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الدكتوراة لـ»الكامل« حول التلوث البيئي
شهدت قاعة السعيد للعلوم والثقافة الول مرة  

العلنية  المناقشة  الماضي فعالية  الخميس 
ألطروحة الدكتوراه المقدمة من الطالب رشاد عبد الواحد 
الكامل الموسومة بالـ«التلوث البيئي في محافظة تعز . 
دراسة حالة ) التلوث بالمخلفات الصلبة والتلوث الهوائي 

بوسائل النقل ( والتي نظمتها جامعة سانت كليفتنس 
بالتعاون األكاديمي  والتوأمة مع جامعة  العالمية 
حضرموت للعلوم،  وقد أقرت لجنة المناقشة  بعد المداولة 
بمنح الباحث رشاد عبد الواحد الكامل شهادة الدكتوراه 

بالجغرافيا بتقدير »جيد جدا«.

االثنين : 26 / 12 / 2011م 
 الموافق :1 / صفر / 1433هـ 

العدد: )1585(

المثقف الديني.. الرغبة في استعادة الدور

 وهو األمر الذي »جعل المثقف الثوري االسالمي يدعو الى مرجعية 
عليا تتمثل في حاكمية اهلل كنقيض لحاكمية الحاكم، وأضحت 
مرجعيته السياسية الدولة االسالمية المختارة نظريًا من األمة كنقيض 
ونقض للدولة الوطنية المختارة من النخبة المتسلطة« كما تجلى مثل 

ذلك التوجه في كتاب »معالم في الطريق« للسيد قطب.
ومثل هذا القول الذي يذهب اليه الموصللي ال أظن أنه ينأى كثيرًا  
عن جوهر الحقيقة التي أصبحت واقعًا مقروءًا في كل االقطار العربية 
في مصر وتونس والمغرب واليمن، وربما في قابل االيام سوف تفصح 
عن نفسها في ليبيا وسوريا ولو أنها اآلن في ليبيا اكثر وضوحًا من 
ذي قبل.. وتأسيسًا  على التجليات التي يفصح عنها الربيع العربي 
يمكن أن يقال إن القرن الواحد والعشرين شيَّع بقايا المشروع القومي 
العربي وحمل في تباشيره االولى المشروع االسالمي الذي تعددت 
خطاباته ولم يكن هناك من رابط سوى التوافق الذي رأيناه في المثقف 
االسالمي الثوري على مبدأ  تفاعل الدين مع السياسة، وقد كنا نلحظ 
تباينًا حول هذا المبدأ، فكما شهدنا والدة »حزب النور السلفي« في 
مصر سوف نشهد والدة »رابطة النهضة والتغيير« السلفية في اليمن 
وهي تضم كل الحركات واالئتالفات السلفية المساهمة في حركة 
االحتجاجات الشعبية التي تطالب بالتغيير، وقد شكل خروج المثقف 
السلفي من دائرة القول بالضاللة والبعد عن الحق والدين ورفضهم 
للنظم واألطر الديمقراطية والمدنية الحديثة الى دائرة المشاركة 
والقول بتفاعل الدين مع السياسة، مؤشرًا حيويًا وفاعاًل على رغبته في 
استعادة دوره واالحتفاظ به، ورغبته في االندماج في الطبقات العليا 
إيمانًا منه أن الثقافة السياسية ال يمكن بناؤها اال من خالل المشاركة، 
وال نعيب عليه ذلك إذا تمكن من التحول من الوعي التقليدي الى 
الوعي النهضوي الراسخ والفعال القائم على أسس الديمقراطية 
والشرعية الدستورية والقانونية ونظم وآليات الدولة المدنية الحديثة 
التي تضيف الى االسالم وال تتعارض مع قيمه ومقاصده من الحق 

