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األول الفصل

العريبالراهن الواقع

الداخل؟ أم الخارج املسئول؛ من

ويعلو يوم. وراء يوًما العربي الوطن يف اإلهانات وتقع األزمات، وتشتدُّ األحداث، تتواىل
وإمرباطورية الواحد، القطب ذي والعالم الجديدة، الهيمنة ُقوى املقاالتعن وتُحرَّر الرصاخ،
وكلها االتصاالت. وثورة والقوة، والحداثة، والسوق، والعوملة، األمريكية، املتحدة الواليات
من كان وملا عليها. الداخلية والباليا والكروب األزمات لتعليق اعة شمَّ خارجية، عوامل
الحالية، األوضاع بقبول األمر ينتهي الطويل، األمد عىل إال الخارجية العوامل تغيري الصعب
موازين وتتبدَّل الدولية، الظروف تتغري حتى االنتظار إال حل وال منه. مفرَّ ال قدًرا واعتبارها
للخارج. تابعًة الحكم نُُظم فتصبح الخارجية للضغوط االستسالم ويتم العاملية، الُقوى
وأفغانستان العراق ومصري عليها. الُعدوان من وتأمن سالمتها، تضمن كي معه تتحالف
املشنقة حبل من السابق العراقي الرئيس تعليق ومشهد للعيان، ماثٌل والصومال وفلسطني

الدول. رؤساء وعند أجيال ة لعدَّ الذاكرة يف محفور
والحفاظ الداخلية، لألوضاع حمايًة السياسية النُّظم عن الدفاع إال العاجل يف حلَّ وال
األمن أجهزة عىل واالعتماد الخارجي، االستثمار يهرب ال حتى السيايس االستقرار عىل
الداخلية، للجبهة حمايًة الطوارئ بقانون العمل واستمرار الداخيل، لألمن حمايًة والرشطة
إذا اعتقالهم وتجديد واالتحادات، واالضطرابات املظاهرات وقادة الشغب ُمثريي واعتقال
والحكم فيها، الفصل لرسعة عسكرية َمحاكم إىل وتقديمهم العامة، النيابة عنهم أفرجت ما
سنوات لعدَّة دائم حبٍس إىل شهور لبضعة ت املؤقَّ االعتقال وتحويل الحبس، مدة بإطالة
يرث حتى الزمان نهاية حتى بعد فيما إىل املشاكل وترحيل السياسية، النُّظم عمر إلطالة
القواعد وقبول معه، التحالف طريق عن للخارج التبعية وتستمر عليها. ومن األرض هللا
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ويستمر له. الرشعية بإيجاد وتربيره ُعدوانه، ومؤازرة حروبه، يف والدخول العسكرية،
مطمنئٌّ فالخارج أصولها. وبيع البالد، ثروات ونهب الحكم، يف والفساد الداخل، يف القهر
إما واملعارضة العيش، لقمة وراء يجري أمره، عىل مغلوب والداخل له، النُّظم تبعية إىل
الية عمَّ اضطرابات أو محظورة ولكنها قوية أو الشارع، تحريك تستطيع ال نخبوية ضعيفٌة
سياسية مطالب إىل األرباح، مثل فئوية مطالب من تتحول ال حتى لها يُستجاب مهنية
البديل، الستحالة الواقع األمر وقبول االستكانة إىل كله األمر وينتهي الحكم. نُُظم تُهدد
إَِماًما ِللنَّاِس َجاِعلَُك إِنِّي ﴿َقاَل بعده، ومن له بالحياة ينبض زال ما السلطان قلب أن طاملا

.(١٢٤ (البقرة: الظَّاِلِمنَي﴾ َعْهِدي يَنَاُل َال َقاَل يَّتِي ذُرِّ َوِمْن َقاَل
إذا إال يستعمر ال للُعدوان، القابلة املناطق يكتشف أن بعد إال يعتدي ال والخارج
وكما األوىل، ارات بالحفَّ النفط عن التنقيب يتمُّ وكما لالستعمار. قابًال املستعَمر كان
لدى ات املجسَّ توجد كذلك عليها، والبناء حفرها قبل الرتبة طبيعة عىل ات املجسَّ توجد
ُمصَمتة هي وهل األطماع، لتحقيق املستهَدفة الشعوب قابلية مدى ملعرفة الهيمنة قوة
أهلها. يعرفه ال ما ومعرفة عنها، املعلومات جمع يكثُر لذلك رخوة؛ أم صلبة ُمفَرغة، أم
باحثني وعىل اإلحصاءات، وجمع التحليل ة بدقَّ معروفني أوروبيني باحثني عىل ويعتمد
األجانب للباحثني مفتوحة فالحدود املعاشة؛ التجارب عىل بناءً حدسية ُرًؤى لديهم وطنيني
من للغاية ُمتطورة املعلومات وجمع واالستخبارات التصنُّت ومراكز يشاءون. ما يجمعون

الحديثة. االتصاالت وسائل خالل
رشعية وجد إذا إال الخارج من شعب عىل الُعدوان يتمُّ فال كثرية؛ ذلك عىل واألمثلة
والطُّغيان، التسلُّط من الشعب تخليص الذريعة وتكون الحاكم. قهر مثل الداخل يف له
ويتم الصومال، وأخريًا وأفغانستان، العراق غزو تمَّ وهكذا الديمقراطية. قواعد وإرساء
من الخالص يريد عليه امُلعتدى الشعب أن العدو ويعلم وإيران. والسودان سورية تهديد
بينما الرماح. أسنَّة وعىل أجنبي بيد كان ولو حتى النخبة: بعض ويزيد القاهر. حاكمه

عمرو.» بيد ال «بيدي، الوطنيون: امُلناضلون يُفضل
يف امُلعتدلة الدول أحالف إىل وجرِّها التابعة، الحكم نُُظم مع الهيمنة ُقوى وتتعامل
بقواعد وتسمح بل للطرفني، أعمالها املخابرات أجهزة وتُنسق امُلتطرفة، الدول مواجهة
تعلم وهي الجوار. دول من الخارجي الُعدوان من حمايتها بدعوى أراضيها عىل عسكرية
املؤسسات غياب يف والسالم الحرب يُقرر الذي فهو الحاكم؛ شخص هو الحكم نظام أن
الشعبية املقاومة تفرض حيث ولبنان، فلسطني باستثناء القوي العام والرأي املستقلة
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يف القرار صاحب وهو األول، وعمادها الدولة بؤرة فالسلطان الحكم؛ أنظمة عىل سياستها
السيطرة له الحاكم والحزب له، تابعة والترشيعية التنفيذية واملؤسسات والسلم، الحرب
إلبراز الداخل يف الوطنيون فون املثقَّ يستعدَّ لم البالد. يف السياسية الحياة مظاهر عىل
ورضورة السلطة، مصدر الشعب واعتبار الجائر، السلطان ومواجهة املعارضة، ثقافة
آخر طرًفا هناك أن عىل حسابها الهيمنة ُقوى فتحسب استشار، من خاب فال االستشارة؛

واستقالله. وكرامته وتاريخه ثقافته الشعب؛ وهو النظام، رأس غري املعادلة يف
ِعرقي ُفَسيفساء إىل ل والتحوُّ والتفتيت التجزئة خطر العربي الوطن يُواجه واآلن
ونجدية وقبطية وإسالمية وزنجية وبربرية وعربية وُكردية وشيعية ُسنية ُدَويالت طائفي،
لوجودها جديدة رشعيًة وتجد ِعرقية، طائفية دولة أقوى إرسائيل تصبح حتى وحجازية،
هرتزل بها ع التيرشَّ األوىل املعاد أساطري من بدًال للمنطقة، السياسية الجغرافية طبيعة من
العربية الثقافة عىل الداخل؛ عىل املسئولية وتقع عرش. التاسع القرن أواخر يف وجودها
األمة وتحويل العثماني، امللة نظام ورثت والتفتيت. للتمزُّق ُعرضًة مجتمعاتها تركت التي
مسلمني وأكراد، عرب وشوافع، زيدية وشيعة، ُسنة وطوائف، ومذاهب وأعراق، ِمَلل إىل

ودروز. تركمان وموارنة، أرمن وبربر، عرب وأقباط،
امُلواطن، ومفهوم امُلواَطنة مفهوم فغاب مذهبها؛ أو ِعرقها يف ُهويَّتها تجُد طائفة كل
الكتاب، أهل تغيري؛ دون القديم الفقه مصطلحات وتُركت الواحد. للوطن الواحدة والُهوية
وحرضي، بدوي وبحراوي، صعيدي وحجازي، نجدي االجتماعية؛ والعادات الذمة، وأهل
واملاركسية والقومية كالليربالية للتحديث، العلمانية األيديولوجيات تنفع ولم وبيض. سود
البداية يف املواطنة فقه زال وما العمق. يف الوطنية الُهويَّات تحقيق يف املحافظة، واإلسالمية
اسرتاتيجية رسم السهل من فكان واألقباط؛ اإلسالميني امُلفكرين من ُمستنرية نخبٌة تحمله
قلب إىل والدخول الكبري، أو الجديد األوسط الرشق املختلفة، بأسمائها للمنطقة جديدة

بذلك. تسمح األرض ألن الصومال؛ ثم السودان ثم بالعراق بدايًة لتفتيتها، املنطقة
والِفرق الحكومة، ِفرقة وهي الناجية، الِفرقة عبء تحت تنئُّ املوروثة الثقافة وتُركت
السياسية، التعدُّدية فغابت واحد؛ طرٍف مع الحقَّ وأن املعارضة، ِفرق وهي الهالكة
ومعارضة، مواالة سياسية، خصوماٍت يف الواحد الوطن فرقاء ووقع الوطني، الحوار وعزَّ
فريًقا. ن يخوِّ وفريق فريًقا، ر يكفِّ فريق وخونة. أبطال ومؤمنني، كفار وشعب، حكومة
الرئاسة يرتك وال الحياة، مدى الرئيس ويبقى تداُولها، دون السلطة يف الحاكم الحزب يظل
أن بعد ذلك الهيمنة ُقوى وعرفت عسكري، انقالٍب أو سيايس اغتياٍل أو طبيعي بموٍت إال

13



الزمان هذا عرب

واألقباط املعارضة، ضد املواالة فريق، دون فريًقا وأيَّدت فيها، تعمل التي األرضية ت جسَّ
طبًقا املؤمنني ضد الكفار أو الكفار، ضد واملؤمنني الشعب، ضد والحكومة املسلمني، دون
املغرب يف العرب ضد والرببر السودان، يف الشمال ضد الجنوب وأيَّدت والظرف. للمصلحة
نفسها وجعلت األوطان. تفتيت من مزيد أجل من املغرب ضد والبوليساريو كله، العربي
َعَىل اءُ ﴿أَِشدَّ العرب ونيس لها. األغلبية اضطهاد ضد والطائفية الِعرقية لألقليَّات حامية
املثل ونسوا الكفار. عىل ُرحماء بينهم اء أشدَّ وجعلوها ،(٢٩ (الفتح: بَيْنَُهْم﴾ ُرَحَماءُ اِر اْلُكفَّ

الغريب.» عىل عمي وابن وأنا عمي، ابن عىل وأخويا «أنا الشعبي:
أرضيتها دت ومهَّ الخارجية، املخاطر ملواجهة داخليٍّا أخرى وثقافات شعوب استعدَّت
الشعوب هذه أن األجنبية ات املجسَّ وأثبتت األجنبي، الغزو ملقاومة والثقافية االجتماعية
وكوبا الشمالية وكوريا واليابان الصني مثل اخرتاقها، يمكن ال جامدة صلبٌة والثقافات
ومعدَّل التنموية، ومشاريعها االشرتاكية، وثورتها القومية، وحدتُها الصنَي يحمي وماليزيا.
وفائض مستقبلها من ويخىش ودَّها، الجميع يخطب .٪٩ يُقارب بما القومي نتاجها زيادة
حاول ومهما تايوان. وبقيت سلميٍّا، كونج هونج حرَّرت العسكرية. قوتها ومن بل إنتاجها،
وتطلب بل صامدة، تظل فإنها اإلنسان وحقوق العامة الحريات منطلق من الدخول الغرب

عليها. س للتجسُّ طائرتها أسقطت ما إذا كربى دولٍة من االعتذار
وباإلجماع التوافقية بالديمقراطية الوطنية وحدتها عىل تُحافظ الصني ِمثل واليابان
النُّمو يف انترصت ولكنها الثانية، العاملية الحرب يف ُهزمت الكربى. القضايا عىل الوطني
املواد تستورد وهي العالم. أسواق منتجاتها وغَزت الحديثة، الصناعات ويف االقتصادي

واإلرادة. العقل إال لديها وليس الخليج، من والطاقة الغرب، من األوَّلية
امتالك يف ها بحقِّ ك تتمسَّ األمريكية. املتحدة الواليات مواجهة يف صامدًة تقف وكوريا
الجزيرة ِشبه شطَري توحيد إىل وتسعى للقارَّات، العابرة والصواريخ النووية الطاقة
وصناعاتها االقتصادية تنميتها يف الثالث العالم دول وتُساعد والجنوب، الشمال بني الكورية
نظامها قلب ومحاولة الخارجية، الت التدخُّ مواجهة يف صامدة أيًضا وكوبا العسكرية.
البطالة، عىل وقضاء مستقلة، تنمية عاًما. أربعني من أكثر مدى عىل االشرتاكي الوطني
وأصبحت األمريكية. املتحدة الواليات من قربها من بالرغم الوطني باالستقالل ك وتمسُّ
وبوليفيا. والربازيل وشييل فنزويال يف الالتينية أمريكة يف الجديد اليسار بلورة عوامل أحد
البدء يُعيَدا وقد وجيفارا، نارص مًعا، بدءَا فقد قريب؛ عن العربي الوطن يف ذلك يؤثِّر وقد

جديد. من مًعا
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التهديدات مواجهة يف الداخل بناء إلعادة نموذًجا ماليزيا تُعطي اإلسالمية البالد ومن
أحد اإلسالم وجعلت العنرصي، الصهيوني الرأسمايل الغرب بمواجهة وتجهر الخارجية،
عن تُدافع الخارجية. املخاطر مواجهة يف صامدة وإيران الوطنية. والُهوية الدولة مكوِّنات
التي بغريها أسوًة السلمية، لألغراض النووية الطاقة امتالك يف ها وحقِّ الوطني استقاللها
الغربي الِحلف من جزءًا قريب عهٍد إىل كانت التي تركية إن بل ع، والتوسُّ بالحرب تجهر
دفاًعا وإيران العرب إىل وأقرب وإرسائيل، الغرب عن وابتعاًدا استقالًال، أكثر اآلن أصبحت

العالم. نظام يف القطبية التعدُّدية حق عن
يف والفراغات الفجوات عىل والقضاء الداخل، من البيت برتتيب العرب يبدأ فمتى
فيها؛ الضعف َمواطن عىل وتقَيض للمقاومة، وتستعدَّ الِغيلة، تأمن حتى واملجتمع، الثقافة

االخرتاق؟ صعبة وجدتها الخارجية الهيمنة ُقوى تها جسَّ ما إذا حتى

والتحدي1 اإلهانة

استجابة، له تحدٍّ فكل باالستجابة؛ التحدي يُقَرن أن التاريخ فلسفات يف العادة جَرت
حتى وترتاكم وتتكرر أوًال تبدأ فاإلهانة باإلهانة؛ التحدِّي يُقَرن العربي الوطن يف ولكن

عليها. والثورة ضدَّها واالنتفاضة لها والرفض التحدي لحظة تأتي
وكأنَّ األخرى، ِتلو واحدًة اإلهانات تتكرر الطُّرق، ُمفرتَق التاريخية، اللحظة هذه ويف
أصبحت كلها العربية الساحة وأن ودولة، شعب بال والوطن كرامة، بال أصبح امُلواطن
وتُجري تريد، كما أحشائها يف وتلعب تشاء، كما الخارجية الُقوى فيها تفعل صاحٍب بال
الصناعية األعضاء وزرع الرشايني، مجرى وتغيري األعضاء، واستئصال الِجراحية العمليات
فيه تفعل هامدة، جثَّة تخدير، حالة يف والوطن وتُخطط. تهوى كما القلب ذلك يف بما
يشاء، من إليه يصوِّب عاريًا امُلواطن صدر أصبح يشاء. ما وفريقه الجرَّاحني كبري يد
غاٍز، كل يدهسها حدود، وال ثغور بال وأرضه يريد، من يخرتقها مفتوحة الوطن وسماء
الحدود؛ عن والدفاع الثغور بتقوية البَيضة» عن «الذبُّ القديم الفقه يف اإلمام مهمة أن مع

العربي ٢٠٠٧م؛ مارس ١٧ الزمان، ٢٠٠٧م؛ مارس ١٥ الدستور، ٢٠٠٧م؛ مارس ١٧ االتحاد، 1

٢٠٠٧م. مارس ١٨ النارصي،
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بياضها وسال إرادتها، أي ِقرشتها؛ انكرست عنه الدفاع يتم لم إن كالبيضة فالوطن
بالدم. وصفارها بالدموع،

وطن ال امُلواطن وكأنَّ سنوات، أربع مدى عىل يوم كل باملئات العراق يف الدماء تسيل
التاريخ؛ عرب أعطته كما األمان تُعطيه دولة وال عنه، يُدافع سيايس نظام وال يحميه،

ُمعتصماه». «وا
لتهميش الداخلية؛ الحرب نار ج لتؤجِّ فيه والِعرقية واملذهبية الطائفية النَّعرات وتُثار
واألطفال النساء ويُقتَل األنظار. عن وإبعادها األمريكي، االحتالل ضد الوطنية املقاومة
فال املساجد؛ يف الجرحى ويُذبَح املقاومة، رجال عن البحث بدعوى املنازل بدكِّ والشيوخ
ويُطَلق األبدية. الحياة وينالون الشهادة، ويعشقون املوت، يُحبُّون داموا ما للمسلمني حياة
لألرسى مكان فال فيتنام؛ يف يتحرك يشء كل عىل النار يُطَلق كان كما ُمقاوم كل عىل النار

واألرسى. امُلقاتلني ومعاملة الحرب قواعد تنظِّم التي الدولية االتفاقيات من بالرغم
األحياء، ويُحاَرص املنازل، وتُدَهم املدن، تُخرتَق يوم. كل فلسطني يف الدماء وتسيل
ج املدجَّ الجند أمام الرءوس فوق واأليدي حة، املصفَّ العربات يف ويؤَخذون امُلقاومون ويؤَرس
ويف يحميه. غطاء أو ستار بال وامُلواطن حضور، بال والسلطة كرامة، بال فالوطن بالسالح؛
ُمقابل دون امُلحتل بالعدو واالعرتاف السالح، وبنزع ف بالتوقُّ املقاومة تُطاَلب الوقت نفس

جنب. إىل جنبًا ُمتعايشتان، دولتان كالمية؛ بوعوٍد إال
جامعة يف أعضاء والصومال وفلسطني العراق الثالث والدول الصومال، جاءت ثم
فريق، عىل فريق نرصة بدعوى الحبيش االحتالل تحت لتقع وعرشين، االثنني العربية الدول
النظام وعن اإلرهاب، ضد السلم عن والدفاع السياسيني، خصومها ضد الدولة وتأييد
الفقراء لدى الكولريا وتتفىشَّ والطالبان. القاعدة ضد والتمدُّن التحرضُّ وعن الفوىض، ضد
مع الشعب عن يُدافع أحد وال السلطة، عىل يتصارع فالكل للرشب؛ الصالح غري املاء بسبب

للشعب. السلطة أن
ملا امتداد هو وكشمري، والشيشان أفغانستان اإلسالمي، الِجوار دول يف يحدث ما
عرش، التاسع القرن بطريقة الثالث للدول األجنبي الغزو ويتم العربي. الوطن يف يحُدث
الشعوب؛ بني التخاطب وسيلة املبارشهو واالحتالل العسكري والغزو أوجه، يف واالستعمار
بورما يف املسلمني من بُعٍد عن االستغاثة أصوات وتأتي الحق. هي والقوة القوة، هو فالحقُّ

والعراق. فلسطني يف القريبة األصوات إىل تنضمُّ بعيدة أصواٌت وتايالند،
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الجسد عن الرأس انفصال حتى ورفاقه هو املشنقة عىل العرب الرؤساء أحد ويُعلَّق
اليد من اليوم مانع فال صدرت؛ مسبقة وأحكاٍم منقوص، ودفاٍع رشعية، غري بمحاكمٍة
لو حتى الخارج من القهر صدِّ عىل يقوى ال للداخل والقاهر القاهرة. والقوة الطويلة،

الطاعة. بيت عىل يخرج عربي رئيس لكل والدرس معه، تحالف
أنفسهم فيشنقون األطفال، حتى لها يتحمَّ وال الوطنية، الذاكرة يف الصورة وتظلُّ
التاريخ يف أسطورة إىل األرض يف هللا ظل من الرئيس ل ويتحوَّ وباكستان، اليمن يف طوًعا

شهداء. إىل الطُّغاة ويتحول الصليب، عىل املسيح مثل
ليس بقاءها وأن لتبقى، الخليج يف ُوجدت األمريكية القوَّات أن عن يوم كل ويُعَلن
عن دفاًعا بل لبنان، أو سورية أو إيران أو فلسطني أو العراق يف يدور بما مرهونًا
ومناطق واألسواق االسرتاتيجية واملواقع وعوائده، النفط املنطقة؛ يف األمريكية املصالح
مرشوٌع الُجدد للُمحافظني األمريكية واإلمرباطورية بعد، تنتِه لم الباردة فالحرب النفوذ؛
حتى الثانية العاملية الحرب نهاية منذ إدارة، إىل إدارة ومن رئيس، إىل رئيس من ُمتواصل،
للتنسيق العراق شمال يف عسكرية قاعدة أكرب بناء عن ويُعَلن الثالثة. العاملية الحرب اندالع
ال فاألرض والجنوب؛ الشمال من السوفيتي االتحاد لحصار تركية يف إنجرليك قاعدة مع
القرن أوائل منذ اليهودية الهجرات وبداية فلسطني يف الصهيونية فعلت وكما لها. صاحب
قاعدة أكرب قازخستان، يف ثالثة قاعدًة وتبني شعب، بال أرض يف أرض بال شعب املايض،
الصني والرشق جليد، الشمال والغرب؛ الجنوب من كلها آسيا حصار يتم حتى آسيا، يف

الحصار. من الهدف هي
وطريق العراق يف املقاومة تؤيِّد فسورية يوم؛ كل وإيران ولبنان سورية تهديد ويتم
والجوالن إرسائيل، مع الصلح وترفض لبنان، جنوب يف هللا حزب إىل األسلحة إيصال
مناهضة يف العربي القومي واملرشوع القديم العربي النظام من ى تبقَّ من آخر وهي ُمحتل،
من واملطلوب الداخل. يف واالشرتاكية الوحدة وتحقيق الخارج، يف والصهيونية االستعمار
التخيلِّ أيًضا ومطلوب ، محتالٍّ زال ما الوطني الرتاب من وجزء السالح نزع لبنان يف املقاومة
الصهيوني األمريكي املرشوع من جزءًا تكون وأن العربي، والهمِّ الفلسطينية القضية عن
يف ها وحقِّ الوطنية، إرادتها عن الدفاع عىل تجرَّأت ألنها إيران د وتُهدَّ العربي. والوطن للبنان
دول ومن الطاقة، هذه تمتلك دولة وأربعون لألغراضالسلمية، حتى النووية الطاقة امتالك
وأمريكة الرشق، يف وكوريا وباكستان والهند إرسائيل يف نووي سالٍح إىل حوَّلتها من الجوار
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بني الداخلية سياساته يف الغرب يُمارسه الذي املزدوج للمعيار طبًقا بالُعدوان تُهددها ال
والدول إرسائيل بني الخارجية سياساته ويف وامُلهاجرين، امُلواطنني بني ود، والسُّ الِبيض
الوزراء رئيس اغتيال يف للتحقيق دولية محكمة بَقبول لبنان ويُطالب واإلسالمية. العربية
الوقت نفس ويف اللبناني. القضاء نظام تجاوز مع جنائيٍّا، وليس سياسيٍّا، تحقيًقا السابق
املناطق يف املسلمني من اآلالف وذبح والهرسك، البوسنة جرائم من رصبية دولة تربئة تتم
املشد، املرصي الذرَّة عالم اغتيال يف دوليٍّا التحقيق يتم وال املتحدة. األمم أعلنتها التي اآلمنة
ألبي إرسائيل اغتيال يف وال نيويورك، من بالقرب املدنية املرصية الطائرة وقوع يف وال
يف األرسى الُعزَّل املرصيني من مئات مقتل يف أو هللا، رام يف عمار أبي أو تونس، يف جهاد
اإلرسائييل أو وأفغانستان، العراق عىل األمريكي الُعدوان يف أو ١٩٦٧م، ُعدوان يف سيناء

كشمري. عىل الهندي أو الشيشان، يف الرويس أو فلسطني، عىل
خطة تأييد مثل امُلحتل، األجنبي إلرادة السياسية النُّظم بخضوع اإلهانات تستمرُّ
عربية دوٌل وتقبل ، وتشتدُّ يوم كل تزداد واملقاومة العراق، يف األمن لتحقيق األخرية بوش
متهمًة الجوار دول مع أو أخرى عربية نُُظم مخاطر ضد لالعتدال طوًقا تكون أن مركزية
الحديث تاريخه يف قاَومها طاملا نفوذ ومناطق َمحاور إىل العربي الوطن م فيُقسَّ بالتطرُّف؛
الثاني النصف يف بعدها أو العرشين، القرن من األول النصف يف العربية الثورات قبل
لقسمة الشيعية الدول حول الطَّوق إلحكام ُسنيَّة دوٍل من آخر طوٌق نشأ وأخريًا منه.
دول وتحوَّلت الخارجية. والهيمنة الُعدوان مواجهة من بدًال داخلية، قسمًة اإلسالمي العالم

إيران. حصار إىل إرسائيل حصار من الطَّوق
لها، ويستسلم فيقبلها، امُلواطن عليها فيتعوَّد يوم، وراء يوًما وتزداد اإلهانات تستمرُّ
وتتعود ِلذاتها، احرتامها وتفقد الشعوب نفسية وتتأثَّر االستثناء، وليس القاعدة ويعتربها
اإلهانات ل وتتحوَّ البقاء، حب وغريزة العيش لقمة أجل من تُصارع وهي اإلهانة عىل
واالستسالم واالستكانة والقبول بالرضا تاريخيٍّا وعيًا وتخلق جماعيَّة، ذاكرٍة إىل امُلتكررة
وينعزل الُقرى»، «أم يف الكواكبي وصف كما والالُمباالة بالفتور ويُصاب الواقع، لألمر
للهنود حدث كما محميَّات إىل ويتحول ذاته، عىل وينكمش العالم، عن والشعب امُلواطن
الطُّرق يف وخالًصا له مهربًا ووجد العجز، عىل تعوَّد أن بعد املتحدة، الواليات يف الُحمر

واالستسالم. والقدر والقضاء والتوكل والرضا والصرب الفقر وقيم الصوفية
اإلنساني، الوجود من يتجزَّأ ال جزءٌ الذاتي واالحرتام اإلنسانية فالكرامة ذلك ومع
التغيري أو باللسان الكالم استعىص وإن بالقلب به ك يتمسَّ واالندثار. الضياع من يحميه
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واآلخر الحني بني ويندلع الطالب، ومظاهرات الوطنيني فني املثقَّ مقاومة يف يظهر باليد،
مثل الشعبية االنتفاضات يف وينفجر واالتحادات، والنقابات للعمال الشعبية الحركات يف
ويتفجر ١٩٨٦م، يناير يف املركزي لألمن الفقر وانتفاضة ١٩٧٧م، يناير يف الخبز انتفاضة
١٩٥٢م. يوليو وثورة ١٩١٩م، وثورة ١٨٨٢م، يف عرابي ثورة مثل الوطنية الثورات يف

َعَىس ُقْل ُهَو َمتَى ﴿َويَُقولُوَن تحدٍّ، لها إهانة كل فكذلك استجابة، له تحدٍّ كل أن فكما
.(٥١ (اإلرساء: َقِريبًا﴾ يَُكوَن أَْن

امُلغاير؟2 االتجاه أم امُلعاكس االتجاه

أحدثت التي العربية الفضائية القنوات أهم يف يت الصِّ الذائعة اإلعالمية الربامج أهم من
امُلعاكس»، «االتجاه برنامج العرب، من املاليني يراه والذي العربي، اإلعالم يف إعالمية قفزًة
ويحرِّك التفكري، إىل ويدفع الذهن، يُثري التقدير، كل له والذيوع الشهرة حيث من وهو

الحكومي. واإلعالم الناجية، والِفرقة الواحد، الرأي عليها غلب ثقافٍة يف الراكدة املياه
العراقي، النموذج تَكرار تودُّ والتي إرسائيل، مع التطبيع تقبل التي املواقف يفضح
القهر من له وتحريًرا التسلطية، النُّظم من العربي للوطن تخليًصا األمريكي، الغزو
التي القديمة الليربالية وراثة تريد التي الجديدة الليربالية أهداف عن ويكشف والطغيان.
التي واالشرتاكية العربية والقومية العرشين، القرن من األول النصف يف مرص سادت
تشدُّ فائقٍة بحيويٍة يتمتع كما منه. الثاني النصف يف األحرار الضباط ثورات حملتها
عن تعبري ألنه عنه؛ بوجهه أشاح أن بعد بإعالمه يثق العربي امُلواطن وتجعل إليه، األنظار
وكل الرئيس وحرم الرئيس بأخبار تبدأ والتي األمرَّين، منها يُعاني التي السياسية النُّظم

الرئيس. رجال
آخر عىل واالطالع والتوثيق والسجال والجدل والدفاع الهجوم عىل القدرة فيه تتمثل
كل قلب يف تختلج التي للموضوعات ويتعرَّض النظر، وجهتَي لتدعيم واملقاالت التقارير
نفط للعراق، األمريكي الغزو مسموع؛ عاٍل بصوٍت عنها الحديث يجرؤ ال والتي عربي،
… القدس العربية، القمة مؤتمرات وحماس، فتح العراق، تدمري العراقية، املقاومة العراق،

إلخ.

