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بدون زعل األمن المفقود ..والفوضى الموجودة
< يوم تلو آخر والبالد تسير باتجاه الهاوية نتيجة استمرار الفوضى
واالنفالت األمني وعجز الحكومة عن وضع حد لهذه األوضاع المزرية،
ومع مرور األي��ام كنا على درجة عالية من التفاؤل بأن هناك تحس��نًا
يلوح في األفق وب��أن الفوضى ّاألمنية في طريقها لل��زوال وأن القادم
س��يكون أفضل بإذن الله ،ولكن المعطيات والوقائع الملموسة على
أرض الواقع أثبتت بأن الفوضى واالنفالت األمني في طريقها للتنامي
والتشعب لتصل الى ما ال يتخيله أي واحد منا.
مساء األربعاء تعرض الصحفي محمد العماد رئيس تحرير صحيفة
«الهوية» لمحاولة اغتيال إجرامية جراء وضع عبوة ناسفة في سيارته
نج��م عنها إصاب��ة الزميل العم��اد وإلح��اق أضرار بالمن��ازل وبعض
السيارات المتواجدة في موقع االنفجار ،وكالعادة حضرت السلطات
األمنية بعد االنفجار من أجل اسعاف المصابين ..مساء الجمعة وبينما
كان الدكتور عبدالكريم جدبان عض��و مجلس النواب وعضو مؤتمر
الحوار الوطني خارجًا من جامع الشوكاني بأمانة العاصمة عقب صالة
العش��اء تعرض لوابل من الرصاص س��قط على إثرها مفارقًا الحياة،
وكما هو متعارف عليه في كل الجرائ��م االرهابية التي تحدث داخل
المدن اليمنية َّفر الجناة بسالم وأمان دون أن
العاصمة صنعاء وبقية
يتم التعرف عليهم ،وه��ذا ُيمثل قمة المس��خرة التي وصلت اليها
أجهزتنا األمنية الهش��ة التي باتت أكثر وهنًا م��ن بيوت العنكبوت،
ولعمري لم تمر اليمن بفوضى وفراغ أمني كم��ا هو عليه الحال اليوم
حتى في خضم األزمات والصراعات والحروب التي شهدها الوطن.
بالله عليكم م��اذا ننتظر بعد أن ُيقتل عضو مجلس نواب وس��ط
العاصمة صنعاء في ظل وج��ود أفراد الحملة األمني��ة التي تنظمها

وزارة الداخلية والتي قالت بأنها تهدف الى منع حمل السالح والحد
من الجريمة وضبط الدراجات والسيارات المخالفة لألنظمة واللوائح
القانونية ،ومع ذلك نجد من يتحدثون عن إنجازات ونجاحات أمنية
وغيرها من األكاذيب التي يتم التروي��ج لها خدمة ألهداف ومصالح
سياس��ية وحزبية قذرة ،إذا كانت وزارة الداخلي��ة بكل إمكاناتها
عاجزة عن حف��ظ األمن وحماي��ة المواطنين داخل أمان��ة العاصمة،
فكيف س��يكون الحال في بقية المحافظات؟!! والسؤال الذي يطرح
نفس��ه هنا أي��ن دوريات النج��دة واألم��ن المركزي وأف��راد األجهزة
االستخباراتية المنتشرة في مختلف شوارع وأحياء العاصمة عندما
تحدث هذه الجرائم؟!! أيعقل أن يختف��ي الجميع لحظة وقوع هذه
الجرائم؟!
هناك مؤامرة قذرة وتساهل وتهاون مشبوه من قبل وزارة الداخلية
واألجهزة التابعة لها من أجل استمرار الفوضى األمنية واستخدامها
كفزاعة من أجل توجيه االتهامات للنظام السابق في إطار المكايدات
الحزبية والسياسية لتبرير فشلها وضعفها وعجزها وعدم قدرتها
على أداء المهام والمسؤوليات المنوطة بها ..وصار من الضروري جدًا
إقالة قي��ادة الوزارة واألجهزة األمنية المقص��رة في مهامها من أجل
الحفاظ على أمن واس��تقرار الوطن والمواطن على حد سواء ،ومهما
كانت المبررات فإن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الفوضى األمنية
والفراغ األمني والجرائم التي تحدث دون إلقاء القبض على المتورطين
فيها.إن تصاعد موجة العنف ومحاولة بعض القوى تفجير األوضاع
األمنية داخ��ل العاصمة صنعاء مع ق��رب موعد االنته��اء من مؤتمر
الحوار الوطني يكشف عن رغبة شيطانية تسيطر على بعض القوى

