
> ألنه تمخض من رحم األرض اليمنية.. فقد 
تشكل المؤتمر الشعبي العام بنكهة يمنية 
خالصة فجاء كبيرًا بحجم اليمن وبقي شامخًا 
بشموخ جبالها وبسيطًا كسهولها وعميقًا كأوديتها.. 
فاستوعب الجميع على اختالف مشاربهم السياسية 
ومنابعهم الفكرية ليمِض بالجميع عبر )المسيرة 
الميثاقية( صوب وجهة واحدة وغاية سامية هي »بناء 
اليمن«، وألن المؤتمر الشعبي العام ظل مرتبطًا بالتراب 
اليمني فقد نأى بنفسه عن االنحدار نحو مزالق التبعية 
الفكرية والسياسية بخالف بعض األحزاب والتنظيمات 
السياسية الموجودة على الساحة الوطنية والتي ظلت 
على ارتباط وثيق أيدويولوجيًا وسياسيًا بتنظيمات 
وقوى سياسية إقليمية وعالمية مما أفقدها القدرة 

على استقالل الرأي وانعدام وطنية القرار.
فكان االنتماء للوطن والوالء له هو أبرز السمات التي 

الزمت مسيرة المؤتمر عبر تاريخ عمله السياسي في حكم اليمن والذي سعى 
من خالله الى ترجمة أهداف وتطلعات اليمنيين في بناء الدولة اليمنية الحديثة.

إاّل أن السمة األبرز في األداء السياسي للمؤتمر هي اعتماد مبدأ التسامح والرغبة 
في استيعاب اآلخر المختلف وعدم انتهاج سياسة اإللغاء واإلزالة ضد اآلخرين 

من القوى والمكونات السياسية المختلفة.
فالمواقف الوطنية للمؤتمر أدلة حية وشواهد ناصعة لمدى رحابة الصدر 

وسعة األفق في احتواء اآلخر المختلف من الخصوم السياسيين.
 وتجسيدًا لهذا المبدأ فقد ظل المؤتمر يقدم الكثير والكثير من التنازالت 
والتي كان آخرها هو تنازله عن شرعية وجوده في السلطة أثناء األزمة السياسية 
التي عصفت بالبالد في العامين الماضيين إنطالقًا من حرصه الشديد على تجنيب 
اليمن من االنزالق في هاوية الحرب األهلية والصراعات الدموية ليضرب بذلك 
أروع األمثلة في تغليب المصلحة الوطنية والترفع عن األنانية الحزبية الضيقة 

داعيًا بذلك الى إعالء شأن األخالق الرفيعة في التعامل السياسي.
هذه األخالق التي عجزت أحزاب اللقاء المشترك وعلى رأسهم االصالح عن 
تمثلها في ممارساتها السياسية في تعاملها مع كوادر وقيادات المؤتمر الشعبي 
العام حيث كانت على النقيض تمامًا فسعت إلفراغ المكبوت لديها من مشاعر 
الحقد والكراهية التي تجلت من خالل سعيها الحثيث وممارساتها الممنهجة 
إلقصاء وإزالة كوادر المؤتمر من مختلف مؤسسات الدولة )مدنية وعسكرية( 
في محاولة خرقاء لكسر هذه الكوادر كخطوة أولى في محاوالت تحجيم الفاعلية 
السياسية لهذا التنظيم العريق والذي ظل دومًا ملتحمًا بالجماهير اليمنية في 

كل ربوع وطننا الحبيب.
إن أصحاب ه��ذا المشروع الصغير قد غابت عن أذهانهم 
المتسخة بقاذورات الحقد والتآمر حقيقة مهمة وهي أن المؤتمر 
الشعبي العام لم يكن يومًا تنظيمًا نخبويًا أو مرتبطًا بأفراد 

ومحصورًا في جماعات بعينها كما هو حال أحزابهم.
فقد ظل هذا التنظيم ومنذ الوهلة األولى لتأسيسه يعتمد في 
األساس على المكونات الجماهيرية والشعبية على امتداد األرض 
اليمنية والتي اكتسب ثقتها من خالل انخراطه في صفوفها 
ومعايشته لهمومها وتطلعاتها وكذا من خالل تجربته المتميزة 
في العمل السياسي المنطلق من ال��روح الوطنية واستشعار 
المسؤولية تجاه قضايا وهموم هذا الوطن ليتجاوز به األزمنة 
الصعبة والظروف الحالكة واألزمات المتوالية بحكمة وعزيمة 
واق��ت��دار ووسطية انبثقت من مبادئه الفكرية المتمثلة في 

