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زاوية حارة

فيصل الصوفي

إال  التحالف
 مع األخوان

يقوم اإلصالحيون بتسريب أخبار كاذبة، حول 
مس��اعي لعودة التحال��ف القديم بي��ن المؤتمر 
الش��عبي العام، وح��زب اإلص��الح، وتوجه بعض 
قيادات اإلصالح رسائل بهذا الصدد، كان آخرها 
من رئيس الدائرة السياسية لإلصالح، الذي زعم 
أن عالقته��م »مع األخ��وة في المؤتمر الش��عبي 
العام، عالقة حس��نة، كحزب..« ويرفضون فقط 
العالقة مع رئيس المؤتمر، عل��ي عبد الله صالح 
ومجموعت��ه، حس��ب تعبير س��عيد شمس��ان، 
وعبارته األخيرة ال أهمية لها في س��ياق »الغزل 
الحس��ن«.. ومن هذه الرس��ائل أيضا ما ورد على 
لس��ان رئيس الهيئ��ة العليا لإلص��الح، عن عدم 
رغبتهم في التفرد بالحك��م، ألن » اليمن تحتاج 
خالل ال� 15 الس��نة القادمة إلى مش��اركة مختلف 
القوى السياسية«! ويعزز اإلصالح تلك الرسائل 
بتسريب شائعات، من قبيل أن اللواء علي محسن 
األحمر زار يحيى الراعي األمين العام المس��اعد 
للمؤتمر الشعبي العام، وأن محمد قحطان عضو 
الهيئة العليا لحزب اإلصالح، زار ياسر العواضي 
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الش��عبي في منزله، 
وع��رض عليه مب��ادرة إصالحية إلغ��الق ملفات 
الماضي، وفت��ح صفحة جديدة، وه��و األمر الذي 
س��ارع العواضي إل��ى نفيه.. وي��روج إعالم حزب 
اإلص��الح ش��ائعات عن لق��اءات غي��ر معلنة بين 
قيادات من المؤتمر الشعبي، وحزب اإلصالح، من 
أجل طي صفحة الماض��ي، وعقد مصالحة بينهما 
تتطلبها المصلحة الوطنية ف��ي هذه الظروف، 
وأن هذه اللقاءات غير معلنة لتفويت الفرصة على 
صقور الحزبين الذين يسعون لمنع أية مصالحة 

وطنية، أو عودة التحالف بين الطرفين.
نعتقد أن تل��ك الرس��ائل اإلصالحي��ة لن تجد 
ردودا إيجابية من جانب المؤتمر الش��عبي، كما 
أن تلك التسريبات أو الشائعات كذبها المؤتمر 
وفضح مصادرها وأهدافها، فقد جرت في النهر 
مياه كثيرة، وجديدة، من��ذ عام 1997م وحتى 
اليوم، وكلها تجعل عودة العالقة الس��ابقة بين 
الطرفين، غير ممكن��ة، فضال عن العواصف التي 
ضرب��ت التي��ار األخواني ف��ي المنطق��ة والعالم، 
وال يمك��ن للمؤتمر الش��عبي أن يتجاهل ذلك، أو 

يتحالف مع من ال مستقبل له.
ولك��ن إلى ماذا يه��دف اإلصالح م��ن وراء ذلك؟ 
ق��د يكون اإلص��الح جادا ف��ي إع��ادة عالقته مع 
المؤتمر الش��عبي، خاصة بعد الخسائر التي مني 
بها، سواًء على الصعيد الش��عبي، أو على صعيد 
اللقاء المش��ترك، أو على صعيد تصنيف األخوان 
جماعة إرهابية، ويدرك اإلصالح تأثير ذلك عليه، 
ولذلك هو يحتاج إلى منقذ، وفي هذه الحالة يكون 
المؤتمر الش��عبي هو س��فينة النجاة.. ومع ذلك 
فهناك احتم��ال مرجح، وه��و أن اإلصالح يهدف 
إلى إث��ارة بلبلة ف��ي صفوف المؤتم��ر إلدراكه أن 
قيادات وقواعد المؤتمر ال تتصور إمكانية عودة 
التحال��ف، وبالتالي س��تؤدي هذه الش��ائعات إلى 
إثارة االنقسام، وهنا ينبغي أن يكون المؤتمريون 

حذرين كفاية من هذه الشائعات.

