
المعارضة العربية تمثل هذا النمط من 
المعارضة التي ال تجسد الصوت الوطني 
التحديثي وال تكون مرآة صادقة للحاكم، 
وإنما تقف في مربع المواجهة السياسية 
م��ع ال��ح��اك��م، وتتعاطى م��ع القضايا 
السياسية كقضية الحرية والديمقراطية 
واالنتخابات وكأنها في فرنسا أو في أية 
دول��ة ديمقراطية أوروب��ي��ة، وليس في 
مجتمع عربي تقوم أركانه الرئيسية 
العالقات  القبيلة وتتشابك فيه  على 
والروابط على أسس عشائرية وعائلية 
وأي��ض��ًا طائفية ومذهبية، كنتوءات 
اجتماعية طفت بقوة الى السطح مؤخرًا، 
عندما تصنمت وترهلت الدولة الوطنية.. 

المعارضة العربية بهذه الطريقة  
لجماهير  ا ع��ن  ًا  كثير بتعدت  ا
بناء  وتعالت عليها وم��ارس��ت 
الوهم وزورت الحقيقة الوطنية 
واالجتماعية تاركة هذه الجماهير 
لقبيلة  وا لدين  ا فيا  ما تشكلها 
ومافيا المال والمخدرات.. وهناك 
نفسها  وضعت  كمة  حا نظمة  أ
وج��ن��دت إم��ك��ان��ات بلدانها في 
مواجهة ه��ذا ال��وه��م المسمى 
معارضة، وايضًا  العدو الخارجي 
المتربص بخيرات وتاريخ وثقافة 

هذه الشعوب.
ف��ي غفلة م��ن ه���ذه ال��م��ع��ارك 
ضها  يخو ل��ت��ي  ا تية  نكشو لد ا
الحاكم والمعارضة، تدفق فجأة 

طوفان جارف يسمى ربيعًا عربيًا عنوانه 
»ارحل«..

ارح��ل.. ال يخاطب المستقبل وال يحمل 
سمات ث��ورات التغيير العظمى بقدر 
م��ا يعبر ع��ن حالة احتقان اجتماعي 
وسياسي، تفجر فجأة بشكل غير واٍع في 
حالة من غياب السلطة والمعارضة معًا، 
غير أن المعارضة وجدتها فرصة سانحة 
ال لمحاصرة الحاكم بمشروع حضاري 
مستقبلي وتشارك في صنع حدث تاريخي 
عظيم، وإنما لتثأر من الحاكم، فنزلت الى 
الشوارع والساحات لتقول هي ايضًا ارحل 

ال سواها وعضت عليها بالنواجذ.
عجت الساحات بالمتناقضات وفسيفساء 
الوعي المتشظي، صارت أماكن مناسبة 
لتفريغ مخزون نفسي وثوري هائل لدى 
كل الشرائح والطبقات، من سياسيين 
ومثقفين ومحبطين وعاطلين وكل من له 
موقف مع رجل شرطة أو مرور أو قضاء، 
الكل يريد أن يصفي حسابات معينة 
أخ��ذت شكل الثورة عنوانها وشعارها 
األوحد »ارح��ل« ..رأينا في الساحات د/ 
رفعت السعيد وعلى مقربة منه في ميدان 
التحرير عبود الزمر يهتفون بشكل موحد 
ارحل، كما رأينا د/ياسين سعيد نعمان 
والى جانبه صادق األحمر وعلي محسن 
وعسكر زعيل والزنداني، يهتفون بنفس 
ثوري واحد ارحل، بل واستعانوا بالدبابات 
والمصفحات في هتافات الرحيل لكن 

بدانات وصواريخ..
ه��ذه الساحات س��رع��ان م��ا وج��دت لها 
ممولين وداعمين بسخاء كحاكم قطر 
من تسيطر عليه رغبة ملحة في أن 
يتحول من حاكم إمارة الى امبراطور دولة 
راديكالية عظمى في الشرق االوسط، 
وكحميد األحمر الذي يبلغ مركزه المالي 
العالمي 84 مليار دوالر- حسب تقرير 
الفاينينشال تايمز االمريكية، راكم 
هذا المبلغ من احتكاره لعملية تصدير 
النفط اليمني طوال عشرين سنة، كما 
يعتبر من كبار متهربي الضرائب حتى 
لضريبة المبيعات التي قد سبق للمواطن 
أن دفعها فوق كل كرت سبأ فون، قدرت 
هذه الضريبة التي لم يقم بتسديدها 
لخزينة الدولة بأربعة مليارات ريال، ومع 
ذلك ليس له أية مساهمة تذكر في مجال 
التنمية والتأهيل االجتماعي على األقل 
ألبناء قبيلة حاشد.. ومثل هذا االمبراطور 
المالي ال ندري لماذا يثور؟ وكيف يتحول 
الى زعيم ثوري لدى شباب الثورة..؟! 
هذه واحدة من المفارقات والمتناقضات 
الغريبة التي تعج بها الثورات العربية 
التي اقتربت أن تكون ظاهرة أكثر منها 

