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 حقوق الطبع حمفوظة للناشر
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 ..املطلع القرآين 
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 ..اإلهداء
 

اللذِة حىت احتجب وا طعمؤإىل الذين استـمر القلب 
 ..عن اإلدراِك واُألذُنُ عن الوعي 
والـمتفرقِة يف شتاِت .. إىل القوافِل احملْبطَِة اتـمعة
 ..األوطان بال هوية وال انتـماء 

 ..إىل الذين نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم 
 .. إىل الراغبني يف عودة املاضي التعيس.. وأخرياً

عِنيهم مسألةُ القتِل وت.. الذين تشغلهم قضيةُ البطون
 ..والسحِل واإلهانات 

 ..والدين املوؤود.. والرسولَ.. أُذَكِّركُم اللّه
 ..}ومن يِرِد اللّه ِفتنته فلن تـمِلك له من اللّه شيئاً{

 املؤلِّف 
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احلمد للّه الذي جعل احلياةَ مدرسةَ املعرفِة والتجارب، يتعلـم من 
ِل تقلباا املرُء حكمةَ اخلالِق يف اآليِب والذاهب، والشارِق خال

والصالةُ والسالم على . }وِتلْك اَأليام نداِوهلُا بني الناس{والغارب، 
العلَـِم النرباس، سيِدنا حممِد بِن عبداللّه الكاشِف مراحلَ التحوِل 

 احلواس، وعلى آله وأصحابه والتبدِل مبا منحه اللّه من املواهِب وبركة
مناذِج الصِرب والصدِق أهل اخلُلُِق احلَسِن والشجاعِة وِرقَِّة اإلحساس، 

 .وعلى من تِبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين

 فقد ظلّ كتاب الرموِز واألصابِع ((وبعد (( ِبيسزمناً طويالً ح 
 اهلتِك األمحر، حىت التحوالت، ورهني اريات، منذ تأليفه خاللَ مرحلِة

 يف إحدى املكتبات بعد صفّه وجتهيِزه للطباعِة قبيل ))صدفَةً((ضياعه 
ثـم عادت فكرةُ تبييِض مسوداِته .. مرحلة الوحدة املباركة يف اليمن

بعد مرحلِة الوحدة وجتهيِزه للنشِر مرة أخرى، وتـمت إضافةُ بعض 
 .يشرح أبعادهاالتعليقات واهلوامِش مبا خيدم الفكرةَ و

وتيسرياً لفهم القراء وتبسيطاً لفكرة الرموز وما حتتويه من املعاين 
 :الذي اجتاحت لواعجي أثناء التأليف أضع اإليضاحات التالية

 

 ، واليت يشار ا إىل )) الرموز ((: جاء عنوان الكتاب يف كلـمتني
 ، وهي ))صابعاأل((ثـمرات احلركة ومؤسساا احلاملِة لواَء التغيري، و
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 عنه؛ ألن األصابع عناصر القيادات والقرار، وما فوق ذلك مسكوت
 .جزٌء من كَف متحركٍة يف جسٍم متكامٍل

 

وقد أخذِت املقارنةُ التارخييةُ بني فئيت القرامطِة والقراصنِة حيزاً كبرياً 
والـمقارنةُ بينهما جتتـمع يف أموٍر . من الكتاب على أساٍس حتليلي

تلف يف أمور أخرى، كما اختلفت التسميةُ ذاا، فاالختالف النسيب وخت
قائم وكائن يف التسمية، واالتفاق حاصلٌ يف األهداف والغايات وبعض 

 .الوسائل

وقد اعتقد البعض أن القرامطةَ مظلومون يف التاريخ من حيثياٍت كثرية، 
صنة املعاصرين، ويقول ومثل هذه األقاويل هي ذاا تربئ أيضا ساحةَ القرا

إنّ وصفَنا كوصف غرينا من املتحاملني على : كثري من املتعاطفني معهم
 .الثورات، وصنف يرانا من املتضررين من اإلجراءات

 -))الشعوب املغلوبةُ((وخاصةً -واحلقيقةُ املُرةُ أن العالـم العريب بأسره 
زه منافيخ الرموز يف املاضي ال تدري من األمر شيئا ، اللّهم إال ما تفر

 .واحلاضر، وتسوقه استثـمارات اإلعالم يف الغثاء املعاصر

وحىت بعض العلـماء األفاضل جتد كثرياً منهم حمشورين على حافة 
جحِر الضب يربرون للبسطاء مشاريع التغريب والتذويب، حيناً بعلـٍم، 

 .وحيناً جبهٍل يتجاوز مراتب العلـم 

نهم مغلوبون وهائمونَ يف سبحاِت االنغالق عن جمريات وقليلٌ م
إذا رأيت ((:األمور، بعد اقتناٍع واٍع بقول املصطفى صلى اللّه عليه وسلـم
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شحاً مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كُلِّ ذي رأٍي برأِيه فعليك خبويصِة 
من أمِر العوام كعفِسك ودإخل..ن((.  

 هنا إشارةٌ واضحةٌ الستغالل )) القراصنة ((واختيارنا لـمسمى 
املتأخرين مسمياِت األوائل كمطيٍة لسياساٍت عالـميِة الغرِض واهلدِف، 
كما هو يف مسميات أخرى ابتِدعت يف املرحلة املعاصرة ، محلِت 
الغثائيني من الشعوب املغلوبة على امتطاِء الصعب يف معركة الصراع 

 .العقائدي بني املصلني

 

 :وأما أسباب تأليف الكتاب فهي
 تقييم مرحلٍة خطريٍة من مراحل التغريب باألمة حنو جحر الضب، 

ومناصرةٌ حقيقيةٌ لرؤيِة اإلسالِم العالـميِة اليت وضع لَِبناِتها األوىل 
رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلـم يف العالـم،وكشف واٍع لنموذٍج 

جِل املُدجياِت والشعاراِت واالنفعاالِت، اليت من مناذِج الدِج بالـمسم
ال تخرج عن برنامج االحنراف املسيس للعصبِة الدجاليِة يف 
العالـم،وتقرير حالٍة من حاالِت االضطراِب اليت مشلت جمتـمعاً 
إسالمياً عربياً بسيطَ الرؤيِة وطيب العالقِة وصادق الوجهة، أَنزلَت عليه 

 لتصل إىل قوى الشر واالجتـماعي ِم السياسييف العالـم معاولَ اهلَد
 .بغيِتها الصليبيِة املاسخِة بالتدرج والتأين
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ومادةُ هذا الكتاب وكافة تقاريره معاناةٌ يوميةٌ عشتها بذايت بني 
 ، وتفاعلُ املواطِن مع برامِج )) ودراسة اجلامعة-وظيفة التدريس ((

ل، وسياسة التـمولالتحول والتقو. 

بل كان السبب األساسي يف االنفعال الداخلي للذات مواجهةٌ يوميةٌ 
 .وأساطِني املسِخ املسرحي يف الواقع احمليط.. مع رموِز الفكر املادي

ولـم أكن يومها قد نِضجت يف مقارعِة املنهج الشرقي نضوجاً 
تلقيت منها كافياً؛ ولكن الفطرة اليت نشأت عليها والـمدرسةُ اليت 

كوامن البناِء النفسي والتركيِب الفكري؛ كلُّها كانت كافيةً يومها 
خلوض معركِة التوازِن مع كافة الرموز يف واقع احلركة اليومية، بعد 
تعثُّراٍت كادت أن تهز املواقف كلَّها ، وجتربٍة مريرٍة يف موافقاٍت 

تـمتها مواقع العمل ورغبةُ ومشاركاٍت ذاِت صبغٍة وطنيٍة انفعاليٍة، ح
 .اإلنساِن يف صناعة التحول اإلجيايب، كما هو الظُّن القاصر آنذاك

ولـم تكَِد العاصفةُ تسكُن واجلو املتلبد يصفو بعض الوقت حىت 
انكشف الغبار عن حقيقة ما ورائه، وقرأ العشرات والـمئات من 

القتِل واجلرائِم يف صفحِة الواقع املخدوعني سطور املوِت واهلتِك و
 املكدود؛ ولكن بعد فواِت األوان، وامتالِك العصبِة الطموحِة مقاليد

 .الزماِن والـمكان
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وخرجت من دائرة التجربة متفائال باإلسالم ومقتنعاً بفشل التجريب، 
 من حرارة معاناته مبزيد الصرب ودفع )١(وملتصقاً بالواقع امللتهب أَتكَفّأُ

 قدر بالقضاء والقضاء بالقدر، ال
مستـميتاً يف خندق حيايت اخلاصة أحاولُ تـمتني مواهيب الفطريِة 
وحتصني متارسي الفكرية،أستشعر اخلطر احملدق يف كل نربٍة أمسعها من 
عناترة التحول ،وأستلهم األملَ املغدق يف كل صورٍة من صوِر القَدر 

ل ، جمتهداً حيثـما حللتيف ميدان العالقات العامة واخلاصة أن املتحو 
وقد كان هذا ديدنُ أيب .. أُنصب نفسي حمامياً عن اإلسالم والديانة
 .وجدي وكثٍري من أسريت على مدى التاريخ

وال يفوتين وأنا أسجل أسباب تاليف كتايب أن أُشري إىل عمق واقع 
 ومواطنةً بل رمحاً املعاناة مع أفراٍد من أقرب الناس إيل مكاناً وعالقةً

ونسباً، ممن دفع م طوعاً أو كرهاً حنو جحر الضب املتعفّن فصاروا 
يقلقونين بأحاديثهم وحتدياِتهم ومناقشاِتهم ليالً واراً، بل ويدمرون ذايت 

 .تدمرياً تنتِثر شظاياه لتعود عليهم حسراٍت وتأَوهاٍت

بالشعر احلديث أو ما يسمى وقد سجلت العديد من هذه املعاناة 
  يف دواوين املرحلة احلمراء، فقد كان معي ))بشعر التفعيلة((
 مساعداً على حفظ أمناط جتربيت الصعبة وقريباً من -إىل حد كبري-

وكأنّ األصالةَ األدبيةَ املتوارثةَ . تركيبات املرحلة وأبـنـيتها املتناقضة
زمان املتهتك؛ اللّهم إال يف حاالٍت أَبت أَنْ تستجيب يل يف نثِر وقائع ال

 .قليلٍة جداً

                                                             

 .أمشي على أطراف أصابعي) ١(



 ١٤

إن تلك املرحلةَ كانت جداً خطريةً، وإن كان اجليلُ : واحلقيقة تقول
احلاضر ال يعلـم عنها شيئاً ما عدا األسِف والتعشق لألخبار، ومعطياِت 

 .اإلعالِم وقصص االنتصار

 .. ستقبل هو ضحية املاضي وأمل امل-ولألسف-واجليل املعاصر 

أما كونه ضحيةَ املاضي فهو ثـمرةٌ من ثـمار املؤامرة يف كافة 
التركيبة ((ماعدا .. تركيباته الفكرية واإلعالمية والثقافية الرمسية

فالناس خيتلفون حسب مواقع حياة آبائهم .. ))االجتـماعية
 .االجتـماعية

تح فيها وقد انف-وأما أم أمل املستقبل فإن مرحلة الوحدة املباركة 
 أجدى وأجدر أن تتفهم ا األجيالُ حقائق اخلطورِة -باب األمل الكبري

وتنفض غبار الغفالت واجلهاالت عن عقوهلا، . املدمرِة لـماضيهم
وتقيم عالقام االجتـماعية والثقافية اجلديدة على أساٍس من الوعي 

تـماِم ألدوار والفهم والدراسة امليدانية الصحيحة، ال على أساِس اإل
وال على أساس االستجابِة اآلليِة ألطروحاِت .. املسرحيات املاضية

 .الديناميكيِة الواقعية املسيسة

 لتوري جمرى حركتها اإلجيايب، وحغفعجلةُ التاريخ املعاصر قد ت
دفعاِت مسريا من موقعها اإلسالمي السليم إىل مسارب سلبيٍة خطريٍة 

 .عات إىل أبواب جحر املسيخ الدجالتدفع بالـمجتـم

وعلى الراغبني من أجيالنا يف معرفة هذه .. وهذا حديثٌ يطولُ شرحه
 ذاِتها، ونصوص السنة )) ثوابت اإلسالم ((احلقائق؛ أن يعودوا إىل 
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 قراءةً متأنيةً قائمةً على ))عالمات الساعة((وآياا، وينظروا ويقرؤوا يف 
ل، ال قراءة املثقفني املتفاعلني مع الكتاب الربط بني الدليل والـمدلو

والسنة للشهادة والرتبة وخدمات املؤسسات الثقافية والتربوية وشراء 
 .الدنيا بالدين

 

لقد تساءل بعض معاصرينا بعد أن اطّلع على النسخة املعدة للطبع من 
 ))الرموز واألصابع((هذا الكتاب مبا يشري إىل استغرابه من مرحلة تأليف 

إن خطورة التأليف يف هذه املواضيع وذه الصورة يثري التساؤل من :ولهبق
 :ناحيتني

ندرةُ التعليل والتحليل على هذه الصورة يف كتب مدرسة : األوىل
كما أن مرحلة التأليف تشري إىل صراحٍة وحتد وكشٍف . املؤلف

 .لـمواقع الرموز واألصابع دون خوٍف وال قلٍق من املؤلف

علوم أنه ال ميكن احلكم على شخص إال بعد أن يواِريه امل: الثاين
التراب، وال تتـم األحكام على مرحلٍة بعينها إال بعد انتهائها ، 

 م واالنتهاء من تبييضه عام ١٩٧٨والكتاب حيمل ابتداء مجعه وهو 
 .م، وهذه من أشد مراحل احلرج يف جنوب الوطن١٩٨٦

ووضع التاريخ لإلشارة فهل يعين ذلك أن الكتابة كانت متأخرة 
 للـمرحلة أم أن هناك إجابة أخرى؟
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وأعتقد أنَّ اإلجابة التفصيلية على ما ذكر معاصرنا اليوم ستأخذ حيزاً 
كبرياً من املقدمة إن حنن أردنا تفصيالت املشكلة وجذورها، ولكن كما 

 .)) خري الكالم ما قلَّ ودلَّ ((: قال املثل العريب

لٍة من املراحل ليس خطراً على املؤلف إال إذا فالتأليف يف أي مرح
نشر الكتاب أو أخرجه للناس، وأما جمرد اجلمع لـمواده فال خطر 
فيها، وخاصةً لـمؤلٍِّف جيوب املكتبات ويعيش بني املدارس 
واجلامعات، ويلتصق يف معاناته جبيل الثقافة والـمعرفة يومياً، حيث ال 

 .ل يف باطن املوافق والـمعارضيدرك كل هؤالء ما يدور وجيو

 قد تعرضت -ِمن ِوجهِة نظَِري-إضافةً إىل أن املكتبة اإلسالمية املعاصرة 
الحتواٍء خطٍري خاصةً فيما يتعلق بشرح املواقف وسياسة التحوالت، فغالب 
من يكتب أو يريد أن يبرز علـماً يف التأليف والدراسة إما أن ينافق أهل 

يلتزم مبسارات البحوث الفكرية املربجمة يف أروقة اجلامعات السياسة، أو أن 
 .والـمعاهد لنيل الشهادة ويعترف له ا

 )) التحوالت والتـمرحل((وهلذا جند املكتبة اإلسالمية خاصة يف حمور 
ال تتحدث إال بلغة الصحافة واإلعالم، وأعتقد أن هذه ثـمرة من 

 وال ينطق عن اهلوى صلى اللّه ثـمرات الغثاء املشار إليه يف األحاديث،
 . )١(عليه وسلـم

                                                             

ىل أننا فيما كتبنا لـم نتجاوز تقليد املدرسة االستشراقية اليت رمبا إضافةً إ) ١(
كانت أكثر جرأةً منا يف حتليل أوضاعنا، واليت هلا دور ِرياِدي كبري يف صياغة 

 يصنعونَ )) رجال احلركة العالـمية ((مثل هذه التعليالت والتحليالت، فترى 
سالمي ثـم بعد مخسني سنة األحداث واألنظمة والدول داخل اجلسم اإل
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أما مدرسةُ املؤلِِّف فما هي يف مرحلِتنا املعاصرة إال مدرسةُ تربيٍة 
روحيٍة تعرضت لضغٍط أكرب من حجمها فكتـمت أنفاسها بني 

 .االحتياط واإلحباط 

 

 فأجزم أنين لـم أكتب فيه كل )) الرموز واألصابع ((وأما عن كتاب 
 جيب أن يفهمه اخلاص والعام عن املرحلة وخطرها، سواٌء املرحلةُ ما

احلمراُء منذ بروز التعفنات املرحلية مع أول قراٍر إلجراءاا التعسفية، أو 
 .ما حاولت إضافته بعد انتقايل إىل خارج الدائرة ذاا

فعناصر التأثري ومساسرة التغيري ليسوا من داخل الوطن املنكوب وحده، 
هم يف ِعلية احلركة العالـمية املعاصرة، والـمتناولُ ألوضاع منطقٍة بل 

 عن رموِز احلركة وحدهم، فلرمبا كان -عندما يتكلـم-بعينها ال يتكلـم 
 يف طرف األصبع يتخلص منه صاحبه إذا رآه بدأ )) ظُفٍْر ((أحدهم جمرد 

 قُالمةُ الظُّفر يأخذُ حجماً يتجاوز املوقع املألوف لظُفٍر فوق أُمنُلَة، و
 . ال تستحق الوقوف واالنشغال بشأا-مع اعتذاري-

                                                                                                                                                    

يكِْشفُون أوراقاً خطرية عن عمالة هذه األنظمة وجاسوسيتها للسياسة 
 .الكافرة، وهم يفعلون ذلك سخريةً بنا ونكاية بعقولنا وقدراتنا

 فهي -يائسةٌ: إن لـم نقل-وأما ما نكتبه هنا فما هي إال حماوالت 
هم يف سكرٍة وثـمالٍة ينطبق حماوالت ليدرك املسلـمون اهلائمون أنا وإيا

وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللِّه {: عليها قولُ ربنا
والعافية]١:احلج[ } شديد العفو نسألُ اللّه . 
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 ربزه خشية التجاوز حلدود )) املؤلف ((وإمنا يكتـمما يريد أن ي 
املألوف عند العقل املعاصر، فالعقل اإلنساين ال يقبل احلق ما دام أكرب 

بكامل من قدراِته إال بربهان، وقد يكون الربهان تعطيلَ أداة العقل 
قدراا، واإلسالم كله بنصوصه وبراهينه إمنا خشي على األمة من خطر 

إن كشف الدجل والدجاجلة : الدجل والدجاجلة، ولكن الواقع يقول
غري مقبول وال يسلـم به كثري من الناس، بل وحىت بعض العلـماء 

 .ومؤسسام وكتابام إمنا تسري يف فلك املسيخ الدجال

 ..ف تقدم الرباهني؟فمن يصدق؟ وكي

 ..واللّه املستعان

 

إنين أعلـم علـم اليقني وأنا أكتب هذه املقدمة أن العديد من 
عناصر مرحلة التحوالت احلمراء قد تفرقوا كأيدي سبأ، ومنهم من قد 
صار ملتزماً لدينه وربه يف أول صفوف املساجد، وهلذا فال ننشغل 

وضوعنا موقف األفراد من املرحلة باحلديث عن األفراد، وإمنا شغلنا وم
 .]٧١:الفرقان[} ومن تاب وعِملَ صاحلاً فإنه يتوب إىل اللّه متاباً{ذاا،

واألفراد الذين أشرنا إىل وجودهم يف أول صفوف املساجد هم الذين 
أصام اإلحباطُ بعد فشل جتربة اإلحلاد واإلقصاء السياسي، وهم 

 :منوذجان

 تمنوذج ه فترك حميطَ احلركة السياسية، واشتغل مبا جيب صدقتوبت
 ..عليه كمسلـم
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 ه إىل تركيبِة ومنوذجقدتع هالـمرحلة اجلديدة ضمن مشروع ((دفعت
، فانطلق يف مشروع حقده وتدمريه من داخل املسجد ))الصحوة املوسع
 .. ومن فوق املنرب

وج نشاطه، وشواهد احلال كثريةٌ ومثرية، وال زال املشروع يف أ
 األولُ هو املستثـمر والـمستعمر ،هو املستعمر والـمستثـمر

 .األخري، وما دون ذلك عمالةٌ وجهالة

 مقدمتني، الثانية )) الرموز واألصابع ((وسريى القارئ يف أول كتابنا 
كانت عشيةَ املعاناة، وهلا نكهتها اخلاصة وحالتها النفسية املتفردة،  

 معربةٌ -وهي هذه- ،  والـمقدمةُ األوىل ))الفتنة الصامتة(( :وهي بعنوان
عن املسألِة بوضوٍح أكثر وبياٍن أوعى، وكان البد منها ليتعرف القارئ 
 يف عهٍد أكثر تا كُِتبعلى املعاناة اليت تؤثر يف العلـم والذهن، أل

ةً وانطالقاً وتعبرياً عن الواقع املاضي واحلاضر وجمريايرما، وبني ح
 .املقدمتني أربع وعشرون عاما

وكان من أهم ما يشغلين بعيد بروز األمل يف األفق اليمين أن يقرأ 
 ويفهموا ما دار يف الواقع املنكوب بتـمهٍل ))الرموز واألصابع((الناس 

وترو؛ ألن كثرياً ممن يأت لنا معهم احملادثة والـمجالسة خارج الوطن 
ا حدث يف جنوب الوطن آنذاك، بل قال أحد كانوا يستغربون م

: الوجهاء يف جلسة عامة كنت أحتدث فيها عن سحل العلـماء وقتلهم
ثـم ! أنت تبالغ جداً، ال ميكن أن يسحل عالـم يف جمتـمع إسالمي

أين الشعب املسلـم؟ كيف يرضى ذا؟ أنت متضرر من سياسة 
نيها، ولـما حاولت أن وابتسم كثري من الناس، ولالبتسامة معا.. بالدك
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 أُقنعه
أرجو أن تغري جمرى حديثك لنستفيد، :  قال-حسب حجِمه الكبري-

فعرفت فعالً أن االستفادة ال تكمن يف نثر حقائق ما تعلـم، وإمنا يف 
 .جماراة العقل اهلائم فيما يعيش ويتوهم، وهذه علتنا اليوم كعلـماء

وافقة الدعوة اإلسالمية وقام أحد املعجبني باألعمال الكتابية ومب
باستئذاين يف جتهيز الكتاب للطباعة، وأعطيته النسخة األصل اليت كتبتها 
بيِدي على أن تصور أوالً ثـم تصف وجتهز، وطالت األيام مبا فيها من 
حتوالٍت وتغيراٍت، وحاولت عبثاً أن أحصل على جواٍب شاٍف يف شأن 

 حىت ثَبت يل بعد عاٍم أو زيادٍة أن الكتاب، وكان اجلواب متناقضاً،
الكتاب فعالً ضاع يف ظروف غامضة، وعندما ذهبنا إىل عنوان املكتبة 
ذاا وجدنا أا لـم تعد مكتبة، ولـم يكن ا من يعلـم عن األمر 

 .شيئاً

ٍم شديٍد وأسٍف على ضياع جمهودي الكبري يف هذا  وأحسست بأـل
ى مثل هذه األحوال وضياع املؤلفات يف ظروف الكتاب، مع أين قد تعودت عل

 .غامضة

والشيُء بالشيِء يذكر، ولعل أحد القراء سيتذكر هنا ما أقصد فيِعيد 
 ، بذلت فيه )) تاريخ خمالف أحور ((يل شيئاً مما فقدته، وهو أن كتايب يف 

جهد السنوات الطويلة، وال أذكر كيف ذهب عين من األصل اجلزءان 
ثاين، وبقي عندي جمرد الصورة للجزئني فقط، وحىت هذه األول وال

اللحظة ال زلت أعاين من إعادة ترتيب الصور األصلية اليت ذهبت معه، 
 .وتأخر إصدار الكتب بسبب ذلك

@pbjÔÇ
@p‹‚c
@‹“ã
lbnØÛa@



 ٢١

وأعتقد أن أحدهم طلبه ليصوره وأحلّ علي يف ذلك وطالت مرحلة 
 .إنه متأكد من إعادته يل، واللّه أعلـم: التصوير، وقال يل

ولـما عدت إىل اليمن بعد الوحدة املباركة وهيأ اللّه االستقرار يف 
الوطن أحل علي بعض الراغبني يف االستفادة والتوثيق أن أعيد الكتاب 
وأجهزه لإلخراج، فقمت جبمع مسوداٍت فاستنفدت مين وقتاً ليس 
بالقليل، وزدت فيه بعض احلواشي والتعليقات كما ذكرت سابقاً، 

للّه أن جيعله نافعاً مفيداً وسبباً إليضاح احلق يف عصر الغفالت، وأسأل ا
 .ومثاالً تارخيياً بعيداً عن املصاحل واالنفعاالت، واللّه من وراء القصد

م ، ١٩٨٨ومما زدته تقرير ألحد املستشرقني الذين زاروا عدن عام 
وقد حصلت عليه من بعض املهتـمني بشؤون اليمن، وقد وجدت فيه 

 على لغة السياسة يؤكدها ما أشرت إليه يف الكتاب ))عالـمياً((اناً بره
من أن الغرب يِهمهم كثرياً أن يعيش املسلـمون غرباَء يف أوطام أَِذالَّء 

والكثري منه الكثري م، فنقلتيف حيا. 

وعدنٌ املعشوقةُ ظلّت عرب التاريخ الطويل لليمن هدفاً لغزاِة الـماِل 
اللذِة والتسلِّط واالحتالل، ومن خالل من سار عليها ووفد وعشاِق 

إليها وعاش فوقها من أفواج الغرباء واخلطباء يدرك املتأمل خطر العشاق 
 .وبالَء االحتالل واالسترقاق

كما أحلقت بالكتاب قصيدتِني على النمط التفعيلي، كانت األوىل 
، والثانية بعد أن  هـ ١٤٠٣عقب خروجي من الدائرة احلمراء عام 

 هـ، وقد وجدت نفسي ١٤٠٦دخلت سجن احلضارة الواسع عام 
حراً ليس بطَِليق، وطليقاً ال ميتلك قسطاً من احلرية، ويف كلتا املرحلتني 
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كنت أنا املستفيد من ِسجِن االنطالِق ومنطلقات السجون؛ ألنين ال 
 .أحبثُ عن طموٍح، وال أنطلق من عقْدة

 ..بالكهنوت ..ت تهميت يف الدائرة احلمراء وكان
 ..بالصوفية .. وتهميت يف الدائرة اخلضراء

 .وكلتا التهمتِني وليدةٌ لرؤيٍة واحدٍة، وتستثـمر حماكمتها جهةٌ واحدة

 يف الشعر التوثيق السريع )) أسلوب التفعيلة ((وكان غرضي من 
ألة الفنية والقواعد العروضية أمام باألسلوب السهل؛ ألين ال أفكِّر يف املس

احلرب اإلعالمية واهلجمة اهلالمية، وعلى النقّاِد األفاضل أن يعذروين يف 
موقفي هذا، إذ كنت خائفاً حينها على صلب العقيدة واإلسالم، ولـم 
أنتبه إىل لغة العبارة والكالم؛ وإن كانت فعالً مهمةً جداً عند النظر يف 

 .بالقرآن والسنة ولغة األمةأساسات عالقاا 

.. والنظر الرأسي لألمور قد يفقد التوازن يف مدلول الرؤية األفقية
ولكل أجٍل كتاب، وهاأنذا اليوم وبعد أكثر من ربع قرن أُقَلِّب أوراقي 

 !القدميةَ فأتذكَّر املواقف، وما أعجبها من مواقف

بِة مرحلٍة إىل حد ما؛  يعرب عن جتر)) الرموز واألصابع ((وإذا كان كتاب 
فإن األوراق الذاتيةَ تعترب عصارةَ مرحلٍة ضاقت فيها مدلوالت  االنِتـما، 

 : م١٩٧٨أغسطس /  هـ ١٣٩٨وخذ مثالً شعرياً كتبته يف رمضان 
 بكْتى لو ِشئنا أَنْ ن؟ حترى نكتبت ماذا يا صاح 

 نضبويراع اِحلبِر بدا ي آمالٌ ترسف بقيوٍد
 سحب اإلسفاِف هنا تحجب يتراَءى اُألفْق بال أَمٍل
ِئبكْتم رمحم فَقش برغت تدِح ببالص وطيور 
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 ِش كذا للبوِم لكي ينعب تتوارى تفْتح للخفّا
فِصر رلو كان لنا أَم بكْتنا فعالً ما نرشلَن 

 وكذلك مسؤولٌ يخطُب لنا ِضلْع ِحبلو كان 
 وخبطٍّ حجمه ال يغرب لَتصدر ِشعري صفحاٍت
ِكنيي ِمسوألن لكن ذُبعلساين لـم ت فِمياه 
 نفَِسي يتقطّع أو يهرب وعيوين تنهش أبعادي
 كُبوالدم على عِقيب يس ومسريي جرح أقدامي

 أَسكُوين يكِْشف أو يحجب؟ فجثـمت سكَنت وال أدري 
 وخِسرت وها أَنذا أَندب أَلْهثُ أَتفاىن يف أَلَـِمي

 ترى ماذا يطْلُب؟: فيقول سرياِجع ِشعري مسؤولٌ 
 طُهحين العصر ؟ أيريدلُبصالعصِر له ي مخأم ز 

رأس كفَِعالًوحيرنم ه: بجفْضاً بل أَشذا ر أرفض 
 وكالم أَدمغه أَشطُب ِشعر عاجي ال جيدي
 )الشاعر هذا ال يكْتب( :أمر رمسي يف عجل
أبدي نِسج هوعالج بِة حبٍر أو يف جيف لُج 

 :ويف موقف آخر بنفس التاريخ
ن نحى ما نرت ِجئْت ى لَوقْرا روما ن ِعيشن نحما ن 
 ورأَيت خطى ورؤى أُخرى لَلـمست شواِغفَنا احلَرا
 وحياةً ترفُلُ باِإلغْرا لَعرفْت سفَاِسفَنا احلَمرا

 وكأَنّ عذَاب اللّه جرى لَرأَيت الناس هنا سكْرى 
ى يف الِفكِْر ويف الذِّكْرررا ىأَسقَس لَتخد لَقَد فَاِهيموم 
 ولـمن أَصرخ يف ذي الصحرا؟ فِلـمن أَكْتب أَو من يقْرا؟
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 فتداعتنا أُمم أُخرى مات اإلميانُ بأُمِتنا
 فانساق الناس إىل اِإلزرا واختلَطَ الناِفع بالـمزِري
رمِر وخصوا بالعِكرى ِتِهسكْرس مذُونَ وهها يوضفم 

 يسعونَ لتجِربٍة كُبرى  طَِمحوا فتنادوا يف صخٍب
فَقش مدا يف اُألفِْق لَها وبربغم رظْهاِرِض يكالع 
 فارتد لَِهيباً محمرا حِسبوه زالالً فابتهجوا

 لكن يف الدنيا ال اُألخرى رناِمتنا مراٍت وقُِب

وبعد نقاٍش حمتدٍم ) م٢٩/٩/١٩٧٨( هـ ١٣٩٨ شوال ٢٧ويف 
يف إحدى املدارس الثانوية، يف أثناء الكالم عن النشاِط اإلعالمي وما 

جيب أن نفعله قلت : 
 ..اُتركُوين

 ..ودعوِني يف ِرحاِب الكَوِن ترتاح عيوِني
 ..ن ماِء اجلفوِنأَمُأل األحداق م
 ..ِمن نبِض العيوِن.. ِمن ِخضم البحِر
 .. اُتركوين أَتفانى

 ..أَدوايت.. يف ذَوايت
 ..ودوايت.. يف ِكتايب
 ..وفُنوين

 ..أَذْرع األرض لوحدي
 ..أنى.. أتغنى

 ..بشجوين
 ..أَكْتب الشعر لنفِْسي
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 ..ِلظُنوين
 ..نرِجِسي ِإنْ أَردتـم 
 ..وضعيف يف شؤوين

 ..أَطِْلقُوين
 .. ال أريد العيش يف كلِّ السجوِن
 ..ليس يف نفسي بقايا من نشاٍط

 ..فاتركُوين
 ..ساَء هضمي
 ..رق عظمي
 ..هانَ عزِمي

 ..جرح العصر ِسنوين
 ..لـم أُِطق لَوِك احلروِف
 .. يف اجتـماعاِت الشؤوِن

لـم أُِطق.. 
نوينأخشى ج.. 

هاوتكلُّ أعصايب ت.. 
 ..يا أعزائي دعوين
 ..رِحم اللّه زماناً

 ..قُرحت فيه عيوين
  

  اجلمعة -عدن 
  هـ٢٩/٤/١٤٢٢
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  م ٢٠/٧/٢٠٠١
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تتكرر األحداث، وتتشابه الوقائع عرب العصور واألزمنة،  وتتجدد القضايا يف أمة 

 وحاضرها مباضيها؛ ورمبا أعطى جديدها بعثاً لقدِميها بعد أمة؛ تصل آخرها بأوهلا،
كما جرى وجيري يف ساحة وطننا املنكوب ؛ واخلبري املطّلع على خفايا األمور يظهر 
له وضوح التشابه، وأن الفرع من األصل، مهما حاول املَعِنيون باألمر إضفاَء املساحيق 

 .وآرائهمواأللوان على سري سياسام، وخمططات أفكارهم 

إنين اليوم يف مرحلٍة عصيبٍة من تارخينا املعاصر دفعتين أن أجثو بني كتِب .. نعم
التاريخ، وأتأملَ أحداث اليوم، وأمجع من خالل املقارنة خيوطَ املواقف املتشاة، 
وتسلْسلَ األحداِث املتشابكة ؛ حيث إني كلَّـما حاولت أن أجد مربراً مقبوالً لـما 

يف مفاهيِم وتطبيقاِت املفكّرين والـمنظّرين أراه ،ِحيرسوأمٍل م ،من مسٍخ فكري 
املعاصرين، وخاصة يف مسائل رسم خطوط العالـم اإلنساين، وعالقته بالـمناهج 

 .الشرعية املتوارثة ؛ كلـما حاولت ذلك يرجع البصر حسرياً

ه املفاهيم والدعوات  أربط بني هذ-بطبيعة املواقف ذاا-وبديهةً أجد نفسي 
 .اجلديدة، وبني الفرق واجلماعات القدمية يف التاريخ ، ذاِت املواقِف احلركيِة املدمرة

إنين يف موقفي الفكري والتحليلي أنطلق من رؤيٍة إسالميٍة ِصرفة، على قَدِر ما 
 عرفت ووعيت ؛ واضعاً نصب عيين سالمة املنهج الشرعي الذي وضعه اللّه لصالح

خلقه، وبعث من أجله ولتطبيِقه ِخريةَ رسِله، مستشعراً أن هذا املنهج الشرعي لـم 
يتح له اال الكايف يف الواقع اإلنساين ليعطي ِثـماره كاملةً، بل تعرض لالختناق مرةً 
بعد مرٍة، حيناً على أيدي أهل املصاحل والنفاق ؛ وحيناً حتت ضربات الكافرين من 

ود والنصارى ومشركي العرب، وأحياناً يربز االختناق على صفِة تعاوٍن مشترٍك اليه
 .بني هذه القوى املتآمرة



 ٢٨

لقد وجدت نفسي وأنا أقرأ وقائع التاريخ، وما حيويه من زخم الصراعات، 
 نفسي أتعاطف مع - إىل حد كبري -والـمنازعات، والنداءات املتباينة ؛ وجدت 

والسيف إلحباط الشذوذ الفكري ودعاته ، على ما فيهم من الذين محلوا القلـم 
 .ِعالٍّت ومآخذ

 أن تـمد يدها -ذاِت الرؤى االنفعالية-كيف لو أتيح اال لتلك الفرق الغريبة 
 إىل عنق األمة ومصِريها الغاِئي منذ عصر صدر اإلسالم ؟ 

  الذين غريوا نعم، ال شك أن خطرها سيكون أشد من خطر الوالة املسلـمني
 . أساليب السياسة واالقتصاد والـمعارف-بوعٍي، وبغِري وعٍي-

فالـمارقون احلركيون كانوا ميتلكون عقدة احلقد على نصاعة اإلسالم، ومشول رؤيته، 
 مع اإلسالم عقيدةً وفكراً وغايةً؛ لكن -إىل حد ما-أما الوالة املسلـمون فيتعاطفون 

 .أتون الفشل؛ لغلبة املصاحل والرغبة يف السلطانأسلوب التطبيق أوقعهم يف 

فالعصر األموي والعباسي كانا عصرين مزدهرين باألفكار املتنوعة، والثقافات 
 ها املؤثراملتداخلة، والـمصاحل املادية املشتركة، ومن داخلها لعبِت اآلراُء الدخيلةُ دور

من حيثيات القرار، أما من يف صلب الفطرة اإلسالمية، حىت فُِصل الدين عن الدولة 
 . حيثيات القضاء واالحتكام فال 

 إىل فصل علـماء الدولة عن علـماء الشعوب، وصار -فيما بعد-وقد أدى هذا 
علـماء الشعوب يقصرون النظر على بناء الروح يف معركة احلياة، أو بناء اهليكل 

ير سياسات العلـمي والنظري، بينما علـماء األنظمة حيصرون اهتـمامهم بترب
 .الدولة، وختريج مواقفها احملرجة



 ٢٩

 سارا متجاورين يف مسرية احلياة اإلسالمية، - أو التيارين -وكال الفكرتني 
مبختلف مراحلها وحتوالا، ومعها تيار ثالث يتحرك يف الظل حيناً، وحيناً يربز إىل 

اكل ؛ إنه تيار النفاق، ساحة احلياة مثِْخناً تركيبات اتـمع باآلالم واجلراح والـمش
 .وسياسة االرتزاق

لقد كانت ثـمرات هذه املسريات املتجاورة على أرض الواقع اإلسالمي ظهور ألوان 
شىت من األفكار، والرتعات، والتطبيقات، والتجمعات الفئوية؛ لتكون رأس حربٍة يف املسرية 

ون الوجه املعاكس ؛ وحيناً السياسية املنحرفة، فحرب من أجل آل البيت حيناً، وحيناً يك
 .نصرة الدين احلنيف، ومساواة األمة، وحيناً الوجه املعاكس فيه 

 لـمن - بكل عالته ومتناقضاته -بينما آخرون خلدوا إىل السكون، وتركوا األمر 
وشغلوا .  فيكون، وأشاعوا يف حظائر سريهم العلـم والعمل به))كُن((: يقول للشيء 

فة اإلسالمية من حيث التشريع وقواعده؛ ال من حيث التطبيق أتباعهم مبعركة املعر
السياسي؛ وأعتقد أن هذا التيار قد حافظ على لب اإلسالم يف معركة العقيدة الطويلة 

 .إىل حد كبري

وكلـما رفعت . هكذا كانت حصيلة مطالعايت املتعددة يف كتب املسرية اإلسالمية
وأتفاعل معه ؛ برزت مناذج التشابه والتطابق، رأسي وأطللت على الواقع الذي أعيشه 
 : فينفتح يف الذهن معىن البيت الشعري

