
ت��ط��ه��ي��ر ع��رق��ي بطريقة 
وحشية لبقايا المسلمين في 
ميانمار على م��رأى ومسمع 
من األم��م المتحدة ومجلس األمن 
ومنظمة حقوق االنسان ودولة قطر 
وم��رس��ي وال��غ��ن��وش��ي وال��م��رزوق��ي 
وأصحاب الفخامة والسمو والماللي 
و»اخوان« المسلمين في الربيع العربي 
وخليفتهم المرشد السامي.. الجميع 
منبطحون كما يرقد الشيطان في 

سبات عميق.
لقد شاهدت مناظر للوحشية التي 
يتم التخلص بها من المسلمين في 
تلك الدولة سيئة الذكر حتى أجهشت 
بالبكاء وتضرعت الى اهلل بالدعاء أن 
اليؤاخذنا بما فعله األثوار منا- عفوًا 
الثوار- بإبعادنا عن مساعدة تلك 
الفئات المظلومة من خالل انشغالهم 
بالقتل والتنكيل ألخواننا في سوريا 
ومصر وليبيا وتونس واليمن.. جاعلين 
نصب أعينهم كراسي السلطة في 
تلك البلدان ولو على جثث ابناء تلك 

الشعوب.
شاهدت من خ��الل التلفاز بيوتًا 
تُحرق على ساكنيها رج��ااًل ونساء 
واطفااًل صغارًا وكبارًا ونساء تُغتصب.. 

والمعتصماه.
شاهدت المسلمين يُحرقون أحياء 
ويُ��ع��ت��دى عليهم م��ن قبل اولئك 
المتوحشين القتلة وه��م في تلك 
الحالة بالركل وال��ض��رب والقذف 

بالحجارة والرمي بالرصاص.
أين مفتي الثورات القرضاوي وابو 
الوجهين- عفوًا الرأيين- فيما يتعلق 
بما حصل في اليمن والبحرين طارق 
الشيطان السويدان أين زنداني اليمن 
وحزمي نهم، أين توكل نوبل، أين 

ورثة االنبياء.. أين؟ وأين؟ وأين..؟
لماذا لم نسمع بفتوى الجهاد من 
هؤالء ضد اولئك الذين انتهكوا حرمة 
وكرامة المسلمين وبصورة لم يشهد 
لها التاريخ مثياًل، لماذا لم يتخذ أي 

موقف من الدول االسالمية الكبرى.. 
لالسف أمة مهند في تركيا منشغلة 
بتدمير سوريا وتصدير السالح لليمن، 
وأم الدنيا أصبحت أم جماعة الحرية 

والعدالة.
مجاهدو اليمن منشغلون بتدمير 
سوريا بتمويل من حَمد ورم��وزه 
وت��ع��اون من اخ��وان المسلمين في 
اليمن المغلوب على أمرها ومحاولتهم 
السيطرة على الحوار الوطني، سقطت 
فرضت  م��ن  على  لجهاد  ا فريضة 
ضدهم، لم تعد قائمة إال على بشار 
وعفاش وزين الهاربين ومبارك حتى 
يموت قهرًا، وبما ان قذافي ليبيا كان 
االقوى في مواجهة القوى االستعمارية 
فقد تم التعامل معه ليلحق بصدام 

ألنه تنبأ بذلك قبل غيره..
كشفت االي��ام واالح���داث االخيرة 

سوء نوايا اخوان المسلمين وفضحت 
جوهر اسالمهم وع��رت مغاالتهم 
باسم الدين واتضحت نتيجة نضالهم 
منذ حسن البناء وحتى اليوم، لقد 
السلطة كما تنطلق  ال��ى  انطلقوا 
يستها  لفر حشة  لمتو ا ت  نا ا لحيو ا
وتجاوزوا االخ��الق والقيم والمبادئ 
الديمقراطية فال أخالق لهم وال مبادئ 
والقيم وسيحاسبون بين يدي اهلل 
على ما عملوا في أوطانهم وتفرجهم 
على ما يتعرض له اخوانهم في بورما 

وميانمار وغيرهما.
ع���ذرًا أي��ه��ا المسلمون ف��ي تلك 
المناطق فليس بأيدينا ما نقدمه لكم 
سوى الدعاء الى اهلل ان يرحمكم فقد 
زدنا ضعفًا الى ضعفنا وهوانًا وبؤسًا 
لما قام به اخواٌن لنا طمعًا في متاع 

الدنيا.. والحول والقوة إال باهلل.

