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          تتكلف والطبع غالب!    
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- الحطيئة-

الصوملة واألفغنة في قراءة أبعد من اليمن!
> حي��ن أزم��ات اليمن ما بعد تحقق الوحدة 1990م ولعق��د كانت الصحافة واإلعالم المصري يتحدث عن أفغنة اليمن 
كاحتم��ال، فيما الصحافة واإلعالم الس��عودي يقرأ هذا االحتمال كصوملة، ومس��ألة األفغن��ة أو الصوملة كاحتمال تظل 
قائمة أو  غير مستبعدة حتى في المشهد الحالي لليمن 2013م، ولكني كنت استغرب وأبحث عما وراء اختيار التنصيص 

بين صوملة وأفغنة، لماذا أو ما أفضلية كل طرف الختيار تنصيص أو لتجنب تنصيص آخر؟

  أحمد مهدي سالم

عندما كنت على مشارف الثانوية كنت مولعة جدًا 
ومبهورة جدًا باالستاذة رؤوفة حسن -رحمها الله- 
ولم ادر لماذا اختار والدي لي كتابًا قصصيًا ذات يوم 
يخص االستاذه رمزية معلاًل هدفه تصحيح أسلوب 
السرد لي عندما كنت اكتب القصص لحصة التعبير 
مقابل معرفته بان مثلي االعلى شخصية األستاذة 
رؤوف��ة ربما كان يريد ان يلفت انتباهي الى شيء 
ما ولكن رددت له الصاع صاعين واعلنت اعجابي 
بالصحفية المشهورة في ذلك الوقت األستاذة نضال 
االحمدية وبكل امرأة قادرة على ان تواجه وتجابه 
وتقارع الحجة بالحجة وعندما تخرجت من الثانوية 
كان اول برنامج تدريبي وتأهيلي احضره في اتحاد 
نساء اليمن اخذتني الدهشة وانا اقف وجها لوجه 
امام االستاذة رمزية تلك القاصة الراقية الحساسة 
جدًا وقفزت مرة اخرى ألعلن البي بانه خسر الرهان 
معي وتلك القاصة الرقيقة هي قيادية وهي تطالب 
بحقوق المرأة وق��ادرة على المواجهة والتحدي 
لذا هي تمثل المرأة اليمنية... ومع االيام ادركت 
تناقض الرجل الشرقي حين تذهله المرأة الهادئة 
وه��و يشجع المرأة القوية والمواجهة وصاحبة 

الصوت العالي.
األس��ت��اذة رمزية اإلري��ان��ي كانت واقفة بصالبة 
تقلدت الكثير من المناصب بصمت وبهدوء أذهل 
الكثير.. تدرجت حزبيًا حتى وصلت ال��ى اللجنة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام وتدرجت حقوقيًا 
حتى أصبحت األمين العام التحاد المرأة العربية 

وتدرجت أدبيًا حتى أصبحت كاتبة حساسة ورقيقة 
ه��ادئ��ة كما ك��ان يشعر وال��دي..ل��ك��ن ال��م��وت كما 
عهدناه وعرفناه حين يأتي ال يستأذن وال يطرق 

األبواب بمواعيد مسجلة ولكنها حزينة.
لذا أنا اليوم حزينة ألن األح��زان توقظ األح��زان 
واألنباء توقظ األنباء استرجعت تلك األيام التي كنا 
نا ونحن خائفون منهم  نرفع أعيننا حتى نرى عظماء
نا ونحن خائفون عليهم..  واليوم نحن نرى عظماء
 إاّل أن أوصي عائلتها بمكتبتها وأقالمها 

َ
فلم يتبق

وأوراقها برسائل قرائها بأسرارهم وحكاياتهم.
أوصي عائلتها بهاتفها بقائمة االسماء في الصادر 

والوارد.
أوص���ي عائلتها بعلبة اك��س��س��وارات��ه��ا ب��ال��ذات 
حجابها المميز سواًء أكان البني أو األخضر أو األزرق 
 لنا سوى ذلك 

َ
أو الليموني ألنها غادرتنا ولم يتبق

الحرف الذي صنع بها ومنها وعليها.. رحمة الله 
على االستاذة رمزية اإلرياني.

عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، 
األمين العام التحاد المرأة العربية، رئيس اتحاد 

نساء اليمن.

فاصلة :
ه��ي: كم نحتاج ل��إدارة بالحب وس��ط كل هذه 
الحزبية والطائفية والمذهبية والجيش المفكك..

هو: كم نحتاج لإدارة بالعصا..