ثورات تغيير.
عمليًا رحل »مبارك« منذ عشرة أشهر 
.. فهل أزهر ربيع الحرية والديمقراطية 

في مصر؟ المؤشرات والمعطيات تقول 
ال، ويقولها ايضًا رئيس حكومة تصريف 
االعمال عصام شرف الذي قد سبق له 
تقديم استقالته أكثر من مرة بسبب 
ت��ده��ور االوض���اع وانتعاش الظاهرة 
الطائفية وأحداثها الدامية، وه��ا هو 
مؤخرًا يعلنها صراحة أنه متخوف من وأد 
الديمقراطية في مصر.. تُرى ما مصدر 
تخوفه؟ ربما أن تجربة جبهة اإلنقاذ 
االسالمية في انتخابات الجزائر سنة 
90م ماثلة أمامه في مصر، بينما شباب 
الثورة مايزالون مبهورين بساحة ميدان 
التحرير بشكل يومي ينزلون الى الساحة 
مشغولين ببقايا نظام مبارك، لكن ال يبدو 

أن هؤالء 

الشباب بالماليين كما كانوا أيام الثورة 
وإنما بضعة آالف.

من بين كل المحللين الذين تناولوا شأن 
الربيع العربي بتفاؤل، تفرد المفكر 
عزمي بشارة ومن على قناة »الجزيرة« 
في إضفاء طابع قيمي وأخالقي على 
ث���ورات الشعوب العربية، حتى صار 
الكبير والصغير كلٌّ يتكلم عن ثورته 
بهذا المنحى رغ��م م��ا يرتكب باسم 
الثورة من أعمال شنيعة تسقط عنها 
البعد االخالقي.. عزمي بشارة عندما تم 
تصفية معمر القذافي بعد أسره جريحًا 
لم يعلق أو يسجل موقفًا، وإنما اختفى 
واختفت منظومته االخالقية التي ظل 

يصرفها يمينًا وشمااًل.
 تصفية القذافي بعد أسره حيًا والتمثيل 
بجثته جريمة جنائية وفقًا لوثيقة حقوق 
االنسان العالمية، ومعاهدة جنيف الدولية، 
وبأيدي الثوار الليبيين تحول القذافي من 
طاغية الى شهيد شاء الثوار أم أبوا وفقًا 
لكل المقاييس .. وبقدر ماهي جريمة 
جنائية هي جريمة أخالقية من خاللها 
صرنا ن��رى ب��وض��وح المرحلة الليبية 
القادمة التي لن تكون آمنة ومستقرة 
وديمقراطية، وإنما ص��راع��ات وحرب 
أهلية بين العشائر والطوائف وتصفية 
حسابات انتقامية على مستوى االفراد 
والجماعات داخل ليبيا.. نحن نتمنى أن ال 
يحصل ذلك غير ان المؤشرات تؤكد ذلك 
وقد اعترف بها محمود جبريل رئيس 
المكتب التنفيذي بالمجلس االنتقالي 
الليبي.. قانونًا وأخالقًا قطر وفرنسا 
يتحمالن كامل المسؤولية عما سيحصل 
من اضطرابات وصراعات في ليبيا، ومن 
حق أي ليبي حينها أن يقاضي الدولتين 
كونهما ساهمتا في زعزعة االستقرار 

وأغرقتا البالد بمختلف أنواع االسلحة.
نحن لسنا في حالة دفاع عن األنظمة 
العربي  المشهد  العربية وإن��م��ا نقرأ 
صد  نر و فية  معر ى  ؤ ر و قية  ا بمصد
االخطاء والعيوب التي رافقت األحداث 
الثورية باعتبارها حقائق، ومن صميم 
واجبنا االخالقي أن نبينها ونوضحها 

