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أشخاص

قادري أحمد حيدر
اليساري العتيق خائف على الثورة

ُ
ً
اعتقل طالبًا بسبب نشاطه السري .منذ ذلك الحنيّ ،
من ساحة ّ
كرس حياته مناضال
اآلداب،
ة
كلي
ّ
وصنعاء والحديدة وبيروت ،وموزعًا وقته بني موقعه في الحزب االشتراكي وعمله
بني عدن
ّ
ّ
البحثي الذي كلفه فتاوى بإهدار دمه ...في يمن ما بعد الثورة ،قارع الجماعات اإلسالمية كي ال
تسرق ربيع الشعب
جمال جبران

في بيروت
الثمانينيات
نشط إلى جانب
مهدي عامل،
ومحمد دكروب،
وفواز طرابلسي،
ّ
ليغادرها بعد
االجتياح

ع � � �ش� � ��رة ك � �ي � �ل � ��وم � �ت � ��رات ه��ي
املسافة التي يقطعها قادري
أح � �م� ��د ح� � �ي � ��در ،س � �ي � �رًا ع �ل��ى
ّ
األق� � � ��دام ص� �ب ��اح ك � ��ل ي� � ��وم .ال
تطلع عليه الشمس وهو في
ف��راش��ه .ينهض من نومه في الثانية
صباحًا ،يبدأ نهاره بالكتابة لثالث
س��اع��ات م �ت��واص �ل��ة ،وي �خ��رج بعدها
للسير في شوارع املدينة الفارغة.
«ي��ري�ح�ن��ي امل �ش��ي ،ويعطيني فرصة
ل�ل�ت� ّ
�أم��ل ،ب�ع�ي�دًا ع��ن ال�ص�خ��ب وزح�م��ة
الناس» .هذا اليساري اليمني العتيق،
ّ
ّ
يتزوج إال بعدما
لم ينتبه إلى أنه لم
األربعني« .لم تكن حياتي لي،
تجاوز ّ
أن��ا امل�ت�ن��ق��ل ب�ين معتقل وآخ ��ر ،وب�ين
ّ
سأتحمل
مدينة وأخرى ...فكيف كنت
ثقل تأسيس أس��رة؟» ،يقول صديقنا
الستيني مبتسمًا .يشير إل��ى صورة
ّ
نجله البكر املعلقة على حائطّ الغرفة.
«لم يكمل البكالوريا بعد ،لكنه أظهر
ت �ف��وق��ًا م �ل �ح��وظ��ًا ف ��ي دراس � � ��ة ال �ل �غ��ة
االن �ك �ل �ي��زي��ة ،م ��ا ج�ع�ل�ه��م ي��رش�ح� ّ�ون��ه
ل�لإق��ام��ة ف��ي أم�ي��رك��ا مل��دة ع��ام ،لكنني
رفضت» .ارتأى حيدر أن يكمل الفتى
دراس�ت��ه ف��ي اليمن« .بعد ذل��ك يمكنه
أن يفعل م��ا ي��ري��د» ،يضيف ال�ع�ب��ارة
ّ
األخ �ي ��رة ،ك��أن��ه ي��ري��د إب �ع��اد ف �ك��رة أن
يكبر نجله بعيدًا عن عينيه في تلك
البالد البعيدة ،ليكرر تجربة الحياة
ّ
املستقرة التي عاشها أبوه.
غير
نشأ قادري أحمد حيدر في مدينة عدن
(جنوب اليمن) ،على هدير التظاهرات