»الميثاق الوطني«. 
ولهذا استحق هذا التنظيم ثقة هذا الشعب الذي دفع به الى الصدارة ليتجاوز 
تلك األح��زاب النخبوية والتي لم تكن أكثر من مجرد منابر لصقل المهارات 
الخطابية وتنمية ق��درات قياداتها على فن التضليل واختالق المكايدات 

السياسية.
ولذلك ظل المؤتمر الشعبي العام وسيظل كذلك مكتسبًا لشرعية وجوده 
على الساحة الوطنية من خالل قاعدته الشعبية والجماهيرية الممتدة بطول 
اليمن وعرضه، لتكون هذه الجماهير بمثابة الحصن المنيع الذي سيحمي هذا 
التنظيم ويذود عنه باعتباره ممثاًل حقيقيًا لطموحات وآمال السواد األعظم 

من هذا الشعب العظيم.
فالمؤتمر ومن خالل تاريخه السياسي لم يكن شغوفًا بممارسة اإللغاء أو 
مهووسًا بالتصفيات بعكس المتعارف عليه في واقع الممارسة الحزبية في 
األحزاب األخرى والتي اختزلت الوطن قياداتها وحولت العمل السياسي الى ميدان 

للتصفيات وبؤر لخلق الصراعات الطائفية والمذهبية والفئوية.
ولذا نجد أن المؤتمر لم يكن متبنيًا لعقيدة سياسية أو مذهب ديني كذلك 
لم يكن مترجمًا لتطلعات طائفة معينة على حساب الوالء الوطني، فنأى بنفسه 
عن الصراعات األيديولوجية والمذهبية التي ظلت مسكونة بهواجس الفئوية 

وغارقة حتى أذنيها في مستنقع الطائفية.
لقد استوعب المؤتمر الشعبي العام أن الديمقراطية ليست عقيدة بقدر 
ما هي ممارسة واعية وإدارة ناضجة لعملية التنمية بميادينها المختلفة.. 
وهذا ما يجعله مؤهاًل ليكون الخيار األمثل واألفضل إلدارة البالد في المرحلة 

القادمة.

لذا فإن انتقال وتحول أوروبا من العصور الوسطى 
الى عصر النهضة لم يكن سهاًل أو عاديًا، بل كان 
مليئًا بالصراعات والنضاالت ومليئًا بأحكام القتل 
واإلعدامات وفتاوى التكفير والزندقة وباالنتهاكات 
للحقوق وال��ح��ري��ات واالره����اب ال��ف��ك��ري والقهر 
االجتماعي، فكان من ضحايا هذه الحقبة الظالمية 
الكثير من العلماء والمفكرين والفالسفة، الذين 
أكدوا على حق االنسان في التفكير الحر، وحقه في 
المواطنة المتساوية وفي اختيار حكامه، وناهضوا 
مختلف أشكال الوصاية المقدسة التي يمارسها 
رج��ال ال��دي��ن على حياة المواطنين وتفكيرهم 
وإبداعهم، وأكبر مثال على ذلك عالم الفلك الشهير 
تهم 
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»جاليلو« الذي أثبت كروية األرض فك

عدم ألنه رفض أن ينكر ذلك.
ُ
بالزندقة ثم أ

كما أن االنتقال الى العصر الحديث الذي يؤرخ له 
ببداية القرن الخامس عشر لم يتم دفعة واحدة 
وإنما بالتدرج وعلى مستويات متعددة بدءًا بحركات 
النهضة والتنوير واالص��الح الديني والثورة على 
سلطة الكنيسة وسلطة النبالء والثورة ضد الرق 
واإلقطاع، هذه الثورات التي كانت تهدف الى تحرير 
اإلنسانية من التبعية والوصاية والى تأكيد حريته 
وحقه ف��ي اختيار نمط حياته وتنظيم ش��ؤون 

