على االلتحاق بركب الوظيفة العامة واالسراع في
تنفيذ مشروع المجاري والصرف الصحي ..من غير
المعقول أن يتحول ميناء نشطون الى وكر لألشباح
والغربان والطيور المهاجرة دون أن يكون هناك
أي معالجات لهذه القضية ،وال أعلم ما هو مبرر
اإلهمال لهذا الميناء المهم وما هو سر الصمت
والتجاهل لما يمر به من ظروف في غاية التدهور
وذلك بسبب عدم توفر االمكانات والدعم المادي
للقائمين على إدارة الميناء وكأن المهرة خارج

< محمدعلي عناش
ال ألوم رئيس الحكومة باسندوة لوحده ،فهو نسخة لكوارثنا
التاريخية ولحقيقة البؤس اليمني ،وصورة متكررة لمفاعيل
إنتاج األزم��ات وتمييع العقد االجتماعي ،وإح��داث التوقف
التاريخي لحركة التطور في اليمن ،لكننا نلوم من اعتقدنا أنهم
من بقايا الحركة الوطنية اليمنية ،ألنهم هم من ضيعوا الفرصة
التاريخية في إح��داث التغيير ،وهم من ميعوا هذه اللحظة
واستنسخوا أس��وأ ما في تجاربنا التاريخية في الحكم ،وهم
من وضعوا هؤالء في المكان غير المناسب مكان صنع القرار
وتحويلهم الى سلطة ،لكنها كانت سلطة فيد وفساد وأزمة،
وسلطة تدمير لهذا الوطن.
أزماتنا مستمرة التكاد تنتهي أو تتوقف منذ مئات السنين،
فصول التاريخ تحكي هذه المأساة وهذه المتوالية التاريخية من
األزمات ،والمواطن اليمني هو دائم ًًا من يدفع الكلفة الباهظة،
نتيجة ألن اليمنيين لم يقيموا دوال وإنما أقاموا سلطات كانت
تحقق نوعًا من األمن واالستقرار ،غير أن الكلفة هذه الفترة
كبيرة جدًا ،رغم أن هذه الفترة حملت عناوين كبيرة كالثورة
والوفاق الوطني والمبادرة الخليجية ،إال أنها لم تحاول أن تقيم
دولة وفي نفس الوقت لم تقم سلطة ،وإنما أقامت مراكز قوى
وتجار ح��روب ومشاريع صغيرة ،وق��وى سياسية وثقافية
انتهازية ،مهمتها تزييف الواقع وقلب الحقائق وتجميل
المشوه وحرف مسار التغيير السليم.
في هذه الفترة التي تمخضت عما يسمى بالثورة ،صارت
الكهرباء تضرب وتدمر بشكل يومي من قبل قبيلة أو جماعة
معروفة باالسم والصفة ،دون أن تحرك ساكنًا من نعتقد أنها
دولة أو حكومة ..استهداف الكهرباء بهذا الشكل ليس حدثًا
عاديًا وإنما عمل سياسي منظم مرتبط بأجواء الفوضى ومفاعيل
األزمة ،اال أنه يعكس مدى االنحطاط والسقوط السياسي الذي
وصلنا اليه في اليمن ،ومدى فقدان احترام ال��ذات والشعور
بالمسؤولية الوطنية لدى وزير الكهرباء صالح سميع ،الذي لم
يقدم استقالته من منصبه حتى اآلن ،كما يفعل من يحترمون
أنفسهم ويقدرون مسؤوليتهم رغم فداحة ما تعرضت له
الكهرباء في عهده ..من المؤكد أن قوة الالمباالة لديه عالية،
لذا ال ينتابه أدنى شعور بالمسؤولية وال يشعر بالخجل ،لذا
يتمادى في األمر ،ويحول ضرب الكهرباء الى صفقات واتفاقيات
وعموالت كلها تتكلم بلغة المليارات المهدورة وتحكي عن
حجم فساد الرجل ال��ذي هو ج��زء أصيل من فساد المرحلة
الثورية.
في هذه المرحلة صار دم اليمنيين ومايزال مراقًا ورخيصًا في
مذبح الغدر والخيانة وضآلة الضمير ،وماتزال أشالؤه تتناثر

«المهرة يا فخامة الرئيس»