االثنين : 8/ 4 / 2013م 
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> الربيع الثوري الغربي هزّنا هزًا عنيفًا، وأحدث زلزااًل قويًا في أفقنا الثقافي، 
ومنظورنا األخالقي، ومفهومنا القيمي بشكل عام.. كانت إفرازاته أو مخرجاته 
شنيعة في األغلب، وإن كان شكلها الظاهري.. بنعومة الحديد، وال يخدعنّك دومًا 

ناعم األقوال، ولطيف المصطلحات.
نتحدث اليوم عن شيء راٍق سامٍق.. عن قيمةٍ أخالقية راقية هي الشرف الذي 
القى ضربات ربيعية شديدة أوشكت العصفِ به وبقي مترنحًا، ونتجول في أفق 
هذه الكلمة - المصطلح.. قبل وبعد.. مستفزين ذاكرتنا لتطلع الينا على السطح ما 

يمكن أن نسطره في هذه التناولة.. خل بالك نحن نتكلم عن الشرف.
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> وقفة لغوية »ش ر ف: عال شرفًا من 
األرض، وعلوا أشرافًا، وهو المكان الشرف، 
وحّلوا مشارف األرض: أعاليها، لفالن شرف، 
وهو عّلو المنزلة، ناقة شارف: عالية السن، 
وبعيرٌ عظيم، الشرف، وهو السنام، قال 

الراعي:
أسعيدُ أنك في بني مضٍر

شرُف السنام، وموضع القلب«.
)أساس البالغة: الزمخشري، ص332 - 

.)432
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> يضايقك التكرار السمج للفظ الشرف، 
وادعاء الحفاظ عليه، وحتمية صونه من 
كل ما يخدشه، وإب��رام االتفاقات حوله، 
فتسمع معاهدة ش��رف بين األح���زاب، 
ميثاق شرف بين النقابات، واالتحادات 
واالئتالفات، اتفاقيات شرف بين األولتراس 
لعريقة  ا لعربية  ا ألن��دي��ة  ا )مشجعي 
والقوية.. مثاًل األهلي المصري، الزمالك 
المصري، البورسعيد«، ميثاق الشرف بين 

الصحفيين.
 وفي كل مرة يُعلن فيها عن معاهدة 
ميثاق شرف.. بزعم الحفاظ عليه.. يُخترق 
هذا الميثاق الشرفي الكاذب، وحبره لم 

يجف بعد.. كله كذب.. في كذب.

-3-
انتهك  العربي  بالربيع  ما سُمّي   <
عذرية األخالق واخترق الشرف من داخله، 
ولمن يريد أو يستعجل األدل��ة.. نحيله 
فورًا الى ميدان التحرير بقاهرة المعز.. 
حيث التحرش الجنسي أشكال وأل��وان، 
واالغ��ت��ص��اب.. شغّال على ما يشتهي 
ال��وزّان وحسب الرغبة .. العمر، الطول، 
القوام، بياض البشرة، سحرتها.. الخ.. هذا 
الربيع العبري الذي مزق الشرف وأفرغه 
من مضمونه االيجابي ومحتواه الرائع، 

وشموخه البديع.
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> قيل: إن المال والعلم والشرف اجتمعوا 

ذات يوم وتفاخروا.
المال: من يفقدني يجدني في البنك.

- العلم: وأنا من يفتقدني يحصلني في 
الجامعة.

أما الشرف فقد تفرّس في عيون زميليه 
ثم قال واثقًا: أما أنا من يفتقدني فلن 

يجدني أبدًا.
تعليقي كان ذلك حال الكثيرين قبل 
االكتساح الربيعي التثويري: أما ما بعده 
حتى اليوم انتهاكات مستمرة في غير 
بلد، وفي أكثر من مجاٍل.. كم من عزيٍز 
ُذّل؟! وكم من شريفٍ ُأهين؟! مئات األسر 

انحدرت هنا وهناك.
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عند أبسط خ��دٍش للشرف..يقفز الى 
الذاكرة من المخزون التراثي العظيم قول 

