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تنته بعد!
أزمة وطـن لم ِ
ً
تبدو اليمن كئيبة ومستقبلها قاتمًا ومجهوال ،حتى التفاؤل في بلدي أصبح بال معنى
ومجرد مسكنات معنوية ،ألنه ال يستند ألبسط المقومات الموضوعية في ظل استمرار
هذه الحكومة وهذا الشتات المعرفي والتمزق االجتماعي والمنطق الثوري األبله الذي مايزال
يستدعي العصبيات والخصومات والثارات وتحالفات المصالح ،ويبتعد عن كينونة األمن
واالستقرار والتعايش المشترك ،وهي الدولة كهوية ومؤسسة ووعي ومقومات بشرية ومادية.

أمريكا كيف تنظر لشخصية الزعيم
< ما حدث خالل عام 2011م وبعده في اليمن يؤكد أن الزعيم علي عبدالله
صالح كان ج��ادًا في عدم ترشيح نفسه النتخابات 2006م ولكن ليس
فقط من حوله بل وأحزاب المشترك لم تكن مع ترشيح بديل له من طرف
المؤتمرالشعبي.
ولهذا فهو الحاكم الوحيد الذي أبدى االستعداد للرحيل من أول وهلة عام
ّ
2011م ،وما تسليمه للسلطة حتى مخرجات «موفمبيك» إال تأكيد صواب
اشتراطه ألن يكون ترك السلطة عبر حل سلمي سياسي.

محمد األشمـوري
إذا حدثت «ثورات» خالل محطة 2011م في ثالثة بلدان ما
كان يطلق عليها الديمقراطيات الناشئة فإنه يمكن استقراء
المفارقات بين حالة وأخرى من خالل حمالت اصطفاف ما تسمى
الثورات .في تونس كان التركيز على حقيقة السجون والتعذيب
والقمع والنفي وعدم وجود أي قدر من الديمقراطية أو هامش
للحرية.
في مصر كان التركيز األكثر تأثيرًا هو على التزوير الفاضح
لالنتخابات.
التركيز َفي اليمن كان على كون الرئيس حكم لثالثة عقود أو
أكثر ولم ُيقل ما ِقيل عن تونس ومصر من انعدام للديمقراطية
وهامش الحرية أو السجون والتعذيب والنفي وغيره.
< أفضل هامش حرية في ظل االنظمة السابقة كان في اليمن.
< الذي كان يختلف حوله في االنتخابات اليمنية هو استعمال
العمل العام أو المال العام وتلك مسألة نسبية وليست أساسية
وبالتالي فإنه حتى هذا يقدم أفضلية حاكم ونظام أنه وصل
ال��ى ع��دم ممارسة التزوير المباشر كما في تونس ومصر
ألن ذلك يعني أن النظام الحاكم طور لعبته الديمقراطية
كديمقراطية وصار يلعب ديمقراطية وال
يلعب بالديمقراطية أو عليها ،حتى أن قرار
الرئيس السابق بعدم الترشح النتخابات
2006م كان يمثل نجاحًا لتميزه في هذا الخط
بين «الديمقراطيات الناشئة».
< لماذا استعادة أو سرد هذا وما عالقته
بمحطة 2011م؟
ربما علينا قبل أن نجيب أو في إطار اإلجابة
أن الرئيس السابق وفي واقع اليمن األكثر
تخلفًا وصراعية كان أول حاكم يصدر تشريع
تحديد مدة الرئاسة بفترتين متواليتين بما يمثله ذلك في
سياق تفكيره ولعبته الديمقراطية.
< الزعيم علي عبدالله صالح دخ��ل اللعبة الديمقراطية
ليلعب معها وال يلعب بها أو عليها ،وهو كان يلعب مع أمريكا
كسياسات فهو ليس من يزعم أو َّ
يدعي أنه كان يلعب بها أو
عليها ولكنه كان وبقدرات استثنائية يتملص من أن يكون
مجرد العب ألمريكا أو معها حتى أنهم وصفوه بالرئيس
«الزئبقي».
علي عبدالله ص��ال��ح ال يستطيع أن يلعب م��ع اللعبة
الديمقراطية أو مع أمريكا اال من خالل قدرات وألعاب له في
الواقع ومن خالل واقعية تفعيل الواقع أو التعامل معه.