والخير والعدل والفضيلة.
فالتراث الذي شّكل سالحًا أيديولوجيًا لمقاومة القوى االستعمارية 
ولم يتحول الى قضية وعي نهضوي كالذي حدث زمن االفغاني كما 
يذهب الى ذلك القول الجابري أصبح اآلن في زمن الربيع العربي زمن 
الفاعلية والعقالنية ملزمًا للمثقف السلفي واالسالمي على العموم أن 
يجعل منه نقطة انطالق الى مشروع نهضوي حضاري يبعث روح النماء 
والتجدد في االطار االسالمي ويملك القدرة الذهنية والروحية والمادية 
ليتمكن من ردم الهوة الفاصلة بين التراث ومضامينه المعرفية 
وااليديولوجية والمعيارية وبين الفكر العالمي المعاصر ومنجزاته 
العلمية والتقنية ومعاييره العقلية واالخالقية ومثل ذلك يتطلب جهدًا 
مضاعفًا في القدرة على  التوفيق بين الثنائيات المتضادة في الفكر 
السلفي )واالسالمي الى حد ما( وهي الجدلية التاريخية التي أعاقت 
ديناميكية الفكر والوعي النهضوي، وتلك الثنائيات هي: )العقلي/ 
النقلي، القطعي/ الظني، الديني/ الدنيوي، الثابت/ والمتحول(، وما 
يجب إدراكه بوعي متكامل أن المشروع االسالمي يأتي على ركام 
وأنقاض المشروع القومي والمشروع العلماني، والديمقراطي وهي 
مشاريع عجزت عن أن تحل مكان البنى االجتماعية التقليدية، وعجزت 
عن إحداث أي تطور في تلك البنى فظلت العشيرة والطائفة والقبيلة 
وتعزز االستبداد بل وتجذر في العمق النفسي لألفراد والجماعات.. 
وحين يُدرك المثقف االسالمي والسلفي ذلك، فبالضرورة البد له 
أن يدرك أهمية التداخل الليبرالي في التركيبات االجتماعية والبنى 
االقتصادية والمؤسسات السياسية، فالتعدد في الخطاب الديني 
ضرورة تعصمها كثير من اآليات القرآنية، من أن تلج من أبواب الضالل 
الى ساحات االقتتال، كما حدث ويحدث في الجوف ودماج، وحجة، 
ونحن نعوّل كثيرًا  على الخطاب االسالمي الشعبي في تحديد أصول 
التواصل االجتماعي، فالثابت أن كثيرًا من المذاهب والملل والنحل 

مرت من هنا من اليمن وتعايش الناس معها ولم يبق للكثير منها من 
أثر، فالبالغ حجة الفرد عند اهلل، وقناعة الفرد مسؤولية الفرد أمام 
اهلل، وال حاجة للجماعات الى  االحتراب إذا سلم دينها وعرضها وشاع 

في زمنها السالم.
نحن نقول بحاجتنا الى تدافع الجماعات الدينية تدافعًا  عقليًا ال 
تدافعًا داميًا، تدافعًا يفضي بنا الى مشروع حضاري نهضوي قادر على 
إحداث االنتقال لصياغة منظومة قيمية عالمية نستشعر من خاللها 
عالمية الرسالة وواحدية الرؤية للعالم باعتباره مكوّنًا من مجموعات 
ترتبط أساسًا باالجتماع الديني المنافس لألديان األخرى، والتعايش 
مع تلك المجموعات بروح السالم قد ينفض من ذاكرة تلك المجموعات 

ما علق بها من أشالء  ودماء وانفجارات.
وقبل هذا وذاك والشروع في خضم المشروع يتوجب على المثقف 
السلفي مراجعة مفردات خطابه وأن يضع حدًا فاصاًل لالزدواجية بين 
القناعة والسلوك، إذ أن ما يحدث في أبين من بتر لألطراف وإزهاق 
لألرواح وجلد وصلب وقتل على  الشبهة وانتهاك لألعراض وهو ما 
ال يتوازى البتة مع ما يحدث في دماج الذي كان دخانه أكثر من حجم 
ناره، ويحمل أحد طرفي المعادلة في دماج ما يبرر فعله، في حين أّن 
ما يحدث في أبين ليس له مبرر منطقي وهو انتهاك صارخ لحقوق 
االنسان، فكيف جاز لضمير المثقف السلفي أن يستنفر لدماج وال 

يستنفر ألبين؟
إن استجابتنا لدعوة اهلل في الدخول في السلم كافة تستوجب علينا 
القول ان إراقة الدم غير مبررة ألي طرفٍ كان، فقد عصم اهلل دماء 
الناس وأعراضها وبيان ذلك قد أسهبت في شرحه الشريعة بما يغني 