ونستشف من خاللها المآالت المستقبلية 
لهذه البلدان، خاصة في ظل إعالم عربي 
مغرض يستهدف طمس الحقيقة وتزوير 
الواقع، ويأتي على رأس هذا االعالم 

الهابط »قناة الجزيرة«.
تعقيدًا  األك��ث��ر  يعتبر  ليمني  ا لملف  ا
وخطورة على جميع المستويات، فهناك 
جيش منشق مدعوم بمليشيات قبلية 
ودينية، وهناك تنظيم القاعدة الذي 
للتنظيم في  الرئيسي  المركز  يعتبر 
المنطقة العربية، وهناك محافظات خارج 
سيطرة الدولة، وهناك حراك انفصالي 

في الجنوب..
هذه القنابل الموقوتة داخل الملف اليمني 
غير مطروحة للحوار الوطني المسؤول وال 
تشملها مبادرات وحلول األزمة الراهنة 
التي تم حصرها في النظام وشباب 
الساحات.. نعلم جيدًا أن المسألة ليست 
كذلك، فالشباب ليسوا مصدر القرار وال 
يمثلون قوة في توجيه االحداث، فالقوة 
ومصدر القرار اصبح بيد قوى انقالبية 
»عسكرية، قبلية، دينية، حزبية« هذه 
القوى ترفض كل المبادرات لتفرض 
أمرًا واقعًا إما التسليم أو االنقالب 
المسلح والحرب االهلية.. حادثة 
النهدين االجرامية تعتبر بروفة 
انقالبية، مرتكبوها ليسوا من رجال 
الفضاء حتى نقيدها ضد مجهول، 
وإن��م��ا م��ن رج���ال اليمن نصبوا 
أنفسهم زورًا وبهتانًا حماة للثورة، 
وليس من مصلحة الوطن والمشروع 
الديمقراطي في اليمن وكل من يهمه أمن 
واستقرار المجتمع اليمني، أن يتم الفصل 
بينها وبين ما يسمى ث��ورة الشباب، 
فيجب على الجميع في الداخل والخارج 
االقتراب أكثر من الواقع اليمني كي يقرأ 
المشهد على حقيقته الستخالص الحلول 
المناسبة.. نحن ال نبرئ النظام في اليمن 
من وصول وضع البالد الى ما هو عليه، وال 
ندافع عنه كي نثبته في السلطة، وإنما 
نبحث عن مخرج مناسب لألزمة وآلية 
ديمقراطية لالنتقال السلمي للسلطة، 
ألننا نقرأ الواقع بمنهجية علمية ومنطقية 
ال ثورية أو مثالية، هذا الواقع الذي يفرض 
علينا نمطًا معينًا في التفكير، ال يجب أن 
يتجاوز مبدأ التوافق وأولوية االصالحات، 
فعندما تخطت المعارضة هذا النمط 
تداعت االح��داث ال��ى ما هي عليه من 
تدمير وتخريب وأعمال مسلحة منذ تسعة 
أشهر، حتى أصبح المستهدف ليس فقط 
نظام علي عبداهلل صالح بل النظام العام 

للبلد برمته.
التقليدية  اليمنية وقواها  المعارضة 
أو صفحتها  بريئة  ليست  والمتطرفة 
بيضاء كي نلبسها ثوب الطهر والقداسة 
ولن يكون المستقبل على ايديهم أفضل 
حااًل وأكثر أمنًا.. فما أظهروه من سوء 
وانتهازية يعتبر قدرًا كافيًا يجعلنا نقول 
لهم لستم أهاًل للثقة ولستم جديرين 
بإدارة وحكم هذا الوطن وهذا الشعب.. 
الوطن الذي أصبح على أيديكم في حجم 
ساحة والشعب في حجم شلة.. وتعسًا 
لوطن وشعب سيدار ويحكم بوعي شلة.