< ولذلك فإنه حين يبدي االستعداد األكيد لترك السلطة
ومن أول وهلة فذلك يعني حتمية في الواقع وحتمية واقعية

له أو لديه ..الحتمية في الواقع كواقعية هو أن األزمة لن تحل
اال سلميًا حتى لو تم خوض حروب فمآلها إلى الحل السلمي كما
كرر وأكد.
حتميته أو الحتمية لديه هي متراكم ألعابه مع أمريكا
ومحطاتها كلعبة يواجه بها لعبة محطة أمريكية جديدة كان
بين من استهدفتهم بحسم «الرحيل الفوري» الذي يسوق في
الداخل والمنطقة بمسمى «الحسم الثوري».
كل األطراف األخرى ال تمتلك ألعابًا وال أهلية لها لتلعب مع
محطة أمريكية فكانت مجرد ألعاب للمحطة بوعيها وبدون
وعيها كما في كل المحطات االمريكية منذ جهاد افغانستان
وثورة إسالمية جاءت منها حروب العراق وإيران.
منزل الرئيس الحالي،
في الحوار الوحيد خالل األزم��ة وفي ً
كمقترح ،فيما
فالرئيس السابق هو ال��ذي قدمه بديال له ً
المشترك رفض المقترح ولم يقدم مقترحًا بديال وال بديل
لديه غير المحطة من وجهها الخارجي واألمريكي تحديدًا..
المشكلة التي تجلت حتى في حوار «موفمبيك» هو أن طرفًا
بديله «وحدة الخالفة بقوة المحطة» وآخر بديله «االنفصال
ً
استقواء بالمحطة» ،وليس من وازع أو
ضمير يلجمهم من المباشرة في طرح هذه
المشاريع غير الجم المحطة كسياسات أو
حسابات مع المنطقة ومع كل واقع.
الذين ظلوا يدينون الرئيس السابق
بالعمالة للرجعية هم الذين ارتموا في
أحضان من كانوا يسمونها الرجعية بعد
الوحدة.
الذين كانوا يدينون الرئيس السابق
بالعمالة ألمريكا هم في حاضنة المحطة
األمريكية 2011م وتحولوا من تثوير ضد اختراق السيادة
أمريكيًا الى ما دون «الدواشين» للحرب ضد االرهاب.
لست على استعداد للدفاع عما هي أخطاء ألي رئيس أو
حاكم باإلنكار أو التبرئة وإعطائه صفة المالئكية ،ولكن حينما
نتحدث عن السياسة كألعاب في الداخل ومع الخارج وفق واقعية
الصراعات الداخلية واإلقليمية والعالمية فإنه ال يمتلك رعاة
البقر وكل رعاع المحطات األمريكية من بقر وأثوار غير خلع
القبعات والعمائم وحلق الذقون واالنحناء أمام ما يمتلكه الزعيم
من مواهب وقدرات خارقة ومذهلة ال يمكن ألي خصم إال أن
يشهد بها ويشهد لها فوق الكبر والعناد اليوم أو غدًا وفي
حياته أو بعد موته.
لقد اختلفت في محطات أو مواقف مع علي ً عبدالله صالح ،ومن
الجائز أن أكون بين الخصوم أو األكثر خصومة ،ولكنني قبل وبعد
ذلك أظل من أشد المعجبين بهذه الشخصية الفذة.

❞ المتغيرات
الخارجية
أوجدت بدائل
للمتطرفين!