ة  حذر سياسيون من مغبَّ
االنحراف بمس��ار مخرجات 
مؤتم��ر الح��وار الوطن��ي ، 
وااللتف��اف عل��ى بن��ود » 
 « لخليجي��ة  ا لمعاه��دة  ا
وآلياته��ا المزمنة ، والتي ال 
يزال ساريًا مفعولها.. كما 
ر مراقب��ون دوليون من 

َّ
حذ

مغبة عرقلة هذه المخرجات 
وتل��ك البن��ود وخط��ورة 
التالعب بها وتفصيلها من 

قبل كل طرف أو قوى سياس��ية على مق��اس مصالحها الذاتية 
والتماهي في اللهث غير المش��روع للتف��رد بالحكم عن طريق 
وس��يلة اإلقص��اء وتهمي��ش الكف��اءات اإلداري��ة في الس��لطة 
المركزية والمحافظات الذي بدأ ت في االتساع والتنامي في اآلونة 
األخي��رة ، في ظل تردي الوض��ع االقتصادي واألمن��ي  ، وتراجع 
األداء الحكوم��ي في الوزارات والمحافظ��ات ، وتزايد القلق لدى 

المواطنين على معيشتهم ومستقبل أبنائهم .
ج��اءت ه��ذه التحذيرات م��ن قب��ل السياس��يين والمراقبين 
الدوليين بعد أن تيقن لهم أن اليمن على قاب قوس��ين أو أدنى 
 في بني��ان الدولة ، 

ً
من » الصومل��ة« التي تعن��ي انهيارًا ش��امال

وتفتيت وتص��دع اللحمة الوطنية وتش��رذمها إلى اقطاعيات 
ودويالت وإمارات صغيرة متناحرة فيما بينها على نحو ما هو 
حاصل في جمهورية الصومال الش��قيقة التي اعتبرت أسوأ بلد 
يتربع على هرم التخلف والفساد والمس��تقبل المجهول . وبنى 
هؤالء السياس��يون وأولئك المراقبون تحذيراتهم من المشهد 
اليومي � متسع النطاق � الذي تعيشه اليمن حاليًا، إذ ال يمر يوم 
إال وتوافيهم األنباء بحوادث االغتياالت والتفجيرات واالعتداء 
السافر في وضح النهار على الممتلكات العامة والخاصة ونهبها 
أو تدميره��ا تحت م��رأى ومس��مع الحكومة واألجه��زة األمنية 
التي تكتف��ي بإصدار بيانات التهدي��د والوعيد ، والضرب بيد 
من حديد ، في حين تتض��اءل الروح المعنوية بين افراد القوات 
المسلحة واألمن نتاج سوء وضعهم المعيشي ، وتردي فاعليتهم 

القتالية ومراسهم األمني في ضبط 
وتعق��ب الجن��اة والخارجي��ن ع��ن 
القان��ون ، وكل هذا نت��اج الهيكلة 
غير المدروس��ة ، والتط��اول غير 
االنضباط��ي م��ن قب��ل نافذين في 
الجيش واألمن ، واالنتشار المهول 
لظاهرة  حمل الس��الح والتجول به 
عالني��ة ، واألنك��ى من ذل��ك الفرار 
الجماع��ي لمس��جونين عل��ى ذم��م 
جرائم جسيمة ، بل وبعض المحكوم 
عليهم باإلعدام ، من الس��جون من 

دون تمييز .
ومما عزز القلق في نفوس السياس��يين والمراقبين الدوليين 
والمواطن العادي عل��ى مصير هذا الوطن ونظام��ه الحالي ، هو 
اهتزاز هيب��ة الدولة في نظره��م نتاج التدخالت الس��افرة من 
قبل بعض الق��وى النافذة في سياس��ة الدول��ة ومحاولة فرض 
شروطها عليها وعلى سياستها اإلعالمية ، والضغط من أجل 
اقحام القوات المسلحة في حروب ومواجهات مع من تراه عدوًا 
لحزبها وكيانها القبلي ، ناهيكم عن تصاعد االس��تفزاز القبلي 
من قبل بعض قبائل المحافظات والمتمثل في زحف أفراد هذه 
القبيلة أو تلك على محافظات بكاملها من أجل اطالق سراح فرد 
من افرادها أو المطالبة بقاتل احد ابنائها من دون األخذ بعين 
االعتبار أن هناك سلطة رسمية في هذه المحافظة المقتحمة 
، وهذا ما شهدته وتشهده عدد من المحافظات ومن ضمنها 