  - ما أشبه الليلةَ بالبارحةْ -

والليلةُ مأساةٌ أعيشها، ويعيشها جيل العصر احلديث ؛ أما البارحة فال جمال 
 .لـمعرفة األحداث إال من خالل القراءة املتأنية يف كتب التاريخ



 ٣٠

 أن أمحلَ هم عصري، وأحداِثه الدامية، وانفعاالِته -لذهين القاصر  -وهلذا بدا 
احلامية، وأركب منت كُتب التاريخ؛ ألتعرف على جماِري الدم املشترك، ومشاتلَ 

وباللّه .. وأسود صفحاِت املخطوط.. االحنراِف املتشابه، وبدأت أرسم اخلطوط
 ..التوفيق

 
  اجلمعة -عدن 

  هـ١٧/١٢/١٣٩٨
  م١٧/١١/١٩٧٨



 ٣١

@ ßþa@òİßa‹Ó@NN@âìîÛa@òä–a‹ÓNN@
 إن القرامطة ينكرون الرسل والشرائع كلها، وإم تأولوا لكل ركن من ((: قيل

أركان الشريعة تأويالً يورث تضليالً، فزعموا أن معىن الصالة مواالة إمامهم، واحلج 
رهم بغري عهد وال زيارته وإدمان خدمته، والـمراد بالصوم اإلمساك عن إفشاء س

ميثاق ؛ وزعموا أنه من عرف معىن العبادة سقط عنه فرضها، ومحلوا اليقني على 
 .)١( ))معرفة التأويل 

 ، واعتىن األبناء بالقرامطة لترتقي إىل )) القرامطة اآلباء ((هكذا كتب املؤرخون عن 
 مؤسسو -امطة  أي القر-إم : املستوى العالـمي، فقال عنها مؤرخوالفلسفة املادية

 : قواعد النظام االشتراكي يف العالـم، وموقع التشابه يلتقي عند املفهوم القرمطي
 والعميان واحلمري  . )) إن الشرائع املرتلة ال تليق إال بطبقة العميان واحلمري ((
لـم يفقهوا .  هم املؤمنون بالدين ومعتقداته وشرائعه - يف التعليالت القرمطية -

 - لسذاجتهم وضعف إدراكهم -ة فصاروا عمياناً، ولـم يدركوا حقيقة الدعو
 ولذلك فقد تأول  . )) محري ((اكتشاف السر احلقيقي من التشريع ، فهم 

 .  شريعة القرآن، ومسخوها نصاً وروحاً)) القرامطة اآلباء ((

 :  ، فقال أحدهم )) األصول القرمطية ((أما قراصنة اليوم فقد نافحوا عن 
قيقة السياسة القرمطية قد ضاعت بضياع مؤلَّفام املرتبطة باألنظمة احلاكمة  إن ح((

آنذاك، وهي ال بد أن تكون محالت تشكيك وتلفيق تارخيي، وعامل افتراء ضد الفرق 
 .)٢())املخالفة للسياسات العربية اإلسالمية القائمة آنذاك

                                                             

 .١٣٧ لبنديل جوزي ص )) احلركات الفكرية يف اإلسالم (() ١(

 . يف جامعة عدننقالً عن حماضرة ألقاها أحد القادة الشيوعيني) ٢(



 ٣٢

ذاته برهان قاطع، ومفاهيم واحلق دائماً يضيع بني اإلفراط والتفريط ؛ ولكن الواقع 
السياسة املتداولة يف الصحف والـمحاضرات واألجهزة، ويف النقابات واإلدارات 

، )) القرمطة املعاصرة((والـمدارس وإعداد املناهج، ويف احلياة الشخصية لرموز 
 .ومناقشتهم تعكس احلقيقة اليت كان عليها القراصنة األبناء

والقلـم يف عصر القرامطة اآلباء من يضع النقاط على ولقد بعث اللّه من أهل العلـم 
 مجلة اخلرب كله أن تلْزموا ما نص ((: احلروف، كاإلمام ابن حزم الذي قاتلهم بلسانه فقال 

عليه ربكم تعاىل يف القرآن بلساٍن عريب مبني، لـم يفرط فيه من شيء، تبياناً لكل شيء، 
مة احلديث رضي اللّه عنهم؛ واعلـموا أن دين وما صح عن نبيكم برواية الثقات من أئ

اللّه ظاهر ال باطن له، وجهر ال سر حتته، كله برهان ؛ واتِهموا كل من يدعو إىل أن يتبع 
 .بال برهان، وكل من ادعى للديانة سراً أو باطناً؛ فهي دعاٍو وخمارق

ـم من الشريعة واعلـموا أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلـم لـم يكت
كلـمةً فما فوقها، وال أَطْلَع أخص الناس به، من زوجة أو ابنة أو عم أو ابن عم أو 

 صاحٍب على شيء من الشريعة كَتـمه عن األمحر واألسود ورعاة الغنم ؛ وال عنده 
 سر وال رمز وال باطن غري ما دعا الناس كلهم إليه، ولو كتـمهم - عليه السالم -

  .))ما بلَّغ كما أُِمر، ومن قال هذا فهو كافر شيئاً لـ

 )) العميان واحلمري((وأما القراصنة األبناء فمن يقف يف وجههم وقد امتلكوا ترويض 
  :)١(كما يصفهم القراصنة اآلباء ؟ يقول فيهم الشاعر الرمز 

 ..ودار بنا الكون دار 
  ..)) وال الليل سابق النهار، وكلٌّ يف فلٍك يسبحون ((

 ..ِلجنة إرٍم ذاِت العماد .. وظلت أحالمنا يف انشداد
                                                             

 . ، منظِّر احلركة املادية املاركسية باليمن يف املرحلة احلمراء)) ذو يزن ((الشاعر الرمز هو ) ١(



 ٣٣

 ..إىل نصف عالـمنا البشري .. الرياح .. الرياح .. بعثتها الرياح 
 ..عقيق قالدة كوكبنا .. حبمر النجوم مزينة 

 ..بنا الكون دار .. ودار .. ودار 
  ..)) إذا اقتربت الساعة وانشق القمر ((

 ..ر هنالك جنةٌ تنتظَ
 ..)) جنةٌ عرضها كعرض السموات واألرض (( 

 !فليس هناك جحيم إذن ؟
 ..ال 

 ..يئسنا من الفرح حىت السأم .. شبعنا كالماً عن الشبع حىت النخاع 
 ..ظالم.. وما حولنا ظالم.. مراراً بِعثنا ولـم ننتحر .. مراراً قُتلنا 

 .. املريضة وتلك النفوس.. فها الداء ينهش يف نصفنا العلوي 
 ..ختلَّت عن األرض .. سلخت جلدها .. قد أنكرت جلدها 

 ..عن 
 ..حبفنة مال حبفنة مال .. جنتان .. جنة .. حلـمنا األزيل 

 ..وبني يديها كنوز الذهب 
 ..وما حولنا .. ووهم السراب .. ونامت حبضن القرود 

 ..ظالم ... ظالم 
 ..واألرض عطشى 

 ..والـماء .. للسيف 
 .. رض عطشى األ

 ..جنة .. حييل كنوز بكارا .. بذورا .. لـمن يف حنني يضاجعها 
 ..ويف قربها نتوج عرساً ألفراحنا .. لترتاح موتاً عذاباتنا 



 ٣٤

 ..وتسقط أوهامنا السالفات 
 ..فهذا اخليار .. جنة االنتظار 

 ..وأي اختبار .. اختبار لنا 

رمز، واحلزيب الرمز ؛ وجيب أن يفكر اجلميع هكذا يفكر الشاعر الرمز، واحلاكم ال
هكذا، فمرحلة القرمطة املعاصرة ال تقف عند التأويل والتشكيك ؛ وإمنا هي مرحلة 

إا مرحلة بتر وسلخ ومسخ للدين من جذوره، وللشريعة من . التجذير والتغيري
صبح مكامنها، وإنكار وجحود للغيب والقرآن واجلنة والنار واحلساب والعقاب، لت

 .اجلنة املوعودة يف األرض وحدها

وهذه فلسفة املادية الدياليكتيكية، ودعوة الشيوعية العالـمية حيثـما نزلت 
وحلَّت؛ ويف سبيلها تصدر الثورات، وتدعم االنقالبات، وتزعزع األنظمة، وتستهلَك 

 دعام إىل  بدؤوا يرسلون((وهكذا كان القرامطة اآلباء يف عمق التاريخ . الشعارات
أطراف اخلالفة العباسية لبث دعوم السياسية، ونشر تعاليمهم الدينية واالجتـماعية، 
اليت أخذت ختتلف رويداً رويداً عن الدين اإلسالمي، بل عن الدين كله، لـما أخذ 

 يتسرب إليها من العناصر الغربية، واآلراء الفلسفية، حىت أصبحت 
 .)١( )) ديناً قائماً بذاته  مذهباً ؛ بل- بعد زمن قليل -

والقراصنة األبناء لـم يألوا جهداً يف بعث األتباع واألشياع يف جوانب األرض 
داخالً وخارجاً؛ لتعميق روح الصراع، واجتثاث العالقات االجتـماعية املتوارثة، 
وطمس التركيبات األسرية، وسلخ االبن عن أبيه والفتاة عن أسرا، حتت مفهوم 

 . الطبقياالنسالخ

                                                             

 .١٣٧ لبنديل جوزي ص )) احلركات الفكرية يف اإلسالم (() ١(
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كان يوماً رهيباً يف احلجاز على عهد القرامطة اآلباء، ويف اليمن كان يوماً رهيباً 

 .على عهد القراصنة األبناء

 م ٩٣٠ هـ ٣١٧مكة واحلجاز عام 
كان أبوطاهر وأصحابه على أبواب مكة ؛ وأمريها ومجاعة من األعيان يستعطفونه 

 يوفَّقوا؛ فدخل مكة، وأخذوا يقتلون أهاليها وحجاجها من رجال ونساء، وهم فلـم
يتعلقون بالكعبة ؛ ورِدمت م زمزم، وفُِرش م املسجد ؛ وقُِتل حنو ثالثون ألفاً، 
وسيب النساء، والغلـمان  مثل ذلك، ودكَّت أركانُ الكعبة، واقتلعوا احلجر األسود، 

 .)١(اخل الكعبة وأخذوا كل األموال اليت بد

وقد حدث ابن اجلزار عن رجل ثقة أن أحد أصحاب أيب طاهر دخل احلرم، وسأل 
 : رجالً جرحياً قائالً 

  أتعرف سورة الفيل ؟ -
 .نعم أعرفها:  قال -
 أين األبابيل ؟ :  قال -
 . حيث شاء ربك-

                                                             

م، ثـم أُعيد ٩٥٠هـ، ٣٣٩بقي احلجر األسود يف مدينة اإلحساء بيد القرامطة حىت سنة ) ١(
وورد . يفة املنصور الفاطمي الذي كان مبصر، وكان القرامطة يظهرون له الوالء بأمر اخلل

هـ ٣٣٩ أنه أُعيد خلمٍس بقني من ذي القعدة سنة ٨٨ ص)) قواعد آل حممد ((يف كتاب 
 . حني ورد عليهم رسل ابن ياقوت التركي 



 ٣٦

ماً هلا، إنكم تسجدون للحجارة، وتطوفون حوهلا، وترقصون إكرا..  أيها احلمري-
وتـمسحون ا وجوهكم ؛ وفقهاؤكم الذين تتفقهون عليهم ال يعلـمونكم شيئاً 

 خرياً 
 .)١(من هذا، فلـم يبق لـمحو هذه اخلرافات إال هذه السيوف

 هكذا صنع القرامطة اآلباء، أما قراصنة اليوم فقد كان بودهم لو أن أمر الكعبة 
بأبشع من األوىل، وقد فعلوا قريباً من ذلك يوم وجدوا  آل إليهم ليعيدوا الكرة -وما حوهلا-

الوطن املبارك به بصيص من الديانة اإلسالمية، وبه من بقايا األربطة والزوايا العلـمية 
والـمدارس والشخصيات اإلسالمية من ينشر الدين، تقوم بإرشاد اجلهال، وهداية الضال، 

 بعد أن تنكر الواقع كله ألهل الدين وليس هلم يف السلطان رغبة، وال يف املال طموح
والعدل، فحاص القراصنة يف ساحة الوطن ِحيصة احلمر، وخلطوا بني التركيبات املتوارثة 

 عام ))االنتفاضات الفالحية((كلها سلطاناً وديناً ودعوة وتجاراً ومالّكاً، وافتعلوا سياسة 
 )) الطبقات الرثَّة ((لكادحني فشملت أرجاء الوطن محالت اإلرهاب ومسريات ا. م ١٩٧٣

اليت أدت إىل اختطاف أو إعدام العشرات من احلكام والعلـماء والـمشايخ ورجال القبائل 
 .والقادة يف ظروف حماطة باإلرجاف واإلحجاف

 صباح يوم الثامن والعشرين )) أكتوبر ١٤ ((وكتبت صحيفة الدولة الرمسية املسماة 
قوى الكادحة من قتل وسحل بعض هـ بعد أن فرغت ال١٣٩٢من رجب 

                                                             

: مي ما مثاله  لـمحمد بن حسن الديلـ)) بيان مذهب الباطنية وبطالنه ((ورد يف كتاب ) ١(
 :  قال شعراً - بعد أن استحل حرمة احلرم املكّي -أن طاهراً اجلنايب 

 لَصبت علينا النار ِمن فَوِقنا صبا ولو كان هذا البيت للِّه ربنا 
 محلّلَةً لَـم تبِق شرقاً وال غربا ألنا حججنا حجةً جاِهِليةً 

نيكْنا برا تفَاوأَنوالص مزما  زبها ربى رِغي ِسوبال ت اِئزنج 
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لـم تخسف الشمس، ((:  وهدر دمائهم بصورة بشعة ومقيتة ؛ تقول )١(العلـماء
؛ وحتت هذا العنوان أخذ صحفي مأجور يفتري األقاويل ))ولـم تقُم القيامة

 .واألكاذيب يف حق الصاحلني ورجال العلـم والشهداء

 تأكل األخضر، واليابس )) القراصنة األبناء ((وارجتَّت املنطقة، وارجتفت العباد، وحراب 
؛ وهرع العلـماء من مدينة إىل أخرى باحثني عن مأوى حيفظهم من األيدي اآلثـمة، 

، ومنهم من أودع )٣(، ومنهم من حددت إقامته مبرتله )٢(ومنهم من اختطف إىل األبد
 . فتوارى، ومنهم من دارى ودارى ، حىت أذن اللّه بالنجاة)٤(غياهب السجون 

                                                             

 السيد الشهيد العالمة أمحد بن : كان من أكابر العلـماء الذين استشِهدوا يف ذلك اليوم ) ١(
صاحل بن عبد اللّه احلداد من نصاب والعوالق العليا ، والسيد الشهيد العالمة أمحد بن عبد اللّه الكعييت 

 .ضار من حبان بالد الواحدي ، ومنصب آل العيدروس صاحب احلزماحمل

خطف يف هذه الفتنة السيد العالمة الشهيد حممد بن سالـم بن حفيظ بن الشيخ أيب بكر بن ) ٢(
سالـم، ولـم يعرف خربه بعد ذلك ؛ اختطف مبدينة ترمي قرب صالة اجلمعة عندما خرج 

 .احلكومة للتوقيع املعتاد، ولـم يرجع بعد ذلكمن اجلامع، وترك شاله وذهب إىل قصر 

حددت إقامة العديد من علـماء حضرموت، ومِنعوا من السفر عن بالدهم، وأُلِزم العديد ) ٣(
منهم بتحضري نفسه يومياً يف مركز الشرطة، كان منهم السيد العالمة حممد بن علوي بن 

 قاف، والسيد العالمة أيب بكر شهاب الدين، والسيد العالمة عبد القادر بن أمحد الس
العطاس بن عبد اللّه احلبشي، والسيد حممد بن أمحد الشاطري، والسيد سقاف بن زين 

 .بلفقيه، والسيد سالـم بن عمر السقاف

 منهم السيد عبد القادر بن أيب بكر املشهور، والسيد املنصب شيخ بن أمحد ابن الشيخ ) ٤(
 محن السري، وأما السيد سالـم بن عبداللّه الشاطري أيب بكر بن سالـم، والسيد عبد الر

 فقد دامهته سيارة وهو يسري يف الطريق بعد أن خرج من املسجد، وسلّـمه -وكان يف عدن-
اللّه من موٍت حمقٍق ومكث يف املستشفى مدةً طويلةً ثـم سجن وعذّب، وقد تناول أحداث 

 كما فعلوا مثل ،)) ة سجين وحماولة اغتيايل بعدنقص((اإليذاء يف مذكرٍة كتبها بنفِسه حتت عنوان 



 ٣٨

لقد كانت أياماً رهيبة، وأسابيع عصيبة، بلعت يف بطنها مذحبة من أشرس املذابح 
 .يف تاريخ التحوالت السياسية يف العالـم اإلسالمي

إا تذكرنا مبا صنع قراصنة الثورة البلشفية ومهندسو الثورات احلمراء يف العالـم 
 .عشية امتالكهم قرار املقاطعات اإلسالمية يف روسيا

م وطال حىت إعالن ١٩٢٨لقد ابتدأ اهلجوم املباشر ضد الدين اإلسالمي عام 
احلرب العالـمية الثانية، وتـميز بإدخال معظم املساجد اليت كان يربو عددها عن 

م، ويشرف عليها ويتوىل اإلمامة والتدريس فيها أكثر ١٩١٢ مسجداً عام ٢٦,٠٠٠
 .م١٩٤١لف مسجد عام  رجل دين ؛ ولـم يبق منها سوى أ٤٥,٠٠٠من 

م املالحقات ضد رجال الدين، والـمؤمنني من ١٩٣٢وأخرياً بدأت عام 
املسلـمني بتهمة الطفيلية، وعرقلة مسرية الثورة ؛ ثـم اموا بالعمالة والتجسس 

 .حلساب أمريكا وألـمانيا وإنكلترا

كس، مار(وقد كُلِّفت النقابات العمالية، والـمزارع اجلماعية، وفروع معهد 
يف مجيع أحناء االحتاد السوفييت بتنظيم دورات لـمحاربة الدين، ونشر ) وإجنلز، ولينني

اإلحلاد، وإخضاع األطفال منذ دخوهلم روضة األطفال يف سن الثالث إىل آخر 
 .مراحلهم الدراسية اجلامعية حلمالت منظمة لزرع اإلحلاد، وحماربة التدين

 

                                                                                                                                                    

ذلك مع الشيخ العالمة حممد بن علي بامحيش، وظل متأثراً جبراحه الناجتة عن مدامهة سيارٍة 
 .جمهولٍة له وهو جبانب مرتله حىت مات



 ٣٩
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 ، وهي منط جديد )) الكتابة بالسيف ((الشاعر الرمز قصيدته املعروفة باسم كتب 

من الشعر اخلارج عن القواعد املألوفة لدى الشعراء، والشاعر له مركز مرموق يف 
 : الكف املتحركة، ومن خالل معاناته ومادة فكره وسكره كتب ألمثاله يقول 

 ..الم راياتنا احلمر ضريبة أح..  هذي املرايا اليت أثخنتها اجلراح
 ..شواطئ آفاقنا.. واخضرار األماين .. باقات أشواقنا البيض
 ..يف حرية الليلة الزائفة

 ..للكفر، والبدعة، والزندقة .. إين داعي النبوة: لذا قالوا
 ..مفخرة االبتزاز.. ألين لفظت مسو الطوائف
 ..بغري حساب.. حيث ترزق اآلهلة من تشاء

 ..يف سفرة امليمنة
 ..غذاء لشمع النهار.. مع البسطاء.. وذوبت أحشاء روحي

 ..البشارة
 ..يف جبهة امليسرة

 هي القرمطة املعاصرة ؛ والكتابة - كما يتحدث عنها الشاعر -وجبهة امليسرة 
الثائر اليمين املعروف ) ١(بالسيف حديث معصرن لعمرو بن معدي كرب الزبيدي 

ة اإلقطاعية للسلطة اإلسالمية، والداعي املتـمرد على فساد وهيمنة االرستقراطي
 .املادي للعدالة االجتـماعية كما هو مشار إليه يف حاشية القصيدة

                                                             

سنتحدث يف صفحات الكتاب القادمة عن قصة عمرو بن معدي كرب الزبيدي، ومدلول ) ١(
 .٩٠جلت ا قضية العدالة االجتـماعية ، انظر صالرؤية اليت عو



 ٤٠

والـمتأمل هلذه اهلرطقة اخلرقاء يعلـم كيف كانت العقول احلمراء تؤسس اد 
 .املادي للعدالة، وكيف تعرب عنها من خالل فهمها األخرق لإلسالم

اً خالل مرحلة السطو املبكر أثناء مؤتـمر صحفي عن وقد سئل الشاعر ذاته يوم
  .)) سنبدأ من حيثـما وقف الرفاق ((: مسرية الثورة، ومستقبلها فقال 

 هم قراصنة احلاضر املعاصر، والثورة يف الوطن ليست - من هذا املدلول -والرفاق 
 .نقطة بداية للتجربة الشيوعية العالـمية، بل هي منطلق جديد هلا

 - بعد أن انكشفت العورات الثورية ونكص على عقبيه -سئل رمز آخر ولـما 
 .. ))!! الثورة تأكل رجاهلا  ((: قال

 وقد تقاذفت األمواج عباقرة التنظري، وقادة التشطري، سئل -وخالل مرحلة أخرى 
 الثورة خيطط هلا العباقرة، وينفذها ((:  فقال -وهو يف دولة خارج احلدود -أحدهم 

 . ، وهي مقولة ألحد زعماء الشيوعية))ويرثها األنذال الشجعان، 

لقد كان املقام ألولئك مقام حذلقٍة وتطاوٍل وجهٍل باألحجام الذاتية وبالواقع 
 .االجتـماعي واالقتصادي، فضالً عن الواقع الديين والثقافة اإلسالمية

، وكان لقد كانت عقدة تـمرد بدأت بالوطنية، وانتهت بالعمالة للقوى األجنبية
واجباً على من دفع بالعقول إىل ميدان املعركة أن يضمن للـمخذولني منهم خط 

 .الرجعة األخري، ولو حبفظ ماء الوجه ومصروفات اجليب

 
áîÜÈnÛaë@òîi Ûa@NN@ŠbàÇg@ü@Šbß†NN@

 واعلـم أنين قد أحللتك بكتايب هذا من عقالك، وأطلقتك من قيادك، وحل ((
ا هو حمظور على هذا العالـم املنكوس، وأنا خماطبك يف  م-ولـمن يف درجتك-لك 



 ٤١

 هذا املعىن مبثل ما خوطب به حممد بعينه حني ارتقى إىل مرتلتك، وهو 
 . )) ]٥:املائدة[} اليوم أُِحلُّ لَكُم الطَّيباِت { 

هكذا يقول الشيخ يف مدرسة القرامطة اآلباء لتلـميذه، وكان أولئك ال مينعون 
 .)١(إقامة الصالة، أما هم فال يقيموا أحداً من 

والقرامطة اآلباء ليس هلم مسجد يصلون فيه اجلمعة على حد ما وصفهم به كتاب 
 هـ ٤٧٣ لناصر خسرو بعد زيارته لدولتهم يف األحساء والبحرين عام ))سفرنامه((
والتعليم املعاصر، ، أما قراصنة اليوم فهم ينفذون املناهج الغربية والشرقية يف التربية )م١٠٥٢(

 .))الـمدرسة((واليت محلت على عاتقها مهمة تذويب الشخصيات املسلـمة من داخل 

جيب أن نشجع إنشاء املدارس على النمط الغريب : كتب املستشرق املبشر تكلي
العلـماين، ألن كثرياً من املسلـمني قد زعزع اعتقادهم باإلسالم والقرآن حينما 

 .رسية الغربية، وتعلـموا اللغات األجنبيةدرسوا الكتب املد

ما دام املسلـمون ينفرون من املدارس املسيحية فال بد أن : ويقول املستشرق زومير
ننشئ هلم املدارس العلـمانية، ونسهل التحاقهم ا ؛ هذه املدارس اليت ستساعدنا 

 . )٢(على القضاء على الروح اإلسالمية عند الطالب 

.  الكافرة والـمنحرفة ضد عقيدة اإلسالم يف املسلـمنيهكذا تتفق العقول
والقرامطة اآلباء غرسوا مشاتل االحنراف داخل اتـمع اإلسالمي والعقل املسلـم، 
وجاء من بعدهم القراصنة األبناء متحالفني مع قوى الكفر واإلحلاد يف العالـم؛ للنيل 

 .من سالمة املعتقد وجالل املقصد عند املوحدين

                                                             

 .٢١٠ لبنديل جوزي ص)) احلركات الفكرية (() ١(

  .)) غارة على العالـم اإلسالمي ((من كتاب ) ٢(



 ٤٢

 قد وضعوا - الذين ساسوا جنوب الوطن منذ عهد االحتالل -رباء الغربيون فاخل
أوىل لَِبنات االحنراف املعريف، والطمس الفكري، واهلجرة املربجمة عن الدين والتدين، 
ولـم يرحل االستعمار عن األرض إال وقد استخلف األيدي األمينة على مسرية 

 .باألجيال عن اإلسالم والثقافة اإلسالميةاالحنراف لتتـم الدور الالحق يف اإلغراب 

 - وكنت حينها مدرساً بالـمدارس االبتدائية -فمنذ بداية مرحلة االستقالل 
شهدت مهازل التربية والتعليم يف شىت املراحل، وكنت خالهلا أعيش أتوناً ملتهباً من 

 .املتناقضات وتفجري املواقف ضد اإلسالم عقيدةً وسلوكاً

إضعاف مادة التربية الدينية يف : ق من املهازل ضد الدين والتدين وأول ما طُب
املدارس مبجموعها، بل صارت حصص هذه املادة مصدراً للشغب والفوضى 
والـمهاترات، بني املدرسني واألشكال النضالية، وقد تتطور لتتعدى أولئك وتصبح 

 .خناقاً باأليدي والنعال

لكن املتفق عليه هو حماربة الدين علناً، وإهانة وخيتلف احلال من مدينة إىل أخرى؛ و
 .املتدين أمام املأل، وبدون أدىن حتفظ

 هروب مدرسي الدين عن - يف جمموع املناطق -ولقد شهدت العديد من املدارس 
املدرسة لسوء معاملة الطالب، واستهتار زعمائهم بشخصية مدرس الدين، وخاصة أن 

 .على مستوى كاٍف من الثقافة واالطالعبعض املدرسني هلذه املادة ليسوا 

وسادت يف عموم املناطق فوضى األخالق، وضعفت الرغبة يف التعلـم، وحتول 
األحداث داخل مؤسسات التعليم والتربية إىل أشكال نضالية تتخبط يف املنظمات 
 .الشبابية واحلزبية؛ لتجد احلماية الكافية، واالحترام املناسب داخل املدرسة وخارجها



 ٤٣

وكان من هذا التسيب املمقوت انتشار الغش يف االمتحانات واالختبارات، وخاصة 
يف امتحانات النقل السنوي آخر العام، وكثرياً ما تتدخل الشرطة العسكرية يف تلك 

 .االمتحانات للثانوية العامة يف عديد من املناطق والنواحي من احملافظات

س مبختلف املستويات، وضعف االلتزام وانتشر يف الطالب ظاهرة اهلروب عن املدار
الفعلي باللوائح واألنظمة والقوانني الداخلية، وانعدام احترام امللكيات العامة، وعدم 

 .مراعاة شعور اآلخرين يف كل مكان

 لـم تكن تألف مثل هذه األخالق املهترئة، ولرمبا - إىل زمن قريب -إن املنطقة 
 .ولكنها ال خترج عن كوا شاذة وقليلةكانت يف العواصم جتاوزات وإفسادات، 

إن األمر الذي تنبغي اإلشارة إليه يف هذه املضمار أن املراحل االنتقالية من نظام إىل 
نظام تعد مراحل اضطراب وقلق على كافة املستويات، وغالباً ما تنسحب آثارها على 

 .كافة أوجه احلياة يف كل مكان

ا املكدود أن الرموز القائمة على األمور كانت رأس ولكن الذي زاد الطني بلةً يف واقعن
ومثلها يف . حربة يف الفوضى والتخريب والتدمري األخالقي والعمراين واالقتصادي

املدارس، حيث يفتقر املعلـم ذاته إىل أهم الثوابت الثقافية الضرورية، ومنهم من يفتقر إىل 
 - يف حيام اخلاصة والعامة -أهم الضوابط األخالقية، حيث ميارس الكثريون منهم 
وهلذا أصبح من الصعب على مثل . عاداٍت ممقوتة، ال تليق باجلاهل، فضالً عن املعلـم

 .هؤالء أن يتحدثوا عن القيم واألخالق وهم يفتقرون إىل أبسط مقوماا

إن مدرس اليوم والليلة يف املدرسة املعاصرة، ومثله املوظف والـمسؤول وغريها 
لتربية والتعليم عبارة عن آلة ناقلة لـمعلومات خزنت يف الذاكرة، ال من فروع ا

 .عالقة هلا بالسلوك



 ٤٤

 مبجرد أن يرى معلـمه آِلي التفكري والعطاء مشطور -ومعلوم أن الطالب األرعن 
 . يعتقد أن احلياة العلـمية تكمن يف حرية احلركة والتصرف وفق الرغبة الذاتية-اإلرادة 

 خالل األعوام الصعبة من معهد دار املعلـمني -درسني املتخرجني إن أولئك امل
 لـم يراع يف اختيارهم للـمهمة التربوية مقاييس -والـمعلـمات كما أعتقد 

 .واعية تعود بالنفع على الكل كما ينبغي

فالـمعهد اخلاص بتخريج املعلـمني والـمعلـمات يف مدينة خورمكسر بعدن 
تاالً من الطلبة والطالبات ممن حصلوا على مستوى أقل من مثالً يستقبل كل عام أر

احلد األدىن للقبول يف مواد التعليم يف امتحانات اإلعدادية النهائية، األمر الذي يشري 
إىل أن هؤالء يف الغالب من أويل السوابق واالحنرافات، أو أويل الظروف االجتـماعية 

مما جيعل دور املعلـمني والـمعلـمات جممعاً القلقة نفسياً أو اقتصادياً أو أخالقياً ؛ 
 .واالحنرافاتخصباً لكثري من املشكالت 

 مع تغري املناهج التعليمية فترة بعد - للـمعلـم والطالب -إن سوء االختيار 
 قد حول هذا الدور إىل بيئة فاسدة، ومراتع مضادة - تبعاً للسياسة احلزبية -األخرى 

 .عليميلـمدلوهلا التربوي والت

 : وميكن تلخيص أسباب االحنراف إىل ما يلي 
 تطبيق سياسة االختالط بني اجلنسني يف مرحلة املراهقة ؛ مع ضعف التوجيه -١

 .التربوي، والضابط األخالقي
 . جتميع أكرب عدد من اجلنسني؛ املتشاة أحواهلم االجتـماعية وظروفهم النفسية-٢
 .اقع عملهم التربوي إىل دوائر أخرى تسرب املعلـمني األكفّاء من مو-٣
 . فساد التطبيق اإلداري للوائح واألنظمة؛ وسريان الفساد إىل تلك اللوائح ذاا-٤

Comment : حسبما - املشاكل يف اللغة 
:  كلـمة خاطئة، والصواب -يعرف الفقري 

 .ه من وراء القصدمشكالت ؛ واللّ



 ٤٥

إن مما دمر املواقع التربوية يف الوطن، وبدد مشل املعلـمني األكفاء هو سوء 
 التخطيط التربوي يف االنتقال الوظيفي من اهليكل التعليمي املوروث عن حكومة

 . إىل اهليكل الثوري اجلديد)١(االحتاد

كما أن دخول املفاهيم التربوية اجلديدة املتنوعة إىل كافة املدارس والـمعاهد دفعة 
 . كان له أثر سليب خطري على مستقبل التعليم عموماً- وفق القرار السياسي -واحدة 

مة وسلبية ؛ لقد كانت معاجلات اإلدارة التربوية لـمسألة االنتقال املنهجي عقي
 رواد منهج ((وخاصة أن تأسيس املنهج كان حتت إشراف اخلرباء األلـمان الشرقيني 

، وهذه املادة يف واقعنا تعترب مادة جافة لـم يأ هلا أبسط شروطها )٢( ))البوليتكنيك 
 .برغم ما تبذله اإلدارة من دورات وتلخيص معلومات

 يف دائرة التعليم إىل )) البوليتكنيك ((لقد أدى إدخال املنهج األلـماين الشرقي 
تسرب الطالب من مدارسهم، والتحول إىل األعمال واحلرف اليدوية، واالخنراط يف 

 .سلك اجلندية، أو اهلروب عن الوطن كلياً

إن هبوط الرغبة الذاتية للتعليم لدى اموع األوسع من طالب املدارس يف الريف 
 إىل سوء التخطيط التربوي، وإىل تعجرف -ىل  يف الدرجة األو-والـمدينة يعود 

                                                             

آخر سقف سياسي ينشئه االستعمار بعد ظهور النظام اجلمهوري يف مشال الوطن عام ) ١(
مارات والـمحميات وتعيينهم م ، وهو عبارة عن توحيد سالطني ومشايخ اإل١٩٦٣

 .كوزراء يف دولة فدرالية ، وقد استـمر هذا السقف السياسي حىت االستقالل

دراسة املادة النظرية كالنجارة أو الزراعة : عبارة عن منهج جيمع بني النظرية والتطبيق، أي) ٢(
تدهور (( ت عنوان وتطبيقها من خالل العمل امليداين ، وقد أشري إليه يف الندوة اليت أُقيمت حت

 ربيع ١٣ إىل ٧واليت أقامها فرع الدراسات بعدن من )) .. أسبابه ونتائجه.. التربية والتعليم
 . هـ، قدم فيها جمموعة من األحباث خنبة من أساتذة اجلامعة١٤٢١الثاين 
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اإلدارة املركزية املكتبية اهلشة، وإغراق املدارس بالسياسة احلمراء ؛ ارعِة أجيالَنا 
 .املخدوعةَ غصص اجلهل ومرارةَ احلرمان

الطالب املسلـم يف مدرسته ال يعرف اإلسالم، والـمعلـم املسلـم ال ميارس 
المي، واإلدارة ال يعنيها االهتـمام باإلسالم، أو احلديث عنه أبسط قواعد الدين اإلس

مع الطالب، حتت أي شعار كان، واجلهات الرمسية تتحدث عن املسلـمني وعن 
 .اإلسالم مقروناً بالتخلف والرجعية والكهنوت ومحاية اإلقطاع

 -وقد عاصرت هذا اهلراء وشاهدت حال كثري من املمارسات اخلاطئة-ولعمري 
ما هي الثـمرة اليت جتنيها األجيال والوطن اإلسالمي والعريب من هذه :  نفسيأسأل

 الغربة املقصودة ؟ 

 يف -بدءاً بقراءة القرآن، والـموعظة الدينية، وإقامة الصالة-إن ممارسة الشعائر الدينية 
يف مدارس جنوب الوطن ممنوع منعاً باتاً من القاعدة إىل القمة ؛ وشرط الطالب املشتركني 

 .أنشطة األشكال النضالية أن يكونوا متحررين عن عقدة التدين واألوهام الدينية

م ا   : لقد كتب أحد الطالب املتدينني لقريب له خارج الوطن؛ يصف املدرسة اليت يتعـل
 كذاك حياة أبقار السواقي نرى يف اليوم ما هو يف أخيه 
 م الدخيالتعاين اليأس والسأ ولوال عصب عينيها لكانت 

.. ]٤١:الروم[}ظَهر الفَساد يف البر والبحِر مبا كَسبت أَيِدي الناس {((: وكتب آخر 
 -يف مجهورية اجلهل املسلح، والناس يف ضباب حائر، منهم من انقلب على وجهه 

آل [} ديتناربنا ال تِزغْ قُلُوبنا بعد ِإذْ ه{:  ومنهم من يقول -خسر الدنيا واآلخرة 
 ؛ والـمؤمنون الصادقون خيافون أن يتخطفهم الناس، ولقد عم الفساد وطم ]٨:عمران

؛ وانتشرت األباطيل واألراجيف عن اإلسالم واستهزئ به ومبتبعيه عالنية ؛ وأُلغيت 
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مادة الدين على طالب السنة الرابعة الثانوية، وحلّت حملها مادة الفلسفة ؛ ومِنع 
 من االستشهاد بالقرآن العظيم يف ماديت - يف بعض املعاهد - العربية مدرسو اللغة

النحو والبالغة؛ ويناقَش مقترح إلعادة النظر يف مناهج التاريخ اإلسالمي مبا يتالءم مع 
خطط احلزب ؛ وعقوبة من يوزع شريطاً حيمل موضوعاً دينياً ستة أشهر  يف السجن؛ 

اديات أَعداد الطالبات الاليت حيملن ِسفاحاً ؛ وازداد يف املعاهد والكليات واإلعد
وانتشرت اخلمور يف كل قرية ؛ وجاهر امللحدون باإلفطار رمسياً ؛ ومن حتدث يف 

 قُِبض عليه، وحقِّق معه، وال - عن شيء من أمور الواقع -مسجد أو مكان عام 
 .)))١(خيرج إال جمنوناً أو مغسول املخ

رؤ أن يصف احلقائق القائمة، والـمآسي العائمة؛ وكثري وهذا قليل من كثري لو أراد ام
 .ممن يقرؤون يظنون غري احلق، وكثري ممن مسعوا مثل هذا يف خارج الوطن امشأزوا

كيف يكون مثل هذا يف بالد مسلـمة وشعب مسلـم ؟ إن : وقال بعضهم لبعض 
إن الواصفني : ثـم قال أحدهم . هذا ال يتصور؛ فضالً عن أن حيدث يف الواقع املعاش

هلذه األمور لنا إمنا فقدوا مصاحلهم يف تلك البقعة من اليمن ؛ ومن مركَّب احلقد والغيظ 
 .يهولون األمور ؛ كما قد قيل عن مراحل سابقة يف التاريخ مثل هذا القول

لقد تغري كل شيء يف ساحة الوطن ؛ وما التربية والتعليم إال منوذج من مناذج التغيري ؛ 
 : واعد التحول يف هذه املؤسسات قائمة على التدرج يف األمور التالية وقد كانت ق

 التأثر الكلي بتجربة املنظومة االشتراكية يف الدول الشرقية ؛ وأخذ خمططاا التعليمية -١
مناهج التعليمية ؛ ومن ثـم  والتربوية السلبية ليبدأ العمل ا تدرجيياً يف اهلياكل اإلدارية، واـل

 .رباء الشرقيني لإلشراف املباشر على التطبيق االشتراكياستقطاب اخل

                                                             

 .من نص رسالة بعث هلا أحد طالب الكليات إىل قريب له) ١(
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 تقليص املادة التعليمية الدينية يف كافة املدارس، وإيقاف التدريس ا يف -٢
املراحل العليا، وخفض درجات اختباراا وامتحاناا حبيث تصبح غري ذات أمهية لدى 

 .الطالب والطالبة يف حمصالت جمموع النجاح أو الفشل
 توجيه احلرب واإليذاء، عن الدين والـمتدين داخل املؤسسات ذاا ؛ -٣

