
ليلة القدر موسم العفو والغفران
ليلة القدر هي الحدث الرابع من أحداث رمضان 
األربعة التي أشرنا اليها آنفًا، وهي ليلة خص اهلل 
بها هذه األمة المحمدية.. أمة سيد المرسلين 
محمد بن عبداهلل عليه وعلى آله أفضل الصالة 
وأزكى التسليم، هذه األمة العزيزة على اهلل بنبيها 
- صلى اهلل عليه وآله وسلم-، وكفى هذه الليلة 
فخرًا أن سميت بهذا االسم لشرف قدرها، فهي 
ليلة ذات قدر، نزل بها كتابٌ ذو قدر على نبي ذي 
قدر، األمة ذات قدر، وقيل سُميّت بهذا االسم 
ألن فيها تقدّر األمور، كما  وصفها اهلل في كتابه 
بقوله: »فيها يفرق كل أمر حكيم«، وهي في 
بركتها خير من ألف شهر، أي أن ثواب العمل فيها 
خير من ثوابه في ألف شهر غيرها، ولكن لمن؟ 
للمسلم الصائم القائم، الذي تحقق في نفسه أثر 
الصيام، كما تجلى في قلبه نور القيام، وقد ورد 
أن اهلل يغفر فيها لكل مستغفر مذنب إال لمدمن 

خمر أو قاطع رحم أو مشاحن.

سبب منح اهلل هذه الليلة لهذه األمة
 لقد ورد أ ن أسباب منحها لهذه األمة، إنه ذكر 
يومًا أمام الوسول األعظم - صلى اهلل عليه وآله 
وسلم- أن رجاًل من بني اسرائيل جاهد في سبيل 
اهلل وحمل السالح ثالثًا وثالثين سنة، فعز على 
الرسول األعظم - صلى اهلل عليه وآله وسلم- 
اال تتاح هذه الفرصة ألمته، ألن أعمارها بصفة 
عامة وفي الغالب بين الستين والسبعين، فقال 
اهلل تعالى له: »سأعوض أمتك عن ذلك بليلةٍ 
مباركةٍ أضعها في أعمارهم، وبفرصة ذهبية 
أهبها لهم« فمنحهم بذلك ليلة القدر، ألن 
المالئكة تنزل فيها بالسالم على أمةٍ خُصّت 
بالسالم، لتبشرها بالجنة دار السالم، »سالمٌ 
هي حتى مطلع الفجر«، وهذه الليلة تأتي كل 
عام بين عاطفتين ، عاطفة البشارة لهذه األمة 
المحمدية لتحمل لها من ربها العفو والغفران 
والبر واإلح��س��ان والرحمة والحنان، وعاطفة 
النذارة بوداع هذا الشهر الكريم، ألنها تأتي في 
أخرياته، فتكون نذيرًا بانقضائه أي بانقضاء أيام 
الخير والبر والفضل واإلحسان، ألن رمضان في 
حقيقته هو موسم هذه الخيرات كلها، وموسم 
التكريم ألمة هذا النبي الكريم عليه وعلى آله 
أفضل الصالة وأزكى التسليم، ويقول الرسول 
األعظم - صلى اهلل عليه وآله وسلم-: »لو علمت 
أمتي ما في رمضان من الخير، لتمنّت أن يكون 
رمضان السنة كلها«، فهذه الليلة حينما تظللنا 
تؤذن بقرب انتهاء هذا الشهر لنستعد لوداعه، 
ومن يدري؟ فلعل األجل ال يمتد بنا الى أن ندرك 
رمضان فيأخذ المؤمن عند ذلك األهمية ليختم 

عمره مع اهلل باإلنابة والتوبة.