عن التكرار هنا، بيد أن ما يثير االهتمام قول يحيى الحجوري في 
الرسالة المنسوبة اليه والتي ورد فيها ما نصه: »إن هناك مخططًا 
حكيمًا من المشائخ ومن المسؤولين في أرض الحرمين لضرب الشيعة 
الزيدية بالروافض الحوثيين وهم جميعًا أعداء ألهل السنة، والحقيقة 
استبشرنا خيرًا بهذا األمر وما علينا اال أن نتعاون جميعًا لبث الفرقة 
وإشعال الفتنة التي كادت أن تبدأ«، وأنا استغرب أن يصدر مثل هذا 
القول من رمز من رموز السلفية يعلم موقف النص من هذا القول 
ويعلم توصيف النص لمن يحدث الفتنة أو يشعلها، وأمام مثل ذلك 
أصبح المثقف السلفي مطالبًا اآلن ببيان رؤيته حتى نتبين سالمة 
المسلك ووضوح المنهج الذي ال يتوارى خلف التقية، فالحوثي قد أفصح 
عن موقفه في بيانه الصادر بتاريخ 19 / 12 / 2011م واتضح أن 
خياره التعايش وجنوحه الى السلم والحوار وغايته التآخي ونبذ الفتنة 
والفرقة كما ورد في بيانه، ال نريد من دعاة حاكمية النص أن يتسلحوا 
بالبنادق وأن يتدثروا بالموت، وإذا لم يحملوا لنا مشروعًا  حضاريًا  
نهضويًا مليئًا بقيم الخير والمحبة والسالم وروح النماء وقداسة الحياة 
فال حاجة لنا في جنتهم وحور عينهم ألننا أكثر مياًل الى دار السالم 

التي دعانا اهلل اليها في كتابه الكريم.
كما أننا نرفض من دعاة »الوالية« مثل ذلك على حد سواء، ذلك 
أن قضيتنا في حاضرنا لم تعد مع من يحكم بل مع كيفية الحكم 
ومنهجه ومدى  قدرته على النهوض والتطور والتفاعل مع ضرورات 

العصر وحاجاته.
 ونحن على إدراك تام أن االسالم يملك األسس الالزمة للهوية القوية 
التي هي المحرك األول للشخصية الفردية والجماعية سواًء السياسية 

منها أو االجتماعية ويملك الطاقة الالزمة لتجاوز العشيرة، والقبيلة، 
والطائفة التي رابطها األساس العصبية التي تحدثت عنها مقدمة 

ابن خلدون.
فالطبقات الشعبية يمكن تحريكها من خالل الهوية االسالمية 
الواعية والمدركة لمقاصد اهلل والقرآن، وتبعًا لذلك يمكن أن تتعايش 
الخطابات الدينية المتنوعة ويحدث قدر من الرضا عن الممارسات 
السياسية المختلفة وقد تتقاطع وتختلف .. وتظل مفردات )الحوار، 
المحاججة، البالغ( مقدمات منطقية لنتائج )ال يضركم من ضل إذا 
اهتديتم(، لكن ذلك يظل بعدًا غائبًا عن تفاصيل الواقع وتموجاته 
إذا ظل التراث بمضامينه المعرفية هو المعيارية التي يمكن االحتكام 
اليها كما نلحظ ذلك في خطاب المثقف السلفي الذي حاول دحض 
وتفنيد آراء وأفكار حسين بدر الدين الحوثي االستداللية العقلية فلم 
يبلغ غايته لغياب المماثلة بين العقلي والنقلي، ومثل ذلك قرأناه في 
صحيفة الواقع العدد رقم )1( وهي صحيفة صادرة عن أهل العقيدة 