معيشته بمقتضى العقد االجتماعي.
لم يكن االنتقال ال��ى عصر النهضة محددًا في 
مجال معين بل أخ��ذ طابع الثورة الشاملة وعلى 
جميع المستويات، ويمكن أن نقول إن هناك ثالث 
محطات ثورية رئيسية هي التي أحدثت الثورة 
الشاملة في أوروبا وعلى مدار أربعة قرون، تهاوت 
خاللها سلطة الكنيسة وسلطة االقطاع وانتقل 
خالل المجتمع االوروبي الى عصر األنوار والحرية 
والديمقراطية والتقدم العلمي والمعرفي.. هذه 

المحطات هي:
1- ح���رك���ة اإلص������الح ال���دي���ن���ي: وه����ي ح��رك��ة 
بروتستانتية تزعمها رج��ل دي��ن الماني يدعى 
»م��ارت��ن ل��وث��ر« دع��ت ال��ح��رك��ة ال��ى نبذ التطرف 
واالنغالق الديني ورفض محاكم التفتيش والحجر 
على العقول التي تمارسها الكنيسة الكاثولوكية، 
وم��ح��اك��م��ة ال��ن��اس ع��ل��ى أف��ك��اره��م وإب��داع��ات��ه��م 
واتهامهم بالكفر والزندقة ونصب المشانق لكل 

من يرفض أن يتراجع عن أفكاره، كما دعت الحركة 
الى الثورة على سلطة اإلقطاع ورجال الدين، التي 
مارست االستبداد والقمع واإلذالل للرعايا، وشن 
الحروب المقدسة على المناطق واألقاليم المناوئة 
لسلطتهم التي يعتقدون أنها سلطة معصومة 

ومنزهة ألنها ُمنحت لهم بتفويض من السماء.
2- الثورة العلمية والفنية والفلسفية: بدأت 
هذه الثورة من القرن الخامس عشر وامتدت الى 
القرن الثامن عشر وخ��الل ه��ذه الفترة شهدت 
أوروب��ا نهضة علمية كبيرة حيث ظهرت الكثير 
من االختراعات واالكتشافات العلمية في الفيزياء 
والكيمياء والطب وعلم الفلك وغيرها من العلوم 
كسرت- بما أوردت��ه وأثبتته من قوانين وحقائق 
علمية وعقلية- احتكار الحقيقة المطلقة التي 
يدعيها رج��ال الكنيسة والقائمة على الغيبيات 
والمأثورات الدينية واألخالقية المكنية بما يخدم 
سلطتهم ويبرر مظالمهم، وهدفت أيضًا هذه 
الثورة العلمية الى تمكين االنسان من السيطرة على 
الطبيعة وإخضاعها لخدمة الناس المعيشية، كما 
شهدت أوروبا نهضة فنية ومعرفية كبيرة عبرت 
عن حرية اإلنسان وتطلعاته وخالصه، وعززت 
لديه النزعة االنسانية وقيم الخير والحق والجمال 
والعدالة والمساواة والعالقة المتكافئة بين الحاكم 
والمحكوم بمقتضى العقد االجتماعي، كل هذه 
الثورات التي صارت في مجملها ثورة اجتماعية، 
ألهمت اإلنسان األوروب��ي أن يثور على واقعه وأن 
يرفض الوصاية على حياته وتفكيره وأن ينظر 
الى فكرة الدولة باعتبارها أرقى مؤسسة ابتكرها 

االنسان وأعلى قيمة في مراتب القيم.
3- الثورة الصناعية الكبرى:

وهي الحدث االوروب��ي األب��رز ال��ذي كان له األثر 
البالغ في إنجاز التحوالت األوروب��ي��ة المتسارعة 
وفي تهاوي سلطة اإلقطاع، وقد ُهيئ لهذه الثورة 
الطبقة المتوسطة م��ن ال��ث��وار األح���رار، وكذلك 
ظهور طبقة قوية من التجار تعارضت مصالحهم 
مع سلطة النبالء ورج��ال الكنيسة، ل��ذا ساهمت 
الثورة الصناعية في كسر احتكار اإلقطاع الزراعي 
والصناعي، وفي نشوء فلسفة اقتصادية جديدة 
قائمة على التخصص وتقسيم العمل واإلنتاج، وفي 