أبي الطيب المتنبي:
ال يسلم الشرف الرفيع من األذى

حتى يراق على جوانبه الدمُ
كان ذاك قديمًا يا أبا الطيب أما ربيع اليوم 

ذبح الشرف في كثير من الحاالت، دون أن 
يُستل سيف من غمده أو يُشهر رمحٌ في 

وجه غول الفساد المتوحش.
والمتنبي بالمناسبة هو القائل بشموخ 

صادٍم ومثير لإلعجاب:

ال بقومي شُرّْفتُ بل شُرِّفوا بي
وبنفسي َفخرتُ ال بجدودي
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> ومن األدب .. الى الرياضة.. نذكر شرف 
محفوظ النجم التاللي وفارس المنتخبات 
الوطنية، وه��دّاف ال��ع��رب.. ش��رف الذي 
شرّف اليمن خير تشريف وبالذات عندما 
كان أول العب يمني يحقق لقب هدّاف 
العرب، ويكرّم بالحذاء الذهبي من مجلة 
)ال��ري��اض��ي( ورئيسها اإلع��الم��ي البارز 
غبريس كأفضل هدّاف العرب في دوري 

برصيد ثالثين هدفًا في ثالثين مباراة.
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> في بالدنا.. أكثر من اثني عشر موضعًا 
بين مدينة ومنطقة وقرية وبادية مسماة 
بالشرف، وقد تقدّم في الوقفة اللغوية 
أن الشرف يعني المكان المرتفع، الموضع 

العالي.
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> وعطفًا على المكان المرتفع )الشرف(.. 
نصل الى مشهد الشعر، وتذكرني هذه 
الكلمة بشاعرين يمنيين رائعين هما: 
محمد الشرفي ثم حسن الشرفي، ولهما 
عدد من الدواوين، وهناك أدباء وشعراء 
وكتّاب وإعالميون يحملون هذه التسمية 
ال أرى ض��رورة لذكرهم مكتفيًا بهاذين 

الهامتين الشعريتين المتميزتين.
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> كلمة شرف.. يقولها التاجر في السوق 
على  محافظًا  تنفيذها  على  فيحرص 
سمعته، وويقولها السياسيون وفي أكثر 
األحيان يكذبون، ويسوّقون المقوالت 
المسممة التي تقتل وتدمر، وتسمعها من 
كبار المجرمين وتجار المخدرات.. الطريف 
أن عتاولة المجرمين يصدقون أحيانًا أو 
بعض األح��ي��ان.. أما السياسيون الذين 
بالنا بهم ربي - هم فجّار التنظير الغبي، 
وداع��رو النهج التخريبي ومروجو الفكر 

التدميري التجزيئي.
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> اتسع سوق المزايدة الربيعية.. تسمع 
المسؤولية تكليف ال تشريف.. تشريف يا 
كذابون.. صرتم أفسد من سابقيكم.. 
ويتكرر القدسية لبعض المهن.. شرف 
المهن، شرف رسالة التعليم، شرف رسالة 
الصحافة وقدسية مهنة الطب، والمشهد 
أم��ام��ن��ا، إس��ه��اٌل ك��الم��ي ع��ن ال��ش��رف، 
وممارسات أبعد ما تكون عن الشرف إال 
فيما ندر والنادر ال حكم له وال يقاس عليه.
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> في ه��ذا الزمان ال��ق��ذر.. ك��لُّ ما هو 
ش��ري��ف، وك��ل م��ن ه��و شريف أو عنده 
ش��يء من االع��ت��داد والكبرياء بنفسه.. 

توغر مسلكياته صدور وشلل الحاقدين 
وأصحاب مركبات النقص.. فيتسابقون الى 
تركيعه أو تدميره.. ودائمًا الساقط هو ألدّ 
أعداء الشريف وهذي إحدى سمات مبيعنا 
العاهر الداعر الفاجر الفاغر فاه البتالع 
كل منظومات الخلق والقيم االنسانية 