 فقالوا عن اليمن إنها البالد السعيدة، فالسعادة التي قال بها 
الرومان ورموز الحضارات القديمة ال تعني اكثر من االستقرار 

النفسي واالجتماعي واالقتصادي والقدرة على التوازن.
ومنذ تفرقت أيدي سبأ أصبحت اليمن تعيش وضعًا استثنائيًا 
ال يتسق مع طبيعتها الحضارية والثقافية، وظلت تحت نير 
االستبداد والطغيان وهيمنة النسق المغاير لها مما جعلها تقع 
تحت سلطة واقع منفصل ظل يعبث بكل العوامل المجددة 
للنسق الحضاري والثقافي، ومثل ذلك كان عاماًل مهمًا في تعزيز 
مشاعر االغتراب الزمانية والمكانية في الذات اليمنية ويكاد أن 
يكون ذلك عاماًل مهمًا ايضًا في مضاعفة الشعور بالنقص الذي 

ال يجد تكامله اال في اآلخر.
ما ليس مدركًا في التداول العام أن البعد الحضاري اليمني 
كان يرتكز على القيم الصناعية واالنتاجية وكانت اليمن مركزًا 
اقتصاديًا مهمًا، بل كانت منارة يقصدها كل العالم، وكان لعرب 
الصحراء رحلة كل عام اليها وأخرى مماثلة الى الشام وما تزال حتى 
هذه اللحظة تشكل بعدًا استراتيجيًا في طريق المالحة والتجارة 
الدولية ومثل ذلك كان سببًا جوهريًا في الوجود الحضاري القديم 
ولن تستطيع اليمن النهضة من كبوتها دون البناء على ذلك 
التراكم من خالل التحليل السياقي والتقاطعي، وإعادة تعريف 
الهوية التاريخية والثقافية والحضارية، وبناء الذات اليمنية ذات 
الحضور التاريخي واالمتالء الحضاري حتى يمكنها تفجير طاقات 
تلك الذات وتوظيفها فيما يحقق التطلعات في استعادة الوهج 
الحضاري وبناء اليمن بناًء حضاريًا قادرًا على التفاعل واالضافة الى 
الحضارة االنسانية في هذا العصر الذي نعيش خطواته الحضارية 

المتسارعة وإىقاعه التقني واالنساني البديع.
ومثل ذلك لن يتحقق إال من خالل مشروع وطني ناهض يسعى 
الى إعادة الوصل الحضاري والتفاعل مع لحظته الجديدة وتكون 

أبرز وأهم أهدافه:
1- إعادة تعريف الهوية التاريخية والثقافية والحضارية.

2- تحقيق االم��ت��الء الحضاري م��ن خ��الل التحليل السياقي 
والتقاطعي ال التحليل الكمي واالستفادة من الوسائط الحديثة.

3- التأكيد على ال��ذات اليمنية وتفجير طاقاتها بما يحقق 
التفرد والتميز والندية مع اآلخر والتأكيد على االستراتيجيات 

التكاملية ونقد االنفصاالت القيمية بين الذاتي والسياسي.

ومن هنا يمكن القول إن استعادة يمنية اليمن في األبعاد 
الحضارية والثقافية واألخالقية ضرورة تمليها الحاالت القهرية 

التي تعاني منها اليمن أرضًا وإنسانًا ودولة.
إذ أنه ال يمكننا القفز على حقيقة منطقية نشهد تفاصيلها 
كل يوم وهي أن اليمن مستهدفة ومنذ زمن بعيد، ونحن ندرك 
أّن هناك من يحاول أن يضرب يمنّية اليمن في عمقها الحضاري 
 وتعطيل الدور الجديد من 

ّ
والتاريخي والثقافي، ويحاول شل

خالل تصدير المشاريع التدميرية التي ال تتوافق مع الطبيعة 
اليمنية وال مع يمنية اليمنيين الحقة.

إشغال هذا البلد باالضطرابات والحاالت االمنية القلقة والوضع 
االقتصادي المتدني وباالنقسامات والتشظي وبفرض الهيمنة 
على بعض الرموز السياسية واالجتماعية قضايا استراتيجية 
لبعض أولئك الذين يخافون العمق الحضاري لهذا وتأثيره على 
مستقبلهم، ولذلك شهدت وتشهد اليمن تدميرًا لكل مآثرها 
الحضارية والثقافية والتاريخية، والكثير يدرك أن حركة شراء 
المخطوطات نشطت وبشكل مذهل خ��الل العقود الماضية 
وحركة تدمير المآثر التاريخية وتهريب القطع األثرية بالمعنى 
المباشر هناك حركة ذات منظومة متكاملة هدفت وتهدف 
الى الفصل الحضاري واغتراب االنسان اليمني من أجل سهولة 
الهيمنة عليه، فالفراغ حلقة دائرية، تدور في تيه حتى تتمكن 
من االمتالء، وهي بدورانها إما أن تشعر بذلك االمتالء الحضاري 
والتاريخي والثقافي أو أْن تشعر به من خالل تكاملها مع اآلخر، 
ولعل الخيار االخير هو األكثر ظهورًا في جل نشاط االنسان 
السياسي والثقافي واالجتماعي، وهو الخيار الذي تسعى إليه 