إع��ادة توزيع الدخل القومي وفوائد اإلنتاج على 
شريحة أوسع من المجتمع بداًل من االستحواذ عليه 
من قبل القلة من المستغلين، كما ساهمت في نشوء 
المدن الصناعية ونشوء المعاهد ونشوء النقابات 
والجمعيات التعاونية، وظهور طبقة جديدة من 

األحرار هم »طبقة العمال«.
حال األمة العربية اليوم يشبه الى حد ما حال أوروبا 
قبل أربعمائة سنة، لكن ليس معنى هذا أنه يجب أن 
ننتظر أربعمائة سنة كي ننتقل الى العصر الحديث، 
أو أنه يجب أن نمر بنفس المراحل التي مرت بها 
أوروبا كي ننتقل الى عصر العلم والمعرفة والتطور 
التكنولوجي واالق��ت��ص��ادي والتخصص وتقسيم 
العمل والتداول السلمي للسلطة، فاألمة العربية قد 
قطعت شوطًا كبيرًا من التطور والتحول في كثير 
من المجاالت، لكنها مازالت أمة متأخرة ومتخلفة 
أمام تقدم وتطور الغرب األوروبي، ومايزال السؤال 
رح بداية القرن العشرين قائمًا 

ُ
المصيري الذي ط

دونما إجابة منطقية وموضوعية حتى اآلن، لماذا 
تقدم الغرب وتأخر العرب والمسلمون؟

وماتزال الهوة المعرفية والعلمية والمؤسسية 
بيننا وبين الغرب المتقدم كبيرة وعميقة جدًا، 
وتتسع في كل مرحلة صعبة نمر بها وخاصة في 
ه��ذه المرحلة التي تمر بها األم��ة بعد أح��داث ما 
يسمى بثورات الربيع العربي التي أحدثت هزات 
اجتماعية عنيفة في البنيان االجتماعي واالقتصادي 
العربي، وبعثت ثقافة التطرف واالره��اب الديني 
وأن��ع��ش��ت ال��ص��راع��ات ع��ل��ى ال��ه��وي��ة المذهبية 

والطائفية والعرقية.
أسباب تأخرنا كثيرة وعوامل انهيارنا وتالشينا 
كثيرة اي��ض��ًا، وبالتأكيد ليس م��ن ضمنها ن��درة 
الموارد االقتصادية، فلدى األمة العربية من الموارد 
واالمكانات المادية ما يجعلها في مصاف الدول 
المتقدمة والحضارية، فلديها النفط والمعادن 
بكميات مهولة، ولديها األرض الزراعية الشاسعة 
والخصبة ولديها المواد الخام إلنجاز ثورة صناعية 
ك��ب��رى، وم��ع ذل��ك ه��ي أم��ة متخلفة ومستهلكة 

وقرارها ليس بيدها.
ليس غياب الحرية والديمقراطية هو وحده سبب 

تأخرنا وتخلفنا، وسبب عدم استيعابنا واستغاللنا 
األمثل لهذه اإلمكانات الهائلة، وإنما غياب العقل 
العربي الحضاري وغياب الدولة العربية الوطنية 
هو سبب تأخرنا وسبب عدم قدرتنا على استيعاب 
هذه الموارد الهائلة وتوظيفها التوظيف األمثل 
والسليم، ألن مسار الوعي العربي منذ ق��رون ال 
يتحرك بشكل مستقيم باتجاه المستقبل، وإنما 
وعي جامد مايزال مشدودًا الى الخلف والى الماضي، 
الماضي ال��ذي نهرب اليه كي نتحاشى ونتناسى 
مرارة ضعفنا وهزالنا المعاصر، ولكي نخفف علينا 
وطأة هزائمنا الحضارية المعاصرة، وعدم قدرتنا 
على تفسير أسباب خروجنا من العصر ومن دائرة 
الفعل الحضاري، فالعودة ال��ى الماضي هو مالذ 
الخائبين والفاشلين والمزورين بالمفهوم الواسع، 
وعلى رأسهم مشائخ الدين »الوهابية واالخ��وان 
المسلمون« و»عربان الخليج وأمراء النفط« هم من 
يشدون األمة الى الماضي وأوه��ام الماضي وأمجاد 
الماضي، ألنهم ال شيء في الحاضر، انظر الى قنواتهم 
ومنشوراتهم ومطبوعاتهم وإلى منابرهم، كيف 
تحذر األم��ة وتعطب وع��ي أبنائها وكيف تنشر 
ثقافة التطرف واالرهاب وثقافة التحريض والصراع 
الطائفي والمذهبي، وانظر ماذا فعلوا ويفعلون في 
العراق وسوريا واليمن ولبنان؟ وماذا يفعلون اليوم 