حضرموت.
إن ه��ذه التحذي��رات الت��ي اطلقه��ا المراقب��ون والمحلل��ون 
السياس��يون لم تأِت من ف��راغ أو اجته��ادات نظري��ة ، بل من 
واقع يلم��س وقائعه كل مواطن يمني ف��ي الداخل.. إننا في قلق 
متصاعد على وحدة وأمن واس��تقرار واقتصاد بالدنا، ونتطلع 
إلى كل العقالء في احزاب الطيف والقوى السياس��ية إلى تحكيم 
العقل والمنطق، قبل أن تقع الفأس على الرأس ، والت ساعة ندم 
،ألن الجميع في سفينة واحدة لن يسلم من غرقها أحد.. اللهم 

احفظ اليمن.. اللهم آمين.

غباء شيوخ السياسة على الطـريقـة »اإلخـوانية«
تبرؤوا من أفعال وأفكار جماعة اإلخوان- وأحيانا من أجساد 
قياداتها- الذين رفضتهم الكرة األرضية من شرقها إلى غربها 
وأعلن العالم حربًا عالمية ثالث��ة على هذه الجماعة التي يبدو 
انه ألول مرة يحدث حولها إجماع عالمي بتصنيفها في القائمة 

السوداء للجماعات اإلرهابية عالميًا. 
استند بعض السياسيين في قراءاتهم التحليلية التي ذهبت 
بالقول إلى أن التجربة التي اكتسبتها قيادات حزب اإلصالح)فرع 
التنظيم في اليمن( من خالل تواجدها في سلطة الحكم، إضافة 
إلى هذه األحداث العاصف��ة ببنيان التنظي��م الدولي لإلخوان، 
س��تعين قيادات حزب اإلص��الح، على إعادة ترتي��ب أوراقها 
ومراجعة حساباتهم بدال من هوس جنون السلطة واالستحواذ 
على مراكز صناعة الق��رار في البلد، وذلك م��ن خالل اختالقها 
المعارك والح��روب الثأرية هنا وهناك مع خص��وم وهميين ال 

وجود لهم على ارض الواقع.
لكن األيام عصفت بكل تلك القراءات- كما عصفت بالجماعة 
نفس��ها ودجلها عل��ى الش��عوب- وأثبتت األي��ام عكس ذلك 
تمام��ا، فال قي��ادات ح��زب اإلصالح اس��تفادت م��ن تجربتها 
السياسية في مش��اركتها بأش��كال وأنواع عديدة في الحكم، 
وال هي اس��توعبت المتغيرات ومجريات األحداث في المحيط 
اإلقليمي والدول��ي.. بل إن ما تمارس��ه اليوم جماع��ة اإلخوان 
المسلمين في اليمن، ممثلة بحزب اإلصالح من ابتزاز رخيص ال 
عالقة له بالسياسة نهائيًا.. ألنه ابتزاز تجرد من كل المواثيق 
واالتفاق��ات التي وقعته��ا قي��ادة الجماعة مع ش��ركائها من 
أطراف العملية السياس��ية- الخصوم والحلف��اء- وتنصلت من 
كل الوعود والعهود التي قطعتها على نفس��ها للمجتمعين- 
رعاة التسوية السياسية- الدولي واليمني، داخل مؤتمر الحوار 
الوطني وخارجه، بأنها سوف تتخلى عن توجهها اإلرهابي في 
إلغاء األخر لالنفراد بالس��لطة، وأنها ستغادر متاريس القتال 