االستقالل وحكم «الرفاق»!!

وافق يوم أمس األول 2013/11/23م حلول
الذك��رى الثانية لتوقي��ع مب��ادرة دول مجلس
التعاون الخليجي ،وآليتها التنفيذية المزمنة ،
التي تعتبر بمثابة « مخرجًا آمنًا لليمن ونموذجًا
فريدًا ومتميزًا لحل األزمة اليمنية ،وقد تميزت
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة
بأنها مثلت مرجعية أساسية للخروج من األزمة
وفق ما جاء في رؤية المؤتمر الشعبي العام التي
طرحها في الثامن عشر من نوفمبر الجاري.

سنتان من المبادرة الخليجية

ً
وتضمنت مخارج وحلوال ُعقالني��ة هدفت إلى إنجاح
مؤتمر الح��وار الوطني الذي يعد ب��دوره محورًا مهمًا
نصت عليه تلك المبادرة.
وال يختلف عاقالن حول دور المؤتمر الش��عبي العام
الذي يعتبر أكبر وأقوى األحزاب السياسية في الساحة
اليمنية ،وتضحيات��ه المتمثلة في تنازل��ه عن التفرد
بالحكم  ،وهو شرعًا له بحكم ما حققه من فوز كبير في
االنتخابات البرلمانية السابقة ،وفق نصوص الدستور
اليمني السارية راهنًا  ،لكون ما أقدم عليه اعتبره ،في
رؤيته المشار إليها آنفًا  (:إن تسليم السلطة من قبل
المؤتمر الشعبي العام على أساس المبادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية المزمنة مثلت فرصة س��انحة أمام
القوى الوطنية لوضع اليمن عل��ى عتبة تحول تاريخي
حاس��م يمكنه من تجاوز أزمته التاريخية وبناء الدولة
المدنية الحديثة ،وإقامة الحكم الرشيد من خالل عملية
الحوار الوطني الشامل التي ال تستهدف فقط معالجة
كوارث الص��راع الدموي على الس��لطة بل تس��تهدف
حش��د الطاق��ات الوطني��ة ف��ي مش��روع ديمقراطي
حضاري ينطلق بالوطن والشعب نحو المستقبل الواعد
باالستقرار واالزدهار).
ولوال هذا وذاك  ،لما تمكنت كافة األطراف في اليمن
من الجل��وس على طاول��ة مؤتمر الح��وار الوطني الذي
وصفه بي��ان « مجموع��ة الس��فراء العش��رة « الراعية
للمؤتمر  ،والصادر يوم الجمعة الماضية  ،بأنه (تمكن،
وعبر ف��رق العمل المنبثقة عنه  ،م��ن إنتاج الكثير من
التوصيات البناءة والمدروس��ة للقضايا الدس��تورية،
والتشريعية ،والقضايا األخرى التي ستمهد الطريق
نحو مستقبل أفضل لليمنيين . ).وكما استشعر ذلك
البي��ان بأن (أعمال المؤتمر اس��تمرت لمدة ش��هرين
بعد فت��رة انتهائه المقررة ،ويؤس��فها ـ أي مجموعة
السفراء العشرة ـ أن بعض الجماعات قد أوقفت العملية
االنتقالية وذلك بتعليق مشاركاتهم ،أو التهديد بفعل
ذلك بالرغم م��ن أن القضايا األكث��ر تحديًا بقيت غير
محلولة حتى اآلن) ،فقد سبقها المؤتمر الشعبي العام
بتقديمه لرؤيت��ه كضمانات تنفيذ مخرج��ات الحوار
الوطني الشامل ،والتي تمثلت في ما يلي:

