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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

 كما عرفته....الحاج جار اهلل عمر
 الدكتور عمي خميفة الكواري : بقمم

 
جار اهلل عمر ضمير يمني عربي مسمم حي، يؤثر بعد استشياده بقدر تاثيره قبل ذلك وربما 

عنو، جار اهلل عمر مثل الذي اغتال غدرا عمي بن ابي طالب رضي اهلل  -غدراً –والذي اغتال . اكثر
ومادرى كم اقترفت . يظن انو يتقرب بذلك االغتيال الغادر من اهلل ويعتقد أن في القتل صالح االمة

فمو ان قاتل جار اهلل عمر رحمو . يداه من إثم، ألن من قتل نفسًا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا
ت رؤيتي لو ىي اخر لقاء مع وقد كان. اهلل، رأه واقفا بعرفات كما رأيت، لما أقدم عمى فعمتو الشنيعة

ولم تكن األولى، فقد  1001الموافق / ىـ2211جار اهلل عمر رحمو اهلل وأسكنو فسيح جناتو، في حج
نبحث عن جار اهلل  -شفاه اهلل -ذىبت بصحبة الصديق العزيز الدكتور محمد عبد الممك المتوكل

بو ويحمده ويشكره وال يشرك بو عمر في معسكر اليمنيين عصر يوم عرفات فوجدناه خاشعًا يمبي ر 
 .أحداً 

في القاىرة ولم يكن قد عاد الى اليمن  2991اما لقائي االول مع جار اهلل عمر فقد كان عام 
بعد، وكان ماسمعتو منو يبشر بالتئام جراح اليمن بعد األحداث الدامية المؤسفة فيو، وقد عممت منو 

شتراكي الى اليمن سو  تتم عن قريب لبناء يمن ان ىناك مباحثات وأن عودة قيادات من الحزب اال
وقد عاد بالفعل وانتظمت المقاءات مع الرجل الذي فرض احترامو عمى الجميع . موحد ديمقراطي

 .واستحق الود من كل من عرفو عن قرب
حضر عمى نفقتو الشخصية وشارك بفاعمية وتواضع في المقاء السنوي  1002وفي عام 

سات الديمقراطية في البمدان العربية الذي يتخذ من اكسفورد في انجمترا مقرًا الحادي عشر لمشروع درا
ومن أوراق ذلك المقاء ". التحفظات عمى الديمقراطية في البالد العربية"لو، وكان موضوع المقاء ىو 

استطعت ان استخرج مداخمتين من مداخالت جار اهلل عمر ارى من واجبي ان انشرىما قبل ان 
ب الكامل عن المقاء، وذلك لما تعبر عنو ىاتان المداخالتان من حرص جار اهلل عمر يصدر الكتا

عمى البحث عن القواسم المشتركة والعمل من أجل المصالحات التاريخية المطموبة لترشيد الحياة 
 . السياسية العربية

مى في المداخمة االولى لجار اهلل عمر تسأل عما ذكره الدكتور فواز جرجس حول ما يس
الذي توصمت الييا القوى السياسية المختمفة في بمدان امريكا الالتينية   Pactبالصفقة التاريخية او 

 :قائالً 
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. بين المعارضة واألنظمة  ةإمكانية إبرام صفقالمحاضر من  يولفت انتباىي ما يشير إل"
كيفية يعممون ندنا عالعوامل الالزمة لذلك ، يعني ىل األفراد والمجتمع  يما ىالسؤال ىو فعاًل 

في . من قبل األنظمة العربية  اىذا ليس مطروحان  رىأنا أ الوصول الى ذلك ؟ وىل ىو ممكن؟
من التطور  امعين االسؤال اآلن في أمريكا الالتينية نجد ان ىناك قدر ، المجتمع أيضًا ليس جائزا 

عن  امختمف اسة ىناك تمعب دور الكني. االقتصادي واالجتماعي والتراكم السياسي وتراكم نظام القوى 
وأيضًا ىناك سعي . لدور الكنيسة في الديمقراطية ادجىناك جانب  ،دور المسجد أو الحركة اإلسالمية

 .ىناك مطالبة بالديمقراطية من قبل تمك القوىو  ،من قبل مؤسسات المجتمع
بالنسبة  و، لكنديمقراطية لمعرب وليس ميتمًا بيا دال يريأعتقد إن الغرب  يالشيء األخر أن

من الحضارة الغربية بشكل عام وكان ميتمًا  اً نو يعتبرىا جزءمريكا الالتينية كان ميتمًا جدًا ألأل
ان المجتمع ثم . في أمريكا الالتينية اخيرًا موضوع الطائفية والعشائرية ليس موجودأ .باصالح المكان

  .جامدة ةتقميدي ىن ليست لدييم بنيمجتمع يتكون من مياجر ىناك ىو 
الديمقراطية من خالل ىذا النوع من  إلى الوصولأنا أعتقد في النياية أنو ليس أمامنا سوى 

 وينبغي عممن يفكروا فيما أخر ، عمى المفكرين آ ئاأن نبتدع شي نال يمكالديمقراطية المتاحة ، 
 ".ىا عمى الساحة العربيةاالنظر في التحفظات الكثيرة التي نر  إلعادة