بعض القوى االقليمية.
ثمة حلقة مفقودة في التكامل الحضاري لعل أبرز عناوينها 
لم تكن محط اهتمام أي مشروع سياسي، والتفاعل مع تلك 
الحلقات المفقودة إلعادة وصلها في سياقها الطبيعي هو األمل 
الكبير الذي يعيد لهذا الوطن بعض بريقه الحضاري، وال أظن أن 
هناك قوة وطنية وسياسية مؤهلة لحمل هذه الرسالة كالمؤتمر 
الشعبي العام الذي جاء من خصائص التربة اليمنية ونبت في 
الحاضنة الحضارية اليمنية وترعرع في مناخات الثقافة اليمنية.
فالمؤتمر الشعبي العام أصبح معنيًا أكثر من غيره في ترتيب 
الورقة الثقافية وإع��ادة الوطن الى نسقه الحضاري وصناعة 

مستقبله بما يتوازى مع تراكمه الحضاري والثقافي.

يمنّية اليمن

  عبدالرحمن مراد

> من��ذ أم��ٍد بعيد والحديث عن االغتراب والش��عور ب��ه في الذات 
اليمنية أصبح واحدة من القضايا الكبرى التي يفترض الوقوف أمامها 
بق��در وافر من التأمل والبح��ث والمعالجة، ذلك أنها قضية جوهرية 
تحم��ل م��ن التراكم��ات التاريخية ما ين��وء بحمله الواق��ع اليمني وقد 
يكون اس��تمرارها هو التيه بعينه الذي يتجاوز بنا لخظتنا الحضارية 
الجدي��دة ويعود بنا الى الضياع الصحراوي المقيت ومثل ذلك الضياع 
تجاوزته ال��ذات اليمنية القديمة من خالل قدرته��ا على التوازن بين 
الم��ادي والروحي وقدرتها عل��ى صناعة ذلك الوه��ج الحضاري الكبير 

الذي أبهر الرومان،

مصر التي كانت تحارب االره��اب في ذل��ك العقد ج��اء منه 
تنصيصها ربطًا بالجانب الديني، فيما الطرف اآلخر ربما ال 
يفضل هذا الربط ويرى البلد تسير تلقائيًا الى صوملة كما 

الصومال.
ما يجري اآلن في سوريا وليبيا وحتى مصر فيه شيء من األفغنة 
والصوملة كأفعال أو في التفعيل وبما يجعل الصوملة أو األفغنة 
بين االحتماالت الواردة أو المحتملة بأي قدر ومهما ظلت بعيدة 

أو مستبعدة من اختالف ومفارقات واقع عن واقع.
إذا هذا ما استرجعته من التنصيص الصراعي ربطًا بصراعات 
اليمن في عقد ما بعد تحقق الوحدة 1990م.. فماذا يمكن 

استرجاعه ربطًا بذلك في العقد الذي يليه؟
 العقد الذي يليه ارتبط بأحداث سبتمبر 2001م كحرب ضد 
االرهاب وبين ما طرح هو أن الفقر والبطالة هما البيئة التي تنمي 

االرهاب.
األنظمة حاولت من خ��الل ه��ذا الطرح الحصول على دعم 
ومساعدات من الغرب لتحارب الفقر والبطالة في إطار الحرب 
ضد االره��اب، فيما الغرب ظل يتهم األنظمة بفساد يهدر 
هذه الجهود والمساعدات من ناحية وهو من ناحية أخرى جعل 

األولوية لدعم منظمات أهلية مدنية تعنى شعاراتيًا  بالديمقراطية والحريات وحقوق 
اإلنسان.. الخ.

 فطرح األنظمة كأنما كان يعني أن الخطر على الغرب كإرهاب إنما يأتي من الفقر 
والبطالة في بلدانها بما يوجب على الغرب مساعدتها لتخفيف البطالة والفقر.

إذا البطالة والفقر هما بيئة لنماء االرهاب أو من أهم عوامل وجود اإلرهاب، كما أنهما 
بيئة التثوير ومن أهم عوامل تفجير الثورات.