هذه األوضاع ألن الوزارة تخضع لسيطرتهم،
المأزوم��ة بهدف إفش��ال الح��وار وافتعال أزمة
واالعتراف بفش��ل قيادتها يعني من وجهة
سياس��ية جديدة وجر البالد نحو دوامة العنف
نظرهم اعترافًا بفشل وعجز حزب الشمس
والصراع��ات من أجل الكس��ب الرخي��ص والمال
ال��ذي لطالم��ا س��عى م��ن أج��ل الوص��ول الى
المش��بوه والمصال��ح السياس��ية الق��ذرة التي
الس��لطة ،ولطالما قدم نفس��ه للشعب على
لطالما كانت السبب وراء ما نحن عليه اليوم من
أنه الخيار االفض��ل ،فكان��ت تجربة حكومة
واقع مرير وأوضاع في غاية الصعوبة ،وينبغي أن
الوفاق هي المحك حيث اظهرته على حقيقته
يكون هناك تكتل وطني ش��ريف ومخلص يقف
واثبت��ت عدم كفاءت��ه وقدرت��ه على تحمل
في وجه هذه الق��وى ُويحبط مخططاتها ويقف
المسئولية ،فهو يبحث عن السلطة كمغنم ال
لها بالمرصاد انطالقًا من الحرص على المصلحة
كمغرم ،وهو يريد خدمة أنصاره والسيطرة
الوطنية وخصوصًا في هذه المرحلة الحساس��ة،
فال ُيعق��ل الصمت على ه��ذه األوض��اع والتي ال عبدالفتاح علي البنوس على كافة مقدرات البالد وتوظيفها من أجل
يمكن القبول به��ا على اإلط�لاق خصوصًا ونحن
مصالحه الخاصة.
المرحلة الراهنة بحاجة الى تغليب المصالح
ننشد بناء الدولة المدنية الحديثة ونتطلع نحو
العليا للوطن والتحلي ب��روح الفريق الواحد من أجل ترجمة مضامين
الغد المشرق واليمن الجديد.
البالد تسير نحو الهاوية ونحن نغالط بعضنا بعضًا ،حيث ننتصر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتحقيق آمال وطموحات وتطلعات
لمصلحة أحزابنا وتنظيماتنا السياسية ونقاتل من أجل ذلك ،البالد ابناء الشعب بعيدًا عن االستغاللية واللهث وراء المصالح الخاصة..
غارقة من ساسها الى رأسها في الفوضى واالنفالت األمني وهناك من نري��د ان يكون الوطن ف��وق االحزاب واالف��راد اذا م��ا أردنا ان نصل
يحاول إقناعنا ب��أن الحياة كلها مفروش��ة لنا بال��ورود وأن األوضاع الى الغايات واالهداف الوطنية المنشودة من مؤتمر الحوار الوطني،
األمني��ة «زي الفل» وأفضل بكثي��ر من الماضي ويراهن��ون على ذلك ،النريد مداهن��ة وتدليس��ًا او مجاملة او إنجازًا على حس��اب مصلحة
انتصارًا للمصلحة الحزبية ،وال أعلم م��اذا يريد هؤالء من وراء هذه الوطن ،نريد تسمية االش��ياء بمسمياتها ،نكافئ المحسن ونعاقب
المغالطات الفاضح��ة ،قطاعات واختطافات وقت��ل ودماء وجرائم المس��يئ ،نش��يد باالنجازات وننتقد اإلخفاقات وفي مقدمتها االمن
وفوضى خالقة وفراغ أمني وفوضى
أمنية ّغير مسبوقة ومع ذلك نجد المفقود والفوضى الخالقة التي توشك ان تفتك باليمن واليمنيين.
السواد األعظم من «عبدة الشمس» ُيصرون على عدم إدانة ورفض