الشريفة.
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> ج��واد ش��رف.. بطل الجمهورية في 
الشطرنج )ف��ي أث��ن��اء التشطير .. في 
ال��ج��ن��وب(، وال���ذي سيطر على اللقب 
لسنوات.. ربطتني به عالقة، حيث كنت 
أق��وم بإجراء لقاءات إعالمية معه دون 
أن نلتقي شخصيًا وك��ان الوسيط بيننا 
.. الحكم الدولي في الشطرنج والالعب 
السابق صالح عبده حيدر.. حتى التقينا 
بعد أكثر من خمس سنوات.. ما ال أنساه 
لهذا النجم الرياضي والصديق الطيب أني 
كنت مع زمالء قادمين من دبلوم كلية 
زنجبار لإللتقاء بسنة ثالثة بكالوريوس 
كلية التربية بعدن وكان المتنافسون على 
المرتبة األولى يصرخون مبكرًا وفي إحدى 
المرات طفح به الضيق فصرخ في مجموعة 
الكلية والطالبات قائاًل: دوختوا بنا.. أصحاب 
كلية أبين قادمون ومعهم طالب اسمه 
أحمد مهدي سيأخذ المرتبة األولى واقسم 

باهلل أننا لم نلتِق بعد..
كلمة  تحققت  و لكلية  ا ل���ى  ا جئنا   
الشطرنجي الماهر جواد شرف وأحرزت 
بامتياز على دفعتي  األول���ى  المرتبة 
للبكالوريوس في عام 0991م، ذكرى 
جميلة ومصادفة رائعة جميلة ومجاملة 
لطيفة من زميلي جواد شرف، وله من اسمه 

أوفى نصيب.

إيماءات
> من قال إن عبداهلل بن أبّي بن سلول 
قد مات؟! ها هم أحفاده ينتشرون انتشار 

الجراد في بلدان الربيع المعّلب.
> ثمار الثورة لم تتساقط على اليمنيين 
رُطبًا وتفاحًا أو برتقااًل أو رغيف خبز، بل 
تساقط عليهم الرصاص.. يعني حاجة 
شبيهة بعملية الرصاص المصبوب.. بس 

بهدوء.
> اإلعالم في دول الربيع.. بحاجة الى 

فلترة.. شيء من الترشيد.
> التهكم، السخرية، تسفيه اآلخر.. إحدى 

أبرز أدوات التضليل اإلعالمي.
 . »الربيعية«. االنتقالية  المراحل   <
شديدة التعقيد، األص��اب��ع الخارجية ال 
تتوقف مخالبها الحادة عن النهش في جسد 
الوطن المترنح، وساكت وال كلمة، وصابر 

بال رحمة.
> النوع المطلوب والمفضل.. من ذوي 

البالهة ال من أصحاب النباهة.

آخر الكالم
وجدُوا القتل بالدنانير أخفى

للنوايا أمضى من السيف حسما
يشتري مصرع النفوس الغوالي

مثلما يشتري نبيذًا ولحما

عبداهلل البردوني

الحدي والحل العقالني

> أحمد مهدي سالم

شرف معّلب.. بنكهة ربيعية

مثنى عسكر

> في المقابلة الرائعة التي أجرتها صحيفة 
»الميثاق« مع االستاذ عبدالحميد الحدي ونشرتها 
في العدد الماضي وج��دت فيها مشروعًا لحل 
مشاكلنا في اليمن انطالقًا من قراءة صادقة لواقعنا 

وتراكم خبرة إدارية وتشريعية وسياسية أيضًا.
صحيح أن نظام الديمقراطية التوافقية فيه خصائص 
ومميزات جاذبة ومشوقة بحثًا عن االستقرار لليمن ووقفًا 
لنزيف الدم، لكن يظل نظام الديمقراطية التوافقية 
مقبواًل في الدول متعددة األعراق والديانات كما هو 
الحال في لبنان، أما في بالدنا فاألمر يختلف تمامًا، 
ونتذكر أنه قبل أزمة 1102م كان لالستاذ عبدالقادر 
باجمال موقف واض��ح من الديمقراطية التوافقية، 
وخاطب المشترك حينها بوضوح أنه ليس في اليمن 
أقليات عرقية وال ديانات مختلفة أو غير ذلك.. وهذه 
االختالفات تعد ضرورة لألخذ بالديمقراطية التوافقية، 