٢٠٠٧م. أبريل ٢١ االتحاد، 2
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الحناجر، القلوب فيه بلغت عٍرص يف عربي كل بها س يتنفَّ التي الرئة الربنامج أصبح
يف الشعارات وُرفعت الرسمي، اإلعالم فيه ساد زمٍن يف عربي كل به يُفكر الذي والعقل
وقٍت يف عربي كل بها يُشاهد التي والعني لك.» نُفكر نحن تُفكر، «ال املطارات: بعض
علوِّ من بالرغم اآلذان ت ُصمَّ أن بعد عربي كل بها يسمع التي واألذن األعنُي، فيه غمضت

الضوضاء. وسيادة الصخب، وشدة الضجيج
من يُحقق ما وبقدر إليه. يهدف ما عكس إىل امُلعاكس» «االتجاه ينتهي قد ذلك ومع
يف اإلحباطات يُسبب العربي باإلعالم الزهو يُعطي ما وبقدر إخفاقات، من يُحقق نجاحاٍت
وحدة دون املختلفون، وتالعن امُلتخاصمون، وتقاتل الرفاق، اختلف أن بعد العربية النفس
يفرِّق وهو باأليدي يتشابكان كادا أن بعد الربنامج مقدِّم األخ من األيادي شد إال تجمعهم

امُلتقاتلني. بني
يهدم ونقيضه. اآلخر ضد أحدهما امُلتعاكسني، االتجاَهني بني التقاء نقطة توجد ال
ال وكأنهما العربيان فان املثقَّ ويبدو األول. يبنيه ما الثاني ويهدم الثاني، يبنيه ما األول
واآلخر غاٍز، أمريكي أحدهما واحد. عربي ُقطٍر وإىل بل واحد، عربي وطٍن إىل ينتسبان
امُلتبادل الهدم الغاية الشهادة. يبغي ُمناضل والثاني تطبيعي، إرسائييل األول ُمقاوم. وطني
والوطنية والخيانة، البطولة بني حادَّة ثنائياٍت يف وقع واإلقصاء. واالستبعاد ونقيضه، لليشء
ويشتدُّ والشيطان. واملالك والرش، والخري والخطأ، والصواب والباطل، والحق والعمالة،
يف بينهما لاللتقاء سبيل وال علماني، وذاك سلفي هذا امُلتنازعني؛ الفريَقني بني االستقطاب
مبادرة يف بينهما لاللتقاء سبيل وال أنصاره، من وذاك للتطبيع ُمقاوم هذا امُلستنري. اإلسالم
الزيت كبِّ من ويزيد الطرشان، حوار الحوار فيصبح السالم. األرضمقابل العربية؛ السالم
دمه. يُسيل حتى رأسه يف اآلخر ينقر الفريَقني من كلٌّ الديوك، بنقار أشبه ويكون النار، عىل
واالحتالل. بالقهر واألمريكية، امية بالصدَّ والعمالة، بالخيانة االتهامات وتُتبادل
عن والكشف طرف، لكل الخفية السرية وإعالن الشخيص، التجريح إىل األمر ويصل
فون واملثقَّ امُلفكرون ويظهر نقيض. سلوٌك بل ُمعاكًسا، اتجاًها فقط ليس فاألمر سلوكه؛
الربنامج. شهرة من الكثري الشهرة من وينالون الفضائيات، مشايخ مثل إعالميني كأبطاٍل
املشاهدة. لحساب القراءة عزَّت أن بعد شهرًة ليزدادوا والُكتاب للصحفيني املجال ويُفَسح
الغري، واتهام النفس، عن والدفاع اآلخر، عىل الهجوم يف الشخصية قدراته طرف كل ويُظهر
الذاتية، لصالح املوضوعية عىل ويُقىض الشخص، لصالح املوضوع ويضيع النفس. وتربئة
التي القديمة املانوية يف الحال هو كما ُمتضادة ُمتعارضة ثنائياٍت إىل كله الفكر ل ويتحوَّ
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التوحيد إليه يهدف ما عكس وهو والرذيلة. والفضيلة والظلمة، النور طرفاها؛ يلتقي ال
والرش الخري الصالح، العمل يف واآلخرة الدنيا العناية، يف والعالم هللا األطراف؛ لقاء يف
الحديَّة املواقف ويف االجتهاد. يف والخطأ الصواب القياس، يف والفرع األصل النفس، يف
الِفرقة يمثِّل منهما كلٌّ إطالقي، فكالهما الظاهر؛ يف تناقضا وإن الباطن يف الطرفان يلتقي
تُعاني وما الواحد، الرأي بسيادة الثقافة منه تُعاني ما وهو الهالكة. الِفرقة واآلخر الناجية،

الحياة. مدى السلطة يف والبقاء الحاكم، الحزب بسيادة السياسة منه
امُلواطنني يوقع مما مغلوب؛ وال غالب ال ونقيضه، اليشء الطرَفني، تَساوي والخطورة
والعراقي الوطني العراقي واإلرسائييل، الفلسطيني ومنطقه؛ ُحجُجه طرف لكل الحرية. يف
جانبًا يأخذ أو والفعل، التفكري عن فيتوقف واليأس، بالحرية امُلشاهد يُصيب مما األمريكي؛
وتشيُّعها وتفرُّقها وتفتيتها تقسيمها ويزداد ُمتصارعني، فريَقني إىل األمة فتنشقُّ آخر، ضد

ُمتناحرة. وأحزاٍب ِفرٍق إىل
مرسحيٍة إىل الربنامج ل تحوَّ فقد والحركية؛ اللغوية اإلقناع أساليب كل وتُستعمل
خصومه، عىل البطل فيها ق يتفوَّ امُلتناطحني، امُلتقاتلني بني سريك إىل وأحيانًا االنتباه، تشدُّ
الواقع؟ يف أم الذهن يف املعركة؛ أين سؤال: عىل ذلك من ويُخىش الرش. الخري فيها ويهزم
امُلشاهدين يف ذلك يُشيع وقد األرض؟ عىل أم «التليفزيون» يف امليدان؟ يف أم املرسح عىل
منذ امُلتكررة بالهزائم اإلحساس عن تعويًضا النرص؛ إىل والتَّوق االنتصار، يف الرغبة
وصنع املشاركة عن والعجز العراق، احتالل ٢٠٠٣م؛ حتى فلسطني، احتالل ١٩٤٨م؛
أهًال «يا يسمع وهو معارك، أصحاب العرب بأن بالطمأنينة اإلحساس تُعطي قد النرص.
الكالم من ملزيد الحيل يشدَّ أن املهمُّ األطراف. بني ُمتساوية معارك وأنها باملعارك!»
عىل الحكم إىل امُلعارصين امُلسترشقني بأحد دفع مما اإلقناع؛ وقوة القول وحسن والبالغة

صوتية». «ظاهرة بأنهم العرب
تخوين أو لطرف طرف تكفري دون الحوار وآداب الحوار، منطق األفضل من أليس
من أليس ٢٤)؟ (سبأ: ُمِبنٍي﴾ َضَالٍل ِيف أَْو ُهًدى َلَعَىل إِيَّاُكْم أَْو َّا ﴿َوإِن لطرف طرف
الوطن؛ وهو الواحد الوطن فرقاء بني االتفاق من األدنى الحد إىل الوصول األفضل
غري الشخصية املصالح أو املسبقة، السياسية االختيارات وليست الحل، هي فالوطنية
غياب يف الِعرقية أو الطائفية البديلة الُهويَّات تُخفي التي واالنفعاالت األهواء أو املعلنة،
الفكرية االتجاهات ورضب الوطني، الصف شقُّ َمن ولصالح القومية؟ أو الوطنية الُهويَّة
اآلخرين سمة وهي والتشتُّت الُفرقة وزيادة اآلخر، بالبعض بعضها السياسية واالختيارات
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ُرَحَماءُ اِر اْلُكفَّ َعَىل اءُ ﴿أَِشدَّ امُلواطنني سمة وليس ،(١٤ (الحرش: َشِديٌد﴾ بَيْنَُهْم ﴿بَأُْسُهْم
.(٢٩ (الفتح: بَيْنَُهْم﴾

السماح بل والتناطح، والتناقض التضارب تعني ال والفكرية السياسية التعدُّدية إن
وجهة النظرية فالحقيقة الواحد؛ العميل للموضوع النظرية املداخل من ممكن قدٍر بأكِرب
واحدة. العامة، املصالح تحقيق العملية، الحقيقة أن حني يف رؤية، منظور، رأي، نظر،
«كلُّكم واحد، العميل والحق ُمتعدد، النظري الحق أن عىل الفقهاء أجمع األساس هذا عىل
وكان قليًال. انزل بكر، أبا «يا بكر: ألبي يقول ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وكان عليه.» مردود وكلُّكم رادٌّ
يُدافع وعمر واملبدأ، بالنص يتمسك بكر أبو كان فقد قليًال.» اصعد عمر، يا لعمر: يقول

واملصلحة. الواقع عن
التوحيدية املواقف أسباب وأحد والهوى، االنفعال هو الحديَّة املواقف أسباب أحد إن
ُمناقض فامُلعاكس امُلغاير؟ االتجاه أم امُلعاكس االتجاه إذن؛ أفضل أيهما والواقع. العقل هو

العمل. يف خالف دون النظر يف خالف مجرد وامُلغاير العمل، ويف النظر يف ونقيض

االجتماعي3 القهر

وأشهر نفيس. موٌت فاملوت واحدة؛ والنتيجة املوت، أسباب تتعدد كما القهر أنواع تتعدد
عىل تقوم التي الحكم نُُظم يف باملحكوم الحاكم عالقة السيايس، القهر هو القهر أنواع
التسلط». «وحدانية رشد ابن اه سمَّ ما وهو بالقرار، والتفرُّد العامة، الحريات وَكبْت التسلط
بال والسجن واالعتقال الطوارئ، وقوانني األمن، وأجهزة االنتخابات، تزييف عىل تقوم كما
سياسية، أو دينية املطلقة، الحقيقة باسم تحكم التي األيديولوجية النُّظم وهي محاكمة.
املعارضة. يف التي الهالكة الضالة الِفرق مقابل يف الحكم يف التي الواحدة الناجية الفرقة

ُسنية دينية، بعقائد اإليمان الناسعىل إجبار عىل ويقوم والثقايف، الديني القهر وهناك
التاريخ يف حدث كما فاشية، أو نازيَّة قوميَّة، أو اشرتاكيَّة معيَّنة، سياسية أو شيعية، أو
مركزيتها أو كرويتها، دون األرض انبساط أو القرآن، بخلق القول عىل الناس بإجبار
التضييق أو الديني، للنص معنيَّ تأويل اتباع عىل الناس وإجبار حولها، الشمس ودوران
واآلداب، الفنون يف أيًضا ذلك ويحدث بل الرشيعة، تطبيق باسم اليومي السلوك يف عليهم

٢٠٠٧م. أبريل ٢٩ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ أبريل ٢٦ الزمان، ٢٠٠٧م؛ أبريل ٢٨ االتحاد، 3
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الفن يف معنيَّ مذهب اتباع عىل امُلبِدعني صغار وإجبار والديانات، العلوم يف فقط وليس
واألدب.

العامة به يشعر والحاجة. والَعوز والضنك الفقر قهر االقتصادي، القهر أيًضا وهناك
الصالة يف املسيحيون إليه يدعو الذي اليومي والقوت العيش رغيف قهر هو الخاصة. قبل
الفقر كان لو «وهللا الخطاب: بن عمر قال أجله من والذي اليومي.» خبزنا «أعِطنا الربَّانية:
واالحتيال الغش إىل ويؤدي البالد، يف الثروة توزيع سوء عن ناشئ وهو لقتلته.» رجًال
الهبَّات تقوم وبسببه البقاء. حب غريزة أجل من الفقراء ولدى غنًى، ليزدادوا األغنياء لدى

الجياع. وثورات الشعبية
نقده الذي والتقاليد والعادات الُعرف قهر االجتماعي، القهر كله ذلك من واألخطر
ويف ،(٢٣ (الزخرف: ُمْقتَُدوَن﴾ آثَاِرِهْم َعَىل َوإِنَّا ٍة أُمَّ َعَىل آبَاءَنَا َوَجْدنَا ﴿إِنَّا الكريم القرآن
القدماء األصوليون يعترب لم األساس هذا وعىل ،(٢٢ (الزخرف: ﴿ُمْهتَُدوَن﴾ أخرى آيٍة
امُلصِلحون وثار الصحيح، والخرب والعقل الحس مثل العلم مصادر من مصدًرا التقليد
الطهطاوي، مثل الليرباليون أو عبده، ومحمد واألفغاني كالشوكاني امُلعارصون الدينيون

الحضاري. واالنحطاط االجتماعي التخلُّف أسباب أحد وجعلوه التقليد، عىل
كما أفالطون، إىل يُعزى الذي املأثور القول من بالرغم القدماء اتباع هو التقاليد اتباع
هم القدماء زمانكم.» لغري ُخلقوا فقد بآدابكم؛ أوالدكم بوا تؤدِّ «ال ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول إىل يُنَسب

وأعرافه. وتقاليده عاداتُه زمن ولكل الزمن، وتغريَّ املايض، يف عاشوا األوائل،
وتغريُّ االجتماعية، العادات ر تطوُّ عن واألنثروبولوجيا االجتماع علماء كتب ما كثريًا
ه. بتغريُّ تتغري والتقاليد ُمتغري، والزمان وقت، كل يف الناس سلوك عن تعبري هي التقاليد.
أنصار التقليد أنصار ويتَّهم اإلبداع. يعني التجديد أن حني يف االتباع، يعني اشتقاًقا التقليد
واالتباع السالمة الناس فيؤثِر النار؛ يف ضاللة وكل ضاللة، بدعة وكل باالبتداع، التجديد

اقتناع. غري عن
الطبقات األعراف وتسود السائدة، الشعبية العادات وهي الُعرف، الناس ويتبع
البلوغ. حتى الطفولة منذ لألنثى نفيس قهٍر من تُسببه وما اإلناث، طهارة مثل الشعبية
العيد، وكعك ومرشوباته رمضان مأكوالت مثل األعياد، يف االستهالكية العادات الناس ويتبع
إىل ذلك يؤدي وقد الناس. بني والتفاخر التباهي ورضورات األُرس، ميزانية تُطيقه ال بما
التاريخ عرب ره وتطوُّ املجتمع وضع من وأعراف عادات وهي وزوجته. الرجل بني جرائم
ظلم عن ويُبعدهم الناس يُلهي الرشعي، للدين ُمواٍز شعبي دين لخلق اجتماعيٍّا لتوظيفها

الحكام.
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ُمتغرية أنها مع ثوابت، إىل واألعراف العادات هذه املجتمع يف املحافظة التيَّارات ل وتُحوِّ
وأقوال التالعن، مثل األوىل والفتنة الصحابة عرص إىل ترجع عادات ومنها املجتمع. بتغريُّ
وعدم الحكام طاعة وأدبيات بالقرآن.» يزع ال ما بالسلطان يزع هللا «إن مثل: مأثورة
تتغري ال التي العامة اإلنسانية القيم هي الثوابت القتل. الجزاء كان وإال عليهم، الخروج
بني واملساواة االجتماعية، والعدالة النفس، واحرتام اإلنسان، حقوق مثل الزمان، بتغريُّ
املقاصد وهي العامة. واملصالح والشورى، العامة، والحريات والواجبات، الحقوق يف البرش
الحياة والِعرضواملال. والدين والعقل الحياة عىل الحفاظ الرشيعة؛ عليها تقوم التي العامة
هو والعقل وعالج، وتعليم وسكن ولباس ورشاب طعام من للناس األساسية الحاجات هي
يجتمع التي العامة الثوابت هو والدين والنظر، والفكر املعرفة يف الطبيعي اإلنسان حق
والثروة الفردية الثروة هو واملال والوطنية، الشخصية الكرامة هو والِعرض الفقهاء، عليها

العامة.
تحرُّكه، ملنع االجتماعي للضبط قوانني عدة التقليدية املجتمعات بعض وضعت وقد
السيايس، واالستقرار واألمن املجتمع حماية وقوانني االشتباه؛ وقانون العيب، قانون مثل
من ومنعهم وتخويفهم، الناس إرهاب مهمتها اإلرهاب، ومكافحة الطوارئ قوانني مثل
هذه تحوَّلت ثم اآلخرين، واحرتام بالنفس الثقة عىل القائم التلقائي الطبيعي السلوك
«اختيش»، «حشومة»، الشوم»، عيب «يا عليك»، «عيب مثل: وتعبريات، عادات إىل القوانني
انحراًفا القوانني هذه عىل خروج كل وأصبح مصيبتي». «يا دهوتي»، «يا أسود»، نهار «يا

وشذوذًا.
الحياة تنقسم االجتماعي، الضبط أساليب عن النظر برصف يتقدَّم املجتمع كان وملا
السلوك قواعد وتغريُّ الحياة ر تطوُّ يتبع وباطٍن والعادات، واألعراف التقاليد يتبع ظاهٍر إىل
به يقتنع ال باللسان قول والكذب. والتظاهر والرياء النفاق مظاهر فتنشأ االجتماعي،
الظاهر، يف حجابًا كلها الحياة وتصبح بالباطن. إيمان عن ينمُّ ال الظاهر يف وسلوك القلب،
ويعيش الرغبات، وقمع النفيس القهر وأمراض الكبت ظواهر تنشأ كما الباطن. يف وسفوًرا
يرضاه آخر ووجه املجتمع، يرضاه وجه بوجَهني؛ املجتمع ويُقابل بشخصيتنَي، اإلنسان

سلوكان: له ويكون رصاحًة. عنه التعبري عىل يجرؤ ال الفرد،
فإذا صادق. والثاني كاذب، األول ِرسي. فردي آخر وسلوك علني، اجتماعي سلوك
تم الواحدة والشخصية الواحد والسلوك الواحد بالوجه ك والتمسُّ اإلعالن عىل أحد تجرَّأ ما
البعض ويؤثِر الرصيح. القتل جزاؤه وكان والكفر، بالردة واتهامه واستبعاده إقصاؤه
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واألرزاق بالحالل، منها ينهل الدنيا يف وينغمس االجتماعي، بالسلوك والرضا السالمة
مسبًقا. مقدَّرة

عرص، كل يف التاريخ، يف االجتماعي القهر هذا عىل ثائرة نماذج ظهرت ذلك ومع
بإفساد فاتُّهم األثينيني، عند اآللهة تعدُّد عىل سقراط ثار شعب. كل ولدى ثقافة، كل ويف
لقوانني طاعًة رذيلة، وهو للظلم، درءًا الهرب ورفض ا، سمٍّ باملوت عليه وُحِكم الشباب،
وثار والتعلم. التفكري يف الوسيط العرص عادات عىل ديكارت وثار فضيلة. وهي البالد،
جيوردانو وُحرق املعاد. وأرض املختار هللا شعب مثل اليهودية، العقائد عىل اسبينوزا
مارتن وثار اإلنسان. ر ولتصوُّ السائد للفلك ُمخالفة بعقيدٍة قال ألنه روما يف حيٍّا برونو
املقدَّس، الكتاب لتفسري واحتكارها وهللا، اإلنسان بني طها توسُّ رافًضا الكنيسة عىل لوثر
وأعراف وتقاليد عادات رفضوا الذين األحرار املفكرون ُقدِّم األولني. اآلباء لسلطة وتبعيتها
أو القتل جزاؤهم وكان األوروبي، الوسيط العرص أواخر يف التفتيش محاكم أمام القدماء

السجن. أو النفي أو التعذيب أو الحرق
األضحى عيد يوم درهم بن الجعد ذُبح فقد اليشء؛ نفس حدث القديم تاريخنا ويف
وُقِتل االختيار. عىل اإلنسان بقدرة ويقول األموي، للحكم ُمعارًضا كان ألنه املنرب أسفل
السهروردي وذُبح العقائد. عىل الخروج بتهمة ج الحالَّ وُصِلب الزندقة. بتهمة نواس أبو

اإلرشاق. بحكمة لقوله
والنهضة االجتماعي والتغريُّ واإلصالح والنهضة والتحديث التجديد حركات كل كانت
للقهر االستسالم وكان سطوته، من بالرغم االجتماعي القهر ضد والثورة الحضارية
وال قهر، عىل نهضة تقوم ال واالنحطاط. ر والتأخُّ والخمول الركون أسباب أحد االجتماعي
لحظات ويف التقاليد، تغيري يتم االنتصار لحظات يف تسليم. عىل ثورة وال تقليد، عىل تقدُّم
الداخل عىل باالنكفاء وقتية حمايٌة وهي للمجتمعات. حمايًة عليها املحافظة تتم االنكسار
انكسار، بمرحلة اآلن يمرُّ العربي املجتمع كان وملا العالم. ضاع أن بعد النفس لحماية
إىل يتوق أيًضا كان وملا االجتماعي. القهر اشتدَّ وفلسطني، العراق يف املقاومة باستثناء

قريبًا. االجتماعي القهر من تحرُّره يكون االنتصار،

الهدَّامة التناقضات

وحده بأنه عليها يزهو الغرب زال ما نرشحها. ونحن املفاهيم يُنتج الذي هو الغرب زال ما
نعتمد زلنا ما أننا حني يف والنظريات، املفاهيم وإنتاج للواقع املبارش التنظري عىل القادر
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السلوك. هات موجِّ لنا وتُحدد العالم، أوضاع بها نُفرس سلطة كحجة القديمة النصوص عىل
املاركسية، أو الليربالية أو القومية أو اإلسالمية الجاهزة، األيديولوجيات عىل نعتمد زلنا ما

فيه. التحرك اتجاهات لنا وتُحدد العالم، لنا لتُفرس
الوطن يف التناقضات تفجري بها وتعني قة»، «الفوىضالخالَّ مفهوم أمريكة أنتجت فقد
هو كما جزء كل نقيَض جزء كل ويصبح الكل، يتفتَّت بحيث اإلسالمي والعالم العربي
بالبعض بعضها يصطدم أن بعد وتتباعد األجزاء فتتناثر العنقودية، القنابل يف الحال
املاهر، لالعب العصا رضبات بلغت مهما ضبطها يمكن ال عشوائية اتجاهاٍت يف اآلخر
بعد واحد جسٍد يف جديد من جمعها يصعب شظايا إىل اإلسالمي العربي الجسد ويتحول
غري إىل منها بعًضا إرسائيل، أو تركية أو إيران مثل املنطقة، يف النشطة الُقوى تبتلع أن
العاملية الحرب يف هزيمتها بعد العثمانية الدولة ممتلكات الكربى القوى ابتلعت كما رجعة،
للجمهوريات االشرتاكية روسية ثم عرش، التاسع القرن يف القيرصية روسية وابتلعت األوىل،
والتقسيم التفتيت ظواهر زالت وما ١٩١٧م. أكتوبر ثورة بعد آسيا أواسط يف اإلسالمية

قائًما. العثمانية لإلمرباطورية
التقسيم، من تحميهم الخالفة دولة عن البديل هي العربية القومية أن العرب ظنَّ
الجامعة تستطع ولم الغربي، السيد اإلسالمي بالسيد العرب واستبدل العرب، بالد فاحتلَّت
ولم بينها، فيما امُلتناقضة السياسية النُّظم مستوى عىل إال األقسام جمع إعادة العربية
الكربى. الشقيقة بمساعدة األوطان تحرير إال وطني تحرُّر كحركة العربية القومية تستطع
الكربى الشقيقة حماية العربية القومية تستطع لم ١٩٦٧م، (حزيران) يونيو هزيمة وبعد
يف الليربايل العرص يف ِنصفها كلها؛ فلسطني واحتُلَّت لبنان. وال روسية وال فلسطني وال
وظهر األوىل، الخليج حرب وقعت ثم ١٩٦٧م، يف القومي املد يف اآلخر والنصف ١٩٤٨م،
إيران، يف اإلسالمية والثورة العراق بها ت احتجَّ التي العربية القومية بني امُلفتَعل التناقض
ُمحتل إىل األوطان عن ُمدافع من العربية القومية وتحوَّلت الثانية، الخليج حرب وقعت ثم
الواليات أو إرسائيل أو وهًما، إيران وليست واقًعا، العراق هو للكويت العدو وأصبح لها،

فعًال. املتحدة
العربية السياسية والنُّظم الفلسطينية املقاومة بالتناقضبني امة الهدَّ التناقضات بدأت
شعبية كحركٍة املقاومة التناقضبني ظهر ١٩٧٠م. عام األردن يف األسود أيلول يف حدث كما
التناقضالذي وهو أراضيها. مجموع عىل تفرضسيادتها مستقلة السيايسكدولٍة والنظام
العربي أراق عندما الشهر نفس يف منه والتخلص حله أجل من بحياته النارص عبد ى ضحَّ

العربي. دم
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بني وأوسلو مدريد اتفاق إثر الفلسطينية السلطة إنشاء بعد آخر تناقٌض وقع ثم
التناقض وقع ثم رشعيَّان، وكالهما والدولة، الثورة بني الجديدة، والسلطة املقاومة فصائل
زال وما الفلسطيني، دم الفلسطيني فيها أراق وحماس. فتح للمقاومة؛ فصيَلني أهم بني
والقاهرة. مكة يف النزيف إيقاف محاوالت تفشل أن بعد الدماء وتسيل ُمتفجًرا. الوضع

(يوليو) تموز حرب اللبنانية، والدولة هللا حزب بني التناقض إيقاع البعض وحاول
وسالمها حربها الدولة، رشعية عىل املقاومة خروج بسبب لبنان رت ُدمِّ فقد املايض؛ العام
تناقض يقع ثم الجنوب، تحرير يف السابق رصيدها لها يشفع ولم واستقاللها، ومبادرتها
العربي وأراق صمت، طول بعد ظهر الذي اللبناني والجيش اإلسالم فتح بني اآلن ثاٍن
مراحل كأحد عنارصها، بعض أخطاء من بالرغم املقاومة استئصال أجل من العربي دم
وغلق البقاع يف الرشق، يف ومرة الجنوب، يف ومرة الشمال يف مرة لبنان، يف املقاومة تصفية

سورية. الشقيقة مع الحدود
االستقالل بني لبنان داخل أشمل تناقٌض يقع لبنان يف املقاومة عن النظر وبرصف
لالعتصام الشارع إىل الفريقان وينزل األمريكية، املتحدة والواليات للغرب والتبعية الوطني
املحكمة ضد فريق السياسية؛ الحياة وتَُشل اللبناني، بيد اللبناني الدم فيسيل ولالصطدام،
للهجوم كمقدمة سورية إلدانة الدولية املحكمة مع وآخر لبنان، لسيادة احرتاًما الدولية
مقاومته؛ لتصفية األمريكي اإلرسائييل املخطَّط يرفض زال ما الذي نظامها، وتصفية عليها
السورية القوات بإخراج األمريكي التهديد نجح فقد ولبنان؛ إيران بني الجرس هي فسورية
العربي، الوطن يف إيران تأثري يقلَّ حتى سورية إىل ًها موجَّ التهديد زال وما لبنان، من
إىل الرئييس السالح مورِّد وإيران لبنان، يف اإلرهاب راعية فسورية ولبنان؛ والعراق سورية

لبنان. جنوب يف املقاومة
حرب املقاومة أيَّدت عندما والعراق الفلسطينية املقاومة بني آخر تناقٌض ويقع
املقاومة من ألًفا وثالثني خمسة لوجود نظًرا الكويت؛ عىل العراقي والُعدوان الثانية الخليج
للقومية بالوالء تَِدين النهاية يف الفلسطينية واملقاومة العراق. بناها العراق، يف الفلسطينية
الدوائر واإلسالم، والقومية الوطنية بني تجمع اإلسالمية. انتماءاتها من بالرغم العربية
الثورة مع الفلسطينية املقاومة كانت العربي. الوطني للتحرُّر التحرُّك ميادين الثالث،
الفريق هذا صف يف موقًفا تأخذ أن عليها الصعب من وكان بدايتها، يف إيران يف اإلسالمية
عادت الفلسطينية واملقاومة اإلسالمية الثورة يف األوىل الرومانسية مرحلة وبعد ذاك، أو
وهو التناقض، طرَيف أحد إىل االنحياز يف تُصيب أو تُخطئ قد التي السياسية الحسابات

حر. اختياٌر
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فلسطني ال وعمَّ فلسطني فشعب الخليج؛ يف الفلسطيني الوجود عىل ذلك وانعكس
تناقٌض ونشأ الثانية. الخليج حرب يف الفلسطينية املقاومة مواقف بسبب يُعاَقبوا أن بد ال
يف الوظائف تويلِّ يف السوري والوجود املرصي والوجود الفلسطيني الوجود بني فرعيٌّ
أو امُلحتل، الوطن إىل للفلسطينيني الرتحيل وبدأ األرض. خشاش من يأكل والكل الخليج،

بديلة. أوطاٍن إىل
فعىل ليبيا؛ يف الفلسطيني والوجود قومية نُظٍم من ى تبقَّ ما بني التناقض وظهر
الخيال إىل أقرب زالت وما بعد، تُقم لم التي املقاومة الدولة إىل الرحيل الفلسطينيني ال العمَّ
عالقاٍت وتُقيم بإرسائيل، تعرتف وموريتانيا الحقيقة. إىل منها الوهم وإىل الواقع، إىل منها
التناقض إليقاع أمريكية ضغوٍط عىل بناءً الجوار؛ دول من ليست وهي معها، دبلوماسيًة
بني عيل جيش يف التناقض وقع كما وأنصاره التطبيع مقاومة بني املوريتاني الشعب داخل
ويف الخليج بعضدول يف ِتجارية مكاتب أو اتصال مكاتب تُفتَح ثم وقبوله، رفضالتحكيم
يقع كما أوطانهم، إىل املغاربة اليهود عودة أو التجارة، بحجة العربي املغرب دول بعض
والحصول اإلقامة، صعوبات حول امُلقيمني والفلسطينيني الكربى الشقيقة بني التناقض

املرصيني. من املعارضة بنشاط أسوًة السايس، النشاط وتحديد الدخول، تأشريات عىل
طائفية تناقضاٍت إىل الجوار ودول فلسطني نطاق خارج امة الهدَّ التناقضات وتمتدُّ
العراق، يف وعرب وتركمان أكراد العربي، الوطن أرجاء شتَّى يف وِعرقية ومذهبية
وشيعة وُسنة العربي، املغرب دول يف وبربر وعرب والرتحيل، الِعرقي التطهري وبداية
وَعلويون وأكراد ودروز مرص، يف وأقباط ومسلمون الخليج، دول وباقي العراق يف
اليمن، يف وجنوبيون وشماليون لبنان، يف وُسنة وموارنة سورية، يف وُسنة ونُصرييون
وحيًدا القلب يبقى حتى السودان يف وغرب ورشق وجنوبيون وشماليون وشوافع، زيدية
وُمجددون، تقليديون السعودية، العربية اململكة يف وحجازيون ونجديون أطراف، بال
وعلمانيون وإسالميون الكويت، يف وقطريون وإسالميون وقوميون وليرباليون، ُمحافظون
إريرتيا يف والجفاف الجوع عىل ُمتناحرة وقبائل واملغرب، والجزائر وتونس وليبيا مرص يف

باملرصاد. لهما والحبشة والصومال،
الوطني؛ والوالء األوطان وحدُة إال امة الهدَّ التناقضات هذه من األوطاَن يحمي ال
كان وملا واملذهبية. والطائفية الِعرقية تعدُّديتها عن النظر برصف الحل هي فالوطنية
هي تكون قد العربية القومية فإن القديم، االستعمار بقايا من ُمصطنَعة األوطان حدود
القومي املد يف الحال كان كما فيه امة الهدَّ التناقضات ورفع العربي، الوطن شمل للمِّ الحل
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تاريخ يف قومية تجربة أكرب النارصية؛ دته جسَّ وكما والستينيات، الخمسينيات يف العربي
الحل؛ هو الثقايف التجمع يكون وقد اليمن. شطَري بني اليمنية الوحدة قبل الحديث العرب
ويسعى به، يُتربَّك أوسع إسالمي عالم بؤرة العربي الوطن جعلت التي اإلسالمية الثقافة
لحماية الوسيلة هي اإلقليمية التجمعات تكون قد املشرتك. والرتاث والثقافة اللغة لتعلُّم إليه
التجزئة من املنطقة لحماية وتركية وإيران مرص ع تجمُّ مثل والتمزُّق، التفتيت من الوطن

الخارجي. والُعدوان الداخلية
السياسية الواقعية تجاوز عىل قادًرا سياسيٍّا خياًال كلها الوحدوية البدائل هذه وتتطلب
من بدًال جديدة ثورية نخبًة يتطلب املقاومة. إىل منها االستسالم إىل أقرب هي التي امُلرة،
مسار عىل نفسها تفرض قويًة شعبيًة إرادًة أو الزمن، عليها طال التي الحاكمة النَُّخب

.(١٥٦ (األعراف: ءٍ﴾ َيشْ ُكلَّ َوِسَعْت ﴿َوَرْحَمِتي األحداث،

التاريخي الوعي غياب

النكبة من والهزيمة واملرارة األلم ذكريات عام؛ كل من (حزيران) يونيو يف الذكريات تهيج
يف الثاني النصف وضاع ١٩٤٨م، يف الليربايل العرص يف فلسطني ِنصف ضاعت الثانية.
اإلسالمي. العرص يف وفتح، حماس الرفاق، ويقتتل ١٩٦٧م. يف االشرتاكي القومي العرص
الذكريات وتهيج ينظِّرون. أو يحلِّلون زالوا ما أو هللا، عند أو السجون، يف إما واملاركسيون
يونيو األربعني، الذكرى يف اآلن فنحن الزمان؛ من عقود فاتت أو عقد انقىض ما إذا أكثر

١٩٦٧م.
لبنان، جنوب ويف الجوالن وعىل فلسطني من ى تبقَّ فيما األرض عىل زال ما االحتالل
ُقصَّ أن بعد املقاومة ضد فلسطني يف تشاء ما تفعل وإرسائيل السالح، منزوعة وسيناء

أمريكة حدود. بال عدوٍّ من حدودها داخل مرص وُحورصت مرص، حول العرب ريش
إليه. يصل أن اإلرسائييل الدفاع جيش يستطيع ما حدودها وإرسائيل كله، العالم حدودها
سالم، يف يتعايشان جنٍب إىل جنبًا دولتان الوعود؛ إال يبيع وال يُنقذ ال أمريكة، وامُلنقذ،
ُحلٌم ضيم، عىل العرب قِبلها التي الطريق خارطة فلسطني، عىل يوم كل تعتدي وإرسائيل
بالُعدوان تكسب فإرسائيل معها؛ يتعامل أحد ال العربية السالم ومبادرة املنال. صعب
ملشاريع الرافَضني وإيران سورية عىل للُعدوان تستعدُّ وأمريكة بالسالم، تكسب مما أكثر
واحد، آٍن يف العدوان ومن السالم من تكسب املقاومة، يدعمان زاال ما واللذين التسوية،
األحوال. كل يف يخرسون الذين العرب أمام االحتماالت كل يف يكسب الذي الخبري كامُلقامر
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وُغصة القلب يف جرًحا زال ما ١٩٦٧م، والستينيات الخمسينيات جيل لجيلنا، بالنسبة
الذي الجيل والعمال، الطلبة لجنة جيل األربعينيات، يف الوطنية الحركة جيل هو الحلق. يف
بانتصار الجرح يندمل لم ١٩٥٢م. يوليو ثورة روا فجَّ الذين األحرار باط الضُّ فيه ن تكوَّ
خرسنا الشعارات: كانت أن بعد الوطنية لإلرادة التامة الهزيمة بسبب ١٩٧٣م أكتوبر
واألخطر العدوان. آثار إزالة بالقوة، إال يُسرتدُّ ال بالقوة أُخذ ما الحرب، نخرس ولم معركة
والتحالف ١٩٧١م، مايو ١٥ يف الوحدوي االشرتاكي القومي املرشوع عىل االنقالب هو
الحرب هي فالسياسة ١٩٦٧م؛ ُعدوان أهداف وهي بالصهيونية، واالعرتاف االستعمار مع

الشهري. للتعريف طبًقا أخرى بوسائل
اإلعالم قنوات إحدى أجرته العربي الشباب من الجديد الجيل لرأي أخري استطالٍع ويف
لجيل صدمًة النتيجة كانت ١٩٦٧م، (حزيران) يونيو بهزيمة وعيهم مدى عن الشهرية
االحتالل يُقاوم زال وما الوطني، التحرُّر يف عمره أفنى الذي والستينيات الخمسينيات
التام التغييب ظهر الداخل. يف والتبعية والفساد والقهر الخارج، من والهيمنة واالستعمار
وعٌي التزييف أن حني يف تامٌّ نفٌي التغييب الوعي. تزييف من أخطر وهو التاريخي، للوعي
الذي هو بأنه الغرب علينا يزهو لذلك السيايس؛ الوعي أساس هو التاريخي والوعي بديل.
س مؤسِّ فيكو اعرتاف من بالرغم التاريخي الوعي واكتشف التاريخ، فلسفة العالم أعطى
اآللهة مرحلة من التاريخ، ر لتطوُّ الثالثي قانونه استمدَّ أنه هردر مع التاريخ فلسفة
وعيها غياب يف أمريكة وضعف القديمة. مرص من البرش، مرحلة إىل األبطال مرحلة إىل
وسيادة العنرصية، عىل وربما والهيمنة، املصالح عىل السيايس وعيها وتأسيس التاريخي
والصهيونية والنازية والصفراء، والسمراء السوداء األخرى، األجناس عىل األبيض الجنس
الذي العربي التاريخي الوعي تغييب هو واألخطر صياغاتها. بعض الُجدد وامُلحافظون
فلسطني كنعان؛ ويف النهَرين بني ما وحضارات القديمة مرص يف عام آالف سبعة إىل يمتدُّ