 -1االلتزام بالمبادرة الخليجي��ة وآليتها التنفيذية
المزمنة وعدم اعتماد أي قرارات أو نصوص أو شروط
مخالفة لنصوصها وعدم الخروج عنها وااللتفاف عليها
وااللتزام بتنفيذ ما تبقى من االس��تحقاقات التراتبية
المنصوص عليها في المبادرة وآليتها التنفيذية.
 -2دس��تور مس��تفتى عليه يس��توعب الموجهات
الدستورية التي سيتم التوافق عليها في مؤتمر الحوار
الوطني.
 -3إجراء انتخابات برلمانية ،ثم تشكيل الحكومة ثم
انتخاب رئيس جمهورية .
ً
-4أن تتولى المؤسسات التشريعية والتنفيذية كال
في مجاله وضع مصفوف��ة تنفيذية للمهام واألولويات
التش��ريعية والتنفيذي��ة الواج��ب اتخاذه��ا لتنفيذ
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بحسب تراتبية
زمنية تكفل تنفيذ كل المهام بشكل واضح وفعال .
-5الت��زام جميع اإلطراف السياس��ية ب��أي اتفاقات
موقعة فيما بينها تعزيزًا للثقة وحفاظًا للعهود.
-6النص في الدس��تور على تجريم أي دعوة لتجزئة
اليمن أو االنفصال أو الش��روع فيه أو القيام به من قبل
أي منطقة أو محافظة أو إقليم .
 -7النص في الدس��تور على أن ال يكون اثنان أو أكثر
من شاغلي المناصب التالية من محافظة أو إقليم واحد
(رئيس الجمهوري��ة  -رئيس َال��وزراء  -وزير الدفاع -
وزير الداخلية  -وزير الخارجية).
 -8الدعم اإلقليمي والدولي.
خالصة القول:
ترونا هنا نورد النص الكام��ل للضمانات التي ارتأى
فيها المؤتمر الشعبي العام المخرج العقالني الصائب
من التعثرات التي ش��ابت مؤتمر الحوار ،والتي تتحمل
أسباب معظمها قوى داخلية وخارجية وبعض مكونات
مؤتمر الحوار نفس��ه  ،وه��و محق في ذل��ك لتدارك ما
أضاعه الفاعلون من وقت ثمين على مؤتمر الحوار  ،ومن
أجل أن يعرف الشعب من هو الذي ال يريد من المبادرة
الخليجية ومؤتمر الحوار أن ينجحان ومن هو المعرقل
لهما ..قفوا وتمعنوا في فقرات هذه الضمانات لتتجلى
لكم الحقيقة سافرة ًمن دون ضبابية.