في مصر؟
بحيرات النفط العربي لم تنتج رائد فضاء واحد، 
ول��م تصنع طائرة واح��دة أو تقيم مراكز أبحاث 
علمية وال مدنًا صناعية ول��م تسد رمقنا رغم 
المساحات الزراعية الشاسعة والخصبة، بحيرات 
النفط العربي ال تنتج سوى مئات اآلالف من الخطباء 
والفقهاء وحفاظ األحاديث، وال تنتج سوى صنفين 
من البشر االول يعيش في حانات وب��ارات القمار 
في مختلف دول العالم، والثاني  في كهوف الجبال 
وبطون األودية يمارسون ارتكاب الجريمة باسم الله 

وباسم االسالم والدفاع عن العقيدة.
بحيرات النفط العربي ال تدعم التكامل العربي وال 
تعزز وحدة األمة وتماسكها وسلمها االجتماعي، بل 
تستورد أحزمة ناسفة وتستورد المجاهدين ذوي 
اللحى الطويلة من كل مكان، وتعيد تصديرهم الى 
سوريا واليمن ومصر والعراق كي يرتكبوا الجريمة 
المقدسة ويثيروا النعرات الطائفية والمذهبية 
ويدمروا منجزات نصف قرن من اإلنجازات القومية.. 
هذه هي ثقافة »البترو إسالم« وصناعتها الحضارية 

الراهنة في واقعنا العربي.
إذًا غياب العقل العربي الحضاري هو سبب تخلفنا 
وتأخرنا وثقافة »البترو إسالم« التي تعمم التطرف 
والخنوع وتأسر العقل وتثير الصراعات والتناحرات 
الداخلية.. يؤكد أن األمة أصبحت في أمس الحاجة 
الى حركة إصالح ديني تعيد للعقل اعتباره وتحرره 
من أسر سلطة رجال الدين.. فهل تكون ثورة 30 
يونيو المصرية هي بوابة العبور نحو التجاوز ونحو 

المستقبل المنشود لألمة؟

لماذا تقدم الغرب وتخلف العرب؟ 
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األسلحـة ال تصنع السالم !!
هذه العبارة قالها المبعوث األممي إلى سوريا األخضر 
اإلبراهيمي األسبوع الماضي، في إشارة واضحة ال تخلو من 
داللة على تدخل بعض األطراف اإلقليمية في نزاع الداخل السوري.. 
وه��و م�ا يعق�د المشكلة وال يتيح الفرصة أمام إيجاد تسوية سريعة 
للتخفي�ف من معاناة الشعب السوري وبالتالي إجهاض أية محاولة 
تهدف التوصل إلى صيغة اتفاق للتهدئة وفي طليعة ذلك المبادرة 

الروسية لعقد مؤتمر دولي في جنيف خالل األشهر المقبلة.
لقد تداخلت أوراق اللعبة في سوريا وبحيث أصبح من الصعب 
فرز هذه األوراق بالنظر إلى تدخالت الالعبين واإليغال في إراقة 
الدم السوري دون أن تتبلور رؤية للحل ودون أن تلوح في األفق 
تباشير انتصار أي من الفريقين.. وهذا األمر يؤدي بالنتيجة إلى 

أحد احتمالين:
االحتمال األول : استفح�ال األزمة وغرق هذا البلد في المزيد من 
االحتراب وتدمير كامل البنية األساسية والتأثير المباشر والخطير 

على دور سوريا  ومكانتها ووجودها.
االحتم�ال الث�اني : يكم�ن في إمكانية انتصار أحد األطراف وهو 
ما سيجر سوريا كذلك إلى مزيد من التناحر والتجزئة، األمر الذي 
يمكن أن يقود إلى تقسيم سوريا.. ولعل  األمر األخطر من كل ذلك 
هو التخوف من تحييد سوريا عن الصراع العربي مع العدو وإضعاف 
دورها العروبي وجرها إلى مستنقع الصراعات المذهبية والطائفية 
وذلك من خالل استالب إرادتها وتفتيت قدراتها البشرية والمادية 
حمتها الوطنية، لذلك فإن إطالة أمد االحتراب 