تكثيف:
> الوعي بالديمقراطية من خالل الوعي 
بفكرة الدولة كهوية وطنية جامعة، 
ومؤسسة أخالقية ومؤسسة إنتاجية تقوم 
على منهج العقل والعلم، سينتج مجتمعًا 
مدنيًا وديمقراطيًا ومزدهرًا، بينما الوعي 
بالديمقراطية دون الدولة بناء للوهم 

والفوضى.
> المتغير الذي حدث خالل تسعة أشهر 

داخل الساحات وخارجها:
- داخ��ل الساحات ت��م تدمير القيمة 
االخ��الق��ي��ة لمعنى ال���دول���ة واألم���ن 
واالستقرار في وعي وضمير شباب الحسم 

الثوري..
- خارج الساحات عايش الناس الحدث 
بقسوته وم��رارت��ه ف��أدرك��وا المشكلة 
بواقعية وأدركوا القيمة األخالقية للدولة 

واألمن واالستقرار.
> استهداف بنية الدولة بالمزيد من 
لدينا  سيستنسخ  لتخريب  وا لتدمير  ا
في اليمن التجربتين المأساويتين معًا 

)األفغنة والصوملة(.

 سمير النمر

 كثيرًا ما يتردد على ألسنة الناس مقولة: » التاريخ 
يعيد نفسه« وذلك عندما يمر أي مجتمع من المجتمعات 
باضطرابات وقالقل لذلك نجد ان التاريخ مليئ بهذه 
الفتن والقالقل التي تحدث من زمن الى آخر وتتكرر هذه الفتن 
والمآسي وكأن التاريخ يعيد نفسه مع االختالف في الصور 
واالشكال والمسميات ولكن جوهر الحدث واحد كأنما يحكي سنة 
من سنن اهلل في الوجود من التدافع والصراع بين قوى الخير 
والشر منذ أن خلق اهلل االرض ومن عليها، هذه السنن أكدها 
القرآن الكريم والسنة النبوية من خالل سرد أحداث وقصص 
األمم السابقة لنا وما حصل فيها من صراع بين قوى الخير والشر 
هذه القصص التي أوردها القرآن عن األمم السابقة لم يكن 
الغرض منها معرفيًا فقط وإنما وردت كذلك من أجل أخذ العظة 

والعبرة من أحوال األمم السابقة حتى ال نقع فيما وقعوا فيه من 
االختالف والصراع واإلعراض عن الحق »سنة اهلل في الذين خلوا 
من قبل ولن تجد لسنة اهلل تبدياًل«، كما أكد الرسول - صلى اهلل 
عليه وآله وسلم- هذا المفهوم بقوله: »لتتبعن سنن من قبلكم 
شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جُحر ضب لدخلتموه« 
وفي هذا اشارة الى المؤمنين بأن يتنبهوا ويحذروا من الوقوع في 
فتنة الخالف والشقاق والصراع ألن ذلك كائن ال محالة والسعيد 
من تجنب هذه الفتن ولم يكن رأسًا فيها حتى ال تحل عليه 
اللعنة.. والمتأمل لحال المسلمين عبر تاريخهم االسالمي يالحظ 
أن هذه الفتن التي حذرنا منها القرآن والسنة قد وقعت بين 
المسلمين بعد وفاة الرسول- صلى اهلل عليه وآله وسلم - بعقود 
من الزمن حيث ظهرت بوادرها نهاية حكم عثمان بن عفان - 
رضي اهلل عنه - ثم اشتدت وقوي عودها بشكل واضح وجلي إبان 
تولي اإلمام علي- كرم اهلل وجهه- الحكم بعد استشهاد عثمان 
رضي اهلل عنه  من خالل بيعة شرعية بايعه المسلمون لتولي 

حكم الدولة بعد عثمان، ليقف اإلمام علي كرم اهلل وجهه موقفًا 
صعبًا في مواجهة فصول تلك الفتنة والتي مازالت األمة تكتوي 
بنارها الى يومنا هذا، فما يحدث اآلن في البلدان العربية وفي 
بلدنا اليمن العزيز ما هو اال امتداد وتكرار لتلك الفتنة الشوهاء 
التي حدثت في زمن اإلمام علي - كرم اهلل وجهه - حتى وإن 
اختلفت اشكالها وصورها ومسمياتها لكن جوهرها واحد ومطلبها 
واحد.. لقد خرجت على اإلمام علي ثالث فئات والذين شكلوا رموز 
الفتنة في ذلك الوقت وهذه الفئات هم كما سماهم اإلمام علي 
- كرم اهلل وجهه - المارقون، الناكثون، القاسطون، وقد تعامل 
معهم اإلمام علي باللين وبالحوار والمناظرة ولكن دون جدوى 
حتى وصل بهم األمر الى أن استباحوا دماء المسلمين واعتدوا 