 ، باستفزاز )٢( ، وأشيد، والطالئع)١(ويكلَّف احلزبيون، وأعضاء املنظمات القاعدية
املعلـم والطالب الذي ينتـمي إىل الدين، أو إىل العائالت املتدينة، وتوجيه أصابع 

ادة الدينية بتهمة املناهضة أليديولوجية الثورة، االام من أعضاء النقابات لـمدرس امل
 .والعمل حلساب دول خارجية

 العمل على تفويج املدرسني والـمدرسات القادرات على تنفيذ السياسة -٤
التربوية اجلديدة من خالل االستقطاب النوعي لكل متجرئة ومتجرئ لالنطواء ضمن 

ع اآلخرين، والتركيز على األطر السياسية ؛ حيث يسهل العمل القسري، وتطوي
استقطاب املرأة يف العمل التربوي ؛ وخاصة يف املراحل االبتدائية واإلعدادية ؛ ليتـم 

 .التأثري على النشء خالل مرحلة املراهقة

وقد شهدت املدارس كثرياً من الشرور، واآلثام املترتبة على هذه السياسة اخلرقاء، 
م واخليبة واإلحباط، من داخل املدرسة وجنت بيوت املسلـمني مرارة األلـ

 .والـمعهد، بل ومن املعلـم والـمعلـمة والـمدير والـمديرة يف بعض األحايني

 
                                                             

 املناطق والـمديريات ، وهي عبارة عن جمموعة عمل داخل هو الشكل السياسي األدىن يف) ١(
 .كل مؤسسة وإدارة تربط بني الشكل اإلنتاجي واخلدمايت والسقف السياسي األعلى

. أشيد هي جتمع شبايب سياسي يسترشد بإرادة احلزب، وهو مبعىن أدق شبيبة احلزب) ٢(
 شبه سياسي لربط أيديولوجية والطالئع هي ناشئة األطفال يف بدايات سن التعليم ، تنظيم

 .األطفال مبنجزات احلزب من أجل حتويل جمرى عقول الناشئة عن اإلسالم وآدابه



 ٤٩

@õbà Ûa@õbà×@üg@‹à©a@bßëNN@
 : قال شاعر قرمطي يف عصر القرامطة اآلباء 

 محلٌّ وقُدست ِمن مذْهِب وما اخلَمر إالّ كماِء السماْء 

:  عن اخلمرة يف عاصمة القرامطة فقال)) ِسفْرنامه (( خسرو يف كتابه وكتب ناصر
إن قضية اخلمر لدى القرامطة لـم تعد من املسائل الدينية، بل أصبحت من املسائل 

 .االجتـماعية واألخالقية 

وإذا كانت كذلك يف ذلك اتـمع األقرب إىل اإلسالم من حيث الزمن واحلكم 
ن اخلمرة يف عصر اإلعالم، واحلرب العالـمية املعلنة ضد واالحتكام؛ فأين ستكو

 اإلسالم، وامتالك الكفار والـملحدين آثار احلركة والتوجيه املعنوي ؟

لقد انتشرت اخلمرة يف الوطن املخمور كالـماء والشراب، ويف وضح النهار، دون 
 .خفاء وال استتار

ة، فكانوا يروا من منظورهم لقد سبق القرامطة اآلباء يف تـمهيد السيادة اخلمري
الفكري جمرد مسألة اجتـماعية ال دينية؛ أما القراصنة األبناء فقد أضافوا إىل 
التشريعات اخلمرية قوانني أكثر فعالية وتأثرياً ؛ فجعلوها من صلب املوارد االقتصادية 

 : اليت تربح اخلزينة من جهتني 
 . املال-١
 . أسر عقول النساء والرجال-٢

قب القانون الرمسي على من ضبط وهو يشرا دون الثامنة عشر من العمر، هذا ويعا
 إذا ضبط، ومن ذا الذي سيضبط يف جمتـمع القراصنة املخمورين ؟ 
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لقد كانت عصور الظلـم واالستعمار ختفي اخلمر، ويتخفى شارا عن الناس؛ 
جماهرته، ورمبا وكان اجلمع األوسع من الناس حيتقرون الشارب ويسفهون سلوكه و

وأما منذ فجر التحوالت فقد انفجر . ضربوه ؛ وأما احلدود فقد عطلت منذ زمن بعيد
 : الربكان عن ثورة مخرية عظمى 

 فتحت له احلوانيت اخلاصة يف العواصم، والقرى، ويف الشوارع العامة، -
 .والـمنتزهات ؛ وعدم احلظر عليه يف مراكز التفتيش، وتسهيل التراخيص للباعة

 ارتفعت نسبة االسترياد للكحول حىت اضطرت الدولة الفتية إلجناز املهمة -
 . ليبدأ إنتاجه)) املنصورة ((التارخيية ؛ وهي تشييد مصنع اخلمر يف منطقة 

 معاقرة عموم رجال الدولة واحلزب هلذه املشروبات علناً، وأقيمت يف بعض -
 .)١(اإلدارات اهلامة بارات خاصة 

ين انتشار ذلك والـمجاهرة به يف أقدس الشهور شهر رمضان ولقد شهدت بعي
وهم يتعاطونه مجاعات مجاعات حتت أشجار احلزام األخضر مبحافظة أبني، وبصق 

 .أحدهم أمامي حمتقراً مروري أمامه، ومتحدياً يل، ومفتخراً بفعلته الشنعاء

طالب ويف مركز من مراكز تدريب املعلـمني والـمعلـمات كان العديد من ال
يدخلون الصفوف ورائحة اخلمر تفوح من أفواههم، ولـما رفع أمرهم إىل اإلدارة 

 .أجريت بشأم إجراءات وقائية تـمنع شرب اخلمر عنهم خالل أوقات الدوام

 ..وانتشرِت اخلمر ومبيعاا لتصل إىل بالد العلـم والعلـماء، إا حضرموت

                                                             

، بينما ارتفعت %١٠٠م إىل ٨٠-٧٩ارتفعت نسبة استرياد املشروبات الكحولية عام ) ١(
 .، وانعدمت بضائع أخرى من السوق%١٢٠بالـمقابل أسعار البضائع االستهالكية إىل 
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ـمتع مبكانتها العلـمية،  ت- منذ عهودها السالفة -لقد كانت حضرموت 
والعلـمية، والتارخيية ؛ وكان ذكر اخلمر معدوماً يف أرجائها، بل وغري متوقع؛ اللّهم إال 

 .إذا كان أحد املنحرفني والـمتأثرين باألسفار، أضاع حياته يف الغربة الظاهرة والباطنة

ملسكرة يف ولـما تـمكن النظام األمحر من مقاليد األمور أطلق حرية املشروبات ا
كل أحناء املنطقة دون استثناء، بل وأطلق احلرية واألمن لكافة األفراد الراغبني يف 
معاقرة اخلمور حيثـما شاؤوا، وم وحبريتهم حتولت مدن العلـم والتقوى والدين 

 .والتدين إىل مواخري للسكر واخلمر، والعتو والنفور، والزنا والفجور

 اخلمر والسكر هو أا موجودة يف كثري من بالد إن تعليل االشتراكيني لـمسألة
العرب والـمسلـمني، وهناك مئات يشربوا يف بيوم وفنادقهم ويف رحالم 
وأسفارهم، وأن مثل هذا مربر منطقي لالستـمرار يف شرب اخلمر داخل املرتل 

  !وخارجه، وإذا كان هناك من يشربه يف مرتله فما املانع من شربه أمام املأل

 ال جيعل الوزراء واألمراء واألغنياء واألغبياء حجة - يف حتليل اخلمر -واإلسالم 
يف الفعل والترك، وال يف اإلعالن بالشرب أو اإلسرار، وإمنا هذا منطق املدافعني عن 

 .فساد واقعهم دون النظر إىل صلب التشريع وحكمه

ة من أتباع احلزب إن سياسة قراصنة اليوم قد أعادت تشكيل النفسيات احمللي
والدولة ومساسرم، ليصبحوا مشرعني للحياة، ومنظرين للـمستقبل من داخل األقبية 

وال حييق املكر . املخمورة، والعقول اهلشة املأسورة، يتحدون اللّه، والرسول، واإلسالم
 .السيء إال بأهله
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لبشري كائن بشري مسؤول ؛ له خصوصياته وأخالقياته، الـمرأة يف اتـمع ا

: وحدوده الشرعية وآدابه املرعية، ضمن وظيفته األزلية اليت خِلق من أجلها، وضابطها
 .الشرع اإلسالمي

ولكن البشرية اإلنسانية قد تـمردت على األديان بعمومها، وبرز يف احمليط 
 عن املرأة وحقوقها بصور خارجة اإلسالمي من أتباع الفرق والتيارات من يتحدث

 .عن لياقة اآلداب يف اإلسالم

 يرسم للـمرأة صورة جمانبة لإلسالم يف مبادئه عن - كمذهب منحرف -فالبابية 
اعترفت البابية حبقوق املرأة، حىت أوجب إسناد مراكز القيادة : يقول مبدؤهم . املرأة

 ومسحت هلا بإبداء الزينة والتجمل، يف الدين إليها كالرجال ؛ ورفَعت عنها احلجاب،
 .)١(وحرمت الطالق أحرج حترمي 

والقرامطة اآلباء جتاوزوا كل هذا احلد يف مسألة حقوق املرأة حىت أباحوا هلا كل 
  : )٢(حمرم، وقصيدة الشاعر القرمطي شاهدة على ذلك 

 وغَني هزاريِك ثـم اطْريب خِذي الدف يا هذه والعيب 
 وهذا نيب بـنـي يعرِب وىل نيب بـنـي هاشٍم ت

 وهذي شرائع هذا النيب لكل نيب مضى ِشرعةٌ 
 وحطَّ الصيام فلـم يتِعِب فقد حطّ عنا فروض الصالةْ

                                                             

 . حملمد وجدي)) دائرة معارف القرن العشرين (() ١(

 يف شرح قصيدته، )) نشوان احلمريي ((هذه القصيدة متداولة يف كتب التاريخ، أوردها ) ٢(
 . للخزرجي))تاريخ اليمن((ووردت يف 
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 وإن صوموا فكلي واشريب إذا الناس صلوا فال تنهضي
  يف يثرِبوال زورةَ القرب وال تطليب السعي عند الصفا
ِرِسنيك املعأِو األجنيب وال تـمنعي نفس األقربني ِمن 
لَلِْت هلذا الغريبمةً لألِب فكيف ححرِت موِصر 
 هبلـمن ر الِغراس ِْدِب أليساه يف الزمِن اوور 
 محلٌّ فقُدست ِمن مذْهِب وما اخلمر إال كماِء السماْء

 صحت هذه القصيدة عن شاعر القرامطة اآلباء أم لـم تصح؛ فالسلوك وسواء
 - يف اتـمع الثوري اجلديد -املتبع خري شاهد على الفكر والـمبدأ، فالـمرأةُ 

إنسانٌ مشارك يف كافة ااالت العلـمية والعملية واالجتـماعية والعاطفية 
 .واالقتصادية، دون تـمييز أو استثناء

ق يف حتقيق فرص املساواة العادلة مع الرجل يف حقل التعليم والسياسة بل هلا احل
واالقتصاد، واالشتراك يف املنظمات اجلماهريية والشعبية، والترقي حبرية يف هيكل 

 .السلطات السياسية واحلزبية، وحماربة األفكار الرجعية املتـمثلة يف الدين ورجاله

الكثري من طالبات املدارس اإلعدادية إن هذه املقوالت الالهبة للصدور أغرت 
والثانوية واجلامعية كي يصبحن داعياٍت للـمبادئ اجلديدة، ومتبـنـيات لألطر 

 : السياسية االجتـماعية املنفذة هلذه األفكار، ومنها 
 فتح احتادات نساء اليمن كمنظمات مجاهريية مستقلة حتارب الرؤية اإلسالمية -١

 .وتناقضها
محو األمية، مع التركيز على إبراز اإلسالم كفكر إقطاعي  فتح صفوف لـ-٢

 .كهنويت قاهر لـمواهب اإلنسان
 . إجبارية تعليم الفتاة يف املدارس املختلطة-٣
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 اشتراك الفتاة يف منظمات الطالب والطالبات وحركات الشباب، كرد فعل -٤
 .ضد االلتزام يف اإلسالم

ماعي والثقايف العام عرب قنواته،  مشاركة املرأة يف كافة النشاط االجتـ-٥
 .والتعريض باإلسالم كدعوة جامدة ضد التقدم

 تبـنـي قانون األسرة الذي يكفل للـمرأة حريات واسعة يف ممارسة -٦
 .حقوقها الذاتية، وانتزاع القرار من يد الزوج واألسرة

٧-ا إىل ما  حماربة كل األفكار الدينية واالجتـماعية املضروبة على املرأة إلعاد
الـمرأة ناقصة ((، واحلجاب، و)٢( ))األركان األربعة((، و)١( ))عصر احلرمي((يسمونه 
 .إخل..))عقل ودين

لقد اختذ هؤالء املنظرون وضحاياهم من العالقات االجتـماعيةَ خالل مراحل التحول 
 والتغري ونقض احلكم اإلسالمي احلق؛ حجةً هلم كي يتجاوزوا اإلسالم ومبادئه، إىل

 .أطروحات الكفار ومعاجلة امللحدين ومفكري الشعوب املنحرفة أخالقياً

 ال ينبغي أن يتهالك إىل مستوى - من وجهة نظرنا -واحلديث عن املرأة وحقوقها 
اإلسفاف الذي تنطلق منه مبادئ اجلدلية التارخيية، والفلسفة املاركسية اللينينية ؛ وال 

الكلي الذي انغلقت فيه عادات بعض أن ينغلق إىل مستوى التحجر والرفض 
اتـمعات العربية واإلسالمية ؛ وحنن هنا لسنا يف مقام اجلدلية، وإمنا حنن يف مقام 

 .)٣( جدالً، وأقام له دولة- بالضرورة -التقرير لوقائع احنراف فكري وأخالقي ؛ أفرز 
                                                             

يطلق على مرحلة الدولة األموية والعباسية اليت كثرت فيها اجلواري : عصر احلرمي ) ١(
 .توالوصائف يف البيو

عبارة يتداوهلا املعارضون لـمكث املرأة يف املرتل، فيعربون عن املرتل : األركان األربعة ) ٢(
 .باألركان األربعة، أو خلف اجلدران

 : وكان شعار هذه الدولة يف املؤتـمر األول للـمرأة ) ٣(
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 دستور من وقضية املرأة واحدة من القضايا املهمة يف كل عصر وزمان ؛ وال يكاد
 إال وتعرض لشأن املرأة وحقوقها، ويف - أكان حمقاً أو مبطال -دساتري األرض 

 .مقدمتها اإلسالم، وهو احلكم الفصل

ويف منطقتنا املنكوبة وردت قوانني احلرية والـمساواة للـمرأة، ومساواا 
 .ومشاركتها للرجل ممتزجة بالكراهية لكل ما هو قدمي دون تـمحيص وال تـمييز

وبالطبع فإن يف القدمي املتوارث صبغة اإلسالم احلنيف، ولـما كان القراصنة األبناء 
 فقد أعلنوا -كآبائهم التارخييني- حرق األخضر واليابس -من تركيبهم الطبعي-

إسالميتهم اإلعالمية، وجذروا يف الواقع املخذول كل عالقة باإلسالم ومفاهيمه؛ ما 
 فقد ظلت بأيدي مأذوين احملاكم تـمثل صورة عدا العقود واألنكحة والطالق،

األسرة املسلـمة يف احلكم واالحتكام ؛ وما فوق ذلك فقد أصابه الداء وتنازعته 
 .األهواء

 يعين إشباع الرغبات اجلنسية - لدى كثري من الرجال والنساء -إن مفهوم احلرية 
 لـم يسبق له مثيل؛ املشبوهة املريبة داخل مواقع العمل واإلدارات والـمؤسسات مبا

بل صارت خيانة املرأة لزوجها جمرد سلوك طبيعي إذا كان له ما يربره ويدفع إليه، 

                                                                                                                                                    

 يا رفيقتنا اليمنية يا امرأة رمز الصمود 
  اسحقي أعداء الثورة أنيت إنسان عنود

 بالتحالف يف املسرية حطمي كل القيود 
 مع العمال رمز الطليعة والفالحني واجلنود

 : ويف شعار آخر 
 والـمرأة الزم تتحرر من عالقة رجعية 

 تعمل يف احلقل ويف املصنع عرب مسريتنا الثورية
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 مسألة اجلواز الرمسي لإلجهاض يف - يف خفاء -وأخذت اجلهات املسؤولة تناقش 
 -كعدن -املستشفيات الرمسية بعد أن اجتـمع لدى أقسام الشرطة يف بعض املدن 

بات يطالبون بالتزويج أو إفراغ ما يف األحشاء ؛ بل وصل عدد من الشباب والشا
 على االرتباط - ظناً أو حتقيقاً -األمر يف حاالت كثرية إىل إجبار الشباب املتهمني 

 .الرمسي بالفتاة اليت تنسب إليه محلها

لقد عادت صور العصر اجلاهلي من جديد، وعاد أيضاً يف املقابل امتناع العشرات من 
الزواج ألسباب متناقضة ؛ فالشاب األرعن حيصل على بغيته اجلنسية بيسر الشباب عن 

وسهولة ال تكلفه مسؤوليات األسرة، وال ارتباطات اجتـماعية ثقيلة، وقد أسقطت على 
ألسنة القراصنة حرمة اآلداب، ومسؤولية األخالق، وضعفت مسألة الوازع واخلوف من اللّه 

ه، وال يقيمون للشريعة أدىن اهتـمام أو احترام، والقادة ؛ فالشيوعيون ال يؤمنون بوجود اللّ
العطشى وزبانيتهم أكثر الناس استهتاراً باألخالق، وأكثر الناس ازاماً أمام الكأس والـمرأة 
؛ بل ومن أجل شهوام ميارسون الضغوط السياسية واإلدارية على ضحايا التقدم واحلرية من 

 .إلدارية املختلطةالفتيات والنسوة ضمن الوظائف ا

لقد أدى االيار اخللقي يف اتـمع املوبوء إىل فجائع وفظائع، جعلت بعض اآلباء 
مضطراً إىل تربية أبناء ليسوا من صلبه، واضطراره ذلك نابع من اشتغاله داخل عمله 

 .ودائرة سلطته مبا اشتغلت به املرأة ذاا

 حد ما، أو من الراغبني يف احلياة ونوع آخر من الشباب امللتزم، أو احملافظ إىل
الكرمية اهلادئة، بعد أن سرب غور التجربة املنحلة يرفض الزواج لشمول العقدة املركبة 
يف بنات الزمان خشية أن يقع فيما ال حيمد عقباه ؛ وقد رأى العديد من األزواج فشل 

القات املنحرفة حبيلة زجيام منذ ليلة الزفاف عندما تيقن ليلتها أن املرأة قد مارست الع
 .أو ضغط أو ايار ذايت
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إن كثرياً من العائالت واألسر يف املدن واألرياف حافظوا حق احملافظة على شرف 
السلوك واحلشمة واألخالق، وتأدبوا رغم مشول الفساد يف اهلياكل الرمسية، وكان 

م داخل موقف هؤالء نابع من حصانة األسرة، وتدينها املتوارث، بل وقاوم بعضه
أسرته كل مظاهر الضعف واالستحسان املشني، لتبقى مبادئ اإلسالم يف الشعب 

 .املسلـم مهما اارت مبادئ القادة، وازمت ثقتهم باللّه والدين

لقد عرفت بالدنا اليمنية أمناطاً من احلرية والـمساواة للـمرأة دون احلاجة 
، تشارك يف البيت واحلقل، وحترث لتسييسها، فالـمرأة يف الدين تعترب سيدة املوقف

 األرض وتسقي الزرع وترعي املاشية، ومنهن من تستقبل الضيوف 
 وتكرم الوفود ؛ بل ومنهن من تشارك يف القتال وتصلي - مع كمال احلشمة -

وتصوم، وتعرف حق اللّه ورسوله وحق الزوج والوالدين واألرحام واجلريان حسب 
 .جيه من العلـماء والـمصلحني والدعاةحمدود معرفتها، وتستقبل التو

 املتبـنـي أسس التحوالت الفكرية )) الغزو الثقايف ((إن اجلديد يف جمتـمعنا هو 
واالجتـماعية لـمعاين احلرية والـمساواة، إضافة إىل احلقد املدفوع والـمسيس 
 داخل اخليمة العربية اإلسالمية لفرض احللول الغريبة على اتـمع اإلسالمي

 .باستغالل أنصاف املثقفني وضحايا املراحل املتلقبة

 فسيدة املرعى والـمرتل واحلقل - وخاصة املسلـمة احملصنة -أما املرأة 
 أكثر - يف سبيل تطبيق واجباا -والـمجتـمع، وأم التربية والسلوك، وال حتتاج 

 مواقف؛ اللّهم من أدب اإلسالم ؛ وما دون ذلك فاألمر ال حيتاج إىل ثقافة، وال تفجري
 .إال إذا كان من جنس الوباء اجلديد املفروض على أمتنا من أعدائها التارخييني

إن بعض العادات اجلارية يف بعض مناطق الوطن مثل تعدد الزوجات على غري حاجة 
ماسة لذلك ما سوى املتعة والتلذذ، فيتزوج واحدة ويطلق األخرى، أو ما حيصل من عقد 
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أة دون علـم أحد وال إشاعة ذلك، كما هو يف بعض أحناء زواج خفي على امر
حضرموت، حبيث يتزوج ويولد له، وال يعرف عنه ذلك إال يف دائرة املرتل الذي تزوج 
منه، إن كل ذلك مما يتخذه املغرضون حجةً على نقد اتـمعات، وتنقيص ديانام، 

ـمساواة، لـمعاجلة مثل هذه وتربير جتاوزات التحوالت والدعوات املنادية باحلرية وال
 لبلوغ مآرم الدنيئة لنسف عالقات اتـمع برمِتها )١(الظواهر، أو جلعلها حصان طروادة

متـمثلة بشرعة اإلسالم اليت هي -؛ والقول الفصل يف ذلك أن حقيقة األديان السماوية 
ء بطريقة  أباحت للرجل تعدد الزوجات بطريقة مسؤولة ومشروعة، سوا-آخر الشرائع

سرية أو جهرية، إال أن إعالن الزواج سنة متبعة، وفيها درٌء لكثري من املفاسد ، ولعل 
السبب املؤدي إىل اإلفراط يف الزجيات أو إسرارها يرجع إىل أسباب خاصة باألفراد 
أنفسهم ، وبعادات اتـمعات ذاا، وليس هلا حكم عام، وإمنا الضابط املطلوب أن تتبىن 

 .نظمة والـمحاكم هذه األمور حىت ال خترج عن موقعها السليماأل

والعود يف كل األحوال إىل عدالة اإلسالم كفيل للجميع بإعادة املياه إىل جماريها، 
وضبط الزواج والطالق سراً وجهراً، وأيضاً ضبط الدعوات االنفعالية القائمة على 

 .سياسة هدم اتـمع، وتفكيك األسرة

اركسية احلاقدة يف املنطقة بأيدي عصبة من شواذ اتـمع لقلب كل لقد جاءت امل
 ..املقاييس واألعراف والـمفاهيم، وكان أمراً مقضياً

                                                             

أرادوا غزو حصن  أن اليونانيني -فيما يقال-يقصد به التوصل إىل املطلوب حبيلة، وقصته ) ١(
طروادة الروماين فلـم يستطيعوا لـمناعة حصون بالدهم، فأرسلوا إىل ملكهم تـمثاال 
ضخما يشبه احلصان، وعندما أدخلوه حصنهم فوجئوا بعشرات اجلنود خيرجون من 

 .التـمثال ويفتحون باب احلصن للجيش القادم، وانتصروا عليهم، فذهبت مثال
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 -خالل السنوات األوىل من سيادة الفكر األمحر-إن جمريات األحداث يف املنطقة 
، قد ضربت كيان املرأة اليمنية املسلـمة ضربة جارحة للخلق والدين والضمري 

وشاهد ذلك تلك األساليب الوقحة اليت مارسها زبانية النظام يف عدن، وأبني، وحلج، 
وجعار، واحلصن، وحضرموت، وحبان، ونصاب، وغريها من مدن جنوب الوطن 
املغلوب على أمره عشية االنتفاضة املسلحة، وما رافقها من إجبار العائالت احملصنات 

ن، للـمشاركة اإللزامية يف املسريات الغافالت على اخلروج من خمادعهن وبيو
 !الثورية، وكان قراراً حامساً، وما أغرب احلسم يف هذه املواقف 

 عجائز البيوت، وخمدرات املنازل، ونسوة - حتت وطأة االستفزاز -وخرجت 
لـم يعرفن األسواق وال الطرقات منذ أن ولدن إىل يوم املسرية، تدفعهم سلطات 

 .يتصورونه إجنازاٍت ومكاسب ، وهي مثالب ومعايب البغي والنهب إىل ما 

لقد سجن عدد من الرجال واآلباء حبجة تعويق النساء والفتيات عن املشاركة يف 
املسريات، وسِجن عدد آخر وحرموا من نصيب السكَّر املقرر شهرياً لتـموين 

ملسريات أو العائالت ، حرموا منه شهوراً طويلة بتهمة حجز الزوجات أو البنات عن ا
 .عن االلتحاق بصفوف حمو األميات

لقد هتف الكادحون يف تلك األيام احلمراء تافات وشعارات عديدة ، كلها تقطر 
 :محاساً ودماً وهتكاً وفتكاً بالشعب املغلوب 

 سحق الكهنوت واجب حمو األمية واجب
 حترير املرأة واجب حرق الشياذر واجب

 : ار واحلصن وغريها مسريات التحول تف بزعيمها الرمز وسارت يف شوارع أبني وجع
 سالـمني حنن أشبالك وأفكارك لنا مصباح 
 وأشعلناها ثورة محراء باسم الكادح والفالح
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 وقف - مدينة الوعي اإلسالمي والثقافة الدينية الثابتة -ويف مدينة ترمي الصامدة 
احلركة املاركسية يف إحدى املناسبات العمال والـمواطنون موقفاً شجاعاً أمام كتلة 

اليت أغفلت احلديث عنها أجهزة اإلعالم ، فلقد سجل التاريخ للعمال احلضارم مبدينة 
 م موقفهم الشجاع ضد ذيول ١٩٧٤ ، ١٩٧٣ ، ١٩٧٢ترمي خالل األعوام الصعبة 

  من حضور االجتـماعات اليت))اخلليف((النظام احلاكم عندما رفض العمال يف حافة 
 .دعت إليها اللجان الشعبية ، فاختذت ضدهم إجراءات صارمة

 تـموين األغذية، وأعلنت الفئة - مع غريهم -سِجن العشرات منهم، وحرموا 
احلاكمة حترمي مباشرة األعمال عليهم، ومنع خروجهم من ترمي ، كل ذلك يف سبيل 

 -نساًء وأطفاالً  رجاالً و-إذالهلم جوعاً، وعوزاً، وحاجة؛ ولكن عمال اخلليف 
 .وقفوا مع إخوام موقفاً إسالمياً عظيماً

توقف عمال اخلليف مجيعاً مع إخوام عن العمل مدة أربع سنوات كاملة، فأغلقت 
احلكومة كافة املدارس أمام أبنائهم وبنام، فعمدوا إىل فتح صفوف التعليم يف بيوم، 

ألبد، وعملوا على تدبري معيشتهم وأعلنوا إضراباً عاماً ضد مدارس النظام إىل ا
وأغذيتهم بأشرف الوسائل وأحسنها ، ورفضوا االشتراك يف سلك النقابات العمالية 

 .رفضاً شجاعاً

وجن جنون الرموز املنفذة لقرارات االستفزاز، وقام خطيبهم يف إحدى 
، إن هؤالء العمال لـم يعرفوا مصلحتهم فحاربوها : االجتـماعات الشعبية يقول 

وهم بذلك يتيحون لإلقطاع فرصة اهليمنة على عقوهلم من جديد، وأثناء الكلـمة 
كان العمال يصدرون بأصوام تشويشات منتظمة مما أزعج احملاضر وأتباعه ، فقطع 

 .كلـمته وعاد من حيث أتى
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لقد شددت السلطات قبضة احلصار املادي على هذه الفئة الصامدة حىت ما بعد عام 
 أن املرأة احلضرمية قد عودت نفسها على الكسب والعمل يف املزارع م، ولوال١٩٧٨

 .والغيطان؛ لـمات كثري من العمال وأبنائهم جوعاً وعوزاً وفاقة

 - خالل سنوات احلصار -لقد سجلت املرأة املسلـمة حبضرموت يف مدينة ترمي 
كة، موقفاً مشرفاً وعظيماً، وأعادت للـمرأة حقائق معىن الصمود والـمشار

 .والـمساواة العملية يف جمتـمع العلـم والشريعة والدين واألخوة يف اللّه

إن موقف القراصنة األبناء من املرأة هو موقف القرامطة اآلباء ، ولنتعرف على هذه 
املواقف علينا أن نتأمل التقرير اخلاص الذي قدمه الدكتور إيلي كاريل إىل املؤتـمر 

م، وفيه يتضح موقف ١٩٦٠ظرية املنعقدة يف جمشكاال عام الروسي للعلوم واألحباث الن
 .الكتلة الشرقية والغربية وذيوهلما اندة يف األوطان العربية واإلسالمية

إن خملفات الدين اإلسالمي اليت تنطوي على السلوك اإلقطاعي جتاه املرأة : جاء يف التقرير 
ة يف تقييد اشتراك النساء يف احلياة ال تزال باقية يف بعض اجلهات، وتتـمثل بصورة رئيسي

االجتـماعية والسياسية، ويف تعدد الزوجات ومهر العروس ، وهي تقاليد تتناقض مع مذهبنا 
االشتراكي، وقوانيننا الشيوعية ، وهلذا فإن من الضروري أن خنوض كفاحاً جمرداً من كل 

العقوبات الصارمة وفقاً رمحة أو تسامح ضد مجيع هذه املخلفات، ليس فقط عن طريق توقيع 
 خبلق رأي عام ساخط يندد بأولئك - يف كل مناسبة من املناسبات -للقانون، بل والقيام 

 .)١ (الذين يتـمسكون ذه العادات والتقاليد الضارة

لقد استجابت مدرسة الثورة احلمراء يف جمتـمع القراصنة األبناء هلذا النداء، وما 
والنسوة والـموظفات املتحررات من مظاهر احلشمة هؤالء اندات من الفتيات 

واألدب، وهن يتصدرن يف احملاضرات واللقاءات والـمجالت، ويتحدثن عن 
                                                             

 .حممد البهي.   د))مجتـمع املعاصر  الفكر اإلسالمي والـ(() ١(
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 وخاصة يف -األعراف والتقاليد البالية كما يسموا، وينشرن األكاذيب عن اإلسالم 
 - بصراحة غريبة - ويناقشن -احلجاب والـمرياث، وسلطة الرجل على املرأة 

 .ألة حترير املرأة عن الرجل اقتصادياًمس

كل هذه الربامج واخلطط واألنشطة الثقافية واالجتـماعية والسياسية اليت تشهدها 
املرأة املعاصرة يف الوطن مكرسةٌ بعناية تكريساً إعالمياً مقصوداً لتشويه حقائق العدل 

 .)١(االجتـماعي يف اإلسالم

 اليت يبصر من خالهلا قادة السياسة -يف اإلسالم إن الرؤية املنحرفة عن قضايا املرأة 
 احمللية - تنبع يف أساسها من مصاحل التطبيق املشترك بني هذه القوى -واإلعالم اليوم 

مية   يف مزاد السوق ، وهلذا وذاك فإن الكثري من علـماء املسلـمني قد فسروا -والعاـل
 مبا يسهم يف فتح ثغرة الصراع املباشر معاين كتاب اللّه ومفاهيم السنة والتاريخ اإلسالمي؛

 . حول قضايا املرأة، وأعطوا دعاة الدجل واالحنالل ورقة يلعبون ا ضد اإلسالم

 هذه )) أهداف األسرة املسلـمة ((وقد خلَّص الكاتب حسني حممد يوسف يف كتابه 
 :  فقال - اليت يستند عليها دعاة التحلل واحلرية -الضالالت املقصودة 

ؤالء من زعم أن اإلسالم قد سبق الغرب إىل مساواة الرجل بالـمرأة، من ه
ومشاركتها له يف سائر مناحي النشاط، واستدلوا على ذلك حبضورهن صالة اجلماعة، 
 .واشتراكهن مع الرجال يف احلج، وخروجهن لصحبة اجليوش، ومسامهتهن يف القتال

إلسالم ال مينع املرأة من مشاركة الرجال  أن ا- مما تقدم -ومن هؤالء من استنبط 
يف ممارسة احلقوق العامة مستدالً على زعمه مبا حدث يف عهد عمر بن اخلطاب رضي 
: اللّه عنه  حني دعا إىل عدم املغاالة يف املهور، فاعترضته إحدى النساء بقول اللّه تعاىل

                                                             

  .)) قضايا املرأة يف اإلسالم ((عن ) ١(
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}ذُوا ِمنأْخطاراً فال تِقن ناهديتـم ِإحيئاًوِإنْ آتش وبأن املرأة ]٢٠:النساء[} ه ، 
 من دافعي الضرائب فمن حقها أن تتـمتع بكل احلقوق - باعتبارها كالرجل -

 .السياسية سواًء بسواء

وأضاف آخرون إىل ما تقدم من أدلتهم املدحوضة مناذج انتقوها من كتب التاريخ 
 : أو األدب مما بني احملققون زيفها، ومن ذلك 

 قامت بنصيب كبري يف الدعوة إلسناد - رضي اللّه عنها -فاطمة  أن السيدة -١
 .اخلالفة لإلمام علي بن أيب طالب

 تزعمت تزعماً مباشراً احلركة املضادة - رضي اللّه عنها - أن السيدة عائشة -٢
 ونادت بوجوب خلع بيعته، واخلروج عليه، - رضي اللّه عنه -خلالفة اإلمام علي 
 .نفسها بطلب الثأر من قتلة عثـمان رضي اللّه عنهوحماربته ، وأخذت 

 أن شجرة الدر تولَّت السلطة مبصر، وساست الرعية يف أيامها أحسن سياسة، -٣
 .وكان خيطب بامسها على منابر مصر

 . أن اخلَيزران لعبت دوراً كبرياً على مسرح السياسة-٤
الستئناف العليا ،  أن أم اخلليفة املقتدر كانت مبثابة رئيسة لـمحكمة ا-٥

 .فكانت تقدم إليها الشكاوى فتحكم فيها
 أن احلجاب منكر بدليل إحرام املرأة يف احلج، وجواز نظر اخلاطب -٦

لـمخطوبته ، وانتهى ذلك القول أن احلجاب كان من خصوصيات نساء النيب  صلى 
 .انتهى كالم حممد حسني يوسف. اللّه عليه وسلـم  وحدهن 

ت ال تعد حجة أحد على اإلسالم يف قضايا املرأة املعاصرة ، حيث إن وهذه االستدالال
 فهي جمرد مواقف خاصة اقتضاها حدث طارئ ال مثال - إذا صحت -هذه القضايا النادرة 

مواقف املعاصرة للـمرأة، وحرياا  .له يف الواقع ذاته، وليس فيه أي مشاة باـل
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 تبعات ذات جذور -نادى ا يف زماننا  امل-لقد اقتضت مفاهيم املساواة واحلرية 
كافرة، وتنظريات فاجرة، أدت إىل شرخ خطري يف التركيب االجتـماعي لألسرة، 

 : واحلياة االجتـماعية، ومن ذلك 
 إمهال تربية األطفال، وحتويل الغالب منهم إىل احلواضن، وروضات األطفال، -١

أثر ويؤثر على مستوى الذكاء وسالمة  ، مما )) مربيات األطفال ((واجلدات، والدايات 
ويف بعض البالد قد يضطر األمهات إىل استخدام . الوعي والعالقات املستقبلية

احلاضنات من الكافرات أو من ال خالق هلن، فينشأ األطفال نشأة ذات انفصام يف 
 .الشخصية
النسل؛  اضطرار املرأة إىل استخدام موانع احلمل والعقاقري املعينة على حتديد -٢

للتخفيف من أعباء احلمل والوالدة والتفرغ للعمل، وخدمة الرجال يف املكاتب 
 .والوظائف، ويترتب على هذا األمر أضرار خلقية وخلُقية كثرية

 انطواء كافة دعوات التحرر والـمساواة يف اتـمع حتت املنظمات -٣
ـمثل مفاهيمه، وال تعمل خلدمة العالـمية اليت ال عالقة هلا بالتشريع اإلسالمي، وال ت

 إحدى ركائز العداوة املربجمة ضد اإلسالم - على العكس -انتشاره ، بل تعترب 
 .ومواقفه العادلة، بأساليبها امللتوية وبياناا الوقحة

 إرهاق االقتصاد الفردي والـمحلي بزيادة نسب االسترياد للحليب افف -٤
ل أمهان بالـمشاركة الفعلية يف احلياة العامة، الذي يغذى به األطفال نتيجة انشغا

وما يترتب على هذه األطعمة املستوردة من اضطرابات هضمية ونفسية ومضاعفات 
صحية، تلزم اإلنفاق على األدوية والعقاقري والـمهدئات، إضافة إىل نقص املعدالت 

اركة العملية الغذائية الكافية لألطفال، وكل هذه اخلسائر تفوق بكثري مردود املش
 .للـمرأة يف عملية اإلنتاج والسياسة، عند التـمحيص والتدقيق
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إن العقدة املريضة اليت ركبها الشعور بالنقص لدى العقول املتحررة يف العالـم 
اإلسالمي ناجتة عن تأثرهم البالغ بالدعاية الغربية والشرقية، بينما احلقيقة والعدل 

 .مة العدالة يف اإلسالم، والعمل على تطبيقهايقتضيان أن نربهن للجميع على سال

 على إعطاء اإلنسانية - وهو الدين احلق والـمنهج العدل -لقد عمل اإلسالم 
 قوانني حيام املعيشية، ورتب وظائفهم االجتـماعية، - رجاالً ونساًء -بعمومها 

 ى الرجل املسلـم عن اجلَبغَّب ، واِخلصاء، والترهب، وهجر النساء ت)١(وبتالً، ور
يف الزواج، وأباح التعدد بشروطه، ومحى املرأة باحلجاب، مع العفة والشرف وغض 
البصر، وأعطاها نصيباً وافراً من العاطفة، واحلنان، لترعى األبناء، والبنات، وجتهز 

 .لألمة جيل السالمة والعلـم واالستقامة

 ويف مواقف أمهات املؤمنني، ويف حياة الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلـم وصحابته،
وما ثبت عن سلوك اجليل األول من عفة وشرف ومساواة ذات ثوابت شرعية وآداب 

ولو علـم املسلـمون . مرعية؛ يف ذلك كله غُنيةٌ لـمن أراد أن يذَّكَّر أو أراد شكوراً
تطلع بيقني حقائق السالمة للـمرأة والرجل يف ثوابت هذا الدين احلنيف، لكفاهم عن ال

 .إىل خيانات الكفار، وويس الفجار، وشعارات اإلفك يف العصر املنهار

م خروج املئات من الشباب ١٩٧٢لقد شهدت املنطقة عشية االنتفاضة الشعبية عام 
 .حترير املرأة واجب: والشابات واآلباء واألمهات هاتفني 

البيوت وحتركت املسريات عرب الشوارع، بينما كانت عناصر السلطة تكتسح 
إلخراج النساء مشاركةً يف احلدث التارخيي، ويف املسرية أُحرقت عشرات الشياذر اليت 
كانت النسوة يتحجنب ا، وقام بعض زبانية النظام برفس النسوة الاليت أبني خلع 

                                                             

: تعطيل وظيفته بالكي أو بغريه ؛ والترهب : قطع عضو الرجولة ؛ واِخلصاء : اجلَب ) ١(
 .االشتغال بالصوم والعبادة عن الشهوات احلالل
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حجان، وحتولت نقاط التفتيش بني عدن وأبني وجعار وشقرة إىل ثكنات حتقيق 
ل سيارة تـمر، ونزع شياذر النساء تعبرياً عن لـمن عرب الطريق، وإيقاف ك

 .حترير املرأة واجب: املشاركة يف تطبيق الشعار 

البد أن يرتبط نضال املرأة : وجاء يف قرارات املؤتـمر األول للـمرأة اليمنية
بنضال الرجل على كل أصعدة اإلنتاج، وأن تتحرر املرأة من كل قيود املاضي 

تـمع، كان الرجل يصرخ أنه يريد رفيقة له يف وجربوته واضطهاداته لنصف ا
 .احلقل، ويف املصنع ، ال زوجة لـمجرد املتعة وكفى
 بايل رفيقة تساعدين حنيا حياة رفاقية

 نعمل يف احلقل والـمصنع حياة بسيطة اقتصادية
 وأنت يا عامل املصنع شيد صناعات ثورية
 )١(والبور الزم حتوهلا تصبح أراضي زراعية

@
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  : ١٨٦ ص)) حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه ((كتب األستاذ عباس حممود العقاد يف كتابه 

االقتصاديون املاديون ينكرون ملك رؤوس األموال أصالً، ويرفضون السماح 
 للفرد مبلك شيء ميكن أن يسمى ماالً، أو رأس مال، وال معيار عندهم حلق الفرد يف

 .أجور العمل إال ما تفرضه اجلماعة من نفقة على قدر احلاجة إليها

إن العالـم الذي ندركه حبواسنا، : ويقول فردريك إجنلز يف تقريره عن الفلسفة املادية 
والذي حنن جزء منه هو احلقيقة الوحيدة، وليس اإلدراك والتفكري إال نتاجاً لعضو من أعضاء 

                                                             

 .١٣٥ ص)) قرارات املؤتـمر األول (() ١(
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ادة من إنتاج العقل، بل إن العقل نفسه ما هو إال أمسى إنتاج جسمنا، وهو املخ، فليست امل
 .ال إله ، واحلياة مادة : ويضيف ماركس على هذا املبدأ قوله . املادة 

 أما القرامطة اآلباء فيقولون كما أتى على لسان عبد اللّه بن احلسن القريواين 
سن بن سعيد اجلنايب القرمطي  يف رسالة رفعها إىل سليمان بن احل- أحد الباطنية األوائل -

إذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ به، فعلى الفالسفة معولُنا، وإنا : )١(وردت يف بعض كتبهم
وإياهم جممعون على نواميس األنبياء، وعلى القول بِقدِم العالـم، لوال ما خيالفنا فيه بعضهم 

لشرائع يعبدون إهلاً ال يعرفونه، وال إنَّ أهل ا: وقال أيضاً. من أن للعالـم مدبراً ال يعرفه 
 .أَكِْرم بالدهِريِة فإم منا وحنن منهم: حييطون منه إال على اسم بال جسم، وقال أيضاً 

إين أوصيك بتشكيك الناس يف القرآن، والتوراة، : وكتب أيضاً يقول لتلـميذه 
املعاد والنشور من والزبور، واإلجنيل، وبدعوم إىل إبطال الشرائع، وإىل إبطال 

 .القبور، وإبطال املالئكة يف السماء، وإبطال اجلن يف األرض

 : وهذا ما عرب عنه القراصنة األبناء بقول شاعرهم الرمز 
 .. إذا اقتربت الساعة وانشق القمر

 ..هنالك جنة تنتظر
 ..جنة عرضها كعرض السماوات واألرض

 ؟...فليس جحيم إذن 
... 
 .. ال ختدعوا: قالوا

 ..فضوء اإلشارة يبدو يساراً
 .. أيغريكم الشرق يف بعده

                                                             

 .)) السياسة والبالغ األكيد والناموس األعظم ((طنية ورد يف كتاب البا) ١(
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 ..وها الغرب أقرب
 .. وآهلة األرض ظل السماء حتيط بكم

 .. ومن خلفهم أصبع البنتاجون
... 