كل شيء يتداعى من حولنا منذ فبراير 2011م دون أن ففي تونس نجحت الثورة بنسبة كبيرة في جولتها االولى،
نحرك ساكنًا إليقاف هذا التداعي واالنهيار فقط نتفاءل فسقط النظام الذي لم يكن يتمثل فقط في الرئيس التونسي
لمجرد التفاؤل العدمي ال��ذي يعبر عن صمتنا وعجزنا «بن علي» وإنما في طريقة إدارة البلد يستفيد منها تركيبة
واستالبنا ،كي ال نشعر بأننا نحتضر بمختلف أدوات وطرق هرمية من المستفيدين ،وبرحيل هؤالء لم تسقط الدولة ولم
االحتضار المعرفي واألخالقي واالجتماعي ،أفضعها الموت يختل نظام عام المجتمع ،نظرًا لتركيبة المجتمع التونسي
الذي يترصدك في الطرقات والحروب التي تتلبس بالدين الذي لم تعد القبيلة أو الطائفة هي ركيزة قوة الدولة أو
ً
انتهاء باالحتضار الناجم عن النظام ،باإلضافة الى فاعلية المجتمع المدني ومستوى حضور
والثورة واالستقالل ،وليس
وقوة التنظيمات السياسية والنقابية وتغلغلها في عمق
اتساع رقعة الفقر والبطالة واألمية.
من المؤكد أن ال دخل لإلله وال لعزرائيل وال للقدر فيما المجتمع التونسي ،والتركيبة المؤسسية لبنية الدولة هو
الذي حمى الدولة من السقوط ،وحد من
حدث ومايزال يحدث منذ  11فبراير
سيطرة االخ��وان وحافظ على الثورة من
2011م ،وإن��م��ا ل��ه دخ��ل بانحرافات
االنحرافات واالنكسارات.
األف���راد وتناقضاتهم وأهوائهم ،وله
إخ��ت�لاف ه��ذه ال��م��ح��ددات وال��ع��وام��ل
عالقة بالكذب والتضليل باسم الثورة
في المجتمع المصري ،عما هي عليه في
والحرية والتغيير ،وبالتستر على األخطاء
ت��ون��س ،أدى إل��ى ع��دم نجاح ال��ث��ورة في
والتجاوزات والجرائم التي ارتكبتها قوى
جولتها األولى ،ومكن اإلخوان من السيطرة
الثورة وحماة الثورة وإلصاقها بكبش
على المشهد والوصول إلى السلطة ،وليس
ف��داء ومتهم جاهز في ه��ذه الذهنية
لهم تجربة سابقة في الحكم ،ويجهلون
السياسية التي أدمنت أن تقفز على
إدارة دولة بحجم مصر ،ونظرًا لطبيعة
المعقول ،وبنت مواقفها على معيار الربح
والخسارة ً
مشروعهم السياسي واألي��دي��ول��وج��ي
سواء في الحكومة أو المبادرات
والتربية التنظيمية لإلخوان ،التي تختزل
أو ال��ح��وارات ،له عالقة بتحالف انقالب
ال��دي��ن والحقيقة ف��ي جماعة اإلخ���وان
 5نوفمبر 1967م ال��ذي أعيد إنتاجه
أحمد األهدل
وتختزل المجتمع في جمهور اإلخ��وان
من جديد من داخ��ل الساحات في 11
والدولة في تنظيم اإلخوان ،حكموا مصر
فبراير و 21مارس 2011م ،وهو تحالف
م��ن ه���ذا المنطلق ف��م��ارس��وا
القوى التقليدية (القبلية،
اإلق��ص��اء وسعوا إل��ى السيطرة
ال��دي��ن��ي��ة ،ال��ع��س��ك��ري��ة)
على مؤسسات الدولة وضيقوا
والقوى المدنية االنتهازية
ال��خ��ن��اق ع��ل��ى اآلخ���ر المختلف
التي استولت على السلطة
دينيًا ومذهبيًا وسياسيًا ،حتى
وعلى مؤسسات ال��دول��ة،
السياسة الخارجية والعالقات
وتقاسمتها كفيد وغنيمة،
الدبلوماسية ،تم تكييفها على
ه��و نفسه ال��ذي ح��دث في
عامل الدين والقدرة التنظيمية الكبيرة هذا األساس ،هنا نهض الشعب
 11فبراير لكن تحت غطاء
والماكينة االعالمية الهائلة لفصيل االسالم المصري بثورة في جولته الثانية
الشرعية الثورية.