على حرماتهم وعاثوا في االرض فسادًا..
فما كان منه اال أن استخار اهلل سبحانه وتعالى وقال قولته 
المشهورة في التعامل مع رؤوس هذه الفتنة حيث قال: »واهلل 
لقد قلبت ظاهر هذا االمر وباطنه فلم يسعني اال قتال هؤالء أو 

الكفر بما ُأنزل على محمد«- صلى اهلل عليه وآله وسلم.. ومن 
هنا عندما نتأمل واقع اليمن ومن خرجوا الى الساحات ينادون 
بإسقاط االنظمة بكافة طوائفهم فإننا نجد أن الفئات الثالث 
التي خرجت على حكم اإلمام علي هي اآلن موجودة في الساحة 
اليمنية تعيث في االرض فسادًا تقتل اآلمنين وترعب االطفال 
وترتكب كل المحرمات في حق المسلمين مع اختالف المكان 
والزمان والمسميات لكن الجوهر واحد، ففي الساحة اليمنية 
اآلن نجد الطوائف الثالث التي سماها اإلمام علي وهم المارقون 

والناكثون والقاسطون.
 فالتاريخ يعيد نفسه فعاًل، وينبغي على القيادة السياسية ان 
تنتصر لهذا الشعب المظلوم من هذه الفئات التي أكثرت في 
األرض الفساد، وذلك من خالل االقتداء بسيرة اإلمام علي - 
كرم اهلل وجهه - في تعامله مع تلك الفئات والتي أكدتها مقولته 

المشهورة التي ذكرناها آنفًا فنحن لسنا أعلم وال أفضل منه.. 

المختلفة ظهرت  لتاريخ  ا في سياقات 
جماعات وط��وائ��ف ع��دة أفرزتها عوامل 
الصراع، انحرفت بها معتقداتها الى مزالق 
خطيرة وخدشت وجه الدين واصوله وعقائده 
الثابتة، ذلك لكون »األنا«- كما يقول علم 
النفس- تقوم بسلطة االشراف على الحركة 
االرادية نتيجة للعالقة التي تتكون من قبل 
بين االدراك الحسي وحركة الواقع ،وينصب 
دور »األن���ا« ف��ي حفظ ال���ذات ع��ن طريق 
تخزين الخبرات المتعلقة بها »في الذاكرة« 
وبتجنب المنبهات المفرطة »عن طريق 
الهرب« وبالتصرف في المنبهات المعتدلة 
»عن طريق »التكيف« وأخيرًا بتعلم عمل 
التعديالت المناسبة في العالم الخارجي وفقًا 
لمصلحة »األنا« الخاصة عن طريق »النشاط« 
وهو األمر الذي حدث في سياقات التاريخ 
المختلفة ونتج عنه نشوء جماعات وطوائف 
أحدثت تعدياًل في عالمها الخارجي يتوافق 
ورؤية »األنا« ومصالحها ومايزال يحدث في 
الساحات العامة لالعتصامات وسيظل يحدث 
طالما وكوننا النفسي تتجاذبه القوى الثالث 
المتضادة »الهو« »سلطة الماضي« و»االنا« 
»سلطة الواقع« و»األنا العليا« »سلطة المثل 

وااليديولوجيا«.
 وباستحضار »كربالء« بما تحمله من بعد 
إنساني مأساوي مدمر نجد أن »الذاكرة« 
»الوقعة«  ع��ن  بمخزون معرفي  تمتلئ 
وبتفاصيل دقيقة وجزئيات مهمة تبعث 
االحساس باأللم عن طريق زي��ادة التوتر 
ال��ذي تحدثه المنبهات من خ��الل »الهو« 
»سرد التفاصيل التاريخية« ثم خفض تلك 
المنبهات عن طريق »الهروب« و»التكيف« 
وصواًل الى االحساس باللذة وهو ما يمكن 
المصاحب  الحركي  بالنشاط  لنا وصفه  
للحسينيات باعتبارها تعدياًل مناسبًا لواقع 
كان البد من الهروب منه الى واقع مغاير أو 

أفضل.
ول���ذل���ك ي��م��ك��ن ال���ق���ول: إن أنشطة 
»الحسينيات« عند الشيعة ذات بعد نفسي 
عميق تتجاذبه المتضادات / زيادة/ وخفض، 
وألم/ ولذة تمهيدًا لالنتقال أو تعدياًل للواقع 
المأساوي، وقد تطور ذلك النشاط بفعل 
عامل الزمن ليصبح طقسًا تعبديًا عقائديًا 
بلغ ذروت��ه بالمزج بين المعنوي والحسي 
في الوصول الى األلم كما نشاهد ذلك فى 