بل لقد نظر وروج البرفيسور األمريكي )الجيبهارت( 
لهذا النوع من الديمقراطيات متأثرًا بتجربة هولندا 
وبلجيكا وسويسرا، فيما الدكتور الطيب زين العابدين 
يرى أن الديمقراطية التوافقية جاءت كترياق لما سمي 
بطغيان األغلبية في النظم الديمقراطية البرلمانية 
في البلدان النامية المتعددة العرفيات والديانات بما 
يتيح للمجموعات المختلفة التي تضم تلك العرقيات 
والديانات التي تعيش في وطن واحد المشاركة في 
السلطة ونيل نصيبها من الثروة وتنفي بالتالي دواعي 
االحتراب الداخلي والشعور بالغبن والتهميش، فيتحقق 
االستقرار، وذلك بحسب ورقة عمل للسفير السوداني 

السابق بواشنطن.
وبالقدر الذي أدهشتني أفكار االستاذ عبدالحميد 
الحدي خصوصًا فيما يتعلق بخطورة الفيدرالية وتضخم 
الجهاز الوظيفي وزيادة النفقات على حساب التنمية، 
وكذلك مخاوف تناقض التشريعات .. هذه المخاطر 
وغيرها تتطلب التوقف أمامها بمسؤولية وطنية من 
قبل المتحاورين سواًء عند األخذ بهذا النظام أو بغيره.. 

لكن يظل األهم هو ضرورة وجود اتفاق وطني يتم فيه 
تحديد عدد الوظائف في الدولة التي يحق للحزب الفائز 

في االنتخابات أن يغيرها..كما هو متبع في أمريكا.
أما ما طرحه حول المحافظات ذات المساحات الكبيرة 
والقليلة السكان فتعد أفكارًا بالغة األهمية، بل إن هذا 
االختالل هو سبب المشاكل.. والبد على المختصين أن 
يراعوا في التقسيمات اإلدارية وألي شكل من النظم 
ضرورة تحقيق توازن في المعيار السكاني والجغرافي- 
أي المساحة- وكذلك أال تركز الموارد والثروات في إطار 
محافظات.. وهذا بالتأكيد سيعالج االختالل الذي تعاني 

منه البالد في التقسيم اإلداري للمحافظات.
وم��ع ذل��ك يعد التشخيص ال��ذي قدمه االستاذ 
عبدالحميد الحدي على درجة عالية من األهمية خصوصًا 
فيما يتعلق بتحديد جوهر األزمة.. وخيارات الحلول التي 
هي أكثر أهمية.. لكن الذي البد من اإلشارة إليه هنا أنه 
في حال األخذ بنظام الديمقراطية التوافقية أو النظام 
الفيدرالي، فال حاجة لمجلس جمهوري أو هيئة رئاسة، 
ليس ألن هذه التجربة فشلت في بالدنا في بداية ثورة 

سبتمبر 2691م وفي أول عهد الجمهورية اليمنية وإنما 
ألن هذه التجربة ظلت بؤرة ووالدة للمشاكل 

وخلق النزاعات والمشاريع الصغيرة..
وف��ي األخ��ي��ر أتمنى أن 
ي��ك��ون اآلخ����رون بنفس 
ش��ج��اع��ة وم��ص��داق��ي��ة 
وش���ف���اف���ي���ة االس���ت���اذ 
ال��ح��دي وأن  عبدالحميد 
يساهموا في وضع حلول 
وم��ع��ال��ج��ات لمشاكلنا.. 
ويجسدوا الحرص الوطني 
ال��ذي يتحلى ب��ه االستاذ 
عبدالحميد الحدي، فاليمن 
بحاجة ماسة ألفكار جميع 
أبنائها ال��ي��وم.. ألن غدًا 
سيكون طرحها متأخرًا، وال 

جدوى منها أبدًا.

ت  با نتخا ا ئج  نتا
ف����ري����ق ق��ض��ي��ة 
صعدة فجرخالفات 
شديدة بين قوى الحداثة 
والوسطية واالع��ت��دال 
وبين المتشددين والقوى 
التقليدية التي ترفض 
م��ش��ارك��ة ال���م���رأة في 
الحياة السياسية ، وظلت 
تستغل صوتها انتخابيا 
وفي مسيرات الفوضى 
والعنف لتحقيق مصالحها 

الخاصة و تعزيز هيمنتها 
على السلطة والثروة ..