القديمة.
التاريخي: للوعي مستويات ستة إىل الرأي استطالع انتهى

يف يأخذوها لم ١٩٦٧م، عن تسمع لم الشباب من الرشيحة فهذه التام: غيابه األول
وال الصحف، يقرءون ال اإلعالم. أجهزة يف السياسية الربامج يُشاهدوا ولم املدرسة،
الرتبية يف مقرَّرات هناك تُعد لم العام. الشأن يف األرسة داخل أو األصدقاء مع يتحدثون
دون وعبادات عقائد الدينية الرتبية ومقرر املدارس. يف القومية الرتبية أو الوطنية
وطني سيايس، اجتماعي مضمون أي من فارغ دينٌي وعٌي دولية، وعالقات معامالت
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الطالب، عقول إىل الجهادية الجماعات وتسلُّل اإلسالمية، الحركة من خشيًة قومي؛ أو
األرض. وتحت الشارع يف املدارس، خارج جهادي ديني وعٌي فينشأ

لديه، فاملعارك ١٩٦٧م؛ بهزيمة التاريخي الوعي مدى عن السؤال: من يسخر والثاني
املال، إال الحياة يف يعرف ال البنوك. وحسابات والرشكات األسُهم يف خسارة، أم كسبًا
ال املال ورأس االقتصادية. العوملة من جزء وهو تبديده. أو زيادته إىل إال يهدف وال
األجنبية. البنوك يف وحساباته الجنسيات، املتعددة الرشكات ألحد ُممثل وهو له. وطن
﴿اْلَماُل يقرأ أن مانع وال عوملي. وذهنه عربي، وعقاله أمريكية. وروحه عربي، جسده
(األعىل: َوأَبَْقى﴾ َخرْيٌ ﴿َواْآلِخَرُة وينىس ،(٤٦ (الكهف: نْيَا﴾ الدُّ اْلَحيَاِة ِزينَُة َواْلبَنُوَن
اْألَْمَواِل﴾ ِمَن َونَْقٍص َواْلُجوِع اْلَخْوِف ِمَن ءٍ ِبَيشْ ﴿َوَلنَبْلَُونَُّكْم قراءة من ويخىش ،(١٧
ُقوًَّة ِمنُْكْم أََشدَّ ﴿َكانُوا اندثرت قد املال مدن وأن زائل، املال أن يعلم وال ،(١٥٥ (البقرة:

.(٦٩ (التوبة: َوأَْوَالًدا﴾ أَْمَواًال َوأَْكثََر
وعٌي والنتائج. والعوامل بالظروفواألسباب معرفة دون ُهزمنا بأننا غائم: وعٌي والثالث
والصليبيني بغداد، عىل التتار استيالء مثل البعيد املايض من أو حب السُّ وراء من يأتي
فالتاريخ معه؛ يتفاعل وال عليه، يؤثِّر وال يشء، يف ه يمسُّ ال غرناطة. وسقوط القدس، عىل
التاريخي الوعي وغياب إرشاًقا. وأكثر وأوضح أبلغ والحارض انقىض، واملايض مصري،
من «انهزمنا» لفظ يُحدد وال موقًفا، الهزيمة تطلب ال السيايس. الوعي غياب سبب هو
الحميَّة يف ونقص لألقدار، واستسالم فارغة، وُهويٌة غامض، جماعي وعٌي انهزم. الذي

«سنُقاتل.» الُعدوان: يوم األزهر يف النارص عبد خطاب يسمع ولم والرجولة.
الوجدان، ويف الذهن يف الكربى الشقيقة مرص، حرب فالحرب مرص: انهزمت والرابع
الغريب، هو مرص ١٩٧٣م. حتى ١٩٤٨م منذ حروبها يف معها ُمتضامن غري لكنه
العرب، عبء وتتحمل بمسئوليتها تتمسك زالت ما التي هي امُلخالف. وربما امُلغاير
الواقعي، املبارش الخاص عامله له معها، يتماهى ال آخر. عالٍم يف وهو عالم، يف ولكنها
بالتضامن العرب تُطالب والتي الغريب، البلد هي مرص املثايل. الخاص عاملها لها وهي

أحد. صفو عليه يُعكر أن دون البال راحة يريد وهو والتضحية،
الحرب ولكن االسم، يتذكر زال ما أنه يف الفضل فله النارص: عبد انهزم والخامس
أمة، روح د يجسِّ كان النارص عبد أن يعلم ال معركته. واملعركة نضاله، والنضال حربه،
والوطن، الزعيم بني د يوحِّ واالستقالل. الحرية أجل من ويُحارب شعب، باسم ويُناضل
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واقعه يف يُشاهد كما والدولة، الرئيس بني والخالفة، الخليفة بني والجيش، القائد بني
بني تاريخيٍّا رصاًعا وليست شخصية، فردية قضيٌة إذن هي اإلعالمية. وثقافته السيايس
أحد سألني باالسم. جيل يسمع لم ربما أخرى حاالٍت ويف االستعمار. وُقوى التحرر ُقوى
اسم ملرص؟ حاكًما كان هل هو، من النارص. عبد عن املدرسة يف يتكلمون مرًة: أحفادي

قضية. بال صورة مضمون، بال لفظ ى، مسمٍّ بال
إحضاره. التاريخي الوعي يستطيع ما أقىص وهو األرايضالعربية: احتالل والسادس
واألرايض االحتالل وهو الوحدوي، التاريخي الوعي حضور من نوع بها اإلجابة زالت وما
فرتة لطول أو للمقاومة، ذكر دون سيايس، وعٍي من إليه يصل ما أقىص وهو العربية.
أو واملفاوضة، والصلح لالعرتاف أو ديفيد، لكامب أو السالم، ملخاطر أو االحتالل،

واملصري. املستقبل عن يشء أي أو الثالث، الالءات
يف التاريخي الوعي اإلرسائييل العدو لدى يحرض التاريخ تغييب من النقيض وعىل
هدم منذ إرسائيليٍّا يُقابل عندما اإلرسائييل كان فقد والعدوانية؛ العنرصية صياغاته أشدِّ
إلثبات األقىص املسجد وأسفل القدس يف بالحفريات تقوم أورشليم) يف القادم (العام املعبد
وتكثر األنقاض. عىل انبنى ما هدم بعد انهدم ما بناء إعادة رضورة ثَم ومن املعبد؛ وجود
اليهود وهم فلسطني، يف سكن الذي األول الشعب حول التاريخية والبحوث الدراسات
الصليبي االحتالل مثل للقدس العربي واالحتالل كنعان. أرض يف الفلسطينيني وليسوا
باملايض وعيًا ليس التاريخي فالوعي مستقبلية؛ رؤيٌة للعدوِّ والبابيل. والفاريس والروماني
مرصإىل من النيل، إىل الفرات من إرسائيل بالحارضوباملستقبل، وعٌي أيًضا هو بل فحسب،
يعيش والتي واليمن، واملدينة مكة يف اليهود كان فقد العربية؛ الجزيرة وشبه بل العراق،

السليمانية». «الساعة وقت املقابل يف اليمنيون فيها
يعد لم التاريخ. يف العربي الوجود عىل التاريخي الوعي تغييب بعد اآلن الخطورة
ُمقابل يف السودان يف وإال العربي، املغرب يف الرببر مقابل يف إال العرب عن أحد يتحدث
نة السُّ بني طائفي كله الحديث بل العراق، يف ك والرتُّ الُكرد مقابل يف أو الجنوب، يف األفارقة
لبنان، يف واملسلمني واملوارنة مرص، يف واألقباط املسلمني أو والعراق، الخليج يف والشيعة
من وخناقها وقصأجنحتها مرص، عىل التضييق اآلن الخطورة اليمن. يف والشوافع والزيدية
السودان؛ بتقسيم الجنوب ومن العربي، املغرب بتفتيت الغرب ومن العراق، بتفتيت الرشق
«مرص القديم الحلم كان وإذا الخالفة. ورث الذي األوروبي الشمال إال ملرص يُرتَك ال حتى

جديد؟ من يعود ال فلماذا أوروبة»، من قطعة
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صاحب بال وطن

األجنبية الُقوى فيه تفعل أرضه. عن والدفاع سمائه حماية عىل قادًرا العربي الوطن يُعد لم
يشاء ما األجنبي فيه يفعل مخدَّر جسٌم صاحب، بال وطن وكأنه تشاء ما الحكم ونُُظم
فاقد جديد، جسٍد لَخلِق املحليني املمرِّضني بمساعدة األعضاء ونقل والرتقيع بالتقطيع

الحركة. عن عاجز الُهوية،
للعراق املبارش بالغزو األمريكية املتحدة الواليات بقيادة األجنبية الُقوى تقوم
العادلة، غري باملحاكمة أو املبارش بالغزو السياسيني زعمائها عىل وتقبض وأفغانستان،
ودرس لهم، خاصة ملكية صاحب، بال أيًضا الوطن يعتربون كانوا الذين رموزها وإعدام
والسلطان امللوك، ملك بأمر يأتمرون صغار كملوٍك األوطان ملكوا الذين الزعماء لباقي
مفتوحتان، وفلسطني لبنان سماء تريد. ما ر وتدمِّ تشاء، من تقتل وإرسائيل األعظم.
العراق يف تستطيع ما الشعبية املقاومة وتفعل العدو. مدرَّعات فيهما تجول وأرضهما
فيها القاطنة الشعوب وهي صاحب، لها األوطان أن لتبنيِّ ولبنان وفلسطني وأفغانستان
األوىل الداخل. يف الحكم نظم واستعبدتها الخارج، من الكربى القوى أنكرتها أن بعد
ضد األمر لزم إن والجيش والرشطة األمن بقوات والثانية املبارش، العسكري بالغزو
النفط األوطان؛ ثروات لنهب األوىل بالحياة. ينبض زال ما الذي القلب السياسية؛ املعارضة
وتجتمع األموال. وتهريب مواردها، واحتكار الداخلية، ثرواته لنهب والثانية وعوائده.
الحياة مظاهر جميع عىل امُلسيطر الحاكم الحزب يف االقتصادية والثروة السياسية السلطة
الحكم يف ومصلحته مكاسبه عن ويُدافع بالسلطة، ويستأثر االنتخابات، ر يزوِّ املدنية.

النظام. رئيس مثل األبد إىل السلطة يف والبقاء
يف وقراراتها املتحدة، األمم باسم األوطان عىل إرادتها األجنبية الُقوى تفرض كما
من أكثر منذ والفلسطينيون دارفور، قضية لحل املتحدة األمم من قوات لفرض السودان
ونزوحهم الشعب، نصف وترشيد األوطان، خارج نزعهم األوىل، دارفور ضحية قرن نصف
منهم بقي ومن املهجر. بالد يف أو النفط، بالد يف أو الجوار، دول يف املخيَّمات يف الخارج، إىل
الدولية اإلرادة وتفرض االحتالل. تحت الثانية الدرجة من كُمواطنني يعيشون الداخل يف
فرض دون الوطني القضاء يف يطعن مما الدولية؛ املحاكمة ذريعة تحت لبنان عىل إرادتها

الفلسطينية. املقاومة قادة من املئات قتلت وقد إرسائيل عىل ُمماثلة إرادة
الرشعية املحاكم نظام عىل للقضاء األجنبية الُقوى عن ُممثلة األثيوبية القوات لت وتدخَّ
وإيران سورية تهديد ويتم القاعدة. وتنظيم اإلرهاب عىل القضاء بدعوى آخر فريق لصالح
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إيران، من بالسالح اللبنانية املقاومة إلمداد حد لوضع وإرسائيل أمريكة من املبارش بالغزو
مشاريع ومقاومة اإلرهاب، وزرع الفلسطينية، املقاومة وتأييد لبنان، يف السوري والتدخل
املفاعالت عىل للقضاء اإلعداد يتمُّ العراقي النووي امُلفاعل تمرضب وكما املنطقة. يف التسوية
تنفيذًا إرسائيل، أمن يُهدد الذي النووي الردع سالح إيران تمتلك ال حتى اإليرانية النووية
وإيران، والعراق سورية العربي، الوطن يف الرشقية الجبهة من تماًما التخلص ملخطَّط
واعرتاف سالم باتفاقات تركية، يف والشمالية مرص، يف الجنوبية الجبهة تحييد تم أن بعد

ُمحتلة. زالت ما وفلسطني ولبنان سورية يف العربية واألرايض وصلح،
الزعامة أو الناجية، الِفرقة باسم بالحكم أو بالتوريث مشغول األوحد والصاحب
وتقوم األحفاد. عليه يُحافظ الذي واألجداد اآلباء إرث أو السماوي، اإللهام أو التاريخية،
عربي لنظاٍم تُمهد صاحب، بال الوطن دام ما الكربى الدول دور بلعب الصغرى الدول
ومجاًال والغرب، الرشق بني واتصال خدمات مركز العربي الوطن فيه يصبح جديد دويل
عىل كقدرة فيه جزء وإرسائيل الجنوبية. وكوريا وتايوان كونج هونج مثل لالستثمار
تخلَّت أن بعد للتحديث وأداة خاللها، من النفط أنابيب ومرور أكثر، عوائد ودفع االستثمار
الفراغ. مللء يشاء من يأتيه بالصاحب، فأصبح العربي الوطن يف التاريخي دورها مرصعن
والنفيس. الجسدي، التعذيب أهوال تحت واملعتَقالت، السجون يف األوطان أصحاب
منهم واألحرار الوطنية. الوحدة حماية أو اإلرهاب مكافحة أو الطوارئ لقوانني يخضعون
للخارج. والتابعة للداخل، القاهرة السياسية للنظم أمان صمام مجرد مؤثِّرة، غري أقليٌة
القهر مرحلة عن يعربِّ للتاريخ، وأدبًا ثقافًة ويُبِدعون يكتبون منهم واألدباء فون واملثقَّ
مسار بها ليصعدوا بمفردهم باألثقال لة محمَّ عربًة يجرُّون والضياع. والتبعية والعجز
ويُظهر األوضاع، فيغريِّ الزلزال يأتي حتى بكبوته وينهضون عثرته، يُِقيلون التاريخ،
بعد الرباكني ُحَمم يف األرض تحت السارية الجوفية املياه منه وتنبثق الجديدة، التفاعالت

غليان. طول
أيًضا بل املبارش، العسكري للغزو املفتوحتان هما وحدهما واألرض السماء وليست
التعليم البديل؛ بالوطن للتبشري واإلعالمية الثقافية واملؤسسات التعليم ونُُظم العقول
قيم لنرش واإلعالم االستهالك، قيم لنرش العاملية والثقافة والحداثة، الجودة باسم للسوق
التي الثقافية الخصوصيات عىل فيه االتصاالت ثورة قضت واحدة، قريٌة العالم وأن العوملة،

التيَّار. ضد تسبح زالت ما
عن البحث أو العيش، بلقمة مشغولون أغلبيتهم يف الرشعيني األوطان وأصحاب
وعزَّ الوالء، فضعف الهجرة؛ أو الرسيع بالكسب الخارج، يف أو الداخل يف للرزق مصادر
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انتهى والستينيات. الخمسينيات يف الناس بها حلم طاملا التي القضية وضاعت االنتماء،
وتحقيق الوطنية، الدولة بناء يف وساَهم والصهيونية، االستعمار قاَوم الذي الجيل هذا
بالسعادة نفسه يُوِهم جديد جيل لحساب والتصنيع، الوطني االستقالل يف القومي املرشوع
واملرشب املأكل يف الحياة ملذَّات وراء السعي أو «الشيشة»، أو الدين طريق عن والخالص
الرياضية للنوادي الناس وتحزَّب وامُلنتَديات، الطُّرقات يف العامة الحياة مألت التي واملسكن

السياسية. األحزاب عن انعزلوا أن بعد
فيما يتنازعون صاحبه. فالكل الشعبية، املقاومة وهو صاحٌب للوطن كان ما فإذا
عىل بينهم فيما يقتتلون والعراق. وفلسطني لبنان يف الوطني للوفاق إمكانية دون بينهم
قامت التي الوطني التحرُّر مرحلة نسوا الخارج. يف الفعلية والسلطة الداخل، يف السلطة

امُلحتل. ودحر االستقالل بتحقيق الوطنية الجبهة فيها
تحويل يريد ملن سيشتدُّ والعنف سيزداد، التطرُّف فإن صاحب بال الوطن أن طاملا
ية الرسِّ الحركات ستنشط املستمر. االنهيار ويوقف أمل، إىل واليأس قوة، إىل العجز
أوائل يف العربية الثورات يف حدث كما السلطة عىل الوثوب لحظة تنتظر طوائفها، بكل
أحمس صور البعيد الخيال يف يرتاءى زال فما األحرار؛ الضباط بقيادة الخمسينيات
بن وصالح املختار وعمر مرص، يف النارص وعبد عيل ومحمد وقطز الدين وصالح ورمسيس
فلسطني، يف القسام الدين وعز بالسودان، واملهدي باملغرب، الفايس وعالل بلال وبن يوسف
عرب ومسارها الوطنيون، وقادتها شعوبها، صاحب؛ لها فاألوطان لبنان. يف هللا وحزب

التاريخ.

الدخول من ممنوع

واملنع املطارات يف والرتحيل الجربية، واإلقامة باالعتقال، الحركة من األجساد منع أمكن إذا
يمكن ال فإنه األمن، وملفات اإللكرتونية األجهزة يف السوداء القوائم عىل بناءً الدخول من
وال أمامها، حدود فال والشهداء؛ بل امُلعتَقلني أفكار انترشت وطاملا االنتشار. من األفكار منع
األجساد منع أمكن ولو األسالك. يف والكهرباء الطبيعة، يف كالطاقة فهي انتشارها؛ من مانع
ومصادرتها الكتب ومنع الطويل. األمد عىل األفكار منع يمكن ال فإنه القصري األمد عىل
(االنرتنت)، االتصال شبكات عرب ُمقامٌة اآلن نقلها فوسائل األفكار؛ انتشار من يمنع ال
عىل الحواجز وضع تمَّ ولو فيه. مرغوٌب ممنوع فكل الخمور؛ مثل القصور يف وموجودة
يمكن ال فإنه الجغرافية الحدود وضع أمكن ولو السماء، يف وضعها يمكن ال فإنه األرض
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املتصل. الزمان تقطيع يمكن ال فإنه أجزاء إىل املكان تقطيع أمكن وإن التاريخ، يف وضعها
يف غاندي وكان أفريقية، جنوب يحكم وهو قرن ربع السجن يف مانديالَّ نيلسون كان وقد

الهند. ربوع يف تنترش السلمية واملقاومة الربيطانية السجون
بتأشرياٍت املطارات إىل الوصول بعد الدول إىل الدخول من املفكرين منع يف فرق وال
عسكري نظام بني أيًضا فرق وال السفارة. فوق والرشطة الخارجية، فوق فاألمن رسمية؛
ُمتفقة أنها إال السياسية النُّظم اختلفت فمهما العائلة؛ باسم ملكي ونظاٍم الجمهورية باسم
الرئييس، الهدف هو الحالتني كلتا يف النظام عن الدفاع والقهر. التسلط عىل بينها فيما
صالح يف تكون قد املمنوعة األفكار أن مع ه. املوجِّ العامل هو الحالتني كلتا يف النظام وأمن
األمد عىل وليس الخصوم، مع الحوار طريق عن الطويل األمد عىل األمن أراد إذا النظام
وليس طيبًا أثرها يكون قد والرشطة. الرقابة بأجهزة واملنع املصادرة طريق عن القصري

النظام. تغريُّ بعد األبقى الوطن ولصالح ضده، وليس النظام لصالح سيئًا،
فكر وحدة عىل يدلُّ مشهود، يشءٌ البعض بعضها عىل اإلسالمية الحركات وأثر
وسيد تيمية وابن حنبل ابن مثل باألموات الحركات هذه تأثَّرت فطاملا ومصدرها؛ األمة
وال وُمجتهدين. تقليديني وتقدُّميني، ُمحافظني وُمعتدلني، منهم ُمتطرفني وباألحياء، قطب،
امُلتطرفني أن يظنُّ كان فلو اإلسالمي؛ الفكر أطياف كل معاداة سيايس نظاٌم يستطيع
فيعتمد أعداؤه واملحافظني التقليديني أن ظن وإذا امُلعتدلني، عىل االعتماد فعليه خصومه
وقد واحًدا. اتجاًها وال واحًدا نوًعا ليست اإلسالمية فالحركة والتقدميني؛ امُلجددين عىل
الخطر كان إذا مرًة اليمني لرضب اليسار عىل باالعتماد اللعبة هذه السياسية النُّظم أجادت
يضعف وبالتايل منه؛ الخطر كان إذا اليسار لرضب أخرى مرًة اليمني عىل وباالعتماد منه،
اإلسالَم سيايس نظاٌم يُعادي وال القلب. لصالح السيايس الفكر يف الرئيسيان الجناحان
ُمعاديًا كان إذا إال الربملانية وباالنتخابات الحزبية بالتعددية يؤمن الذي الديمقراطي
أو األوحد، الحاكم الحزب لصالح لالنتخابات ُمزوًرا السياسية، والتعددية للديمقراطية
يعرتف الذي الليربايلَّ اإلسالم نظام يُعادي وال الناجية. الِفرقة لصالح الضالة الِفرق ضد
والليربالية. للحرية ُمعاديًا كان إال عليه مردود والكل رادٌّ فالكل الناس؛ لكل التعبري بحريات
والثقافية والتعليمية الدستورية السياسية سات املؤسَّ عىل والتسلط القهر عىل يقوم
إال الهادئ العقالني الحوار إىل يدعو الذي امُلستنري العقالني اإلسالم يُعادي وال واإلعالمية،
مدى الحكم مثل األسطورة، لصالح االستنارة وضد الخرافة، لصالح للعقل ُمعاديًا كان إذا

التاريخ. يف والزعامة والتوريث الحياة
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لإلحراج منًعا انتظار طول بعد بالدخول اإلسالمي السيايسللمفكر النظام يسمح وقد
القبيلة شيخ وكرم النظام يف العامة الحريات بعض عىل وكدليل والدويل، واإلقليمي املحيل
كل يف الدولة فعنُي اتصاالته؛ ومدى سلوكه وحسن املفكر اختبار أو العائلة، كبري وأريحية
الستيفاء الفكر بها يتواجد التي باألماكن تُحيط الرسية ورشطتها أمنها وأجهزة مكان،
مع للعمل رشاؤه استعىص أن بعد محيطه، يف نشاطه وعن عنه التقارير وكتابة ملفه
بدخول ثم الكتب بدخول آخر سيايس نظاٌم يسمح وقد السياسيني. خصومه ضد النظام
املباني، تفجري أم العقول تفجري الرضرين؛ أخف اختيار الفقهية؛ للقاعدة طبًقا أصحابها
تغيري العارمة، الفوىض أم الفكر حرية املؤسسات، يف النار إشعال أم العقول استنارة

العارمة؟ الثورة أم التدريجي اإلصالح الدولة، هدم أم النظام
طلب عىل حتى الرد ورفض البداية، منذ الدخول من املفكر ثالٌث نظاٌم يمنع وقد
لتأثريه ومنًعا مواقفه، عىل له عقابًا علميٍّا؛ مؤتمًرا أو لقاءً أو ندوة لحضوره الدخول تأشرية
واستبعدت والسيطرة، الهيمنة مع تتَّفق التي الحلول أحد الدولة اختارت قضايا عدة يف
١٩٤٨م عام ففي املصري. تقرير وحق الشعوب حرية عىل تقوم التي األخرى الحلول كل
جنوب ويف بتقسيمها، فلسطني يف تُسد» «فرِّْق لسياسة طبًقا مشاكل ثالث بريطانية خلقت
بتقسيمها الهند ويف األفريقية، األغلبية ضد لألقلية األبيض العنرصي الحكم بتأييد أفريقية
تنضمَّ أن املفروض من التي كشمري يف بينهما توتُّر منطقة وخلق وباكستان، الهند إىل
يف اإلسالمية واألغلبية الهند، يف الهندوسية األغلبية املتحدة، األمم لقرار طبًقا باكستان إىل
الطبيعية لثرواتها الهند تها ضمَّ ذلك ومع إسالمية، كشمري يف األغلبية وكانت باكستان.

االسرتاتيجي. وموقعها
استفتاء إجراء ورفضت املصري، تقرير بحقِّ الخاصة املتحدة األمم قرارات كل ورفضت
االستقالل أو باكستان، إىل أو الهند إىل االنضمام أراد إذا شعبها رأي ملعرفة كشمري يف عام
مليونًا ثمانني من يقرب ما وضمِّ كشمري استقالل يف الهنَد يضري وماذا الجارتنَي. عن التام
الصني، بعد السكان تَعداد حيث من دولة أكرب وهي املليار، سكانها فاق وقد املسلمني من
يف تنفجر قد موقوتة سكانية قنبلًة وتضع الضعف، إىل الهند يف املسلمني نسبة وتزيد
عن وماذا بعد؟ يتوقف لم واملسلمني الهندوس بني الطائفي النزاع وأن خاصًة املستقبل،
الديمقراطية؟ يف العريقة بريطانية مآثر ومن به، تفخر الذي الديمقراطي ونظامها الهند
بل فقط، غربيٍّا مرياثًا ليست الديمقراطية أن عىل دليل وهي لها. مشهود الحرة انتخاباتها
نقًدا كان طاملا الذي املزدوج املعيار الهند تُطبق وهل الهند. بدليل أيًضا آسيوية تجِربٌة هو
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أهلها سؤال ورفض كشمري، واحتالل الهند، يف الديمقراطية الغربية؛ للديمقراطية رئيسيٍّا
املصري؟ تقرير يف وحقهم مستقبلهم عن

الثالث، العالم يف الوطني التحرُّر حركات ُمكتَسبات من املصري تقرير حق كان لقد
١٩٧٣م يف الجزائر يف إعالنه وتم املتحدة، األمم قرارات من قراًرا وأصبح منه، جزء والهند
عن وماذا اإلنسان». لحقوق العاملي «اإلعالن ُمقابل يف الشعوب»، لحقوق العاملي «اإلعالن يف
االستقالل مأساة تتكرر هل املصري؟ تقرير لحقِّ ونهرو غاندي منذ ونضالها الهند تاريخ
التي الهند وسط جنوب يف آباد-الدكن حيدر يف بدأت أن بعد كشمري يف ثانية مرًة الوطني
وكشمري واتصالها؟ الدولة وحدة باسم عنوًة الهند تها ضمَّ ثم مسلمة، فيها األغلبية كانت
صداقة عن وماذا الدكن. يف فعلت كما عنوًة الهند تها ضمَّ ذلك ومع باكستان، مع متصلة
كشمري أفضل؛ وأيهما وبلجراد؟ وباندونج النارص، وعبد ونهرو زغلول، وسعد غاندي
يف املقاومة بني طاحنة وحرٌب عدوَّتان جارتان أم للهند، جارة وباكستان للهند، صديقة

الطرَفني؟ من تسيل الشهداء ودماء لها، باكستان شعب وتأييد كشمري
اإلسالمي. الحكم أثناء إال بوحدتها تنعم لم اإلسالمي، العالم وسط الهند إن
املسلمني. فن من محل، تاج وآثارها، املسلمني. عمل من املغول، إمرباطورية وإمرباطوريتها،
اإلسالمي املحيط داخل يف الجغرايف وموقعها املسلمني. آثار من وحضارتها وعلمها وثقافتها
وجنوبًا آسيا، وأواسط أفغانستان يف وشماًال وأندونيسية، ماليزيا يف ورشًقا إيران، يف غربًا
العرب صديقة الهند تجعل والتاريخ الجغرافية عىل تقوم سياسية وأي العرب. بحر يف
أثناء والستينيات الخمسينيات يف سياستها كانت تلك إلرسائيل. صديقة وليست واملسلمني
وإذا هناك. الطائفي والرصاع سرييالنكا يف يحدث ما يكفيها الوطني، التحرُّر حركات
ونزع الجوار دول مع التحالف فاألوىل الباكستاني، النووي السالح من تخىش الهند كانت
من مليون مائة وبها اإلرسائييل النووي السالح من الهند تخاف وال للتوتُّر. فتيل أي
امُلهاجرين الهنود وآالف األقىص. املسجد لتحرير القدس عىل الزحف عىل قادرون املسلمني
العرب مع الهند مصالح الهنود. فقراء من املاليني ويعيلون للرزق، يسَعون الخليج دول يف
الرشقية باكستان فصلت أنها يكفيها الحرب. من لها أكسب جريانها مع والسالم واملسلمني،
وتُهدَّد قومية، أربعمائة من أكثر وبالهند جارتها. إلضعاف بالحرب ١٩٧١م يف الغربية عن
العربي الوطن وتقسيم يوغوسالفية، تفتيت بعد وقوتها وحدتها عىل للقضاء بالتقسيم

العربي. املغرب ثم الخليج ثم السودان ثم بالعراق بدايًة
العالم سكان نصف يُمثل وباكستان وأندونيسية والعرب والهند الصني ع تجمُّ إن
من املنع إلغاء فاألوىل إسالميني، بلَدين يف الدخول من املنع انتهى وإذا التكتُّالت. عالم يف
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النظام انتهى وإذا املسلمني. من وربع مليار رأي هو اإلسالمية فكشمري الهند؛ يف الدخول
تقرير بحق كله العالم ويعرتف وكشمري. فلسطني بقيت أفريقية جنوب من العنرصي

كشمري؟ عن فماذا املستقلة، الفلسطينية الدولة وإنشاء للفلسطينيني املصري

نفسعربية بيع

الفلبينيات للخادمات الجنيس االستغالل عن الشهرية الرواية برشية»، نفس «بيع وزن عىل
حقن جريمة يف عربية» نفس «بيع أيًضا يحدث مرص، رشق العربي، املرشق يف الخليج يف
بمرض ليبي، طفل خمسمائة حواَيل وبلغاري، فلسطيني طبيبنَي مع البلغاريات امُلمرضات
والبضاعة عربي، الشاري الرشق، يف أنه والفرق مرص. غرب العربي، املغرب يف «اإليدز»

عربية. والبضاعة عربي، البائع املغرب، ويف آسيوية.
الدول شئون يف تدخًال وال بدوره، قام أنه يبدو الذي القضاء ألحكام تحليًال هذا ليس
بل األحرار، ومفكريها الوطنيني فيها ومثقَّ شعوبها يخصُّ ما فذاك امُلتقلبة؛ وسياساتها
الحضارات»، «حوار باسم سنوات عرش من أكثر منذ عنه الحديث كثُر بما يتعلق األمر
دفاع أيًضا وهو واإلسالم». «أوروبة أو والجنوب»، «الشمال حوار أو الثقافات، حوار أو
عن الغرب يف النمطية الصورة تغيري أجل من فيها الحياة واحرتام العربية، الثقافة عن
العرب يُهَزم قد إنسان. بال وطوائف قبائل عقول، بال أبدان أرواح، بال أجساد أنهم العرب؛
العالم، ثقافات يف أثَّرت لثقافٍة حاملني يظلُّون ولكنهم سياسيٍّا، يعجزون وقد عسكريٍّا،

وافتخار. عزة موضع زالت وما
والهزيمة، النرص يشء؛ بكل يشء كل اختالط الراهنة العربية األزمة مظاهر من وإن
االستقالل والباطل، الحق والصورية، الرشعية واالستسالم، الواقعية واإلرهاب، املقاومة
وكانت والسياسة. املبدأ والتجارة، القيمة والرشطة، األمن والطوارئ، االستقرار والتبعية،
واختالط تداُخل من الواقع يف يدور عما والكشف الخلط، هذا توضيح النهضة مقوِّمات أحد
وأين املنفعة أين العدو، ومن الصديق من العربي يعرف يُعد لم حتى بالنابل، الحابل

الرضر.
بلغاري، وطبيب بلغاريات ُممرضات من «اإليدز» بمرض أطفال حقن من حدث ما إن
رؤية يف ثقافية جريمٌة هي بل البرشية، حق يف أو األطفال حق يف جريمة فقط ليس
جنوبه، يف واملسلمني العرب خاصًة لغريهم، املتوسط األبيض البحر شمال يف األوروبيني
الرؤية زالت وما والقهر. والتعصب القسوة العثماني، العرص يف لألتراك لرؤيتهم استمراًرا
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واملرأة اإلنسان حقوق وخرق والتسلط، والتخلُّف والعنف اإلرهاب يف اآلن حتى مستمرة
دفينًا داءً الثقافية واملركزية الِعرقية العنرصية استمرَّت وطاملا واألقليات. والشيخ والطفل
والحضاري؛ الجسدي وجوده نافيٍّا ثقافته، كارًها غريه، ُمستعمًرا سيظل الغربي، الوعي يف
دخول ويُعارض مسلمة! أوروبة الرشقية. أوروبة يف العداء اإلسالم الغرب يُناصب لذلك
حضاري برفٍض والحقيقة وسياسية، اقتصادية واهية بذرائع األوروبي االتحاد إىل تركية
قرون. خمسة مدى عىل الرشقية أوروبة عىل تُسيطر يوًما كانت وقد ُمغايرة، لثقافٍة
األوروبي؛ اليمني يف خاصًة واآلخر، الحني بني فاقعة نتوءاٍت يف يظهر عام موقٌف وهو
بوش فرنسة، يف لوبني وأمريكة، إنكلرتة يف لويس برنار إيطاليا، يف وفاالتيش برلسكوني
العامة ثقافة بني ُممرضوطبيب، بني ذلك يف فرق ال املتحدة. الواليات يف الُجدد وامُلحافظون
وقد الطويل. التاريخي واإلرث الحديثة، اإلعالمية الثقافة تجمعهما اللتني الخاصة وثقافة
النفط، بالد يف والعمل املال، وجمع العيش، ولقمة الرزق، همُّ والفلسطيني البلغاريَّ يجمع
غدًرا ذلك؛ عىل امُلهاجر الفلسطيني تعوَّد وقد املال. سبيل يف إنساني هو ما بكل والتضحية
العرب غائلة من تحميه بديلة جنسيًة وأخذ وطنه، هجر أن بعد العمل سوق أجل من بأخيه