الطالبية اليومية التي كانت تخرج
م�ن� ّ�ددة باالحتالل البريطاني« .كنت
أخ��رج م�ت��أث�رًا بالشباب غير اآلبهني
ب��أس �ل �ح��ة ج �ن��ود االح� �ت�ل�ال امل��وج �ه��ة
ّ
دفع
ن�ح��وه��م» .ذاك ال�س�ل��وك امل�ت�ه��ورً ،
والده إلى تهريبه إلى صنعاء ،خشية
ع�ل��ى ال�ص�غ�ي��ر ال �ط��ائ��ش« .ل�ك�ن�ن��ي لم
أستطع التأقلم مع أجواء صنعاء ،ما
دفع والدي لنقلي إلى الحديدة (على
البحر األح�م��ر) وهناك كانت البداية
ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة» ،ي �ق ��ول م �ش �ي �رًا ب��ات �ج��اه
مكتبة عامرة بأمهات الكتب التراثية
ال�ت��ي ورث �ه��ا ع��ن أب�ي��ه ال �ق��ارئ النهم،
ّ
واملتصوف الصادق رغم اشتغاله في
أعمال البناء.
«س �م �ح��ت ل ��ي ه� ��ذه امل �ك �ت �ب��ة أن أض��ع
خ � �ط ��وات ��ي األول � � � ��ى ع� �ل ��ى ط� ��ري� ��ق م��ا
ّ
زل ��ت أس �ي��ر ع�ل�ي��ه ح�ت��ى ال� �ي ��وم» .ل�ك��ن
م��دي �ن��ة ال �ح��دي��دة ال �ه��ادئ��ة ل��م تنجح
ّ
التمرد ف��ي داخله.
ف��ي تخفيف طاقة
ه �ك��ذا ،خ��رج اب��ن ال�س��اب�ع��ة ع�ش��رة في
تظاهرة حاشدةّ ،
ليتم اعتقاله من قبل
عمدتها سنان أب��و ل�ح��وم ،أح��د كبار
ّ
م�ش��اي��خ ال �ي �م��ن .ت��دخ �ل��ت شخصيات
ّ
معروفة لإلفراج عنه« ،لكن أبو لحوم
أص� ّ�ر على اع�ت�ق��ال��ي» .رغ��م قصر مدة
ّ
االع �ت �ق��ال (ع �ش��ري��ن ي ��وم ��ًا) ،إال أن �ه��ا
ك��ان��ت ك��اف�ي��ة ك��ي تنمو ب ��ذرة ال�ت�م� ّ�رد
وال� �ث ��ورة ف��ي داخ �ل ��ه« .ق � � ّ�ررت بعدها
ّ
أنه يلزمني االنخراط تحت راية أحد
األح ��زاب ال�س�ي��اس�ي��ة» .ل��م ت�ط��ل إق��ام��ة
الفتى الطائش في الحديدة .كان عليه
ال �ع ��ودة إل ��ى ص �ن �ع��اء م��ن أج ��ل ال �ب��دء
ّ
ب��دراس �ت��ه ال�ج��ام�ع�ي��ة .ل��م ي�ت�م��ك��ن من

