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المقال االخير

هاني مسهور

اإلفاقة من »الصحوة«
عدن مضيئة في عهد لملس

صورة وتعليق

مل تكن سنوات »الصحوة« كابوساً يتبدد مبجرد 
االستيقاظ، بل كانت حقيقة ال يصح إنكارها مبجرد 
يقظه ما زالت افرتاضية باعتبار أن بعضاً من روادها 
قد قفزوا من مركبها تحت الــرورة الظرفية التي 
أجربتهــم عىل القفــز، دون أن يقدمــوا مراجعات 
موضوعية لكل تلك السموم التي سمموا بها عقول 

املجتمعات العربية واإلسالمية.
 ما حدث مل يكن تنومياً مغناطيسياً، مبقدار ما 
كان تسلالً من فئة اختطفت الدين ووظفته بنصوصه 
وتعاليمه وحولته ألطر تالمئها وتناســب أهدافها. 
بواقعيــة، من الخطأ اعتبــار أن املجتمعات العربية 
واإلسالمية قد استفاقت من حقيقة حوادث صنعت 
الحرام يف  الذي اســتباح املسجد  العتيبي  جهيامن 
الشهر الحرام كام تلك الحوادث املامثلة التي صنعها 
املّد الثوري الشــيعي املتزامن، فأخضعت الشــعوب 
املتعصبة  األفــكار  والخــوف ومررت  الرعب  تحت 
لتحكم عالقات الناس بعضهم ببعض ومنها حكمت 

تلكم العالقات املسلمني والعرب مع العامل. 
ال يشء يأيت من الفراغ، فلــوال أن هزات كربى 
رضبت املنطقــة الحاضنة لهذه الجامعات ملا تأزمت 
عالقات شــعوب املنطقة بالعــامل يف مرحلة حرب 

باردة بني معسكرين رشقي وغريب.
 قد يكون جيل »البودكاســت« محظوظاً أنه مل 
يعيش يف حقبة الكاسيت، ولكن هذا الجيل املعارص 
ما زال يتلقى ارتــدادات الصحوة بكافة ما فيها من 
تعصب، فهو يــرى ويتعايش مع إفرازات التشــدد 
املجتمعية  والتصنيفــات  املذهبية  واالنقســامات 
القادمة من تلك الحقبة املســمومة.. هذه معطيات 
الحياة  ال ميكن اجتيازهــا؛ فهي ضمن مجريــات 
وتفاصيلهــا، فاملحرمات هي األصــل، وإن حاولنا 
اعتبارها مباحات بحكم اللحظة التي نستدعي فيها 
اإلفاقة الكلية مــن كتيبات رخيصة صاغت األحكام 
الفقهية، وتدخلت يف أدق الشؤون الشخصية، حتى 
أنها حرمــت أهم ما حلل الله تعاىل، أال وهو التفكري 

والتقدير لإلنسان.
 تقلصت »الصحوة« مبفاعيل إرادة سياسية يف 
دول، لكنها ظلت يف دول أخرى تتعمق بفعل سقوط 
األنظمة الحاكمة. فإذا بهــا تعيد ما كان يف الدول 
التي بدأت اإلفاقة جزئياً. واالســتجابة لتلك الدعوات 
تُعطــي دالالت قطعية عىل أن اإلفاقــة مل تكتمل، 
وأن مخزونات »الصحوة« مــا زالت وفرية وتنتظر 
تنشــيطها لتعاود التأثري. ويبدو مــا تم ال يكفي، 
فامزالت املنابــر تبث ذات الخطاب اململوء بالكراهية 
والتخويف، وهي الخصائص التي أسست لتلك الحالة 
التي منها ترسبت األفكار التكفريية والرافضة لقبول 
اآلخر مع أنه رشيك يف الوطن واملصري. وليك تكتمل 
اإلفاقــة، ينبغي عىل النظم العربيــة التداعي لقمة 
تحت عنوان واضح ورصيــح لتأكيد الرفض الكامل 
لألفكار املتطرفة والتفسريات الخاطئة للرتاث العريب 
الباحثني  الفاحصــني  أعني  وإطالق  واإلســالمي، 
لتطهريها من العوالق والشوائب، لتستعيد هذه األمة 
دورها يف خــوض غامر التنافس مــع الحضارات 
األخرى لتنتــج للبرشية املنافع، بــدالً من األحزمة 
الناســفة.. هذه هي املهمة التاريخيــة لهذا الجيل 
بكل ما ميتلكه من مقومات، وهي كثرية وإْن كانت 
مبعرثة، فال ميكن إهــدار األوقات يف الرتدد ناحية 

الخطوة الحاسمة لتكتمل اإلفاقة من »الصحوة«.

يف إطار جهود معايل وزير الدولة محافظ العاصمة 
عدن األســتاذ أحمد حامد مللس الستعادة الوجه الحضاري 
للعاصمة عدن وإضفاء اللمســات الجاملية عىل شوارعها 
وطرقاتها واالستفادة من تجارب مدن العامل العريب، ألول 
مرة يف العاصمة عدن تدخل الــربدورات املضيئة وإجراء 

عملية التشغيل التجريبي لها.

أطبــاء وممرضــو مستشــفى 
عدن العام ينفــذون وقفة احتجاجية 
رفًضا الســتبدالهم بطواقم من خارج 
املستشفى، ويناشدون الرئيس الزبيدي 
ومحافظ عــدن بالوقوف معهم ورفع 
بالتصعيد  كونه  وتعهدوا  الظلم عنهم 
يوجــد هناك مــن أبنــاء املحافظات 
واســطة  لديهم  وممــن  الشــاملية 

سيحلون محلهم يف املستشفى.

األمناء/ خاص :
كشــف املحلل الســيايس الدكتــور فهد 
الشليمي عن لقائه الرئيس عيدروس الُزبيدي، 
رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، نائب رئيس 
مجلس القيادة الرئــايس، يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
وكتب يف تغريدة عىل تويرت أمس االثنني: 

"أســعدنا حوار عىل العشاء مع األخ الرئيس 
االنتقايل  املجلس  الزبيدي رئيــس  عيدروس 
الجنــويب نائــب رئيــس مجلــس القيادة 

الرئايس".
القاســم عىل طيب  أبا  وأضاف: "شــكرا 
أبناء الوطن وعائالتهم  حديثك وحرصك عىل 
والشهداء وخطة دعم خدمات املناطق املحررة 

من الحويث".

في حوار على العشاء.. الشليمي 
بيدي في اإلمارات

ُ
برفقة الرئيس الز

ى 
َّ
لماذا تخل

الناس في 
الجنوب عن 
لبس الغترة 

والعقال؟
حــري  لطاملــا  ســؤال 
الكثرييــن عن لبــس الغرتة 

والعقال!
الغرتة والعقال كانت يف 
السامت  من  ِســمة  املايض 
من  رئيس  وجــزء  التقليدية 
للمجتمع  الثقافيــة  الهوية 

الجنويب.
الغــرتة والعقال  وتعترب 
والقميص الزي الرسمي الذي 
اعتاد الناس يف الجنوب عىل 
وكذلك  املناسبات،  يف  ارتدائه 
هو الزي الرسمي للموظفني 