»الحسينيات«.
يتجاوز  لها  تعدياًل  أحدثت  »فكربالء« 
مأساتها ويتكيف مع مفرداتها ومثلها كل 
األح��داث التي مرّت في التاريخ والتفاوت 
كائن في قدرات كل حدث في التأثير في 

البنى العامة للمجتمعات االنسانية.
وما يحدث اآلن هو تماثل وتشاكل مع 
»كربالء« ذلك ألن »الهو« »الماضي« ظاهرٌ 
على »األنا« »الحاضر« وغلبة البعد الثقافي 
الماضوي في المكون العام »لألنا«.. يجعلنا 
نعيش ذات اللحظة التاريخية التي أنتجته 
ونشعر بذات التفاعل تجاهه كوننا لم نصل 
الى حالة من التوازن كي تحدث االنتقال 
الثقافي، وتبعًا له يحدث االنتقال النفسي، 
لذلك تشابهت مراحل الهروب والتكيف 
والتعديل، فالذي كان يعيبه أرباب السنة على 
الشيعة تكاد السنة »االخوان المسلمون« أن 
تصل اليه في الساحات والميادين العامة 
لالعتصامات ذلك أن» االخوان« تماثلوا مع 
»حزب اهلل« في لبنان من حيث االعتماد على 
النشاط الحركي العضلي المصاحب للشعار 
السياسي وقد ذهب بعض قادتهم الى القول 
إن مثل ذلك النشاط عبادة - »قال ذلك فؤاد 
دحابة وأذاعته قناة سهيل« ومثل ذلك تداخل 
ومزج بين الديني والدنيوي واال كيف للدنيوي 
أن يتحول الى أصل من األصول العقدية؟!!! 
وقد ظل عند »حزب اهلل« »وهو من أصحاب 
العقائد الضالة في رأي االخوان« فعاًل سياسيًا 

له مرتكزاته في البناء التنظيمي التربوي 
الحزبي ولم نسمع أحدًا من رموز »حزب اهلل« 
أو قياداته الوسطية والدنيا من يقول إن 
طقوس ترديد الشعار الذي يصحبه النشاط 
الحركي عبادة، وهو أصيل في ثقافتهم وفي 
المقابل فإن مثل ذلك النشاط طارئ على 
ثقافة االخوان وهو ليس في مرجعياتهم، 
وقد مر معنا بيان ذلك في السياق والرابط 
الموضوعي بين كربالء وميادين االعتصام 
هو تفجر االح��داث ودمويتها ومأساويتها 
ومبدأ الخروج واختالل النظام العام والقانون 
الطبيعي وهو األمر الذي فرض على »األنا« 
الحفظ في الحالين بالوصول الى إحداث 
التعديالت هروبًا من مخزون الذاكرة وتكيفًا 

مع لحظة زمنية مغايرة.
إذًا فالقول إن النشاط الحركي المصاحب 
للشعار بأنه عبادة اشراف عليه وحفظ للذات 