 .. أخنضع حقاً لتلك الوجود الدمى
 ..فالشر طبع القضاء
 .. والذل طبع القدر
 .. منذ زمان الزمان

 ..حمال.. حمال.. حمال
 ..  بواقي الغباوإن استـمرت

 .. فتارخينا اليوم ليس كما كان يف األمس
 .. تارخينا اليوم يصرخ فيكم

 .. هذا هو عصركم
 .. البشارة.. عصر اخضرار الشموس

وهكذا جتتـمع احللقات املتباينة يف األزمان لتلتقي على مسرح األحداث يف الوطن 
النظريات، وصارت فلسفة مؤصلَةً خالصةَ ما وصل إليه املنحرفون يف األفكار، و

املادية التارخيية منهجاً رمسياً يف هيكل التعليم والتربية جبنوب الوطن، ويتخصص طلبة 
 ، ومدلول االسم كاف لتوضيح الغرض ))الفقه االشتراكي((كلية احلقوق يف دراسة 

 .الذي وضعت من أجله هذه الدراسة

تعليل أو التحليل، ووضعوا لقد ركب القادة والـمنظرون يف املنطقة شططاً يف ال
األمة بكافة مقدراا وتارخيها احلفيل وجيلها وشعبها املسلـم لقمةً سائغةً لفرضيات 
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 يتغلغلون من )) حصان طروادة ((اجلدلية املادية، وأعطوا مساسرة التحوالت العالـمية 
 .خالله المتالك القرار والتأثري على الوطن املغلوب بعشوائيات اهلتك والدمار

 إن األساليب الذكية اليت قام بتنفيذها حركيو القرمطة اجلديدة والقرصنة األكيدة، 
 هذه األساليب -إبان ترسيخ الفكر اليساري ومبادئه الرعناء، يف جمموع مؤسسات الدولة-

أكدت تورط هذه العصبة يف املؤامرة الشنعاء ضد الدين والوطن واألمة، وحيث انكشفت 
 فقد أخذوا عهداً على أنفسهم أن يضعوا برناجماً عقالنياً ينتقدون به حقائق تورطهم املشني

األشكال القائمة يف الواقع ديناً ودولة واقتصاداً وسياسة وعالقات اجتـماعية حتت شعار 
 اقتالع كل موروث، فماذا فعلوا ألجل هذه الصفقة املأجورة ؟ 

 : لقد ركزوا يف براجمهم على ما يلي 
 للجهالء املتربعني على عرش السلطة يف العواصم واألرياف،  إطالق احلريات-١

 الستفزاز املسلـمني املتدينني، وجمادلة رجال الدين ومدرسي التربية اإلسالمية يف
املدارس بالـمناقشة يف قضايا املادية التارخيية والفلسفة املاركسية؛ إلحراجهم 

 .وإزاحتهم عن مواقع التأثري
اقاته ووسائله لنقد األشكال االقتصادية والسياسية  توظيف اإلعالم بكل ط-٢

 .االجتـماعية املتوارثة بأسلوب متسم بسمة العلـم واجلدلية
 االستدالل على فشل املعاجلات اإلسالمية باحلديث عن بعض الدول ااورة، -٣

وما تعيشه من ختلف اقتصادي واجتـماعي، واعتبار ذلك حجة لضرورة األخذ 
ركسية كبديل حتـمي إلصالح الواقع بكل تنوعاته ومتناقضاته بالـمبادئ املا

 .استتباعاً للشعارات الرباقة
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 عزل العلـماء والـمدرسني امللتزمني بالدين عن دائرة التأثري يف اإلعالم -٤
والـمدرسة والـمسجد، واالستغناء عنهم بالتقاعد أو بالتحويل، أو بنقل ملفام إىل 

 .ابة عليهموظائف أخرى، وتكثيف الرق
 نشر الكتب املاركسية واللينينية، وتكريس اجلهود يف ترويض شباب األشكال -٥

النضالية والـمنظمات القاعدية واحلزبيني لتبـنـي نشر الفلسفة املادية، وشرح 
 .غوامضها، وإغناء مادا من الواقع احمللي

ستقل، حبيث  إقامة املدارس والـمعاهد ذات الطابع السياسي املتـميز والـم-٦
مفاهيم احلزب، كمدرسة العلوم االشتراكية، ومدارس البدو الرحل،  ترضخ يف وضعها ـل

 .ومدرسة النجمة احلمراء، ومعهد تدريب املعلـمني، ومعهد النقابات، وغريها
 تأليب العمال والفالحني البسطاء على إخوام من مالك األرض وممارسي -٧

اف الفكرية الغريبة كالربجوازية واإلقطاع، واختاذ التجارة احملدودة، ووصفهم باألوص
ذلك وسيلة لنهب األموال، ومصادرة األراضي طبقاً للقوانني املاركسية املعروفة 

 .بالصراع الطبقي
 رفع نسب االبتعاث إىل الدول االشتراكية من كافة طبقات اتـمع لغرض -٨

زبية، والرجوع إىل الوطن التأثر بالواقع االشتراكي، والتأقلـم مع األفكار احل
 .لـمـمارسة التطبيق الفعلي لالحنرافات

إن املبادئ الغربية اهلدامة اليت انبثقت عنها قرارات وتوصيات املؤتـمرات السياسية 
املتالحقة يف الوطن؛ كانت حبق أعنف وأخطر الضربات املوجعة للشعب املسلـم 

 .ستعماراملتطلع إىل حتقيق أمانيه العادلة بعد مرحلة اال

لقد مارست القوى الثورية يف املنطقة املغلوب على أمرها أمناطاً من اإلهانات 
واالستفزازات مشاة لـما جرى يف املقاطعات اإلسالمية إبان مرحلة الشيوعية 
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إن تاريخ اجلماعات احلاضرة هو تاريخ : احلمراء حتت مبادئ ماركس وإجنلز القائلة 
صراع الطبقات يقود بالضرورة إىل : ماركس ويقول . الصراع بني الطبقات

 .ديكتاتورية الطبقة العاملة، اليت هي وسيلة إللغاء مجيع الطبقات

إن الدين اإلسالمي احلنيف الذي تدين به اليمن وشعوا منذ مئات السنني؛ يرفض 
الصراع الطبقي وما ترتب عليه من األحقاد واإلفساد يف احلرث والنسل والعالقات ، 

ن املبادئ اإلسالمية ال تؤمن بقضية الصراع الطبقي وال حتبذه ، بل هي على ذاك أل
 .العكس من ذلك

إن مبدأ الصراع الطبقي الذي يدندن عليه الشيوعيون يف املنطقة مبدأ رخيص 
 :اهلدف والغاية، يهدف إىل أمور بشعة، ومنها

لتفرقة إضعاف التـماسك األخوي بني املسلـمني يف البلد الواحد وبث ا -١
 .فيما بينهم وضرب بعضهم ببعض

تذويب اإلحساس بالعزة للّه قبل كل شيء، وغرس التحيز لـمعىن  -٢
 .الوطنية والـمواطنة حتت ضيق الشعارات والعصبية املبطنة

إفقاد املسلـم مبادئه الفاضلة يف احلب والتعاون والكرم والعزة والـمودة  -٣
لتربص والتجسس وسوء الظن ، وهبوط واستبداهلا بالشح والبغضاء واحلسد وا

 .العالقات إىل مستوى املصلحة الذاتية ومصاحل الدولة واحلزب

إن السياسة الشيوعية جتمع حتت مصاحلها عصابات من الناس ميارسون يف الواقع 
اإلنساين باسم اإلنسانية صورا من القهر والبطش واخلداع والنهب والسلب تنمو ا 

ئا فشيئا حىت تصطدم فيما بينهم رغبات التسلط واهليمنة، مصاحل هذه العصابة شي
فيطبقون مبدأ الصراع فيما بينهم حتت مربر خيتلف عن مربر الصراع الطبقي يف بعض 
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 ؛ ولكن الضحية يف كل األحوال هم السواد األعظم )١(األحيان كالوصولية واالنتهازية
ا فيهم من يسمون الكادحني من األمة على خمتلف طبقام وفروقام االجتـماعية مب

  .)) طبقة الربوليتاريا ((أو الطبقة الرثة 

لقد كان مصري العديد من زعماء الصراع الطبقي يف جنوب اليمن إبان مرحلة 
التأسيس للـمبادئ الشيوعية املوت واهلالك بأيدي رفاقهم األوفياء، وبرغم املعارك 

 أن التكتالت القبلية والـمناطقية تبِرز الصامتة اليت تسبق هبوب العاصفة العسكرية إال
يف األفق بوضوح مع كل جولة من هذه اجلوالت تأكيد فساِد املبادئ األممية اليت 

 .يؤمنون ا أو يناضلون تاناً وزوراً من أجلها

لقد ثبت بالربهان أن جمموعات العمل يف التنظيمات احلزبية ليست إال جندية 
ل املدلوالت اجلديدة اليت ال يدين ا أحد منهم، وإمنا ينتظرون عقائدية للتنفيذ من داخ

التعليمات تلو التعليمات من أسيادهم يف قمة السلطة واحلزبية، مما يؤكد فراغ الوعي 
لدى العناصر املنفذة للـمبادئ، واكتفاءهم بلذة السلطة وعنجهيةالتصرف، وانتسام 

 .بال وعي للحزبية املدمرة

نود التنفيذ للـمؤامرات والتصفيات والـمسريات والتحوالت إن كثرياً من ج
االجتـماعية كانوا بادئ ذي بدء يصرخون ويولولون بالـمبادئ التقدمية والنضال 
اجلماهريي والتغيري الثوري والتجذير االجتـماعي والسياسي، وحيملون الالفتات 

لون، ويسحلون، ورايات الصراع الطبقي بني املدائن، والقرى، والبوادي ، يقت
وينهبون، ويقضون مضجع املسلـمني البسطاء، ويرعبوم باهلتافات والشعارات، 
ودق األقدام على أرض الواقع ، ثـم بني عشية وضحاها دارت عليهم رحى األيام 

                                                             

 بأسلوب أديب، وما زالت حتت )) مدينة الفَحاِرير ((وقد عربنا عن هذا الصراع يف قصة ) ١(
 .الطباعة
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فذاقوا مرارة العذاب بأيدي رفاقهم الثوريني، ما بني هارب عن الوطن، أو مقتول يف 
علـم مصريهالعراء، أو خمطوف ال ي. 

لقد كانت جتربة مريرة للثوريني، وقَدراً مصريياً للـمؤمنني املسلـمني، وليت 
األتباع وبقية املناضلني املتغطرسني يلتفتون خلطورة املبادئ الشيوعية اليت خيدموا، أو 
يكتشفون معاناة شعوم، ومرارة الشعارات الفضفاضة خالل حرب االسترتاف 

 .عقائدي الباترالبشري واخللقي وال

إن حقيقة مبدأ الصراع الطبقي يتلخص يف أحالم وأوهام تعتلج يف عقول قادة 
نفعيني، حيلـمون بالعروش والقروش، على ركاٍم من اجلماجم واألرواح وخرائب 

 .العمران والثقافات

لقد عرف اإلنسان القدمي واحلديث أن اإلصالح والعناية بالـمجتـمعات 
مطلب شريف وهام ، دعت إليه الشرائع، وعمل من أجله وتطورها إىل األفضل 

 يدعو - وهو الدين الوارث لألديان -العقالء يف كل زمن ومرحلة ، واإلسالم ذاته 
إىل البناء والتطور وإصالح اإلنسان وأدواته ووسائله؛ ولكن على مبادئ العدل 

 .والسالم والتكافل

دون أدىن حساب،  أو هي لقد آىل املنهج الشيوعي على نفسه طمس كل شيء 
مصلحة ذئاب يقفون على أرض مضطربة حيملون خناجرهم يف انتظار فريسة 

 .يلتهموا، أو موجة مفاجئة تلتهمهم

إن قراصنة العصر احلديث يف جنوب اليمن ميثلون أرقى صور االحنرافات الفكرية املقننة، 
عاهلم، ومواقفهم املتـمثلة وخالصة التـمردات البشرية على الرساالت بشاهد أقواهلم وأف

يف التطبيقات الثورية بكل مناذجها االقتصادية والسياسية واالجتـماعية والثقافية، ذات 
 .الصلة الوثيقة مببادئ االقتصاد السياسي والديالكتيكية املادية
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إنه نظام عادل أسس لنا : ونرى بعض املتعاطفني مع النظام لسبب ما يقولون
د سوى بني الطبقات، وهيأ الفرص لـمشاركة املرأة، إجنازات ملـموسة، فق

وأخرجها من دائرة التخلف، وهيأ للـمنطقة صوتاً مسموعاً يف احملافل الدولية، وحقق 
 ... و... صوراً متنوعة من اإلجنازات االقتصادية يف املدينة والريف و

ها حاجزاً والواوات على كثرا وكثرة املعطوفات عليها يقف العدل اإلسالمي أمام
منيعاً ال تتجاوزه هذه املنجزات مهما عظمت يف قلب اإلنسان املسلـم، فهي ال تكسبه 
رضى حقيقياً للّه ورسوله، وال تربطه باإلميان باللّه، ومالئكته، وكتبه، ورسله، وباليوم 

  من اللّه تعاىل؛ بل تربطه باإلحلاد، والعلـمانية، وإنكار- خريه وشره -اآلخر، وبالقدر 
عند التـمحيص -الشرائع، والرساالت، والتكذيب بالثوابت الشرعية، وال تتعدى 

 كوا حلقة جديدة من حلقات اإلغراب بالوطن واإلنسان على طريق اخلدمة -والتدقيق
 .اإلجبارية للسياسات األجنبية املتجددة مرحلة بعد مرحلة

ة منذ عهد االستعمار يرى إن املتأمل بوعي يف تقلبات األنظمة املتعاقبة على املنطق
حبق صور املسخ املنظم املخطط الذي يهدف إىل تغريب األجيال وإبعادها عن حقائق 
تارخيها اإلسالمي ايد، وربطها بعجلة األنظمة العالـمية، عدوة الديانة اإلسالمية، 

 .وصانعة النكبات يف الوجود

اتلوا االستعمار، وأقلقوا ولعلنا هنا نكرب ونعظم موقف الثوريني األشاوس الذين ق
راحته عشية حرب التحرير، وخنلد ذكراهم، وحنتفظ هلم بالذكر احلسن، والتخليد 
األبدي، وخاصة محلة السالح الوطنيني، أبناء اإلسالم، الذين كافحوا العدو ألنه 

 .عدو، وماتوا ألن املوت يف احلرب ضد الكفار شهادة
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لشيوعية، ومحلة املبادئ املاركسية، فما كانت أما أولئك األذكياء من ثوار األفكار ا
ذكريام يف أوطاننا إال أم قدموا اخلدمة للعالـمية املنحرفة، فأسهموا يف إخراج 

 .االستعمار األصفر؛ ليملّكوا األرض والدين واألمة لالستعمار األمحر

وى لقد عاىن املواطن اليمين نكباٍت ونكبات ، ولكن نكبته العظمى عشية وقعت ق
الثورة املتـمردة اتفاقية التـمركس مع العالـمية باسم أحفاد األنصار وباسم 

وخزي وذل ال تـمحوه حركة .. احلكمة اليمانية والفقه اليماين، وإنه لعار وأي عار
 .وإنا للّه وإنا إليه راجعون.. الليل والنهار

 
@paŠbÈ“Ûa@òîÜ Çë@xbnã⁄a@áçë@

 : مرحلة استالم احلكمسئل رمز من رموز النظام خالل 
  ما هو منهاجكم السياسي ؟-
 .االشتراكية العلـمية:  قال -
  ولـم االشتراكية العلـمية ؟ -
 .وعالج األزمات.. واختيار العصر..  ألا قَدر الشعوب-

وعلى أنقاض من .. وسئل الرمز ذاته، وقد دارت عجلة الدفع حىت أوصلته إىل القمة
 :  لزائفةاجلماجم والشعارات ا

  ما تقولون يف ظاهرة اهلجرة الكثيفة غري املشروعة عن البالد ؟ -
 !يكفي أن نقيم االشتراكية بربع الشعب : فقال 

وليت ربع الشعب بقي متـماسكاً مؤمناً باألحالم، وموسيقى األنغام، اليت تبثها 
ر االستقالل لقد عاشت املساحة اجلنوبية من اليمن األم منذ بزوغ فج. أجهزة اإلعالم

وعِد الزعماء .. ))االشتراكية العلـمية((املنشود، وهي حتلـم بتطبيق احللـم الواعِد 
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حيث يرى بعضهم أا كانت ثوباً أكرب من حجِم البسه، فتعثر منذ .. وفتنِة الدمهاء
ومنهم من يرى أا كالبس ثوب ضيق جداً، فاختنق به . بداية أمره وسقط ومات

 . نشوة اإللباس وااللتباسصاحبه مع بداية

إن إقامة مبدأ االشتراكية العلـمية يف جنوب الوطن كان جتربة جديدة يف ساحة 
ورغم أن عدداً من البالد العربية عربت . الوطن العريب كله، ولـم تأت وليدة الصدفة

 - رائدة املبدأ االشتراكي -عليها موجات باردة من لفحات الصحارى السيـبـريية 
أن املنطقة انتقلت كلها هدية إىل الصحاري السيبريية : الفرق بني احلالتنيإال أن 

لتـتـنزى فيها الدببة من كل املقاييس واألحجام، حبيث صعب العود إىل الواقع 
املسلـم مرة أخرى رغم التـمويهات احلربائية اليت أظهرا بعض الشخصيات السياسية 

 .إبان التـمرحل

 :ة موقف الرفاق صلباً يف تطبيق املبادئ لقد برز منذ البداي
 . هدم امللكية اخلاصة، ونزعها، وإقامة القطاع العام-١
 . تأميم املصانع والـمساكن اخلاصة، ومصادرة أموال وأراضي اإلقطاع-٢
 . إنشاء قطاع التعاونيات والـمزارع اجلماعية على غري ثوابت شرعية-٣
 .األراضي الزراعية وإعادة توزيعها على الكادحني دعم االنتفاضات الفالحية،ومصادرة -٤

وكان البد من اإلجراءات القمعية، قمة وقاعدة؛ لتحقيق هذا التحول الرأسي 
ومرت ما تسمى باأليام السبعة كحالة طوارئ يف املساحة . واألفقي يف الواقع املكدود

ناصر السياسية على اجلنوبية من اليمن األم من طرفها إىل طرفها آنذاك ، قفزت فيها الع
 .واقعها البسيط وكلفته عناء االنطالقة الشوهاء
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إن الشعارات اليت رفعتها السلطة لتكون نرباس املرحلة اجلديدة، ورأس احلربة يف 
 بنكسة -والفالحني والعمال خصوصاً-امتالك وسائل اإلنتاج؛ أصابت األمة عموماً 
 .وإحباط شديدين ال ينقطع أثرمها إىل يوم الدين

أخذت ))  من ال يعمل ال يأكل (( و )) األرض لـمن يفلحها (( : فالـمقولة الثورية 
مساحة واسعة من اجلهد والتطبيل والتحليل والتدجيل، وأغرت عقول املنجرفني 
والـمتعجرفني جبدواها، فجندت كافة الطاقات للـمبادرات، وصياغة الشعارات، 

تثناء أو توقف، وكان موقفاً ال ميكن معه وترديد اهلتافات، واتساع احلدقات دون اس
التفكري، وال يهب للعاقل أن يتفوه أو يشري، فكل كلـمة تفسر، وكل إشارة حتقر، 

 .وقد يذهب صاحبها إىل سوء املصري

وكاد جنوب الوطن أن تشرق بالـمسريات واحلديث عن اإلجنازات والرتول 
اآلالت، واستخدم املناضلون واللقاءات، وهدير املهرجانات واستعراض احلراثات و

 .والـمناضالت كل شيء يف سبيل الدعاية واإلعالم حىت مآذن املساجد

وخالل شهور ال تتجاوز العام أو العامني بدأت أصوات األهازيج ختفت، ورائحة 
 املنبعثة من أقدام أصحاب املسريات تذهب، وظهرت حقائق الواقع )١(السرجني

 .املؤلـم، وفجائع الفقر املدمر

وبدأت . وظهر بوضوح أن التجربة ال حتمل احلل، وال تـملك استـمرار التفاؤل به
حماضرات الرفاق تـمتزج بالتلبيس والنفاق، وباحلذلقة والسفسطة املثرية لإلشفاق، واجتهت 

 .األنظار من جديد، إىل ضرورة استخدام النار واحلديد، إلهلاب محاس الشعب ايد

                                                             

 .السرجني هو خملفات احليوان املختلط بتراب األرض) ١(
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ة االقتصادية مثرية وكثرية، ولكوا منذ وضعها على لقد كانت سلبيات التجرب
 .ساحة العمل سلبية؛ فما كانت حماوالت تطبيقها إال امتدادا خطريا للسلبيات والدمار

ولعل من أخطر عناصر اإلحباط اليت جتشمتها األرض الطيبة من جتربة االشتراكية 
 : العلـمية ما يلي 

ن اعتبار لواقع املنطقة، وظروف األمة  النقل اآليل للتجربة االشتراكية دو-١
 .املسلـمة، وثوابتها اإلميانية

 معاملة املالك لألرض ورجال الدين والتجار مبا يتناىف عقالً مع قواعد احلياة -٢
 .االجتـماعية والعالقات اإلنسانية، فضالً عن قواعد الدين وخلق اإلسالم

ية مرحلة االستقالل بنجاح  بروز قانون اإلصالح الزراعي، وتطبيقه منذ بدا-٣
ومحاس واندفاع خال من التروي، واالنضباط األخالقي يف التعامل، مع جتاوز القادة 

  .)١(والزعماء مستوى وعي املواطن، وخصوصيات الوطن التارخيية
                                                             

  قصائده بعنوان ويذكرنا مجيع ذلك مبا قاله الشاعر العراقي أمحد مطر يف إحدى) ١(
 : ، يقول))إصالح زراعي((

 ..قرر احلاكم إصالح الزراعة
 ..عين الفالح شرطي مروٍر
 ..وابنة الفَالّح بياعة فُوٍل

 ..وابنه نادل مقهى
 !..يف نقاباِت الصناعة

 ..وأخرياً
 ..عين اِملحراثَ يف الِقسِم الفُلُوكلُوري

ِديراً لِإل.. والثَّورةمذاع..!! 
... 

 ..قَفزةٌ نوعيةٌ يف اإلقتصاد
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إن تطبيق القانون احف كان قضاء على حركة اإلنتاج الزراعي بصورة غري 
 كانت تغطي حاجة املنطقة وتسهم يف االكتفاء الذايت مباشرة، فاألراضي اخلضراء اليت

كلها كانت متوقفةً على نشاط املزارع املالك : للـمواطن يف طول البالد وعرضها
الذي كان مهتـماً بإنتاجه، ومعتنياً مبزرعته، وتسويق حمصوالته، وامتلكها الفالح 

تـمويلها ، فأوجد والعامل القاصر عن القيام مبهمات العمالة، وخدمات املزارع و
 .ذلك ضعفاً يف احملاصيل، وسوءاً يف تسويقها

لقد أصبحت عملية تسويق اخلضار والفواكه منذ إعالن هذا القانون قائمة على 
اإلشراف والتخطيط والتنفيذ املركزي، مما حدا بالـمسؤولني على هذه املراكز 

سعار عند بيعها يف إسقاط قيمة احملاصيل عند شرائها من الفالح، ثـم التحكم باأل
 .العواصم والـمدن والقرى، مما كان له األثر الكبري على املستهلك

 م ، وهي ١٩٧٣ - ١٩٧٢وزاد الطني بلة ظهور حركة االنتفاضات الشعبية عام 
اليت أفرزت تطبيقات اقتصادية جديدة كتجربة املزارع اجلماعية بعد سلبها من املالك 

ق ما يسمى باللجان الفالحية، والتعاونيات، وهي األصلي، وشكلت يف خمتلف املناط
 .تـمثل سلطة داخل سلطة

لقد كانت هذه التجربة القاصرة من أبشع التجارب القاضية على روح الطموح 
 .والـمسؤولية، كما قضت على حركة اإلنتاج

إن التعاونيات الفالحية اليت فرضتها القوانني اجلديدة وجدت نفسها يف آخر املطاف 
عن الفالح الكسول الغذاء والدواء وخدمات التشغيل دون مقابل عملي أو تدفع 

 .إنتاجي، بل صار الفالح عالة على ثـمرات االنتفاضة ومستثـمرا هلا
                                                                                                                                                    

 ..أصبحت دولَتنا اُألوىل بتصدير اجلَراد
 ..وبإنتاج املَجاعة
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 .. وكانت الكارثة

أُمهلت املزراع وتعطل اإلنتاج، وأخذ الفالحون يكيد بعضهم لبعض، وحتملت 
. موال على بطون الكادحنيالدولة مسؤولية التجربة بشجاعة، فظلت تغدق األ

 .والكادحون يكتفون بتأييد القرارات، ومشاركة القيادة يف الشعارات، وال غري ذلك

إن التعاونيات الفالحية واالنتفاضات الشعبية، يف كل من وادي حضرموت، 
ووادي دوعن، وحجر، وميفعة، ورضوم أضعفت اإلنتاج املعهود من التـمور، 

ى إىل أعجاز خنل خاوية إال ما ال يذكر وال يسمن وال وحتولت تلك املزارع الكرب
 .يغين من جوع

أما يف وادي أحور فقد أثـمرت االنتفاضة بعد مصادرة األرض قيام الدولة مبسح 
األراضي الزراعية من جديد، وخلط ملكيات الناس خلطاً يصعب إعادته وحتديد 

توزيع األرض من جديد، حبيث أماكنه الشرعية املوثقة، ثـم أعادت اللجان الفالحني 
 أىب العديد من املالك مباشرة العمل يف األرض اليت ال ميلكها، وتعطلت مساحات

 .واسعة، وأراٍض شاسعة

كما قامت الدولة ببناء سدود لتصريف املياه على أساس نظام القنوات، فكانت 
 :كارثة الكوارث

كانت تشرب . . توقف سري السيول عن مساحات كربى يف جانيب الوادي-١
 .وفقاً لنظام الري القدمي

 عجز السدود املنشأة من حتمل ضغط املياه، مما حول املاء يف القنوات إىل -٢
طوفان دمر األرض املخلخلة بالـمسح، ومحل التربة الصاحلة إىل البحر، واقتلع 

 .عشرات الفدادين مرة بعد مرة لتدخل ضمن جمرى املياه العام
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د وإشادا مؤامرة على األرض والفالح، تضاف على لقد صارت مسألة السدو
 .مؤامرة املسح والـمصادرة

 أن -لو كان هنالك ما يدل على ذلك-لقد كان من األوىل لدعاة التقدم والبناء 
يتركوا أراضي وادي أحور وحناذ ألهلها، ليضمنوا سري اإلنتاج وتغطية السوق مبا 

مصرفة للزائد منه، حبيث حيول املاء إىل حتتاجه، ثـم يشيدوا سدودا حافظة للـماء و
الواحات واألودية والصحاري املترامية يف جانيب الوادي الكبري، وتوزع تلك األراضي 
على الفالحني والـمعوقني والكادحني، ليعيدوها جناناً خضراء رمبا نافست أراضي 

 .وادي أحور كلها

.. عداء الشعوب املسلـمةأ.. سياسة املهندسني للنظام: إن سياسة النظام، أو قل
مساسرِة السوق العالـمية؛ هؤالء نفذوا .. وأعداِء خصوبة األرض وبركة االمتالك

خطة التجويع للشعوب من خالل شعارات الصداقة وتبادل املنافع، كما نفذوا خطة 
احلرب والسالم ذاته، من خالل رموز االنفعال مبا قدموه من سحل، وقتل، ومصادرة، 

 .ار بالقيم واآلداب املتوارثة من عهد صدر اإلسالموخطف، واستهت

إن البشاعة الدموية اليت رافقت االنتفاضة الشعبية، والتجذير االقتصادي يف املنطقة، 
 ومعها زوبعة اإلعالم يدل على النوايا املريضة اليت كان الشرق املادي يكنها حنو 

الغرب الرأمسايل الذي ترك  ؛ تتـميماً وإكماالً لدور )) أرض اإلسالم والسالم ((
 .الطريق وأخالها، ممهداً للوطن بديالً عالـمياً يف اهلتك والتدمري

لقد امتهن احلزبيون شعائر اإلسالم، وسفهوا علناً أركانه، وأصروا على اقتالع 
 .]٣٠:األنفال[} ويمكُرونَ ويمكُر اللّه واللّه خير املاِكِرين{ثوابته من اجلذور، 
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 بلغ بالـمتهورين احلزبيني مع زخم االنتفاضة الفالحية يف منطقة أبني وجعار لقد
: واحلصن أن استغلوا كل الوسائل البشعة إلرهاب املواطنني العزل، حتت شعار 

  .))سحق اإلقطاع واجب((

لقد سحل العديد من املواطنني يف شوارع املدن، وبصق احلزبيون على وجوه 
 : بال، وساروا م يف الشوارع يهتفون بالشعارات املهينةاملعذبني، وقيدوهم باحل

 االنتفاضة عنف منظم وصراع طبقي أقوى صراع
 ال سلبية ال تراجع ال تذبذب ال خداع

 : ويقول شاعرهم 
  اليوم يا فالح عادت األرض لك

 من بعد ما كنت تعملها أجري 
  قم بانتفاضة ذي ترجع حريتك

 يف اليوم النويرباتسحق اإلقطاع  
  اليوم شف اإلقطاع يشرب خطوتك

 ميسي فؤاده كنه الطائر يطري 
  قد كان يا فالح يسرق لقمتك

 ال حان تكموش الثـمر جالك حذير 
  يقول ذا عندك وذا يف ذمتك

 بعضه يف الشيمة وبعضه يف النظري 
  هم سرحوا بوشك وفضة حرمتك

 شعرييف دين كيلة بر  أو مصرا  
  كم شبع عياله وجوع أسرتك
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 واصبح غين وانته قفا دينك فقري 
  مسكني يا فالح ما انكد عيشك

 مضى زمانك وانت يف الكوخ احلقري 
 

  لـما مىت وأنت مالزم حجرتك
 تسمر على املوقد وترقد عاحلصري 

  وقصر االقطاعي بـنـي من أجرتك
 فيه املتاكي والـمجالس والسرير 

  ميسون يف الراحة وهي من راحتك
 وانته مع األثوار تـمسي واحلمري 

  يا خطوة التصحيح عاشت خطوتك
 حرريت الفالح ذي قلبه كسري 

 

إن انتفاضات الفالحني الفقراء والـمعدمني : ويف هذا املضمار كتب أحد الثوريني 
تخلفة على صعيد املمارسات قد استطاعت تنوير كل شيء، وتغيري املعايري القدمية امل

 .اليومية، وصعيد املواقف الثورية، أو عكسها

 :وعندما يصرخ العنف املنظم ضد أعداء الكادحني ال ميكن أن خيفي نفسه
 يوم الرابع واخلامس من سبتـمرب حطمنا اإلقطاع والكهنوت

 واستولينا على األرض البور بالعنف الثوري والباروت

 : ية اليت رافقت زخم االنتفاضات تسائلنا اليومإن األعمال اإلجرام
أين ذهب أولئك؟ ولـمن كانوا يعملون؟ وما هي املنجزات امللـموسة على 

 صعيد التاريخ القريب ؟
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 أي مكسب حقيقي اكتسبته األمة من جتربة االنتفاضة ؟ 
 وأي مكسب حقيقي اكتسبته األمة من جتربة التأميم ؟ 

 مة من جتربة املزارع اجلماعية ؟ وأي مكسب حقيقي اكتسبته األ
 وأي مكسب حقيقي اكتسبته األمة من جتربة القطاع الصناعي اهلش ؟ 

 وأي مكسب حقيقي اكتسبته األمة من جتربة التعاونيات الفالحية ؟ 
 وأي مكسب حقيقي اكتسبته األمة من جتربة مسح األراضي الزراعية ؟ 

 طالق حريات املرأة ؟ وأي مكسب حقيقي اكتسبته األمة من جتربة إ
 وأي مكسب حقيقي اكتسبته األمة من جتربة التعاونيات السمكية ؟ 

إن املكسب الذي كسبه الوطن عموماً من االنتفاضات والتحوالت، هي اجلرأة 
 .وكسر حواجز الوهم، ولكن ما خسره أعظم وأشد وأنكى

عفاً يف مردودات إذ إن اجلرأة أورثت يف اتـمع ميوعةً يف الرجال والنساء، وض
االقتصاد، والعمل الزراعي والصناعي، وهجرة اآلالف من اجلماهري عن الوطن إىل 
دول اجلوار، وصراعاً دموياً بني املناضلني الثوريني أفرغ الثورة من حمتواها األساسي 

 .وأهدافها الغائية

وإنكار وأما كسر حواجز الوهم فقد أورث اجليل املخدوع إنكاراً للشريعة والدين، 
وجود احلق سبحانه، واإلميان بأنه ال إله، وأن احلياة مادة، وإنكار وجود احلق 

 .سبحانه، وأما ما ترتب على هذه العقيدة الزائغة فقد كان أوسع وأضر

لقد شهد جنوب الوطن منذ ظهور آثار الفشل لتجربة االنتفاضات واللجان 
 : ة على النهج االشتراكي ما يلي الفالحية والتعاونيات وغريها من املؤسسات القائم

 . دمار املنشآت االقتصادية يف العواصم واألرياف-١
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 النهب املدبر واالختالس املنظم الذي ميارسه املدراء، ومسؤولو املاليات -٢
 .واألعمال احلكومية

 . احملسوبية والرشوة-٣
 . اهلجرة إىل خارج الوطن-٤
ين، وسرقة أثاث وأواين وسقوف  حتطيم اآلالت الزراعية، وختريب املبا-٥

 .وأبواب املؤسسات والـمدارس والتعاونيات من خالل التسيب واإلمهال املفتعلني

وكانت معاجلات الرفاق هلذه الظواهر هو املزيد من الرقابة العمالية، واجلاسوسية 
الطبقية اليت تشغل الناس بفرقعة البنادق، وتصفيق األيداي، ورزح األقدام، ورائحة 

 .وت املنبعثة من محى االنتصارات الومهيةامل

وحىت أولئك األوباش املرتبطون بالتنظيمات يفاجؤون حيناً يف مواقف معينة بأم كانوا 
  .))قشة على حفرة((على حالة من الترقب والتوجس والتربص، وأن عالقتهم مبرؤوسيهم 