التاريخ. وذاكرة الحارض وهوس
منذ املتحدة، الواليات أسواق يف األفريقي الرقيق ِبيع كما والرشاء للبيع يشء اآلخر
التي هي بأنها تفخر ثقافٍة من طفل استضعاف اآلن. حتى مستمرٍّا زال وما قرون خمسة
لشعوب االستعمار ُقوى وهبته كما املوت تهبه الطفل»، لحقوق العاملي «اإلعالن صاغت
كل يف القديمة التاريخية الشعوب لكل واستعباًدا واسرتاليا، أمريكة يف استئصاًال بأكملها
له عالج ال الذي «اإليدز» بفريوس الحقن والوسيلة الالتينية، وأمريكة وآسيا أفريقية أرجاء
قيد عىل منهم بقي من يورث بأكمله جيًال طفل، لخمسمائة محقًقا قدًرا املوت يصبح حتى
جنسيٍّا الشاذِّين األوروبيني من أخرى بوسائل املرض وينترش الحق. لجيٍل املرض الحياة
امُلرسطنة، امُلبيدات أو والحلوى باملال منهم الفقراء وإغراء باألطفال، اتصالهم طريق عن

املرصية. الزراعة يف إرسائيل تفعله ما وهو
أحسن فقد واستقالله، لسلطته احرتاًما تمثيلية القضاء يكون أن افرتاض ودون
البلغاري والطبيبنَي البلغاريات امُلمرضات عىل اإلعدام حكم بإصدار صنًعا القضاة
قتل فمن للقصاص؛ تطبيًقا واالستئناف، العادي والثانية، األوىل بدرجتَيه، والفلسطيني
وال الوضعية. والقوانني السماوية الرشائع كل يف جميًعا الناس قتل فكأنما واحدة نفًسا
السياسية اإلرادة تعمل سياسيٍّا هة موجَّ أخرى لجنًة أن إال القضاء، سلطة من أعىل سلطة
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وعرشين خمسة املؤبَّد، السجن إىل الحكم فت خفَّ رشعي، غطاء مجرد والقضاء ورائها، من
التي األوروبية البالد بعض مثل القصاص قانون به يَُسن ال بلد يف تم قد ذلك أن ولو عاًما.
طبيعي، حقٌّ فالحياة اإلنسان، لحقوق وخرًقا املوتى، يُحيي وال ، حالٍّ ليس «اإلعدام» تعترب
يكون ال الخطأين فمجموع اإلعدام، وهو آخر بخطأٍ القتل وهو خطأ تصحيح يمكن وال
﴿َوَلُكْم القصاص بها ثقافة يف تم اإلعدام عقوبة إلغاء ولكن مفهوًما، األمر لكان صوابًا،
نظاٍم يف بل طفًال، خمسني من يقرب ما تُويف وقد ،(١٧٩ (البقرة: َحيَاٌة﴾ اْلِقَصاِص ِيف
أهايل بدخول التمثيلية واكتملت السياسيني. لخصومه الجسدية التصفية يُبيح سيايس
فرحتهم عن وا وعربَّ بالقصاص، تُطالب بمظاهرات وقيامهم الخطأ، عىل الشهداء األطفال
املوضوع وإنهاء التعويض بقبول الفرحة عن وا عربَّ الذين أنفسهم وهم القتَلة، بإعدام
د والجالَّ الضحية بني الوسيط بدور تقوم الخط، عىل خريية مؤسسة ل تدخُّ بعد سلميٍّا

والخارجي. الداخيل الصعيَدين عىل للتوريث واستعداًدا دورها، لتعظيم
أربعمائة ومجموعها طفل، لكل دوالر مليون العربية النفس بيع صفقة قيمة كانت
ببيع األرسة وفرحت واحد. يوٍم يف نفط ة ضخَّ من أقل وهو طفًال، لخمسني مليونًا وخمسني
القاتل نفقة عىل طفلها بعالج أخرى أرسٌة وفرحت دمه، بثمن العيش برغد تنعم طفلها،
العربي الطب وكأنَّ أوروبيني، بأطبَّاء مستشفياتها تحديث الدولة وكسبت الحياة، مدى
الحصار فكِّ يف السيايس النظام ونجح بواجبه. القيام عن عاجز وحديثًا قديًما له املشهود
األوروبي، االتحاد وبني بينه التجاري التبادل وزيادة اإلرهاب، قائمة من وشطبه عنه،
الطالبية البعثات وزيادة اآلخر، الطرف لدى الطرَفني من لكلٍّ الدخول تأشريات وتسهيالت
غزوها تَكرار من بدًال الطبيعي، مستواها إىل الغرب مع العالقات وعودة الغرب، يف للدراسة
وحبل ام بصدَّ أسوًة العرب القادة لباقي د الرتصُّ من وبدًال األمريكية، القوات من ١٩٨٦م يف
عن اإلفراج بمجرد تتحقق ال قد وُعود النهاية يف وكلها عربي. رئيس عنق حول املشنقة

البلغار. الرعايا
بني الوطني الحوار يف يلعبه دوٍر إىل حاجة يف الجديد ورئيسها فرنسة، وكسبت
وفرنسة ورفيقهن، البلغاريات املمرضات عن اإلفراج ويف لبنان، يف الوطن يف الخصماء
الفرنسية. الثورة أثناء وامُلواطن» اإلنسان لحقوق العاملي «اإلعالن صاغت التي هي
اإلنسانية والِخدمات االجتماعية الشئون رعاية يف األوىل السيدة بدور تقوم حرمه والسيدة
رفضت التي هي وفرنسة العربية. البُلدان معظم يف الحال هو كما الثقافية، واملرشوعات
وهي شهيد، واملليون الفرنسية االستعمارية الحقبة جرائم عن للجزائر االعتذار اآلن حتى
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من اآلالف عرشات وترتك الحريري، رفيق لقتَلة دولية محكمة إقامة إىل تسعى التي
لتُساعد الخط عىل صغرى عربية دولٌة ودخلت إرسائيل. سجون يف الفلسطينيني السجناء

ودوليٍّا. محليٍّا العربي الشمل لمِّ يف املستمر مرص بدور وتقوم عظمى، دولًة
اإلنسانية والدموع والرياحني بالورود واستُقبلوا صوفية، إىل األبطال الُجناة ووصل
ضد الحرب يف ُمنترصين عادوا أبطاٌل وكأنهم وامُلستقبلني، القادمني عيون من تنهمر
ال وهو الشهداء، وطن بسجون املؤبَّد الحكم يقضوا أن من وبدًال اللحظة، نفس ويف العرب.
وقد أوطانهم يف املدة يقضوا أن من وبدًال انون، السجَّ وال املسجونون وال السجون تنقصه
الرئيس فإن القضاء، ألحكام واحرتاًما السياسيني، باملسجونني تغصُّ أيًضا بأنها يوًما ُعرفت
التي التمثيلية وتنتهي هباءً، األطفال دم فيضيع القتَلة، عن بالعفو حكًما أصدر البلغاري
والعرب أوروبة، هي أوروبة الرشق. هو والرشق الغرب، هو فالغرب سنوات؛ تسع دامت
يف مستمرَّة زالت وما التاريخ، عرب تراكمت التي النمطية الصور عىل تأكيًدا العرب؛ هم

واملستقبل. الحارض
أجل من ويُقعدها الدنيا يُقيم الغرب. سلوك يف الشهري املزدوج املعيار ويظهر
ومئات إرسائيل، سجون السياسينييف امُلعتَقلني وآالف البلغاري والطبيب البلغار امُلمرضات
الحصار جرَّاء من استُشهدوا العراقيني األطفال وماليني اإلرسائييل، القصف من الشهداء
أحد وال الفرنسية الجمهورية رئيس ال ساكنًا، الغرب يُحرك أن دون األمريكي والقصف
قامت ولو كربى. أم صغرى عربية دولة وال الغربية، أو العربية الخريية املؤسسات من
أطفاٍل يف البلغار امُلمرضات بها قامت التي الجريمة بنفس بالقيام عرب وأطبَّاء ُممرضات
وقعدت الدنيا لقامت مستمرَّة، زالت ما استعمارية حقبٍة من انتقاًما إرسائيليني أو غربيني
لتحرير لبنان، بأكملها، دولة إرسائيل غزت وقد الالإنسانية. وثقافتهم العرب امُلجرمني ضد

الفلسطينيني. جناء السُّ من آالف عرشة ولديها اإلرسائيليني، الحرب أرسى من ستة
مبادئ دولة وهي نظامها، لتحمَي بأطفالها وتُتاجر ُمواطنيها، تبيع دولة
بالخصخصة إشارات وتُعطي أوًال، اشرتاكية ثانيًا. وأفريقية أوًال قومية وأيديولوجيات
الشقيقة عن الصغرى الشقيقة تختلف وملاذا بغريها. أسوًة ثانيًا والرأسمالية والعوملة
باآلالف إسالمية أو عربية نفس بيع من بكثري أقلُّ بالعرشات عربية نفس وبيع الكربى؟

باكستان. يف أو ومايل وتشاد والسودان وكشمري والشيشان والعراق فلسطني يف
املختار. وعمر السنوسية هي لجييل بالنسبة ليبيا ولكن الليبيون، اإلخوة يغضب قد
للغرب. امُلهادنة ال العربية القومية ليبيا ة. املضادَّ الثورة ال ١٩٦٩م يف الفاتح ثورة ليبيا

التاريخ. خارج ال التاريخ ليبيا املساومة. ال املبدأ ليبيا
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الحوار؟4 أم السالح

يف وعلمانيني، إسالميني بني العربي الوطن فقط تُميز ال الشديد االستقطاب حالة إن
الصومال ويف والدولة، الوطني اإلنقاذ جبهة بني الجزائر ويف وفتح، حماس بني فلسطني
الشمال بني السودان ويف الدولة، باسم امُلستعاد السيايس والنظام الرشعية املحاكم بني
العالم يف أيًضا بل والدولة، الحوثيني بني اليمن ويف والغرب، الشمال وبني والجنوب،
وطالب الجيش قوَّات بني األخرية املواجهة ذلك عىل دلَّ كما باكستان يف خاصًة اإلسالمي
ُمقاتلني يوم، كل واملسلمني العرب دماء وتسيل الشهر. هذا آباد إسالم يف األحمر الجامع
يف األمة أعداء يسفكه رخيًصا اإلسالمي العربي الدم أصبح حتى ومدنيني، دينيني وأبرياء،
ُمتعارضة ثنائيٍة يف الوقوع هو االستقطاب وخطورة وكشمري. والشيشان والعراق فلسطني
واإليمان والخطأ، والصواب والباطل، الحق ثنائية اآلخر، منهما كلٌّ يستبعد طرَفني، بني
السلطة؛ ويف الذهن يف الواقع، ويف الفكر يف اآلخر، عىل بالقضاء إال طرف يبقى ال والكفر.
وأهمية بينهم، رحمة األئمة اختالف وأن الِفرق، د تعدُّ من بالرغم واحدة الناجية فالِفرقة

والسياسية. الفكرية التعددية
الخطأين ومجموع أخطاؤه، األعداء اإلخوة من امُلتحاربني امُلتخاصمني من فريق ولكل
الوطني، الصف وشقِّ النار، عىل الزيت كبِّ من يزيد بينهما واالختيار صوابًا، يكوِّن ال
الديانات معظم ساد الذي «… أو … «إما منطق وهو األهلية. الحرب وشبح الدماء، وسفك
كونفوشيوس، قبل القديم الصني ودين والزرادشتية، والهندوكية املانوية اآلسيوية،
بني التقابل يف املسيحية خاصًة الوحي، ديانات معظم دخلت التي الغنوصية لتها وأصَّ
يف اإلسالم ويف البدن، ومتطلبات الروح ومقتضيات األرض، وملكوت السموات ملكوت

والشيطان. املالك بني واآلخرة، الدنيا بني ُمشابه تقابٍل
رصاٌع هو بل سلطة، رصاع الظاهر يف يبدو كما فقط ليس الفريَقني بني والتعارض
إال له حل ال الحياة، يف وأسلوبني منهجني بني «… أو … «إما ُمتباينتني رؤيتني بني ثقايف
إىل الوصول أجل من اآلخر الفريق بُمميزات فريق كل أخطاء وتصحيح والتكامل، بالحوار
يف ممثلًة وماليزيا والتنمية»، العدالة «حزب يف ُممثلًة تركية ته اشتقَّ الذي الثالث الطريق
حزب يف املغرب يف واإلصالح التجديد حركات جميع إليه تسعى ما وهو «اآلمنو». حزب

٢٠٠٧م. يونيو ١٠ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ يونيو ١٤ الدستور، ٢٠٠٧م؛ يونيو ٩ االتحاد، 4
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والجزائر، وتونس وليبيا مرص يف الحال هو كما اإلسالميني بإقصاء وليس والتنمية، العدالة
ُمتوتًرا الوضع زال وما وُعمان. واإلمارات السعودية يف الحال هو كما العلمانيني بإقصاء أو

واألردن. والكويت اليمن يف
اآلتي: يف اإلسالميني خطأ ويتمثل

وهو حكومة، داخل وحكومًة سلطة، داخل وسلطًة دولة، داخل دولًة املسجد جعل (١)
أن صحيٌح اشرتاكي. أو رأسمايل ديمقراطي، أو دكتاتوري سيايس، نظام أي يقبله ال ما
ناحية، من القضائية السلطة بني بينها؛ فيما تتناحر قد الدول داخل عديدًة سلطاٍت هناك
هناك تكون وقد مرص. يف الحال هو كما أخرى ناحيٍة من والتنفيذية الترشيعية والسلطتنَي
هذه ولكن تركية، يف الحال هو كما املدنية والسلطة العسكرية السلطة الدولة؛ يف سلطتان

الوطني. الصف وشقِّ املفتوح العلني الرصاع حدِّ إىل تصل ال السلطة يف االزدواجية
فالدين العلماء؛ عىل رشعي واجٌب املنكر عن والنهي باملعروف األمر أن صحيٌح (٢)
تيمية ابن قرَّر كما اإلسالمية للحكومة الرئيسية الوظيفة الحسبة؛ وهي النصيحة.
عليها ُمتفًقا الطالب، من وليس العلماء من تكون بأن مرشوطة وظيفٌة وهي القيم، وابن
من أعظم بمنكٍر تأتَي أن ودون بالعنف، وليس وبالحسنى اختالف، عليها وليس بينهم
يف والشيوخ واألطفال النساء ووضع بالسالح، املسجد ملء ودون عنه، تنهى الذي املنكر
اْلَخرْيِ إَِىل يَْدُعوَن ٌة أُمَّ ِمنُْكْم ﴿َوْلتَُكْن جماعيٍّا النصح يكون أن األفضل ومن املعركة. أتُّون
أو فرديٍّا نصًحا وليس ،(١٠٤ عمران: (آل اْلُمنَْكِر﴾ َعِن َويَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف َويَأُْمُروَن

املسلمني». علماء «جبهة مثل ِعرقية أو مذهبية صغرية ملجموعٍة
اآلالف عرشات وهناك األربعة. الرشع مصادر ترتيب يف االجتهاد عىل اإلجماع ُقدِّم لذلك
القيام يمكن وكان الربملان. يف ممثلًة اإلسالمية والحركة األحمر»، «املسجد مثل املساجد من
والكتابة الرشعية، الديمقراطية وبالوسائل خالله، من املنكر عن والنهي باملعروف باألمر
لذلك بالعنف؛ البادئ عن النظر برصف بالسالح، وليس العام، الرأي وحشد بالصحف،
إعادَة العنف، استعمال عىل ِفعل وكردِّ الخميني، اإلمام ومنهم األمة، علماء بعض اقرتح
الطُّرق وهي باليد. ثم باللسان ثم بالقلب الشهري، الحديث يف للتغيري الثالثة الوسائل ترتيب
خطب يف املنكر عن والنهي باملعروف واألمر بالنصيحة الظالم، الحاكم مقاومة يف املتبَعة
ولكنه الحاكم يعيِّنه الذي القضاة قايض إىل اللجوء يتم الحاكم يرعِو لم فإن أوًال؛ املساجد
عليه الناس ثار القضاء لحكم يسمع لم فإن استقالله؛ عىل حرًصا يعزله أن يستطيع ال
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مرحلٍة يف الثالث التدريجية املراحل اختزال يمكن وال لعزله. القضاة وقايض العلماء بقيادة
والثانية. األوىل املرحلتنَي فوق والقفز األخرية، املرحلة وهي واحدة،

والقبلية، السكانية الرتكيبة ع تتنوَّ آسيا رشق جنوب يف اإلسالمية املجتمعات ويف (٣)
والشيعة، نة والسُّ البلويشوالباشتون، فهناك واملذاهب؛ والطوائف الدينية املعتقدات وتتعدد
مثل برشيعتها تحكم طائفة كل اإلسالمية، للرشيعة وطبًقا واملالويون. والصينيون والهنود
وإذا األوثان. وعبَدة بل والصابئة، املجوس الفقهاء وأضاف واليهود، النصارى الذمة، أهل
اإلسالمية الرشيعة تُطبَّق فال التعويض؛ أو ية الدِّ عليه وجبت الذمي خمر املسلم أراق
الرشيعة تطبيق عىل مقدَّم السودان، مثل األوطان، وحدة عىل والحفاظ املسلمني. عىل إال
ما إذا املنكر عن والنهي باملعروف األمر يُمارس من يُخطئ ثَم ومن الجنوب؛ عىل اإلسالمية
ما أو والتدليك، الرتكية امات بالحمَّ يقومون الذين الصينيني مثل املسلمني، غري عىل طبَّقه
واألعراف والتقاليد العادات واحرتام آسيا. رشق جنوب يف امُلنترش الرتكي ام بالحمَّ يُسمى

آذاني.» فقد ذميٍّا آذى «من اإلسالمية، الرشيعة من جزء املسلمني لغري
عىل للرصاع ذريعة مجرد املنكر عن والنهي باملعروف األمر يكون أن والخطورة (٤)
وليس للحوار املسجد مكانها. ليس واملسجد السياسية، املعارضة وممارسة السلطة،
املسجد للقتال. وليس (١٢٥ (النحل: أَْحَسُن﴾ ِهَي ِبالَِّتي ﴿َوَجاِدْلُهْم للنصيحة للرصاع،
كما بالقوة لها ُمنفذًا وليس اإلسالمية للقيم حاٍم سياسية، سلطًة وليس معنوية سلطٌة
مكانه السيايس الرصاع السيقان. إىل النظر بعد األعقاب لسرت بالِعيص امُلطوفون يفعل

الديمقراطية. واالنتخابات اإلعالم وأجهزة االقرتاع صناديق

األمن أجهزة وكل والجيشوالرشطة الرياسة بأجهزتها، الدولة اآلخر، الفريق ويخطئ
لآلتي:

املنكر، عن والنهي باملعروف األمر لواجب واالستجابة للنصيحة، االستماع عدم •
بالسالح وليس بالربهان، والربهان بالحجة، والحجة بالرأي، الرأي ومواجهة
عىل الدولة حق وإظهار والوساطة الحوار ورفض والقتل واملواجهة والحصار
عىل والرقابي التعليمي ودوره مكانته له اإلسالم يف فاملسجد املجتمع؛ قوة حساب
املجتمع عىل للدولة الكاملة السيطرة هو املسجد مع الدولة ومواجهة املجتمع.

املدني.
الجيش وظيفة األمن. وأجهزة الرشطة مع الداخلية املعارك يف الجيش استعمال •
السيايس النظام عن الدفاع وليس الخارجية، املخاطر ضد البالد أمن عن الدفاع
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السيايس للنظام أداة وليست البالد، يف مستقلَّة سٌة مؤسَّ الجيش ُمعارضيه. ضد
أداة وأصبح وظيفته، عن الجيش ل تحوَّ ما فإذا النظام؛ وإقرار األمن الستتباب
زال ما قبَلية ثقافٍة يف وأخته أخاه واألخ أبيه، واالبن ابنه األب قتل الداخل، يف قمع
النظام ضحايا وكالهما الطرفني. من األبرياء فيُقتل شعبية، ممارسًة فيها الثأر
وقد امُلواطنني. بني االقتتال ج ويؤجِّ امُلواطن، يقتل امُلواطن يجعل الذي السيايس
الفريَقني أحد مع قسم كل الشعب، ينقسم عندما األهلية الحرب إىل األمر يصل

امُلتحاربني.
فهو والقضائية؛ والترشيعية التنفيذية للسلطة رئيًسا نفسه الدولة رئيس جعل •
ويسمح ع يرشِّ الذي وهو األمن، أجهزة ورئيس الرشطة، ورئيس الجيش، رئيس
من ورضبها أفغانستان عىل للُعدوان أراضيها فوق األمريكية الطائرات بمرور
والسلم الحرب يف ُمطَلقة سلطاٌت له العربية. البُلدان بعض تفعل كما بحارها
األمريكية املتحدة الواليات سياسة يتبع الشعب. وُممثيل املنتَخب الربملان من بالرغم
والوقوف باكستان، طالبان ومقاومة اإلرهاب، ُمحاربة بحجة عليه تُمليه وما
رئيس بطرده القضائية السلطة من أعىل وهو اإلسالمية. الحركات مواجهة يف
ود وكسب املعارضة، وبني بينه التوتُّر لتخفيف إعادته ثم العليا، املحكمة

اإلسالميني. ضد الليرباليني
وهي وأفغانستان، باكستان بني امُلمتدة الطويلة الحدود عىل بالقبائل التحرُّش •
القبائل كانت وقد االستعمار. وضعها التي امُلصطنَعة الحدود عىل واحدة قبائل
الداخل وُمعاداة والباكستانيني، األفغان حياة يف املعنوي الجانب هي تاريخها عرب
شعبي وتيَّاٌر باكستان، يف األوىل السياسية القوة هو واإلسالم الخارج. وُمواالة
الضعيفة. النخبوية الليربالية التيَّارات بجوار يُحاوره بل أحد، يُعاديه ال عارم.
والنووي كشمري، شعب حقوق حول عريضة وطنية جبهة تكوين يمكن كان
وتكوين الهندي، النووي وتحييد اإلرسائييل، النووي الخطر مواجهة يف الباكستاني
آسيا يف اإلسالمية الجمهوريات كل يضمُّ إقليمي آسيوي إسالمي كومنولث
والهيمنة الجديد االستعمار قوى ملواجهة وأندونيسية وماليزيا إيران مع الوسطى
الخارج ضد الداخل ويف معه، املواجهة وليس الشعب مع الحوار األمريكية.
السياسية التعددية عن دفاًعا ٢٩)؛ (الفتح: بَيْنَُهْم﴾ ُرَحَماءُ اِر اْلُكفَّ َعَىل اءُ ﴿أَِشدَّ

الجميع. عليه يُوافق عام وطني برنامٍج إىل للوصول الوطني والحوار
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والحركات السيايس النظام بني وخصومها، الدولة بني الحل هو السالح وليس الحوار
والشعب، الدولة بني والجديد، القديم بني يجمع ثالث طريق إيجاد أجل من اإلسالمية
وحتى الحرية، إىل القهر من السيايس والنظام الدولة تتحول حتى واألمة؛ الجيش بني
وأندونيسية وماليزيا تركية وطريق التجديد. إىل املحافظة من اإلسالمية الحركات تتحول

للجميع. ُممهد وموريتانية

واألفعال5 األقوال

الُعدوان عن العرب من األقوال واألفعال. األقوال تاريخ هو الفلسطينية القضية تاريخ
االعرتاف فهو األفعال أما الصهيوني. للكيان امُلطَلق األمريكي والتأييد اإلرسائييل واالستيطان
الُعدوان اإلرسائييل، العدو من واألفعال الداء). هي كانت بالتي (وداِوني والصلح واملفاوضة
عن فحديث األقوال أما العازل. الجدار وإقامة فلسطني كل احتالل حتى نشأته منذ اليومي
واستبعاد امُلعتدلني، مع والتفاوض جنب، إىل جنبًا تعيشان دولتنَي وإقامة واألمن السالم

اإلرهابيني.
الرفض يف العرب يستمرُّ بالفعل، التقسيم قرار ورفضالعرب ١٩٤٨م يف النكبة فمنذ
أم قرية حتى النقب يف التقسيم يتجاوز ما عىل االستيالء يف إرسائيل وتستمر القويل،
التجارة وطريق األحمر، البحر عىل الوحيد إرسائيل منفذ إيالت، أصبحت التي الررشاش
العربي القومي األمن وتهديد املندب، وباب تريان يف العربية املضايق عرب آسيا إىل البحرية
واليمن والسعودية واألردن مرص بني عربية بحريًة قريب عهٍد إىل كان الذي األحمر البحر يف

وجيبوتي. والسودان
يف مرص عىل الثالثي الُعدوان بعد سيناء جزيرة شبه من إرسائيل انسحاب منذ
موجودة زالت ما املتحدة األمم قوات أن إال سيناء، تحرير بعيد مرص واحتفال ١٩٥٦م،
كان الذي ١٩٦٧م ُعدوان وبعد بالفعل. تحتلُّ وإرسائيل بالقول، نحتفل تريان. مضايق يف
قراَري قِبلنا الخليج، مدخل وغلق املضايق من املتحدة األمم قوات سحب الرئييس سببه
تبني وإرسائيل املحتلة، العربية األرايض من إرسائيل النسحاب الداعيني ،٣٣٨ وقرار ،٢٤٢
ورفعوا روجرز، مرشوع العرب وقِبل الغربية. والضفة غزة أرايض وتبتلع املستوطنات

٢٠٠٧م. يونيو ١٧ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ يونيو ٢٠ الدستور، ٢٠٠٧م؛ يونيو ٦ االتحاد، 5
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النهر، إىل البحر من فلسطني كل فلسطني، تحرير وليس الُعدوان» آثار «إزالة شعار
املحتلة. األرايض وتضمُّ تستوطن وإرسائيل

العبور فأنجزوا الصامت الفعل إىل العرب ل تحوَّ ١٩٧٣م (أكتوبر) ترشين حرب ويف
خياٌر «السالم الحروب»، آخر أكتوبر «حرب أقوال: إىل ل تحوَّ ما رسعان ثم العظيم،
املستوطنات بناء عىل بالرتكيز بالفعل إرسائيل فيه تقوم الذي الوقت نفس ويف اسرتاتيجي».
املوجة بعد ثانية موجٍة يف ُمهاجر رويس يهودي مليون من يقرب ما وإحضار وتوسيعها،
يف وتُصالحه املحتل، وتُفاوض بإرسائيل، مرص تعرتف العرب، اليهود من ١٩٤٨م يف األوىل
وندَّعي ١٩٧٩م. يف اإلرسائيلية املرصية السالم معاهدة ويف ١٩٧٨م، يف األوىل ديفيد كامب
السفراء ونتبادل بالقول، وسورية فلسطني يف املحتلة األرايض باقي تحرير عىل نعمل أننا

بالفعل. ا رسٍّ معها املرصية الحكومة وتُطبع إرسائيل، مع
الفلسطينية املقاومة وفرض والثانية، األوىل الفلسطينية االنتفاضة اندالع وبعد
الطريق، خارطة األقوال: تبيع املتحدة الواليات بدأت السياسية، الساحة عىل وجودها
كلينتون ورقة ت عربَّ وقد الرشقية. القدس املحتلة، األرايض معظم من االنسحاب الدولتان،
املتبادل االعرتاف بعد وإرسائيل، التحرير منظمة بني الثانية ديفيد كامب بعد أوًال ذلك عن
غزة إرسائيل، من املقدَّمة التسوية مشاريع كل قوًال العرب يرفض الوقت ذلك ومن بينهما.
الطريق خارطة يقبلون األمريكية املتحدة الواليات ومن األردني، الخيار أوًال، أريحا أوًال،
والقتل والُعدوان للغزو إلرسائيل املطلق فالتأييد األفعال أما واآلمال. األقوال تبيع التي أخريًا
والدويل الفلسطيني اإلرهاب ضد واألمن الوجود يف حقها عن إرسائيل دفاع بدعوى والتدمري
ُمقررات لتؤكِّد العربية» السالم «مبادرة جاءت وأخريًا القاعدة. تنظيم يف ُممثًال اإلسالمي
يف املحتلة العربية األرايض من الكامل االنسحاب السالم، مقابل يف األرض وأوسلو، مدريد
وديني. اقتصادي ثقٍل من لها بما السعودية وأعلنتها إرسائيل. مع الكامل التطبيع مقابل

وتُطارد. وتقتل وتُدمر وتغتال وتحتل وتعتدي ترفض باألفعال وإرسائيل
ويطبِّعون معها، ويتصالحون بالقول، امُلتجدد اإلرسائييل الُعدوان يرفضون والعرب
باملال إرسائيل املتحدة الواليات تأييد العرب ويدينون معها. أمنيٍّا ويُنسقون ويُتاجرون
الواليات سياسات العربية النُّظم تتبع الوقت نفس ويف الدولية. املنظمات ويف والسالح
ويؤيدون امُلتطرفني، ضد امُلعتدلني وتجميع اإلرهاب، ضد بمؤتمراتها ويأتمرون املتحدة،

امللك. من أكثر ملكيُّون إيران، ويُعادون وأفغانستان، للعراق األمريكي الغزو
الدولة حذر، عىل األقوال يبيعون القادم، الخريف مؤتمر يف ذاته األمر ويتكرر
عىل دوالر مليار بثالثني صفقة إرسائيل مع أمريكة تعقد وباألفعال املوعودة، الفلسطينية
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التعاون وترفض حماس وتُحارص واقتصادية. عسكرية معونات قادمة، سنوات عرش مدى
ما باليمني يأخذون رشعي. ديمقراطي بانتخاب السلطة إىل أتت أنها من بالرغم معها
عامة مبادئ وضع للسالم، آفاق اكتشاف مجرد القادم املؤتمر وظيفة باليسار. يُعطونه
التعرض أو التفاصيل يف الدخول عدم عام، إطار إيجاد وأوسلو، مدريد يف قبُل من ُوضعت
األفعال. دون األقوال يُقدمون العودة. وحق والحدود والالجئني القدس الجوهرية، للقضايا

النابهني. الُكتاب أحد بتعبري التزاًما لنا يبيعون
لقاء بل مؤتمًرا، ليس وهو الدويل. املؤتمر فكرة مضٍض عىل تقبل وإرسائيل
املفاوضات ورضورة والتسوية السالم عن تتحدث اإللزامي. الدويل مضمونه من لتفريغه
الوطنية السلطة اختيارها، فمن وجدت وإن الفلسطيني. الرشيك تجد ال ولكنها املبارشة،
يعرتفون وال إرسائيل تدمري يودُّون الذين اإلرهابيني وليس رئيسها، يف ممثلًة الفلسطينية،
املستوطنات، وتُوسع العنرصي، الفصل جدار وتُقيم الدولتني، عن تتحدث بوجودها.
وتعتقل النشطاء، وتغتال املنازل، تهدم الفلسطينية، املدن وتُداهم غزة، عىل يوميٍّا وتعتدي
من الفلسطيني الشعب ومنع أوصالها، لتقطيع الضفة يف الحواجز مئات وتضع املطلوبني،
مقاومٍة من ى تبقَّ ما إلنهاء ولبنان وإيران سورية ضد للحرب وتستعدُّ أرضه. عىل التحرُّك

األمريكية. املتحدة الواليات وإرادة إلرادتها وإسالمية عربية
ُمكتٍف لدينا فالقول الثقايف؛ املوروث هو واألفعال األقوال بني الُخلف هذا أسباب وأحد
الكرب، يُفرج السيايس. الخطاب أو الديني الخطاب سحري، أثٌر له والخطاب بذاته،
وسحر العربية واللغة األزمات. ويقيض املشاكل، ويحل النفس، ويُريح الهم، ويُخفف
ال ما يقولون بأنهم وعاتبهم ذلك، عىل العرب القرآن نبَّه وقد ذلك. عىل يُساعد الكلمات
َما تَُقولُوا أَْن ِهللا ِعنَْد َمْقتًا َكُربَ * تَْفَعلُوَن َال َما تَُقولُوَن ِلَم آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا يفعلون
ُقلُوِبِهْم﴾ ِيف َليَْس َما ِبأَْفواِهِهْم ﴿يَُقولُوَن بأنهم ويصفهم ،(٢-٣ (الصف: تَْفَعلُوَن﴾ َال

ورياء. ونفاق كفر أهل بأنهم األعراب عىل ويحكم ،(١٦٧ عمران: (آل
عىل للفعل األولوية تُعطي وهي الغربي. الفكر عىل الربجماتية سيطرت املقابل ويف
املقدمات اتفاق املنطقي، النظري صدقه يف ليس الفكر وصدق النظر. عىل والعمل القول،

الناس. وبني الواقع يف الفعيل وأثره العميل تحقيقه إمكانية يف بل النتائج، مع
املوقف إىل أقرب وهو لها. التنظري يتم أشياء عرشة من خريٌ تحقيقه يتم واحد يشءٌ
َعَىل اْعَملُوا َقْوِم ﴿يَا ،(١٠٥ (التوبة: اْعَملُوا﴾ ﴿َوُقِل النظر عىل العمل أولوية يف اإلسالمي
َفيَْمُكُث النَّاَس يَنَْفُع َما ا َوأَمَّ ُجَفاءً َفيَذَْهُب الزَّبَُد ا ﴿َفأَمَّ ،(٩٣ (هود: َعاِمٌل﴾ إِنِّي َمَكانَِتُكْم