وليس من الدين في شيء وقد تكرر معنا 
القول كثيرًا إن اسقاط المتعالي »الدين« 
في وحل المدنس »السياسة« قد يفسد 
قيمته في الوجدان الجمعي العام وهذا واقع 
ال محالة إْذ أّن االزم��ة بمالمحها الدموية 
المتشاكلة مع غيرها في السياق التاريخي 
قد تشعبت وتشظت، فالسلفية التي كانت 
تعزف عن السلطة والتمكين أصبحت تشرعن 
ذلك بالقول بامتالك االرض لتحقيق حاكمية 
اهلل فيها وهناك من يرى أن التمكين شرط 
إلقامة أرك��ان الدين مستندًا إلى الداللة 
القطعية لنص اآلية »41« من سورة الحج 
التي تشترط التمكين إلقامة االركان واألمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وثمة تخريج 
ظهر إبان االزمة يبتعد عن التأصيل الفقهي 
وفق قواعده واشتراطاته المتعارف عليها 
عند الفقهاء المسلمين ليقترب من تبرير 
الفعل السياسي وأقرب مثال على ذلك بيان 
هيئة علماء اليمن »هيئة الزنداني« الذي 
يفند ما ورد في بيان جمعية علماء اليمن، 
فقد كاد التفنيد أن يكون بيانًا سياسيًا - لغة 
وموقفًا- ولم نجد فيه بالغًا شافيًا يتفاعل 
مع اللحظة الزمنية وتجاذباتها بلغة التأصيل 
ووفق منطق واشتراطات »علم االصول« 
وهو العلم ال��ذي عمل قرونًا  على ضبط 
إيقاع الحياة في التعامالت وفق محددات 
وقواعد تقترب كثيرًا من العقل وأبرز من 
اشتغل عليه اإلمام أبو حنيفة النعمان وهذا 
العلم أهمله النظام العام للتعليم، كما 
أهمل المنطق والفلسفة وعلم االجتماع 
وأهمله كثير من الفقهاء وذهبت الحوثية 
الى القول بعدم جدواه ومبررها أن مقاصد 
اهلل في القرآن واضحة وال تحتاج الى قواعد 
االصول وال منطقه، وربما كانت حاجتنا اليه 
والى العقل في هذا الظرف التاريخي اكثر 
من اي وقت مضى اللتباس المفاهيم في 
األذهان وشيوع الفوضى المعرفية وغلبة 
الظني على القطعي والنقلي على العقلي في 
الخطاب الديني والميل الى نسج الخرافات 
والقول باألساطير في الترغيب والترهيب 
وشيوع ذل��ك في الخطاب ق��اد االم��ة الى 
دوائر التيه التي سبق لنا الحديث عنها في 
مقاالت سابقة وهذا األمر يتطلب بعثًا حقيقيًا 

وقداسة غير مبالغ فيها للعقل قبل أن يطغى 
أولئك الواقفون على أبواب النار والداعون 
الى جهنم،  إما جهاًل أو سوء تقدير من حيث 
مقصدية االصالح والوقوع فيما يناقضه، وقد 
أوضحت ذلك اآليتان »11 ، 12« من سورة 

البقرة بما يغني عن التكرار هنا.
بيد أن ما يُستغرب له فعاًل أن االزم��ة 
السياسية رغم قدرتها على إثارة المنبهات 
وقدرتها على التفجير والتوظيف للحدث 
اال أنها لم تنتج اال تفاعاًل أصوليًا وقد ظل 
العقل اليساري والليبرالي والحداثي وما بعد 
الحداثي غائبًا في مظاهر الحدث وإفرازاته 
وفي تفاعالته وذلك دال على الغبن الذي 
مورس على عقولنا وعلى هيمنة االصولي 
والبراغماتي وتلك الهيمنة نتيجة منطقية 
لسياسة التوازنات التي انتهجها المؤتمر 
وت��رك��ي��زه على سياسة إض��ع��اف القوى 
األكثر مياًل الى العقل واشتغاله المتعمد 
على إقصاء المثقف والنوعي من قائمة 
اهتماماته واالكتفاء بفئة اجتماعية بعينها 
وهي فئة نفعية لم تفده بشيء في إدارة 
األزمة الحالية بل قد أدارت ظهرها له بحثًا 
عن القوة وقد مالت الى الحوثية ال »تحوثًا« 
وإيمانًا بأيديولوجيا الثقافة القرآنية وإنما 
تعزيزًا لمكانتها االجتماعية وانتصارًا على 
قيم الضعف فيها وهروبًا وتكيفًا مع مالمح 
جديد سيأتي وبلغة علم النفس حدث تعديل 

مناسب »لألنا« يتوازى ومخزون الذاكرة.
وتأسيسًا على ما سبق.. قد يجد القارئ 
الحصيف لتموجات اللحظة التاريخية الفارقة 
التي تمر بها اليمن اآلن، أن هناك تمددًا رأسيًا 
وأفقيًا لالصوليات بشقيها السني والشيعي 
وانحسارًا للقوى العقالنية والعلمانية وهو 
األمر الذي يجعلنا في مواجهة جدلية مادية 
قادمة، لها امتدادها وعداؤها التاريخي، ودلت 
السياقات العامة للتاريخ ان لغتها ال تتجاوز 
السيف وأسنة الرماح ولن تتجاوز في الحاضر 
المعيش أفواه البنادق وأزيز المجنزرات، ذلك 
أنها قوى ال تعشق السالم ولكنها تتسربل 
بالنار وتدعو الى جهنم »بصفتها احتراقًا 
ودمارًا بعيدًا عن داللتها الدينية« وال مناص 
لنا اال باالشتغال على دعوة اهلل للناس كافة 
بالدخول في السلم وإشاعة روحه وقيمه حتى 
نتمكن من الخروج من تحت غيوم االزمة 
بدولة مدنية حديثة وقوية تحدث التوازن 
المفترض بتوزيع السلطة وتشيع العدل 