من أحقّ أن يحسّ  بهذه الليلة..؟
هذه هي ليلة القدر في جملها، وتلك بعض 
ولكن هل كل مسلم   ، خصائصها وكرامتها

يحسّها، وهل كل مسلم يتذوق حالوتها؟ وهل كل 
مسلم يشعر بالجفوة حين يودعها أو تودّعه؟.. ال.. 
فإن هذه الليلة ال يحس بنورها إال المتقون، ولن 
يتذوق حالوتها اال المخلصون، ولن يشعر بجفوة 
وداعها اال المقربون، وذلك حينما تقلُّ الفيوضات 
بعدها، وتنطفئ أن��وار ه��ذه الفيوضات حين 
ذهابها، والنعم عادًة يتجلى فضلها بعد زوالها، 
ولذلك قالوا: »الصحة تاجٌ على رؤوس األصحاء 
ال يعرفه إال المرضى«، وإنما يقطف ثمار بركتها 
الصائمون القائمون، الذين قضوا نهارهم في 
الصيام إيمانًا واحتسابًا وأمضوا ليلهم بين يدي 
اهلل في القيام وقالوا صوابًا، فهم على أمر اهلل 
قائمون وعلى صلواتهم وصيامهم محافظون، 
ولحرمات ربهم حافظون، وإلى ربهم راغبون، 
تركوا الشواغل واألغ��ي��ار، وأقبلوا بكلياتهم 
وجزئياتهم على اهلل العزيز الغفار، يرجون 
رحمته، ويخشون عذابه، لم يكن رمضان عندهم 
موسم طعام وشراب، وال إلشباع شهوة بلذة بين 
الكواعب األتراب، وإنما كان رياضًة للروح بقلٍب 
أواب وارتقاء بها الى عالم المالئكة فوق األسباب، 
وتأديبًا للنفس وقهرًا لها حتى ال تقع في مواقع 
الشكوك واالرتياب، لم يشغلهم عن اهلل درهمٌ 
وال دينار، ولم يصرفهم عن مرضاته ما يحيط 
بهم من مغريات العصاة الفجار، ألن وجهتهم هي 

الجنة دار القرار.
موعد وزمن ليلة القدر

إذا رجعنا إلى موقف الرسول الكريم عليه وعلى 
آله أفضل الصالة وأزكى التسليم: عندما خرج 
ليخبر أصحابه بليلة القدر وموعدها، لينتهزوها 
فرصة لهم يقبلون على اهلل فيها، نرى أنه قد حيل 
بينه وبين معرفة موعدها لسبٍب واحد، وهو أن 
اثنين من أمته تالحيا، يعني تشاءما وتشاجرا، 
وقال في ذلك ألصحابه: »خرجت ألخبركم بليلة 
القدر فوجدتها رُفعت، الثنين تالحيا من أمتي، 
ولعل ذلك خيرٌ لكم فالتمسوها في وتر العشر 
األواخ��ر من رمضان«، وأوت��ار العشر األخير من 
رمضان هي واحد عشرون وثالث وعشرون وخمس 
وعشرون وسبع وعشرون وتسع وعشرون، وأرجى 
األوتار ليلة سبع وعشرين، وهذا ما عليه معظم 
الصحابة - رضوان اهلل تعالى عليهم أجمعين.. 
وإذا صادفت مسلمًا في ليلة من لياليها فماذا 
يقول فيها؟ أفضل ما يقوله المسلم إذا صادفته 
ليلة القدر هو ذلك الدعاء، الذي علمه رسول اهلل 
- صلى اهلل عليه وآله وسلم- لزوجه عائشة أم 
المؤمنين- رضي اهلل عنها- حينما سألته: يا رسول 
إذا أنا صادفت ليلة القدر فماذا أقول فيها: قال: 
قولي: »اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني«، 
وللمسلم أن يزيد على هذا الدعاء بما يلهمه اهلل 