وخنادق حروب الجاهلية األولى. 
ويعرف الجميع أن جماعة اليمن، تعهدت أنها ستعمل جنبا 
إلى جنب مع رئيس الجمهورية وكل القوى السياسية في إنجاح 
التسوية السياسية وإخراج اليمن من أزمته وأوضاعه الراهنة. 
ففي الوقت الذي يثور العالم بشرقه وغربه منتفضًا على اإلخوان 
المسلمين، واجه الرئيس هادي هذا التحدي من خالل العمل في 
مسارين.. األول تهدئته من روع إخوان في اليمن وتطمينهم 
باال أذى سيمسهم ما دام وأنهم لن يعملوا في إطار المنظومة 
الدولية لجماعة اإلخوان، وأنهم سيعملون في إطار المنظومة 
السياسية واالجتماعية وفي إطار الوثيقة الوطنية التي اقرها 

مؤتمر الحوار التي تم اتفاق على ضمانات تنفيذها.

وفي المسار اآلخر، ذهب هادي يعمل جاهدًا في التهدئة من 
غضب البركان العالمي ضد اإلخوان في اليمن، كونهم جزءًا من 
المنظوم��ة الفكرية واأليديولوجية االخواني��ة الدولية، وأراد 
أن يثبت عكس هذه الرؤية، من خالل إقن��اع العالم بان إخوان 
اليمن ليسوا كغيرهم، بل إن اإلخوان في اليمن من الممكن إصالح 

اعوجاجهم حتى ولو كان أزليًا. 
وبدال م��ن أن يذهب اإلخوان في اليمن إل��ى رد الجميل لهادي 
ويش��دون من أزره، وفي نفس الوقت يحس��نون من صورتهم 
المش��وهة لدى الرأي العالم��ي، أبوا إال أن يبقوا على س��يرتهم 
وطبيعته��م األولى، وعقليتهم المتخلف��ة وملتهم المدمرة.. 
فعادوا إلى تارتهم األولى وممارس��ة ثقافته��م التي تربوا في 
خنادقها واختبأوا خلف متارس بندقيتها، يستمرءون بشاعة 
القتل والصراعات القبلية والمذهبي��ة والحروب العبثية التي 
استنزفت قدرات اليمن وأزهقت أرواح اآلالف من خيرات شبابه 

وقدراته االقتصادية ودمرت نسيجه االجتماعي.
والن الرئيس هادي رفض أن يكون«دمية« بأيدي اإلخوان ولم 
يوافقهم الرأي ف��ي الضغط على زناد البندقية وإيقاد ش��علة 
فتيل مئات األعوام من حروب مقبل��ة لليمنيين ضد بعضهم، 
وإقح��ام الدولة والجيش ف��ي دورة جديدة من ح��روب عبثية 
مع الحوثيين، ف��ي الوقت الذي ال يزال حب��ر اعتذار الدولة عن 
الحروب الستة السابقة ينهمر مداده، والجراح لم تندمل بعد.
يدرك الجمي��ع ب��ان دور حزب اإلص��الح بأجنحت��ه األربعة) 
العس��كري والعقائدي والقبلي والسياس��ي( في تل��ك الحروب 
مع الحوثيي��ن والتي تحاول اليوم الرئاس��ة اليمنية العمل على 
لملمة جراحها- كان محوريًا في إشعالها وفي فصول معاركها 
المأسوية، فضال عن رغبته في إطالة أمدها وان تكون نهايتها 
بتلك الص��ورة التي أل��ت إليها.. ف��ي إضعاف س��لطات الدولة 
وتدمير جيش��ها وفقدان نفوذه��ا على معظ��م المحافظات 
الشمالية من البالد، وفي المقابل كان من نتائج تلك الحروب أنها 
قوت من ش��وكة الحوثيين، وزادت من توسعهم وسيطرتهم 
ونفوذهم، حتى صاروا يفاوضون الدولة من مركز قوة ويفرضون 
ش��روطهم ومطالبهم عليها.. وهذا ما كان يسعى إليه حزب 
اإلصالح في إيجاد عدو للدولة حتى يكون س��يفا مس��لطا على 
رقبة اليمنيين يستثمرونه في ابتزاز دول المنطقة وتخويفهم 
ب�«البعبع« الحوثي، والحفاظ على مهنتهم كوكالء حروب لتنفيذ 
مشاريع وسياس��ات هذه الدول بدماء وأرواح اليمنيين وعلى 