إكمال سنته األولى في كلية التجارة.
«ك��ان��ت دراس ��ة ثقيلة ع�ل��ى قلبي وال
تتسق مع اهتماماتي الفكرية» .انتقل
إلى قسم الفلسفة واالجتماع في كلية
اآلداب ،حيث واصل العمل السياسي
ّ
صعب للغاية ،وسط
السري ،في واقع
ٍ
ان �ت �ش ��ار ال �خ�ل�اي ��ا األم� �ن� �ي ��ة ،وق �س��وة
ت �ع��ام��ل األج� �ه ��زة االس �ت �خ �ب��اري��ة مع
الناشطني ف��ي صفوف الطلبة« .ك��ان
ّ
ك ��ل ش ��يء ت �ح� ً�ت امل ��راق� �ب ��ة ،وح��رك�ت�ن��ا
مرصودة لحظة بلحظة».
ل � �ه� ��ذا ،ك � ��ان وق� ��وع� ��ه ره � ��ن االع �ت �ق ��ال
م�س��أل��ة ب��دي�ه� ّي��ة .أم �ض��ى ف��ي املعتقل
ش� �ه ��ري ��ن ،ل �ك��ن��ه خ � ��رج م �ن��ه س �ل �ي �م��ًا،
وق��ادرًا على مواصلة دراس�ت��ه .عبرت
ع�ل�اق �ت��ه ب ��األج� �ه ��زة األم �ن �ي ��ة م��رح�ل��ة
هدنة ،انتهت وهو على بعد خطوتني
م��ن إن �ه��اء سنته ال�ج��ام�ع�ي��ة ال��راب�ع��ة.
أخ��ذوه من ساحة الكلية ،وأبقوه في
الزنزانة ّ ألربع سنوات متواصلة« .لم
أكن أتوقع أن أخ��رج من تلك التجربة
ال �ط��وي �ل��ة س ��امل ��ًا .ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال��رف��اق
ق�ت�ل��وا ه �ن��اك ،وم�ن�ه��م م��ن خ��رج ف��اق�دًا
ع�ق�ل��ه نتيجة ال�ت�ع��ذي��ب ،وآخ� ��رون ما
زلنا نجهل مصيرهم حتى اليوم».
ب �ع��د ن �ي �ل��ه اإلج� � � ��ازة ال �ج��ام �ع� ّ�ي��ة إث��ر
اإلفراج عنه ،لم يكن أمام هذا اليساري
ال �ق��دي��م غ �ي��ر ال� �ه ��روب إل ��ى ع� ��دن ،كي
ي�ك��ون محميًا ه�ن��اك م��ن ق�ب��ل ال�ح��زب
االش � �ت� ��راك� ��ي .أم� �ض ��ى ش �ه ��ري ��ن ف�ق��ط
ف��ي امل��دي�ن��ة ،قبل ترشيحه لاللتحاق
ب �ط��اق��م س �ف��ارة ال �ي �م��ن ال �ج �ن��وب��ي في
بيروت.
«كانت هذه الفترة من أخصب مراحل
حياتي الفكرية والسياسية» .مارس
الكتابة بأسماء مستعارة في صحف
ع��دي��دة ،منها «ال�س�ف�ي��ر» ،و«ال �ن��داء»،
و«ال�ه��دف» .في بيروت الثمانينيات،
ال�ت�ق��ى ب� �ـ«ال ��رف ��اق» ،ف� � ّ�واز ط��راب�ل�س��ي،
وم� �ح� �م ��د دك� � � � ��روب ،وح� �س�ي�ن م � � � ّ
�روة،
وغالب هلسا ،وغائب طعمه فرمان،
ومهدي عامل« .كنت أذهب إلى مهدي
ع��ام��ل ب��اس �ت �م��رار ،ب��اح�ث��ًا ع��ن ش��روح
م �ع �ي �ن��ة أو ت� �ف� �ص� �ي�ل�ات ف � ��ي ق �ض �ي��ة
م��ا .ل�ق��د ك��ان ق��ام��ة ف�ك� ّ
�ري��ة ه��ائ�ل��ة» .لم
ّ
ُيكتب ل�ه��ذه امل��رح�ل��ة أن تستمر .جاء
االج �ت �ي��اح اإلس��رائ �ي �ل��ي إل ��ى ب �ي��روت،
م��ا دف�ع��ه ل�ل�م�غ��ادرة ب��ات�ج��اه س��وري��ا،
وم� �ن� �ه ��ا إل � � ��ى ع � � ��دن م � � �ج� � ��ددًا .ه �ن ��اك
ان�ت�خ��ب ع �ض �وًا ف��ي ال�ل�ج�ن��ة امل��رك��زي��ة
ل � �ـ«ال � �ح � ��زب االش � �ت � ��راك � ��ي ال� �ي� �م� �ن ��ي»،
واخ�ت�ي��ر بعد ذل��ك ضمن لجنة عليا،
م�ه� ّ�م�ت�ه��ا ال��ذه��اب إل ��ى ش �م��ال ال�ي�م��ن،
من أجل ترتيب األوضاع هناك بعدما
تطبعت العالقات بني الشطرين ،وزال
الخطر ع��ن أب�ن��اء الشمال املنخرطني
ف ��ي ال� �ح ��زب االش� �ت ��راك ��ي .وم �ن��ذ ذل��ك
ال�ح�ين ،ل��م ي�غ��ادر صنعاء .واص��ل من
داخلها اشتغاله السياسي العلني،
ّ
ّ
الحزبية،
التعددية
بعد إع�لان حرية
وإن � �ش� ��اء األح � � � ��زاب ع � � ً�ام  .1990ع��اد
الهدوء إلى حياته ثانيةّ ،
فكرس وقته
للعمل الثقافي ،من خالل إدارة تحرير
م �ج �ل��ة «ال� �ث� �ق ��اف ��ة» ال �ت ��اب �ع ��ة ل� � ��وزارة
ال�ث�ق��اف��ة ،ث� ّ�م ان�ت�ق��ل للعمل ب��اح�ث��ًا في
«مركز الدراسات والبحوث اليمني».