ُ
والعسكرية وضرب ل

األهلي سوف تقود بالنتيجة إلى هذه المآالت الخطرة.
***

ولم�ا ل�م يكن من بد أمام أطراف النزاع داخل سوريا من اإليغال في 
االحتكام آلرائها األحادية، مدفوعة كذلك بمؤثرات التوتر اإلقليمي، 
سواء بالنسبة للمعارضة أو للنظام، فإن الضرورة  تتطلب تكرار 
الدعوة إلى نبذ اللجوء إلى فوهات السالح وتغليب خيارات الحوار 
من خالل تمكين المبادرة القائمة التي ترعاها روسيا تحديدًا.. 
واستلهام الحد األدنى من المشترك، باعتبار أنه ال خيار بديل غير 
االحتكام إلى لغة الحوار الذي ال بديل عنه، سواء طال أو قصر أمد 

النزاع واالحتراب.
وم�����ع تعقي�دات األزم�����ة السوري�ة وغ��ي�����اب م��ؤش��رات الحل 
وانس�داد األف�ق أم�ام أية مب�ادرة للتسوية أو الحل، فض�اًل ع�ن 
ت�زايد االستقطاب اإلقليمي والدولي من خالل ما ن�راه من تدخالت 
مباش�رة في الش�أن الس�وري تارة، وأخ�رى من خالل تدفق األسلحة 

على طرفي الن�زاع..
والحقيقة المرة إن كل ذلك ال يقود - فقط - إلى إطالة أمد هذا 
النزاع داخل القطر السوري وإنما يقود المنطقة برمتها إلى االنفجار 
الكبير، وأشير هنا تحديدًا إلى منطقة الجوار الجغرافي لسوريا.. 
ولذلك -ربما- كانت تحذيرات المبعوث األممي األخضر اإلبراهيمي 
ق��رب إلى المنطق 

ٌ
وإشارته إلى أن السالح ال يصنع السالم، هي األ

وال��واق��ع.. ويبقى على األط��راف المعنية باألزمة في هذا القطر 
العربي أن تعي ذلك وحسب..

هستيريا األخوان !المؤتمر.. الخيار األمثل للمرحلة القادمة
> حالة من حاالت الهستيريا وفقدان 
ال���ت���وازن أص��اب��ت »األخ�����وان« ف��ه��م لم 
يكونوا على دراية بالمفارقات العجيبة 
التي س��وف تحدث وتغير من كل المدركات 
والتصورات التي ترسخت في أذهانهم، فالقضية 
الثورية في أذهانهم ال تتجاوز أن يكونوا هم في 
صدارة الفعل الثوري، فإن تصدره أحد غيرهم 
تصبح القضية الثورية أشبه بالدم الحرام، وقد 
تحدث مرشد االخ��وان محمد بديع أن خروج 
مرسي من السلطة في مصر أشد على الله من 
ه��دم الكعبة حجرًا حجرًا، وق��ي��ادي آخ��ر قال 
إن ي��وم السبت سيحدث فيه أم��ر جلل ويوم 
األحد سيكون مرسي على مكتبه حاكمًا آمرًا، 

وسينتقم من عشاق البيادات العسكرية.. وسمعت أن القرضاوي 
تحدث خالل ما مضى من أيام بعدم جواز الخروج على مرسي 
باعتبار أن الخروج على الحاكم فيه من المفاسد على الناس الشيء 
الكثير ال��ذي يكون ض��رره أكثر من ضرر البقاء في السلطان، 
ولذلك فالصبر على الحاكم الظالم ولو جلد ظهرك بالسياط 

من محامد الشريعة وسالمة المنهج لما يترتب على 
الخروج من المفاسد.. والقرضاوي نفسه من دعا الى 

الخروج وحّرض الشعوب في عام 2011م على 
حكامها ولو سفكت الدماء وانتهكت األعراض 
واستبيحت االم��وال، وتحدث هو والزنداني 

عن تخريجات تبيح مثل تلك االنتفاضات 
وذل��ك ال��خ��روج، وسندهم وقياسهم 
حادثة حدثت في زمن الرسول عليه 
الصالة والسالم حين أمر أحد الناس من 
سكان المدينة كان يشكو أذى ج��اٍر له 
بالخروج، وكان كلما مّر أحد من الناس 