أراض يمنية. 
والن الرئيس ه��ادي لم يكن كما أراد وخطط أجنحة ساس��ة 
وعس��اكر وقبائل إخ��وان اليم��ن، ها ه��م فتحوا علي��ه عويل 

أبواقهم المسعورة يتصدرون- لألسف- الفوضى في طول البالد 
وعرضها وإثارة المشاكل هنا وهناك بهدف إشغاله عن تنفيذ 
مخرجات الحوار والوفاء بما تعهد بها للشعب اليمني والمجتمع 

الدولي بإخراج اليمن إلى بر األمان.
أمر تنصل قيادة حزب اإلصالح) جماع��ة اإلخوان في اليمن( 
من االتفاقات الت��ي أبرمتها وم��ن تلك العه��ود والوعود التي 
قطعتها على رؤوس األش��هاد على أن تغادر ثقافة الكهوف 
ومنابر التحريض على الفوضى والتهديد بالعودة باألوضاع في 
البالد إلى المربع األول، من خالل شق عصا الصف الوطني وحياكة 
الفتن ونسج المؤامرات وتأليب الرأي العام واللجوء إلى األعمال 
اإلرهابية وإش��عال الحروب.. واستهداف رئيس الجمهورية، 
الذي كان ويبدو انه ال يزال يراهن أمام الشعب اليمني والمجتمع 
الدولي،على إمكانية إصالح اعوجاج حزب »الالصالح«.. وعلى أن 
يعود إلى إخوان اليمن رشد عقلهم الزائغ- اليوم أو غدًا وليس 

بعده- الن الوقت ضيق وال يحتمل المراوغة واالنتظار. 
وفي ح��ال ظلت قيادة حزب اإلصالح)اإلخوان( مش��دودة إلى 
منهجية ضرورة االلتزام بتوجيهات وتوصيات المرشد)األمير( 
وتعبئة أفراد الجماعة وأنصارها المشحونة- أساسا- بمفردات 
جهادية ومصطلح��ات القت��ل واالحتراب وغرس ف��ي مخيلة 
أفرادها وهم العدو الدائم، إلى أن يرث الله األرض ومن عليها.. 
أو أنها استمرت قيادة جماعة إخوان اليمن في غيهم وأنانيتهم 
المفرطة وحب الذات ومصالحهم الحزبية والمسارعة في إزاحة 
بقية القوى من المشهد السياسي واالستيالء على مفاصل صنع 
القرار في البالد، من خالل قوائم وكشوفات االقصاءات للشركاء 
والحلفاء من الوظيف��ة وفق معايير خاصة به��ا مجردة من كل 
المبادئ وعرف العمل السياسي واألخالقي، لم تراع فيها حتى 
حق ما تعتبرهم ش��ركاءها في تكتل أحزاب اللقاء المش��ترك، 
الذين عملت على إقصائهم من كل قوائم التعيينات التي تناضل 
على إصدار قرارات لها في كل مرافق الدولة على المس��تويين 
المركزي والمحلي، وأخر هذه القوائم، قائمة محافظة اب وحدها، 
التي تضم)65( وكيال ومستشارا ورئيس جامعة وعمداء كليات 
ومدراء عموم مكاتب التنفيذية ومدراء المديرية.. والكش��ف 
بالطب��ع كدفعة أولى من ك��وادر حزب اإلص��الح قدمته قيادة 
الحزب األس��بوع قبل الماضي، الس��تصدار قرارات جمهورية 

ووزارية،بها في محافظة اب وحدها.
وهذه واحدة من المثالب التي س��ارعت بس��قوط اإلخوان في 
كل من مصر ولبيا والمؤشرات تلوح في األفق بان الدور آٍت- إن 
لم تراجع قيادات فرعي الجماعة- في اليمن وتونس.. وإال فهو 

غباء شيوخ السياسة على الطريقة االخوانية..!!