السلفية.
ومجمل القول: إن إثارة الجدلية التاريخية لزمن الخلفاء الراشدين 
رضــوان اهلل عليهم ليس اال هروبًا من ســؤال اللحظة الحضارية 
المعاصرة، وال نظن مطلقًا أن الماضي سنجد فيه حلواًل لجل المشاكل 
العصرية الحضارية، والثقافية والذهنية، فالمجتمعات ال تعيش ظرفًا 
زمنيًا متسقًا  ومتوازيًا ولكن تحدث في حياتها انتقاالت إما بوعي منها 
أو بدون وعي، وتبعًا لتلك االنتقاالت تنشأ الفرق والنحل والملل كنوع 
من الفرز التاريخي وهو األمر ذاته الذي أفضى الى قول المثقف السلفي 
بضرورة تفاعل الدين مع السياسة في لحظتنا المعاصرة، وهو بصدد 
إعالن حزب »رابطة النهضة والتغيير« كما تواترت االخبار وسيكون 
االعالن تعبيرًا عن تفاعل المثقف السلفي مع السياسة بعد أن كان نابذًا 
لها ورافضًا الخوض في تفاصيلها، ومثل هذا البناء االضافي في جدار 
المجتمع المدني سيقابله انهيارات في بناءات قائمة، فالتيار الليبرالي 
في التجمع اليمني لالصالح قد يتحالف مع التيار البراجماتي )التقليدي/ 
القبلي( تحسبًا النهيار المؤتمر وأماًل في الحلول مكانه )كما توحي 
بذلك الصحف األقرب وجدانًا الى التيار( وقد يعلن عن نفسه كحزب 
تقدمي قادر على استيعاب طاقات الشباب، وبذلك يتعدد الخطاب 
االسالمي السني وقد يتحالف في المستقبل في إطار قائمة واحدة 
يقابل ذلك بروز التيار الحوثي، حيث سيعلن عن تشكيل حزب ال أظنه 
اال أنه يستلهم نموذج )حزب اهلل( اللبناني، لذلك فالجدل السياسي 
قد يعود الى ثنائيته االولى )معتزلي/ أشعري( وقد يذهب رموز التيار 

العلماني )قومي/ اشتراكي( الى عالم التصوف لفقدانهم فاعليتهم.
وأمام حالة الفرز التي تركتها موجة 2011م سيكون المؤتمر مطالبًا 
بإلحاح شديد بالتجديد والتغاير حتى في قياداته، فالقيادات الحالية وقعت 
تحت تأثير هول الصدمة وتبعًا لذلك فقدت قدرتها على التعاطي مع 
حالة الفرز السياسي، وإذا استمرت فإنها لن تفيق من هول الصدمة اال 
بعد أن يصبح المؤتمر أشالًء ممزقة، وفي ظني أنه أصبح هناك ضرورة 
ملحة للمؤتمر ان يعكف على صياغة مشروع حضاري يتفاعل مع تطلعات 
الغد الحضارية بكوادر شابة قادرة على ترجمة مضامين المشروع، 
فبقاء المؤتمر رهن المعادلة الموضوعية التي توازن بين حكمة وتجربة 
الرئيس علي عبداهلل صالح واستثمار رمزيته وشعبيته وبين الطاقات 

الشابة التي تملك قدرة التعبير عن لحظتها التاريخية الجديدة.
وكما سلف معنا القول.. فإن الوظيفة االجتماعية التي يقوم بها 
المثقف الديني حيوية وفاعلة الستنادها على الهوية االقوى التي 
قال عنها ابن خلدون انها أساس انتظام عقد االنسان العربي الذي 
يتميز بطبيعة هدامة وهي الهوية »الدينية«، االمر الذي يجعل 
المثقف االسالمي )على تعدده( في محك االختبار، وخياره الفاعلية 
والعقالنية أو الطائفية والتعصب، وبين الخيارين تكمن وحدة الوطن 

وأمنه واستقراره بل وتكمن اليمن.