لضحايا املخدوعة،  أم ال يتجاوزون مهمة التجييش ل- على ما أعتقد -ومعناه 
 .ويفرشون األمل السراب لعشاق املسخ والنسخ، والتشفي من كل عزيز أو كرمي

إم يف كثري من األحيان ال يدركون من مهمام إال االستـماع إىل التقارير 
اجلاهزة، والتصفيق احلاد للبيانات واخلطابات، ورفع اليد بالبطاقة عند التصويت، 

بقة العاملة، وهكذا دواليك، فاألصوات قنوات، والتأييد والثرثرة عن منجزات الط
رافد، والدميقراطية اليت جتمعت يف القمة حتت مفهوم املركزة تعين مجع األنصار 

 .والـمؤيدين يف قنوات السلطة املتدرجة، كلٌّ حسب أثره وتأثريه يف القاعدة

رك يف صمت لتخنق وملفات احملاسبة جاهزة لكل فرد وفريق، واألصابع اخلفية تتح
أصوات األحياء، أو تنفخ يف مسامع األموات نئهم بالشهادة، وتستثـمر انيهم 
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وحشية وإرهاباً يقض مضاجع الرعايا ويلهب محاس العضايا الناهشِة روح احلياة يف 
 .األمة املغلوبة

ز إن مفهوم املركزية يف التخطيط أو السياسة حول العناصر التحتية إىل آالت ورمو
وأصابع تنفيذ صماء، ساعدت على خلق روح اإلرهاب يف مواقع اإلنتاج والعمل، 
وأفسدت روح اإلخالص لدى العامل واإلدارة؛ إذ تقوم الرموز التحتية برفع التقارير 
املختلَقة ضد األفراد من العاملني والـمدراء املسؤولني لـمجرد أدىن اختالف، وحيناً 

ل املؤسسة فيكون دافع التقارير أو الشكاوى املزاج تتغلب الظنون السيئة على عما
والشللية، إذ ذه الكيفية يتـم العزل واإليقاف والطرد، وا أيضاً يتـم تكرمي 
وترقية األفراد، وحتسني أوضاعهم الوظيفية، وا من جانب آخر يتـم نقل األفراد 

 .غري املرغوب فيهم، أو جتميدهم، أو سلب صالحيام من العمل

إن كثرياً من العمال والـمدراء املخلصني للعمل يتـم توقيفهم وإجالء أتباعهم، 
بل رمبا وِضع إىل جانب املدير والعامل غري املرغوب . تبعاً للرتوات والرغبات الذاتية

فيه رجلٌ أو موظف آخر إلجياد جو الريبة والشك واالحتكاك املباشر، الذي يؤدي يف 
 غري املرغوب فيه، وحتويله برغبته وقناعته، أو وقوع احملذور النهاية إىل انسحاب العضو

 .من االشتباك املؤدي بطبيعة احلال إىل السجن أو الفصل النهائي عن العمل

إن كثرياً من األساليب املتبعة يف مواقع العمل واإلنتاج تدل على انعدام احلس 
ركة لألمور قد تتخذ اإلمياين الشرعي، أو هي انقالب سلوكي مشني ، فالعناصر احمل

تلطيخ مسعة الرجل أو املرأة غري املرغوب فيها أسلوباً، بإشاعة األكاذيب وتلفيق 
األضاليل وإثارة الشبهة اخلارجة عن احلشمة واألدب، مما يؤثر على املوقع الوظيفي 

 .لألفراد، وعالقتهم بالعمل والعمال
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قة خالل أعوام االنتفاضات، وما إن التجربة االقتصادية املاركسية اليت شهدا املنط
تالها من قفزات السلوك، واإلجراءات االقتصادية الفجة؛ لشاهد حاٍل بين على ما 
بلغت إليه املنطقة من التخبط العشوائي بأيدي مساسرة األفكار، والتطبيقات الشرقية أو 

ا االقتصادية الغربية، املتحالفة على إاك وإحباط النفسية املسلـمة، وضرب مقدرا
 .واالجتـماعية

@Òa‹®üa@¶g@ð†ûí@Ñí‹znÛa@
 استعرض فيه اآلراء )١( )) ثورة اإلسالم ((كتب األستاذ زكي أبوشادي كتاباً مساه 

االستشراقية حول الدين اإلسالمي، وما يقوله املفكرون العالـميون حول اإلسالم، 
د التشريعات السماوية، وقوانني وخاصة تلك األقوال املسمومة ذات احلملة املسعورة ض

العدل اإلهلي، وضد املفاهيم األساسية للدين والرسالة ، ومما استوقفين من هذه األقاويل 
إنه استطاع أن : اليت حتمل سياسة التضليل رأي للـمستشرق األورويب بيليف يقول فيه

ته كانت يقف على حقيقة تارخيية هامة ، فمسيلـمة الكذاب كان حنيفياً ، وأن دعو
دعوة سابقة لدعوة الرسول حممد ، وأنه كان يدعو إىل أخالق األنبياء، واألصفياء، 
وكانت له آراء اقتصادية واجتـماعية عادلة ، ولكن التاريخ أغفله أو تغافل عنه نتيجة 
. احلمالت الدعائية، والتعصب السيء يف كتابة التاريخ، وخاصة بعد ظهور اإلسالم

 .ف أن القرآن يف مواقع كثرية جاء متأثراً بأفكار مسيلـمة ويرى املستشرق بيلي

وهذا القول من مفكر كافر ال غبار على وجوده وحصوله، والكافر ينصر الكفر 
وأتباعه، ويستلهم من الشيطان وحوادث الزمان ما يضلل به على كثري من الدمهاء 

 .والغوغائية وهيشات األسواق

                                                             

 .م١٩٧٨اطلعت على الكتاب يف إحدى مكتبات املدارس الثانوية مبدينة عدن سنة ) ١(



 ٨٨

ها إىل عالـمنا اإلسالمي والعريب إال بعد أن امتلك وما وجدت هذه األقاويلُ طريقَ
واستطاع من هذه . الكافر مساحة من التأثري وشراء الضمائر والعقول والقلوب

املساحة القائمة على التزوير واالغتصاب وشراء ضعاف النفوس أن يصنع جيل 
 .القرمطة والقرصنة والعلـمنة والتـمييع واالبتذال

. يه حقائقه ليس جديدا يف عالـمنا اإلسالمي والعريبوتاريخ االحنراف وتشو
فالكافر ينسج الضالالت تلو الضالالت، والعقل املستسلـم يف الوطن املتهالك 
يستجيب هلذه الضالالت، ويترمجها بلغة الواقع، وفرقعة القواقع، والـمصاحل الدنيوية 

  : )١(تقف حاجزاً بني املرء واحلقيقة، وهاك األمثلة

ل اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلـم باهلدى ودين احلق ، فآلـم كثرياً من جاء رسو
العرب املضِريني وغريهم، ال سيما ربيعة، وكان الفتح ساتراً لـما ينطوون عليه، 
وأول خروج على اإلسالم كان حادثة ذي اخلويصرة ، فقد روى البخاري يف 

رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بينما حنن عند : الصحيح عن أيب سعيد اخلدري قال 
 وهو رجل من بـنـي -وسلـم وهو يقسم قسماً إذ أتاه ذو اخلويصرة التـميمي 

ومن يعدل إذا لـم أعدل ؟ ! ويلك : فقال . اعدل .. يا رسول اللّه:  فقال -تـميم 
ائذن يل فيه : يا رسول اللّه : فقال عمر . فقد خبت وخسرت إن لـم أكن أعدل

دعه، فإن له أصحاباً حيقر أحدكم صالته مع صالم، وصيامه : فقال . قهفأضرب عن
مع صيامهم ، يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من 

 .اهـ. )) إخل ...الرمية 

                                                             

محد السياغي ،  لـمؤلفه القاضي شرف الدين احلسني بن أ))الروض النضري((نقالً عن مقدمة ) ١(
 .بتقدمي حممد سعيد العويف
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له أصحاب ، : هذا احلديث خيربنا عن الواقع، وعن اآليت ، فأما الواقع فإنه قال 
ا جرؤ على هذه احلركة، فإا جلرأةٌ غريبةٌ تنادي على عدم إميان ولوال ذلك لـم

قائلها، إذ نسب إىل الرسول عدم العدالة، وأما عمر فإنه غلبته الغرية الدينية فطلب قتله 
 .غري ملتفٍت إىل أن هلذا الشخص أعواناً كثريين

ليه وآله لقد كان ذو اخلويصرة فاتح باب اخلصام مع رسول اللّه صلى اللّه ع
 .وسلـم بطريق واضح، ثـم تكرر ذلك من غريه

وأما اآليت فهو بعد وفاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلـم، كانت الفرصة 
ساحنة للـمنافقني يف إظهار عداوم للدين اإلسالمي، وتبني أم كانوا جياهرون 

اري قد أفصح عن رأيه بالدين اإلسالمي إما رغباً أو رهباً، ولعل عيينة بن حصن الفز
: ، وهذه عبارته )) تارخيه (( كما نقله الطربي يف )) طلحة األسدي ((جتاه مدعي النبوة 

 أحب إلينا من أن نتبع نبياً من - أي غطفان وأسد -واللّه ألن أتبع نبياً من احلليفني 
 .قريش ، وقد مات حممد وبقي طلحة ، فتابعوه 

وجاء طلحة النمري إىل مسيلـمة : ابن جرير ويف تاريخ ابن األثري ، وتاريخ 
أشهد أنك : الكذاب فسأله عن حاله، فأخربه أنه يأتيه رجل يف ظُلـمٍة ، فقال

 .لكاذب، وأن حممداً صادق؛ ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر 

لقد أعلن احلجاج من على منرب الكوفة أن اخلالفة  : ))سننه((وروى أبو داود يف 
 .)١( النبوة والرسالةأفضل من

ومن بعده استعر القتال واستفحل بني املسلـمني بعد أن أصبح لالحنراف قوةٌ يعتد 
 .ا، واختلط احلابل بالنابل، وتطور االحنراف مبتعداً عن مساحة الدين خطوة خطوة

                                                             

  .٨املصدر السابق ص) ١(
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ووجد العطشى للـمساس ذا الدين سلوكاً سيئاً ميكن االعتـماد عليه يف 
ركوب الشطط للدخول إىل جسد املسلـمني، وامتالك دفة تصريف أمورهم، 
وكانت نتيجة االئتالف النسيب من عناصر االحنراف ظهور الفرق املتناحرة والفئات 

 .وال زال لالحنراف بقية.. املتنافرة حىت عصرنا هذا

 املستعرض للـمقولة العرقية ذات العصبية القومية اليت حتدث ا آنفاً عيينة بن إن
حصن الفزاري وطلحة النمري جتاه الكذّابِني يف عصرمها جيد أن أحداثها تكررت 

 .بصورة متطورة

فالنبوة كانت ظاهرة ذلك العصر وبرهانه ، أما اليوم فاألمر منعكس تـماماً ، 
 .قطت املسألة الروحية من السماء إىل األرض كما يقولونفالفلسفة املادية قد أس

وقراصنة اليوم يف اتـمع اجلديد ينطلقون من ذات البؤرة املنحرفة يف العالقات 
اإلنسانية، وكتابام ونشرام خالل مرحلة الثورة الوطنية الدميقراطية تؤكد مدى 

 دعايام املسعورة ضد إغرام بقافلة الوطن املسلـم عن جادة الطريق، وتكثيف
 .اإلسالم ومبادئه العادلة

 يبلور حربه الشوهاء ضد )) الكتابة بالسيف ((وجاء الشاعر الرمز يف قصيدته 
 الفارسي بعد إسالمه على )) باذان ((وعاه عقله من حجة تولية اإلسالم من خالل ما 

 : اليمن، فيقول 
 ..ذو يزن

 ..ماينبأشهب سيف الي.. مآثرهم.. بشجاعة شعبه
 ..أيصبح ذاك الذكاء غباء..  الفراسة-وومض الذكاء 

 ..اوى على أرضنا ذويزن.. وكالليل حني يلف النهار
 ..وصورة باذان غطت شوارع صنعا
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 ؟...وباذان هالّ يعود إلينا بألوان أخرى 

باذان نائب كسرى،  : )) وصورة باذان ((وعلق حسن عزعزي على هذه العبارة 
ي يف صنعاء حسب املصطلح احلديث ، قد تـمكن عرب مد يد والـمندوب السام

العون والـمساعدة من السيطرة على اليمن، وبعد أن نصر اليمنيون اإلسالم بعقوهلم 
وسيوفهم أعلن باذان إسالمه، وهكذا عني املندوب السامي لكسرى مرة أخرى 

 .حاكماً على اليمن بوجهه اجلديد

التعليل لإلغراب واالغتراب، ومثلها قضية وكانت قضية باذان واحدة من صور 
عمرو بن معدي كرب الزبيدي، فقد جعلها الشاعر الرمز إحدى مواد احملاكمة الرمسية 

حديث معاصر لعمر بن معدي كرب الزبيدي ..  الكتابة بالسيف((لإلسالم يف قصيدته 
طاعية للسلطة  الثائر اليمين املعروف املتـمرد على فساد وهيمنة االرستقراطية اإلق))

 .اإلسالمية، والداعية املادي للعدالة االجتـماعية

عمرو بن معدي كرب : وعلق الكاتب حسن عزعزي على هذه املقولة فقال 
 .الزبيدي كان أول ظاهرة تـمرد واع يف اإلسالم ألسباب سياسية واقتصادية حمددة

تقراطية القرشية لقد صدم عمرو بن معِدي كَِرب بتسلط األرس: وقال عنه أيضاً 
السياسية، وصدم باستئثار هذه األرستقراطية االقتصادية ببيت مال املسلـمني، 

 : واصطدم ذا الظلـم املزدوج فثار مطالباً بالـمساواة والعدل فقال 
إذا قُتلنا وال يبكي لنا أحد قريش قالت :أال تلك املقادير 

عطى السويةَ ِمن طعٍن له نفدوال سو نعطى الدنانريية إذ ت 
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ولـما كان رائحة الطعن يف اإلسالم وشخوصه بادية يف هذا التحريف املفتعل 
أخذت أتابع قضية عمرو بن معدي كرب يف بطون كتب التاريخ ألتبني وجه العلة 

 .اليت تشبث ا الشاعر الرمز وتابعه

لـما : أبواخلطاب قال حدث يونس و: ))  )١( دائرة املعارف القرن العشرين ((جاء يف 
كان يوم فتح القادسية أصاب املسلـمون أسلحةً وتيجاناً ومناطق ورقاباً، فبلغت ماالً 
عظيماً، فعزل سعد بن أيب وقاص اخلُمس، ثـم فرق البقية، فأصاب الفارس ستة آالف، 

فُض ما والراجل ألفني، وبقي مال كثري ، فكتب إىل عمر بن اخلطاب مبا فعل، فكتب إليه أن 
ما معك من كتاب اللّه ؟ : بقي على محلة القرآن ، فأتاه عمرو بن معدي كرب، فقال سعد 

مالك : إين أسلـمت باليمن ثـم غزوت فشِغلْت عن حفظ القرآن ، فقال : فقال عمرو 
ما : يف هذا املال من نصيب ، وأتاه بشر بن ربيعة اخلثعمي صاحب جبانة بشر فقال له سعد 

بسم اللّه الرمحن الرحيم ، فضحك القوم ولـم يعطه شيئاً ، : كتاب اللّه ؟ فقال معك من 
 : فقال عمرو بن معدي كرب هذه األبيات اآلنفة 

قالت قريش إذا قُتلنا ولـم يبِك لنا أحد : أال تلك املقادير 
 نعطى السوية من طعٍن له نفد عطى الدنانريوال سويةَ إذ ت 

 : بيعة اخلثعمي وقال بشر بن ر
 وسعد بن وقّاٍص علي أمري أخنت بباب القادسية ناقيت 
 وخري أمٍري بالعراق جرير وسعد أمري شره دون خِريه 

 وعند املثىن فضةٌ وقرير وعند أمري املؤمنني نوافلٌ 
 بباب قُديٍس والـمكَر عسري تذَكَّر هداك اللّه وقع سيوِفنا

                                                             

)٧٠٣: ٦) (١. ( 
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فكتب سعد إىل عمر مبا قاال وما قال هلما وبالقصيدتني، فكتب إليه ..  األبياتإخل
 .أن أعطهما على بالئهما، فأعطى كل واحد منهما ألفي درهم: عمر

والواقع أن عمر بن اخلطاب يف صالبته وقوته كان قادراً على أن مينعهما ما ليس هلما يف 
ولـم يكن عمر وال سعد يف موقفهما العطاء، خصوصاً أن يف العسكر من هو مثلهما، 

 العادل أرستقراطيِني كما عرب الشاعر الرمز وتابعه، وإمنا كانا عادلِني يف القسمة، وزاد
 عمرو بن معدي كَِرب من املال لـما عرف من حبه له، ويؤيد هذا القول ما ورد يف 

 إن عمر بن اخلطاب :روى الشعيب قال:  ما صورته)١( )) دائرة معارف القرن العشرين ((
 يا أمري املؤمنني ألف هاهنا : فرض لعمرو بن معدي كرب يف الغنيمة ألفني ، فقال له 

 فما يكون ها - وأومأ إىل شق بطنه األيسر - وألف هاهنا - وأومأ إىل شق بطنه األمين -
 . فضحك عمر وأمر له خبمسمئة- وأومأ إىل وسط بطنه -هنا ؟ 

 : ألبيات اليت مطلعها وأخطأ العزعزي يف نسبة ا
 وسعد بن وقّاٍص علي أمري أخنت بباب القادسية ناقيت 

حيث نسبها إىل عمرو بن معدي كرب، وهي يف الواقع ليست إال لعمر بن ربيعة 
 .اخلثعمي، قاهلا يف نفس احلدث الذي وقع بني سعد وعمرو بن معدي كرب الزبيدي

قطاع، ووصفهم األحقية القرشية إن وصف هؤالء الكتاب دين اإلسالم باإل
باألرستقراطية ألمر يؤكد حقيقةَ االحنراف الفكري وسوء العالقة بالديانة اإلسالمية 

 .وشخوصها 

                                                             

)٧٠١: ٦() ١. ( 
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 برهانا آخر على احنرافه )) الكتابة بالسيف ((كتب الشاعر الرمز يف قصيدته 
 : المية اليت نصرا اليمن عرب التاريخ ، فقالالفكري، وتنكبه عن طريق الدعوة اإلس

 .. كيف نسينا جتاعيده.. آه .. تارخينا 
 .. ترسم املسكنة.. حفائرها.. ورقصاتنا

 أما من جواب ؟ .. تقرع أجراسه.. واآلن 
 ..)١(تعالوا تعالوا لنقرأ شيئاً نساه الكتاب

وقد عربت عن !! كره لقد أثبت الشاعر الرمز أن لديه شيئاً نسيه القرآن ولـم يذ
 :قلقي عشية قراءة القصيدة فقلت
كَرنهذا م اللّهم كحانبس .. 
هِذيعِري أَنْ يِلِشع ِاغِْفر .. 

ِلـمسأنا م .. 
ِلـمسي مأَن زتأَع .. 

 .. فلْتبِقين يا رب مأْمونَ اخلَِديعةْ
واليأنا فيك يا م .. 
ِتي الدقُو ثُرنياأَن .. 

 ..)٢(ِلتلِْهمين التقَى واِإلتكَالَ على أَحاِجيك املَِنيعةْ

                                                             

 .٥١ ص)) جملة احلكمة (() ١(

 . مطبوع)) اخلروج من الدائرة احلمراء ((وللقصيدة بقية ذكرناها كاملة يف مقدمة قصة ) ٢(
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إن ما تقرره قصيدة الشاعر الرمز صورة شرسة على طريق الرفض الواعي لـما يف 
 .كتاب اللّه تعاىل 

إنه يرى من منظوره اجلديد أن الكتاب السماوي قد أغفل بعض اجلوانب اهلامة يف 
  :)) سفر التكوين ((ا الشاعر فقررها، وقال فيما مساه بـاحلياة، واستدركه
 ..انشقاق.. فجيعتها..  املآسي فينا-هذي اجلروح 
 ..مأساا.. والنفوس الفيايف العرايا.. كسوف القمر

 ..تعشعش فينا طحالب سوس.. خسوف لقطعة مشس
 ..والوجه وجهان.. كوشم على الوجه

 ..واحد.. ومنبع ر اليمانيني.. آه
 .. ـمزقنا خطوط التواصلت

 .. توحدنا خطوط التقاطع
 ..فالوجه وجهان

 .. واألرض مشطورة
 .. والبشر

... 
 ..للسيف والـما.. األرض عطشى

 ..حييل كنوز بكارا.. بذوراً.. لـمن يف حنني يضاجعها
 ..ويف قربها تتوج عرساً.. لترتاح موتاً عذاباتنا.. جنة

 ..اتوتسقط أوهامنا السالف.. ألفراحنا
 ..فهذا اخليار.. جنة االنتظار
 !وأي اختبار .. اختبار لنا
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  لدى الشاعر الرمز، وهذه املفاهيم اليت نسيها )) ِسفِْر التكوين ((هذه آيات 
 . كتاب اللّه تعاىل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه-حسب تصوره-

 من اد املتكلف، ولعمري إا سفسطة لسان، ووهم عقل جاثـم على هيكٍل
 . وصوره الواقع الفياض يف صدر الزعيم

 ..إنه ال يؤمن جبنة االنتظار 
 ..ال يؤمن باآلخرة واحلساب والـمصري

.. والشاعر الرمز وجمموعة العمل يف إدارته ال يعرفون شيئاً عن مبادئ اإلسالم 
 .امتسخواولذلك فهم يسخرون الفكر املنحرف لـمسخ األجيال بعد أن مسخوا و

وقف أحد الرموز التربوية يوماً يف مكتبة من مكاتب املدارس الثانوية ليحث 
 للدكتور صادق جالل )) نقد الفكر الديين ((الطالب على مطالعة كتاب يسمى 

إنه ميثل حالة متقدمة من التحدي السافر ضد العقليات املتعفنة، : العظم، وقال عنه 
 .واألفكار العقيمة

  الكتاب ؟ فماذا يف هذا

الشك أن القارئ :  للوجود فقال )) التعليل اإلسالمي ((لقد حتدث الدكتور عن 
يعرف التعليل اإلسالمي التقليدي لطبيعة الكون ونشأته ومصريه، خلق اللّه هذا الكون 

 فكان، والشك أنه يذكر حادثة طرد آدم )) كن ((: يف فترة معينة من الزمن بقوله
 .احلادثة اليت بدأ ا تاريخ اإلنسان على األرضوحواء من اجلنة، تلك 

ومن صلب املعتقدات الدينية أن اللّه يرعى خملوقاته بعناية، وهو يسمع صلواتنا، 
 .وأحياناً يستجيب لدعائنا، ويتدخل من وقت آلخر يف نظام الطبيعة فتكون املعجزات
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إا حتتوي : ه، أيأما الطبيعة فقد حافظت على مساا األساسية منذ أن خلقها اللّ
اآلن على نفس األجرام السماوية وأنواع احليوانات والنباتات اليت كانت موجودة فيها 

 .انتهى.منذ اليوم األول خللقها

إن نقد الفكر الديين عند الدكتور جعلته يكذّب حبقيقة قرآنية، والتكذيب بالقرآن كفر 
 .ال خيشاه، بل رمبا تـمناه وتبناهبواح، ولعل مفكراً كالدكتور ال يهاب القذف بالكفر و

 حدود مهمام الفكرية والعلـمية يف )) العظم ((لقد جتاوز املفكرون املعاصرون من أمثال 
ال يأِْتيِه الباِطلُ ِمن بِني يديِه وال ِمن خلِْفِه تنِزيلٌ ِمن حِكيٍم {فالقرآن كالم اللّه . احلياة
 : قضية اخللق مبا ال يدع جماالً للشك فقال وصف لنا . ] ٤٢: السجدة[} حِميٍد

وِإذْ قَالَ ربك للـمالئكِة ِإني جاِعلٌ يف األرِض خِليفَةً قالوا أَتجعلُ ِفيها من يفِْسد ِفيها {
م وعلـ. ويسِفك الدماَء ونحن نسبح ِبحمِدك ونقَدس لَك قال ِإني أَعلـم ما ال تعلـمون 

 اِدِقنيتـم صِبئُوِني بأَمساِء هؤالِء ِإنْ كُنعلى املالئكِة فقال أَن مهضراألمساَء كُلَّها ثـم ع مآد .
 احلَِكيم ِليمالع تأَن كنا ِإنلـمتال ِعلـم لنا إالّ ما ع كحانبقالوا س . مِبئْهأَن مقال يا آد

أَهبفلـما أَن اِئِهممِض بأَساِت واَألراومالس لـم غَيبي أَعِإن قال ألـم أَقُلْ لَكُم اِئِهممبأَس م
 .]٣٠: البقرة[} وأَعلـم ما تبدونَ وما كُنتـم تكْتـمونَ

إن التعليل القرآين كالم ثابت، وحيمل معاين احلجة الدامغة لـمسألة اخللق؛ ألن 
ورزقهم، وعلـمهم ثوابت وأسس القواعد اخلالق سبحانه يصف لعباده كيف خلقهم 

املعرفية للحياة، وال يوجد أحد يف هذا العالـم نسب اخللق لنفسه واإلبداع لذاته، 
وإمنا قام اإلنسان البشري املخلوق ذاته فتـمرد على خالقه وأنكر الثوابت املتعارف 

د وصفها اخلالق عليها عرب األجيال، ومسى إنكاره علـماً وتعليالً معرفياً، واحلقيقة ق
فأَعِرض عمن توىلّ عن . ِإنْ يتِبعونَ إالّ الظَّن وإنَّ الظَّن ال يغين ِمن احلَق شيئاً {: بقوله
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ذَِلك مبلَغهم ِمن الِعلـم ِإنَّ ربك هو أَعلـم مبن . ِذكِْرنا ولـم يِرد إالّ احلَياةَ الدنيا 
 نلَّ عىضدتِن اهلـم مبأَع وِبيِلِه وه٣٠:النجم[} س[. 

 اليت أرهق الكاتب عقله وذهنه يف إبطاهلا مبا مساه املفكرون )) قصة آدم وحواء ((إن 
 . أمر يثري عجب العقالء)) قصة اخلليقة ((مثله 

فأي عيب يف اآليات القرآنية والقصة الربهانية عن وجود آدم وحواء، كما صورها 
 يف مواضع عدة تكتـمل ا صورة البشرية، ووجودها، وا تواترت رساالت القرآن

 األنبياء، ونزلت الكتب السماوية عرب األزمان ؟

أهي من االستحالة مبكان يف حق من يقول للشيء كن فيكون ؟ وإن كان العقل 
 وإمنا  ، فال يعد ذلك حجة لنفي مفعوهلا،)) كن فيكون ((: البشري حيجم يف عقليته مقولة

 .تؤكد ضعف اإلنسانية عن معرفة السر الذي أبرز هذا اإلبداع العظيم يف الوجود

أليس االحتجاج الذي استند عليه الدكتور هو أمر فرضي متغري ال ميكن االعتـماد 
عليه أو األخذ به مدى احلياة، ألن النظريات العقالنية ال تتجاوز التجربة والـمالحظة 

، وكذلك أمر يدور يف فلك قراءة العقل للظواهر احمليطة، والـمقارنة واالستنتاج
والعقل ذاته ظاهرة، ولـم حتسم قضيته لدى العقل املتـمرد معرفة كنهه وكيف 

 .جاء

إن الدكتور وأمثاله من قراصنة اليوم ممن حيلـمون وجيعلون من األحالم واألوهام 
خرى، عقول زين هلا الشيطان علـماً نظرياً ثابتاً، إمنا هم يف احلقيقة فريسة عقول أ

مقوالت االحنراف كما زين لقابيل التـمرد على ثوابت الشريعة األوىل، فالدكتور 
العظم لـم يأت جبديد يف هذه املسألة، وإمنا كان منبهراً بنظرية املفكر األورويب 
البالس، ومتأثراً برسالة للـمستشرق اإلنكليزي والفيلسوف املعروف برتراند راسل، 

 : ك ما يقول وها
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لقد عرب الفيلسوف والعالـم اإلنكليزي املعاصر برتراند راسل عن هذه النظرية 
  : )) عبادة اإلنسان احلر ((العلـمية يف قطعة أدبية مجيلة عنواا 

دار السدمي عبثاً يف : روى مفستوفليس قصة اخلليقة إىل الدكتور فاوست قائالً 
 بدأ يتقولب فخرجت منه الكواكب وبردت الفضاء عصورا ال تعد وال حتصى، ثـم

فتكونت البحار العالية، وارتفعت اجلبال واضطربت، ومن كتل الغيوم السوداء هطلت 
أمطار غزيرة فغمرت قشرة األرض املائعة، وأخذت نطف احلياة تنمو يف قاع احمليط 
وتكرب بسرعة لتشكِّل أشجار الغابات والنباتات الضخمة، ثـم ظهرت وحوش 

 .ر تتناسل وتتنازع ويبتلع بعضها بعضاً ثـم تنقرضالبحا

ومن هذا الوحش تسلسل اإلنسان فجاء عاقالً عارفاً باخلري والشر ومتعطشاً للعبادة، 
ولـما رأى أن العالـم اهلائج املريع الذي حييط به يف تغري دائم وأن الكائنات تتنازع 

: امهها املوت قال لنفسه لكي حتظى بأي ثـمن بلحظات قليلة من احلياة قبل أن يد
البد وأن يكون هلذا الكون غاية حسنة ولكنها خفية، إذ علينا أن جنل شيئاً ما، وال 

 .يوجد يف هذا العالـم املنظور شيء يستحق اإلجالل واالحترام 

وعندما تتبع اإلنسان غرائزه اليت ورثها عن أسالفه احليوانات املفترسة دعا ذلك 
 من اللّه، ولـما رأى حاضره سيئاً صريه إىل أسوأ آمالً منه باخلطيئة وطلب املغفرة

مبستقبل أفضل، ومن ثـم اجته إىل اللّه بالشكر ألنه منحه القوة الالزمة للتنازل عن 
 .تلك املربات اليت كانت يف متناول يده، عندئٍذ ابتسم اللّه

ل مشساً ولـما رأى أن اإلنسان بلغ الكمال يف نكران الذات ويف العبادة، أرس
اهـ من .أخرى عرب الفضاء اصطدمت بشمس اإلنسان فعاد كل شيء إىل سدمي 

 . للدكتور العظم)) نقد الفكر الديين ((كتاب 
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هذا املقطع يلخص لنا بكل بساطة : هذا ما أُعجب به الدكتور اهلائم حيث قال 
 : النظرية العلـمية الطبيعية للقضايا التالية 

 . نشوء الكون وتطوره-١
 . نشوء احلياة وتطورها-٢
 . أصل اإلنسان ونشأته وتطوره-٣
 . نشوء الديانات والعبادات والطقوس وتطورها-٤
 .. وال أمل لكائن بعدها بشيء..  الفناء والعدم-٥

 .. وإىل السدمي يعود.. إنه السدمي

أين هو العلـم الذي حيمل الربهان العقلي والدليل النظري هلذه .. يا سبحان اللّه
 تبويبات اخلمس اليت استنتجها الدكتور ؟ ال

لقد صور لنا املفكر الفيلسوف لوحة فنية حالـمة حلَّقت بنا يف سحائب فكره 
فقُِتلَ كَيف . ِإنه فَكَّر وقَدر {.. ووعيه املتداخل املتراكم، وأرعد وأمطر، وأزبد وزجمر

 رقَد . رقَد ثـم قُِتلَ كَيف . ظَرثـ. ثـم ن رسوب سبم ع . ركْبتواس ربثـم أَد .
ثَرؤي رذا ِإالّ ِسحرحلة بدأت من دورة السدمي وانتهت ]٢٤-١٨: املدثر[} فقالَ ِإنْ ه ،

 !باصطدامه بشمس أخرى فعاد إىل السدمي 

إنه وهم عجيب، وتـمرد غريب، يشبه إىل حد بعيد وهم مدرس األدب العريب 
: ية العليا جبامعة عدن الذي قال يوماً وهو يتحدث عن تطور اللغةاحلديث بكلية الترب

كان اإلنسان حيواناً راقياً تفرع من أرقى سالالت القرود عرب قوانني التطور مرحلة 
بعد مرحلة، كان بادئ ذي بدء ميشي على أربع معتـمداً على يديه قبل أن يتطور 

ستـمرة لرفع رأسه يف الغابات حىت تعود الوقوف على رجليه نتيجة حاجته امل
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املثـمرة باحثاً عن األثـمار يف أعايل األشجار، فكان رفعه املستـمر لرأسه عامالً 
 .إخل..هاماً يف نضوج دماغه، وتكامل حواسه، ووعيه 

أستاذي، هذا يعين أن رفع اإلنسان األول : فقاطعه طالب جامعي وسأله 
ل تناول الثـمار كان عامالً هاماً يف باستـمرار لرأسه واعتـماده على رجليه خال

فقال . نعم، نعم: قال . اكتـمال مراحل الوعي واالنتقال إىل اإلنسانية العاقلة
فما بال الدببة بأنواعها تسري إىل اليوم على رجليها وتقطف الثـمار : الطالب

 واألعشاب من أعايل األشجار وترفع رأسها بني احلني واآلخر ال زالت مضرب املثل
 يف الغباء والبالدة؟ أتراها ستنتقل يوماً ما إىل مرحلة إنسانية عاقلة ؟ 

وضجت القاعة بالضحك، وغضب األستاذ، وأمر بإخراج الطالب من القاعة، وصار 
اعتراضه بعد ذلك سبباً يف اعتباره حمرضاً ضد األيديولوجية االشتراكية العلـمية، وعنصراً 

 ) :م٢٤/١/١٩٧٩( هـ ١٣٩٩ صفر ٢٦ال يوم األربعاء وكتب الطالب شعراً، فق. فاسداً
 ..سأبقى أُفَكِّر حىت اجلنونْ
ى ليايل الصقيعن يتحدكم.. 

عند الربيع احلُب ن يرفضكم.. 
 ..كمن يعشق اجلُثَثَ امليتةْ
 ..يقلِّب فيها بقايا اجلَمالْ

 ..ومينحها لـمسةً من خيالْ
 ..نويستعجلُ الوقت قبل التعفّ

... 
 ..فقد مزق اخلوف كل السكونْ
 ..ووزعين يف شؤوِن الشؤونْ
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 ..وأبعد عين األماين السعيدةْ
 ..وأودعين يف همومي العديدةْ
أمامي الِفخاخ وبثَّ الرعاع.. 
 ..وأُعِلن يف البوِق حظْر التجولْ
 ..ومدت حواجز تفتيِش صدري
 ..وجاءت بدايات عصِر التحولْ

اجلنود فوص.. 
ِنيعٍر مكِجس.. 

 ..لقطع الطريق عن اآلهلةْ
السدمي فال شيَء يف الكوِن غري.. 
ويف العلـم عاد املثالُ القدمي.. 

 ..وكانَ يكونْ
 ..وال حيزنونْ

... 
هاترإىل الت وسار اجلميع.. 

قِل املواهِب والكلـماتوص.. 
 ..وتذبح أحالمنا بالـمدى

دىفنحيا س.. 
 ..ونصبح ننشق عطر الصدى

 ..حنطّم آثار جيِل اهلدى
... 

 ..ورغم املالبِس واجلامعةْ
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 ..ورغم حضارتنا الرائعةْ
 ..ورغم التـمشي إىل املستحيلْ

 ..أُلَطِّخ أشالَء حبي القتيلْ
 . .شعرت بأين ضئيلٌ ضئيلْ
 ..ورغم الفتوِة ِقن ذليلْ
ففي الدرِب تنتحراملعجزات .. 

فاتمثلَ الر وتفىن املفاهيم.. 
 ..وأستاذُ جامعيت يتحدثْ
 ..بأَقْذَِع ألفاِظه الالذعةْ
 ..تردد أصداَءه اجلامعةْ

ربالتطو وأنَّ احلياةَ بدت.. 
تـموت تـموت وأن احلروف.. 

البنكنوت قركما تنتهي و.. 
... 

 ..وتأيت جيوش اللغاِت اجلديدةْ
ةً بالسالِح احلديثْمدجج.. 

 ..وتدفَع بالعصِر دفعاً حثيثْ
 ..تهدِهد أحالمنا بذكاْء

 ..وحترق أعصاب أهل البساطةْ
دواعي التطور ومن ال حيب.. 

... 
ولن أستطيع.. 
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هاتريف الت ومهما تـماديت.. 
فلن أستطيع.. 
فدريب منيع. . 

الذكاِء السريع وحىت جواد.. 
 ..ري البديعوشع

وكلُّ الكناياِت واألدوات.. 
على باب عصري املريع تهاوت.. 

... 
 ..وعلِّق ِشعري على اِملقْصلَةْ
 ..ومرت جنود على املَهزلَةْ

ريعقٍْع مبو.. 
ٍش فظيعروم.. 
 ..لسانٌ وديع: يقولون عين
بديع وشعر.. 

 .!.إىل املقربةْ.. ميوت ويفىن ويرحلُ عنا
جديد للناِس شعر عزوو.. 

حبرٍف حديد.. 
ها املستفيدجوناٍر يؤج.. 
 ..وربي أعلـم باآلخرةْ

لقد رِكب دكتور األدب العريب احلديث شططاً يف تعليله، ولكنه معلولٌ بعلة عبادة 
الوهم النظري كما هو احلال مع الدكتور العظم يف إعجابه بالوصف اإلنشائي عن 
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ليقة، واألعجب من هذا كله أن الدكتور العظم استرسل يف تأييده املطلق قصة اخل
 : للنظرية وقارن بينها وبني القصة يف اإلسالم فقال 

لتقارن بني هذه النظرية العلـمية اردة القاسية الباردة، وبني القصة الدينية اإلسالمية 
يات والـمالئكة، والصلوات اجلميلة املرحة الدافئة اليت تعودنا عليها؛ جند أن الغيب

معجزات واجلن تؤلف جزءاً ال يتجزأ من التعليل الديين لنشأة الكون وطبيعته  .واـل

أما النظرة العلـمية فقد عرب عنها أحسن تعبري فيلسوف وعالـم رياضي هو 
وما :  هدية إىل نابليون، فسأله اإلمرباطور )) نظام الكون ((البالس عندما قدم كتابه 

. اللّه فرضيةٌ ال حاجةَ يل ا يف نظامي: الذي حيتله اللّه يف نظامك ؟ فأجاباملكان 
وهل ! فهل من عجب إذن أن نسمع نيشته يعلن يف القرن املاضي أن اللّه قد مات

باستطاعتنا أن ننكر أن اللّه الذي مات يف أوروبا بدأ حيتضر يف كل مكان حتت تأثري 
 .انتهى. املعرفة العلـمية 

تشهد العظم عن الكون وخلوه من الفاعل الواحد، وهو ادعاء ال برهان هكذا يس
له، وأىن يكون لـمثل هذا اإلحلاد برهان غري اجلرأة والطغيان، والتجاوز القاصر، 
والنظريات الين يتحدث عنها العظم مبا فيها من الفرضيات ال تتجاوز القول احلق من 

هم الليلُ نسلَخ منه النهار فإذا هم وآيةٌ لَ{: الكتاب املبني وهو يقول سبحانه
والقَمر قَدرناه . والشمس تجِري لـمستقَر هلا ذِلك تقِْدير العِزيِز العِليم . مظْلـمونَ

ال الشمس ينبِغي هلا أَنْ تدِرك القَمر وال الْلَيلُ . مناِزلَ حتى عاد كالعرجوِن القَِدمي 
. وآيةٌ لَهم أنا حملْنا ذُريتهم يف الفُلِْك املشحون. اِبق النهاِر وكلٌّ يف فَلٍَك يسبحون س

خلَق اإلنسانَ ِمن {:  ، وقال سبحانه ]٤٢-٣٧:يس[} وخلَقْنا لَهم ِمن ِمثِْلِه ما يركَبون
 ِبنيم ِصيمخ وطْفٍَة فإذا هلَقَ. نخ أْكُلُونواألنعامومنها ت ناِفعٌء ومفيها ِدف ها لَكُم .