بعد أيام قالئل وتحديدًا في
الثالثي��ن من نوفمب��ر يحتفل
ش��عبنا اليمن��ي ف��ي الداخ��ل
والخارج بالذكرى السادس��ة واألربعين
غال
لجالء المستعمر البريطاني من جزء ٍ
في وطننا.
من المحافظات الجنوبية والش��رقية بعد أكثر من
مائة وتس��عة وثالثون عامًا من االحت�لال وبعد عدة
س��نوات من الكفاح المس��لح الذي خاضه شعبنا ضد
هذا المحت��ل الذي كان يع��رف بـ«االمبراطورية التي
ال تغيب عنه��ا الش��مس» ..محتل جب��ار يمتلك من
الس�لاح والعتاد واالم��وال المنهوبة من ال��دول التي
كان يحتله��ا قبل غزوه عدن في الع��ام 1839م عبر
اكذوب��ة اس��تعمارية عرف��ت بـ«داريادول��ت» وهي
أكذوبة ان سكان عدن وأغلبهم من الصيادين الفقراء
الذين ال يملكون الس�لاح سوى الس��كاكين والحجارة
ّ
والعص��ي قام��وا بس��رقة الباخ��رة البريطاني��ة التي
يقودها القبطان هنس والقادمة م��ن الهند الحتالل
ع��دن لموقعه��ا االس��تراتيجي المهم ف��ي المحيط
الهندي الذي يربط الش��رق بالغرب ..هذه األكذوبة
االس��تعمارية البريطاني��ة كان��ت بداي��ة االحت�لال
الذي قوبل حينها من س��كان عدن وبعض المحميات
المجاورة بمقاومة أذهلت جنود القبطان هنس الذي
نتيجة تفوقهم في السالح والعتاد تمكنوا من احتالل
عدن في التاسع عشر من يناير عام 1839م.
هذه القص��ة التي ب��كل تأكيد يعرفه��ا الجميع من
أبناء ش��عبنا عبر تناقلها التاريخي بواسطة االجداد
وكذلك كتب التاريخ القليلة -بكل أسف -مع وجودها
وكثرتها في خزان��ة الوثائق المعلوماتية البريطانية
في العاصم��ة لندن ،وبعض عواصم ال��دول الغربية..
أقول ه��ذه القص��ة رغ��م أهميته��ا التاريخية ليس
الغرض في تفاصيلها هو ما دفعني للكتابة اليوم عن
ذكرى اس��تقالل جنوب الوطن ..ب��ل واعتقد أن ذلك
يهم الكثيرين من المهتمين بجنوب الوطن الحبيب،
الكتاب��ة والحديث ف��ي مضمون س��ؤال« :م��اذا قدم
الرفاق الذي��ن حكموا الجنوب منذ االس��تقالل وحتى
تحققت الوح��دة المباركة ف��ي ماي��و 1990م ،فترة
ثالثة وعشرين عامًا منذ يوم االستقالل في الثالثين
من نوفمبر 1967م حتى الثاني والعش��رين من مايو
1990م؟! ماذا انجزوا في هذا الجزء من الوطن؟!
الحقيقة الت��ي ال يمكن نكرانها أو نس��يان وقائع ما

إقبال علي عبداهلل
ش��هدته المحافظ��ات الجنوبي��ة والش��رقية ..أقول
الحقيقة ألن الكثير من هذه الوقائع عشناها ونتذكر
مآسيها من قبل «الرفاق» في الحزب االشتراكي الذين
يصرخون ويبكون على ما ش��هدته وتش��هده البالد
اليوم ويحنون على فترة حكمهم ويطالبون بعودتهم
الى حكم الجنوب وكأنهم تناسوا أو يتعمدون التناسي
أن ش��عبنا في الجنوب مازال يتذك��ر حكمهم وكيف
ّ
ويس��يرون البالد ..حي��ث وهذا احد
كان��وا يحكمون
الش��واهد بأن «الرفاق» ومن خالل مواسم دورياتهم
القتالية فيما بينهم البين وتصنيف الناس بأن هؤالء
«يس��اريون» واآلخرين «يمينيون» وكان��ت االحكام
الصادرة بح��ق المواطني��ن تصدر بأح��كام حزبية..
حتى ان الحديث مع يمني من الشطر الشمالي جريمة
وخيانة عقوبتها االختفاء من الحياة ..ناهيك عن تخلف
في ش��تى مجاالت الحياة الخدمية ُ
والبنى األساسية..
حتى أن التنق��ل بي��ن المحافظات الجنوبي��ة أمر فيه
الكثير م��ن الصعوبات نتيجة عدم وج��ود الطرقات
الرابطة بين المحافظ��ات الى جانب التأخر في المجال
التعليمي بكل مس��توياته وكانت البعثات الدراسية
وأكثرها للطالب المنتمين للحزب االشتراكي تذهب
الى البلدان االشتراكية ..حتى جاءت الوحدة المباركة
وب��دأ المواطنون ينتقلون الى المحافظات الش��مالية
وش��اهدوا الف��رق والحي��اة الكريم��ة التي يعيش��ها
اخوانهم في هذه المحافظات ..كما شاهدوا والتمسوا
االنج��ازات التي تحققه��ا الوحدة والتي ش��ملت كافة
المجاالت حت��ى أن الكثيرين قال��وا حينها« :اآلن نحن
نعيش بعدما خرجنا من الظلمات الى النور»..
لدينا الكثي��ر من القول والحديث حول ما ش��هدته
المحافظ��ات الجنوبي��ة والش��رقية بعد االس��تقالل
المجيد وحتى تحققت الوحدة المباركة ..ولكننا نكتفي
اليوم ونحن نس��مع بعض��ًا ممن لم يعرف��وا «الرفاق»
وس��لوكياتهم يصرخ��ون وبدوافع وتموي��ل خارجي
داعين إلى االنفصال وعودة «األصنام» الهاربة خارج
الوطن.