اعتق��د كثي��ر من المحللين أن جماعة اإلخوان المس��لمين ف��ي اليمن- تحديدًا حزب اإلص��الح أو التجمع اليمني 
لإلص��الح- هم االذكى واألكثر خبرة في الش��أن السياس��ي، بين نظرائه��م في بلدان الربيع العرب��ي، باعتبار أنهم 

موجودون في سدة الحكم ومشاركون في السلطة تقريبًا منذ نشأتهم األولى، خالل منتصف القرن الماضي. 
حينما بدأ خريف اإلخوان في جمهورية مصر العربية يعصف بس��لطتهم الوليدة، وقياداتهم تتس��اقط كأوراق التوت، وتقاد 
إل��ى ص��رح العدالة في مش��هد ال يمكن للمرء أن يتصوره إال بما كانوا يقولون هم لنا »انه يوم الحش��ر وموعد حس��اب المرء على 
أفعال��ه وأقوال��ه«..  وقبل هذا كان هناك حلفاء اس��تراتيجيون عالمي��ون ودوليون يعدون حاضنين أساس��يين ألفكار وقيادات 
التنظيم الدولي للجماعة، لكنهم عندما اكتشفوا بخطورتهم ونواياهم الخبيثة والحاقدة للسلم واألمن الدوليين، وان ال يقطع 

فيهم معروف، محمد الحاج سالم

> لم يع��د التفكير الش��عبي اليوم 
قاصرًا على االطالق بل إن وعي الفكر 
الش��عبي ف��ي اليم��ن قد س��بق وعي 
النخب السياسية والحزبية وتجاوزها 
بمراحل كثيرة غطت جوانب الضعف 
واالس��تكانة التي تعاني منها النخب 
الفكري��ة والسياس��ية الت��ي ل��م 
تس��تطع تخطي التفكي��ر من تحت 
القدم فيم��ا عدا النخب السياس��ية 
األكث��ر وعيًا ف��ي المؤتمر الش��عبي 
العام وخصوص��ًا الذين ينطلقون في 

أفكارهم السياسية واالستراتيجية من الفكر 
الميثاقي الدليل النظري والفكري والسياسي 
واالقتصادي واالجتماع��ي والتنموي للمؤتمر 
الش��عبي الع��ام، واالكث��ر من ذلك يس��تطيع 
الباحث في مجال الفكر السياسي اليمني القول 
وبوضوح وش��فافية مطلقة ان الفكر النخبوي 
االستراتيجي اليمني في المؤتمر الشعبي العام 
قد اس��تطاع التحرر من ضي��ق األفق وتجاوز 
اإلم��الءات وتح��رر م��ن التبعية الت��ي مازالت 
تعان��ي منه��ا النخب السياس��ية األخ��رى في 
المكونات السياسية القائمة على أرض الواقع 
التي مازالت تؤمن بالجمود وال تؤمن باالنفتاح 
واالجته��اد من أج��ل خير اإلنس��انية وإعمال 
العقل البش��ري في التفكير في مخلوقات الله 
وكيفية االس��تفادة منها وتسخير ايجابيات 
تلك المخلوقات لخدمة بناء الدولة، واالنطالق 
من ُبعد استراتيجي عميق للوصول إلى األفضل 

واألكثر قوة ومكانة وتماسكًا.
إن التفكير الش��عبي اليوم على قدر عاٍل من 
الوعي بأهمية معرفة الماضي لإلمبراطوريات 
اليمنية التي ظهرت في التاريخ البش��ري من 
ّبع وغيرها من الحضارات 

ُ
قوم ثمود وع��اد وت

التي كانت اليمن موطنها األول، وذاكرة الشعب 
اليمني مازالت محتفظة بق��وة االمبراطورية 
المعيني��ة والس��بئية والحميري��ة وطموحة 
جدًا لبناء امبراطورية يمني��ة جديدة ال تقل 
شأنًا بدأها المؤتمر الشعبي العام وإلى جانبه 

كل قوى الخير والس��الم والتوحد في 22 مايو 
1990م عن��د إع��الن إع��ادة وح��دة اليم��ن 