.(١٧ (الرعد: اْألَْرِض﴾ ِيف
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طريق عن فيتحرك يشء. فعل عن العاجز حيلة هي األفعال دون األقوال تكون قد
باسم ُعِرف ما وهو األقوال. مستوى عىل ويجول ويصول بالكالم، ويناضل اللسان،
الجماهري، غضب وامتصاص املحيل االستهالك إىل يهدف الذي العربي السيايس الخطاب
أستعجب»، أفعالك أشوف يعجبني، كالمك «أسمع التقليدي، الديني للخطاب امتداد وهو
يحتاج فال فعل عىل القادر بالفعل القوي أما أفعاله». من تأخذ وال الشيخ كالم من «خد أو
أحد اعتبار حد إىل األمر وصل وقد العرب. يُحِسنها ال لغة والصمت قوله، الفعل قول. إىل
(النحل: َفيَُكوُن﴾ ﴿ُكْن فعل هللا كالم أن مع ُمتكلم وهللا صوتية. ظاهرًة العرب املسترشقني
إنجيل يف آية أول جوته غريَّ وقد اْعَملُوا﴾. ﴿َوُقِل الفعل إىل دعوة ولكنه كالم، والقرآن ،(٤٠

الفعل». كان البدء «يف إىل الكلمة»، كانت البدء «يف يوحنا
إىل الكالم ومن الفعل، إىل القول من وتتحول العربية، الثقافة بنية تتغري فمتى

العربي: الشاعر نظم كما الصمت، إىل اللغو ومن التحقيق،

ُه��راءُ ك��ت��ب��ن��ا ال��ذي وك��ل ال��ش��ع��ر ي��ك��ت��ب وح��ده وال��ف��دائ��ي

العصا6

يعيش رموز. كلها األدبية واألشكال رموز، والثقافة والسياسة والدين رموز، الحياة
الحياة ضاقت الرموز. دالالت ومعرفة الشفرة فكُّ ومهمته الرموز، من عالم يف اإلنسان
حروف، إىل فتحوَّلت ري، النَّفَّ الحظ كما العبارة، ضاقت الرؤية اتَّسعت فكلما بالعبارة؛

العرص. سمة (الديجيتال) األرقام أصبحت حتى أرقام، إىل والحروف
جزء وتحليلها منه، وتنبثق والثقايف والسيايس الديني الالوعي يف الرموز هذه وتؤثِّر
عىل سياسية تجارب عدة بعد كنا وملا النفس. أغوار وسرب الثقافية األنثروبولوجيا من
وتعثَّرت األوطان، بناء نُحاول النارص، عبد حتى عيل محمد منذ الزمان، من قرننَي مدى
ثانية، مرًة وتكالبه مرشوعه، وإنهاء عيل محمد عىل الغرب بتكالب مرَّات عدة محاوالتنا
نهضة األول؛ املرشوع استئناف أراد الذي النارص عبد عىل للقضاء والصهيونية، االستعمار

محيطها. يف وتفرُّدها مرص استقالل عىل القضاء أجل من مرص

٢٠٠٧م. يوليو ٨ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ يوليو ٧ االتحاد، 6

50



الراهن العربي الواقع

والجغرافية الدينية الحياة بؤرة يعكس الذي الوطني الَعلم الرموز هذه ِضمن ومن
البوذي. الرمز دائرة، أنصاف إىل امُلنقسمة الدائرة وسطه يف الكوري الَعلم والسياسية.
رمًزا املعقوف الصليب أو للمسيحية، رمًزا الصليب وسطه والربيطاني السويرسي والَعلم
العربية للشهور رمًزا والنجوم الهالل وسطه الثورة قبل واملرصي كي الرتُّ والَعلم للنازية.
الشجر وورقة لبنان، عَلم يف األرز شجرة مثل جغرافية، الرمز يكون وقد اإلسالمي. واالنتماء
والصيني الرويس الَعلم يف والسندان املطرقة مثل سياسيٍّا يكون وقد الكندي. الَعلم يف
السياسية، الوحدات إىل ترمز التي النجوم يكون وقد والفالحني. العمال ثورة عىل للداللة
الوطن يف الوحدة تجارب أو األمريكية، املتحدة الواليات مثل االتحادية، الدول يف الواليات،
والعراق، بنيمرصوسورية الثالثية والوحدة نجمتان، املتحدة، العربية الجمهورية العربي،

نجمة. وعرشون اثنتان به واحد عربي َعلٍم يف يأملون القوميُّون زال وما نجوم. ثالثة
األلوان املثلَّث الَعلم يف الفرنسية الثورة منذ واألشكال الرسوم عن األلوان تُْغني وقد
يُضاف وقد إيطاليا. يف وبالعرض فرنسة، يف بالطول واألبيض واألزرق األحمر الشهري،
للثورة إيثاًرا حمراء أرضيته تكون وقد أملانية. يف البائد العهد عىل عالمًة األسود إليها
تكون وقد املغربي. الَعلم مثل الوطني التحرُّر أو والرويس، الصيني الَعلم مثل غريها عىل
تجتمع وقد الثورة. قبل ومرص تركية يف الخرضاء واألرض للزراعة رمًزا خرضاء األرضية

للسالم. رمًزا واألبيض للثورة، رمًزا واألحمر البائد، للعهد رمًزا األسود ألوان؛ عدة
العربية اململكة عَلم يف والقبيلة والصحراء السيف مثل القوة رموز توضع وقد
هللا، إال إله «ال الوحي ورثها ثم الشعر، يف تجلَّت التي العرب عبقرية الكالم، مع السعودية
الثالثية، األلوان تعدُّد مع بكالم كالم يُستبدل السيايس الرصاع ويف هللا». رسول محمد
حربَي بعد العراقي الَعلم يف الحال هو كما الحرب، يف للدين توظيًفا أكرب» «هللا وعليها
حدٍّ عىل نة والسُّ الشيعة ضد والخليج، إيران ضد للدين استنهاًضا والثانية األوىل الخليج
الجناَحني الفارد األمريكي كالنرس وليس الجناَحني، مخفوض فهم قريش صقر أما سواء.
اللون تستعمل املتحدة واألمم الشمالية البُلدان من وعديد وغربًا. رشًقا كله العالم ليضمَّ

الزُّرق). (القبَّعات السالم حفظ وكتائب الروح وصفاء السماء زرقة عىل رمًزا األزرق
القوة عىل دليًال السيَفني مع املصحف السياسية الشعارات بعض يف يُوضع وقد
دون رشعيتها الكتاب من تستمدُّ قوٌة هناك تكون أن والخطورة الكتاب. إىل املستندة
تطبيق باسم للعقوبات مصدر إىل الكتاب يتحول أن الخطورة عليها. الكتاب من رقابة
أبوك «واحتمى الناس، ومصالح الواقع دون والحرفية النصية يف والوقوع الرشيعة،
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املكتوب؛ والعلم التقاليد إىل الكتاب يرمز أن الخطورة اللصوص.» فدخل بالنصوص،
قوانني واستقراء الطبيعة قوانني فهم عىل العقل قدرة يف بل كتاب، يف ليس فالعلم

اإلنساني. والعلم الطبيعي العلم وسقوطها، املجتمعات قيام التاريخ،
تقبيل مثل الرجال، واملسلمني العرب الرؤساء تحيَّة طريقة املرئية الرموز ومن
يف العادة هذه أثَّرت وقد الرؤساء. علو لدرجة طبًقا واليَدين والكتف واألنف الوجنتنَي
عاداتهم إىل باإلضافة الوجنتني، بتقبيل العرب للرؤساء استقبالهم يف األوروبيني الرؤساء
له رئيًسا كان ولو حتى للرجل الرجل فتقبيل النساء؛ للرئيسات الرجال الرؤساء تقبيل يف
شعب من تختلف اجتماعية تقاليد وكالهما آخر، مغًزى له للمرأة الرجل وتقبيل مغًزى،

آخر. إىل
الجمهورية رئيس بها يُمسك كان التي املارشالية عصا «العصا»، رمز هو واألخطر
ومثلها السياسية. والسلطة العسكرية السلطة بني يجمع الذي الصولجان مرص، يف الثانية
وهو الشعب، لتحية عاليًا ويرفعها السوداني الرئيس بها يُمسك أخرى وعًصا رومل، عصا
عىل بها ويهشُّ سنه، لكرب نظًرا عليها يتَّكئ كان التي موىس عصا منذ قديم ديني تراٌث
عىل والقادرة السحرة، ِعيص كل لقفت التي السحرية العصا هي راعيًا. كان ألنه غنمه
السحرية»، «العصا تعبري اليومي االستعمال يف استقر حتى األخرى، القوى كل عىل التغلب
الوايل، وكرباج امُلعز، سيف يف ذلك واستمر الشعوب. راعي إىل الغنم راعي يتحول ثم
والناظر والعمال، الطالب مظاهرات ضد املركزي واألمن العام، الطريق يف الرشطي وعصا
صوَّر كما الفتوة عصا وهي الغنم. راعي يفعل كما الطالب بها يهشُّ املدرسة يف وامُلرشف
أبنائه ضد األب عصا وهي «الحرافيش». ملحمة ويف والنبوت»، «التوت يف محفوظ نجيب
والرتبية. والتهذيب والتأنيب والقرع العقاب رمز وهي بناتك». عىل «ُسك أجل من وبناته

املتنبي: قال وقديًما

م��ن��اك��ي��ُد ألن��ج��اٌس ال��ع��ب��ي��د إن م��ع��ه وال��ع��ص��ا إال ال��ع��ب��د ت��ش��ت��ِر ال

آخر: شاعٌر وقال

ال��م��الم��ْة ت��ك��ف��ي��ه وال��ح��ر ب��ال��ع��ص��ا يُ��ق��َرع وال��ع��ب��د
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اشتقاٍق من والعصيان، العصا وكالهما، عىص.» ملن «العصا العامية: األمثال ويف
املظاهرات، قمع يف املركزي األمن قسوة يُفرس ما وهو الِعصيان. جزاء فالعصا واحد؛

امُلعتصمني. والعمال الطالب ورضب امُلعارضني، وسحل
الدينية الحياة بها تعتزَّ أن يمكن التي الرموز أو الرمز هو ما اآلن، والسؤال
السيف أو طي، الرشُّ بيِد الهراوة أو العصا ليست حتًما، العربية؟ والثقافية والسياسية
الطاعة عصا يشقُّ من ليُخيف ام صدَّ عنق حول لُفَّ الذي املشنقة حبل أو السيَّاف، بيِد

الرؤساء. من
الشعر لها. رمًزا يكون كي الطويلة قرونها عرب العربية الثقافة به تعتزُّ الذي ما
سياسيٍّا توظيفه دون القرآن يف ُممثًال اإلسالمي الوحي ِفراس؟ وأبي املتنبي العربي،
إىل القرآن وتحويل والعبودية، واأللوهية والربوبية الحاكمية باسم الحكم نُُظم لتربير

ومتطلبات؟ حقوق دون وواجبات عقوبات مجرد
بغرناطة، الحمراء قرص محل، تاج الدنيا؛ عجائب من واإلسالمية العربية اآلثار
كواالملبور أو باملغرب الثاني الحسن مسجد بالقاهرة، القلعة بإستانبول، األزرق الجامع
آثار من وليست لألمراء، ومساجد قصور النهاية يف وهي بإيطاليا. روما أو ماليزيا يف
أو حيان، بن كجابر الطبيعي أو الهيثم، بن كالحسن الريايض العلم رموز هل الشعوب.
رءوس فوق يرفعه شيئًا بيده الرئيس يُمسك أن بالرضورة وهل رشد؟ كابن الفلسفي

«العصا»؟ هي بالرضورة يكون وملاذا الناس؟!

الديمقراطية؟7 يريد من

الفضائية والقنوات الصحف بها امتألت األخرية. اآلونة يف الديمقراطية عن الحديث كثُر
من املاليني مئات الدويل املال رأس فيها وصبَّ الدولية، واملؤتمرات املحلية والندوات
الذهني االستقطاب موجات من موجٌة وهي الناس. وشغلت الدنيا مألت حتى الدوالرات،
بعيًدا املرأة، وحقوق اإلنسان، وحقوق األقليات، وحقوق الحضارات، وحوار العوملة، مثل

والفساد. الفقر املبارشة؛ الناس مصالح عن

٢٠٠٧م. يوليو ١٥ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ يوليو ١٤ االتحاد، 7
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إبقاء عىل كغطاء الكالم واستعمال يتحقق، ال أنه تعني يشءٍ عن الحديث وكثرة
جماعات عند الفعل رد يحُدث لذلك والطغيان؛ والتسلط القهر هو، كما الواقع األمر
التي الحكم نُُظم لقلب واإلعداد األقوال، عىل لألفعال األولوية بإعطاء السيايس العنف
أو عليها القدرة عدم أو األفعال، عن العجز يُخفي كغطاءٍ األقوال استعمال يف أسهبت
عن الحديث زال ما ُمطَلق. ليقنٍي وجود ال ألنه بالشك؛ تُوحي اليقني وكثرة فيها. الرغبة
هو «اإلسالم مثل يشء، كل حل عىل القادر السحري امِلفتاح لعقلية يخضع الديمقراطية
لكل واحد حلٌّ يوجد ال إذ الناجية»؛ «الِفرقة آثار من الحل»، هي «الديمقراطية الحل»،

األشياء. لبعض حلول عدة هناك بل يشء،
آالف بني من قوله يف الصادق من بالفعل؟ الديمقراطية يريد من هو: والسؤال
بنفسه ُمكتٍف الحديث إن أم يفعله يشءٍ عن يتحدث الذي وهل والنداءات؟ املقاالت
يف الحقيقية املصلحة أصحاب هم من الديني؟ الوعظ يف الحال هو كما التوعية بدعوى
أمامها التي العقبات هي ما األقوال؟ مستوى عىل وليس األفعال مستوى عىل الديمقراطية

املنيع؟ الحائط أمام والعويل بالبكاء ويكتفي أحد، يُزيلها ال والتي
الرصاخ: درجة إىل الديمقراطية عن تتحدث رئيسية قًوى ثالث هناك

بمرشوع يُسمى فيما وإرسائيل، األوروبية والبُلدان األمريكية املتحدة الواليات األوىل:
وتركية. إيران الخطاب ويطول إرسائيل. يضم حتى الكبري؛ أو الجديد األوسط الرشق
الغربي النموذج واتخاذ «العاملية»، القيم وتدعيم الحر، العالم عىل القياس هي والدعوى
وجماعات الرش ومحور الحديدي الستار عالم كراهية تقلَّ وحتى للتحديث، نموذًجا
يعني إذ باطل؛ بها يُراد حق كلمة وهي يكرهوننا؟» «ملاذا للغرب: عداءها اإلرهاب
والخصخصة السياسية، وليس االقتصادية الليربالية بها الصهيوني األمريكي املرشوع
واحدة، قريٌة فالعالم اإلنتاج؛ أدوات عىل سيطرتها عن الدولة وتخيلِّ والربح، والسوق
الدولة عىل األولوية له املفتوح املدني واملجتمع حرة، واملنافسة الجميع، عرص والعوملة
األمريكية، الحياة بمستوى والتمتُّع استهالك إىل حاجة يف والشعوب املغلقة، األيديولوجية
االجتماعية والعدالة تصنيًعا، األكثر الثمانية مجموعة مثل األخرى الدول مهمة واإلنتاج
العقالنية يف الليربالية قيمها دون االقتصادية الرأسمالية الديمقراطية تعني لة. مؤجَّ
التهرُّب أو باألسواق تالعب أو احتكار دون الحرة، املنافسة قوانني واحرتام والرتشيد

الرضيبي.
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ملكية الرسمية، اإلعالم أجهزة يف للديمقراطية ج تروِّ فإنها القائمة؛ الحكم نُُظم والثانية:
عن ودفاًعا األجنبية، املساعدات ي لتلقِّ الخارجية للضغوط رضوًخا امللك، من أكثر
الخارجي الضغط وورقة ظهرها، الخارجية القوى به تُلهب الذي الكرباج ضد نفسها

الفساد. وملف اإلنسان حقوق ملف مثل أخرى، ملفاٍت مع عليها
أحزاب نقد والتقاء املحيل، لالستهالك الحكم نُُظم من الديمقراطية تُستعمل أحيانًا
مستوى عىل حتى الديمقراطي بالخطاب الساحة وملء عليها، واملزايدة املعارضة
دون ديمقراطية واجهة ورياءً، نفاًقا تتمُّ فإنها أفعال حدثت وإن األفعال. دون األقوال
مزيَّفة بانتخاباٍت إما أتت التي القائمة والشورى الشعب مجالس معظم مثل مضمونها،
الواحد الحزب ديمقراطية هي منها. جزء أو كلها بالتعيني، أو الحاكم الحزب لصالح

الصورية. السياسية التعددية من بالرغم
من أو الحياة، الرئيسمدى حكم مدِّ أجِل من الدستور مواد تغيري من حرًجا ترى ال
وقوانني الُعرفية، األحكام مثل الديمقراطية، ضد قوانني سنِّ أجِل من أو التوريث، أجل
والجامعات األهلية الجمعيات انشغال وتحريم اإلرهاب، مكافحة وقوانني الطوارئ،
دون مستأنسة ملعارضٍة والترشيع السياسيني، بامُلعتَقلني السجون وملء بالسياسة،

السيايس. الشارع يف رصيدها لها شعبية ُمعارضة ألحزاب السماح
كأداة الديمقراطية ورقة تستعمل التي ذاتها السياسية املعارضة أحزاب بعض والثالثة:
الداخل. يف السيايس الرصاع أدوات ِضمن من فهي لزعزعته؛ ووسيلة النظام عىل ضغط
يفعل كما عليها الخارجية الُقوى رضا لكسب الورقة تستعمل الليربالية األحزاب وبعض
أيًضا الوقت نفس ويف إرسائيل. مع الفوري التطبيع ذلك يف بما اآلن، الُجدد الليرباليون
الديمقراطية ترتبط وال والديمقراطية. الحرية إىل تتوق التي الشعوب رضا لتكسب
التخطيط الديمقراطية ومع االجتماعية، العدالة الحرية مع يضع ُمتكامل بمرشوٍع
النخبة. تُخاطب ُمحاَرصة، األثر، محدودة زالت ما فإنها األهلية الجمعيات أما الشامل.

اإلنسان. حقوق موضوع نشاطها ويتصدر
الداخل، أو الخارج يف عنها تُدافع سياسية قوًة تجد ال الديمقراطية. أزمة تكمن هنا

الشعوب. مصالح عن دفاًعا ومضمونًا، شكًال
يكون إنما الشعب. هو والخارس الخاص، لصالحه يستغلُّها الكلُّ بها، يؤمن أحد ال
طويل لرتاٍث الحامل الوطنية الثقافة من التسلط جذور بنزع للديمقراطية اإلخالص
مجتمع خلقت التسلط. عىل تقوم اجتماعية بنيٍة إىل تحوَّلت التي السلطان، ثقافة من
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أو املؤسسة ورئيس الرشطي املجتمع، ويف األكرب. األخ أو األب األرسة، يف السيد»؛ «يس
اإلعالمية املؤسسات ويف والوزراء. الهيئات ورؤساء العموميني امُلديرين يف امُلتكرر الهيئة
وابنه وحرمه الرئيس شخص يف الدولة ويف املدرسة. وناظر التحرير رئيس والتعليمية،

الوحيد. أو األصغر أو األكرب
وترسيخها بل واستمرارها، املضادة الثقافة سيادة يف الديمقراطية أزمة تكمن
واإلسالمية بل والقومية، واالشرتاكية الليربالية املعارصة، التحديثية التجارب انهيار بعد
عنارص عىل تقوم زالت ما القومية للنهضة الحامل الوطنية الثقافة ألن واملاركسية؛
الثقافة زالت ما التاريخية. وللمادية االجتماعية والعدالة والديمقراطية للحرية ُمناهضة
الحرة، واالنتخابات السياسية والتعدُّدية للديمقراطية ُمناهضة عنارص عىل تقوم الوطنية
وهو السالم، عبد بن والعز حزم ابن صحته يف يُشكك الذي الناجية الفرقة حديث مثل
الِفرق»، من تكفريه يجب ما «يف عنوان تحت االعتقاد» يف «االقتصاد يف الغزايل وضعه ما
ر تكفِّ التي الحكومة أي الحاكمة؛ والِفرقة الناجية الِفرقة بني التوحيد يف والخطورة
العالقة يجعل الذي للعالم الرأيس التصور أزمة هي بمفردها. وتحكم تخوِّنها أو املعارضة
امُلواطن أفقية، عالقًة وليست واألدنى، األعىل بني عالقة مثًال، واملحكوم الحاكم طرَفني، بني
التقدم، مفهوم إىل الرئاسة مفهوم تحويل أجل من والخلف األمام بني عالقة وامُلواطن،
هللا «إن مثل: القدماء، عن املأثورة األقوال أزمة هي املساواة. مفهوم إىل التبعية ومفهوم
والسلطة املحكوم، عىل للحاكم األولوية تُعطي والتي بالقرآن.» يزع ال ما بالسلطان يزع
املطلقة السلطة يُعطي الذي السيايس الفقه أزمة هي السيايس. الحق عىل السياسية
الحاكم معارضة وأن والرسول، هللا طاعة من األمر، أُويل الحاكم، طاعة أن مثل للحاكم،
واألمر النصيحة، عىل يقوم آخر فقهي تراث وتهميش ِعصيان، عليه الخروج وأن فتنة،
الخروج ورشعية بل القضاة، قايض أمام الحاكم وُمقاضاة املنكر، عن والنهي باملعروف
األمثال أزمة هي جائر». إمام وجه يف حق «كلمة شهادة فأعظم الظالم؛ الحاكم عىل
له قول حاجة الكلب عند ليك كان «إن مثل: الشعبي، الوجدان يف بت ترسَّ التي العامية

له». وغني الرش عن «ابعد واسرتيح»، سده الريح، منه يجيلك اليل «الباب سيد»، يا
عىل ليس تأسيسها وإعادة األساس، من الوطنية الثقافة بناء إعادة هو إذن الحل
ومردود رادٌّ الكل وأن االختالف، رشعية مثل املعارضة ثقافة عىل بل السلطة، ثقافة
ويف استشار». من خاب «ال بالرأي، واالستئثار الحقيقة امتالك ضد الحوار وأدب عليه،
اآلخر. للرأي احرتاًما ناقًصا اإلجماع يكون األمة إجماع واحٌد خالف لو االختالف فقه
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تكفري دون بينهم فيما يختلفون الصحابة وكان أصحابه، يستشري ملسو هيلع هللا ىلص الرسول كان
السيايس للنضال الرئييس الحامل وجعلها الوطنية، الثقافة تثوير هو الحل تخوين. أو
مصالحهم عن دفاًعا الناس وحشد الصامتة، األغلبية تحريك هو الحل القومية. والنهضة
األمة فتعود واسع، جماهريي نضاٍل إىل النخبة معركة من الديمقراطية تخرج حتى العامة
الوطنية، لثقافتها الرئييس املصدر تراثها، وتستلهم ف، توقُّ دون التاريخي مسارها إىل
استعبدتم «ملاذا مثل: األوىل، التعليمية مراحلها يف حفظته ما الجديدة األجيال تُمارس حتى

أحراًرا؟» أمهاتهم ولدتهم وقد الناس

واملرض الصحة

اليقظة مع واملرض الصحة الصغرى»، «الطبيعيات يُسمى فيما أرسطو مؤلَّفات من
إقرار وهي اإلنسانية، الحياة ظواهر وهي واملحسوس. والحاس والهرم، والشباب والنوم،
يُخىش شيئًا أو نقًصا أو عيبًا ليست وهي بالبدن. النفس لعالقة ونتيجة إنساني، لواقٍع
يصحُّ إنسان فكل ويكذِّبه؛ ا رشٍّ به يتطري أو وينفيه، عليه ويتسرت اإلنسان يُخفيه منه
حتى دائم املرض وال وطرازان، شجيع عند حتى دائمة الصحة ال التوايل. عىل ويمرض
وهي باملوت، ينتهي ألنه دائم الهرم وال الهرم، إىل ينتهي ألنه دائم الشباب وال العليل. عند
أهل عند حتى دائم النوم وال وتجيء، تذهب بل دائمة، اليقظة وال األرضية. الحياة نهاية
املحسوس وال واألصم، األعمى مثل حواسه اإلنسان يفقد فقد دائم؛ الحاس وال الكهف.

يغيب. أو يتغري بل دائم،
يوجد وال املوت، مثل الحياة رضورات من الحواس وفقدان والهرم والنوم املرض
السن، يف تقدَّم كلما األكمل الوجه عىل حواسه تعمل وال يهرم وال ينام وال يمرض ال إنسان
واإلنسان الخيال، صنع من يمرض ال الذي اإلنسان اإلنسان. عظمة من ذلك كل إن بل
فانون». البرش «كل بوفوار دي سيمون كتبت لذلك للكائنات؛ مسًخا يكون يموت ال الذي

اإلنساني. الوجود نسيج يف داخلني واملوت والهرم املرض وأصبح
السيما» «شجيع وكذلك وامُلراهقني، األطفال خيال تُلهب شخصية طرازان كان
واآلثار العطرة، بالسرية املوت، بعد إال يأتي ال الخلود الحارة». و«فتوة الشاشة» و«بطل
والزعيم العادل، واإلمام الطيبة، والذكرى الجارية، والصدقة الصالح، والولد الحميدة،

الخالد.
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وأساليب الكشف وأجهزة األدوية وُصنعت والتمريض، الطب كليات ست تأسَّ لذلك
العمليات وإجراء والعالج الحديث، الطب حتى النبوي الطب من ابتداءً امُلتعددة العالج
قادًرا املريض دام ما الداخل، يف العمليات وإجراء العالج، استعىص إن بالخارج الِجراحية

الدولة. حساب عىل يُعاَلج أو الدفع عىل
النبات الحية، الكائنات كل عىل بل وحده، اإلنسان عىل واملوت الحياة دورة تنطبق وال
تخيَّل ومهما هللا. بأمر الحاكم إىل الدودة ومن السوبرمان، إىل الحرشة من والحيوان،
الشباب إىل الهرم ومن الصحة، إىل املرض من اإلنسان يردُّ الذي الحياة» «إكسري األدباء
إىل املوت ومن األحالم)، أحىل يف (حتى اليقظة إىل النوم ومن طول)، عىل شباب (حبك
َحيَاٍة﴾ َعَىل النَّاِس أَْحَرَص ﴿َوَلتَِجَدنَُّهْم الحياة يتمنَّون الذين هم فقط اليهود إن الحياة.
.(٧٨ (النساء: ُمَشيََّدٍة﴾ بُُروٍج ِيف ُكنْتُْم َوَلْو اْلَمْوُت يُْدِرُكُكُم تَُكونُوا ﴿أَيْنََما ،(٩٦ (البقرة:
الجدل هذا هي والحياة إيجاب. سلٍب ولكلِّ سلب، إيجاٍب لكلِّ الجدل، لقوانني وطبًقا
حالوة اإلنسان أدرك ملا الهرم ولوال الصحة، قيمة اإلنسان أدرك املرض فبفضل بينهما؛

الشاعر: لقول طبًقا الشباب،

ال��َم��ش��ي��ُب ف��ع��َل ب��م��ا ف��أُخ��ب��َره ي��وًم��ا ي��ع��وُد ال��ش��ب��اَب ل��ي��َت أال

حرص ملا املوت ولوال والسمع، البرص قيمة اإلنسان أدرك ملا والصمم العمى ولوال
الورد اليانعة. الوردة إىل اإلنسان حنَّ ملا الذابلة الوردة ولوال الحياة، عىل اإلنسان

الرتاب. يعلوه ذلك ومع يذبل، ال الذي وحده هو االصطناعي
يمكن ال وقائع وهي شائعات، املوت أو النوم أو الهرم أو املرض اعتبار فلماذا
﴿َال ينام وال يهرم وال يمرض ال الذي هو وحده هللا إغفالها. يمكن ال وحقائق إنكارها،
.(٢٥٥ (البقرة: اْلَقيُّوُم﴾ اْلَحيُّ ﴿ُهَو يموت وال ،(٢٥٥ (البقرة: نَْوٌم﴾ َوَال ِسنٌَة تَأُْخذُُه
املوت بعد نفسه يخلِّد وكان ويموت، يمرض كان نفسه فرعون إن بل بًرشا؟ الحاكم أليس
والُحيل والرشاب الطعام داخلها يف يضع آثاره. جدرانها عىل يكتب له عظيمة مقربة ببناء
العقاب. أو الثواب الحساب، وتنتظر تأكله. ما تجد فإنها الروح عادت إذا حتى واألواني،

يبلوا. ال حتى التحنيط واكتشفوا املرصيني، اخرتاع من الخلود
يمرضون الذين املرصيني باقي بال فما القصور، يف وهو يمرض فرعون كان وإذا
النقية؟ غري املياه رشب ومن العطش، ومن املستوطنة، األمراض من النجوع، يف وهم
الذين املرصيني بال فما والرشاب، الطعام من لذَّ ما مقربته يف يضع فرعون كان وإذا
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مع البقاء عىل يقدرون وال دعمه، يُرَفع أن قبل الخبز لرشاء الطوابري ويقفون يجوعون
والعالج الشفاء عىل قادًرا الحاكم كان وإذا الوفرية. واألرسة املحدود والدخل األسعار غالء
املرصيني باقي بال فما بالخارج، أو الخاصة الدولية االستثمارية املستشفيات يف بالداخل
العيادات يف أو العامة، املستشفيات يف الدواء ورشاء العالج يستطيعون وال يمرضون الذين
املرصيني بال فما املرض، من يخىش الحاكم كان وإذا باملساجد؟ امُللَحقة أو الخاصة
باقي بال فما األبد، إىل باٍق ألنه الحياة مدى الحكم يريد كان وإذا املوت؟ يتمنَّون الذين
أو الدين عىل والخالف جنيهات، بضعة أجل من بعًضا بعضهم يقتلون الذين املرصيني

ينتحرون؟ أو الربح أو السكن
الخصوم، يروِّجها شائعة هو هل منها؟ نفسه اإلنسان يُربئ تهمٌة املرض فهل
هل بالعقاب؟ دهم وتوعُّ يروِّجونها من واتهام وتفنيدها وتكذيبها دحضها إىل وتحتاج
واملخاطرة االستمرار، وتهديد االستقرار، يف والطعن القالقل، إثارة هدفه ُمغِرٌض خربٌ هو
ا ردٍّ املسلمون قال كما هللا من واملرض والصحة باإلنسان، تحلُّ مصيبة هو هل بالنظام؟
بالبالد تحلُّ وطنية كارثٌة هو هل الحي؟ الكائن طبيعة من جعلهما الذي أرسطو عىل
واآلخرة الدنيا وخراب العالم نهاية هو هل ومستقبله؟ حارضه عىل وتقيض أمنه، د تهدِّ

باالنتظار؟
عىل يجثم ن ممَّ الخالص مظاهر وأحد املكبوتة ورغباتهم الناس تمنيَّات تكون ربما
واملظلومني امُلضطَهدين تفكري مظاهر أحد بالتمنِّي والتفكري الزمان. من عقوًدا صدورهم
الظالم، من الخالص بتمنِّي امُلعتَقالت، يف واملعذَّبني السياسيني واملسجونني واملقموعني
الحارض، كابوس من القريب بالخالص املستقبل يف األمل من نوع هو ظالم». يا يوم «لك

النوع. نفس من أخرى بكوابيس املستقبل يف استمراره وعدم
بيَديه، السلطة ترتكز والذي الواحد، الفرد عىل يقوم الذي امُلطَلق الحكم نتائج وتلك
والطغيان. التسلط يف والغنى، والفقر والحرب، السلم يف للبالد، املصريية بالقرارات وينفرد
مرص» «أنا أو ديجول، يقول كان كما فرنسة» «أنا والفرد، الدولة بني التوحيد حصيلة هذه
صغرى، موتٌة النوم وأن النهاية، عالمات من املرض أن يظن فرعون. يقول كان كما
ِكتَاٌب﴾ أََجٍل ﴿ِلُكلِّ ،(٣٠ (الزمر: َميِّتُوَن﴾ َوإِنَُّهْم َميٌِّت ﴿إِنََّك املوت يتبعه الهرم وأن

.(٣٨ (الرعد:
الجسد مرض بمعنينَي؛ مرة وعرشين أربًعا القرآن يف املرض ذُِكر الكريم القرآن ويف
َمِريًضا ِمنُْكْم َكاَن ﴿َفَمْن رمضان صوم عدم يف حرج املريض عىل وليس مرَّات)، (عرش
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عن والدفاع الجهاد يف املشاركة أو ،(١٨٤ (البقرة: أَُخَر﴾ أَيَّاٍم ِمْن ٌة َفِعدَّ َسَفٍر َعَىل أَْو
َحَرٌج﴾ يُنِْفُقوَن َما يَِجُدوَن َال الَِّذيَن َعَىل َوَال اْلَمْرَىض َعَىل َوَال َعَفاءِ الضُّ َعَىل ﴿َليَْس األوطان
يشمل القلب فمرض األخطر؛ وهو مرة)، عرشة (خمس القلب ومرض ،(٩١ (التوبة:
أيًضا ويشمل التبعية، من بدًال بيدها مصريها أخذ عىل النفس قدرات يف والشك الريبة
حرج املريض عىل وليس يفعلون. ال ما يقولون الذين امُلنافقون وهم والُخيالء، الغرور
ال ما تكليف باب من ألنه والرئاسة؛ الحكم ذلك يف بما والتزاماته واجباته كل ل يؤجِّ أن

ومحكومني. حاكمني للعاملني، رحمًة الرشيعة أتت وقد يُطاق.