وتحِملُ أَثْقالَكُم إىل بلٍَد لـم تكُونوا . ولكم فيها مجالٌ ِحني ترحيونَ وِحني تسرحونَ 
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بوها واخليلَ والِبغالَ واحلَِمري لتركَ. باِلِغيِه إال بِشق اَألنفُِس ِإنَّ ربكُم لَرؤوف رِحيم 
وألقى يف {: ، ويقول جل شأنه] ٨-٤: النحل[} وِزينةً ويخلُق ما ال تعلـمون

وعالماٍت وبالنجِم هم . األرِض رواِسي أَنْ تـميد ِبكُم وأاراً وسبالً لَعلَّكُم تهتدون 
 تعدوا ِنعمةَ اللّه ال تحصوها وِإنْ. أفمن يخلُق كمن ال يخلُق أفال تذَكَّرون . يهتدونَ

والَِّذين يدعونَ ِمن دوِن . واللّه يعلـم ما تِسرونَ وما تعِلنونَ . ِإنَّ اللّه لَغفُور رِحيم 
} أموات غري أحياٍء وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُون. اللّه آهلةً ال يخلُقُونَ شيئاً وهم يخلَقون 

 ]. ٢١-١٥: حلالن[

فالدكتور العظم، ومدرس األدب العريب احلديث، وشاعرنا الرمز، وسلسلة األوفياء من 
 : كل أولئك عليهم أن يتأملوا قول اللّه: ناهجي منهج اإلحلاد والفساد

فَسدِت السماوات ولَِو اتبع احلَق أَهواَءهم لَ. بلْ جاَءهم ِباحلَق وأَكْثَرهم ِللْحق كاِرهونَ {
أَم تسأَلُهم خرجاً . واَألرض ومن ِفيِهن بلْ أَتيناهم ِبِذكِْرِهم فهم عن ِذكِْرِهم معِرضون 

وِإنَّ الَِّذين ال . وإنك لَتدعوهم إىل ِصراٍط مستِقيٍم . فخراج ربك خري وهو خري الراِزِقني 
ؤونياِكبراِط لنونَ باآلخرِة عن الص٧٤-٧٠: الـمؤمنون [} ِمن.[ 

هكذا يضع القرآن العظيم منهج العالقة باحلياة، وكفى به من حجة، أما تعليالت 
العقول الضعيفة فقد أصابت قارءها بداء اإلحباط واهلزمية، ولقد وقف العديد من 

 الوطن من طابور املسرية طالب الثانويات والكليات وبعض املثقفني يف جنوب
لقد كانت بيين وبني : العلـمانية اهلزيلة على ما كتب الدكتور العظم، فقال أحدهم 

 .الدين شعرة؛ ولكنها انقطعت اليوم

وانقطع برواج ونشر كتب اإلحلاد ومبادئ الشيوعية أرتالٌ من قوافل األبواق، 
من اآلباء واألمهات، وهيشات األسواق، وانسلخ عن الدين عشرات الشباب، وعدد 
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والبـنـني والبنات، والكل على استعداد ويئة تامة لـمرحلة جديدة من مراحل 
 .االغتراب عن الدين واآلداب بصورة أكثر جذرية وانزالقا

لقد اارت قوى الطبقة املثقفة مع نسبتها لإلسالم امساً أمام وكات التحوالت من 
اضيات نيتشه، ودراسات بافلوف، وفلسفة نظريات دارون، وفرضيات البالس، وري
 .ماركس، ولينني، وإجنلز، وإباحية فرويد

وهذا هو قرآن امللحدين وسنة الشيوعيني والعلـمانيني يف مسرح األحداث 
اليومي، وذه الصور القاتـمة ينظرون إىل احلياة، وإىل املستقبل، ويغرسون ا وعليها 

ار ما فعلوا من هذا التهور واالندفاع الفكري فقد بناء العقول، وتربية األجيال، ومبقد
عاقوا تـماماً تنفسات اإلسالم ومنهج التربية الروحية املُنزل إلصالح األنام، ولقد 
سبقنا األستاذ عباس حممود العقاد يف وصف هذا التدمري العصري والعهر الفكري 

تسرب إىل ضمائر وكما تعوق املاركسية إصالح الشعوب؛ ت: والسجن القسري فقال 
األفراد فتعوق إصالحهم وتصرفهم؛ حىت من حماولة اإلصالح بالوسيلة اليت يتـم ا 
اإلصالح، وهي وسيلة الندم، وحماربة النفس، وعرفان اخلطأ، والعمل على اجتنابه، 

 .)١(واخلالص من جرائره، ومغرياته، ودواعيه

ن عموماً، ولقد خربوا إن اإلحلاد والـملحدين رسل التخريب لألديان واإلنسا
 .اإلنسانية بالنظريات التعسفية وتطبيقاا التدمريية

لقد خربوا الوطن تـمهيداً خلراب كل شيء على أرضيته، فهم يف مسريم يؤمنون بأن 
قائدهم األعلى ماركس قد قلب الفلسفة رأساً على عقب، فصار من طبعهم قلب األمور 

 .اليت تفتح هلم األبواب دون منافس ))البطاقة اآلمنة((مبجموعها، وهي 

                                                             

 .ة الثانية ، الطبع٣١صلعباس حممود العقاد  )) أفيون الشعوب (() ١(
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إم يعتقدون أقوى االعتقاد أن اخلراب الفكري واالقتصادي واالجتـماعي الذي حل 
يف املنطقة هو من نتائج التنفيذ لفكر اإلسالم، وعقائده، ولذلك فإم يرون أن صكوك 

ين بدين الدخول إىل عالـم احلضارة ال تتوفر إال بإزهاق األرواح واألفكار اليت تد
 .أبداً وامهون.. اإلسالم، حيث تبىن األجماد على اجلماجم املسحولة، وهم وامهون

فشروط احلضارة غري الشروط اليت هم عليها يغنون ويعزفون، وما شروطهم سوى 
قيود توضع على عاتق الفقراء الذين سامتهم األزمان سجون العابثني، ينتقلون من 

 .ونتانةسجن إىل سجن أكثر بشاعة وظلـمة 

إن فقراء األمة يف جنوب الوطن يعيشون ضمن مدينة يتجمع فيها كل لصوص 
القضايا يف تاريخ املاضي واحلاضر والـمستقبل، كتب على جدراا من الداخل مقولة 

أخربوها، فليس عندكم ما تفقدونه : الزعيم الشيوعي ماركس وهو خياطب أتباعه 
 . )١(فيها
@

                                                             

 .٣٥ص املصدر السابق) ١(
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@aìÔîÏc@òÜÐÌÛa@ôŠbØ @bí@
وقف احملاضر الروسي الدكتور ميخائيل يوسيف حياضر يف أعضاء النقابات املهنية 

 القلوعة، وأخذ يتحدث عن -م يف املدرسة النقابية بالـمعال ١٩٨٠التعليمية عام 
االشتراكية العلـمية، والـمستقبل املنتظر لألحزاب التقدمية يف العالـم، وعرج على 

لشريعة اإلسالمية، وقال مردداً بصوته اجلهوري الناطق الواقع اإلسالمي املعاصر، وعلى ا
لقد كان الدين اإلسالمي أكرب مسؤول عن حرب الطوائف يف لبنان، : بالعربية الفصحى 

وهو املسؤول عن الرتاع املذهيب الطائفي يف العالـم اإلسالمي، وهو املسؤول عن التخلف 
 .  كل شيءاالقتصادي واالجتـماعي، وهو املسؤول عن الدمار يف

 .وبالطبع لـم يعترض عليه أحد خالل إلقاء احملاضرة

: ولكن وبعد أن انفضت احملاضرة دار بينه وبني أحد الطالب حوار قال له فيه
أشرتـم يف حماضرتكم إىل املستقبل القريب الذي تكون فيه االشتراكية هي القوة 

 الفاعلة على األرض، مىت سيكون ذلك ؟ وكيف ؟

رورة حتتـم على العالـمني العريب واإلسالمي أن يسلكا على إن الض: فقال 
منهاج االشتراكية العلـمية؛ إذا أرادا أن يلحقا بركب التقدم، وال فائدة من حتليل 

فالزمن زمن سباق والبد أن يناضل العرب . األوضاع والعودة إىل األصول واجلذور 
 .ات، بل ندعمهاوالـمسلـمون من أجل حتقيق هذا، فنحن ال نصدر الثور

هناك يف االحتاد : وسأله أحدهم عن حرية الدين يف االحتاد السوفييت، فقال 
السوفييت متدينون مسلـمون، وغري مسلـمني، كلهم يؤدون عبادام يف حرية تامة، 
ويرعى ذلك الدستور، ولكن أيديولوجيتنا واضحة، هي االشتراكية العلـمية، 

 .وليست اإلسالم
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: لغد يف نفوس االشتراكيني حول الوطن العريب واإلسالمي فقالوسئل عن طموح ا
أنتـم رسل االشتراكية العلـمية يف بالدكم، وحنن معكم، وميكن اآلن كسب الوقت 

 .فهو لصاحلنا

إن املسلـمني يف كل مكان ينظرون إليكم نظرة امشئزاز : وقال له أحدهم 
 .لـموقف حزبكم الشيوعي من األديان خاصة

 لـم ننتبه هلذا األمر إال يف الفترة القريبة، ولذلك حنن اآلن يوجد لدينا حنن: فقال
 .اهـ.حرية العبادة

 .ودق جرس الدخول للـمحاضرة التالية

ويف يوم آخر من هذه األيام احلمراء وقف مدير الدورة النقابية بعد أن فرغ مؤذن 
عليكم أن : قال املسجد من أذان املغرب حيث كان املركز النقايب بني مسجدين، ف

 حرب لن - وأشار إىل املساجد -تعلـموا مجيعاً أن بيننا حربا أيديولوجية مع هؤالء 
 مكلفون - يشري للحاضرين -تقف إطالقاً، إما أن نسكتهم، أو أن يسكتونا، وأنتـم 

واعلـموا أن اختيارنا هلذا املوقع بني املسجدين كان . بإسكات هذه األصوات 
 .هذا هو الصدق.. هذا هو الصدق: ثـم ردد. لى إسكاما مقصوداً للعمل ع

وألنه الصدق الذي ال ميكن إخفاؤه، وال التستر عليه، فهم يعلنونه يف حميطهم 
 املناسب، وأما أمام الرأي العام فيلبسون جلود احلرايب، وإىل مىت ؟ 

 يكتب تعال معي إىل مصادر الثقافة يف هذا اتـمع املمسوخ، وما مادا، ومن
 فيها ؟ 
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هذه الصحف الرمسية على الساحة تـمجد وتطنب يف وصف النظام، وعدالته، 
والـمجالت الثقافية واألدبية موبوءةٌ، بدءاً ِبداِء اإلفِك ما بني التحديث امللحد وقلب 

 .. ))نظرية الكاس((وما أدراك ما .. ))نظرية الكاس((موازين االلتزام يف األدب، وانتهاء بـ

 : )١( جديد املضمون والشكل، كهذاوشعر
 .. على مهِلِك يا حمبوبيت.. عيدنا اآلن 

 .. فأنا أحلـم بك
 ..جنمةً محراء يف القلِب وجهها

 ..آخراً للبعث يف دنيا تـموت 
 .. عابراً يطرق يف العتـمة أبواب البيوت

 ..ويغين
 .. كيف ال يكسر هذا الكاتب املثقل باهلم

 .. قيوده
 .. وميوت
 .. اً أسطورة املوت العقيمةهادم

 .. رافضاً كل الشعارات القدمية
 .. شاهراً سكينةَ املسحور يف وجه اهلزمية

 .. على مهِلِك يا حمبوبيت.. عيدنا اآلن 
 .. فأنا أحلـم بك

 :  قال فيها مؤلفها ))يوميات محار((وقصص قصرية كـ

                                                             

 شعر حممد الشلطامي ، عن جملة احلكمة، ))عن املوت واحلب واحلرية((مقتطف من قصيدة ) ١(
  .٥العدد 



 ١١٢

ك احلمري، ووقفت أنا قامت مشادة بالقرب من حقل البئر بني ممثلي اجلمعية ومال
 : أتأمل وأستـمع إىل هذا احلوار 

 إنكم مالك احلمري ال تقيمون وزناً هلذا احليوان الذي وهب حياته خلدمتكم ليالً -
واراً، فأنتـم ال يهمكم جوعه، وإمنا إنتاجه، تطلبون منه أن يقوم بالواجب 

أكثر وعياً مما تظنون حىت إن هذه اللعبة لن تنطلي عليه ألنه . وتتناسون واجبكم حنوه
 .ينال حقوقه كاملة

 حنن مالك احلمري أعرف منكم ا، فأنتـم جمرد جمموعة من الصعاليك مهها -
 .استغالل احلمري باسم احلمري

إن هذا الظلـم جيب أن ال يستـمر، والبد من مقارعتكم اليوم، ما زلت حىت 
ان الضعف يف حياة احلمري، هذه اللحظة أفكر مبا جيب عمله، فالكل بدأ يتحسس مك

ولكن القرار األخري البد من أن حنسب له حسابه، وأعتقد أن الصراع اجلاري اآلن هو 
 .)١(يف صاحلنا حنن احلمري، خاصة وأن العلف أصبح يقدم بسخاء

وعلى صعيد املواقف ضد الدين وشعائره فقد استبدلت الدولة الفتية تصدير رسائلها 
ا بالشعار الرمسية، واجتـماعاا، وحماضرالنناضل من أجل الدفاع عن : ا، وندوا

إخل مكان اسم اللّه الذي نِدب االبتداء به يف كل أمر ذي بال، ويبدأ ...الثورة اليمنية 
وكان هذا . الرموز كلـمام باسم الشعب وباسم الثورة، وباسم اجلماهري الكادحة 

ختار للـمسلـمني اسم اللّه، واعترب التارك له اختيار القراصنة األبناء، واإلسالم قد ا
أقطع ، أو أبتر ، أو أجذم، ولكن احلماس املفرط أذاب : على أحد من ثالثة أوجه 

 .. اإلحساس بالنقص، والبتر، والقطع، فارتضوا ألنفسهم مدلوالته
 .]١٧:احلشر[} نسوا اللّه فأَنساهم أَنفُسهم أُولَِئك هم الفَاِسقُون{

                                                             

  .٥الكاتب علي أمحد القباطي، جملة احلكمة ، العدد ) ١(
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 وكتبت إحدى املتطلعات إىل اد االشتراكي موضوعاً حتت عنوان 
 ، وبررت السقوط يف االحنراف والرذيلة حتت )) الشرف مشعدان تكسره احلاجة ((

ضغط الظروف، وصفق العديد من أويل املهن واالمتهان إعجاباً ذا املبدأ اجلريء ضد 
هذا هي الواقعية يف :  النقد األديب)١(نوقال ناقد يمتِه. العفة، واحلشمة، واألخالق

األدب،  واألدب املاركسي يشري إىل تشكل األبـنـية الفوقية يف اتـمع استجابة 
 .للبـنـية التحتية، بـنـية البسطاء، الفقراء، العمال، الكادحني

إن اإلسالم دخيل على : وكتب رمز ثقايف مسؤول يف إحدى االت الثقافية 
ينا أن نناضل من جديد إلخراج الثقافة اليمنية األصيلة من مأزق الفكر اليمن، وإن عل

 .اإلقطاعي، فنحن عريقون يف الثقافة الوطنية

 ..والثقافة الوطنية اليت يدندن عليها الرمز هي ثقافة القرامطة اآلباء

ويف كلـمة نارية ألحد زعماء الثورة عرج فيها على املنجزات والـمكتسبات 
حلديد والنار حتت الراية احلمراء، أشار فيها إىل املتـمسكني بالدين، اليت حتققت با

 والـمتعلقني بأهدابه، وعدم اجلدوى من مواقفهم يف التغيري والتجذير؛ قال 
وكذا، وكذا، } قل هو اللّه أحد{إن الثورة ومكاسبها لـم تتحقق بـ: - مبا معناه-

: فعاالً شديداً وهو يستعجل العبارةبل حتققت بالقوة والثورة والرصاص، ثـم انفعل ان
وكأنه قد عرف لسان حال الناس وهم يقولون .. )٢(حنن اجلهنميون يف الدنيا واآلخرة

إذا : ، فأراد أن يقول ]٣٠:إبراهيم[} قل تـمتعوا فإن مصريكم إىل النار{: قوله تعاىل
 .ةكان مصرينا إىل النار فسنشبها ناراً حترق كل ما نراه ضدنا يف احليا

                                                             

 .يعمل ناقداً أدبياً : ميتهن من املهنة، أي) ١(

 . حضرموت -اه يف مناسبة وطنية بترمي من خطاب ألحد املسؤولني ألق ) ٢(
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وكأن هؤالء الناريني ال يدركون جمريات القضاء والقدر يف صنع امللك اجلبار، 
 خترج نار ((: حيث جعلهم مظهراً من مظاهر النارية املعرب عنها يف األحاديث الشريفة 

 وآخر ذلك نار ((:  ، ويف حديث مسلـم ))من قعر عدن تسوق الناس إىل احملشر 
قال  . )) تطرد الناس إىل حشرهم ((: ، ويف رواية  ))خترج من قعر عدن ترحل الناس 

املراد بالنار هنا نار : ))فتح املبدي شرح التجريد((الشيخ العالمة أبو العباس الزبيدي يف 
 .الدنيا، وهي اليت خترج من عدن

والـمتأمل يف سياق احلديث يرى أن العلـماء قد جرى م التأويل لـمفهوم 
النار اليت خترج من عدن ترحل الناس وتطردهم، وال احلديث كل جمرى حول مفهوم 

يستبعد أن يأيت يف معاين النار هذه الرؤية النارية احلمراء اليت رحلت من عدن عرب 
 سنوات أرتاالً من البشر إىل حمشرهم، والـمحشر كما عرب عنه العلـماء 

 املهاجر ، وهو أحد معانيه، والناس من هذه النار قد اجتـمعوا يف))جممع الناس((
وحشروا فيها حشراً، ومن معاين احملشر اآلخرة، وقد التهمت فنت التحوالت منذ فجر 

 .املرحلة مئات الناس إىل العالـم اآلخر، واللّه أعلـم بالصواب

إن األدب الناري قد أحرق التربة اليت ختصب فيها العقول، وتنبت فيها الفسائل، 
ر لألدب والتراث الشعيب يف ما يسمى وذا نطق الشعار عشية اختتام املؤتـم

 : بالـمحافظة الرابعة آنذاك
 

 يا مؤتـمر جذر قراراتك واسحق األفكار الرجعية
 واسحق عالقات اإلقطاع والعادات الكهنوتية

 الثورة نار مشتعلة لن يطفئ فيها الربكان 
 ثورة ثورة لن تتوقف من أجل حترير اإلنسان
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 واسحق رؤوس كل الطغيانيا كادح ناضل واحترر 
 )١(يف اليمن أو يف اجلزيرة يف اخلليج ويف عمان

@
òäça‹à Ûaë@òäça‡¾a@µi@òÜy‹¾a@õbà ÜÇ@

 يف تقرير رفعه بعد زيارته لعدن حتت )٢(كتب الدكتور األمريكي نورمان سيجار
  : ))رجال الدين الرمسيون (( عنوان 

رية حيتاج إىل رجال دين حيملون رؤية إن التطبيق الناجح للفلسفة الدينية التحر
ختتلف عن رؤية نظرائهم التقليديني، فرجل الدين املثايل يف نظر املدير العام للشؤون 

هو الذي يظهر سلوكاً وطنياً نبيالً ويدعم قوانني [الدينية يف وزارة العدل واألوقاف 
 الدين يف طشقند ، مع تقدمي رجال] الثورة، كما يتـميز بالـمعرفة واالستقامة 

إن رجال الدين الذين . )٣(وخبارى يف االحتاد السوفيييت باعتبارهم النموذج املثايل
تريدهم احلكومة هم أولئك الذين أَعطَوا تأكيداً بأنهم سوف يترِجمونَ مجيع قَراراِت 

 .اهـ. الدولَِة يف احلياة اليومية

 :هذا املثالوتأكيدا لـما عليه احلال يف عدن إليك 

                                                             

  .١٣٥ ص))قرارات املؤتـمر األول  (() ١(

دكتور يعمل يف دائرة اجليش األمريكي، زار عدن ، مث قَدم يف مؤتـمر : نورمان سيجار . د) ٢(
م يف ١٩٨٨اجلمعية الربيطانية لدراسات الشرق األوسط املنعقدة يف الثاين عشر من يوليو 

..  اإلسالم والوضع يف اليمن اجلنويب((: بريطانيا هذه الدراسة، وكانت بعنوانمدينة ليدن 
اآلراء اليت عرب عنها يف هذه الدراسة هي آراء : وقال عن هذه الدراسة  . ))التعايش الصعب 

 !الكاتب وال تعكس السياسة أو املوقف الرمسي حلكومة الواليات املتحدة 

 . م١٩٨٦ أغسطس ٣ أكتوبر عدد ١٤م يف جملة نقلت الكلـمة عن املدير العا) ٣(
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كان هناك يف عدٍن اجتـماع تارخيي لعلـماِء الدين مع أعلى رمٍز يف سلطة احلزب 
 .والدولة، حِشد فيه من أئمة املساجد ومنسويب وزارة األوقاف عدد غري قليل

وكان اهلدف من هذا احلشد الكبري اإلجابة اإلعالمية على ما تناقلته وكاالت األنباء 
واإلذاعات اخلارجية من أن العلـماء يف جنوب الوطن ميرون ورددته بعض الصحف 

بإرهاص نفسي وتعذيب جسدي وأوامر صارمة للدخول إىل معسكرات التجنيد 
 .والدورات احلزبية السياسية

ويف ذلك اللقاء الكبري الذي نقلته أجهزة اإلعالم أكد زعيم الوطن من خالل صورة 
 التعبري عن آرائهم، وكل أفكارهم جتاه االجتـماع أن للعلـماء كامل احلقوق يف

القضايا الدينية والسياسية واالجتـماعية واالقتصادية، وأن حرية العبادة والرأي 
وقال الزعيم الرمز عن دولته وحزبه ونظامه . مكفولة للجميع وبذلك نص الدستور

ول ااورة مشرياً إىل بعد اآلخرين من الد. إننا حنن أقرب إىل اإلسالم : وبكل اعتزاز 
عن اإلسالم احلق، واإلسالم احلق كما يتحدث عنه الزعيم هو املنهج االشتراكي، 

 .والـمثل االشتراكية من وجهة النظر هذه جاهزة

فأبو ذر الغفاري داعي االشتراكية، وعمرو بن معدي كرب الزبيدي الداعية اليمين 
الشتراكية، وأسس دعوة للعدالة املادية يف اإلسالم، والقرامطة املسلـمون رسل ا

وكان البد للعلـماء من كلـمة، وإبداء رأي، ونقلت أجهزة . القرامطة األبناء
 .اإلعالم مهزلة األقاويل وسياسة التضليل

قام أفراد من ممثلي العلـماء يتحدثون عن سالمة النظام وعدالته وموقفه من 
لشيوعية، وأعلن بكل ثقة الرجعية، وأشاد مبواقف الزعيم، وبرأه من مة اإلحلاد، وا

 .قوة ارتباطه ودفاعه عن اإلسالم
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بل ناشده أحدهم باإلكثار من البعثات الدينية إىل البلدان الصديقة لطلب العلوم 
الشرعية، مشرياً بذلك إىل ما يعيشونه من اجلهل املسيس، والتطبيع الغريب، وأوعدهم 

 .الزعيم بذلك

ي بالشيخ عثـمان يشيد ذا االجتـماع وقام أحد خطباء املرحلة يف جامع اهلامش
اإلسالمي العظيم، ويشري إىل دور احلزب والدولة يف نشر العدالة والسالم، وأا بالد 

 .تكافح من أجل اخلري والسالم ضد أعداء اللّه والدين

ولقد راودين حلـم جامح أن أزور هذا اخلطيب، وأحتدث معه فيما يشغل بايل 
فع عنها باسم اإلسالم يف هياكل النظام األمحر، لكن لـم بشأن العالقة اليت يدا

 .أتـمكن من حتقيق رغبيت حىت توفاه اللّه رمحه اللّه

وحبثت يف سراديب الواقع، وظواهر األمكنة والـمواقع، لعلي أتعرف على السر 
 ، فوجدت أن اإلسالم يبكي حظه يف )) أقرب إىل اإلسالم ((املنعدم الذي مساه الزعيم 

وقع، وإدارة، ومدرسة، ومسجد، ويندب فجيعته يف عقيدة الدين العليا املهزوزة كل م
يف كل دائرة وموقع ، اللّهم إال ما بقي من سلوك األفراد، وبعض العلـماء اخلارجني 
عن دائرة األوقاف والسلطة، وبعض الشباب املتحمسني للدين، وهم ال يعيشون يف 

 .لعالقاتالوطن، غرباء يف الواقع، غرباء يف ا

ويأ يل يوماً زيارة حمطة اإلرسال التليفزيوين بعدن، ودلفت املبىن أتأمل كل شيء، 
وأقرأ كل شيء، فلـم أجد منذ نزويل على الباب وخروجي منه ما يدل على اإلسالم 
كعقيدة ومنهج، ما عدا افتتاح الربامج بالقرآن واختتامها مبثله، وحتدثت مع بعض 

د اإلسالم فلـم أجد من يلتفت إىل هذا احلديث بإعجاب، املوظفني عن بعض قواع
ومسعت من مدير اإلذاعة وعدد من رجال العمل البارزين حديثاً واسعاً طويالً عن 
الثقافة املاركسية، وآثارها يف املرحلة، وتذكرت حينها ما كان يطلقه القرامطة على 



 ١١٨

 ومن أحط األقسام عندهم العامة يف جمتـمعها، إذ كانوا يقسمون الناس إىل أقسام، 
 ، وهم عوام األمة الذين ال يعلـمون خفايا األمور، وال )) طبقة العميان واحلمري ((

 .يتتبعون ما تصنعه هذه األرتال الفوقية من استهتار بالقيم والـمبادئ واألخالق

وأحسست يف أعماقي مبا يضمره هذا الزعيم الرمز من سخرية وكم على الدين 
ا يظهره هلم من احلماس الفكري لقضايا املساواة والعدل واحلرية من ورجاله، وم

 .منظور اإلسالم كذباً وزوراً وتانا

إن الكالم عن اإلسالم يف ظل حماربة رجاله وأبنائه وممثليه أمر غريب، وهذا نص من 
ن نصوص  أحد املؤتـمرات لألدب والتراث الشعيب يربز موقف املرحلة والقيادة اليت تعرب ع

اإلقطاع العشائري، وأورد :  ، كتب يف التقرير حتت عنوان )) أقرب إىل اإلسالم ((نفسها أا 
ومن اإلقطاع : فيه السالطني وعقالء القبائل والـمشايخ، ثـم ذكر العلـماء فقال 

السادة والفقهاء، ويعتـمد هذا القسم على الدجل والشعوذة وتسخري الدين : الكهنويت
قيمهم األدبية، مثل آل احلداد، وآل احملضار، وآل احلامد، وآل درعان، خلدمة أغراضهم و

 .وآل بانافع، والسليماين، وآل الشقاع، ومن يسموم بأولياء اللّه الصاحلني

 ، وإمنا أن )) األرض لـمن يفلحها ((إن القرب من اإلسالم ال يتأتى معه شعار 
املنظومة االشتراكية كما هو يف يتأتى الشعار مع التحليالت النظرية الواردة من 

بعد االنتفاضات الفالحية يف الريف :   وهو يقول )١(قرارات املؤتـمر املشار إليه سلفاً
لـم يعد بإمكان املتضررين وال بإمكان القوى اإلمربيالية تضليل اجلماهري فكرياً، لـم 

مكام حماربة يعد بإمكام القول بأن الفكر اجلديد ضد الدين مثالً، ولـم يعد بإ
لـماذا ؟ ألن اجلماهري الكادحة ..  املزعوم)) اإلحلاد ((الفكر اجلديد باسم حماربة 

                                                             

  .١٠٩ص) ١(



 ١١٩

أصبحت يف حالة معرفة كل شيء، وتعرية كل شيء، وبالتايل يف حالة مواجهة لكل 
 .شيء عسكرياً وأيديولوجياً وسياسياً

 : وقال شاعر آخر 
 وأعطاها لذاك املعدم الفالح دي حررها

 وأفديها بروحي والدم ازرعها وباناضل فيهاب

إن هذا الشعر اجلديد الذي ينطلق من نسف العالقات االستغاللية والرجعية ينسف 
 .أيضاً كل معقولية أو ثبات هليمنة اإلقطاع واالستعمار والربجوازية

إننا أمام شعر ثوري جديد ومنطلقات جديدة عرب اجلبهة األدبية، إذ لـم تعد 
إننا أمام أدب .. قوليةُ والثبات ال للعالقات الرجعية وال للفكر والتراث االستعمارياملع

يلتحم يومياً باجلماهري الكادحة وبنضاالا القريبة والبعيدة ضد كل األعداء الطبقيني 
  .)١(يف الداخل واخلارج 

 وعلى األرض استولينا إحنا عملنا وناضلنا
 عتناوالعمال طلي واالحتكار أممنا
 والصياد يشاركنا والفالح يدعمنا
 والبدو الرحل معنا واجلندي جبانبنا
 وسالـمني معلـمنا والتنظيم قائدنا

 عاش عاش حتالفنا

هذه الشعارات والقرارات أين مكاا من اإلسالم الذي عرب الرمز يف جملس 
 العلـماء أنه أقرب إليه؟ 

                                                             

  .١٣٣ص ))قرارات املؤتـمر األول  (() ١(



 ١٢٠

عنف، وإسالة الدماء، وب األموال، أين سيكون إن االنتفاضة الفالحية اتسمت بال
موقعها من اإلسالم الداعي إىل اللطف والسالم والتكافل االجتـماعي ومعرفة احلقوق 

لقد كانت الشعارات املطبقة . واحترام امللكية مع العدل فيها وإقامة احلدود الشرعية 
 : يف املسرية املقننة تقول 

 ي أقوى صراعاالنتفاضة عنف منظم وصراع طبق
 ال سلبية ال تراجع ال تذبذب ال خداع

هذه هي دولة العنف املسلح، وليس لإلسالم يف شعاراا وقراراا احمللية والدولية 
 : مكان، ففي املهرجان العاشر العالـمي للشباب كان شعار الشباب 

  يا شباب العالـم ثوره ويا عمال يا فالحني
 ري كل االمربيالينيواهزموا بالعنف الثو  

 دمروا اإلمربيالية.. شيدوا االشتراكية
  يا مسريتنا الثورية يا بركان الغضب العاصف

 )١(ال تراجع يف املواقف.. جذري يف اإلجراءات 
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 ستعمد هذه الدراسة إىل فحص الوضع احلايل: كتب الدكتور نورمان سيجار
لإلسالم والسياسة الدينية للحكومة ودالالا الضمنية على النظام السياسي للبالد 

 .وعلى اتـمع

                                                             

  .١٣٤ص)) قرارات املؤتـمر األول (( ) ١(



 ١٢١

إن من ضمن األهداف الرئيسة املعلنة للنظام هو حتقيق التحول يف اتـمع إىل 
جمتـمع جديد عقالين اشتراكي، وخلق اإلنسان اليمين من جديد، ولقد ظلت أصعب 

 .ا النظام يف حماولته تنفيذ خمططاته يف كيفية التعامل مع اإلسالمالورطات اليت جياه

 حبملة عنيفة قامت ١٩٦٧ولقد تـميزت السنوات األوىل القليلة بعد االستقالل يف 
ضد املؤسسة الدينية، رغم أن ِحدا قد تتفاوت من منطقة إىل أخرى، وقد كانت أحقد 

املشاعر املعادية للحالة الراهنة مظاهر هذه احلملة يف حضرموت، حيث كان إضمار 
عامالً قائماً لفترة طويلة، وحيث رجال الدين وآخرون منسوبون لـمكانة دينية، كانوا 

 .)١(على ارتباط وثيق بالنظام االجتـماعي والسياسي واالقتصادي آنذاك 

 م بتأميم كل األوقاف اليت ١٩٧٠واقتراناً مع هذه اهلجمات فقد قام النظام يف عام 
مهت يف استقاللية علـماء الدين وتأثريهم على اتـمع، ومنذ ذلك التاريخ قامت سا

الدولة بدفع رواتب رجال الدين، وعملت على توجيه كل املبالغ املخصصة 
 .للـمساجد من مصادر خارجية عرب وزارة حكومية

وأعتقد أن التأثري املتبادل بني الدولة والـمجتـمع نتج عنه ظهور تيارين 
 .)٢(الرمسي، والشعيب: مينيإسال

                                                             

دراسة التغيري السياسي يف مدينة جنوبية ..  السياسة الطبقية((أشارت الدراسة إىل املرجع ) ١(
 .م ١٩٧٢ أكسفورد، مطبعة جامعة أوكسفورد ))عربية 

ليس هناك ظهور لتيارين، وإمنا كان التيار الشعيب عميق اجلذور منذ فجر اإلسالم، وأما ) ٢(
التيار الرمسي فيطغى حيناً حبسب قوة النظام، ويضعف حيناً آخر، والتيارات اإلسالمية الرمسية 

 . جراهي املسؤولة عن الدمار االجتـماعي والسياسي والديين والثقايف واالقتصادي وهلـم
وبذلك تكون التيارات الشعبية عرب مسرية التاريخ حاملةً لواء اإلسالم حسب إمكاناا 
وقدراا، وبني احلني واحلني تتعرض هذه التيارات غري احلزبية للضغط واألذى واإليقاف 
والتهم املدمرة مرحلة بعد مرحلة، وكان من أشدها خطراً مرحلة الثورة الوطنية الدميقراطية 



 ١٢٢

@@@@)١(الدينية إعادة النظر يف السياسة.. التيار اإلسالمي الرمسي

إن اهلجوم الذي تصدرته الدولة على اإلسالم نشأ عنه استياء كبري يف الداخل مشل 
املقاومة املسلحة، واهلجرة، كذلك أثار عداوة البلدان املسلـمة األخرى، ودمغ نظام 

 .، وهو انطباع الحق النظام منذ ذلك الوقتعدن بأنه نظام ملحد

ويظهر أن الكتلة الشرقية اقترحت على نظام عدن استراتيجيةً للتعامل مع الرأي 
 اندماجي شعر أنه تعزيزالعام احمللي واألجنيب، بينما يتابع النظام يف نفس الوقت ما ي

الم على أساس ما ضروري للتحكم يف جمتـمع ما زال ضارباً جذوره بعمق اإلس
أورده ألحد الشخصيات القيادية املتصدرة ، والـمعروفة بصالا األيديولوجية 

م ، فإن السكرتري العام للجنة املركزية للحزب ١٩٨٦السياسية حىت وفاته عام 
: االشتراكي الوحدوي احلاكم يف املانيا الشرقية قد نقل عنه أنه قال لليمنيني اجلنوبيني

دم كسالح ضدكم، فلـماذا ال تستخدمون نفس السالح ضد إن الدين يستخ
أعدائكم ؟ لـماذا تسلـمون زمام املبادرة للرجعيني واالنتهازيني ؟ لـماذا ال يكون 

ضد الرأمسالية املستغلة ؟ وتقولون يف : زمام املبادرة بيد التقدميني ؟ لـماذا ال تقولون 
تغلة؟ لن يتـمكن فقيه أو قاض على كان سيدنا حممد ضد الرأمسالية املس: نفس الوقت

اإلطالق يف إجياد آية قرآنية أو حديث يثبت أن حممداً كان مع الرأمسالية املستغلة ألنه 
 .كان فعالً ضد االستغالل

وميكن للـمرء أن يفترض أن السوفييت ظلوا أيضاً مشتركني يف توجيه إدارة عدن 
ملتغلغل يف املنطقة وخربم مع للـمشكلة الدينية إذا علـمنا دورهم االستشاري ا

 .اإلسالم يف آسيا الوسطى
                                                                                                                                                    

 .روز سياسة التجذير والتغيريمع ب

  .٣ لنورمان سيجار ص ))التعايش الصعب ..  اإلسالم والوضع يف اليمن اجلنويب(() ١(



 ١٢٣

وألغراض عملية يبدو أن سياسة معقدة ومرنة ذات وجهني قد تبلورت يف ذلك 
 ، ويف حني احتفظت الدولة بالسيطرة املباشرة على البـنـية )) دولة عدن ((الوقت يف 

 فإن الدولة ختلت تدرجيياً الدينية والـمساجد املنشأة يف الفترة األوىل من االستقالل؛
عن أعمال العنف الواضحة، وعن االنتقاد املباشر لإلسالم على الرغم من أنه يبدو يف 

 أن اإليذاء اجلسدي لرجال الدين استـمر حىت عام - على األقل -حضرموت 
 .على األقل) ١(م ١٩٧٣

 
@الفلسفة الدينية التحررية

امات بأنه ضد اإلسالم باستخدام لقد عمل النظام بشكل متزايد على تفادي اال
ظهور قادة احلكومة يف الصلوات : الرموز الدينية لـمصلحته ، مثال على ذلك 

اجلامعة يف األيام املقدسة، وقيام الوسائط اإلعالمية بنشر تقارير عن اجتـماعام مع 
هتـمام هو العلـماء، واليت تعطي أيضاً بأن العلـماء متقبِلون للنظام ، واجلدير باال

على تفسري :  ، أي)) الفلسفة الدينية التحررية ((التأكيد منذ بداية السبعينات على 
اإلسالم من خالل منظور أكثر توافقاً مع أيديولوجية النظام، ومع ابتكار ما قد يسميه 

 . رمسياً مقبوالً))إسالماً((املرء 

نه يسعى إلقناع السكان وكجزء من استراتيجية النظام إلبطال املعارضة الدينية فإ
بأنه ال يوجد يف األساس تناقض بني االشتراكية واإلسالم؛ شرط أن يفَسر اآلخر 
تفسرياً مناسباً، وينظر إىل اإلسالم بشكل كامل على أنه ظاهرة اجتـماعية اقتصادية 
تـم فقط ذا العالـم، بينما يتـم جتاهل اجلانب الروحي لإلسالم، أو على األقل 