عودة اإلخوان إلى أصلهم
زاوية حارة

فيصل الصوفي
دعت جماعة اإلخوان المسلمين المنحلة في مصر
أعضاءها إلى دعم الجماعة اإلرهابية المسماة " أنصار
بيت المق��دس" ..و"أنصار بي��ت المقدس" منظمة
إرهابية تعمل في شمال س��يناء في مجال السيارات
المفخخة والعمليات االنتحارية ،والهجمات المباغتة
على كمائن الجيش والشرطة ،وأكثر عناصرها غير
مصريين ،بل ينتم��ون إلى بلدان عربية وإس�لامية،
وأعلن��ت مس��ئوليتها ع��ن العملي��ات اإلرهابية في
شمال سينا ،التي اس��تهدفت أكثر من  100ضابط
وجندي ،وتفجير آليات عس��كرية و أقسام شرطة،
ومباني حكومي��ة ..وإلى جانب ذل��ك تتعامل جماعة
اإلخوان مع منظمة إرهابية تس��مى "فتح اإلس�لام"
التي تعمل في قطاع غزة ،ودارت بينها وبين حركة
حماس هجمات متبادلة في السنوات األخيرة ،وبعد
سقوط حكم اإلخوان نقلت جزءا من نشاطها إلى مصر،
إلى جانب جماع��ات إرهابية أخ��رى ترتبط بتنظيم
القاعدة ،عمل التنظيم الدولي لإلخوان على حشدها
من مختلف مناطق العالم إلى مصر ،وقد أعلنت مرارا
مسئوليتها عن االغتياالت التي حدثت هناك ..وقبل
أيام ألقت أجهزة األمن المصري��ة القبض على خلية
إرهابية مكونة من  39عنص��را يرتبطون باإلخوان،
وبحوزتهم قوائم تضم أسماء إعالميين وسياسيين
وعسكريين مطلوب تصفيتهم جسديا.
والش��اهد فيما س��بق -وه��و قليل م��ن كثير -أن
جماعة اإلخوان قررت إزالة الحجاب الخادع الذي كانت
تقيمه بينها وبين الجماعات اإلرهابية ،لتبدو للعالم
جماعة إسالمية معتدلة ،ولكنها في أول اختبار بعد
س��قوط حكمها عادت إل��ى أصلها الحقيق��ي ،وهذا
يرينا أن الفارق بين هذه الجماع��ة وبين الجماعات
اإلرهابية الصريحة ،ليس فارقا في النوعية بل فارقا
في الدرجة ..فالجماع��ات اإلرهابية تعمل في جميع
األوقات ،بينم��ا جماعة اإلخوان تتح��ول إلى منظمة
إرهابي��ة ،وتتحالف مع جميع المنظم��ات اإلرهابية
في الوقت الذي تراه مناسبا ،وقد صار الوقت مناسبا
بعد فشلها في الحكم وسقوطها الفاضح والمدوي.
لقد كان بوسع جماعة اإلخوان بعد فشل حكمها
أن تنتقل إلى س��احة المعارضة السياسية ،وتجرب
حظها من جديد ،ولكنها اختارت التحول إلى جماعة
إرهابية ،بل ق��ل إنها عادت إلى أصله��ا ،وما دعمها
للجماعة اإلرهابية المسماة " أنصار بيت المقدس"
وتحالفها مع "فتح اإلس�لام" والجماعات اإلرهابية
األخ��رى المرتبطة بتنظي��م القاع��دة ،والجماعات
التكفيري��ة التي تقت��ل المصريين وتفج��ر وتفخخ
وتنس��ف ،إال دليل على عودتها إلى األصل ..جماعة
إرهابية.
ه��ل تتذك��رون التصريح ال��ذي أطلق��ه القيادي
اإلخواني محم��د البلتاجي من منصة رابعة العدوية؟
لقد قال حينه��ا إن العملي��ات اإلرهابية في ش��مال
س��يناء ،وإن ما يحدث في سيناء ،س��وف يتوقف في
الثانية التي يطلق فيه س��راح محمد مرس��ي ويعاد
إلى الرئاسة! ذلك أن جماعة اإلخوان خالل السنة التي
حكمت فيها مصر جلبت اإلرهابيين من مناطق شتى،
واطلقت المسجونين منهم ،ولكنهم خالل فترة حكم
اإلخوان لم يهاجموا الش��رطة والجيش ولم يفخخوا
ولم ينف��ذوا عملي��ات انتحارية إال في الن��ادر ،فقد
أدخروا نش��اطهم إلى ما بعد سقوط حكم الجماعة،
وه��ذا مجرد دلي��ل عل��ى أن األصل ف��ي الجماعة هو
اإلرهاب.