القارئ الممعن في مجريات الحدث الذي يعصف باألمة والذي تواضع الناس على تسميته بالربيع العربي، يدرك أن ثمة شيئًا يتغير وثمة جنينًا   
يتخلق في رحم الغيب وثمة قادمًا سيبزغ، وثمة جماعة صامتة سوف تتكلم، ولعل متواليات االحداث في مصر لم تبخل باإليماءات الدالة 
على مالمح الغد وإفرازات الحدث، فالذين قالوا إّن من السياسة ترك السياسة- وهم الجماعات السلفية- تبين انهم قوة فاعلة ومحركة وال أظنهم 
في اليمن وفي غير اليمن اال كذلك، ذلك ألن احتكار النخب للسلطة والثروة والثقافة قد ساهم بشكل أو بآخر في بزوغ نجم المثقف السلفي كأقوى 
مما كان عليه بسبب الوظيفة االجتماعية التي تقوم بها الثقافة الدينية، وهو اآلن - اي المثقف الديني السلفي - أمام محك العقالنية والفاعلية، 
ولعل ظهوره لم يكن مفاجئًا للكثير من النخب الثقافية الواعية التي رأت أن الناصرية التي مثلت أساس النظام القومي العربي العلماني عملت طوال 
تاريخها على محاولة إلغاء  الصراع االجتماعي وبالتالي ألغت الصراعات الفكرية والثقافية بالقوة.. كما يذهب الى ذلك الدكتور احمد الموصللي 
في بحث له بعنوان »إشكالية المثقف والسلطة« الذي رأى فيه أنه من خالل الناصرية تحولت الدولة القومية الوطنية الى نموذج شمولي قامع 
للحريات.. وقد تمكنت من تدمير الوعي المدني العربي الذي كانت الليبرالية تقوم ببنائه منذ منتصف القرن التاسع عشر - يقصد بذلك الليبرالية 
الدينية التي تبناها مشروع النهضة لمحمد عبده - ويرى الموصللي أن الدولة الوطنية القومية عرقلت مسيرة تطور الفكر االسالمي الليبرالي في 
السياق الحضاري الحديث والمعاصر فوأدت تلك التجربة وحولتها الى عكسها، الى أصولية نصية وهو ما فعلته مع الليبرالية العلمانية.. إذ حولتها 

عبدالرحمن مرادالى مسوغات عقالنية وعلمانية أو أصولية علمانية الفتراس حريات االفراد وتعددية المجتمع.

»المهندس صعتر ومن إليه في يوم العرض األكبر«
ت ال لـــــــضـــــــال ا فــــــــي  يـــــمـــــضـــــي  ـــــرُ  ـــــت ـــــع ص َل  ا ز ال

ــــــداواتِ ــــــع ــــــل ــــــــهــــــــرًا ل ــــــــاسَ جَ ــــــــن ـــــــــرشـــــــــدُ ال ويُ
عـــــجـــــبـــــًا ا و ـــــــن  ـــــــدي ل ا ســــــم  ــــــا ب ـــــــذبُ  ـــــــك ي َل  ا الز

ــــاتِ ــــاع ــــم ــــج ــــق ال ــــري ــــف ــــــن ت ــــــدي ــــــــــدى ال أمِــــــــــــنْ هُ
ـــا؟ ـــن ـــزت ــــاَل ع ــــت ــــغ ن أن  ــــــِن  ــــــدي ل ا مِـــــــــنْ  أمْ هَـــــــــْل 

ـــــــاتِ ـــــــزاع ـــــــن ـــــــال ونُــــــــــحــــــــــرقــــــــــنّ إخــــــــــانــــــــــا ب
ـــي مــكــاســبــنــا ـــن ـــف ــــــن  أن ن ــــــدي أم هَـــــــــْل مِـــــــــنْ ال

ـــــاتِ ـــــطـــــاب ـــــخ ـــــــي ال ـــــى ف ـــــطـــــغ ــــــزات ون ــــــج ــــــن ــــــم وال
ـــا؟ ـــن ـــت ـــرق ـــــــــنْ اإلســـــــــــالم ف ـــــــــرى هـــــــْل مِ أمْ يــــــا تُ

ـــــــــاُل وتــــــهــــــجــــــيــــــرُ الـــــــســـــــعـــــــاداتِ ـــــــــت ـــــــــت واالق
ــــبــــًا يــــعــــيــــشُ بــــهِ ــــــــِر« يـــــا قــــل ــــــــشَ ــــتــــر »ال يـــــا صــــعَ

ــــدَ الـــــخـــــالفـــــات ــــي ــــع ــــص ـــــــسُ.. يــــكــــفــــيــــك ت ـــــــي إبـــــــل
ــــــــــبٌ فـــــأيـــــن الـــــــحُـــــــبُ فــــــي خُــــطــــٍب الــــــديــــــن حُ

تـــــــدعـــــــو بـــــهـــــا أنـــــــــــــتَ فـــــيـــــنـــــا لـــــلـــــصـــــراعـــــاتِ
ـــــا ـــــن هُ كَ  ا ر أ لـــــكـــــنـــــي  هلِل  ت  ـــــــــــد ـــــــــــبِّ عُ