وعرف القصة لعن المؤذي الى 
أن عرف مقدار ما أحدثه 
من خطأ فتراجع عما كان 
عليه م��ن األذى، وأذك��ر 
أنني كتبت )ح��ال��ة( على 
صفحتي في الفيس بوك، 
ف��ت��داع��ى أول��ئ��ك ال��ذي��ن 
أص��اب��ه��م ال��ل��ه بالهوس 
بالنقد والتجريح وكأن 

الموضوع سهام مصوبة الى صدورهم وليس مجرد 
رأي يفترض تقبله واحترام قائله.

ومثلما أخذ االخ��وان الوهم في عام 2011م 
ال��ى مربعات الغرور واالستعالء وإقصاء اآلخر 
ومارسوا كل أنواع الزيف والتضليل، ها هم اآلن 
يقعون تحت تأثير الهوس وف��ق��دان ال��ت��وازن، 
فكم سمعنا أن جبريل زارهم في مرابضهم وفي 
خيام  اعتصاماتهم وكم رأينا فيهم من العجائب 
والغرائب وكم تفيهقوا وكم تقّولوا وكم تأّولوا 
النصوص واالحداث والقرائن، وال أراهم بعنادهم 
وإصرارهم على سفك الدماء المحرمة إال يطرقون 
آخر مسمار على نعشهم المتشظي، فالشارع 
العربي سبر غورهم وع��رف دواخ��ل أنفسهم 
وسرائرها وعالنيتها وقد أصبحوا كتابًا مقروءًا، حتى سيناريوهات 
عام 2011م االستعطافية أصبحت ال تجدي اآلن شيئًا، فقد 
عرف الناس كيف أداروا أزماتهم وكيف يديرونها اآلن، وكاد 

فريق من الناس يتوقع ماذا ستكون ردود أفعالهم.
 كثيرًا ما تحدثنا عن غباء االخوان السياسي، ومشكلتهم مع 
اآلخر أنهم ال يعترفون بوجوده ويرون في أنفسهم 
مركزية مفرطة، ومثل ذلك هو الخطأ الكبير 
وهو ذاته من يجعل الفشل يتوالى عليهم 
منذ النشأة االولى وحتى اللحظة، فالتكامل ال 
يكون اال من خالل ترميم النقص الذي يراه 
اآلخر واستشعار المسؤولية وقبول النقد 
هو من يجعل الجماعة تتكامل في ذاتها 
وتعي ضرورات المرحلة ومتطلباتها.

أغ��رب م��ا م��ّر ف��ي ال��ت��اري��خ قديمه 
وحديثه أن حاكمًا يأتي القصر من 
ب��واب��ة ال��س��ج��ن وي���غ���ادر ال��ق��ص��ر ال��ى 
بوابة السجن في متوالية تثير الدهشة 
واالستغراب، وعلى االخ��وان أن يتعظوا 
فالعبرة تحدث فيهم وبين ظهرانيهم، 
ولكني ال أراه��م يعتبرون قط وال أرى 
لهم صحوة قط.. تظل مصر هي 
البلد ال��ذي نحب وتظل قلوبنا 
ضارعة باالبتهال حتى تخرج 

من محنتها.

 عبدالرحمن مراد

 محمد علي عناش

> منللذ سللقوط وانهيار الحضللارة الرومانية في القرن الرابع الميللادي، دخلت أوروبا 
فللي مرحلة عصور االنحطاط والتخلف والتي تسللمى بالعصور الوسللطى، وهي المرحلة 
التي اسللتمرت حتى القرن الخامس عشر الميادي، أي لما يقارب عشرة قرون، عاشت 
فيها أوروبا أسوأ مراحلها التاريخية انحطاطًا وتخلفًا حضاريًا، وفي حروب وصراعات 
اجتماعيللة ومذهبيللة وعرقية، وفي اضطهاد واسللتبداد سياسللي واجتماعي وديني 
نتيجللة لهجمللات قبائللل الجرمان وشللمال أوروبا علللى المناطق الحضرية فللي أوروبا، 

ونتيجة لسيطرة الكنيسة الكاثولوكية المتحالفة مع طبقة النباء اإلقطاعية.

  خالد صالح مخارش