به إذا صادفته ليلة القدر«.
 وإذا كان علم ليلة القدر ومعرفة موعدها قد 
رفع من صدر الرسول األعظم - صلى اهلل عليه 
وآله وسلم- لمجرد تالحى اثنين من أمته وهو 
بين ظهرانيهم، فأنى لنا اليوم بليلة القدر تظللنا 
وسط هذه األجواء التي نعيشها، المليئة بالكفر، 

)كفر النعمة( التي أنعم اهلل بها علينا، وبضعف 
اإليمان الذي يؤدي الى الفسوق والعصيان، إن 
سوء حال أفراد المجتمع ينعكس على بقيته، 
ول��ن يقتصر على من س��اء حالهم، وذل��ك ألن 
المجتمع بجميع أف��راده مسؤولون مسؤولية 
تضامنية تلزمهم أن يقوّموا إعوجاج بعضهم، 
وخاصة المؤمنين منهم، فالمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر، فإذا فقدوا هذه المزية أوشك اهلل أن 
يعمهم بعقاب من عنده، وهذا هو حديث الرسول 
األعظم - صلى اهلل عليه وآله وسلم- القائل: 
»لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهوّن عن المنكر، أو 
ليسلطنّ اهلل عليكم شراركم، فيدعو خياركم 
فال يستجاب لهم«، قالت عائشة رضي اهلل عنها- 
أنهلك وفينا الصالحون يا رسول اهلل؟ قال: »نعم 
إذا كثر الخبث، ذلك ألن النقمة تعم وال تخص، كما 
قال تعالى: »واتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة، واعلموا أن اهلل شديد العقاب«، ومن 
هنا فاإلسالم يوّثق الروابط بين القلوب كأنها 
قلبٌ واحد، بل يوصف ترابطهم بترابط الجسم 
الواحد، وذلك حين يقول رسوله الكريم- عليه 
وعلى آله أفضل الصالة وأزكى التسليم - »مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 

له سائر الجسد بالسهر والحمى«.
ولن تطل ليلة القدر أبدًا قومًا عاشوا في حرب 
مع اهلل.. فتعدوا حدوده وانتهكوا حرماته، وأحّلوا 
لغيرهم ما ح��رّم اهلل، واستحلوا ألنفسهم ما 
يبغض اهلل، تركوا ما فرض من واجبات، وأرخصوا 
ما أغ��اله من أع��راض وحرمات، واستهانوا بما 
لدينهم وعقائدهم من مقدسات.. وعالمة الشر 
هي أن يركن المرء الى الدنيا متمنيًا طول اإلقامة، 
متلذذًا بشهواتها ومفاتنها وغرورها، متناسيًا من 
قلبه أسقامه، وهو بهذا في غفلة عن آخرته إذ 
يطعم من الحرام لحمه وعظامه، غير آبه بما وراء 
ذلك من حساب يقضّ مضجعه ومقامه، متناسيًا 
جزاء المتقين في دار الكرامة، »أفمن يُلقى في 
النار خيرٌ، أمّن ىأتي آمنًا يوم القيامة«، هلموا 
اخوتنا في اهلل، وب��ادروا بالتوبة في رمضانكم 
هذا، فلعل العمر ال يمتد بكم الى رمضان آخر، 
حتى ولو امتد العمر بكم فلن تخسروا شيئًا، ألنكم 
ستستزيدون عند اهلل رضاه.. هلموا قبل أن ينتهي 
األجل، وتكون الفرصة قد فاتتكم وسبق السيف 
العذل، والت ساعة ندم، هذه وصايانا ألنفسنا 
وإخواننا، والبد لنا بعد ذلك من أن نناجي شهرنا 
وضيفنا.. نناجيه من سويدائنا بكل مشاعرنا 
وأحاسيسنا، ونختمه وهو شاهدٌ لنا ال شاهدًا 
علينا، وندعو اهلل بذلك، ونحن كاملو الرجاء والثقة 
في عفو ربنا.. نسأل اهلل الهداية الى سواء السبيل 
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 

كثيرًا.