يا ربيعي يا خفيف الروح
ُ
خلع المفاهيم األدبي��ة والتوصيف��ات الثقافية
ش��بح ِ
وانتهاكات الربيع العرب��ي المزيف الثأري
على إرب��اكات
الثوري ،والزعم ّ
بأن تفاعالته الساخنة أعادت الى
وغير
الشعوب العربية ،الروح المفقودة والسكينة الغائبة واالطمئنان
الهارب ..مجرد هراءات..تظللها الهراوات ثم تذروها الهباءات
 ..متناثرة في الفضاءات.
يحاولون فرض (عودة الروح) رواية توفيق الحكيم على األحداث
الدموي��ة المرعبة ،والمس��ارات السياس��ية المخيف��ة ،وتوفيق
الحكيم -الشهير بحماره  -هو ٌ
كاتب مسرحي ْفي األساس ونتاجه
منه كثير غير ّأن روايته «عودة الروح» شكلت قفزة استثنائية،
وقوبل��ت بحفاوة ..هو يقص��د عودة الروح المفق��ودة الى مصر..
الى أهلها بعد أن عب��ث األجانب وإمالءات األجانب بالبالد ،وجلبوا
لها الكثير من المحن والمصائب ،ومنظرو ربيع التزييف أس��اءوا
صنعًا حيث كانوا يعتقدون أنهم يحس��نون ..ففي استخدامهم
االسقاطي لمضمون وش��كل رواية الحكيم افترضوا عودة الروح
المنفلت
الى الش��عوب العربية المقهورة ببركات قطار ربيعهم
ّ
وصدقوا توهماتهم فقالوا بما معناه أن هناك شيئًا حميميًا خالبًا
كان غائبًا ّأو متغيبًا أو مخطوفًا ..وقد ع��اد الربيع وورده األقاح
وترياقه الفواح ،وحمرة الخدود المحاكية ّ
تورد التفاح في إشراقة
أحلى صباح بعد عقود األسى والجراح.
ّ
ووقائع األرض والعرض والفرض والغ��رض تكذب هذا الخطل