ــــــريــــــاالتِ ــــــل ــــك »طــــــــــوعــــــــــًا« ل ــــس ــــف عَـــــــــبّـــــــــدت ن
ـــــُة الـــــــــُكـــــــــرهِ والــــــبــــــغــــــضــــــاِء تــــنــــشــــرُهــــا ـــــاف ـــــق ث

تِ ــــــا ق ــــــال ــــــع ل ا كُ  ذ لـــــــحِـــــــه  لِـــــــصَـــــــا فــــــــمَــــــــنْ 
ـــــُل والـــــــــهـــــــــدمُ يـــــــا هـــــــــذا لـــــصـــــالـــــح مَـــــــنْ ـــــت ـــــق ال

ــــــــــــــــواتِ ــــــــــــــحُ اأُلخ ـــــه ذبَ ـــــحِ ـــــصـــــال أم مَــــــــــــنْ ل
ـــــا ـــــن ـــــارعُ ــــــِل ش ــــــغ لــــــــــوال خـــــطـــــابـــــاتـــــكـــــم لــــــــــمْ ي

ـــــاتِ ـــــان ـــــعُ ـــــم ــــي فـــــــي ال ــــب ــــع ـــــــــــاشَ ش كـــــــال وال ع
ـــهـــا ـــــــــتْ والـــــــســـــــاكـــــــنـــــــون ب ـــــــــدم ــــــنٌ هُ ــــــاك ــــــس م

ـــــــــأسَ الــــــــمــــــــراراتِ ـــــــــــــردتْ واســـــتـــــقـــــت ك ـــــــــدْ شُ َق
ــــــــا طـــــفـــــولـــــتـــــنـــــا ــــــــن ــــــــادي ــــــــأي ويــــــــتُــــــــمــــــــت ب

واســـــــتـــــــهـــــــدفُ األمـــــــــــــنُ فــــــــاســــــــودت صــــبــــاحــــاتــــي
ـــم ـــه ـــش ـــاي ـــع ـــــى فـــــــي م ـــــت ــــــــــــــورب الـــــــــنـــــــــاسَ ح وح

ـــــاتِ ـــــئ ـــــري ـــــب ـــــــاس ال ـــــــن ـــــــسُ ال ـــــــف وُأزهــــــــــقــــــــــت أن
ــــل الـــــكـــــهـــــربـــــاء فــمــا ــــث ـــــُط م ـــــف ـــــن ــــــدِف ال ــــــه ــــــت واس

ــــن الــــــبــــــيــــــانــــــاتِ ــــي ــــخ ــــس ــــت ـــــــعـــــــدُ ب تــــــبــــــغــــــون ب
ــــــر ال ُكــــــــرهــــــــًا أهــــاجــــمــــكــــم ــــــش ــــر ال ــــت ــــع ـــــــا ص ي

ــــــــبُ يُــــــهــــــديــــــك انــــــتــــــقــــــاداتــــــي ــــــــح لـــــكـــــنـــــه ال
ــــمْ ــــك فـــــــأنـــــــت شـــــــيـــــــخٌ جـــــلـــــيـــــل والــــــــــحــــــــــريُ ب

لـــــــســـــــالمـــــــاتِ ا ــــــــر  ب ـــــــــــى  ل إ تـــــــرشـــــــدونـــــــا  ْن  أ
ـــا ـــن ل ـــــــيء  ـــــــض ت ـــــح  ـــــي ب ـــــا ـــــص م تـــــــكـــــــونـــــــوا  وأن 

ـــــــاتِ ـــــــاح ـــــــج ـــــــن ــــــــا وال ــــــــان ــــــــق طــــــريــــــقــــــنــــــا الرت
ـــــــاس مـــعـــرفـــة ـــــــن ــــــوب ال ـــــــي قــــــل ــــــــوا ف ــــــــزرع أن ت

ـــــــار الـــــــســـــــمـــــــاواتِ ـــــــب ـــــــق ج ـــــــح بــــــالــــــخــــــالــــــق ال
اهـــــــــــدأ أيـــــــــا شــــــيــــــخُ بــــــالــــــرحــــــمــــــانِ أســـــألـــــكـــــمُ

ــــــــوم آلـــــــــــت لـــــلـــــنـــــهـــــايـــــاتِ ــــــــي ـــــُة ال ـــــن ـــــح ـــــم ـــــال ف
ــــــوا ــــــزم ــــــت ـــــــســـــــاحـــــــات وال ـــــــــوا فـــــتـــــيـــــة ال وهـــــــــدئ