٭ إمام وخطيب الجامع الكبير بالحديدة
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مجابر  رمضانية

حنان حسين ٭

أس��ارع باإلجابة من خالل استقراء 
المواقف وعلى مر السنين نجد حزب 
)اإلصالح( كان طوالها األنثى الجميلة 
للرئيس الصالح فقد استمالها مرارًا وتكرارًا 
وأغواها بحبه سنين طويلة وظل يدللها حتى 
سلمت له نفسها طائعة، بل لم يكن أمر إغرائها 
صعبًا على الصالح ول��م يكلفه ذل��ك سوى 
بعض المغريات المادية والمعنوية ، وفي كل 
مرة كانت تغضب فيها لتعود إليه بعد صلح 
وتصالح وتقاسم يقدمه لها وتكون أكثر طوعًا 
من المرات السابقة ، أهو الطمع والضعف ؟ 
أم أنه إدمان حب الصالح أم السلطة؟ األهم 
من ذلك أن الوضع لم يعد مقبواًل لدى أنثانا 
الجميلة فلم تعد مفاتنها تلك كما كانت بل 

باتت مكشوفة جالبيبها ولحيتها الطويلة بل 
أصبح الكل يعلم يقينًا تلك العالقة التي مع مر 
السنين بدأت تتساقط قيمتها يومًا بعد يوم ، 
ربما من خسر مبادئه وقناعاته وأخالقه يصعب 
عليه احتمال نظرات اآلخرين له، عمومًا ثارت 
تونس وسقط مبارك وخرج الشباب في اليمن، 
آماًل ثائرًا طاهرًا وإذا بأنثانا الجميلة فكرت 
وأخيرًا ثارت وكما هي عادة أنثانا الجميلة ال 
تستطيع مقاومة إغرائها، لقد خانت الصالح 
وارادت استبداله بعشيق آخر إال أنه لم يتألم 
على خسرانها بقدر هول الصدمة ، فلم يكن 
حريصًا عليها بل إنه كان قد بدأ في األعوام 
األخيرة يشق طريقًا آخر، وفي أحسن األحوال 

التقليل من مركزية اهتمامه.
لقد أصبحت اليمن ميدانًا للصراع ، فما ذنب 
هذا الشعب الذي لم ينله من الحب جانب وثورة 

الشباب طاهرة صادقة لكنها أيضًا وقعت ربما 
بغرام األنثى الجميلة التي سيطرت عليهم 
فأصبحوا جاثمين يصلون صاله الحب تارة 
والتصديق تارة والمداراة تارة وشد األزر تارة 
أخرى متوهمين بأنهم في ذلك سيضربون 
القوي بالقوي ويخرجون منها سالمين ، فإذا 
بالحال لم يَِسر كما كان يراد وأصبح الكل 
عاشقًا وحليفا وصديقًا لألنثى الجميلة وهي 
على حين غرة صفعت الكل وخانتهم هذه 
المرة أيضا واكتفت بحبيبها الشقيق في رحلة 
استجمام ومهر ليس بالقليل باعت األخضر 
واليابس، ولست أحزن على غرمائها مطلقًا 
س��وى على الشباب الذين قدموا أرواحهم 
رخيصة، متوهمين أنهم يبنون الوطن وزجت 
بهم دائما في مقدمة الصفوف وهي تثور 
وتثور فوق األسرة وخلف األس��وار والحدائق 
الغناء، فظنوا أنهم يقدمون أرواحهم للوطن 

ولم يكونوا يعلمون أنهم يقدمونها ألجل 
تنصيب حزب االفعى على عرش الحكم .