الرابعة السلطة

ومن الفرنسية، الثورة مثل الشعوب ثورات مكتسبات ومن املعرفة، الدستورية املبادئ من
والترشيعية القضائية الثالث؛ السلطات بني الفصل مبدأ مونتسكيو، مثل الفالسفة رؤى
لفظ من بدًال السلطات بني «التمييز» لفظ استعمال املحدثني بعض ل ويفضِّ والتنفيذية.
الليربالية حتى املختلفة السياسية والنُّظم التجارب أثبتت إذ بالواقع؛ اعرتاًفا «الفصل»

الثالث. السلطات هذه بني التام الفصل استحالة منها
املجتمع، ثورة د يجسِّ زعيم وظهور والسيايس االجتماعي التحول لحظات ففي
فرنسة يف ديجول مثل األُخريني، السلطتنَي عىل التنفيذية للسلطة فيه األولوية تكون
ومثل الثانية، العاملية الحرب يف املقاومة وتنظيم النازي االحتالل من تحريرها أثناء
وتنفيذًا ترشيًعا املرصية الثورة مبادئ بشخصه د جسَّ عندما الستينيات يف النارص عبد
والشيوعيني، اإلخوان من السياسيني وامُلعارضني السابق، اإلقطاع رجال بمحاكمة وقضاءً
التاريخية، الزعامات عرص انتهاء حتى باندونج منذ الثالث العالم زعماء معظم ومثل
مستمرَّين وموجابي كاسرتو زال وما كنياتا، سيكوتوري، نكروما، كارنو، سو تيتو، نهرو،

الجميل. العرص روح من
اشرتاكي األيديولوجي، هها توجُّ عن النظر برصف السياسية النُّظم كل وتؤكِّد
الترشيعية السلطتني عىل القضائية السلطة أولوية عىل قومي، أو وطني رأسمايل، أو
تفصل التي وهي امللك. أساس والعدل العدل، تمثِّل ألنها عنهما واستقاللها والتنفيذية،
يلجأ لذلك ضده؛ وتنفيذ صفه يف قانون بني امُلواطن حقوق وضياع النزاع حالة يف بينهما
ُمقاضاة امُلواطن ويستطيع بل حقوقهم، ألخذ اإلدارية املحكمة يف القضاء إىل امُلواطنون
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الحقوق؛ ضياع عن األول املسئول باعتباره الجمهورية، رئيس التنفيذية، السلطة رئيس
والرشاء، البيع عمليات حول امُلواطنني بني النزاعات حل فقط ليس القضاء فوظيفة

واملحكوم. الحاكم بني أيًضا بل والالملكية، وامللكية والطالق، والزواج
فحكم األنبياء، فيه وانقطع امللوك، فيه غاب إرسائيل بني تاريخ يف وقت جاء قد
من أشهر اإلسالم يف القضاء وتاريخ النبي. وعدل امللك قوة بني القايض يجمع إذ القضاة؛
وللمقهور الغني، ضد وللفقري الحاكم، ضد للمحكوم القايض حكم فطاملا يُستدعى؛ أن
ورشيف ورعية، وسلطان وغفري، أمري بني فرق ال القانون، أمام سواءٌ فالكل القاهر؛ ضد
الذِّمي نرص وطاملا نار. من بجمرة يقيض إنما ألنه بالورع؛ له مشهود والقايض ي. وعامِّ
مشهود مرص يف القضاء وتاريخ للقصاص. طبًقا األكرمني ابن عىل وامُلواطن املسلم، عىل
بعض إىل أو الحكام، أهواء إىل بعضهم وميل القضاة، مذبحة ضد استقالله عن بدفاعه له
يف حاليٍّا القضاة نوادي به تقوم وما الرأي. بقضايا يتعلق فيما امُلتشددة السلفية التيَّارات
والخارج، الداخل يف الجميع له يشهد التنفيذية السلطة طغيان ضد القانون عن الدفاع
يستمع لم إن الظالم الحاكم ضد الناس ثورة يقود الذي هو الفقه يف القضاة قايض إن بل
يُعزل. وال يُعني القضاء. أحكام يُنفذ ولم املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر النصيحة إىل
الدساتري ووضع القوانني سن سلطة الثانية؛ املرتبة يف الترشيعية السلطة وتأتي
والسؤال التنفيذية. السلطة وبني وبينهم البعض، بعضهم بني الناس عالقات وتنظيم
وهل تعديلها؟ أو القوانني سن بها املنوط الهيئة هذه هي ما ذلك؟ يتم من لصالح هو:
فيما الحاكم لرغبة طبًقا القوانني ل تُفصَّ أال الخاص؟ الصالح أو العام الصالح ترعى
إلغاء أو النرش، قضايا يف الحبس قوانني أو التوريث، أجل من القوانني» «ترزية يُسمى
اختالف عن النظر برصف واحد ى واملسمَّ اإلرهاب، مكافحة قانون ووضع الطوارئ قانون
األمن أجهزة سيطرة من مزيد أجل من الطالب ولوائح الجامعات قوانني وتعديل األسماء،
يظلم، ال ألنه كدستور بالقرآن اإلسالمية الحركة تُطالب لذلك التعليمية؟ سات املؤسَّ عىل
باستقالل القانون رجال ويُطالب العدل. عىل تقوم ألنها اإلسالمية الرشيعة وبتطبيق

التنفيذية. السلطة عن القضائية السلطة استقالل مثل الترشيعية السلطة
أو تعصاه وال القانون تُنفذ التي وهي املطاف. نهاية يف التنفيذية السلطة تأتي ثم
أجهزة يف أساًسا وتتمثل بالقوة. ذه وتنفِّ القضاء بأحكام تلتزم التي وهي عليه، تعتدي
وحدها القوة أحيانًا الرشطة استعمال هو بالفعل يحدث وما والدفاع. واألمن الرشطة
األقسام يف امُلواطنني تُعذب القانونية. اإلجراء مخالفات مع التنفيذية السلطة رغبات لتنفيذ
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األولوية له السيايس وامُلعتَقل كاذبة، اعرتافاٍت إىل الستدراجهم والسجون املعتقالت ويف
نشطاء عىل للقبض التُّهم تلفيق يتم ما وكثريًا الجريمة. ُمرتكب الجنائي امُلعتَقل عىل
للمثل طبًقا الرشطة مفاسد عن والفنَّانون األدباء عربَّ ما وكثريًا السياسية، املعارضة

حراميها.» «حاميها الشعبي:
يُجيز الذي الطوارئ قوانني باسم السياسيني للخصوم العسكرية املحاكم تُقام
أو جريمة أو تحقيق دون شهور ستة ملدة االعتقال وتجديد أسبوعني، ملدة االعتقال
الجيش رئيس فهو يشء؛ كل بيده الدولة، رئيس هو التنفيذية، السلطة رئيس محاكمة.

والتنفيذية. والترشيعية القضائية األجهزة وكل والحزب والرشطة
القوانني، تصوغ التي هي الترشيعية والسلطة تُقرر، التي هي التنفيذية السلطة

التنفيذية. السلطة من فرع القضائية والسلطة
والقنوات الصحف وانتشار املعلومات ثورة منذ الرابعة»، «السلطة كله ذلك من واألهم
سلطة هي اإللكرتونية، واملواقع املعلومات وشبكات واملسموعة املرئية واألجهزة الفضائية
الصحيح الخرب سلطة هي بحقوقهم. الناس وتبصري الحقيقة، عن والكشف العام، الرأي
«والية وامُلحَدثون والفقهاء، العلماء سلطة القدماء اه سمَّ ما وهو اآلخر. والرأي والرأي
هي والتنفيذية. والترشيعية القضائية السلطة عىل األولوية لها العلماء سلطة الفقيه».
سلطة هي عليه. التعرُّف امُلفوضني» «هيئة تُحاول الذي العام الرأي سلطة األوىل، السلطة

الكذب. وكشف بالحق الجهر
صحف من سبعة تحرير رؤساء عىل التنفيذية السلطة قبض إلقاء فإن ثَم ومن
أولوية وعىل السلطات، بني الفصل عىل قضاء القضائية، السلطة إىل وتقديمهم املعارضة
به يقوم كان بما اليوم الصحفي يقوم إذ األخرى؛ الثالث السلطات عىل الرابعة السلطة
الخرب صحة إال له مرجع وال الحق. عن اإلعالن باألمس، وامُلفتي واإلمام والفقيه العالم
الرأي ومواجهة باالعتقال، وليس الصادق، بالخرب الكاذب الخرب عىل والرد الحي. وضمريه
سلطتها، استعمال األخرية، السلطة وهي التنفيذية، السلطة تُيسء بالحبس. وليس بالرأي
الهرم لسياسة واتباًعا للموازين، قلبًا األوىل، السلطة وهي الرابعة السلطة يف وتطعن

املقلوب.
بها ع ويُرشِّ القايض، بها يحكم التي الحقيقة عن الكشف هو الرابعة السلطة دور

األمن. أجهزة وتُنفذها امُلرشع،
اليقظ، والوعي العام، الرأي سلطة املجتمع، يف األوىل السلطة هي الرابعة السلطة
واإلمام املسجد خطيب بها يقوم الشعوب. وتحريك الحكام، ومراقبة بالحقوق، والتوعية
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إرضاءً وليس الحق، ابتغاء إال يُفتي ال القايض. إىل امُلختصم يلجأ أن قبل القديم تراثنا يف
حكم انهار وقد جائر. سلطان وجه يف حق كلمة قوُل شهادة أعظم وأن السلطان، لرغبة
َلُه آَمنْتُْم ﴿َقاَل الناس عقول يف فرعون وتحكَّم وحدها. القوة عىل اعتمد ألنه وثمود عاد
أََشدَّ َكانُوا َقبِْلُكْم ِمْن ﴿َكالَِّذيَن زائلة والبنون املال قوة ،(٧١ (طه: َلُكْم﴾ آذََن أَْن َقبَْل
اْألَْرِض ِيف يَِسريُوا ﴿أََوَلْم التاريخ سنة وتلك ،(٦٩ (التوبة: َوأَْوَالًدا﴾ أَْمَواًال َوأَْكثََر ُقوًَّة ِمنُْكْم
اْألَْرِض ِيف َوآثَاًرا ُقوًَّة ِمنُْهْم أََشدَّ ُهْم َكانُوا َقبِْلِهْم ِمْن َكانُوا الَِّذيَن َعاِقبَُة َكاَن َكيَْف َفيَنُْظُروا
ال والسلطان واملال ،(٢١ (غافر: َواٍق﴾ ِمْن ِهللا ِمَن َلُهْم َكاَن َوَما ِبذُنُوِبِهْم هللاُ َفأََخذَُهُم
أَْكثََر َكانُوا َقبِْلِهْم ِمْن الَِّذيَن َعاِقبَُة َكاَن َكيَْف َفيَنُْظُروا اْألَْرِض ِيف يَِسريُوا ﴿أََفَلْم يُْغنيان

.(٨٢ (غافر: يَْكِسبُوَن﴾ َكانُوا َما َعنُْهْم أَْغنَى َفَما اْألَْرِض ِيف َوآثَاًرا ُقوًَّة َوأََشدَّ ِمنُْهْم

الرؤساء سلطة حدود

ونُُظمها بدولهم يشاءون ما يفعلون وأنهم حدود، بال سلطاتهم أن الرؤساء يظنُّ
والرشطة الجيش أيديهم، يف والقمع السيطرة فأدوات باإلله؛ ُمتشبهني وشعوبها، السياسية
الربملانية واالنتخابات الترشيعية واملؤسسات الثروة ومصادر الدولة وجهاز األمن وأجهزة
يعصون ال والتي الخارجية والقوى بل اإلعالم، وأجهزة التعليم ونظم القومية والصحافة

الخارج. يف سيد الداخل يف والحر للخارج، عبد الداخل يف فالسيد أمًرا؛ لهم
ِلَما اٌل ﴿َفعَّ القديمة األشعرية من هلل موروث تقليدي تصوٍر إىل راجع تصوٌر وهو
،(٨٢ (يس: َفيَُكوُن﴾ ُكْن َلُه يَُقوَل أَْن َشيْئًا أََراَد إِذَا أَْمُرُه ََّما ﴿إِن ،(١٠٧ (هود: يُِريُد﴾
َرَمى﴾ هللاَ َوَلِكنَّ َرَميَْت إِذْ َرَميَْت ﴿َوَما ،(٣١ (اإلنسان: هللاُ﴾ يََشاءَ أَْن إِالَّ تََشاءُوَن ﴿َوَما
من وراثًة الحكم وانتقال األمويني انتصار منذ نية السُّ للدولة إفراز وهو .(١٧ (األنفال:
ديني تصوٍر يف ترشيًعا له يجد سيايس وضٌع فهو مروان؛ بني أمراء إىل يزيد إىل معاوية
املعتزلة عاَرضه الذي التصور وهو للسياسة. الرشعية يُعطي الذي هو الدين كان ملَّا
عن والتعويض واألصلح، الصالح وفعل القانون، سيادة مثل العقلية بالواجبات القائلون
﴿َال ،(٣٣ (األنبياء: يَْسبَُحوَن﴾ َفَلٍك ِيف ﴿ُكلٌّ الطبيعة قوانني واطراد واالستحقاق، اآلالم،
تَِجَد ﴿َوَلْن ،(٤٠ (يس: النََّهاِر﴾ َساِبُق اللَّيُْل َوَال اْلَقَمَر تُْدِرَك أَْن َلَها يَنْبَِغي ْمُس الشَّ
فالكون .(٤٣ (فاطر: تَْحِويًال﴾. ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد ﴿َوَلْن ،(٢٣ (الفتح: تَبِْديًال﴾ ِهللا ِلُسنَِّة
جزءًا واآلثار الطبيعة يف النظر كان لذلك لقانون؛ طبًقا يسري والتاريخ للسنن، يخضع

االعتبار. من
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الدستور الرئيس خرق وإن الدستور، يحدُّها الرؤساء سلطة الديمقراطية النُّظم ويف
واملحكمة القضاء ويُراقبها ُحوِكم. وإال الترشيعية، والسلطات الربملان ويحدُّها يُعَزل.
ويُواجهها والقوانني. الدساتري خرقوا ما إذا الرؤساء ضد تحكم التي العليا الدستورية
ورأس العام، للرأي ملك العامة فالوظيفة الحرة؛ الصحافة عنه تعربِّ الذي العام الرأي
الداخل، من الرؤساء سلطة تُحدد العام. الصالح رعاية عن مسئول التنفيذية السلطة
الكنيسة تسلُّط ضد الديمقراطية نشأت فقد الديمقراطي؛ السيايس النظام طبيعة من
رئيس سلطة بني الرئيس فيها يجمع التي الرئاسية النُّظم يف واإلقطاع. املطلقة وامللكيات
النُّظم ويف والدستور. بالربملان الرؤساء سلطة تتحدد الوزارة، رئيس وسلطة الدولة
الوزراء رئيس يكون الوزراء، ورئيس الدولة رئيس سلطة بني تفصل التي الربملانية
السلطة إنما (بروتوكويل)، رشيف منصٌب إال للرئيس يكون وال الربملان، أمام املسئول هو

وحكامه. ُممثليه ينتخبه الذي للشعب
خاصة ملكيٌة فالدولة حدود؛ بال سلطاتهم أن الرؤساء يظنُّ التسلطية النُّظم ويف
بأسمائهم، الدول أسماء تُسمى السالح. بقوة عليها استوَلوا أو ورثوها ضيعٌة لهم،
واالحتجاب العزلة يف االشرتاكية، أو الرأسمالية يف والسالم الحرب يف املصريية والقرارات
من ُملَهمون بأيديهم. القومية املسئولية ل وتحمُّ االنتشار يف أو الُقطرية، الحدود داخل
األعمال ورجال الضغط لجماعات خاضعون أو الكربى، القوى إلمالءات تابعون أو هللا،
األرسة يف السيد» «يس هو فالرئيس موروث؛ أبوي تصوٌر هو والثروة. السلطة بيدها التي
هو امُلعتَقل. ويف الرشطة قسم يف اإلمارة، ويف الوزارة يف والجامعة، املدرسة يف واملجتمع،
أو عشرية أو قبيلة إىل ينتمي فالرئيس ِعرقي؛ أو طائفي أُرسي قبائيل شعائري تصوٌر
ممارسة كثرة ومن ومذهبه. طائفته عن أو بلدته بني عن يُدافع ِعرق. أو طائفة أو عائلة
حدود لتُبني والداخلية الخارجية املخاطر تبدأ حدود، بال الرؤساء سلطة أن االقتناع، هذا
بالضغوط أو وأفغانستان، العراق يف حدث كما املبارش الخارجي بالغزو الرؤساء سلطة
والصومال السودان يف يحدث كما األوطان تفكيك أو مرص، يف يحدث كما الخارجية
والقبيلة العشرية لصالح بالوطن تضحية األهلية، الحروب حد إىل يصل قد والذي ولبنان،

واملذهب. الطائفة أو
فاألوطان أنواعها؛ بشتَّى الداخلية املقاومة هي الرؤساء سلطة حدوَد يُبني وما
انقالب مظاهرها ومن املطلقة. الرؤساء سلطة بلغت مهما التطويع عىل عصيَّة والشعوب
االستعمار سلطة من بالرغم العربي، الوطن يف الخمسينيات أوائل يف حدث كما الجيش
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زعماء الرؤساء اغتال كما الرؤساء اغتياالت حركة تصحبه وقد واألمن. واإلقطاع والقرص
جماعاٌت تتكون وقد الحديد. إال الحديَد يفلُّ فال واألوطان؛ الشعوب واستعبدوا املعارضة،
واألمن والرشطة الجيش قوى وتُقاوم الرؤساء، سلطة ملقاومة مسلَّحة علنية أو ِرسية
ثورٌة تقوم وقد باكستان. يف اآلن يحدث وكما الجزائر، يف حدث كما الجبال يف خاصًة
ضد ١٩٦٨م مارس يف مرص يف حدث كما واسعة جماهريية وتحرُّكاٌت عارمة شعبية
١٩٨٦م يناير ويف األسعار، غالء ضد ١٩٧٧م يناير ويف ١٩٦٧م، (حزيران) يونيو هزيمة
الجوع ضد فئوية جزئية مظاهراٌت تندلع وقد الدولة. يف األغنياء ضد املركزي األمن من
الوزارات كربى يف املوظفني ومن املصانع، كربى يف العمال من والبؤس والضنك والغالء
وقد لبنان. مثل الشوارع يف مدني عصياٍن إىل املعارضة تتحول وقد املالية. واملصالح
املهنية والنقابات واالتحادات بالجامعات التدريس هيئات وأعضاء القضاء نوادي تتحرك
أسوار داخل حصارها من بالرغم الطالب مظاهرات تتواىل وقد املدني. املجتمع ومنظمات
اإلسالميني الطالب وشطب األمن، ل وتدخُّ املفروضة، الطالبية اللوائح ضد الجامعات
كل وتتناول املعارضة، صحف صوت يعلو وقد االنتخابات. قوائم من النارصيني أو
مدى الرئاسة االنتخابات، تزوير الحاكم، الحزب سلطة السيايس، العقل يف املمنوعات

األموال. تهريب االحتكارات، الحاكمة، الطبقة فساد التوريث، الحياة،
دوٍل يف يعيشون ال وأنهم املطلقة، لسلطاتهم حدوًدا هناك أن الرؤساء يدرك هنا
قد السياسية. النُّظم عن مستقلة كياناٌت األوطان وأن واملؤسسات، الشعب من خاوية
وتطيش أعصابه، فيفقد سلطته، حدود يُدرك عندما جريح أسٍد إىل الرئيس ل يتحوَّ
مذبحة يف الثانية الجمهورية رئيس فعل كما السجون يف ُمعارضيه كل فيضع رضباته،
العسكرية املحاكم أمام املعارضة صحف رؤساء من سبعة تقديم أو ١٩٨١م، سبتمرب
ماذا ندري وال املنصة، حادث األول عن فنتج الثالثة؛ الجمهورية رئيس اآلن يفعل كما

الثاني. الحدث عن ينتج
َميٌِّت ﴿إِنََّك الفجائي باملوت األوان فوات بعد سلطاتهم حدود الرؤساء يُدرك وقد
اخرتاق عىل قادر فالعنف الواقع؛ يف به التنبؤ يمكن ال بما أو ،(٣٠ (الزمر: َميِّتُوَن﴾ َوإِنَُّهْم
أعداؤه يراد لرئيٍس السم دس أو ١٩٨١م، أكتوبر ٦ يف املنصة حادث مثل األمن سياج
حدث كما طائرته وقوع أو الفلسطينية، الوطنية السلطة لرئيس حدث كما منه التخلص

السودان. تحرير جبهة رئيس جارانج لجون
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بقاؤه القوى. ُمتعدد فالعالم األشياء؛ طبائع ضد مطلقة َمفسدٌة املطلقة السلطة إن
عند الطغاة نُُظم ونهاية التاريخ تجارب تُثبته ما وهو امليزان، يميل ال حتى توازنها يف
الفراعنة مصري كان وهكذا املقصلة. يف بإعدامهم الحديث الغرب ويف والرومان، اليونان
َلِمَن َُّه َوإِن اْألَْرِض ِيف َلَعاٍل ِفْرَعْوَن ﴿َوإِنَّ ،(٣٨ (القصص: َغرْيِي﴾ إَِلٍه ِمْن َلُكْم َعِلْمُت ﴿َما
نفسها: عن تتحدث مرص يف إبراهيم حافظ ذلك عن عربَّ وكما ،(٨٣ (يونس: ِفنَي﴾ اْلُمْرسِ

ال��ت��ع��دي ُع��ق��ب��ى وت��ل��ك زال��ت ث��م وج��ارت ع��ل��يَّ دول��ٌة ب��َغ��ْت ك��م

يبقى ال الجبَّارين»، قاصم أكرب «هللا شعار إيران يف اإلسالمية الثورة رفعت ولذلك
َوأَْكثََر ُقوًَّة ِمنُْكْم أََشدَّ َكانُوا َقبِْلُكْم ِمْن ﴿َكالَِّذيَن وأوالدهم أموالهم كثرت ولو حتى الطغاة
ِمَن َقبِْلِه ِمْن أَْهَلَك َقْد هللاَ أَنَّ يَْعَلْم ﴿أََوَلْم التاريخ سنة تلك ،(٦٩ (التوبة: َوأَْوَالًدا﴾ أَْمَواًال
اْألَْرِض ِيف يَِسريُوا ﴿أََفَلْم الطغاة يبقى فال ،(٧٨ (القصص: ُقوًَّة﴾ ِمنُْه أََشدُّ ُهَو َمْن اْلُقُروِن
َفَما اْألَْرِض ِيف َوآثَاًرا ُقوًَّة َوأََشدَّ ِمنُْهْم أَْكثََر َكانُوا َقبِْلِهْم ِمْن الَِّذيَن َعاِقبَُة َكاَن َكيَْف َفيَنُْظُروا
املقيِّدة القوانني وال املركزي األمن ِعيص فال ،(٨٢ (غافر: يَْكِسبُوَن﴾ َكانُوا َما َعنُْهْم أَْغنَى
ِيف َفاْستَْكَربُوا َعاٌد ا ﴿َفأَمَّ وثمود عاد استكربت لقد الطغيان. استمرار عىل قادرة للحريات
ِمنُْهْم أََشدُّ ُهَو َخَلَقُهْم الَِّذي هللاَ أَنَّ يََرْوا أََوَلْم ُقوًَّة ِمنَّا أََشدُّ َمْن َوَقالُوا اْلَحقِّ ِبَغرْيِ اْألَْرِض
بسبب مرص املؤرخني بعض وصف لذلك ١٥)؛ (فصلت: يَْجَحُدوَن﴾ ِبآيَاِتنَا َوَكانُوا ُقوًَّة

والنفاق». الطغيان «أرض بأنها فيها السائد الفرعوني النظام

الفقراء وقوة األيديولوجيات حدود

والرشقية الغربية املجتمعات يف سواء للثورة، امُلحرك العنرص دائًما األيديولوجيات كانت
ضد إيران يف اإلسالمية والثورة واإلقطاع، امللكية ضد الفرنسية الثورة مثل سواء حدٍّ عىل
واإلقطاع، القيرص ضد ١٩١٧م االشرتاكية والثورة الخارج، يف والتبعية الداخل يف القهر
الطويلة واملسرية واالستقالل، الحرية أجل من الربيطاني االحتالل ضد األمريكية والثورة
والفقر، القهر واالقتصاد، السياسة عنارص فيها وتتداخل اإلقطاع. ضد للفالحني الصني يف

واملساواة. الحرية عن دفاًعا
أمًرا األيديولوجية الثورات كانت الحديث. العرب تاريخ يف اليشء نفس وحدث
أيديولوجية أحزاٌب العربية النهضة فجر منذ تكوَّنت التي السياسية فاألحزاب طبيعيٍّا؛
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الليربالية عىل تقوم اقتصادي كنظاٍم فالرأسمالية فكرية؛ لتيَّاراٍت عمليًة ممارساٍت تُمثل
وفساد وسلب نهب إىل تتحول فإنها قيمها دون الرأسمالية قامت ما فإذا سيايس؛ كنظاٍم
اشرتاكي كنظاٍم واالشرتاكية الخارج. إىل األموال رءوس وتهريب واستغالل واحتكار
أو طوباوية اشرتاكيًة كانت سواء االجتماعية، والعدالة املساواة أيديولوجيات عىل تقوم
تيَّاٍر عىل تقوم القومية واأليديولوجية ماركسية. أي علمية؛ أو قومية أو ليربالية أو دينية
الدين. أو الِعرق بالرضورة وليس والثقافة، واللغة والتاريخ األمة وحدة عىل يعتمد فكري
األخرى اإلسالمية واألحزاب العربي الوطن يف اإلسالمية الحركات كربى املسلمني واإلخوان
َلْم ﴿َوَمْن سات ومؤسَّ ونُُظم ورشيعة، عقيدة اإلسالم اإلسالمية، األيديولوجية عىل تقوم
الُّوَن﴾،  ﴿اْلَفاِسُقوَن﴾. ﴿الضَّ ،(٤٤ (املائدة: اْلَكاِفُروَن﴾ ُهُم َفأُوَلِئَك هللاُ أَنَْزَل ِبَما يَْحُكْم
القرن من األول النصف يف العربي والوطن مرص بها مرَّت التي السياسية التجارب وهي
عىل وللشعار الواقع، عىل وللفكر االقتصاد، عىل للسياسة فيها األولوية كانت العرشين.
ُهويته عن تعبريًا األيديولوجي والؤه له الحديث أو الرتاثي فاملجتمع االجتماعي؛ الوضع

فقره. عن تعبريًا االجتماعي والئه قبل
السياسية؛ األيديولوجيات هذه بني املشرتك القاسم هي الوطنية األيديولوجية وكانت
الخمسينيات يف واالشرتاكية الوطنيون، مرص باشوات قادها العرشينيات يف فالليربالية
والحركة األربعينيات. يف الوطني النضال حصيلة األحرار الضباط قادها والستينيات
املرصيون الوطنيون قادها قطب وسيد البنا حسن إىل رضا ورشيد األفغاني منذ اإلسالمية
خاصًة األحزاب، باقي مع تحالُف يف حكمت التي واملاركسية والقرص. االستعمار ضد
التحرُّر زعماءُ لواءها حمل واليمن، والعراق سورية يف االشرتاكي العربي البعث حزب

االستعمار. ضد الوطني
١٩٥٢م، ثورة أو ١٩١٩م ثورة سواء وطنيًة، ثوراٍت مرص يف الكربى الثورات وكانت
النضال مثل واالستقالل الحرية عن دفاًعا أيًضا قامت الشعبية التحرُّكات بعض إن بل
قناة يف الفدائيني وحرب ١٩٥١م، يف الجماهري وحركات األربعينيات، يف مرص يف الوطني
١٩٦٨م مارس ومظاهرة ١٩٥٤م، يف مارس وأزمة الربيطاني، االحتالل ضد السويس
واستمرَّت الطريان. قادة عىل فة املخفَّ واألحكام ١٩٦٧م، (حزيران) يونيو هزيمة ضد
عىل اإلرسائييل والُعدوان العراق، شعب عىل األمريكي الُعدوان ضد الوطنية املظاهرات
العدوان ومواجهة االجتماعية، املعركة عىل األولوية لها الوطنية فاملعركة فلسطني؛ شعب

الداخل. يف القهر مواجهة عىل مقدَّم الخارج يف
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االنتفاضة يف األسعار غالء ضد الفقر بدافع ذلك بعد الجماهريية التحرُّكات توالت ثم
عمال مظاهرات ثم ١٩٨٦م، يناير يف املركزي األمن قوات وتمرُّد ١٩٧٧م، يناير يف الشعبية
العدوى وبدأت العام. هذا العقارية والرضائب املالية وزارة وموظفي املحلة يف النسيج
فالطبقات نقاباتهم؛ خارج الفالحون إليهم وينضمُّ واملوظفني، العمال باقي لدى ترسي
النقابات املتوسطة، القنوات دون للناس مبارشًة يصل وصوتها رضًرا، األشد هي املحرومة

الدولة. وأجهزة واألحزاب واالتحادات
العقود يف الجماهري تحريك عىل قدرتها يف حدوًدا السياسية لأليديولوجيات أن ظهر
وكتَّابًا فني مثقَّ النخبة، من قادتها فة، املثقَّ والنخبة النخبة، يف محصورة فهي األخرية؛
ا كمٍّ قلة هي والنقابيني. واملهنيني الطالب من النخبة من وجماهريها وأدباء. وفنانني
تُعايش لم التي املتوسطة الطبقة إىل ينتمون التكوين. حيث من وكيًفا العدد، حيث من
قيادات تكوين التقدمية األحزاب بعض محاوالت من بالرغم الضنك، تعرف ولم الحرمان
الِفرقة نفسه يعترب منها كلٌّ بينها، فيما وتتنافس السلطة، عىل تتسابق وفالحية. عمالية
ائتالف أو وطنية، جبهة تكوين صُعب وبالتايل بينها؛ الوطني الحوار يغيب الناجية.
سياسية. ورؤيٍة ثقافية وبنيٍة نظري كأساٍس التعددية لغياب نظًرا البالد إلنقاذ عريض
لقمة توفري عىل السيايس املذهب لنرصة فاألولوية ًشا؛ مهمَّ زال ما فيها االجتماعي الجانب
الجناح الوفدية، الطليعة مثل آخر من أكثر حزٍب يف الجانب هذا يربز قد صحيح العيش.
مصطفى عند االشرتاكي اإلسالم أو النارصية، أو التقليدي الوفد حزب يف االشرتاكي
يظل ذلك ومع وتونس. مرص يف اإلسالمي» «اليسار يف وتطويره قطب وسيد السباعي

الحزبية. الكتلة هات توجُّ عىل مبنيٍّا أثره
تستطيع ولم الحاكم الحزب خذلهم أن بعد االنفجار يف وبدأت الفقراء، قوة نمت لذلك
يف أيديولوجية أو نظرية أي من أبلغ الجوع ضد والثورة حقوقهم. نيل املعارضة قوى
الجوع عن واملقاالت والقصائد النظريات كل إن سارتر: بول جان قال وكما الجوع.
أكرب البقاء أجل من فالرصاع خبز؛ قطعة هي إنما جوًعا. يموت أن من طفًال تمنع لن
والبؤس والضنك الفقر املذهبي. الوالء أو األيديولوجي االنتساب من التحرك عىل دافع
للرشب الصالحة غري واملياه الطافحة واملجاري والبطالة والجهل والُعري واملرض والعوز
إىل الناس يدفع ُمشاَهد ِحيس واقٌع ذلك كل الشوارع، يف د والترشُّ املستحيلة واملواصالت
موظف أو طليعي، نظري ف مثقَّ إىل حاجة دونما الشوارع إىل النزول وإىل الرصاخ،
وأمانة التثقيف لجان إىل حاجة يف ليست التلقائية الجماهري وحركة الحزب. يف أيديولوجي

الحزب. يف التنظيم
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بني الُهوة واتساع العوملة، ومآثر الخارجية الظروف الجماهري تحرُّكات من ويزيد
االستهالك، قيم وذيوع السوق، قوانني وسيادة االشرتاكية، النُّظم وانهيار والفقراء، األغنياء
املواد عن التدريجي الدعم ورفع املحلية، واملرتَّبات العاملية باألسعار االحتياجات ورشاء
واتباع والعمل، واإلسكان التعليم يف والطلب العرض قوانني إىل يشء كل وتحويل األولية،
ذلك يف بما الخاص، للقطاع وتركه االقتصاد عن أيديها الدولة برفع الدويل البنك وصايا

والخبز. واإلسكان والغاز، والكهرباء واملاء والصحة، التعليم ِخدمات قطاع
نسبة وترتفع والفقراء، األغنياء بني الُهوة وتتَّسع تأزًُّما، االجتماعي الواقع ويزداد
ورجال العليا للطبقات البذخ مظاهر وتنترش الرخيص، السكن إيجاد ويصعب البطالة،
املرصية للقرى األجنبية واألسماء املصايف، أو الجديدة املدن يف الراقية األحياء يف األعمال
مرص. أرض عىل األوروبي» «الريف مثل التابعة العربية أو ماري)، دي (ستيال (مارينا)،
قانون أدنى بال باألسعار التالعب ويتم البناء، مواد مثل الرئيسية للمواد االحتكار وينترش
فرد ثروات وتبلغ العام، دينها ضعف يُعادل بما الخارج إىل مرص أموال وتُهرَّب رابط. أو

مرص. ديون ضعف واحد
مرص، عزلة بالعيان؛ ومشاهدته حضوره من بالرغم السيايس العامل وتوارى
رشًقا، والخليج والعراق جنوبًا، والسودان شماًال، الشام يف القومي أمنها يف والتفريط
الجماهري تُعد ولم الكبري. العربي املغرب من جزء وهي غربًا، العربي واملغرب وليبيا
مع والتطبيع واالعرتاف والصلح الخارجية، السياسة يف ألمريكة التبعية حول تتساءل
وتركية إيران مع املنطقة يف جديدة أحالف وإيجاد السيايس، الخيال وضمر إرسائيل.