 
 :ة الختامية لمقاء تدخل جار اهلل عمر قائالً وفي الجمس

بالمعنى العام  ؟اآلن تمثل قيمة حقيقية لدى المواطن العربيالديمقراطية الظاىرة صارت  لى"
. ليست ديمقراطية والمدرسةليست ديمقراطية  ةعائمالليست الديمقراطية حتى اآلن بالشيء الرئيسي ألن 

لم المظاىرات الكبرى التي خرجت في العالم العربي  ان ،طيةفي النياية من بيئة ليست ديمقراونحن 
 .  يال ةكانت مناىضتخرج من أجل الديمقراطية بل ربما 

اإلشكالية التي يجب أن نعتر  بيا ىي ان  ؟ن يتحرك بيذا  االتجاهالجميور مستعد أل ىل
ىذه ىي . محاكمةطالق سراح معتقمين بدون كنيا ال تتصدى إلضد كتاب ول ةالناس تخرج في مظاىر 

ىناك تغيير عند عما إذا كان بالنسبة لمسؤال الثاني . ىذا ال يعني أن األمور ال تتحركو . ةمشكمال
ولكن ىذا التغيير  حتى اآلن مازال دون  ،تغيير كبيربل حدث تغيير لقد  التيارات اإلسالمية؟

ى الجميع ولم يعمل أحد منا مثمما كان ، األىم ىو الوصول إلى السمطة لدما زال والحال  ،المطموب
يم عمل مشترك نا معن في اليمن عندو كثر من ذلك ، ىذا مثاًل  بالنسبة لميمن ، اإلسالميأحتى اآلن 

ىناك  مطالب  ،اسمو  النضال المشترك في مواجية السمطة أو الحكومة  لتحقيق المطالب المشتركة
لكن أيضًا  ،التيار االشتراكي والتيار القومي في تيار اإلسالميين  وفي النياية%90مشتركة بيننا وبين 

 .وىذا يتطمب في النياية تطبيق القانون ،ىناك تيار معاكس أخر
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عندما يمكننا جميعًا ان نمجأ إلى  حققيتان ىذا في رأيي  ؟من ىذا الوضعكي  يتم االنتقال 
تداول السمطة  بقى طبعًا عندنا مشكمة كي  نصل إلى مستوىت. خالفاتنا حل جل أالقضاء ، من 

ىذه طبعا  ،إلى السمطة ثم يتخمى عنيا طواعية أو حزب اشتراكي ان يصل حزب إسالميبمعنى 
أوروبا في إنما فقط عربية  ة، كي  نمارس الديمقراطية من ىذا الجانب؟ ىذه ليست قضي ةإشكاليو ثاني

عادة تداوليا سمميًا  أيضُا ىناك معركة تغيير إلرساء عمينا ان نسمم بيذه . أسس تداول السمطة وا 
حتى يكون ىناك لتداول السمطة في رأيي ال يوجد حل في العالم العربي . العممية ونتعمم كي  نمارسيا

في المجتمع  أعممية التطوير تبد أنىو و قولأن أالميم ما أريد  ،نظام سياسي وسس عميأتيميزان قوي 
خروج منيا واستالميا بالطرق جل الوصول إلى حل وسط في تداول السمطة والأالمدني من 
  ".الديمقراطية

سواء  –ولعل ىاتان المداخمتان تشيران الى اصحاب المصمحة في اغتيال جار اهلل عمر 
ىذا بصر  النظر عن األداة التي ٌغرر بيا لتغيب جار اهلل عمر عن . كانت ىناك مؤامرة او لم تكن

دة الديمقراطية ، قبل ان تصبح تمك الدعوة الساحة ووأد دعوتو الى المصالحة التاريخية عمى قاع
 . حقيقة في حياتنا السياسية العربية المضطربة

ذا كانت ىاتان المداخمتان الشفييتان أيضًا تدالن عمى شي فإنما تدالن عمى وسطية جار  وا 
ة اهلل عمر وعن بحثو الدائم عن قواسم مشتركة عمى قاعدة الديمقراطية منيجا في الحكم، وثوابت األم

وكم نحن في حاجة لدور المثق  الحاج جار اهلل عمر حتى . والتي دفع حياتو ثمنًا ليا . مقصدًا 
تخرج األمة من أزمتيا وترى النور في اخر النفق عندما يصبح إقصاء اآلخر سبة واغتيالو جريمة ال 

تاريخية الالزمة فمتكن ذكراه لنا حافزًا لمسير عمى طريق الوسطية والسعي الى المصالحات ال. تغتفر
 . الستمرار وجودنا

رحم اهلل جار عمر وأدام ذكراه ضميرًا حيا نتمثمو، تستنير بو االجيال في وطننا العربي وتتخذ 
منو منيجا في البحث عن القواسم الموحدة لالمة، والحافظة بعون اهلل لوجودىا واستمرارىا وأداء دورىا 

 .في الحضارة االنسانية 
 

 ري  عمي خميفة الكوا
 21/2/1001الدوحة            