وفي األخير ال يسعني إال أن اعترف للصالح أنه 
برغم حبي له إال أنه أخطأ خطًأ فادحًا باختيار 
تلك عشيقًة له وإلى اآلن ال أعرف ما سر تلكم 
العالقة التي تحولت على قدرها حقدًا منها وال 
أريد أن اعرف ، وها هي صعدت على جثث الكل 
وتربعت وفي آخر األخير شعبي ، هذا الشعب 
ال سواه ، الشعب البسيط الذي كان يقف على 
خط الفقر بينما األقوياء كانوا يقفون على خط 
القلب والعشق ، الشعب الذي أحب الكل وصدًّق 
الكل ، فالكل أحبك أيها الصالح وال يزال يحبك 
وإن كابر أو استكبر البعض، وقف معك حينما 
الكل باعوك ، ساندك وأحبك وأخلص لك في 
أحلك  الظروف وبقي إلى االن معك ، تألم 
ألجلك رغم أنه لم يكن في الحسبان كما يجب 

أن يكون ، هذا الشعب بكل فئاته : فقراؤه 
قبل أغنيائه ، أصحاب العربيات والبسطات 
والمطاعم والبقاالت وعمال النظافة وطالب 
المدارس والجامعات ، األسر الفقيرة التي ال تجد 
في مطبخها إال الخبز الجاف أن وجد ال لشيء 
غير أنه شعب ال يعرف إال الحب والوفاء وصدق 
الوالء ، االن يقف على قارعة الطريق والجميع 
يمضي لهدفه وغايته، وهو يبكي صدماته 
وخيبة أمله ، وفي الحقيقة ال األنثى جميلة وال 
هي أنثى وال رجل، هي الحزب والمصلحة.. 
هي الغاية التي تبرر الوسيلة، وهكذا وألجل 
هكذا ثار اإلصالح ووصلوا للسلطة ولم يناسبوا 
هذه المرة الحكومة بل ناسبوا األشقاء ، قطر 
نعم السعودية ال ، أمريكا نعم إيران ال ، الجينز 

والكاب نعم وإطالة للحى ال .
٭ مدرس مساعد بكلية الحقوق - جامعة تعز

لماذا ثـــار اإلخــــــوان..؟!

> الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد النبي األمين وعلى آله 
وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين وبعد، فإن هذا الشهر المبارك 
شهر رمضان يتميز بأفضل عبادة وهي عبادة الصيام وسنة القيام، وجعل اهلل صيامه 
ركنًا من أركان االسالم، ولقد تميز هذا الشهر أيضًا بأحداث أربعة جسام: الوحي بالقرآن وبدر 
بالفرقان والفتح بتحطيم األوثان، والقدر بالعفو والغفران، والمقصود بالقدر »ليلة القدر« والتي 

هي موضوع العفو والغفران.

بقلم/ الشيخ عبدالرحمن مكرّم

 مجبر »1«
تصدقوا باهلل 
يا اصحابن��ا بين أبصر 
أي واحد مط��وع وبين 
أه��رب من��ه، ه��ؤالء 
الناس اللي يلبسوا ثوب 
أبيض قصير وسروال 
الق��دم  لوم��ا كع��ب 
ويسبلوا اللحية ويحفوا 
الش��وارب وقصده��م 
أن التش��به باألولي��ن 
في الش��كل قده عين 
الفالح ويق��رّب الجنة 
مه��م،  قدا أ عن��د  ال 
وعاد يس��تعجلوا حين 

يتمنطقوا باألحزمة الناس��فة، ويتفجروا 
بين خلق اهلل من س��ب يزفوهم بالهيدة 
والزامل الى الح��ور العين في مقصورات 