والحصار. التجزئة نزعات أمام للوقوف
األولوية فإن االقتصاد، عىل للسياسة الوطني التحرر حركات يف األولوية كانت فإذا
عىل وللخبز السياسة، عىل لالقتصاد الوطنية الدولة وضعف االستعمار بعد ما خطاب يف

الحرية.

السحرية املفاتيح

عن املجتمع ويعجز والعقبات، الصعاب تزداد وكلما حلها، ويصعب األزمات تشتدُّ كلما
والقدرة بالحل واإليهام األمام، إىل الهروب من كنوع السحرية املفاتيح تكثُر مواجهتها؛
شعار ُرفع ١٩٦٧م (حزيران) يونيو هزيمة فبعد وتتواىل؛ الشعارات وتكثُر املواجهة، عىل
لعدم والتكنولوجيا العلم يف إرسائيل أمام العرب هزيمة كانت فقد والتكنولوجيا»؛ «العلم
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«العلم شعار ُرفع ١٩٧٣م أكتوبر انتصار وبعد األوىل. الطريان رضبة اتقاء استطاعتهم
والزوارق املائية، واملدافع العبور بفن العلم عىل السيطرة من العرب تمكَّن فقد واإليمان»؛
بل الدبابة، مواجهة يف والجندي األوىل، الطريان ورضبة الرتابي، الساتر وعبور املطاطية
بدأ أن وبعد بدر. غزوة يف حدث كما معهم القناة وعربت العرب، مع املالئكة وحاربت
بالعدو واالعرتاف بالصلح سياسية هزيمٍة إىل ل تحوَّ الذي العسكري النرص يف التفريط
ُرفعت ١٩٧٩م، يف السالم ومعاهدة ١٩٧٨م، يف ديفيد كامب معاهدة يف الصهيوني
الرشيعة «تطبيق هلل»، «الحاكمية البديل»، هو «اإلسالم الحل»، هو «اإلسالم شعارات

اإلسالمية».
الحرية عن دفاًعا الحل» هي «الليربالية مثل العلمانيني، من األخرى الشعارات توالت
يف الحل» هي «العلمانية السلطة، تداول عن دفاًعا الحل» هي «الديمقراطية السياسية،
بني فرق ال العام، القطاع عيوب من تخلًصا الحل» هي «الخصخصة اإلسالميني، مواجهة

له. وطن ال املال فرأس الحل»؛ هي «العوملة والتعليم. االقتصاد
وانتشار املعارف، وتراكم االتصاالت، لثورة نظًرا املعرفة» «مجتمع شعار ُرفع وأخريًا
العالم تجعل التي والرشائح واملحمول «الكومبيوتر» الحديثة، االتصاالت وأجهزة الربامج
عالٍم إىل الخارج يف الفعيل العالم وتحويل أصابعه، أطراف وعىل اإلنسان يَدي بني كله
إمكانيات بني من وأصبح قوة، فاملعلومات الضوئية؛ الشاشات خالل من متخيَّل ِضمني
السماوية الكتب مثل فيه، والعمل فيه، العلم فيه. يشء فكل توب»؛ «الالب الحديث اإلنسان
والتوجيهات، اإلرشادات وكل واملعارف، العلوم كل حوت التي التقليدية املجتمعات يف

العالم. خالص وبها
تتفاعل التي الخاصة قوانينه للعالم يكون وقد يَديه، بني العالم أن اإلنسان م توهَّ
اإلرسائيلية االستخبارات أجهزة كل تستطع فلم االختيار؛ وحريات البرشية اإلرادات معها
القناة ضفاف عىل الجنود تحرُّكات عن الصور والتقاط الصناعية واألقمار واألمريكية
إال الثانية الساعة أكتوبر من السادس حرب باندالع تتنبَّأ أن امُلبكر، اإلنذار ومحطات
األرض تحت األنفاق التقليدية، النضال بأدوات الفيتناميون واستطاع دقائق. خمس
٦ سام مثل املدى القصرية والصواريخ األشجار بغصون واالختباء البرشية، للجرذان
عدًة الجيوش أعتى عىل واالنتصار ،١٦ إف األمريكية العسكرية الطائرات أكرب إسقاط
حلف ورائه ومن الفرنيس، الجيش عىل االنتصار الجزائرية املقاومة واستطاعت وعتاًدا.

األطلنطي. شمال
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اليشء نفس األفغانية واملقاومة العراقية واملقاومة الفلسطينية املقاومة اآلن وتفعل
وأفغانستان. العراق يف واألمريكي فلسطني، يف اإلرسائييل االحتالل قوات مع

الطعام الرئيسية؛ حاجاته إشباع استطاع مستقرٍّ مجتمٍع يف إال املعرفة مجتمع يقوم ال
وامُلستنَقعات، الِربك من امللوَّثة اآلسنة املياه وليس للرشب النظيفة واملياه الجوع، ضد
ضد الصحي والرصف الُعري، ضد واللباس والكهوف، واملخيَّمات العراء ضد واإلسكان
ضد والعمل الفقرية، األحياء من بالعربات اآلدمية املخلَّفات ونزع الطافحة، املجاري
حد فوق املعيشة مستوى ورفع املرض، ضد والصحة الجهل، ضد والتعليم البطالة،
املعرفة. بمجتمع يُطالب أن يمكن ال لإلنسان األساسية الحاجات هذه إشباع دون الفقر.
مجتمع يف تعيش ولكنها املطالب، هذه بعض النامية املجتمعات بعض لبَّت وإذا
سابًقا والعدالة واالستقالل الحرية مطلب يكون للخارج، والتبعية الداخل، يف والفقر القهر
حني يف الوجود، عن تعبري الحرية لإلنسان. أول مطلٌب فالحرية املعرفة؛ مجتمع مطلب عىل
واحرتام الرأي، عن التعبري حرية الوجود. جوانب أحد والذهن ذهني، مطلٌب املعرفة أن
واإلحساس الوطني، واالستقالل الوطنية، والكرامة السياسية، والتعددية اآلخر، الرأي
الحر، امُلواطنني اختيار عن السيايس النظام وبتعبري لألوطان، بالوالء والشعور بالرضا،

املعرفة. مجتمع عىل سابق ذلك كل
بنقد العقل إعمال ويبدأ العقل. إعمال عىل العلم ويقوم العلم، عىل املعرفة وتقوم
بتأسيس يبدأ أن قبل القدماء سلطة من والتحرُّر والسحر والخرافة الجهل مظاهر كل
السلطة زالت ما التقليدية املجتمعات ويف العلمي. العقل عىل سابق النقدي فالعقل العلم؛
الدين رجال وسلطة التقاليد، وسلطة القدماء، وسلطة النقل، سلطة تسود؛ التي هي
يقوم وال سلطة، ليس فيه العقُل مجتمٍع يف املعرفة مجتمع س يتأسَّ فكيف والسياسة؛
استبدال هو التقليدية املجتمعات يف للمعرفة مجتمع إقامة إىل الدعوة النقد؟ بوظيفة
تقليد القدماء، بسلطة امُلحَدثني سلطة القديم، بسلطة الجديد سلطة بسلطة؛ سلطة

بإيمان. وإيمان بتقليد،
طريق عن التقليدي العلم إمكانيات كل استنفاد بعد إال املعرفة مجتمع ينشأ ال
يقرأ ُمتعلًما أصبح الذي ي فاألمِّ التقليدية؛ بأشكالها املتاحة واملعارف والكتب التدوين
يف الحديثة الجامعات ويف الشفرة. يفكَّ أن قبل الخط ويفكُّ األزرار، عىل يضغط أن قبل
الكتاب الطالب يأخذ التي املفتوحة املكتبة إىل الطالب يحتاج ربما التقليدية املجتمعات
املعلومات، تراكمت ما فإذا قصد؛ غري عن أو قصًدا عليها ويطَّلع الرفِّ عىل من بيده منها
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وتحويلها وفهرستها تنظيمها إىل الحاجة تبدأ هنا عليها، السيطرة يصعب حدٍّ إىل ووصلت
ومن الحرف، إىل الكلمة ومن الكلمة، إىل العبارة من والتحول استدعاؤها، يسهل ذاكرٍة إىل

الرقم. إىل الرمز ومن الرمز، إىل الحرف
الجامعات؛ يف العلمي والبحث ي العامِّ التعليم مناهج عىل كله ذلك انعكس وقد
يحل إذ تغيريه؛ تم قد التعليم أن يعني ال العامة املدارس يف املعلومات أجهزة فإدخال
املراجع قوائم ببحوثهم الطالب ويُلحق بسلطة، وسلطة بنقل، نقًال األستاذ، محل الجهاز

صاتها. ملخَّ قرأ بل عليها، يطَّلع أو الطالب يقرأها لم املعلومات أجهزة من واملصادر
واملكان، الزمان خارج الحداثة، مظاهر طريق عن يأتي ال املجتمعات تحديث إن
ومعجزة بسحر، سحر استبدال للجميع، ُمتاحة معلومات وشبكات حاسبة آالت زرع
وهو يتبدل، لم املعلومات مصادر من واملوقف يتغري، لم فالعقل بقديم. وحديث بمعجزة،
بني ما وقراءة املعلوم، من املجهول استنباط هو العلم أن مع والتحصيل، والتعليم ي التلقِّ

السطور.
هي عنه. ومعزوًال ُمنفرًدا عنًرصا وليست الشاملة، املجتمع نهضة من جزء املعرفة
نبت، بغري زرًعا تُكن تتوافر لم ما رشوط، لها املعرفة أجزاء. من كالٍّ وليس كلٍّ من جزء
املعرفة مجتمع يعني ال تنفجر. ما رسعان الهواء يف ملوَّنة بالونة أرض، غري يف ونبتًا
زالت ما والحياة العرصية، الدولة مظاهر من ومظهًرا الحداثة، وديكور النخبة، رفاهية
إىل القديم من التقليدي املجتمع وانتقال املجتمعات، تطور إن تقليدية. والرؤية بدوية،
الطبيعي الطويل الطريق هو االجتهاد، إىل التقليد ومن التحرُّر، إىل السلطة ومن الجديد،

آخرها. بالرضورة وليس مراحله، أحد املعرفة مجتمع يكون ربما تاريخي مساٍر يف
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والسياسية والثقافة الدين

والدستور1 الرشيعة

يف الثانية املادة تُرتك وهل والدستور، الرشيعة عن األيام هذه الصحف يف الحديث كثُر
كما تعديل دون هي كما للترشيع» الرئيسية املصادر أحد اإلسالمية «الرشيعة الدستور
يريد كما للترشيع الرئييس املصدر إىل تشدًدا أكثر صيغٍة يف وتُعدَّل تبقى أو الدولة، تريد
التيَّار يريد كما نهائيٍّا تُحذَف أو املسلمني، اإلخوان يف امُلحافظ والجناح اإلسالمي التيَّار

األقباط. واإلخوة العلماني
الناس، بني الُفرقة وزيادة الصحافة، يف مادة ملء بها املقصود ُمفتَعلة، قضيٌة وهي
اإلسالميني بني مرص، يف األساسية والسياسية الفكرية التيَّارات بني أهلية حرب وإشعال
والدولة؛ املعارضة وبني مرص، يف الرئيسيان املعارضة جناَحا يضعف كي والعلمانيني؛
الدولة؛ سياسات عن النظر إلبعاد ِرصف نظري فقهي موضوع حول الخالف إلذكاء
ُمنترصًة الدولة فيها تخرج الداخل. يف والفساد والقهر الخارج، يف والتحالف التبعية
تُمثل والتي الوطنية، للوحدة الحامي كأنها الناس أمام لتظهر السياسيني خصومها عىل

والعنف. التطرف ضد والتوسط االعتدال
رصاًعا تكشف بل الدستور، يف مادة عىل الخالف الظاهر، هو املقصود ليس
كل األعداء. اإلخوة بني الحرب وإشعال والعلمانيني، اإلسالميني بني السلطة عىل مكبوتًا
طريٍق إىل وصل الذي الحايل السيايس والنظام األمنية للدولة الوريث أنه يتصور فريق
إىل وتتحول والسيايس، االجتماعي التفكُّك عنارص فيه تدبُّ السري، عن ُمتوقًفا مسدود

٢٠٠٧م. أغسطس ٥ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ أغسطس ٤ االتحاد، 1
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تعديل معركة الدولة كسب أيًضا املقصود ُمتضاربة. ومصالح وجماعات ُمتصارعة ِشلٍل
الجماهري أذواق تتملق والدولة، املعارضة وكلها، السياسيني. خصومها ضد الدستور
عىل اإلسالميون يُزايد اآلخر؛ عىل فريق كل ويُزايد ورشيعة، عقيدة باإلسالم، وقناعتها
وإيمان اإلسالمية الرشيعة وتطبيق الُهوية عن والدفاع الرتاث عىل املحافظة يف العلمانيني
الفريق خطاب واملواطنة. واملدنية الحداثة يف اإلسالميني عىل العلمانيون ويُزايد املجتمع،
لكسب الخارج إىل ه موجَّ الثاني الفريق وخطاب األصوات، لكسب الداخل إىل ه موجَّ األول
الوطني اإلجماع عن تعبريًا السياسيني خصومها عىل الدولة وتُزايد الخارجي. الدعم

الوطنية. الوحدة وتحمي الشمل تلمُّ التي الوسطية والرؤية
املادة هذه بقيت فسواء عميل؛ أثر أي عنها ينتج ال خالصة نظرية قضيٌة وهي
أحد نحو ُعدِّلت أم الحالية التوافقية صياغتها عىل ظلَّت وسواء أُلغيت، أم الدستور يف
العيون؛ يف للرماد ذر مجرد كله واألمر باقية. األمنية الدولة فإن امُلتعارضني، التيَّارين
يتجدد الذي االحتياطي والحبس الطوارئ بقانون الدستور، بنود يخرق من أول فالدولة
عرشة اثنتا أي شهور؛ ستة أقىص بحد أسبوعني، ملدة امُلعتَقلني عن النيابة إفراج بمجرد
والثروة، السلطة بني يجمعون الفساد. بؤرة هم األعمال، رجال وهم الدولة، ورجال مرة!
عن بعيًدا العام وللرأي للناس إشعال ذلك كل الداخل. قبل الخارج مع ويتعاملون
ى يُصفَّ وفلسطني سنوات، أربع مدى عىل يُذبَح العراق وترك الخارجية، الدولة سياسات
ومخاطر الصومال، واحتالل سنوات، عرش مدى عىل األوىل االنتفاضة منذ شعبها دم
لهم إبعاد أنه كما لبنان. يف واملقاومة هللا وحزب وإيران سورية وتهديد السودان، تفتيت
والجامعات والقضاء اإلخوان مع واملواجهة االنتخابات وتزوير والفساد القهر قضايا عن

املدني. املجتمع وحركات املعارضة وأحزاب واالتحادات والنقابات
هي بل التاريخ، عرب صلبًا ُمتحجًرا ثابتًا جامًدا صامتًا كالٍّ ليست الرشيعة إن
عن تعبري الرشيعة واملكان. الزمان وبتبدُّل واملصالح، الظروف بتغريُّ ُمتغرية ُمتجددٌة
﴿يَْسأَلُونََك تجيب والرشيعة يسأل، الواقع النزول». «أسباب من ذلك يتضح كما واقع
َعِن ﴿يَْسأَلُونََك ،(٢٢٢ (البقرة: اْلَمِحيِض﴾ َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك ،(١٨٩ (البقرة: اْألَِهلَِّة﴾ َعِن

﴿ُقْل﴾. واإلجابة ،(١ (األنفال: اْألَنَْفاِل﴾ َعِن ﴿يَْسأَلُونََك ،(٢١٨ (البقرة: اْلَخْمِر﴾
املواقيت، ملعرفة األهلَّة الناس؛ مصالح تحقيق إىل تهدف عملية إجاباٌت معظمها
واملال، والعقل للصحة مضارٌّ بها والخمر النساء، عن االعتزال يوجب أذًى واملحيض
الرُّوِح﴾ َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك مثل عميل، أثٌر عنها ينتج ال نظرية أسئلٍة عن جواب وال
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تُوزَّع فال والغنائم؛ األنفال عن السؤال مثل عرصها، انتهى أسئلٌة وهناك .(٨٥ (اإلرساء:
ملًكا تصبح بل امُلحاربني، عىل وإماءً وعتاًدا سالًحا اليوم، االنتصار حالة يف الحرب، غنائم
ُمتغرية والرشيعة الدولية. واملعاهدات املواثيق تحميهم ورجاًال، نساءً واألرسى، للدولة.
كما الزمان ر بتطوُّ ُمتطورة الرشعية فاألحكام واملنسوخ»؛ «الناسخ بدليل الزمان بتغريُّ
وقت رشبه عدم إىل الرضر من معروف، هو كما تدرَّج الذي الخمر تحريم يف الحال هو
أحكام مثل الرشيعة، أحكام والزمان الواقع يتجاوز وأحيانًا كليًة. اجتنابه إىل الصالة
معروف، هو كما املجاعة عام الرسقة بحد العمل عمر أوقف وقد والصيد. واإلماء الغنائم
النخفاض نظًرا التوفري فوائد أخذ بجواز عبده محمد وأفتى قلوبهم، املؤلَّفة سهم وأوقف
تعليقه إىل استناًدا ُمطَلق كحقٍّ الزوجات د تعدُّ بإيقاف آخرون وأفتى الزمان، عرب العملة
األوىل. الزوجة إخطار بعد إبقاءه آخرون ورأى بينهن. العدل وهو ُمستحيل، رشٍط عىل
جديدة صياغات وإعطاء العرص، ألحوال طبًقا الرشيعة تقنني إلعادة لجان وُشكِّلت
أزواجهن يُهاجر والالتي واألرامل، املطلَّقات ف توقُّ من بدًال الشخصية األحوال لقانون
وليدها، ذراَعيها عىل تحمل منهن كلٌّ زوجاتهن. إخطار دون العمالة جذب مناطق إىل

وبناتها. أبناءها أذيالها يف تجرُّ أو
يف ُمتفقة الطهطاوي اعتربها التي نابليون رشيعة وال ثابتة، أيًضا الدساتري وال
الحقوق طالب يدرس لذلك الدين؛ يوم إىل ثابتة أيًضا اإلسالمية الرشيعة مع روحها
عرص، إىل عرص من الحديثة القوانني وتتغري العصور. عرب ره تطوُّ لبيان القانون تاريخ
املدني، والقانون الجنائي القانون يف ثقافة إىل ثقافة ومن شعب، إىل شعب ومن
الطبقي والرتكيب االجتماعية القوى موازين يعكس التجاري والقانون املرافعات. وقانون
صياغاته يف الكربى القوى عليه تُسيطر والخاص العام الدويل والقانون للمجتمع،
عىل تعديالت أُدخلت وطاملا عرص. كل يف الدولية القوى موازين عن ويعربِّ وأهدافه،
جمهوري، إىل ملكي من السيايس النظام بتغري تتغري قد بل لها، كمالحق الدساتري كل
بل ثابتًا، ليس الحديث املرصي والدستور اشرتاكي. إىل رأسمايل من االقتصادي والنظام

١٩٧١م. دستور إىل ١٩٢٣م دستور منذ مرَّات عدة صياغته أُعيدت
تحرًرا؛ وأشدها محافظًة أكثرها بني القانون طبيعة فهم يف القانون مدارس تختلف
مثلها ُمطَلق شامل عامٌّ وهو اإللهية، اإلرادة عن تعبريًا القانون تعترب املحافظة فاملدرسة
والعقل الخالص. العقل عن تعبريًا العقلية املدرسة وتراه واملكان. الزمان بتغري يتغري ال
الطبيعة عن تعبريًا الطبيعية املدرسة وتراه البسيط. البديهي العقل يتغري، ال ثابت أيًضا
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حتى الخلق منذ إنسان فاإلنسان تتغري. ال ثابتة أيًضا وهي الفطرية. وبنيتها اإلنسانية
البعث.

التي والتطورية االجتماعية املدرسة من ابتداءً للقانون امُلتغري االجتماعي التصور يبدأ
للمجتمعات، التاريخية املراحل بتطور يتطور املجتمع، نظام عن تعبريًا القانون تعترب
للرصاع انعكاًسا القانون يعترب من ومنها ذلك. عىل شاهد القرابة ونظام الترشيع وتاريخ
الترشيعات تتغري لذلك مرص؛ يف الحال هو كما فيه القوى وتواُزن املجتمع يف الطبقي
لتأويالت يخضع ذاته القانون هذا إن بل مرَّات، عدة جيل كل يف واالقتصاد التعليم ونُُظم
ورصاع والقايض. والدفاع العام امُلدعي عند القانون لفهم طبًقا ُمتعددة وتفسريات
حرف بني رصاع نشأ لذلك النصوص؛ فهم طريقة يف ينعكس قوي رصاٌع هو التأويالت

والتحرُّرية. املحافظة املدرستنَي نفس بني القانون وروح القانون
اآلراء ُمتعددة هي بل واحًدا، واتجاًها واحًدا، ورأيًا واحًدا، كالٍّ ليست والرشيعة
يتَّفق الذي املذهب شعب كل ويختار الشهرية. األربعة الفقهية املذاهب بني واالتجاهات
كانت وإن واملالكية، الحنفية بني الوسطية الشافعية، مرص اختارت خصوصيته. مع
وأصبحت حنفية. الشخصية األحوال ويف العربي، للمغرب املالكية املنظومة من جزءًا
وكردِّ العربية، الجزيرة شبه يف امُلحافظ التيَّار تأثري تحت حنبلية اليومي السلوك يف اليوم
اإلسالمية الحركة واستبعاد االستعمار، بعد ما مرحلة يف الحديثة الدولة انهيار عىل ِفعل
قرن، نصف من أكثر مدى عىل األخرية العربية الثورات بعد السياسية املشاركة من

واملاركسية. والقومية الليربالية للتحديث؛ العلمانية األيديولوجيات وفشل
بال واجبات فال العقوبات؛ قانون أي الحدود؛ تطبيق الرشيعة تطبيق يعني وال
الحقوق فمن ونواهي، أوامر الرشعية األحكام تطبيق الواجبات من كان وإذا حقوق.
والعمل والتعليم والعالج واإلسكان والكساء الغذاء يف املال، بيت يف ه حقَّ فرد كل إعطاء
ورشط سبب حكم فلكل الزنا؛ حد أو الرسقة حد تطبيق قبل البالد ثروات يف واملشاركة
الكل كان إذا البلوى وبعموم والحرمان الجوع بدافع الرسقة حد يُطبَّق فال ومانع،
وال البالد. وثروات األموال لنهب والرسقة البقاء أجل من الرسقة بني فرق وهناك سارًقا.
الضيِّق، الباب من ليس العامة، باألحوال بل الشخصية، باألحوال فقط الرشيعة تتعلق
نظامها واالجتماعي. السيايس النظام من العريض، الباب من بل النوم، غرفات من
عىل وليس البيعة، عىل يقوم القرار. وفردية بالرأي االستبداد ضد شورى السيايس
العامة امللكية عىل يقوم االقتصادي ونظامها والتوريث. الوراثة أو العسكري االنقالب
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ونظامها وحده. العمل لطبيعة طبًقا القومي للدخل العادل التوزيع وعىل اإلنتاج، لوسائل
والنهي باملعروف واألمر الدولة وجهاز األسواق عىل والرقابة الحسبة عىل يقوم القانوني
ونظامها السلفيني. عند حتى اإلسالمية للحكومة الرئيسية الوظيفة هي املنكر، عن
الثغور وتقوية الدفاع أي البيضة؛ عن الذبُّ مهمتها القضاء. استقالل عىل يقوم القضائي
األرض. وإعمار مواردها وتنمية األمة ووحدة الوطني البالد استقالل عىل والحفاظ
والنهي باملعروف األمر الرشوط؛ استيفاء بعد رشعي واجٌب الظالم الحاكم عىل والخروج

القضاة. قايض إىل واللجوء األمر، ألُويل والنصيحة املنكر، عن
امُلفتَعلة املشاكل وإثارة العامة املصالح تحقيق بني والهزل، الِجد بني فرق هناك
األول املصدر إن الدستور. تعديل يف الشعب بمشاركة واإليهام السيايس، الفراغ مللء
الناس؛ من ممكن عدد ألكرب املصلحة من قدر أكرب تحقيق العامة، املصالح هو للترشيع
والطويف الشاطبي رأسهم وعىل الفقهاء، كل بذلك قرَّر كما الترشيع أساس فاملصلحة
وهي العامة، باملصالح إرضار للدستور تعديالت من اليوم يحدث وما الحنابلة. إمام

واحد. آٍن يف والدستور الرشيعة أساس

السلطة2 عىل والرصاع اإلسالم

وليس والشهرية. األسبوعية واملحالت اليومية الصحف يف اإلسالم عن الحديث يكثُر
الطاحنة واألزمات املشكالت لبعض حلوله بيان أو ذاته، يف اإلسالم عرض منه املقصود
من الرغم عىل خطاب، كل من املقصود بل واإلسالمية، العربية املجتمعات بها تمرُّ التي

ومعارضة. حكومًة الجميع، هدف فالسلطة السلطة؛ عىل الرصاع الخطابات، ع تنوُّ
الحكومة أو الحاكم النظام أي الدولة، تستعمل وأضبط أدقُّ الفلكية والحسابات
يف فاإلسالم السلطة؛ يف واالستمرار الحكم يف البقاء لصالح اإلسالم الشعبي، بالتعبري
العقليات، وليس السمعيات الشعائري، أو الغيبي العقائدي ومضمونه اإليمان هو الصحف
والوحدة العنف، ضد والتسامح التطرف، ضد االعتدال وهو العمليات. وليس النظريات
فريق، عىل لفريق تمييز دون سواء، حدٍّ عىل والكنائس املساجد وبناء الُفرقة، ضد الوطنية
الدولة وتُقيم بسواء، سواءً النبوي املولد مثل رسمية إجازٌة املسيح السيد ميالد وعيد

٢٠٠٧م. أغسطس ١٢ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ أغسطس ٩ الدستور، ٢٠٠٧م؛ أغسطس ١١ االتحاد، 2
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الرتاث، عىل وتُحافظ لألولياء، واملوالد األعياد إقامة يف وتُساهم القرآن، تحفيظ مسابقات
بذلك، الدينية والشئون األوراق وزارة خالل من الدولة وتقوم الثقافة، وزارة وتطبعه
اإلسكندرية، مكتبة األزهر جامعة مثل الجمهورية لرئاسة تابعة الصوفية الطرق ومشيخة
دين ال الدولة بأن العلمانيني اعرتاضات من بالرغم للدولة رسميٍّا دينًا اإلسالم عىل وتُبقي
الثانية املادة عىل وتُبقي إيمانهم، عن النظر برصف امُلواطنني جميع تُمثل ألنها لها رسمي
الحركات تُزايد ال حتى للترشيع الرئيس املصدر اإلسالمية الرشيعة أن عىل تنصُّ التي
الطوارئ، قانون مثل البالد يف قوانني من يَُسن ما كل أن تعلم وهي عليها. اإلسالمية
تؤكِّد التي اإلسالمية للرشيعة معارضة كلها اإلرهاب، مكافحة وقانون الُعرفية، واألحكام
من البالد يف يحدث ما كل أن أيًضا تعلم وهي وأموالهم. أعراضهم املسلمني؛ حرمة
أصول وبيع العقارات، يف ومضاربات باألسعار، وتالعب واألسمنت، الحديد تجارة احتكار
عرص يف والدخول الخصخصة بدعوى قناتها، وربما وبنوكها، وجامعاتها مصانعها مرص،
ألن االحتكار تحرِّم التي اإلسالمية الرشيعة ضد هو إنما السوق واقتصاد واملنافسة العوملة
كاملعادن، األرض باطن يف هو ما كل أي الركاز؛ وبيع باألسواق، والتالعب ملعون، امُلحتكر
الوسط أو اإلخوان مثل أحزاب تأسيس تمنع وهي األسواق. يف يُنَقل ال يتحرك ال ثابت أو
إىل الواحد الوطن أبناء وقسمة الطائفية الفتنة إىل يؤدي مما ديني؛ أساٍس عىل تقوم ألنها
بناء للشعب السلطة بأن تقول مدنية أحزاٌب «الدينية» األحزاب أن تعلم وهي طائفتني.
العام املرجعي اإلطار إال اإلسالم وليس السياسية. بالتعدُّدية وتقول العام، االقرتاع عىل
الحزبي. الربنامج هو واملحك والقومية. واالشرتاكية الليربالية السياسية، كاأليديولوجيات
أجل من اإلسالم بل ذاته، يف اإلسالم به املقصود ليس اإلسالميني أيدي يف واإلسالم
تراث عىل امُلحافظون فهم السيايس؛ الرصاع معرتك يف اإلسالم السلطة، إىل الوصول
إال األمة هذه يُصلح وال معه. التواصل إىل والداعون والضياع، االندثار من العريق األمة
الوضعي القانون ضد اإلسالمية الرشيعة تطبيق عن امُلدافعون وهم أولها. به صلح ما
الدولة، أجهزة ويف الحكومية املكاتب يف العذاب ألوان أشدَّ امُلواطنون تحته يُالقي الذي
ِبَما يَْحُكْم َلْم ﴿َوَمْن ،(٤٤ (املائدة: اْلَكاِفُروَن﴾ ُهُم َفأُوَلِئَك هللاُ أَنَْزَل ِبَما يَْحُكْم َلْم ﴿َوَمْن
َفأُوَلِئَك هللاُ أَنَْزَل ِبَما يَْحُكْم َلْم ﴿َوَمْن ،(٤٥ (املائدة: الظَّاِلُموَن﴾ ُهُم َفأُوَلِئَك هللاُ أَنَْزَل
وامُلتمسكون التغريب، ضد الُهوية عن امُلدافعون وهم .(٤٧ (املائدة: اْلَفاِسُقوَن﴾ ُهُم
وهم الدنيا. إغراءات ضد الخالدة األمة روح عىل وامُلحافظون الحداثة، دون باألصالة
هم الدين. يوم إىل التابعني وتابعي والتابعني، والصحابة الراشدين للخلفاء استمرار
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«اإلسالم الجانب. أحادية إقصائية سلطويٌة شعاراتها األنبياء. ورثة والعلماء األمة. خلفاء
ُمتعددة. والبدائل البديل»، هو «اإلسالم قضية. ألي واحد حلٌّ يوجد ال أنه مع الحل» هو
النجاة. بطوق وتعلًقا الخالص عن بحثًا الهزيمة أوقات يف إال واحد بديٌل يوجد وال
من الدولة عىل الثورة وبالتايل الوضعية؛ القوانني عىل للثورة اإلسالمية» الرشيعة «تطبيق

هللا. أنزل بما الحكم أجل
أفضل هو ما إىل تغيريه وليس قائم، هو ما تقويض هو الشعارات هذه هدف
للوثوب وسيلة هنا اإلسالم الهدم. بعد يأتي والبناء البناء، قبل يأتي فالهدم عليه؛ والبناء
حكًرا السلطة فليست البالد؛ يف السياسية القوى لكل مرشوع حقٌّ وهو السلطة، إىل
مواد ت تغريَّ مهما الحرة واالنتخابات االقرتاع لصناديق طبًقا تداولها يتم بل أحد، عىل

الحياة. مدى إىل ثم دورتنَي من أكثر السلطة يف البقاء إىل الدستور
خصومهم إبعاد أجل من له ُمتعمد تشويٍه عىل يقوم العلمانيني أيدي يف والدين
السيايس النظام ويصبح الدولة، تضعف عندما السلطة عىل معهم الرصاع يف اإلسالميني
هم الشيوعيون، أو اإلخوان الجناحني، أحد يكون كي للداخل، وقاهًرا للخارج تابًعا
دينية، دولٌة اإلسالمية فالدولة القائمة؛ السلطة تتفتَّت أن بعد القادمة البديلة السلطة
ثيوقراطية، دولٌة هي عنه. ونيابًة هللا باسم الدين رجال يحكمها مدنية. دولة وليست
الحديثة، عصوره يف الغرب عليها قىض الفقيه. والية مثل األرض يف هللا خليفة إمامها
السلطة عن الدينية والسلطة الدولة، عن الدين وفصل املدنية، الدولة بها واستبدل
إسقاطه وتمَّ نموذجه، وعمَّ الغرب، ثقافة شاعت وملا الدولة. عن والكنيسة السياسية،
الوسيط، العرص يريد فمن منه. وخافوا اإلسالم الناس كِره والشعوب؛ الثقافات باقي عىل
يرىض وهل اجتماعي؟ كنظاٍم اإلقطاع ومع سيايس، كنظاٍم امللكية مع الكنيسة وتحالف
الغربي االسترشاق يف الذمة وأهل ذمة؟ كأهل اإلسالمية الدولة كنف يف يعيشوا أن األقباط
الجزية منهم تؤَخذ األغلبية. وسط أقلية الثانية. الدرجة من ُمواطنون وانترش ذاع الذي
هذه ملثل يروِّجون منه، جزء املهجر وأقباط العاملي، العام والرأي صاغرون. وهم يد عن
واملنظمات الكربى للدول واستعداءً األقليات، لحقوق الغرب لتأييد طلبًا الخاطئة األحكام
القرارات وتُصدر األقليات، عن ُمدافعًة نفسها بت نصَّ التي املتحدة األمم خاصًة الدولية،
بتداول يُسلمون ال واإلسالميون اإلسالم. باسم حقوقها تنتهك التي الدول بمعاقبة الدولية
اإلنقاذ جبهة رئيس مرًة أعلن كما األبد، إىل فيها باقون فإنهم إليها وصلوا إذا السلطة،
وما االنتخابات. آخر هذه أن البلدية االنتخابات يف اإلسالميني نجاح بعد الجزائر يف
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انقالب، عىل انقالب عليهم، فانقلب الجيش، وأثار الناس، فأخاف الباطل؛ إال الحق بعد
لصالح الدين ويستعلمون والسياسة، الدين بني اإلسالميون يخلط سلطة. عىل وسلطة
تجربٌة والدين الخصوم. إقصاء أجل من الدولة منطق يف أيًضا ذلك كشف دون السياسة