م��ا يحدث ال��ي��وم ل��م يكن السياسي «االخ���وان ا لمسلمين» في جميع مسنودا بجيشه الوطني ،عندما
ربية التي شهدت أحداث ما يسمى رأى م��ؤش��رات سقوط الدولة
مستبعدًا أو غير متوقع ،البلدان الع
يسيطروا على وإنهيارها ،ومؤشرات إختالل
ب��ل ك��ان م��ؤك�دًا أن يحدث ،بالربيع العربي ،مكنتهم من أن
ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام ف��ي المجتمع
من قراءتنا لخطورة شعار
اس���ق���اط ال���ن���ظ���ام ف��ج��أة المشهد الثوري العربي ويتحكموا في النتائج ال��م��ص��ري ،ب��ت��ص��اع��د وت��ي��رة
ف��ي مجتمع تمثل ال��ق��وى باستثناء بسيط نوعًا ما في تونس البلد الذي االحتقان االجتماعي والسياسي
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ف��ي��ه رك��ائ��ز انطلقت منه الشرارة األول��ى كحدث تونسي والثقافي ،بمعادلة مسلم وقبطي
القوة والتأثير االجتماعي بامتياز عن تفاعالت سياسية واجتماعية وسني وشيعي ،فرأينا إحراق
والسياسي واالقتصادي ،ومن مغايرة ،تشابهت الشعارات في هذه البلدان كنائس وسحل أقليات ،بصورة
قراءتنا لطبيعة التحالفات وخاصة شعار «ارحل» و«الشعب يريد إسقاط لم يشهدها المجتمع المصري
أن النتائج تباينت من مجتمع الى إال في عهد حكم اإلخوان.
المتناقضة التي نادت بإسقاط النظام» غير
ه��������ذه ال�����م�����ح�����ددات
النظام ،واالن��ح��راف��ات التي آخر وفقًا لمحددات رئيسية أهمها:
واألب���ع���ادال���س���ي���اس���ي���ة
رافقت االح��داث الثورية في
سية
لسيا
وا
اعية
الجتم
ا
كيبة
التر
بيعة
ط
واالجتماعية ،ف��ي المجتمع
ظل صمت النخب السياسية
يمي.
التعل
و
قافي
والث
ياسي
الس
لوعي
ا
ستوى
اليمني التقليدي التي تمثل
والثقافية وتغاضيها عنها وم
 مدى فاعلية وحضور التنظيمات السياسية القبيلة والجماعات الدينيةبدءًا من التغاضي عن االعتداء
ركائز القوة والفاعلية فيها،
على الناشطات السياسية متعددة التوجهات والمشارب.
مقابل ضعف المجتمع المدني
والمدنية من قبل جنود الفرقة
قوته
و
مدني
ال
جتمع
الم
�ة
�
درج
و
ستوى
م
ومحدودية تأثيره ،وهشاشة
وأمنيات االصالح في الساحة،
يدي.
التقل
جتمع
الم
قابل
واستمرار هذه االنحرافات الى م
األح�����زاب ذات ال��م��ش��اري��ع
ال��ح��داث��ي��ة ،وف��اع��ل��ي��ت��ه��ا
حد التغاضي عن رف��ض علي
ا لضعيفة و ا لمنعد مة في
محسن األحمر تسليم حديقة
المجتمع ،لم تكن مؤهلة لقيام ثورة المجتمع ،وإنما
 21م���ارس وف��ق��ًا ل��ل��ق��رارات
ثورة جماعة ومراكز قوى قبلية وعسكرية نافذة ،وبالتالي
الرئاسية المتعلقة بهيكلة الجيش.
 11فبراير لم يكن انعكاسًا لواقع سياسي وحزبي ونقابي فإسقاط النظام بهذه الطريقة معناه الدخول في مرحلة
فاعل ومنظم في المجتمع اليمني ،قادر على تحمل أعباء الصراع والحرب األهلية الشاملة كما في ليبيا وسوريا ،ولقد
وتبعات المتغيرات والتحوالت الجديدة ،وإنما كان انعكاسًا رأينا بوادرهاً تتصاعد تدريجيا في الحصبة وأرحب وتعز
للحدث الثوري التونسي الذي تداعى هنا في اليمن بما يشبه وأبين ،وصوال إلى استهداف رجاالت الدولة فيما يعرف
االنفجار االجتماعي الذي ظهر فجأة رافعًا شعار «الشعب بحادثة جامع دارالرئاسة.
يريد إسقاط النظام».

شعارات إسقاط النظام
 ..أبعاد ونتائج