الجنة.
فكر خوارجي له قرون م��ن الزمن وهو 
يبيح قتل المسلمين، وال قدرنا نغير فيه 
شيء وكل  شغل فقهاء المسلمين منحصر 
في باب النجاس��ة والطهارة وباب النكاح 
وال واحد منهم حاول يعي��د االعتبار لهذا 
الدين وال لعقالنيته وإنس��انيته ورحمته 
وال لقيمت��ه الجوهرية في إنق��اذ العالم، 
والمنجز الوحيد للفقهاء هو تخريج إنسان 
في صورة حزام ناسف وشكل عبوة ناسفة 
يبع��ث فينا الخ��وف قبل األمن والس��الم 
احنا المسلمين قبل األجانب اللي ارتسم 
االس��الم في أذهانهم في صورة مسلم 
متفج��ر وعدو للحي��اة والس��الم، وأصبح 
في أذهانه��م مرادفًا للم��وت ولإلرهاب 
والدم��ار والخ��راب.. صدقون��ي م��ا بش 
واحد يشاهد واحد من أولئك وإال ويشعر 
بالخوف، القضية أصبحت ترهيب وتنفير 
أكثر منها ترغيب وتبشير، وما ظني أنها 
قضية دينية وبحث عن تحكيم شرع اهلل 
بقدر ما هي شغل مخابراتي أمني واضح 
تديره قوى انتهازية تس��عى جاهدة في 
الوص��ول الى الس��لطة ألنه ببس��اطة يا 
اصحابنا الجماعات الدينية والعقائدية ما 
تقتل حد يعص��ي األوامر ويرفض تفجير 
نفس��ه بس في موض��وع أبي��ن وأنصار 
الش��ريعة الموضوع ثاني أكثر من حادث 
تداولته وسائل اإلعالم عن تنفيذ إعدام 
في ح��ق أش��خاص رفضوا يتفج��روا في 
األماكن العامة ويقتلوا المس��لمين بدون 
ذنب.. يعني الشغل األمني والمخابراتي 
ب��دا يظه��ر بوض��وح ف��ي الس��لوكيات 

والممارسات.
أيش يمنع ه��ذي الجماعات من ش��غل 
السياسة بدل من استخدام ورقة اإلسالم 
فقد تشوه االسالم بأفعالهم، وبعدين ما 
ذنب الناس يقتلوا في األماكن العامة وفي 
مجالس العزاء كما حدث مؤخرًا في أبين 

وباسم الدين واالسالم وحاكمية اهلل.
عنداهلل وعندكم يكفي االس��الم ما قد 
حصل ويحص��ل، واهلل ان االس��الم دين 
عظيم م��ا به س��خا، وما يحصل باس��مه 

حرام..

مجبر »2«:
اللي يتأمل في الواق��ع اليمني الثقافي 
والسياس��ي وحتى االجتماعي يصل الى 
نتيجة مذهلة ومفادها أن أصحابنا لديهم 
القدرة على النجاح بس المشكلة بمجرد 
يوصلوا الى القمة يصاب��وا بالدوران وما 
تراهم إال وقد هم سفل الوادي حالة من 
االنحدار والس��قوط الالإرادي يقعوا فيها 
للمه؟ لي��ش يحصل هذا ال��كالم؟ وال حد 

داري.
الل��ي م��ش مص��دق ه��ذه النتيجة عد 
اضرب له مثل معاش وهو المسلس��الت 
الرمضاني��ة مش مالحظين أن��ه إذا نجح 
»كيني مين��ي« مث��اًل تزيد تفع��ل مثله 