َّ
ل� �ك ��ن ح �ي��ات��ه ال �ب �ح �ث �ي��ة ال� �ج ��دي ��دة ّل��م
ت �ب �ع��ده ع ��ن امل �ت��اع��ب .ص � ��درت ب�ح��ق��ه
ف� �ت ��اوى ق �ت��ل ع� ��دي� ��دة ،م ��ن ج �م��اع��ات
أص��ول �ي��ة ،أزع�ج�ت�ه��ا أب�ح��اث��ه ال�ن��اق��دة
ّ
التكفيرية .وكان أخطر تلك
للذهنيات
ٌ
الفتاوى ،واح��دة طالبت بهدر دم 36
كاتبًا وأكاديميًا وصحافيًا يمنيًا من
ّ
بينهم ق��ادري أحمد حيدر .لكن هذه
التهديدات لم تثنه عن مواصلة نقد
ه ��ذه ال �ج �م��اع��ات ،ف��ي ك�ت��اب��ه ال�ج��دي��د
امل � �خ � � ّ�ص � ��ص ل� �ب� �ح ��ث ع �ل��اق � ��ة ال� ��دي� ��ن
بالسياسة ،والسلطة باملجتمع .يأتي
ه� ��ذا اإلص� � ��دار مل��واك �ب��ة ان � ��دالع ث ��ورة
ال �ش �ب��اب ال �ي � ّم �ن� ّ�ي��ة ،وث � � ��ورات ال��رب �ي��ع
ال�ع��رب��ي امل�ت�ن��ق�ل��ة .ل��م ي�ف��اج��أ الناشط
ّ
ّ
الشعبية
بتحول االنتفاضات
اليمني
إل� � ��ى ج� �س ��ر ل� �ع� �ب ��ور ت� �ل ��ك ال� �ح ��رك ��ات
ّ
اإلسالمية إلى السلطة كما في تونس
«ح �ي��ث اإلس �ل��ام امل��دن��ي ال �ل �ي �ب��رال��ي»،
ومصر «حيث خبرة اإلخوان املسلمني
ط��وي �ل��ة ف ��ي ال �ع �م��ل ال �س �ي��اس��ي»ّ .أم ��ا
ف ��ي ال �ي �م��ن ورغ � ��م اإلط� � ��ار اإلس�ل�ام ��ي
ال��واح��د« ،فهناك أكثر من تيار ممثل
في «جامعة اإلي�م��ان» ورم��وز الدعوة
ل� �ع ��ودة ال �خ�ل�اف��ة اإلس�ل�ام �ي��ة وه �ن��اك
السلفية ال��وه��اب�ي��ة التكفيرية» .رغم
ّ
ت �ف��اؤل ص��دي�ق�ن��ا ب �خ��ط س �ي��ر ال �ث��ورة
ّ
ال�ي�م�ي�ن��ة إل ��ى اآلن ،إال أن� ��ه ال ي ��داري
ّ
خوفه من شعور هذه الجماعات بأن
نصر ال �ث��ورة ه��و نصرها السياسي
ال �خ ��اص« .وه� ��ذا وه� � ٌ�م ق��د ي �ق��ود إل��ى
أم��اك��ن خ�ط�ي��رة للغاية.
ال ن �ن �س��ى أن ال �ت �ك��وي��ن
الفكري لهذه الجماعات
ه��و التكفير واإلق �ص��اء،
وث � �ق� ��اف� ��ة ع� � ��دم ال� �ق� �ب ��ول
باآلخر».
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