الواحد..
فلو قارن��ا مقارنة بس��يطة ومتواضعة بين 
ذاك��رة الش��عب المعت��زة ب��اإلرث الحضاري 
واإلنس��اني لليم��ن الواح��د والموح��د وحال��ة 
الفكر السياس��ي لدى بعض النخب السياسية 
وخصوص��ًا الحزبي��ة لوجدنا النخ��ب الفكرية 
وخصوصًا الحزبي��ة أو المذهبية ال تتجاوز في 
فكرها السياسي ما قاله اآلخرون من اإلساءة إلى 
الفكر االستراتيجي اليمني وال تجيد أكثر من 
إعادة انتاج تلك اإلس��اءات التي اعتمد اعداء 
التاريخ اليمني رصها في تحليالتهم الفكرية 
السياس��ية الت��ي احتق��رت الماضي ونس��بته 
إل��ى األس��اطير والخراف��ات، دون أن ت��درك 
تل��ك النخ��ب السياس��ية وخصوص��ًا الحزبية 
والمذهبية أن الكتب السماوية وفي مقدمتها 
القرآن الكريم ال��ذي نزل بلس��ان عربي مبين 
قد دونت ذل��ك المجد الذي يس��تحيل إزالته 
من ذاكرة الش��عب الحر المحافظ على هويته 

وتاريخه وجذور عمقه االستراتيجي.
إن الدلي��ل عل��ى أن بع��ض النخ��ب الفكرية 
والسياس��ية وخصوصًا الحزبي��ة والمذهبية 
مازال��ت تعمل بمب��دأ التبعي��ة وال ترغب في 
تفعي��ل العق��ل اليمن��ي الس��تنهاض الهمة 
واس��تحضار المج��د واأللق اليمان��ي، هو أنها 
مازالت تشعر بالخوف من الحديث في الجذور 
التاريخي��ة للحضارة اليمني��ة، ولذلك نجدها 

تنصرف في حديثها عن الجذور 
التاريخي��ة للديمقراطي��ة إل��ى 
المفاخرة بالفكر الغربي، واألكثر 
من ذلك أنها التتحدث عن عيوب 
ذل��ك الفك��ر العنص��ري مطلق��ًا، 
ونجدها تمجد الديمقراطية التي 
تعني حكم الش��عب بالش��عب في 
الغرب ولم تقدم تعريفًا إجرائيًا 
لهذا المفه��وم ومقارنت��ه بواقع 
الديمقراطي��ة  الغربية، ولم تقل 
بأن الديمقراطية التي نشأت في 
الغرب كانت تستثني المرأة من حق المواطنة 
كما كان في اليونان، ولم تقل بأن الديمقراطية 
الغربي��ة اقتص��رت عل��ى أصح��اب األم��الك 
واألطيان ولم تتح الفرصة لعامة الش��عب في 
المشاركة السياسية لصناعة المستقبل، ولم 
تقل أن الديمقراطية عند افالطون وسقراط 
وارسطو قد قسمت الشعب إلى أحرار وعبيد.
األكثر غراب��ة أن الكثي��ر م��ن الكتابات عن 
تاري��خ اليم��ن ق��د اغفل��ت أن الديمقراطية 
اليمني��ة التي جاءت قبل ثالث��ة آالف عام قبل 
ميالد المسيح عليه السالم كانت عامة وشاملة 
في اليمن ولم تستثِن احدًا بما في ذلك المرأة 
فقد انتخبه��ا اليمني��ون ملكة وأش��ار بذلك 

القرآن الكريم.
إننا اليوم أمام حالة من االنكس��ار وخصوصًا 
بعد الفوضى التدميرية التي جاء بها عش��اق 
الس��لطة الذين ال يؤمنون بالتداول الس��لمي 
للس��لطة ف��ي 2011م، فالمش��اهد الحزينة 
على التاريخ اليمني كانت أكث��ر وضوحًا فيما 
رفعه المغرر بهم ف��ي الفوضى التدميرية من 
الش��عارات التي ال تمت بصلة إلى واقع الحياة 
وال تعبر عن نية للوصول إلى ما هو أفضل على 
االطالق، ناهيك عن الصور التي رفعت وجعلوا 
منه��ا قدوتهم ف��ي الفكر والممارس��ة، األمر 
الذي أتى على حقيقة آخر المنظرين للفوضى 
والتدمير.. وفي العدد القادم نقدم مش��اهد 

من ذلك، بإذن الله.

د. علي العثربي

الفوضى التدميرية
 وانكسار الهوية 

الوطنية!!

علي عمر الصيعري

على قاب 
قوسين من 

الصوملة