 لشؤون العالـم اآلخر، وتكون قوة الدفع هلذه الفلسفة الدينية التحررية متـمثلة يترك
                                                             

  .٤املصدر السابق ص) ١(



 ١٢٤

يف تأكيد معارضة اإلسالم االستغاللية واإلمربيالية، وطبقاً لـمقولة األمني املساعد 
تستطيع اجلماهري أن ختتار أي جزء من السنة ترى أا مناسبة : للحزب حول اإلسالم

 موحيا بسيادة العقل البشري على ))تـم أعلـم بأمور دنياكم  أن((: للتطبيق؛ حلديث 
ويفسر اإلسالم على أنه ظاهرة تارخيية خالصة ، وأصوله وتطوره . )١(التوجه املقدس

إنه : وجوهره يقال فيه  . )٢(ميكن تعليلها بالقوى االقتصادية واالجتـماعية
 رسالته ميكن تلخيصها على  ، بينما لب معىن))الـمساواة وإاء االستغالل الطبقي((

أا حتقيق حلياة نبيلة وعادلة ، وللدميقراطية والعدالة االجتـماعية وإقامة اتـمع 
  .)٣(اخلايل من التناقضات االجتـماعية والعالقات االستغاللية

ولعل اليمن الدميقراطية كانت أكثر انسجاما مع نفسها؛ إذ رفضت املشاركة يف 
قليمي، فهي الدولة العربية الوحيدة اليت دعمت الغزو السوفيييت االجتـماع الديين اإل

 . م ، ومنذ ذلك الوقت التزمت إدانة ااهدين ومؤازرة نظام كابول١٩٧٩يف عام 

ويف نفس الوقت ظلت الدولة حريصة على ضمان استـمرار سيطرا على رجال 
 تقويض دور رجال الدين الدين ومراقبة التعبري الديين ، كما أن الدولة استـمرت يف

يف اتـمع وتقويض تدين الشعب، ولـم تكتف الدولة باستـمرار احتفاظها 
بالسيطرة على األوقاف، بل إا سعت أيضا لوضع اخلطب اليت تلقى يف املساجد، 

 .كما عملت أيضا على تقليص دور الدين يف حياة الناس اليومية
                                                             

 .٣٤ ، وحاشية ص٥املصدر السابق ، ص) ١(

إن اليمنيني أسلـموا :  م ١٩٨٧ يناير ٢٤ )) الثوري ((طبقا لـ: جاء يف حاشية التقرير) ٢(
م رأوا فيه فرصة الستخدامه يف طرد الفرس الذين كانوا حمتلني البالد ، وبطريقة أصال أل

مماثلة ينظر إىل حروب الردة على أا ثورة مينية وطنية ضد استغالل األرستقراطية القرشية يف 
 .مكة، وينظر إىل قادة الثورة ضد اإلسالم كأبطال وطنيني

 .حذفت فقرات مستغىن عنها) ٣(



 ١٢٥

 يف أغلب ااالت، مبا يف ذلك ))ين  مد((مثال استبدلت الشريعة بقانون وضعي 
 م، ١٩٧٤معظم أوجه األحوال الشخصية عرب إصدار قانون األسرة الوظيفي عام 

وكثريا ما تكون هذه القوانني خمالفة للشريعة اإلسالمية ، وهكذا احلال بالنسبة للتعليم 
، احلكومي ووسائل اإلعالم والنشر والفنون ، فقد تـم إرساؤها على أسس وضعية

والوصول إليها بواسطة رجال الدين خيضع لتحكم صارم، واجلدير بالذكر أن النظام 
 لـم يتدخل مباشرة يف نظام املرياث املبـنـي على أساس ديين رغم كونه 

ومن .  مرتكزا على للـمحافظة على املمتلكات واألمناط االجتـماعية-أي املرياث-
 املتوقع ضد النظام ، والذي قد ينتج احملتـمل أن يكون ذلك بسبب رد الفعل الشعيب

 .)١(اهـ. عن القيام مبثل هذه اخلطوة

بينما الدولة تتخلى عن أسلوب ااة الصرحية ، فهي مع ذلك تستـمر يف النيل 
 من اإلسالم بطريقة غري مباشرة ، فمثال يف خطاب موجه لرئيس حترير 

تديره الدولة من أنه يبث  أكتوبر اشتكى املراسل من نظام البث الذي ١٤صحيفة 
ويف احلقيقة أن . برامج طباخة أثناء النهار يف رمضان ، مما جيعل الصيام صعبا جدا 

السلبيات املصاحبة لرمضان كالغياب وإنتاجية عمل منخفضة وتزايد استهالك الغذاء 
وعموما فإن وسائل . يتـم إبرازها وتصويرها يف وسائل اإلعالم بأسلوب نقدي الذع

 .م تتجاهل اإلسالم يف براجمهااإلعال

ومما يلفت النظر أن صحافة جنوب الوطن هي الفريدة يف العالـم العريب اليت متتنع 
عن نشر مواقيت الصالة والصيام، وكذا احلال بالنسبة لـموقف قادة احلكومة من 
اإلسالم ، فمن النادر جدا أن يفصحوا عن أي إشارة لإلسالم بإقامة الدليل على 

 . التشريع والنشاط السياسي أو السياسة اخلارجيةشرعية

                                                             

  .٨صدر السابق املص) ١(



 ١٢٦

حىت التهاين الواردة يف الصحافة بالـمنسبات الدينية تكون عادة روتينية ومقتضبة ال 
تتجاوز مجلتني أو ثالثة، ويف بعض األوقات ينكشف املظهر الديين بوضوح حيث 

 يف مقالة يستخدم اإلسالم كمنطلق لتحقيق أهداف سياسية أخرى فقط، ويظهر ذلك
 افتتاحية نشرت أخرياً مبناسبة عيد األضحى حيث اعتربت هذا العيد جمرد 

  .)) مناسبة لتبادل الزيارات، والتهاين، وفرصة جديدة تنتهز لتقوية الروابط بني الرفاق ((

هذا العيد يتجاوز العيد الديين ((: ويف احلقيقة فإنه طبقاً لـما ورد يف نفس املقالة 
الت الدينية فقط، بل يتـم حتويله إىل إظهار التضامن احمللي والعريب بغرض االحتفا

  .)١(اهـ))والدويل

 
@@)٢(اإلسالم الشعيب

وعلى النقيض من ذلك ميكن تعريف اإلسالم الشعيب بتلك املظاهر اإلسالمية اليت 
 فرعان، - كما أعتقد -تشجعها الدولة وال تسيطر عليها، وضمن هذا العنوان يوجد 

ب هناك النظام التقليدي املرن املنطوي على املعتقدات والشعائر، والعالقات يف جان
الثابتة من املاضي، واليت ميثل استـمرار بقائها حالةً لـم تستطع الدولة إاءها، 
باإلضافة إىل ذلك توجد ظاهرة أكثر حداثة تتـمثل يف ضة إسالمية يطلق الغربيون 

 . يف أماكن أخرى يف الشرق األوسط))ولية  األص((عليها إىل حد ما مصطلح 

                                                             

 . م ١٩٨٦ أغسطس ١٥ أكتوبر ، ١٤جريدة ) ١(

اإلسالم هو اإلسالم، وال يوجد هناك تفريع يف مبادئه، وإمنا كاتب التقرير يضع وجهة نظره ) ٢(
من منظور غري إسالمي، وإذا ما حنن أردنا أن نقرب املفهوم الذي يريد أن يصيغه، فهو 

يت أفرزت أمناطاً من الرؤى اإلسالمية املختلفة من يتحدث عن مناذج املراحل املتقلبة ال
 .حيثيات املدارس، ال من حيث الثوابت



 ١٢٧

@اإلسالم التقليدي

على الرغم من جهود الدولة لغرس نظام املعتقد املاركسي يف األذهان؛ فإنه يظهر 
على غالبية سكان اليمن الدميقراطية أم ال يزالون ملتحمني التحاماً عميقاً باإلسالم يف 

 .صناعته التقليدية

م التقليدي ميكن للـمرء أن يفترض قبل كل شيء أن ولتعليل استـمرار اإلسال
معظم أبناء اجلنوب اليمين يرون اإلسالم كنظام مقدس للواقع أو للحق فيما عدا ذلك 
فإن صلة اإلسالم املستـمرة حبياة الناس تسهم يف دميوميته، وال تكاد توجد معلومات 

 عن كيف استفادت النخبة  ، وال)١(متوفرة عن ماهية التسلسل الديين التقليدي اليوم 
 .)٢(احمللية اجلديدة من اإلسالم يف تدعيم مركزها 

وتكمن األمهية السياسية لإلسالم التقليدي يف دوره كعائق على املستوى احمللي 
 .)٣(للتغريات يف اتـمع والسيطرة عليه، اليت تسعى الدولة إىل حتقيقها 

 
@ر اجلديدة مرحلة التحول ودور األصابع يف يئة األدوا

كان اطّالعي على تقرير الدكتور األمريكي املشار إليه سلفاً بعد تأليف الكتاب، 
وقبل أن أفرغ من تبييضه، ووجدت يف ثنايا التقرير ما ال زال مهما يف نشره وإثبات 

                                                             

التسلسل الديين معلوماته متوفرة لدى أهله، وأما الكافر فلن يعرف عن التسلسل واألسانيد ) ١(
شيئاً، وقد حاول االستعمار ومن جاء بعده مسخ املدرسة التقليدية، كما مساها املؤلف، ولكن 

للّه تعاىل قد ضمن حفظ دينه، والـمتـمسكني بأهدابه، وإن مارس العدو أنواع األذى ا
 . ]٨:الصف[} يِريدونَ ِليطِْفؤوا نور اللِّه بأفواِههم ويأىب اللّه ِإالّ أَنْ يِتـم نوره{والضغط عليهم 

  .١٠املصدر السابق ص) ٢(

 .١١املصدر السابق ص) ٣(



 ١٢٨

خربه كدليل واضح على اعتناء العقول الغربية باألمور اإلسالمية ومدى موقعها يف 
 .ها أصابعهم اخلفيةالتحوالت اليت تنسج

والغربيون ال خيتلفون عن أشباههم من الشرقيني يف حبك املؤامرات ضد اإلسالم، 
 .واالستفادة من االيارات والتشققات يف اجلسد اإلسالمي الواحد

ومعركتنا املصريية مع هذه العقول ال تقف عند مسألة اليمن وجمريات أحداثه 
ملسلسل الطويل الذي تتبادل القوى العالـمية فحسب ، وإمنا هذه واحدة من فقرات ا

 .أدوار تطبيقه، وحتويل العالـم اإلسالمي فيه إىل حظرية اخلدمات العالـمية

اإلسالم والكفر ، فالـمسلـمون عرب تاريخ : إن العلة تكمن يف قضيتني أساسيتني مها 
 . يف اإلسالمالتحوالت تأخروا كثرياً عن شرف املبدأ، وتنازلوا عن حقوقهم املكفولة

وأما الكفار فقد استفادوا كثرياً من ضعف املسلـمني، واستثـمروا هذا الضعف بروية 
 .ودراسة ، وتغلغلوا كثرياً يف هدم الشخصية املسلـمة، وسحب بساط التأثري من حتتها

ومنذ مرحلة الغثائية يف العالـمني اإلسالمي والعريب بدءاً مبرحلِة فقدان القرار 
وإغداق الوعود الكاذبة .. عالـمي واحتواء العقل الغريب للـمسلـمنياإلسالمي ال

عليهم؛ حىت انتشار النظام الشيوعي وهم يف ايار منظم وسقوط مقنن، وما النظام 
 .الشيوعي ومسرحياته املتعاقبة إال مثالٌ من أمثلة اللعبة املعدة بعناية

، واستطاع هذا النظام أن فالنظام االشتراكي جاء وليد احلرب العالـمية األوىل
يفرض نفسه على الشخصية املسلـمة يف املقاطعات اإلسالمية، ويسحق أمانيها 

 .وأحالمها بالسالح والنار



 ١٢٩

والنظام األورويب اجلديد جاء أيضاً وليد احلرب العالـمية األوىل والثانية، ومن 
وتوزعت بأيدي حتت مؤامراته ومؤتـمراته تقسمت أرضية األمة العربية واإلسالمية، 

 .الغزاة املدججني

واتني القوتني العالـميتني برز الدور اجلديد للصهيونية يف قلب األمة املغلوبة على 
ممالك، : أمرها، واتني القوتني العالـميتني نشأت دول العالـم العريب املعاصر 

 .وهلـم جراً.. وسلطنات، ومجهوريات، وإمارات

 بت خريات العالـم اإلسالمي والعريب، واتني القوتني واتني القوتني العالـميتني
العالـميتني برزت الدعوات للقومية العربية ضد اخلالفة اإلسالمية، وتقزم الزعماء 

 .والـملوك واحلكام من وحدة القرار العالـمية إىل لعبة احلظ العربية املخذولة

 التجارب، ومائدة اَألكَلَة ومنذ ذلك احلني، والـمنطقة العربية واإلسالمية مشتل
 يوشك أن ((: الشرهني، الذين وصفهم النيب صلى اللّه عليه وآله وسلـم يف احلديث

أمن قلة حنن يا رسول : قالوا  . ))تداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة على قصعتها 
: قالوا . ال، أنتـم كثري، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يلقى عليكم الوهن: اللّه ؟ قال 

 .)) حب الدنيا، وكراهية املوت((: وما الوهن يا رسول اللّه ؟ قال 

وكانت جمريات األحداث يف جنوب الوطن صورة من صور التحالف اخلفي للقوى 
 .العالـمية املؤثرة يف القرارات

ومهما أبرز الغربيون هدوءهم املصطنع يف معاجلة األمور، ودمغ إدانة الكتلة الشرقية 
، فإن احلقيقة ذاا تشري إىل تقاسم الكتلتني أدوار املسؤولية، وثـمرات ايار الشيوعية

 .اتـمعات املغلوبة



 ١٣٠

ومن خالل مالحقة تقارير الكتلتني، وثـمرات سياسام يف الوطن املتهالك 
نتعرف بيقني على مدى االستثـمار البشع، واالستثـمار السليب املسؤول عن هدم 

 .ظواهر العطاء يف الوطنكل معاين احلياة يف 

وهاك من هذا النسيج املسيس ما كتبه الدكتور األمريكي عن جنوب الوطن آنذاك 
بعد أن فرغ العالـم الشرقي من الدور املناط به يف املنطقة، أو كاد أن يفرغ، وبدأ 
الدور الغريب ومن يف فلكه من األنظمة احمللية والعالـمية يوزع نسيم املغازلة املنتظرة 

 : نذ زمن طويل، كتب املبعوث العسكري يقول م

@إيقاظ الشعور الديين

هناك اجتاه ثان له صلة يتـمثل يف الرتعة املوقظة للشعور الديين منذ بداية الثـمانينات 
فقط، ويظهر أا مشاة للظاهرة املعاصرة املوجودة يف أماكن أخرى من املنطقة، ويتـميز 

 !ماً ووعياً سياسياً من املسلـمني التقليديني أتباعها بأم أكثر وضوحاً وعز

 رغم أن ما يتعلق باليمن الدميقراطية من قضايا أساسية مثل أهداف هذه احلركة 
 تبقى غري واضحة إال أن - إن وجد - ودرجة طبيعة تنظيمها -أي االجتاه الثاين-

ملساجد مظاهرها جلية، كاحلضور املتزايد يف املساجد، ودراسة القرآن، وظهور ا
اخلاصة، وانتشار الرموز الدينية كاللحية، كما انتشر أيضاً الزي اإلسالمي احلديث 
للنساء، والثوب الطويل وتغطية الشعر والذراعني، مع بقاء الوجه مكشوفاً أو مغطى 
خبمار، كما تؤكد ذلك الصور املنشورة يف صحافة اليمن الدميقراطية لكال الطالبات 

، هذه الظاهرة ختتلف تـماماً عن الثوب األسود، والشيذر والعامالت يف املصانع
التقليدي لنساء جنوب الوطن، ويف احلقيقة وجدت إدارة جامعة عدن نفسها مرغمة 

 .م١٩٨٥على إصدار حظر رمسي للزي اإلسالمي اجلديد لطالباا يف عام 



 ١٣١

م تطرح ويظهر أن الزي اإلسالمي اجلديد قد برز مؤخراً، ولكنه انتشر بسرعة، ولـ
حسب -احلجة الرمسية بلغة دينية، بل تـمت مهامجة الزي اإلسالمي بشكل مباشر ألنه 

 ال يطابق الذوق السليم، وال تستطيع أن تـميز الطالبة من غري الطالب، ويف الوقت -زعمهم
 ((إن هذا الزي الذي ميثل مظهراً خطرياً إال أنه تـم التقليل من شأنه باعتباره : الذي قيل فيه

 ، كما أن اختيار الطالبات للخمار األبيض كان بالتحديد أمراً صعب ))موضة أخرى 
االحتـمال بالنسبة للسلطة، ومن اآلن فصاعداً بات إجبارياً ارتداء الزي الرمسي اجلديد 

مصمم على منط عسكري مشابه للزي الرمسي ألشيد  .لطالب اجلامعة، واـل

م إىل كلية التكنولوجيا ١٩٨٦سطس وتظهر صورة الصحافة للـمتقدمات يف أغ
يف عدن مثالً أن أغلب النساء كن البسات الزي اإلسالمي اجلديد ، مما يدل على 
شواهد أخرى على أن هذا الزي منتشر أيضاً يف املدارس الثانوية، وقد يكون مقارباً 
للصحيح أن ننظر إىل هذه اليقظة الدينية يف اليمن الدميقراطية كامتداد لإلسالم 
التقليدي تشاطره جمموعة مشتركة من املعتقدات األساسية والرموز الدينية وليست 

 .معارضة له

على أن ما يظهر أنه مييز هذه اليقظة هو فعالية مذهبية أكرب، ونقد واضح للنظام 
 .السياسي الرمسي

 الشعور الديين تـمثل معضلة )) أو إيقاظ ((ويف الواقع إن الرتعة املتعلقة بإحياء 
تـمرة للنظام العدين، أو ألي نظام يسعى الحتكار السياسة وإعادة بناء اتـمع، مس

هذا االجتاه الديين يطرح بوضوح نظاماً كامالً كبديل للـماركسية : وبلغة أيديولوجية
، من هذا املنظور يستطيع االجتاه املدين إضفاء الشرعية على املعارضة، أو )١(اللينينية 

                                                             

تـمجيد للتيارات اجلديدة، وإغراء ودعاية هلا، مع أا ال .. لنغمة الغريبةالحظ معي هذه ا) ١(
 .حتمل يف مضموا غري التحول من حال إىل غريه، وال حتمل حالً جذرياً



 ١٣٢

ات على معارضة السياسات االجتـماعية واالقتصادية والتراثية حث األفراد واجلماع
 .)١(اليت يريد النظام تنفيذها 

إىل هنا يظهر أن احلركة غري متبلورة وصغرية إال أن عدد املتعاطفني قد يكونون 
أكثر يف طور االتساع، وليس من الواضح أية جمموعة أو جمموعات نشطة وال حلقات 

 . وعات يف اخلارج مع جمم-إن وجدت-اتصال 

وبلغة سياسية وبواسطة املناشدة عرب القيم املشتركة فإم يستطيعون الوصول إىل 
مجهور من املستـمعني يفوق العضوية احملدودة، مثالً إلصاق مة معاداة اإلسالم 
بإجراءات الدولة ميكن أتباع اليقظة الدينية من وضع هذه اإلجراءات موضع الشك 

 .التقليدينيحىت يف نظر معظم 

وهناك يف احلقيقة بعض املؤشرات على األقل دالة على أن اإلسالم الشعيب قد بدأ فعالً 
 أكتوبر اليومية يف عدن ظهرت مقالة ١٤خيدم كمركبة للنشاط السياسي، ويف جريدة 

تعطي تلـميحاً نادر احلدوث عن هذه الظاهرة احلديثة العهد، ويف الظاهر يطرح التعليل 
 أن اإلسالم )) دور العبادة ((التجمعات الرمسية، والـمدارس، والـمساجد اجلديل يف 

يعارض األحزاب السياسية، وأن أي واحد ينضم إليها يعترب خائناً لإلسالم، وترى املقالةُ 
، كاحلزب )) األحزاب الطبقية الرائدة((أن ذلك ميثل هجوماً مركزاً بالتحديد على 

 بأم يستخدمون اإلسالم ذريعةً لـمهامجة سياسات االشتراكي، وتتهم هؤالء النقاد
احلزب االشتراكي اليمين االقتصادية واالجتـماعية، وتلقي اللوم على القوى االمربيالية 

 .والرجعية، ومدفوعة جبشع امللكية اخلاصة واالستغالل الطبقي

                                                             

ال يتجاوز التقرير يف فهم احلركة اإلسالمية اجلديدة غري أا مجاعة للـمعارضة ضد النظام، ) ١(
 بروزها ال تتعدى ذلك كما وصفها الباحث املطلع على وهي إذا نظرنا إىل وظائفها بعد

 .تشكيالت العمل احلركي 



 ١٣٣

ضي ليس وعلى الرغم من أن املقالة تريد طمأنة قرائها بأن مثل ذلك اهلروب إىل املا
هو اإلجابة على حتدي املستقبل، وأن ذلك ال يعدو كونه ضرباً من ضروب اليأس؛ 
فإن هذه الدعوات وهذا املوقف ليس أقل خطورة من هذا السبب، ويظهر أن النظام 
يبدي قلقه إزاء أتباع تيار اليقظة الدينية أكثر من قلقه إزاء اجلماهري الكثرية من 

 كان من غري املمكن تغيري معتقدات التقليديني بني يوم وإذا. املسلـمني التقليديني
 .وليلة، فهم على األقل أكثر سلبية، وال ميثلون حتدياً سياسياً فعاالً

من ناحية أخرى يظهر أن النظام قد قام ببعض االعتقاالت ألتباع تيار اليقظة الدينية، 
 .ذاته على القلق السياسيفاحلظر على الزي الرمسي اجلديد املشار إليه أعاله دل يف حد 

وخالفاً للوضع يف أغلب أقطار الشرق األوسط حيث تيار الرتعة إىل إيقاظ الشعور الديين 
فعالة، ففي اليمن الدميقراطية ليست الواليات املتحدة هي هدف العداء، بل على األصح يف 

 .غضبهذه احلالة االحتاد السوفييت ميثل البؤرة الرئيسية اليت يتـمركز فيها ال

ويف هذه الظروف ليس من املستغرب غياب الواليات املتحدة يف القطر، أما 
السوفيت من جهة أخرى فلديهم وجود بارز جداً، وميثلون املؤازرة اخلارجية الرئيسة 

 .لنظام عدن، وهم مصدر اإلهلام لكثري من سياساته

 اجلنوب اليمين ورغم أن مصاحل السوفيت هي املعرضة هلجوم أتباع اليقظة الدينية يف
كما هو احلاصل يف ليبيا، وسوريا، وأفغانستان، إال أنه ليس هناك ما يدل على ماهية 

 .نظرم حنو الغرب على املدى البعيد
@لـماذا اآلن ؟ ..اليقظة

إن النهوض اإلسالمي جيب أن ينظر إليه قبل أي شيء آخر كظاهرة روحية 
مة تشجعه ضد املعتقدات اليت يؤمن ا استجابة لتحد صريٍح وضمين لوحظ أن احلكو

 .الناس إمياناً عميقاً



 ١٣٤

ومع ذلك هنالك عدد من العوامل املادية اخلارجية والداخلية معاً اليت قد تساعد 
على إيضاح السبب وراء ظهور هذه الظاهرة حينما برزت، واليت ستساعد على 

 .معرفة أثرها الكامن على الشعب

ة يف اليمن الدميقراطية يف هذه املرحلة املهمة قد يدل على نقاط أما بروز هذه اليقظة الديني
التشابه مع حركات تنتـمي إىل أصل واحد يف املنطقة ، فالزي اإلسالمي اجلديد املستخدم 

 .يف اليمن الدميقراطية هو يف احلقيقة نفس الزي املالحظ يف األقطار العربية األخرى

ميقراطية كان متأخراً بعض الشيء، وتطورت خبطى إذ إن بروز هذه الظاهرة يف اليمن الد
 .أبطأ مما هي عليه يف األقطار العربية األخرى ، وال زالت الظاهرة إىل حد ما يف بداياا

ويبدو أنه لـم يظهر بعد قادة ميتلكون خصائص الزعامة الفذة لتنظيم فعال، وجزئياً 
 .)١(يح والواضح هلذا التيار الديينميكن اعتبار هذا التباطؤ ناشئا عن عداء احلكومة الصر

يف حني أن التأثريات من اخلارج يظهر أا برزت كعامل إثارة ، فمن احملتـمل أن 
اليقظة الدينية كانت يف األساس استجابة للظروف الداخلية، حيث إن كثرياً من هذه 

 .الظروف كانت مساعدة لنمو اليقظة اإلسالمية يف أقطار الشرق األوسط األخرى

 هو ماركسي لينيين واضح، على أن - كما بينا -إن إطار الدولة الذي يضفي الشرعية 
هناك مؤشرات قوية تفيد أن الشعب لـم تتـم تعبئته حول النظام، وأن املاركسية لـم 
تضرب جذوراً عميقة يف أوساطه، والظاهر أن املواطن اليمين اجلنويب العادي ال يكترث كثرياً 

األساسية يف النواحي اليت تـمسه على أا تشريعات تتـمتع بالشرعية، لتشريعات احلكومة 
 مثالً فيما يتعلق مبجموعة قوانني األسرة اليت تـمثل نواة التشريع االجتـماعي 

                                                             

 .١٦املصدر السابق ص) ١(



 ١٣٥

 اعترف املسؤولون على مضض بأن املرء يسمع كثرياً من األصوات املطالبة مبراجعة هذه ((
  .)) الفجوة الشرعية املستـمرة القوانني حىت القيادة قد اعترفت ذه

 مثالً يف خطاب حديث لألمني العام للحزب االشتراكي اليمين اشتكى من
 لدى أبناء وطنه وادعى بأن الشيوخ قد ذهبوا، والسالطني قد )) العقلية املتخلفة (( 

ذهبوا، واإلقطاع قد انتهى؛ ولكن عقليتهم وتراثهم بقيا، وطبقاً للقرار النهائي الذي 
حىت يف داخل : م١٩٨٦ذه املؤتـمر االستثنائي للحزب االشتراكي يف عدن عام اخت

، فقط حمصور ]معرفة سطحية عن املاركسية[احلزب االشتراكي اليمين كثرياً ما توجد 
 .)١(]بعض العبارات اليت تـم حفظها [مداها يف 

إن النشاط السياسي مقصور على احلزب االشتراكي اليمين، والـمنظمات 
ماهريية األخرى الواقعة حتت سيطرة النظام، ومعظم الشعب يبقى معزوالً عن احلياة اجل

 .السياسية بناء على رغبة النظام، أو وفق االختيارات الشخصية ألفراد الشعب

وتشمل وسائل -ويف نفس الوقت فإن أدوات الدولة املعنية باهلندسة االجتـماعية
 صحيح بالنسبة للـمنظمات اجلماهريية  لـم تتطور بعد بشكل جيد، وهذا-اإلعالم

، وبينما ]على الورق، ويف بعض املناسبات[اهلامة يف عدن ذاا، حيث وصفت بأا فقط 
ميلك النظام جهازاً أمنياً قادراً على جماة التحديات السياسية املكشوفة من قبل جمتـمع 

  هناك متشرذم، فإنه يف ظل معطيات أساليب التحكم احملدودة ال شك أن
 . نوعاً من االستقاللية بالذات يف الريف-أيضاً بسبب اإلمهال-

إنه لـمن املشكوك فيه مثالً، كيف يستطيع النظام أن حيكم بدقة ما يقارب 
 مسجداً يف ستة آالف قرية منتشرة يف البالد خاصة مع اعتبار ما تنطوي ١٨,٠٠٠

 .عليه من املسافات البعيدة، والتضاريس املمتنعة
                                                             

 .١٧املصدر السابق ص) ١(



 ١٣٦

 فإن الرئيس قد أرخى القيود احلكومية -وعلى نقيض الفترات السابقة-مهية ولأل
 نظري مساعدات مالية أكرب من -رمبا إىل حد ما-املفروضة نوعاً ما على النشاط الديين 

 .)١(دول اخلليج 
 

@خط التدرج األيديولوجي

تـمد يف إن موقع حركة اليقظة اإلسالمية يف اليمن الدميقراطية على خط التدرج يع
إن على : نظري على املسألة املطروحة، وجيب تقسيم هذه احلركة من زاوية نسبية، أي

 على قضايا -حىت لو لـم تكن بـنـيٍة واعية-املرء أن ينظر إىل مواقعها وأثرها 
 .)٢(أساسية حمددة بالنسبة إىل األنظمة العقيدية األخرى اليت تتفاعل معها يف البالد 

ستخدم هنا للداللة على شخص يف غاية االستياء من الوضع  صفة ت)) متطرف ((
 لتحقيق شيء - ليس بالضرورة عرب وسائل عنف -الراهن، ويؤيد تغيرياً جذرياً فورياً 

 .جديد وخمتلف
 صفة تستخدم بالـمقابل هنا للداللة على شخص راض عن الوضع )) حمافظ ((

عن الوضع الراهن ،باستخدام العنف الراهن، ال يهتـم بالتغيري، وعلى استعداد للدفاع 
 .إذا دعت الضرورة

                                                             

 .٢٠املصدر السابق ص) ١(

 مدلوالً يتناسب مع الدراسة اليت يعمل ))متطرف((يالحظ أن الباحث يضفي على كلـمة ) ٢(
 إبان احلكم االشتراكي تدخل ضمن أحد تيارات  كانت))متطرف((ألجلها، وإال فكلـمة 

احلزب احلاكم يف جنوب الوطن آنذاك، وتستخدم هذه الكلـمة أيضا يف كل عصر مبدلول 
 .يناسب من تلصق به هذه التهمة



 ١٣٧

حىت إذا كانت ندرة املعلومات املتوفرة ال جتعل إطالق أية أحكام مسألة 
تـمهيدية، فإنه ال زال من الصعب وضع تصنيف مطلق وحمدد، هذ هي بالطبع 

 تكون  ميكن أن-وألغراض حتليلية-قوالب مثالية، بينما الواقع أكثر تعقيداً، ومع ذلك 
 .)١(هذه القوالب مفيدة يف حتديد ضوابط قياسية عامة 

ويف حالة اليمن الدميقراطي ميكن للـمرء أن يقارن بني الوضع الراهن، وموقف 
كل من املاركسية وإسالم حركة اليقظة واإلسالم التقليدي واإلسالم الرمسي، فيما 

 .لتقليديةيتعلق بالنظام السياسي، والتراكيب االجتـماعية، والنظم ا

 :وميكن تـمثيل املواقع بواسطة رسم ختطيطي بسيط، وهو هذا

 املواقف جتاه الوضع الراهن
النظم االجتـماعية نظام املعتقدات التقليدية   النظام السياسي

 نظام احلكم املاركسي متالئم معاد  معاد

 اإلسالم الرمسي متالئم  معاد  معاد

 قليدياإلسالم الت متأرجح متالئم متالئم

 اليقظة اإلسالمية  معاد  متأرجح متالئم

على صعيد النظام السياسي فكال األيديولوجيتني املطروحتني بواسطة النظام، ومها 
 - النظام، واليقظة اإلسالمية - بطبيعة احلال -املاركسية، واإلسالم الرمسي تساندان 

للشرعية األساسية  متحدية - مع ذلك - فإا -حىت لو لـم تقم مبعارضة فعالة 

                                                             

يف هذا النسيج املتأرجح من املتابعة والدقة ما يشري إىل األغراض األساسية والسياسية اليت تكتب ) ١(
 .التقارير، وما ميكن بناؤه والعمل عليه جتاه التحوالت من خالل املكتوبمن أجلها هذه 



 ١٣٨

للنظام، أما اإلسالم التقليدي فيمكن للـمرء أن خيمن أنه سيظل أكثر التيارات 
 .استكانة رغم أنه ال يؤيد النظام احلايل، وال ميثل بديالً شامالً يتـميز بترابط واضح

وعلى صعيد التراكيب االجتـماعية الكائنة فإن األيديولوجيات املرتبطة بالنظام 
الوضع الراهن حىت لو أُرغموا على استخدام النسيج االجتـماعي القائم تتعارض مع 

كالقبائل ليحموا البالد، والـمسلـمون التقليديون يدعمون من اجلهة األخرى 
 .الوضع الراهن

أن النظام وظاهرة اليقظة يف اليمن الدميقراطية يظهران عناصر يف : وخالصة القول
ة، كما يصح كثرياً عن احلركات الناهضة التطرف والـمحافظ: كال الظاهرتني

 .)١(األخرى يف املنطقة

ويف حالة اليمن الدميقراطية بينما يعترب تصوير النظام للـمجتـمع متناقضاً مع 
االسم تناقضاً واضحاً، إال أن التنفيذ الفعلي هلذا التصور قد تـم كبحه فيما يتعلق 

فإن اتـمع .. واحلال كذلك. يةبأثره على التراكيب والقيم االجتـماعية اجلنوب
 .)٢(سيطلب تغيرياً نسبياً لينسجم مع اإلسالم لو تغريت الدولة 

 
@التنافس على مشاعر وعقول الناس

فالنظام ورواد اليقظة جيدون أنفسهم على طريف نقيض ) ١(كما يبني اجلدول رقم 
 مهور حول قضايا رئيسة، كذلك فهم يتنافسون المتالك مشاعر وعقول نفس اجل

 . وكالمها يسعى لتعبئة هذا اجلمهور لصاحله- املسلـمني التقليديني -

                                                             

 .٢٢املصدر السابق ص) ١(

 .٢٣املصدر السابق ص) ٢(



 ١٣٩

وفق هذا التقرير يظهر أن رواد اليقظة يف موقع أفضل بكثري من موقع النظام من 
زاوية أيديولوجية، فالنظام العقيدي لرواد اليقظة هو أكثر التصاقاً مبا يؤمن بني 

 .اجلماهري من ماركسية النظام

لقيم والرموز املشتركة سيحتاج األمر إىل جهد أقل لتحريك اجلماهري وبفضل ا
التقليدية حنو ظاهرة اليقظة اإلسالمية، وليس حنو املاركسية اليت سيكون االلتصاق ا 

 .معادالً للردة، باعتبار االختالف األساسي يف الرؤية إىل جانب املظهر االغترايب

بأن حمرضي اليقظة اإلسالمية جيعلون دعوم ومن املثري أن تبدي الصحافة أسفها 
مناسبة لـمستوى التفكري لدى اجلماهري البسيطة الستدراج عطفهم، ووجود أتباع 
اليقظة اإلسالمية ميثل يف احلقيقة عقبة أمام النظام لتحقيق إقبال املسلـمني التقليديني 

م سوف جيد معاجلته عليه، ولو لـم يوجد أتباع اليقظة لصياغة االنتقادات فإن النظا
للجماهري املفككة بدون شك، وللتأكد من ذلك فقد سعى النظام إىل استخدام 

 .اإلسالم الرمسي الحتواء اهلوة بينه وبني اجلماهري املسلـمة

ويف حالة اليمن الدميقراطية تظهر الفلسفة الدينية التحررية يف احلقيقة على أا من 
قلة يف نشوئها برزت من القطاع الديين صنع النظام، وليست حركة فكرية مست
 .التقليدي، وجتمعت حنو النظام املاركسي

إن تصورها املاركسي ال يدل يف الواقع على موقف بارع، كذلك يف السباق إىل 
الشرعية اإلسالمية يعاين النظام تعويقاً خطرياً بسبب التصاقه بالـماركسية اللينينية، 

ناع مواطين اليمن الدميقراطية أن املاركسية ومن املرجح أن يكون من الصعب إق
اللينينية تدعم أي منط إسالمي، حىت الفلسفة الدينية التحررية بناء على االعتقاد بأنه 
منط ميتافيزيقي للعقائد صحيح وصادق بشكل موضوعي، وليس جمرد أهون خيار 

كمركبة شيطاين يف نظر النظام املاركسي يتعامل معه لفترة قصرية ثـم يستخدمه 



 ١٤٠

تكنيكية مناسبة لكبح وتقويض اإلسالم، واستبداله بكل أشكاله يف النهاية 
  .))االشتراكية العلـمية((بأيديولوجية النظام 

والنخبة احلاكمة يف اليمن الدميقراطية هي بالتأكيد بعيدة عن التجانس، وتتفاوت 
مللتزمني، الذين قد على اخلط األيديولوجي من الشيوعيني امللتزمني إىل االنتهازيني ا

يتـملقوا االشتراكية لكنهم يف حقيقة مشاعرهم يظلون مرتبطني بوالءام القبلية 
واإلقليمية وكثري من القيم التقليدية، ورغم أن املرء ال يستطيع قراءة ما يف ضمائرهم؛ 
فإنه من املشكوك فيه أن يكون اإلسالم يف أي صورة حمتالً لـموقع مركزي يف النظام 

 .قيدي لكثري منهمالع

ويف نفس الوقت، فإن معظم قادة اليمن الدميقراطية مستـمرون يف االعتـماد من 
حيث القوة العسكرية، واألمن، والدعم السياسي، على وكالء قَبِليني ال زالوا يؤمنون 

ة وإذا كان احلال كذلك، فمن املصلح. بالعقلية والقيم التقليدية، ورمبا أيضاً يف جمال الدين
 .حىت بالنسبة للقادة امللتزمني كليةً للـماركسية أن يتجنبوا دفع أنصارهم إىل االغتراب

@التوقعات املستقبلية لصاحل ظاهرة اليقظة الدينية 

إنه لـمن الصعب التنبؤ بكيفية تطور الوضع زمنياً، ومن املؤكد تقريباً أن اليقظة 
 من جهة أخرى ستستـمر يف اإلسالمية من جهة، واإلسالم الرمسي من املاركسية

 .التخاصم باعتبار تناقضهم الشامل على مستوى التصورات والربامج االستراتيجية

ميكن أن تؤثر بعض التطورات على خط سري اليقظة اإلسالمية بشكل ملحوظ، 
وبالذات بواسطة التأثري على القاعدة الكبرية الكامنة للـمتعاطفني ضمن القواعد 

 .)١(التقليدية 
                                                             

وضع الباحث هذه اجلملة خطاً مما يدل على أمهيتها يف مسألة التحول والـمبادرة بالعمل ) ١(
ضمن القواعد التقليدية،  والـمتعاطفني -كما مساها-على حتريك طريف اليقظة اإلسالمية 



 ١٤١

 قد حياول النظام تنفيذاً أكثر مشوالً لـمخططه عن اتـمع، وهو املخطط أوالً
 .الذي طال تأجيله

مثالً تنفيذ القوانني احلالية املتعلقة حبدود املهر، وتعدد الزوجات، واحلجاب، ودور 
املرأة يف اتـمع قد ينشأ عنه رد فعل شعيب واسع، ومن احملتـمل جداً أن يتخذ 

 وبالـمثل إذا اعتـمد النظام إجراءات تشريعية ضد النشاط الديين الذي شكالً دينياً،
 .ال يقبله فإن ذلك قد يشعل معارضة هامة