ــــــاداتِ ــــــنَ ــــــعِ ــــــل ــــــوا ل ـــــــِح، خــــــل ـــــــل ـــــــصُ ـــــــواعـــــــد ال ق

الشك أن- القارئ الكريم- يعلم الكثير والكثير عن اإلسالم..  عن 
سماحة اإلسالم.. عن الوسطية واالعتدال في دين اإلسالم.. هذا 
الدين العظيم الذي أزال اهلل به فرقتنا.. وبه جمع كلمتنا وبه وحد 
صفنا.. وبه بلسم جراحنا.. وبه أعلى مكانتنا.. وبه أغنى فقرنا.. وبه 
أضاء دروبنا.. وبه حقن دماءنا.. وبه هذب أرواحنا.. وبه خلد ذكرنا..
نعم.. لقد جاء اإلسالم ليصنع من أمة ضعيفة بائسة تتخبط 
في ظلمات الجهل والضالل أمة قوية.. عزيزة.. مبصرة.. وأهَّلها 
سبحانه وتعالى لتتحول إلى سيدة لألمم بعد أن كان أفرادها 

يشتغلون برعي البقر واإلبل والغنم..
رفعها اهلل بعد أن كانت وضيعة.. وشرفها وأكرمها بعد أن كانت 
مهانة وهذبها وعلمها بعد أن كانت جاهلة ضائعة ضالة.. وأغناها 
بعد أن كانت فقيرة.. وأعزها بعد أن كانت ذليلة مُذلة.. ورفع شأنها 
بعد أن كانت محتقرة.. وأعلنها أمة واحدة على اختالف السنتها 
وألوانها وقبائلها وأفكارها ومذاهبها فأصبحت جسدًا واحدًا إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.. وسواها 
كالبنان أو كالبنيان يشدُ بعضه بعضًا.. فكانت هذه األمة خير أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.. وإن اختلفوا 
فيما بينهم ردوا خالفاتهم ونزاعاتهم إلى كتاب اهلل وسنة رسوله 
صلى اهلل عليه وآله وسلم.. عماًل بقول خالقهم الكريم: »فإن 

تنازعتم في شيء فردوه إلى اهلل وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر«.
وبهذا الدين العظيم عصمت دماؤنا وأموالنا وأعراضنا.. فهو دين العزة والكرامة 

ومتى طلبنا العزة في غيره أذلنا اهلل.
واليوم ونحن في يمن اإليمان والحكمة نبتعد عن هدي هذا الدين وننسى قواعده 

السمحة..
اليوم.. ونحن ننسى أو نتناسى أن رازقنا هو اهلل ومعزنا هو اهلل ومذلنا هو اهلل 
ومعطينا وما نعنا هو اهلل ورافعنا وحافظنا هو اهلل ومحيينا ومميتنا هو اهلل.. 
نختلف فيما بيننا ونتنازع فيما بيننا.. ونعيش ما يزيد على عشرة أشهر، نعيش 
فترة عصيبة.. ُقطعت فيها صالتنا.. وهدمت ديارنا.. وشردت أسرنا.. وُأزهقت 
أرواحنا.. وُأريقت دماؤنا.. وقطعت ألسنتنا.. وضربت ظهورنا.. وأرهب أمننا.. 
ويُتمت أطفالنا.. ورُملت نساؤنا وثكلت أمهاتنا.. وهجرت أفراحنا ونحرت سعادتنا.. 
وبكت عيون يمننا.. ودمرت منجزاتنا.. وقطعت طرقاتنا.. وخربت منجزاتنا وتدنت 
أخالقنا.. وزعزع أمننا واستقرارنا، واستهدفت أنابيب نفطنا وكهرباؤنا.. وتراجع 
عن النمو اقتصادنا.. وبدت العداوة والبغضاء فيما بيننا.. وتدخلت رأفة اهلل ورحمته 
فأشرقت في ليل الخالفات والنزاعات الحالك الظلمة أشرقت أنوار مبادرة اخواننا 
في دول مجلس التعاون الخليجي.. واستجاب ولي أمرنا وحكيمنا الرئيس علي 
عبداهلل صالح- حفظه اهلل- وأبدى تواضعه بينما تكبر المعارضون.. وأظهر صدقه 