بدون زعل

< محافظ��ة المه��رة واحدة من أع��رق المحافظات اليمنية كانت في الس��ابق عبارة عن منفى قبل
الوحدة وظلت بعيدة عن دائرة االهتمام رغم األهمية التي تكتسبها وموقعها االستراتيجي وما
تمتلك��ه من مقومات وعوام��ل تجعل منها مهيئة ألن تصبح وجهة س��ياحية واس��تثمارية وحضارية فريدة،
تمتاز هذه المحافظة بطيبة أهلها وعشقهم الالمتناهي للوحدة ألنهم لمسوا خيراتها ُ فيما يتعلق بالتنمية
المحلية ذات الصلة بالبنية التحتية من طرقات ومؤسس��ات خدمية وغيرها وقد س��معت خالل تواجدي فيها
ً
ثناء منقطع النظير على الرئيس الس��ابق الزعيم علي عبدالله صالح حيث يحظى بتقدير الس��واد األعظم من
أبنائها على االهتمام الذي حظيت به
دائرة اهتمام السلطات الرسمية؟!!
زرن��ا حوف متحف الطبيعة الربانية الساحرة،
ولعمري ما رأيت أجمل منها ولكنها لألسف جوهرة
بيد ف��ح��ام ،فما تمتلكه م��ن مقومات طبيعية
وع��وام��ل ج��ذب سياحية ال يحتاج س��وى تعامل
الحكومة مع هذه المنطقة بشيء من المسؤولية
والحرص على المصلحة الوطنية وذل��ك بإحداث
نقلة نوعية في جانب الخدمات والتنمية المحلية
والعمل على توفير كافة مقومات الجذب السياحي
واالستفادة من التجربة العمانية في صاللة التي
تقع على الضفة المقابلة لحوف من الجبل األخضر
الفاصل بينهما ،فكلنا نعرف صاللة ومهرجانها
السنوي وما أحدثه هذا المهرجان من طفرة تنموية
وحضارية وسياحية يعود بالنفع على االقتصاد
العماني بماليين الرياالت.
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صدقوني المسألة ليست صعبة أو شاقة كما
يظن البعض ،بل هي سهلة ومتاحة والمطلوب
توفر اإلرادة القوية المتطلعة لخدمة المهرة وكل
سكانها وزوارها.
الحكومة معنية بمساندة جهود السلطة المحلية
بالمهرة وذلك بتوفير الدعم المادي الستكمال
مشاريع التنمية وخلق بيئة استثمارية وسياحية
جاذبة واستغالل ق��رب المهرة من ال��ح��دود مع
سلطنة عمان م��ن أج��ل استقطاب رج��ال المال
واالع��م��ال العمانيين ل��خ��وض غ��م��ار االستثمار
في حوف وفي غيرها من المناطق على مستوى
المحافظة واالهتمام بتنشيط السياحة الداخلية
من خالل تخفيض أسعار تذاكر السفر وخصوصًا
الطبيعة التي
خالل فترة موسم اإلخضرار
وروعةلقد ُص ُ
عقت وأنا
تكتسيها هذه األرض الساحرة..

عبدالفتاح علي البنوس

استمع الى شكاوى المواطنين من األسعار الخيالية
للرحاالت الجوية الى المهرة والتي باتت مقتصرة
على طيران السعيدة بواقع رحلة اسبوعية.
وشعرت بالحسرة عندما قيل لي بأن الخطوط
الجوية اليمنية ألغت رحالتها الى مطار الغيظة
رغم أهمية هذا الخط المالحي الجوي المهم ،دونما
استشعار لما قد يترتب على هذا القرار الجائر
والالمسؤول ،فهل ُيعقل أن ُيتخذ مثل هذا القرار
االرتجالي بكل هذه البساطة؟!!
شخصيًا  -أظن وبعض الظن إثم  -بأن هذا القرار
يهدف الى عزل المهرة وتوقيف النشاط التجاري
واالستثماري والسياحي فيها واتمنى ان تصل
شكاوى المواطنين واستنكارهم لهاذ القرار الى
الرئيس عبدربه منصور هادي ليصدر توجيهاته
بإعادة تفعيل رحالت اليمنية الى الغيظة ،وكنت