وقيم التسامح والتعايش والسالم.
وعلينا أن ندرك أن صورة الواقع الماثل 
أمامنا دال��ة على أن الشباب أصبح خارج 
دائرة الفعل وأن أحالمهم موؤدة واضمحل 
وجودهم وقد نبتت شجرة االصوليات وبسقت 
على تربة أجداثهم سعيًا منها وراء التمكين 
في االرض وفق بعض التصورات واالمتالك 
وفق تصورات البعض اآلخر وع��ودة الحق 
الى أهله وفق أجد التصورات وأك��اد أجزم 
بالقول: إن ليس هناك من حضور في المشهد 
السياسي اليمني اال للتجمع اليمني لالصالح 
ثية  لحو ا و لقبلي  ا و ي  لعسكر ا حيه  بجنا
بجناحيها العقائدي والمجاهد وهناك قوى 
مازالت تتربص انتظارًا للحظة االنقضاض 

كالحراك الجنوبي مثاًل.
 ولعل المؤتمر الشعبي العام يدرك اآلن 
تمام اإلدراك حاجته الشديدة الى أن يلمّ 
شعثه المتناثر ويعيد ترتيب أوراقه وتجديد 
آلياته وأدواته حتى يتمكن من البقاء في وجه 
عواصف الزمن كون ذلك تمليه الضرورة 
الوطنية لما يمثله من قوة توازن واتزان في 

الحاضر والمستقبل.
 أقول ذلك إدراكًا أن دعاة الشر واقفون اآلن 
على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، 
وبحثًا عن أمن واستقرار هذا الوطن ودرءًا 
لمشاريع التدمير والموت ورغبًة في االنتقال 

الى الدولة المدنية الحديثة.

 ال أجد مبررًا منطقيًا واح��دًا لذلك المزج بين 
الفعل الدنيوي والفعل الديني الذي بدأ يمتد الى 
األصول العقائدية دون وعي بما سوف ينتج عنه في قابل 
األيام من إخالل بالنظام العام والطبيعي وبالمنظومة 
العقائدية السليمة والصافية التي انبثقت من مشكاتها 
االولى وهو الرسول االعظم - عليه الصالة والسالم - 

المبّلغ عن ربه.

دعــاة على أبواب جهنم

االثنين : 31 / 10 / 2011م 
 الموافق :4 / ذو الحجة / 1432ه� 

العدد: )1578( مقاربات10

يجمع علماء السياسة أن الشعوب عندما تفتقد للمعارضة الوطنية الشرعية فإنه يتاح 
في المقابل لألنظمة الحاكمة كل إمكانات البقاء أكثر في السلطة، ويتاح لعوامل الفساد 
والفوضى أن تترسخ وتتجذر بسبب أن المعارضة ال تنطلق من مشروع وطني مستقبلي 
وال تعبر عن طموحات الجماهير، وإنما تعبر عن طموحات وأهداف حزبية، فتتحول الى مجرد 
خطاب سياسي استفزازي وثوري، فيه ما فيه من المكايدة والمناكفة والمتاجرة بقضايا الشعوب 
واالوطان.. ومثل هذا الخطاب السياسي يزيف وعي الجماهير بالقضايا الرئيسية ويكون له أثر 
سيئ في نفوسهم، قد يجعلهم يحتجون ويعبرون عن شرفضهم لواقعهم وظروفهم بشكل غير 
موضوعي أو فوضوي وغير حضاري.. المعارضة الوطنية هي مرآة حقيقية للحاكم، من خاللها يرى 
ويكتشف عيوبه ومساوئه، فتجبره على التغيير واإلصالح، والنزول عند مطالبها التي تعبر عن 
مصلحة الوطن وتقدمه.. كما أنها في نفس الوقت هي من تضبط احتجاجات الجماهير وتعقلنها 

عندما تنحرف عن المسار السليم واألفق الوطني والموضوعي.
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القنابل الموقوته 
في الملف اليمني 
غير مطروحة للحوار

المؤتمر يمثل قوة 
توازن في الحاضر 

والمستقبل

عبدالرحمن 
مراد

ما أشبه الليلة بالبارحة

من يقين الثورة إلى وهم الثورة