إذا األنظمة أرادت من خالل االره��اب والبطالة والفقر دعم أوضاعها وتعزيز 
تموضعها بدعم الغرب السياسي والمادي فأمريكا والغرب معها استعملت الفقر 
والبطالة وحتى االرهاب إلزاحة وإقصاء أنظمة وهز أوضاعها أو إضعافها الى حد كبير  
بما في ذلك األنظمة الحليفة ألمريكا، ألنه حتى إذا وجدت بلدان ال تمثل البطالة أو الفقر 
فيها مشكلة أساسية أو بين األبرز فالذي جرى تجاه المنطقة وفيها من تثوير إعالمي 
سياسي يمثل خطرًا مرتفعًا عليها، وأخونة محطة 2011م ربط الثورات والتثوير 
بالدين وهو بذلك ينشئ تلقائية تفصيله حسب واقع كل بلد.فالخطر لم يعد فيما حدث 
بالمباشرة في اإلمارات كإخوان وال في تموضع االخوان في الكويت واألردن، ولكن األجنحة 
الدينية في األنظمة تحس بإمكانية القفز والوصول الى الحكم كما أوضحت ذلك الحالة 
»الزندانية« في اليمن، وبالتالي فالتيارات واألثقال السلفية تعيش مثل هذا التطلع 

وإن كانت األوضاع ال تسمح بعلنية عمل أو تعامل من أجل ذلك.
اخونة 2011م هو رديف األفغنة السياسي والواقعي وهذا ما يدفع أي واقعي أو 
يفضي فيه الى صوملة بأي قدر والذي يجري في العراق هو أفغنة وصوملة في آن واحد.

كون ما أفضى اليه تفعيل محطة 2011م هو زيادة واتساع 
الفقر وارتفاع معدل البطالة، فذلك ال يعني أمريكيًا غير واحدة 

من اثنتين:
إما أن أمريكا باتت تستنزف االره��اب أو تحاربه من خالل 
صراعات المنطقة والصراعات الداخلية في كل واقع أو بلد، 
وإما أنها تريد المزيد من اإلرهاب أو خروجه لعلنية الصراع في 
إطار محطة موجهة وثورات بكل تناقضات وتقاطعات التركيم 

والمتراكم.
الذي يجري في سوريا أو ليبيا أو مصر وحتى اليمن هو استنزاف 
لالرهاب بقدر ما هو استهداف ألنظمة وإضعاف أو تدمير لبنية 
الدولة الوطنية للثقافة وللهوية الوطنية، الذي بات يجري على 
مستوى المنطقة هو إما أفغنة أو صوملة أو كالهما بتفعيل 
متسارع أو مركز يحس به في سوريا ومن ثم ليبيا والعراق أو 

بتدرج وقدر من الترشيد كما في اليمن ومصر.
ومع حقيقة أزم��ات وم��آزق السياسة األمريكية بل حقيقة 
ضعفها وحقائق اضطرابها اال أنه علينا التسليم بأن تفعيل 
المحطات األمريكية في المنطقة منذ أول اتفاق سالم مع 
اسرائيل قد أوصلت المنطقة واألنظمة الى أضعف حالة، وتفعيل 
محطة 2011م  أوصل هذا االضعاف الى ما هو أدنى بكثير من مجرد تنصيص الضعف 

أو االضعاف.
الحالة السورية مازالت تقدم عدم قدرة العالم والقوى الصاعدة على إعادة التوازن 
الدولي ورد االعتبار للشرعية الدولية ربطًا بهذا التوازن فيما إذا اعتبرنا الحالة 
المصرية - افتراضًاَ- تجسد خيارًا للمنطقة أو أثقال العرب، فالواضح أنه بمستوى 
نجاحها نجاح الطرف اآلخر في تفعيل االرهاب والدمار في الواقع ودفعه للفوضى وإفشال 

أي نجاح تنموي  أو ديمقراطي.
ال أتحدث هنا ولست بصدد بديل ألمريكا أو تغيير في السياسة االمريكية تجاه 
المنطقة بل سنظل نحتاج لتوازن دولي يحافظ على الحد األدنى من توازن الشرعية 
الدولية كما نظل في حاجة لقوى توازن في المنطقة تستطيع فرض الحد األدنى من 
التكافؤ تجاه السياسة االمريكية بسقف االستقاللية الممارس في أية منطقة من 

العالم.  بدون ذلك فإنه ال معنى وال تأثير لضعف سياسة أمريكية أو رئيس أمريكي.
لسنا بصدد استعداء أمريكا وال ألي قدر من العداء أو حتى اصطدام معها فوق هذا 
السقف ولكنه ليس وجوبًا وال واجبًا وال يظل يقبل كواقعية أو أمر واقع أن تظل منطقتنا 

وأوطاننا وشعوبنا ضحايا وتضحيات من أجل السياسة االمريكية وفي خدمتها.
األنظمة التي رحلت والتي ظلت والقائمة والقادمة يعنيها أن تكون واقعية مع ذاتها 
وواقعية وأن تمارس توفيقات بحسابات واعية وتحترم الذات في إطار صراعات 
وأقطاب المنطقة ومع السياسة االمريكية تحديدًا.. وما لم يوصل الى صياغة وتفعيل 

مثل هذه السياسة فلن يكون ما سيكون أفضل مما كان!

 مطهر االشموري

هـــدوء وإرادة
زعفران المهنأ