على العموم فالنظام قد سار يف هذا اال حبذر شديد، فالـمثال الذي تطرحه 
أفغانستان، والذي يوضح مزالق ااة املباشرة مع اإلسالم كان له أثر الصحوة يف 

 وبشكل خاص ، فاقتدار اإلسالم على حتقيق التحام جمتـمع قبلي مشابه يف عدن
 .أفغانستان ال ميكن أن يكون مطمئناً لعدن

قد يكون تدهوراً اقتصادياً آخر بشكل دراماتيكي، وبالذات لو أجرب : التغيري الثاين 
، ستتعرض عدد كبري من اليمنيني اجلنوبيني العاملني يف اخلارج على العودة إىل الوطن

البالد ليس فقط لفقدان مفاجئ لـمصدر رئيس من العملة الصعبة، بل سيكون أيضاً 
من الصعب احتواء العائدين يف االقتصاد احمللي، ومرة أخرى ميكن التعبري عن اضطراب 

 .)١(الروابط واالستياء الناجتني باستخدام مركبة دينية 

ابق يف حرب اخلليج هو أثر حدوثه نفس األثر الناتج عن انتصار إيران الس: ثالثا
متوقع يف مواقع أخرى من املنطقة حيتـمل أيضاً أن يكون له أثر هام على رواد اليقظة 

                                                                                                                                                    

 .وهذا ما حصل يف املنطقة اليمنية، وظهر منه إنشاء األحزاب واجلماعات اإلسالمية

 !فتأمل .. هذا هو ما شهدته املنطقة بعينه إثر حرب اخلليج املفتعلة) ١(



 ١٤٢

يف اجلنوب اليمين ولو لـم يكن أي شيء آخر؛ فإن املثال الدال على قوة تأثري 
 .)١(اإلسالم كأداة سياسية، وضعف األنظمة العلـمانية قد يعمل كمثري لنشاط أكرب 

إذا كان الصراع املزمن داخل النظام قد تدهور إىل صدام عسكري علين : رابعاً 
م واستـمر طويالً، فإنه قد يشجع ١٩٨٦على نطاق واسع مرة أخرى كما يف يناير 

 .معارضي النظام على القيام بنشاط أكرب يشمل أتباع اليقظة اإلسالمية

من تأثري على الوضع لو نشأ عنه ليس واضحاً ما قد حيدثه اكتشاف النفط : وأخرياً 
غىن غري متوقع، من جهة قد ينتج عنه حتسن ملـموس يف حياة الشعب اليومية 

 .بالتوازي مع توسع سلطة الدولة، وقد يكون له أثر خيمد املعارضة

وعلى الرغم من أن رواد اليقظة اإلسالمية قد ال يكونون أقل عداوة للنظام، فإم 
 تناقصت مقابل تزايد قوة الدولة، وتتناقص أعداد املتعاطفني سيجدون حرية النشاط قد

 . املستجيبني هلم بسبب استقطام بواسطة ظروف معيشية أفضل 
 قد تسهم ثروة النفط املفاجئة يف تعجيل االضطراب يف )) ومن خالل سيناريو بديل ((

جتـماعي اتـمع وزيادة الفساد احلكومي وتشجع احلكومة على تطبيق خمططها اال
 .مسامهة بذلك يف تصعيد املعارضة الشعبية وظاهرة اليقظة اإلسالمية

 إن -م ١٩٨٦إنه من السابق ألوانه احلديث عن أثر احلرب األهلية القصرية يف 
، ومن احملتـمل أن يتوقع )٢( على وضع اإلسالم يف املدى البعيد -وجد هذا األثر 

 على األقل يف املدى القصري، مع نفس التأكيد املرء استـمرارية السياسة الدينية للنظام
                                                             

  .٢٧املصدر السابق ص) ١(

، إذ أوضح صلة ضوء جانيب ألقته احلرب األهلية يف عدن: كتب الباحث يف التعليقات) ٢(
املسجد بالـمجتـمع، فقد كانت املساجد هي املصادر الوحيدة للـماء بعد تعطل شبكة 

 .املياه يف املدينة أثناء االقتتال



 ١٤٣

املزدوج على معارضته غري املباشرة لإلسالم الشعيب من أي نوع، وتعزيز الفلسفة 
الدينية التحررية، وال زال رجال احلكومة حيافظون على التغطية اإلعالمية حلضورهم 

يستـمر تفسري االحتفاالت الدينية العامة يف املناسبات املقدسة، ويف نفس الوقت 
 .اإلسالم فقط من منظور اجتـماعي اقتصادي

من جهة أخرى ظهر تطور واحد، قد يستـمر وقد ال يستـمر طويالً تـمثل يف 
حضور أكرب لعناصر أكثر تطرفاً يف احلزب االشتراكي اليمين يف جمال الصحافة ، وقد 

 .قاد هذا إىل حاالت قد يعتربها املواطنون املتدينون استفزازية

 يف الصحافة ألول مرة لتصف )) شيوعي ((يف هذه األيام تظهر الكلـمة الفعلية 
الزعيم الذي قتل يف احلرب األهلية، ومما يعد أكثر داللة بعض األناشيد املنشورة واليت 

 .تـمجد الزعيم الراحل إىل حد يراه أغلب املسلـمني قريباً جداً من التأليه

 ، )) حيلته القذرة (( ، ويوبخ اإلله على موته ))نيب  ال((مثالً يف إحداها يطلق عليه 
 )) فالن ((والشهادة يتـم احلديث عنها بسخرية، أشهد أنه ال يوجد فرق بني الزعيم 

، ويف هذه احلالة فإن تدين نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة وحمدودية )١(واحلزب
 .التوزيع للصحافة احمللية قد يعترب نعمة مقنعة

م قد واجهوا أيضاً حرجا يف ١٩٨٦الذين هربوا من البالد بعد ازامهم يف إن 
تعاملهم مع اإلسالم، ورغم حدوث مناقشات داخل احلركة املنفية وحماولة تسخري 
الوجدان اإلسالمي لتحقيق العودة فإن ذلك قد يكون صعباً، كما هو احلال اآلن 

ني يؤلفون أيضاً مقطعاً واسعاً للتدرج بالنسبة للحاكمني يف عدن فإن الالجئني القيادي
األيديولوجي، بعضهم وطنيون، والذين كما ظهر يف احلالة األخرية قد أصبحوا يكنون 
عداًء واضحاً للسوفيت، وبعضهم اآلخر استـمروا شيوعيني مبفهوم نظري غري 

                                                             

 . من امللحقات٦  ص)) الوضع الراهن ((م ، وراجع ١٩٨٧ مارس ١٠ أكتوبر ١٤جاء ذلك يف جملة ) ١(



 ١٤٤

 ، ومعظمهم قد يعمل بدون شك على )) بني بني ((علـمي، مع بقاء معظم القياديني 
وبالرغم من أن . قيق توافق أيديولوجي لـمسألة استخدام اإلسالم كتكتيك نفعيحت

م وأكثرهم قبائل حيملون قيماً ١٩٨٦هذا املنحى قد يكون أكثر املسارات فعالية لتعبئة الجئي 
 ؛ إال أن آثاره العكسية قد تكون )١(تقليدية والدعم العريب اخلارجي وسكان اليمن الدميقراطية

 :م ١٩٨٦افعه بالنسبة للزعيم املنهزم أرجح من من

أي حركة مؤسسة على اإلسالم ستحرق جسوره مع .. قبل كل شيء: أوالً 
االحتاد السوفييت، وهو أمر ما زال الزعيم غري مستعد للتفريط فيه رغم الدعم الواضح 

 .الذي تبديه موسكو للنظام اجلديد يف عدن

بسهولة قوى تتجاوز سيطرة الزعيم وعلى نفس األمهية، فإن حركة كهذه قد حترر 
ورفاقه، وتكون معادلة له بنفس العداء الذي تكنه للنظام احلايل يف عدن، وبالنتيجة 
ستكون شرعية الزعيم من وجهة نظر إسالمية على أحسن الفروض مشكوكة فيها، 
على أي حال سيصبح هذا اخليار قابالً للنقاش إذا تفتت حركة الالجئني كما هو 

 .)٢(حمتـمل 

وباستثناء هذه االنتفاعات فإن جمرى األحداث قد يتأثر باجتاهات ذات مدى أطول 
باتت ملحوظة، فالـمشاكل االقتصادية واالجتـماعية احلالية كالنمو السريع 

 أو حمدودية -للسكان وإجهاد اخلدمات االجتـماعية، وكساد سوق العمالة، وغياب 
 .)٣(ستقبل املنظور  السلع، ميكن توقع استـمرارها يف امل-

                                                             

 .ترِجم التقريررمبا يكون يف هذه العبارة سقط أو خطأ من م) ١(

 ولكن أين االعتبار ؟ .. وقد صح هذا االحتـمال ونفذ تـماماً) ٢(

 .٣١املصدر السابق ص) ٣(



 ١٤٥

وعلى كل حال يظهر أن النتائج كانت خميبة لآلمال رغم اجلهد الكبري الذي بذل 
ليجعل من هؤالء الشباب سندا للنظام، وتعترف املصادر اليمنية اجلنوبية أن كثرياً من 
القيم والعادات والـمعتقدات القدمية ال زالت مسيطرة على الشباب، حبيث إن الثورة 

 سوف تكونان مهمة صعبة ومعقدة، فالنظام قد افترض أن انتشار التعليم والتغيري
 .سوف يضعف ارتباط الشباب بالوالءات التقليدية، مبا يف ذلك الدين 

ولكن رغم التقدم الكبري يف التعليم وتزايد اطالع الشباب اليمين اجلنويب فإن األمور لـم 
 جتـماعية احملافظة على التقاليد هي تسر كما هو متوقع حىت يف عدن، فأقل األوساط اال

 قد امت بضعف عملها السياسي، مما مسح بإمالء وقت )) منظمة الشباب الرمسية - أشيد ((
الفراغ بواسطة قوى معادية للتوجه االشتراكي يف أوساط الطالب، كما يالحظ أيضاً أن 

األفكار التقليدية الوضع يف أوساط األطفال ليس أفضل من وضع أشيد نظراً لتسرب بعض 
حىت يف احلاالت اليت تـم فيها . املعادية يف أوساط بعض تالميذ املدارس االبتدائية والثانوية

تقويض قيم الشباب التقليدية فإن ذلك كثريا ما أسفر عن احنراف التوجه، وليس احتواًء 
االجتـماعية ماركسياً، وسواء كانت عقلية الشباب حمافظة أو أم يفتقدون إىل املعايري 

املعروفة؛ فإم سوف يظلون جماالً خصباً لالستقطاب من قبل رواد اليقظة اإلسالمية يف 
 .املستقبل املنظور، خاصة إذا عجز النظام عن حتسني اإلمكانات االقتصادية

من جهة أخرى يوجد على األقل عامالن هامان يعمالن على كبح توسع حركة 
شرذم التقليدي للوالءات على املستوى اإلقليمي اليقظة اإلسالمية أحدها هو الت

 ، وهو تشرذم جيعل تعبئة اجلماهري من قبل أية )) نسبة إىل القرية ((والقبلي والقروي 
 .جمموعٍة مهمةً معقدةً

وإىل حد كبري فإنه يظهر أن اإلسالم التقليدي يف املاضي خاصة يف الريف؛ قد كان 
جتـماعي من خالل التركيز على القادة الدينيني انعكاساً هلذا التشرذم السياسي واال



 ١٤٦

ومن احملتـمل أن هذا الوضع لـم يطرأ عليه سوى تغيري . احملليني وطائفة األولياء احملليني
بطيء، إذ كانت الوالءات احمللية الثابتة الظاهرة يف جمال الصراع السياسي تـمثل مؤشراً 

مكتسبة من خالل العمل يف لذلك، ومع ذلك فإن من احملتـمل أن اخلربة امل شتركة واـل
اخلارج مع غري اليمنيني قد تساعد على تفتيت هذه الوالءات احمللية، وترعى إحساساً وية 

 .اجلنويب تكون له اليد العليا

وبالنظر هلذه الوقائع الثابتة حىت يف غياب االندفاعات اخلاصة املشار إليها أعاله من 
 اليقظة بتزايد مستـمر، وسيكون من الصعب على احملتـمل أن حيظى انتشار حركة

النظام أن يتقاعس عن عمل شيء ما، بينما احملرضون يف عملهم يف اتـمع متخذين 
من شرعية النظام، وعند نقطة معينة قد يرغم الوضع النظام على شن محلة واسعة على 

 أن ذلك قد اإلسالم بشكل قبل أن يصل ارتباطه إىل حتقيق زخم يهدد النظام، إال
يصح نبوءة ذاتياً بتوفري احلافز املطلوب لتنشيط اجلماهري احملافظة نيابة اإلسالم طبقاً 

 )) انتهى التقرير ((          .)١(لـمخطط رواد اليقظة اإلسالمية 
ò–ý©a@ò–ý‚@

لى وكانِت املؤامرةُ كبريةً جداً، وكان تنفيذها عرب املرحلة أكرب عمقاً وأثراً وتأثرياً ع
حقيقِة اإلسالم ومنهجيته، سواٌء من حيثُ عالقةُ األمة به، أو عالقةُ القوانني والتراتِب 
االجتـماعي اجلديد به، وكانت ثـمرةُ التحوالت وحصيلتها ركاماً من الضحايا 
 يئةً لـمرحلٍة جديدٍة حتمل الفريوسات الفكرية املتنوعة، وتصنعوالـمفتونني، و

 . توليفية، جيد املستثـمر فيها بغيته املنشودةَ وسياسته املقصودةأرضيةً ذاِت أبعاٍد

                                                             

 .٣٢املصدر السابق ص) ١(



 ١٤٧

قُِل اللّهم ماِلك {ومن وجهِة نظرنا نعلـم أن مالك امللك هو اللّه سبحانه وتعاىل، 
املُلِْك تؤِتي املُلْك من تشاُء وتنِزع املُلْك ِممن تشاُء وتِعز من تشاُء وتِذلُّ من تشاُء 

 .]٢٦: آل عمران[} بيِدك اخلَير ِإنك على كُلِّ شيٍء قَِدير

وأن األمر للّه من قبل ومن بعد، والذين ال ينظرون إىل أقدامهم ال يدركون مدى ما 
تثريه األقدام من الغبار املتحرك خلفهم، فاألرضية اليت يسريون عليهم ملوثةٌ جداً بالسرِجِني 

ين باألجيال القادمة قد عِميت منها األبصار والبصائر لوال حفظُ اللّه وِنفاياِت املراحل، وكأ
ورعايته، حيث إن ما تفرزه العقولُ اآلثـمةُ يدمر احلاضر ويشتت املستقبل، وما تعانيه 
الشرائح الوامهة ينذر بأن يبيع أحدهم دينه بعرٍض من الدنيا قليٍل، وما من فتنة من عهد آدم 

 .لساعة إال وهي تصنع لفتنة املسيخ الدجالحىت قيام ا

وقد اجتهد مساسرة الدجل العالـميون والـمحليون يف خدمة الربنامج الدجايل 
 حىت النهاية، منهم من يعلـم ويستلـم عائدات عمله وعلـمه، ومنهم من ال يعلـم

وتستثـمره قوى الشر على ما فيه من غبائه وجهله، ولكلِّ أجٍل كتاب. 

بنا هذا ملخص حلصيلِة جتربٍة ومعاناٍة، عبرنا عن القليل منها يف جمرياته وكتا
وأحداثه، وبأسلوٍب حنن ارتضيناه، ورمبا لـم يرض به غرينا وإن كان من أبناء 

والنقص يعتري جمهودات اإلنسان القاصر، وال سبيل إىل الكمال إال يف ما . جلدتنا
 .له وسلـمصدر عن الكامل صلى اللّه على وآ

إن الرموز واألصابع كانو ضحية اليد املتحركة، وكانت اليد : وأريد أن أقول
 .املتحركة عامالً خطرياً يف جسد املرحلة املفروضة على األمة

ولكن شرف اإلسالم عظيم، وال يستشعر هذا .. وتتكرر العملية مع كل مرحلة
ذه اللذةُ متوفرةٌ يف قوله صلى اللّه الشرف مبعانيه األصيلة إال من ذاق لذة اإلميان، وه

 ذَاق طَعم اإلمياِن من رِضي باللّه رباً وباإلسالِم ِديناً ومبحمٍد ((: عليه وآله وسلـم



 ١٤٨

فعسى أن جيد جيلنا املعاصر يف هذه اللذة  . ))صلّى اللّه عليِه وسلّـم نِبياً ورسوالً 
 .انيٍة متـماسكةنصيباً يسهم يف بناِء قمٍة وقاعدٍة إمي

 اللّهم وفِّقنا لـما حتب وترضى، واجعلنا يف عبادك الصاحلني، الذين ال خوف
 .عليهم وال هم حيزنون، وصلّى اللّه على سيِدنا حممٍد وعلى آله وصحبه وسلـم

@



 ١٤٩

@
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ظل هذا الكتاب حبيس القدر سنوات عدة، ويف مدينة جدة أعدت تبييضه، وجهزته 
هـ بعثت به لطباعته على الكمبيوتر، ومن ذلك اللحظة حىت ١٤١٢ويف عام للطباعة، 

وقد .. هـ لـم يرجع إيل منه خرب، وأعتقد أنه ضاع بني تداول األيدي١٤٢٠عام 
ورجعت أحبث عن مسودات الكتاب، فجمعتها من جديد، .. يكون غري ذلك؟؟

وهأنذا أود أن . منهوحذفت منها ما ال حاجة له اآلن، وأضفت ما ميكن االستفادة 
أضعه بني يدي القارئ كشاهِد حاٍل على مرحلة لـم نفصح عن كل شيء كان فيها، 

ولقد كانت حبق مرحلة حتول خطرية، سحبت آثارها . بل أخذنا مقتطفاٍت وشذراٍت
 .على كل شيء يف حياة جنوب الوطن حىت اليوم، وما بعد اليوم

املنحرفة يرغبون يف السكوت عما جرى، والعجيب أن قوافل املشتغلني بالـممارسات 
 !ويودون أن ال يتحدثَ عن املاضي خبرب وال أثر، ويرونَ مثل هذا أمراً قد فات أوانه

وحنن نعتقد أن األوان لـم يفت، بل ما زالت آثار النكسة وعمقها ينخر يف األمة 
 .وإن ذهب املمثلون املسرحيون عن احللبة

 من يهيأ للتـمثيل، وحنن يعنينا ما خيُرجه فاألوطانُ مسرح، ويف كلِّ جيٍل
املسرحيون، ويهيئون للـمراحل، وأما املسرح والـممثلون فقد تعودنا على 

 .مشاهدتهم واإلعجاب م، والتصفيق احلاد هلم يف كل مرحلة وعصر
@
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حلظٍة من حلظات األيام الصعبة والسحب كتبت على منط الشعر احلديث يف 
قاتـمةُ االمحرار ، واألملُ منغلق بانغالق جدرانه الصلبة ، بعد أن هيأ اللّه اخلروج من 
حمنِة اإلحباط، والتحولَ إىل عالـٍم بشري آخر، والتشابه يف بعض الصور السلبية 

فقلت تـمعات ، كتبتيف ا مشترك قاسم: 
 ..أَي ِمنبر

راحلرِف املصد قدنِضيِه ختأَر.. 
رالتعبِري عن وعٍي تفج سرتأبتغيِه م.. 

أزماٍت ومهماٍت وأكرب.. 
وأنيناً صادراً من جوف مضطر.. 

... 
نا املكبوتشعب.. 

السكوت بيف ج.. 
 ..كُبلَت آمالُه احلبلى
وصار الطفلُ أمحر.. 

 ..حضنوه يف فراش اللُقَطا
أَطْعالعجوز بالد لنب وهم.. 

وهو قطعاً ال جيوز.. 
 نسب-ال شك-رسأَع .. 

... 
 ..كان من قبلُ أسرياً
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 ..حتت أيدي بعِض جتّاِر احلروب العالـميةْ
روحتر.. 

 ..منحوه خلف أسوار الظالم ِعقدا
 ..صار عهدا

 ..واستحال العهد وعدا
وتبلور.. 

 ..عدواوى الصرح من حتت القوا
وتبعثر.. 

... 
 ..يتبارى العاشقونَ اآلبقونْ

 ..حتت باِب الوطنيةْ
بشعاراٍت ومظهر.. 
رودراساٍت حتض.. 
فَراألمِر أَس وِنتاج.. 

... 
راألقداِم يف شاِطِئ صريةْ يتكر نتن.. 

لغةً أعىت وأخطر فَوهةُ الربكاِن عادت.. 
 ..أوقدوا النار على ماِء الينابيِع القريرةْ

أحرقوا ما كان أخضر.. 
اراملَح سلبوا الشاطئَ أصداف.. 

 ..أغرقوه بالنفاياِت العقيمةْ
 ..والقُماماِت الوخيمةْ
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روـمتومحيماً ي.. 
... 

 ..والـمزامري األجريةْ
 ..يف الوزاراِت الكبريةْ
 ..واإلداراِت األخريةْ

رتتكو.. 
رتقر جلنةٌ تأيت كذا وفد.. 

 ..ستشار وأساطني السفارةْيسألونَ امل
عن مدى تكثِري أفراِخ السالحف.. 

رووأَح وتحيبني س.. 
... 

 ..خرباُء املسِخ من فوق اخلرائطْ
 ..يذرعونَ الوطِن املمسوخ أحراراً

روأهلُ األرِض جتُز.. 
... 

والقوارض.. 
 ..تتنزى خلف ألواِح السواعي

 ..يف الربيقةْ والـمعالّ
 ..ذا يف خوِر مكْسروك

كَرسالبحِر ي وخفري.. 
 ..كَبلُوه باألماين
 ..شغلوه بالغواين
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 ..هزموه بالقَناين
 ..واألغاين

رضِل املُحصةَ بالـمروا الِغريدم.. 
رخشي بات.. 

... 
 ..ونفري احلامالِت السوِد دوى

 ..يف اخلليِج الثَّـِمِل املشحوِن عوى
ومجيعكَرسكِْب عالر .. 

 يِصبيانُ ح ِجساِر ((أَِلفَتبا)) الِبنرالغ .. 
 ..أي فرٍق بني أنواع الغبا ؟

روأَز حنن يف عصٍر به التفكري.. 
 ..كلُّ تفكٍري سليٍم

 ..مستقيٍم
 ..ختـموه سلفاً بالشمِع لَحمر

 ..ال يِعش يف األرِض
 ..يف أمِن اِحلمى
 ..نتـماغري أهِل اإل

 ..والبواقي كنفاياِت الـمزابلْ
بل وأَقْذَر.. 

... 
 ..تخرس األفواه يف كلِّ احملافلْ

 ..واِخلراف احلُمر تهذي وتطاولْ
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ـرتنعتوِن تيحتت أضواِء الن.. 
 ..بالـمقاييِس اجلديدةْ

 ..ما تلك املقاييس اجلديدةْ.. آِه
 ..ألجبديةْعجلٌ تطوي مسافاِت احلروِف ا

 ..واهلويةْ
ردال ترى يف الناس أَج.. 

ردمممسوٍخ م غري.. 
... 

 ..وخيُوت املُتخِمني اتجهت حنو احلظريةْ
 ..ِلتشاِرك خنُبةَ األحراِر

 ..يف صنِع القراراِت اخلطريةْ
 ..بصماٍت وخيانةْ
ريتكر ومزاد.. 

... 
 ..كَدر البحر الذي قد كان حلـما

كَّرعوت.. 
 ..هاجرت أمساكُه عن كُلِّ وكٍْر
رخزِح الصمِت تنج حتت.. 
 ..خلَّفَت جيش اُألسارى

 ..والسكارى
 ..والغواين واحليارى

 ..وثعابني الوالءاِت اجلديدةْ
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 ..واحلَرايب
 ..وبويضاٍت وجمبر

... 
 ..همس الشيخ الدليلْ
 ..ما بِقي غري القليلْ

 ..طام لُودرهذه آ
 ..ودعوها

يدري أنّ للتوديِع مظهر فلعلّ الغد.. 
 ..ودعوها

 ..فلعلّ الغد يأيت 
رهووج ضامنيمب.. 

 ..ودعوها
 ..فلعلّ اجليلَ يدري

رمِض اخلَِري دن َألرم.. 
 ..ودعوها

نكَرفلعلّ اجليلَ يدري أنّ يف التاريِخ م.. 
 ..ودعوها

 ..مبا عدنا إليهار
 ..رمبا ِسرنا عليها

 ..رمبا ِعشنا على رغِْم املسافاِت البعيدةْ
 ..أَقْرب الناِس إليها

رضأَخ القَفْر ِعيدنا ندرمبا ع.. 
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... 
وبعِض الشولَ الغدِر يف ِعريا لَه.. 

رخنكيف ي.. 
 .. كيف ترتد األهازيج نشيجاً

رموعاً تتحدود.. 
راحلماِس تتبخ كيف أحالم.. 

اِإلبتسام طوى صفَحاتكيف ت.. 
واحلالِل واحلرام.. 
رشناليأِس ت وبنود.. 

... 
 ..نبتت أزهار قليب وهي ثكلى

 ..وزعتها احلادثات بني صنعا والـمكَالّ
 ..وشآبيب األماين

 ..لـم تزلْ يف الذاِت حبلى
 ..وعجوز الذكرياِت تتثَنى

 ..وهي شالّ
تتعثّر.. 

مضموٍن ومظهر بني.. 
... 

 ..هشةٌ جدرانُ أصحاِب القيادةْ
 ..حمتوى األشكاِل ال حيِوي إفادةْ
 ..وجدير بالـمضامِني الدخيلةْ
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 ..أنْ ترى اإلنسانَ مهدور السيادةْ
 ..وزيادةْ
رمدتي.. 

... 
 ..يا لَِذكْرى يوِم نعِيي

 تلَنأِْييعندما أَعر.. 
 ..وأنا يف أَوِج وعِيي

فَكَّرأَت.. 
 ..وصموين بالعمالَةْ
 ..ِمن حثاالِت احلُثالَةْ
 ..نزعوا عين انتـمائي
 ..جردوين ِمن ِردائي

كَرسعذُوِني للـمأَخ.. 
 ..بالعذاِب والوعيِد استدرجوين

 ..خلْف قُضباِن احلديِد استجوبوين
العصابةْقال م وبدن.. 

 ..أنت رجِعي عِنيد
ِريدم وانتهازي.. 
رتستي كهنوت.. 

ذْكَروكالماً ليس ي.. 
... 

االنتظار أَِلفْت كَم.. 
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 ..حتت أبواِب الصناديِد األجريةْ
ربصأَت.. 

 ..كان يل عند املُِديِر أَمر نقٍْل
 ..وحقوق سِلبت ِمن غَِري عدٍل

ررحوم.. 
 ..ِنصف عاٍم وهي تطْوى

رشنت ثُـم.. 
 ..بني ِسرداِب الوِزيِر
رووإىل القصِر املُد.. 

 ..سأَلوين
 ..دونَ تـمِييِز احلروِف

 من أَبوك؟
 كم رفاق يعِرفُوك؟
 أي ِحزٍب أنت ِفيِه؟

 أين كنت عام سبعني املُظَفَّر؟
 ٍن وفالنْ؟ما تقولُ يف فال

 ومقاييِس الزمانْ؟
 .. سنرى يف األمِر أَكْثَر.. ولكن.. لُوِحظَ اَألمر.. ( كتبوا ظهر الرسالة.. وأخرياً

 رخؤفلْي .. ( 
ظَرنِلي لَ األمرأُج.. 

... 
 ..واستوى الفُلْك على اجلُوِدي
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كَرسوع.. 
راعانُ أحبالَ الشبمى الرور.. 

 .. االتساعيف فَضاِء
اِالجتِّاه و ِصفْروه.. 

روحـمتي.. 
 ..كلَّـما اجتاز حدوداً

 ..وسدوداً
 ..وجد اآليت فَراغاً

رأَكْب وه.. 
ناَألم هأَقدام لَفَتد.. 

كما ظَن.. 
ِإثْـم الظَّن ضعوب.. 

ريتكر.. 
 ..هيِه يا دنيا
 ..ظننا وظننا
غما ت ثُـمطَرضين ظنونُ اإلثـِم م.. 

... 
 ..نشطَت جرذانُ أحواِض املواسِري القدميةْ

 ..تتشفّى
 ..وهي أخفى

 ..تـمُأل األرجاَء شكّا
 ..وهي يف ساحِة مرفَا
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 ..تلْقُطُ األشياَء ِحرصا
صارت اليوم املسلـمني وبالد.. 

 ..كَرنفاال
 ..بنطلوناً وِعقاال
 ..واِحنالالً وابِتذاال

رظْهمن كُلِّ م مجعت.. 
 ..دليلٌ: ويقولونَ

رطَوت نا شعبأن.. 
... 

امليمونَ تظهر ظَّكح برِقيلَ للـمشدوِه ج.. 
 ..ال تكن يف عزلِة املاضي حِبيساً

رفَجت نبوعأنت ي.. 
 ..خض ِغمار احلادثاِت املثقالِت

 ..باألماين
رضأَخ القادم كؤوض.. 

 ..))جوكَر((ذه لُعبةُ ه
... 

واألضداد ومضى األنداد.. 
 ..يف ِطسِت املعايِري احلديثةْ

 ..والعالقاِت احلثيثةْ
روحـمتت.. 

 ..وعقولٌ صِنعت من ِصنِف آالِت احلضارةْ
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 ..تترامى باختياٍر
 ..مثِل أعقاِب السجارةْ

تتناثر.. 
 ..يف ممراِت القصوِر املستديرةْ

 ..العالقاِت األجريةْو
رقَروم.. 

... 
 ..ورضيت الصمت يف لَحِد وجودي

 ..رغم عيشي ووجودي
 ..ِلي مفْهوم ينايف

رورةَ احلاِل املُقَرص.. 
... 

ريغٍء قد تيكُلُّ ش.. 
 ..ِبيعِت األوطانُ بالشيكاِت
رواملُز كبالص واإلسالم.. 
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 ..ِذكْراكُم يف مهجيت
 ..هي جيت

 ..هي بعض أحالمي
 ..كذا أمنييت

 .. القلب الشفُوق))ردهة   ((ال تنطفي من 
 ..شهييت

 ..تتداخلُ األحلانُ يف ذايت
 ..بأعذِب نغمِة

 ..الذكريات حقيبيت
 ..وهديةُ الصمِت الرتيِب

 ..إىل ليايل وحديت
 ..ومساحةٌ خضراُء

 ..س اخلُطى يف دفَّتيهاألتـم
 ..بكْريت وعِشييت

... 
 ..نبتت أزاهري األماين

 ..وردةً
 ..عند األصيلْ

 ..كأا جسد عليلْ
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 ..محرةً يف صفرةً
 ..بني الشروِق

 ..وحلظِة األمِس املغيب مسافيت
... 

 ..أغنييت وطَين
 ..وحلين غُربيت.. بال حلٍن

 ..أستوفز الوقت الشريد
 ..باًتوثُّ

 ..وتِري يساِبق رغبيت
 ..أستعرض اآليت

 ..وأذرع يف اخلياِل مدينيت
 ..أَعدو على رمِل الطفولِة

 ..كالسِجِني املُفِْلِت
 ..أُمِنييت

ين يف اللَوِح حمظورلكن.. 
 ..وعيِبي بـنـييت

عار ِقيالطَّب رِكيـِبـيت.. 
عندهم.. 
 ..شخصييت.. ووثائقي

 ..لسانُ قليب ناطقو
 ..وييت
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 ..وحقيقيت وقضييت
... 

ِمنؤأنا م.. 
 ..ال أستسيغُ رواِئح الشرِه احلديِث املُمقَِت

 ..ومن احمليِط إىل اخلليِج بِلييت
 ..ومصيبيت

 ..أصوات ردِع الغانيات
 ..على مدائِن أميت
 ..وهم التطَور

 ..من عقوِل الفتية
منابر أصداؤهن.. 
 ..للعاشِق املُتفَلِِّت
مشانق نهواتهش.. 
 ..للزاهِد املتزمِت

 ..يا حسريت
 ..جسد حرام مطْلَق احلرية
 ..حتميِه أشكالٌ وأموالٌ

 ..حميا فتنِة
 ..ودجاجلٌ ووسائلٌ

 ..وبدائلُ األممية
... 

الزجاج كُسر.. 
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 ..ولـم يعد ذا قيمِة
 ..وِئدت مفاهيم املُىن

 ..يف سوِحنا
 ..وأنا أنا

 ..وهناك أو حىت هنا
 ..تغزو اجلميع شرائح اهلمجيِة

... 
 ..الفرق أشبه بالزنازيِن الكبريِة

 ..يف سجوِن حضاريت
 ..كلٌّ له زنزانةٌ

 ..منطٌ فريد من تناقِض أميت
 ..أو كرنفالٌ واسع التبِعيِة

... 
زادم سوق.. 
البالد جهر.. 
 ..ا موصودةٌ بالقوِةأطرافُه

حممولٌ على مِنت الرياح الشعب.. 
الفضاُء عن البواح ضاق.. 
ةُ اِجلراحِتننم واألرض.. 
 ..حرس تراِقب خطويت

... 
حمتضر ينالد.. 
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منتصر ه املبحوحوأما صوت.. 
 ..نخب غناٍء مزِهٍر
 ..حتكيِه كلُّ إذاعِة

 ..لصباِح والـمساِخدر يدوي يف أهازيِج ا
 ..وحماضراِت العلَـما
 ..وتناقضاِت الِبدعِة

... 
 ..تتفاوت األوطانُ يف رسِم املثالْ

 ..كالفرِق بني حراِم عصري واحلاللْ
 ..دين ميزقُه اجلدالْ
 ..متـمولٌ بالشبهِة

... 
 ..والدارسون الطاحمونْ

األساتذة الكرام ختـم مهِهمي.. 
 ..اإللتزامعلى حبوِث 
 ..نسبةً يف نسبِة
واجلامعات.. 

 ..مصانع الدينِميِت
يف حرِب الكالم.. 
ونشوةً كاإلحتالم.. 

وال سالم ِكي السالمحت.. 
اخلراب برح.. 
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حتت الثياب.. 
باغتصاب تكالعذراِء فُض العلـم.. 

ى الشبابمح.. 
اجلذوِر املاضيات قَلْع.. 

 ..يلِةومسخ كُلِّ فض
... 

 ..جيش التعصِب والتحزِب
 ..جاهز من أجِل تعميِق التناقِض

 ..يف حميِط األمِة
 ..وأصابع أخرى
 ..تهدِهد ِصبييت

... 
 ..تهِدي األماين يف دعاياِت املَسا

اجلميع لُـمح.. 
الرضيع نلَب.. 

ومسلسالِت العصِر والشغِب املريع.. 
التوليف وقواقع.. 

 ..ِل الشريفللجي
 ..صنعت جيوش الفتنِة

... 
 ..والعقدةُ الكربى

 ..غرام املترِفني بعقدِة الصوفيِة
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 ..وهنا انتهى دوِري
 ..وجاء احلاكـمونَ بعلبة الشمِع املركِّب

 ..خيِتـمونَ قَِضييت
 ..يف مشرِق الوطِن السِليِب

 ..وغربِة
 ..عماِل تلك الشركَِة

 ..يتناقَشونَ
 ..ِفكْرِتي.. بشأِْن قَويل

... 
 ..صدر القرار بتهمِتي

 ..وسِلبت يف دنيا التشابِه
 ..ِمن عوامِل ِعزيت
 ..وأنا ومن خلفي
 ..كما يتوهمون

 ..خراب جيِل اُألمِة
 ..يا حسريت

 ..دمعي يسح على اجلُفُونْ
 ..رهق على رمِش العيونْ

ت ونْوالعمرنالس هشهن.. 
 ..نزف الزمانُ

 ..ولـم أَِجد أُمِنييت
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 .أفيون الشعوب، عباس حممود العقاد، الطبعة الثانية .١
 .بيان مذهب الباطنية، حممد بن حسن الديلمي .٢
 .تاريخ اخلزرجي، اخلزرجي .٣
 .رمان سيجار ، نو))التعايش الصعب..  اإلسالم والوضع يف اليمن اجلنويب((تقرير  .٤
 .ثورة اإلسالم، زكي أبوشادي .٥
 .احلركات الفكرية يف اإلسالم ، بنديل جوزي .٦
 .حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه، عباس حممود العقاد .٧
 .دائرة معارف القرن العشرين، حممد فريد وجدي .٨
 .الروض النضري، شرف الدين السياغي .٩
 . أكتوبر١٤صحيفة .١٠
 .غارة على العامل اإلسالمي.١١
 .سالمي واتمع املعاصر، حممد البهيالفكر اإل.١٢
 .قرارات املؤمتر األول.١٣
 .قضايا املرأة يف اإلسالم.١٤
 .الكتابة بالسيف، ذو يزن.١٥
 .جملة احلكمة ، العدد اخلامس.١٦
 .جالل العظم. نقد الفكر الديين ، د.١٧
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 ٥ املطلع القرآين
 ٧ اإلهداء
 ٩ مقدمة

 ٢٦ ..الفتنة الصامتة
 ٣٠ ..قراصنة اليوم .. مطة األمس قرا

 ٣٤ ..ولـم تقم القيامة.. لـم ختسف الشمس
 ٣٧ ..سنبدأ من حيثـما وقف الرفاق 

 ٣٩ ..دمار ال إعمار .. التربية والتعليم
 ٤٨ ..وما اخلمر إال كماء السماء 

 ٥١ ..وما أدراك ما حقوق املرأة .. حقوق املرأة
 ٦٥ ..علة العلل.. االقتصاد والفلسفة

 ٧٤ ..وعسلية الشعارات.. وهم اإلنتاج
 ٨٦ ..التحريف يؤدي إىل االحنراف 
 ٩٢ ..تعالوا لنقرأ شيئا نسيه الكتاب

 ١٠٧ ..يا سكارى الغفلة أفيقوا 
 ١١٣ ..علـماء املرحلة بني املداهنة والـمراهنة

 ١١٨ ..اإلسالم يف مواجهة التحوالت يقبل التحديات
 ١٢٠ إعادة النظر يف السياسة الدينية.. يالتيار اإلسالمي الرمس

 ١٢١ ..الفلسفة الدينية التحررية
 ١٢٤ اإلسالم الشعيب
 ١٢٥ ..اإلسالم التقليدي
 ١٢٥ ..ودور األصابع يف يئة األدوار اجلديدة.. مرحلة التحول

 ١٢٨ إيقاظ الشعور الديين
 ١٣٢ لـماذا اآلن ؟.. اليقظة
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 ١٣٤ خط التدرج األيديولوجي
 ١٣٧ التنافس على مشاعر وعقول الناس

 ١٣٩ التوقعات املستقبلية لصاحل ظاهرة اليقظة الدينية
 ١٤٥ ..خالصة اخلالصة

 ١٤٧ ..اخلاتـمة
 ١٤٨ ..بيعت األوطان بالشيكات
 ١٦٠ ..واألرض منتنة اجلراح

 ١٦٧ ثبت املراجع
 ١٦٨ الفهرس
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