الثاني والثال��ث والرابع 
ومثل��ه »عين��ي عينك« 
ومثل��ه »هم��ي همك« 
وهّلم ج��را، تعدم علينا 
االس��ماء وما به اال نكرر 
الش��يء لوما نسقط في 
السفاسف واالبتذال وعاد 
مشكلة »همي همك4« 
ه��ذا الع��ام عويص��ة 
فق��د أس��اء المسلس��ل 
ال��ى المواط��ن اليمني 
إس��اءات بالغ��ة وقدمه 
كس��اذج وعنص��ر قادم 
م��ن العصور الس��حيقة 
وص��وّره ف��ي ص��ورة 
مبتذل��ة، وال ف��ن وال 
موضوع والدراما مفق��ودة، وكله خبيص 
في خبيص، وأجمل ما فيه أنه ينشر بلبلة 
فه��د القرني الل��ي كان يجف��ل بها على 
النظام الس��ابق وأثبت أن المعارض في 
اليمن ال يبحث إال عن فرصة للتعبير عن 
وجوده والبطوالت الت��ي يذبحها اإلعالم 
ليس��ت إال وهم كبي��ر وزي��ف وتضليل، 
والمالحظ أّن كل الذين تشدقوا بالقضايا 
اإلنس��انية الكبرى، زم��ان س��كتوا أمام 
القضايا اإلنس��انية الكبرى الت��ي تواجه 
الوطن في اآلونة األخي��رة بعد أن وصلوا 
الى الحكم.. أما لهم فحالل وأما لغيرهم 
فحرام، يا خب��رة اهلل واح��د، ومحد يوزن 
بمكيالين.. وربنا يأمر بالعدل واإلحس��ان 
وينه��ى ع��ن الفحش��اء والمنك��ر، كالم 
نس��معه كل جمعة من الخطباء منذ عمر 
بن عبدالعزيز حتى اآلن وأصبح عادة محد 
يعمل به.. وهانا تقع مشكلة األمة.. أو مه؟

فنقلوها شوية.

مجبر »3«:
س��بحان اهلل العظي��م، الن��ار تش��تعل 
وتتح��ول رم��اد ت��ذروه الري��اح، والثورة 
تشتعل وتتحول كساد وكله إلى زوال وما 

يبقى إال وجه ربك ذو الجالل واإلكرام.
اللي يتوهم أنه قادر بمجرد حركة وبلبلة 
وإخالل بالنظام العام والقانون الطبيعي 
يصنع متغير ويقود ثورة حضارية متقدمة 
ال أقول إال أن��ه يعيش في أب��راج عاجية 
وينفصل عن حقائق الواقع الموضوعية 
وق��د دّل الواقع على كس��اد الث��ورة اللي 
يقولوا عليها ويرفعوا ش��عارها يعني ما 
بش ثورة، وال هم يحزن��ون، اللي حصل 
في 2011م تدمي��ر وخراب كل منجزاته 
أنه وسّع من دائرة التشظي ودائرة الفقر، 
ودائرة البطال��ة، ودائرة الج��وع، وحوّل 
الوط��ن ال��ى أنف��ال وغنائم يتقاس��مها 
أصح��اب النف��وذ واألح��زاب والجماع��ات 
المنس��جمة على بعضها.. والشعب وحده 
م��ن يدف��ع ضريب��ة كل تهوّر الساس��ة 
ونزقه��م وطموحاتهم المش��روعة وغير 

المشروعة.
الل��ي يق��رأ التأري��خ يع��رف أن حرك��ة 
التحوالت العظمى في حي��اة األمم بدأت 
بثورة ثقافية وهي وحدها من قادت الى 
المتغيرات في حياة األمم.. أما ما حدث في 
نهارات الربيع العربي فل��م يتجاوز لعبة 
الش��طرنج التي أتقن محترفوها لعبتها 
فتصدرت المشهد الش��عبي كثورات ولم 
يدل واقعها إاّل على صورتها البشعة التي 
فاقمت من المعاناة وزادت جرح الش��عب 

العربي إتساعًا.
اهلل يعي��ن الش��عوب الل��ي واقعة تحت 
سندان الساسة األغبياء ومطرقة المصالح 

الذكية التي تعرف من أين تؤكل الكتف.
تش��تو الصدق احن��ا بحاجة إل��ى قراءة 
منظومتن��ا الثقافي��ة ومراجع��ة عثراتنا 
الحضاري��ة م��ن أج��ل نس��توعب حركة 
التاري��خ واالمتداد الحضاري ونس��توعب 
ذواتنا نحن ويكفي نك��رر مهازل التاريخ 

والثورات العقيمة.

 عبدالرحمن مراد

هبة اهلل ألمة سيد المرسلين