بينما كذب المعارضون.. ووجه بضبط النفس وعدم االعتداء 
بينما اعتدى وطغى المعارضون.. ووقع بنفسه على المبادرة 
الخليجية مبتسمًا مستبشرًا رغم أنه بتوقيعه يعلن تخليه عن 
الجاه والسلطة والسلطان والعظمة والهيلمان.. ويغلب مصلحة 
الوطن العليا على مصالحه الذاتية.. وفرحت األمة كل األمة التي 
احبت اليمن وطنًا غاليًا عظيمًا.. فرحت بهذا النصر العظيم الذي 
يجنب اهلل به اليمن ويالت الحروب والدمار واالقتتال فيما بين 
أبناء الوطن الواحد.. وشكلت »حكومة الوفاق الوطني« وأعلن 
المؤتمر الشعبي العام وقف المسيرات والمظاهرات والمهاترات 
اإلعالمية ليترك فرصة لحكومة الوفاق الوطني تعمر فيها ما 
خربته األيادي اآلثمة وتصلح فيها ما أفسدته الفئة المأجورة.. 
وتعمل فيها على اخراج البالد من هذه المحنة التي نتجت عن 
هذه الصراعات، ولكن المؤسف، والمؤسف جدًا أن يستمر اخواننا 
في التصعيد والتحريض والسباب والشتائم الجارحة واألقوال 

البذيئة واالعتداءات المتكررة..
 واألعظم من ذلك أن يرتقي خطباؤهم المنابر ويصورون الحق 
باطاًل والباطل حقًا والصدق كذبًا والكذب صدقًا واألمانة خيانة 
والخيانة أمانة والبِّر فجورًا والفجور برًا والهزيمة نصرًا والنصر 
هزيمة.. والفضائل رذائل والرذائل فضائل.. فيا لألسى واألسف 
إذ يجنح القائد والحكومة الرشيدة إلى السلم ويواصل مهندس الفتن عبداهلل صعتر- 
هداه اهلل- خطاباته البركانية التي تهدم وال تبني وتفرق وال تجمع وتمزق وال ترقع.. 

وتبعثر وال تُلملم.. وتلهب الجراحات وال تُبلسمْ..
إنها الخطابات التي تنضح بالعداوة والحقد والبغضاء والكراهية والشحناء.. فإلى 
فضيلته وكل من نحى منحاه من الخطباء والمرشدين.. أقول: »أنِ اتقوا اهلل وخافوا 

يومًا كان شرُه مستطيرا«..
اتقوا اهلل ويسروا وال تُعسروا وبشروا وال تنفروا واجمعوا وال تفرقوا واصدقوا وال 
تكذبوا.. فواهلل ليسألنكم اهلل ويحاسبكم حسابًا عسيرًا.. فلماذا عن الحق تعدلون؟ 
ولثقافة الكره والبغضاء تسوقون؟ وإلحسان الزعيم القائد تجحدون؟ ولماذا للعهد 
والميثاق تنقضون؟ وللفتنة النائمة لماذا توقظون؟ ولشبابنا وشاباتنا تضللون؟ 
وبأبناء األمة تغررون؟ وألمانة العلم تخونون؟ ولسفك الدماء تبيحون؟ ولسمعة اليمن 
المجيد تشوهون؟ ولمنجزات شعبنا ومقدراته تخربون؟ ولآلمنين تروعون؟ وللصالت 
فيما بيننا تقطعون؟ ولمبادرات اخواننا في الخليج الرامية إلى إخماد نيران اختالفاتنا 
ونزاعاتنا ترفضون؟ وللمشاكل إلزهاق روح هذه المبادرة تفتعلون؟ وإلثارة الدمار 

والفوضى تصعدون؟
وختامًا أتساءل يا صعتر الفتن ويا كل مَنْ انتهج نهجه واقتفى أثره: إن سألتم في 

يوم العرض األكبر من الملك العظيم بهذه األسئلة.. فبماذا عساكم تُجيبون؟

بقلم الشيخ/ 
موسى يحيى المعافى

خيار المثقف
 الديني الفاعلية 

والعقالنية أو 
الطائفية والتعصب

ال حاجة للجماعات 
إلى االحتراب إذا سلم 
دينها وعرضها وشاع 

في زمنها السالم