المواطن النزيه المخلص يفرض احترامه على الجميع

بشكل مفجع ومقزز على والئم السياسة والدين وتجارهما،
وممتهني حرفية التضليل ومروجي هيروين الغباء والغيبوية
والتفكير األع��وج في المجتمع ..تستمر الجريمة كما حدث
باألمس في شبوة بحق  56شهيدًا من رجال الجيش واألمن،
وكالعادة ال نشعر بالحسرة والخجل وال نحاول أن نبحث في
األسباب والعوامل ،كي نتلمس الحلول والمعالجات ونقف على
الحقيقة وراء هذا القتل بالجملة ،وإنما نمر على الجريمة مرور
الكرام ونطويها ببيان صغير مبهم وجاحد ..كي تستمر  ،ولكي
نصحو في الغد على دوي جريمة أخرى أكثر بشاعة ،وغير أن
الجاني ليس مجهول الهوية ..تستمر األزمات والفجائع وتتوالد
وتتناسخ كل يوم ،وينحدر الوضع الى هذا المستوى من السوء
والبشاعة ،والبعض مايزالون مشغولين برفع الحصانة والعزل
السياسي ،ومشغولين بالتمديد وتقرير المصير ،يبحثون عن
أشباح ومعارك وبطوالت عدمية من داخل فكرة التغيير التي
انزاحت كثيرًا عن الواقع والحقيقة.
ما الذي حصل فجأة هنا وهناك؟ ولماذا صارت الصورة بهذا
الشكل من الخراب والدمار والفوضى؟ لماذا صار المشهد العربي
مخضبًا بالدم ومزركشًا باألشالء؟ لماذا لم نعد نصحو في الصباح
كي نستفتح يومنا الجديد على صوت فيروز وأنغام الرحباني
التي تمنحنا مزيدًا من التفاؤل واألمل؟ وإنما صرنا نستفتح أيامنا
على دوي االنفجارات وأزيز الرصاص ورائحة البارود ،وباألخبار
المفجعة عن جز الرؤوس والقتل بالجملة عبر شخص أو شاب
مفخخ.
الكلفة العربية ص��ارت باهظة جدًا طالت كل ش��يء ،البشر
والمكان والجمال والتفكير والحكمة.
المشهد العربي متشابه والجاني واح��د ،يمتلك الكثير من
أدوات التأزيم والفوضى والعنف الممنهج ،ولديه القدرة على
الظهور والتخفي بأي شكل وفي أي وقت ،والقدرة على التغلغل
والتأثير داخل الحركات الليبرالية واليسارية وتجنيدها ألداء
دور البلياتشو في سيناريو العدم ..الذي حصل ويحصل هو
إفراز «حركة االخوان المسلمين» التي تفكر وتتحرك كتنظيم
دول��ي ،هو الجاني ،وهو ال��ذي يمتلك هذه القدرات ،حتى في
تحويل اآلخرين الى مهرجين وبلياتشوهات التفكر بدولة
المجتمع وإنما تفكر بشيء آخر نجهله ،وتظل تنتظر لجودوا
الذي يأتي وقد اليأتي ..المصريون هذه المرة أدركوا الحقيقة
وفكروا بدولة المجتمع فتمردوا على دولة االخوان ،وصمموا
أن يكونوا صانعي ثورة حقيقية ،ال أن يظلوا بلياتشوهات في
مسرح االخوان العدمي ،فعملوها في يوم  30يونيو العظيم
 ..نحن بحاجة الى التفكير بدولة المجتمع وأن نتمرد على دولة
التنظيم.
ُ
أتطلع لو أن رئيس الجمهورية سار على خطى
سلفه في تلمس أوضاع المحافظات اليمنية عن
قرب والوقوف على مستوى الخدمات والتنمية
فيها على اعتبار ذلك من أولويات مهامه من خالل
زيارات تفقدية يضع خاللها النقاط على الحروف،
ومن خاللها يستطيع تقييم أداء السلطة المحلية
ويتمكن من الوقوف على ما تحتاجه المحافظات
من مشاريع في مختلف المجاالت ،وهنا اتساءل..
هل يعلم الرئيس هادي بإيقاف رحالت اليمنية
ال��ى الغيظة؟ وه��ل يعلم باحتياجات المهرة
التنموية؟ !:وبالخسائر التي تتكبدها الدولة جراء
استمرار التهريب عبر المنافذ التابعة لمحافظة
المهرة؟! و ب��أن أبناء المهرة يعشقون الوحدة
ويتفاخرون ويعتزون باليمن الواحد الموحد وأن
ذلك يتطلب من الحكومة مبادلتهم الوفاء بالوفاء
والعمل على منحهم الدعم والرعاية واالهتمام
الذي يحقق لهم ولمحافظتهم التطور والتحديث
والنماء واالزدهار.
المهرة جوهرة ثمينة ودرة زاهية وآية من آيات
الجمال والسحر الرباني ومتنفس لكل الباحثين عن
الراحة واالستجمام واالستثمار ،المهرة محافظة
متعددة ال��ث��روات وكثيرة الخيرات ومتنوعة
المناخ والتضاريس ،المهرة كنز مدفون ينتظر
من يكتشفه ويعمل على استغالله االستغالل
االمثل ،واعتقد بأنه آن األوان لتحقيق ذلك على
أرض الواقع وهي مهمة منوطة بالرئيس والحكومة
والسلطة المحلية ونتطلع الى سرعة ترجمتها
على األرض ،لكي تأخذ المهرة مكانتها وتحظى
باالهتمام والرعاية التي تمنحها األل��ق والتميز
والرقي والتقدم والتطور واالزدهار.