اخيرا سقطت شعارات ادعياء الدفاع 
عن حقوق المرأة والمتباكين عليها 
في مؤتمر الحوار الوطني ، فقد 
اصبحت تلك الحرائر فجأة )عورة( 
وناقصة عقل لتبرير فشلهم كتحالف 
ظل يستغل الدين والقبيلة الستمرار 
تحكمهم في قضايا الوطن وطبخها 
بطرق تخدم مصالحهم على حساب 

الوطن ومعاناة اليمنيين ..
ان ف��وز ال��م��رأة اليمنية برئاسة 
ثالث فرق عمل في مؤتمر الحوار 
الوطني وعدد 11 اخريات فزن في 
مناصب النائب او المقرر لبقية فرق 
العمل االخرى .. اعطى مؤشرا ارعب 
القوى التي تريد ان تستخدام المرأة 

كديكور في الحوار ال اكثر ..
وجاء اعالن نتائج انتخابات فرق 

ال��ع��م��ل ل��ي��ؤك��د 
ى  ق��و تفكير  ن  ا
ال��م��اض��ي اصبح 
مرفوضا ومستحيل 
مهما  ب��ه  لقبول  ا
ك��ان��ت ال��م��ب��ررات 
ص���ا  خ���ص���و  ،
ل���ظ���روف  ا ن  وا
ال���م���وض���وع���ي���ة 
وال��ذات��ي��ة باتت 
مهيأة لذلك اليوم ، 
وقد انتظرت المرأة 
اليمنية قرونا من 
ال��زم��ن وخضعت 
لطغيان رهيب ، وصار البد من تقبل 
التغيير ومواكبة التطور ومنح المراة 

حقوقها كاملة وفقا لشرع اهلل .
اعتبر ال��رد القاسي ال��ذي شنته 
االستاذة امل الباشا عضو الحوار 
على االستاذ عبدالوهاب االنسي 
امين عام حزب االصالح نائب رئيس 
مؤتمر الحوار الثالثاء بداية التغيير 
الحقيقي. وال��ذي جاء على خلفية.
انقالب مشايخ حزب االص��الح في 
لجنة صعدة على انتخاب ) نبيلة 
الزبير ( رئيسا لفريق عمل صعدة . 
والتي حصلت على 24 صوتا في حين 
حصل مشايخ االصالح من خمسة الى 

ستة اصوات فقط.
لقد دافعت الباشا عن حق المرأة 
باستماته وقالت: هؤالء اليؤمنون 

وانهم  لحرية  ا و  ا لديمقراطية  با
تقمصوا الثورة , واتهمتهم بالسعي 

لعرقلة الحوار .
لكن تبدو العملية مطبوخة بموقف 
عبدالكريم جدبان الذي لم يختلف 
عن االصالح و بعض المشايخ ممن 
يعترضون على وجود أمرأة لترأس 
الفريق . وب��رر ذل��ك بقوله.. كيف 
تترأس ام��رأة على رج��ال بلحاها. 
وطالب بالغاء الفريق بكامله واعادة 

االنتخاب من جديد.
وعلى الرغم ان اللجنة االعالمية 
لمؤتمر الحوار اعلنت ف��وز نبيلة 
الزبير، لكن يبدو ان الشرارة التي 
بعض  كبرياء  قد مست  اشتعلت 
مشايخ الدين والقبيلة والب��د من 
الحذر ازاء ذل��ك ، فلن يترك هذا 
التحالف ما يعتبرها اقطاعيات خاصة 
بهم بسهولة لفريق عمل تترؤسه 
األستاذة نبيله الزبير لحل قضية 

صعدة..
اخشى ان تكون المواجهة في قضية 
صعدة خدعة لضرب واجهاض نضال 
المرأة اليمنية والحوار الوطني في 
ان واح��د من خالل زجها في جبهة 
مواجهة غير متكافئة .. ومع ذلك 
فكل االح��زاب ام��ام اختبار حقيقي 
لتحديد موقفها من ال��م��رأة ومن 
استحقاقات التغيير كاملة ..ول��ن 
تكون معركة امل الباشا او نبيلة 

الزبير فقط .. 

محمد انعم

عبدالخالق المنجر

التغيير يبدأ من نبيلة الزبير

»مسلمو ميانمار يُحرقون«