التنظيري الس��اذج ..نعم وج��ود احمرار ولكن ليس في
أو الخطأ
ّ
الورود والتفاح ،وإنما في الشوارع والجدران والطرقات البعيدة،
والساحات القريبة ،واألحراش النائية التي ُصبغت واصطبغت بها
ُ
ُحمرة الدماء الطاهرة النقي��ة والزكية كعرابين وقرابين لصعود
اللحى التي هجاها الشاعر يزيد بن ّ
مفرغ الحميري بقوله:
أال ليت اللحى كانت حشيشًا
فنعلفها َخيول المسلمينا
ُ
وأوذي في حياته كما لم يؤذ شاعر آخر؛ ذلك أنه كان في صحبة
األمير عباد بن زياد بن أبيه ،عند ذهابه لتس��لم منصبه الجديد
واليًا في احدى مناطق بالد فارس الكبيرة والشاسعة ،وقد ّ
هبت
ريح عليه��م ..فعبثت بلحي��ة األمير بطريقة مضحك��ة مما أثار
الشاعر الفكه اللطيف يزيد بن ّ
مفرغ فقال البيت لمن حوله واألمير
في المقدمة ،ووصل الى سمعه فأضمر في نفسه حتى وصل وتمكن
من الوالية فألقى على الشاعر أبشع انتقام ،ومع كل انتقام وتعذيب
يزداد الش��اعر صالبة في هجاء وفضح أسرة زياد بن أبيه ..ذهب
برفقته يلتمس الرزق ،والق��ى عذاب الدنيا واآلخرة ..يا جماعة:
اللسان أحيانًا حنابه ..يحضرني اآلن:
ُ
اإلنسان
احفظ لسانك أيها
ُ
َ َّ َ َّ ُ
ال يلدغنك ِإنه ثعبان
لمنظري الدفع المس��بق :إنّ
نعود من الفاصل لفواص��ل ونقول
الربيع لم ُيـعد ال��روح المفقودة بل خطف الروح واألرواح البريئة

كلماته مضمونها الصري��ح ..ال توجد ثورة ،ال
يوجد ربيع والربيع العربي أكذوبة كبرى ،وذاك
ما تناثر من ّإيحاءات وكناي��ات .وفلتات صدق،
تجنب الجهر الصريح في ثنايا ردوده
ومحاوالت
األخرى ألنه ْإن قاله��ا بصراحة :نظام االنقالب..
الى المطار فورًا.

الموت الق��ادم من الغ��رب بهيئة طائ��رة بدون
طيار ،أو بعبوة ناسفة لفاعل مجهولْ في ّاألغلب،
وتقول لي يا صاحبي :عودة الروحُ ..رح غن لك مع
أبي بكر سالم:
ُّ
يا حبيبي يا خفيف الر ْوح
يا طبيب القلب المجروح
إيماءة
من بعدكم ..من هجركم
قال تعالى« :ويسألونك عن الروح ًقل الروح من
< احمد مهدي سالم
خايف على قلبي ال يروح
أمر ربي ،وما أوتيتم من العلم إال قليال» .
ّ
قل :جاء الربيع ..بطلوع الروح ،وتعذيب القلب
< االسراء85 :
المذبوح،
األم��ل
وترقيص
المجروح ،ونش��يج الصوت المبح��وح،
ومضة
ومواسم القهر والنوح..
«الذين يعرفون القلي��ل ًيتحدثون كثيرًا  ،أم��ا الذين يعرفون
إزهاق
ربيع
بل
الروح
إع��ادة
بربيع
ليس
تأكد يا صاحبي ..هذا
الكثير ال يتحدثون اال قليال».
< جان جاك روسو
الروح ،ويا روح ما بعدك روح ،ومحل ما يعجبك روح..
قبل الختام
(طازج ..من مزرعة المنشأ)
الفنان التونسي لطفي بوشناق سألته المذيعة األنيقة سحر في < أكثر ش��عارات الربي��ع مفروغة المحت��وى ،وكثي��رة االلتواء،
قناة «القاهرة والناس» مس��اء يوم الخميس14/11/2013 :م ..وماهرة االحتواء وأليمة االكتواء..
آخر الكالم
هل يوجد عندكم (في تونس) ربي��ع عربي؟ فأجاب« :ال يجب ْأن
المعيشة
للتاريخ وهذا ش��غل أرى العقل بؤسًا في
نس��تعجل في القراءات لألح��داث ..نتركها ّ
ُ
للفتىَ
َّ
َ
َ
السياس��يين ..إجابة ذكية دبلوماس��ية من فن��ان مثقف من بلد
وال عيش إال ما حباك ِب ِه الجهل
المنشأ.
< البحتري