عام. فضاءٌ السياسة أن حني يف شخصية،
الدين اإلنسان. بأخيه اإلنسان عالقة والسياسة ربه، وبني بينه اإلنسان عالقة الدين
رهم يكفِّ الخصوم، مع الحوار يقبل ال الفكر، حرية ضد واإلسالم للجميع. والوطن هلل،
من العنف وسائل كل ويستعمل جسديٍّا، ويُصفيهم بل ويُقصيهم، ويُزيحهم ويستبعدهم
وال بمفردهم، يحكمون الناجية. الِفرقة باسم الهالكة الِفرق من املجتمع تخليص أجل
والقوميني؛ واملاركسيني الليرباليني السياسية، القوى باقي مع وطنية جبهاٍت يف يدخلون
االشرتاكي القومي العرص يف قطب سيد وأُعدم الليربايل، العرص يف البنا حسن اغتيل فقد
فريقان يُطيق ال وقد الحكم. نظام لقلب الرسية التنظيمات وتكوين العنف ملمارسة
بني السودان يف الحال هو كما بمفرده الحكم يريد فريق كل البعض، بعضهما إسالميان
الحدود؛ فقط هي اإلسالمية والرشيعة املعارضة. يف القومية والجبهة الحكم، يف اإلخوان
والحريم األشجار جذوع عىل والتعليق والصلب والرجم والَجلد والرقاب األيدي قطع
إىل واملدنية العلم ومعاداة والتخلف بالرجل املرأة مساواة وعدم والطالق الزوجات وتعدد
وما اإلسالميني، ضد الدولة تروِّجه ما بني فرق وال التقليدي. االسترشاق يقوله ما آخر
والعلمانيني الدولة أن مع اإلسالميون، وهم واحد، فالعدو ضدهم؛ العلمانيون يروِّجه

نضال. رفاق للمعارضة الرئيسيني املعارضة أجنحة أحد باعتبارهم
الوطن؛ وضد العلم ضد السيايس الرصاع أتُّون يف أبنائه من اإلسالم تشويه إن
ألعدائه وتسليمه اإلسالم تشويه اإلسالميني وال العلمانيني وال الدولة مصلحة من فليس

باقية. األمة وثقافة زائلة، السلطة السلطة. عىل السيايس الرصاع لصالح
ثقافتها يف الرئييس الرافد ن يكوِّ الذي األمة تراث عىل حفاًظا للجميع األصلح
األمة مصالح عن الدفاع عىل قادر أنه وكيف ذاته، يف اإلسالم مع التعامل السياسية،
امُلحتلة األرايض من ى تبقَّ ما تحرير العرص، تحديات يف والدخول التاريخ يف واستمرارها
والشيشان وأفغانستان العراق يف عليها زاد وما ومليلية، وسبتة وكشمري فلسطني يف
واالجتماعي السيايس القهر صنوف كل من امُلواطن وتحرير جميًعا، الوطنيون يريد كما
جائر سلطان وجه يف حق كلمة وقول بالحق، والجهر هللا»، إال إله «ال لشعار تحقيًقا
العمل وجعل الناس، بني واملساواة االجتماعية العدالة وتحقيق الليرباليون، يريد كما
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األموال وتهريب والفقراء األغنياء بني الشديد التفاوت هذا من بدًال للقيمة الوحيد املصدر
التجزئة مخاطر ضد األمة وحدة عن والدفاع املاركسيون، يريد كما باألرزاق واالتجار
بني اقتصادها يف ُمتكاملة أمٍة يف املستقلة التنمية وتحقيق والطائفي، الِعرقي والتفتيت
عن والدفاع الوحدويون، القوميون يريد كما والسواعد والعقول النفط وعائدات الثروات
الذي الناس وحشد الجماهري وتجنيد اإلسالميون، يريد كما والتميع التغريب ضد الهوية
أجل من اإلسالم تشويُه أحد مصلحة من ليس املعارضة. ِفرق جميع غيابه من تُعاني
مصالحها تحقيق عىل األمة تراث قدرة إبراز الجميع مصلحة من بل السلطة، عىل الرصاع
األدنى الحد عىل الفرقاء كل فيها يجتمع التي الوطنية للوحدة وعاءً يكون وأن الوطنية،
وحق السياسية التعددية من ممكن قدر أكرب مع العمل، مستوى عىل العامة املصالح من

النظر. مستوى عىل االختالف

وإيران3 مرصوتركية

األمريكية املتحدة الواليات رأسها وعىل الكربى، واالقتصادية السياسية التكتُّالت عرص يف
العربي الوطن يقف الثمانية، ومجموعة األوروبي واالتحاد األطلنطي شمال وحلف
وإسالمية وُسنية، شيعية طائفية؛ ُدَويالٍت إىل بالتقسيم ًدا ومهدَّ أقطار، إىل ءًا مجزَّ وحيًدا
تتحول حتى بينها الحروب إشعال ثم زنجية، بربرية، كردية، عربية، ِعرقية؛ أو وقبطية،
أمريكة يف ُمماثلة تكتُّالت إقامة أخرى دوٌل وحاولت الكربى. للتكتُّالت تابع ُفتاٍت إىل
العربية، الجامعة العربي، الوطن ويف األفريقي، االتحاد أفريقية، ويف النافتا، الالتينية،
جنوب ويف األوبك، منظمة النفط، عالم ويف اإلسالمي، املؤتمر منظمة اإلسالمي، العالم ويف
ومركزها وعرشين األربع اآلسيوية األفريقية الدول مجموعة وأخريًا اآلسيان، آسيا، رشق
باندونج، مؤتمر دول لتنشيط ونيجرييا؛ ومرص، وتركية، وإيران، وماليزيا، أندونيسية،
ذلك ومع قرن. نصف عىل يزيد ما بعد الفعل مستوى إىل الوجدان مستوى من وتحويله
لها وليس الكربى، التكتالت أمام الصمود تستطيع ال خطابية، صورية ضعيفًة ظلَّت
الكربى التكتُّالت منافسة به تستطيع الذي االقتصادي الثقل من خالية ألنها سيايس ثقٌل

العوملة. عرص ويف املنافسة لحرية طبًقا السوق يف

أغسطس ٢٦ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ أغسطس ٢٢ الدستور، ٢٠٠٧م؛ أغسطس ٢٥ االتحاد، 3

٢٠٠٧م.
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تكتُّل تكوين وإيران، تركية الجوار، دول مع العربي والوطن مرص تستطيع فهل
الصمود عىل قادرة ويجعلها والتقسيم، والتفتُّت التجزئة من يحميها اقتصادي سيايس
عىل قادًرا وآسيا أفريقية يف ثاٍن قطب لبداية بؤرة تكوين وربما الكربى، التكتُّالت أمام

األقطاب؟ ُمتعدد عالٍم يف األول القطب يُواجه أن
األول سليم فتح منذ قرون خمسة من أكثر ظلَّ وتركية مرص بني املشرتك التاريخ إن
درَّة االستعمار عرص يف الهند كانت كما العثمانية الخالفة درَّة وظلَّت ١٥١٧م، عام مرص
الباب ومركزية كي الرتُّ والتسلط االلتزام ونظام خرة السُّ نظام وبسبب الربيطاني. التاج
حاول ذلك ومع العثمانية. الخالفة ضعف بدأ البلقان، شعوب وقهر امليلِّ والنظام العايل
الخالفة. دولة من استنارة أكثر جديدة قوية دولة بتأسيس مرص من إحياءها عيل محمد
ضد الوطني التحرُّر حركة إبَّان العرشين القرن حتى وتركية مرص بني العالقة وظلَّت

واملصاهرة. الحكم يف الربيطاني االستعمار
ني السُّ العاملني يف دولتني أقوى وإيران، مرص بني املتينة العالقة نفس وظلَّت
وأوارص عيل، ومحمد الشاه الحاكمتني، األرستنَي بني رحم صالت بينهما والشيعي.
الفردويس والتصوف، الشعر خاصًة اإلسالمي، الرتاث جمعهما الشعبنَي. بني صداقة

وإقبال. والخيَّام والرومي،
إيران يف اإلسالمية الثورة األحرار، الضباط بقيادة ١٩٥٢م يف املرصية الثورة سبقت
يف النفط مصدق تأميم من ١٩٥٦م يف القناة تأميم واستلهمت األحرار. األئمة بقيادة
املرصية الثورة وظلَّت البالد. والسودان مرص ملك مغادرة بعد الشاه وهروب ١٩٥٤م،
العدو ضد العراق طريق عن الشاه عودة بعد والسالح باملال اإليرانية الثورة زعماء تؤيد
املرصية الثورة انقالب بعد البلَدين بني القطيعة بدأت ثم وإرسائيل، أمريكة املشرتك؛
عىل السبعينيات يف الثانية الجمهوريتني؛ أثناء ة مضادَّ ثورٍة إىل وتحوُّلها نفسها، عىل
الزمان. من عقود ثالثة مدى عىل اآلن حتى الثمانينيات يف والثالثة الزمان، من عقد مدى
وتعديالت التوريث بمخطَّطات أو الحياة، مدى السلطة يف بالبقاء مستمرَّة زالت وما
الواليات مع املضادَّة الثورة تحالفت بل وإرسائيل، املتحدة الواليات وتأييد الدستور
صلح معاهدة وعقدها للعراق، غزوها ويف العربي، الوطن يف األمنية سياساتها يف املتحدة

عربية. دول ثالث أرايض تحتل زالت ما وهي إرسائيل، مع
أوسع دائرٍة عىل مفتوحة بل مغلقة، سياسية أيديولوجيًة ليست العربية القومية إن
هي العروبة إنما عرقيٍّا، مفهوًما أي أم؛ أو بأب ليست والعروبة اإلسالمي. العالم هي
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العاربة العرب بني التفرقة ت تمَّ وقديًما عربي. فهو العربية تكلَّم من فكل اللسان؛
االمتداد الشام وصحراء العربية الجزيرة شبه خارج العرب كل وربما امُلستعربة. والعرب
دول تشمل بحيث العربية القومية حدود صياغة فإعادة ُمستعربة؛ عرٌب لها الطبيعي
الكربى التكتُّالت طبيعة تفرتضه اللسان دون اإلسالم أخذت التي العربية غري الجوار
باسم حكمت التي السياسية النُّظم ممارسات يف النقص أوجه بعض وتتجاوز الحالية،

والعراق. وسورية مرص يف العربية القومية
مئتَي من أكثر يضمُّ وإيران وتركية مرص بني جديًدا اقتصاديٍّا سياسيٍّا تكتًال إن
أن مرص وتستطيع واليابان. وأمريكة، أوروبة، سكان حجم نفس يف نسمة مليون
منه. جزء فهي معها؛ األفريقي والعالم بؤرته. فهي معها؛ العربي الوطن تستدعي
وأفغانستان، باكستان ذلك يف بما آسيا أواسط معها تجلب أن وإيران تركية وتستطيع
آسيا شعوب تضامن حركة إحياء فيُعاد وماليزيا؛ أندونيسية آسيا، رشق وجنوب
بال والصناعية السكانية اإلمكانيات قرن. نصف بعد باندونج قلب جديد، من وأفريقية
والعمالة، االسرتاتيجية واملنطقة والعسكرية، املدنية والصناعات النفط عىل تعتمد حدود.
املشرتك، التاريخي واإلرث والربي، البحري واالتصال واألسواق، والعقول، السواعد
جعل عىل قادرة والفرات ودجلة النيل ومياه الشعوب. بني الجامعة اإلسالمية والثقافة
وإيران ناحية، من والعراق سورية بني حولها الرصاع من بدًال بذاتها، ُمكتفيًة الزراعة
التكتُّل هذا يستطيع حوضه. عىل امُلطلَّة الدول بني النيل مياه وحول أخرى، ناحيٍة من
الحقوق واسرتداد فلسطني، دولة واستقالل فلسطني، عروبة عىل يُحافظ أن الجديد
لدول والحماية العون وسائل كل يُقدم أن يستطيع كما الفلسطيني. للشعب املرشوعة
والشيعة، نة السُّ بني الثقايف والجرس وإيران، العرب بني الطُّرق ُمفرتَق هي التي الخليج
بني التناقض ينتهي وبالتايل اإلرسائيلية؛ األمريكية املظلة من بدًال دمشق إعالن وإحياء
عن وتستقل بدأ. وقد إرسائيل، عن تركية تبتعد كما وإيران. العرب بني والشيعة، السنة
الغربي النموذج بعد والتنمية للتطور جديًدا نموذًجا وتُبدع األمريكية، املتحدة الواليات
ونهايتها. الخالفة ضعف أثناء األوىل التاريخية ظروفها يف الكمالية الثورة اختارته الذي
املتحدة والواليات الغرب عىل الكيل االعتماد من بدًال لها جديًدا عونًا مرص تجد كما
واسرتداد العراق تحرير عىل الجديد التكتُّل يُساعد كما الوطنية. وقضاياها تنميتها يف
اإلرسائييل التهديد مخاطر ضد سورية عن الدفاع وعىل وأرضه، شعبه ووحدة استقالله
وطني إطاٍر يف السياسيني والخصوم النضال فرقاء انصهار عىل يُساعد بل األمريكي،
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الجزيرة شبه يف التوتُّر فتيل ونزع والصومال، والسودان العربي، واملغرب لبنان يف واحد،
واملذهبي. النووي اإليراني بالخطر اإلحساس من الخليجي القومي األمن وحماية العربية،
بأجنحتها وإيران وتركية مرص يف مشرتك عنٌرص الحالية اإلسالمية والصحوة
عىل املشرتك التاريخ فقط وليس واالشرتاكية. الليربالية واإلصالحية، السلفية املختلفة
الشعوب، بني د توحِّ التي املشرتكة الثقافة أيًضا بل اإلسالم، ظهور منذ السنني آالف مدى
األمريكية القوات مرور تركية منعت لقد بينها. التضامن من األدنى الحد ران يوفِّ وكالهما
لرضب إنجرليك األمريكية القاعدة واستعمال الشمال، من العراق لغزو أراضيها فوق
العسكرية، الصناعات يف معها والتعاون إرسائيل، عن تدريجيٍّا تبتعد واآلن العراق.
ويف الغرب، عن البديل العرب يف وجدت فقد التوسعية؛ االستيطانية سياساتها وتأييد

إرسائيل. عن البديل مرص
والعرب، تركية بني العالقة املشاكل باقي يحلَّ أن الجديد الثالثي هذا يستطيع
العراقية الحدود عىل األكراد وقضية الرتكية، السورية الحدود عىل اإلسكندرونة لواء مثل
وتركية وسورية العراق بني والفرات دجلة ملياه العادل التقسيم وقضية اإليرانية، الرتكية
املياه. حرب هي املنطقة يف القادمة الحرب وربما املياه، أزمة فيه تشتدُّ عٍرص يف
عىل الجوار حسن يُحقق بما اإلماراتية الجزر مشاكل حل ع التجمُّ هذا يستطيع كما
تركها التي الحدودية النزاعات مناطق يف التكامل محافظات من إطار يف الخليج ضفتَي
تخاف ال الحالة هذه ويف واإلسالمية. العربية الدول بني الُفرقة بث أجل من االستعمار
املشرتكة، والحياة والرتابط التعاون عنارص أحد اإلسالم يصبح إذ اإلسالمي؛ املدِّ من مرص
وحول عربستان، مثل الحدودية املناطق أو الشيعي، ني السُّ الخالف من الخوف وينتهي
يحلُّ كما جغرافيٍّا. وليس حضاري تجمٌع فاإلسالم الفاريس؛ أو العربي الخليج تسمية
حول وإيران مرص وبني الكردستاني، العمال حزب حول وتركية سورية بني النزاع
ربع من أكثر عىل انقطاعها بعد البلدين بني العالقات عودة أجل من السياسية التوجهات
من أكثر مرص عىل خطًرا تُمثل إيران وكأن الدولية، العالقات يف يحدث ال ما وهو قرن،
املنطقة عرب األمريكية املتحدة الواليات من رضبها من إيران خوف ينتهي كما إرسائيل.

اإليراني. املذهبي النووي الخطر من الخليج وخوف العربية،
ميل من بدًال املنطقة إىل التوازن يُعيد وإيران وتركية مرص بني كومنولث تحقيق إن
يف إرسائيل مع الصلح إىل العرب وميل له، إيران ومناهضة األمريكي الغرب نحو العرب
إيران وميل ١٩٦٧م، يف فلسطني دولة وإنشاء الطريق وخارطة العربية السالم مبادرة
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وهو ١٩٦٧م. وفلسطني ١٩٤٨م، فلسطني النهر، إىل البحر من فلسطني تحرير إىل
وأفريقية آسيا يف ُسني ع تجمُّ وإقامة والِعرقي، املذهبي الرصاع من املنطقة يحمي الذي

العراق. يف الشيعي املد ملحارصة
الهيمنة من األمة وحماية فلسطني، يف األصلية جبهتها إىل املعركة يُعيد الذي وهو
والطوائف املذاهب بني الداخل إىل بها واالنحراف املعركة تغييب من بدًال األمريكية الغربية

واألعراق.
الكربى االسرتاتيجيات عرص أيًضا فإنه الكبرية، التكتُّالت عرص هو العرص أن وكما

التاريخ. يف األمم ومسار السيايس الخيال يضعها التي

املصطنَع4 االستقطاب

يف االستقطاب يشتدُّ العربية الخارجية السياسة يف السائدة التميُّع حالة من بالرغم
وإرسائيل ناحية، من العرب بني طبيعي يشءٌ الخارج يف االستقطاب الداخلية. السياسة
فإنه امُلواطنني حياة يف الداخل يف االستقطاب أما أخرى، ناحيٍة من املتحدة والواليات
وهمية معارك لخلِق مزيَّف استقطاٌب هو الهدف. عن ويحيد الطاقة، غ يفرِّ ُمصطنَع،
قضايا يف الخارجية السياسة يف الحكم نُُظم حيَّدتها التي الطبيعية املعارك من بدًال
للواليات بالنسبة واالستقالل والتبعية الفلسطينية، للقضية بالنسبة والسالم الحرب

األمريكية. املتحدة
والجزائر لبنان يف حدث كما األهلية الحروب حد إىل الداخل يف االستقطاب حدُّ يصل
الوطني، الصف فُشقَّ فريًقا. ن يخوِّ وفريق فريًقا، ر يكفِّ فريق األعداء. اإلخوة بني
فقط ليس مهدَّدة األوطان وأصبحت الحوار، ثقافة واختفت األوطان، وحدة وضاعت
التفتيت بُقوى أيًضا بل والِعرقية، الطائفية النعرات وإثارة الخارجية التفتيت بُقوى
استقطاٌب الخارجي االستقطاب الواحد. الوطن فرقاء بني السلطة عىل رصاًعا الداخلية
االستقطاب أن حني يف والشعوب، األمم حياة فيه الرصاع لقوانني طبًقا تتحدد رئييس
تناقٌض الخارجي االستقطاب األيديولوجيا، وبلغة ُمفتَعلة. قضايا يف منه نفع ال الداخيل
األول الثانوي. عىل األولوية له والرئييس ثانوي. تناقٌض الداخيل واالستقطاب رئييس،

٢٠٠٧م. سبتمرب ٢ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ أغسطس ٣٠ الدستور، ٢٠٠٧م؛ سبتمرب ١ االتحاد، 4
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الثاني أن حني يف األمم، مستقبل به ويتحدد الشعوب، مسار يغريِّ عميل استقطاٌب
يُساهم بل لشعب، تقدًما يُحقق وال عميل. أثر أي منه ينتج ال فقهي نظري استقطاٌب

تهميشها. يف يزيد بل الناس، حياة يف مشكلة يحل وال ره. تأخُّ يف
رشيعٌة سفور؟ أم حجاب الديني: االستقطاب أهمها كثرية. االستقطاب ومظاهر
اآلراء تنقسم الحال وبطبيعة شخصية؟ حريٌة أم رشعي جربٌ إنساني، اختياٌر أم إلهية
ويتحزَّب وعلمانيني. سلفيني وتجديديني، تقليديني وليرباليني، ُمحافظني فريَقني؛ بني
اآلخر الفريق ويُزايد واإليمان، الدين يف فريق يُزايد ذلك. أو الفريق لذا وينترصون الناس،
وبراهني؛ كُحَجج االجتماعي والخوف الشخيص اإلحراج ويدخل والعرصية. الحداثة يف
وهللا الشخصية. حرياته عن التنازل يريد أحد وال الرشيعة، ِعصيان عىل يجرؤ أحد فال
وليست السلوك يف والفضيلة املظاهر. يف وليس الرسائر يف األحجبة، وراء وليس القلب يف

الغطاء. يف
اإلبقاء أم الحديثة اإلعالم أجهزة خالل من الصوت حسن مؤذٍِّن من األذان توحيد
املساجد لقرب نظًرا بينها فيما تتداخل وأطفاًال، رجاًال كريهة، بأصواٍت تعدُّديته عىل

واملنارات. الصوت ُمكربات وُعلو بعض، من بعضها
وصخب رصاخ إىل ذلك أدَّى ولو حتى األذان يف التعدد عىل اإلبقاء بني الناس يختلف
التوحيد وبني الناس؛ عامة وهي صوتُه، مؤذِّن ولكل أذانُه، مسجد فلكل لآلذان؛ وصمم
امُلتناغم، الواحد الصوت وهو الوسيلة حسن مع اليقظة، وهي الغاية عىل إبقاءً امُلتناغم

والدولة. النخبة رأي وهو
استعمال عىل اإليمان ُدعاة يُرصُّ الطبيعي؟ الصوت أم الصوت ُمكربات استعمال
إيقاظ عىل قدرًة أكثر الصوت وُمكربات واإلعالم. اإليمان بني فرق فال الصوت؛ ُمكربات
رشاء يف األغنياء ويتبارى الدين؟ يف التكنولوجيا تُستعمل ال وملاذا النائم. وغفلة الوسنان
الخري وفَعلة وامُلتصدقني امُلحسنني من الصوت ات مضخَّ من اإللكرتونية األجهزة أحدث
أن واالطمئنان الحياء دعاة ويرى الدنيا. يف الثراء بعد اآلخرة يف الثواب حسن لنيل
كما الحديثة باآلالت تضخيمه من للخشوع ومدعاة القلب إىل أقرب الطبيعي الصوت
اإليمان أن يرى من بني الناس ويفرتق التجارية. املحالت وافتتاح واملوالد األفراح يف يتم
والقلب التقوى إىل أقرب اإليمان أن يرى من وبني وإعالم، وإعالن ودعاية وانتشار إذاعة

خارجي. صخٍب إىل حاجة دون الداخيل واالطمئنان والصمت
يرى من األئمة؟ الختيار طبًقا ُمتنوعًة تركها أم الجمعة يوم املساجد خطب توحيد
اإلبقاء يودُّون الذين الدينية، والشئون األوقاف ووزراء الرسميون الدين رجال هم التوحيد
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الدين وإدخال والشطط، التطرُّف من للبالد حمايًة الدولة رقابة تحت املساجد خطب عىل
العامة. أذهان تكوين يف أثر من للمساجد بما الحكومة معارضة رش واتقاء السياسة، يف
األمة فقهاء أفرزت أيًضا فإنها والنفاس، والحيض السلطان فقهاء املساجد أفرزت وكما
مؤيِّد بني الناس وينقسم واالحتالل. والفساد والقهر الظلم ضد والثُّوار الناس ومصالح
عىل امُلبقني وبني العامة، من البسطاء بعض مع الدولة رجال وهم الخطبة، لتوحيد

املعارضة. وهي بشعابها، أدرى مكة وأهل مصالحها، لها بيئة فكل تعدُّدها؛
العني الفلكية؟ بالحسابات أم املجردة بالعني العيد؛ يوم أول د يُحدَّ كيف
اْألَْسَوِد﴾ اْلَخيِْط ِمَن اْألَبْيَُض اْلَخيُْط َلُكُم َ يَتَبنَيَّ ﴿َحتَّى القرآني النص يؤيِّدها املجردة
وضعًفا، قوًة تختلف التي العني من وأضبط أدقُّ الفلكية والحسابات ،(١٨٧ (البقرة:
أول تحديد يتم كيف الرؤية. حسن من واألتربة والضباب الغمام يمنعها قد والتي
املغرب من ومغاربها، األرض مشارق أقىص من ممتدٌّ اإلسالمي والعالم القمري الشهر
إىل التوقيت فروق تصل وقد أيًضا. الغربي الكرة نصف يف انترش كما الصني، إىل
الرأيني، من كلٍّ إىل الناس ويتحزب كامَلني. وليلة يوم إىل أي ساعة؛ وعرشين أربع
العلم وراء بالجري أو والتقليد بالتخلف االتهامات وتبادل املسلمني، بني الخالف ويدبُّ

عرفات. وقفة لتعدَّدت وإال يُوحد، ال ما وتوحيد الحديث،
األشياء فقدت حتى يشء كل وأمام فعل كل ويف خطوة كل يف حرام؟ أم حالل
بالرشور اململوء العالم وتهيَّبوا ة، الخريِّ الطبيعية الثقة املسلمون وفقد األصلية، براءتها
الرشع، يف معروف والحرام الحالل عليه. وسيطروا األعداء عليه استوىل حتى واملحرَّمات
سكت عما والتضييق السؤال فِلَم العفو. أو املباح مرتبة يف فهو الرشع عنه سكت وما
تدريبًا هللا فيُحرمه بالسؤال، إرسائيل بنو فعله ما هذا ورحمة؟ فسحًة وتركه الرشع عنه
وشكلها ونوعها البقرة لون عن السؤال مثل فلفظوها، الرشيعة عليهم فضاقت لهم،
.(١٠١ (املائدة: تَُسْؤُكْم﴾ َلُكْم تُبَْد إِْن أَْشيَاءَ َعْن تَْسأَلُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا وحجمها
رحمًة التخفيف مع والثاني اإليمان، يف مزايدًة التشديد مع األول فريَقني؛ الناس ويفرتق

بالناس.
إىل الديني االستقطاب من وتتحول الدينية، االستقطابات ع تفرُّ يتم وهكذا
الشقاق إثارة أجل من الحرة الجنسية وعالقاتهم الرهبان، فساد االجتماعي؛ االستقطاب
إىل النرصاني ل تحوُّ األسلمة، أو التنصري بينهما، املختلط الزواج واألقباط، املسلمني بني
يختلف حتى املسيحية يف تحريمه أو الطالق إباحة النرصانية، إىل املسلم أو اإلسالم
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النزاعات من تخلو التي الدول يف الطائفية النزاعات وتقع والتحريم، اإلباحة بني الناس
واملذهبية. الِعرقية

يف السيايس الديني املستوى إىل االجتماعي الديني املستوى االستقطاب يتجاوز وقد
الدستور يف للترشيع الرئييس املصدر الرشيعة مادة عىل اإلبقاء أخرى. موضوعات عدة
فما مضمون؛ أي من فارغة صوريًة كانت ولو حتى املؤمنني يُريض إبقاؤها إلغاؤها؟ أم
ضد الخارج يف األمة أعداء مع وتحالف وتبعية الداخل يف وقهر فساد من البالد يف يقع
وبالبالد فقط، للمسلمني وليس للجميع فالدستور العلمانيني؛ يُريض وإلغاؤها الرشيعة.
وتنقسم الخالف، ويحتدم ذاتها. للرشيعة طبًقا عليهم اإلسالمية الرشيعة تُطبَّق ال أقباط
األمة عنَرصي بوحدة وتُخاطر رمزية، داللٌة له كانت وإن شكيل موضوٍع عىل األمة
دون الحدود تطبيق منها املقصود كان إذا الرشيعة من الناس وينفر واألقباط، املسلمني
إمكانيات للشباب رت توفَّ إذا إال رجم فال وحقوق؛ واجبات والرشيعة الحقوق. إعطاء
وكسب عمل من الكريمة الحياة أسباب له رت توفَّ إذا إال ليد قطع وال امُلبكر، الزواج

للُمواطن. األساسية الحاجات أي وعالج؛ وتعليم ومسكن
الحكومة بني سياسيٍّا رصاًعا يُخفي ُمقنَّع استقطاٌب وهو مدنية؟ دولٌة أم دينية دولٌة
يمنع الذي للدستور ُمضادٌّ وهو الدينية، بالدولة بالقول اإلخوان تتَّهم الحكومة واإلخوان.
يتَّهمون واإلخوان الوطنية. للوحدة حمايًة دينية أسٍس عىل سياسية أحزاب تأسيس من
مع أحيانًا يتعارض قد الذي الوضعي القانون تطبِّق التي املدنية بالدولة الحكومة
السياسية الحياة معرتك يف وتدخل املدنية، بالدولة يقولون واإلخوان اإلسالمية. الرشيعة
العامة الحريات عىل حفاًظا الدستور بتعديل وتُطالب والربملان. االنتخابات مدني، كحزٍب
تُمارس والحكومة املعارضة. أحزاب باقي تفعل كما السلطة وتداول الديمقراطية وقواعد
وصفات الدولة وجهاز اإلعالم أجهزة يف الدينية الرموز باستعمال الدينية الدولة دور

املؤمن. الرئيس
األمريكية القوات وغرقت العراق، يف العراقية املقاومة اشتدَّت كلما شيعي؟ ُسنِّي
واالحتالل املقاومة بني الرصاع ل تحوَّ فيتنام، أوحال يف قبُل من غرقت كما رماله، يف
عن الحديث يتم االحتالل، مآيس عن الحديث من وبدًال والشيعة. السنة بني الرصاع إىل
املذهب إيران تتزعم وكما باإلجماع. السنة أهل وعىل والخليج العراق عىل الشيعي الخطر
أساٍس عىل جديدة أحالٌف وتُقام السني. املذهب باكستان أو السعودية تتزعم الشيعي،
الشيعي الخطر ومع وتبعية. استقالل وطني؛ أساٍس عىل وليس شيعي، ُسنِّي مذهبي
األول. الخطر هو يعد لم اإلرسائييل الخطر وكأنَّ اإليراني، النووي الخطر يأتي اإليراني
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األندية بني الريايض االستقطاب والسيايس واالجتماعي الديني االستقطاب ويزيد
الحمراء األعالم تحمل الشوارع يف املظاهرات وتخرج القدم. كرة ِفرق خاصًة الرياضية،
النجوم أخبار وتمأل السالم. أجل من ليس البيضاء واألعالم االشرتاكية، عن دفاًعا ليس

املقاومة. وأبطال الشهداء صور من أكثر واملجالت الصحف والرياضة
بني االستقطاب عن يتحدَّث أحد فال الداخل يف االستقطاب من بد ال كان وإن
وأنصار التوريث دعاة بني والفقراء، األغنياء بني واملظلوم، الظالم بني واملقهور، القاهر

السلطة. تداول
االستقطاب عن وبدًال الخالف. ضد التوحيد أن كما الحوار، ضد االستقطاب إن
الوطني، بالحوار وحله رشعي، حقٌّ االختالف املتعددة. النظر وجهات بني الحوار
وملاذا والتقسيم. التجزئة مخطَّطات ضد الوطنية املصالح من أدنى حدٍّ عىل واالجتماع
والطائفي واملذهبي الِعرقي التفتيت عوامل مطرقة والسندان؛ املطرقة بني األوطان تقع
وملاذا الداخلية؟ القوى بفعل الداخيل االستقطاب وعوامل الخارجية، القوى ِقبل من

علمائه؟ وجهل أبنائه عجز بني ضحيًة الوطنية الثقافة تصبح

والسلفية العلمانية

وانكماشها اإلسالمي، والعالم العربي الوطن يف اإلقليمي َدورها عن مرص تخيلِّ بعد
الدوائر ونسيان السيايس، الخيال وُضمور العيش، لُقمة وراء والسعي ذاتها، عىل وانكفائها
باحتاللها اآلن إرسائيل تُطبقها التي واإلسالمية، اآلسيوية، واألفريقية العربية، الثالث،
مرص، حول إقليميتنَي دولتنَي أهمَّ وإيران تركية أصبحت وآسيا. أفريقية يف مرص مركز
عىل األمريكية، املتحدة الواليات الجديدة، الهيمنة ُقوى معها تتفاوض ورشًقا. شماًال

أفغانستان. يف اإلسالمي والعالم بل والعراق، فلسطني يف العربي الوطن قضايا
مجالها ويف محيطها يف التأثري عىل وبقدرتها بنفسها ِثقتها إىل مرص تحتاج وكما
إعادة إىل تركية تحتاج الداخل. من بنائهما إعادة إىل أيًضا وإيران تركية تحتاج الحيوي،
كما الغربي. النموذج وتبنِّي ١٩٢٣م يف الخالفة إلغاء منذ الحديث تاريخها يف النظر
حتى الداخلية جبهتها تكوين إعادة إىل ١٩٧٩م يف املعارصة ثورتها منذ إيران تحتاج

الخارجية. الهيمنة لُقوى يها تحدِّ ركيزة تكون
الذي الخالفة نظام ضد بثورته القيام يف أوًال حق عىل كمال مصطفى الضابط كان
باسم قبُل من تركية كانت وقد أنقرة، أبواب حتى لرتكية اليونان احتالل إىل رأيه يف أدَّى

فيينا. أبواب عىل الخالفة
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القوميني للُمعارضني تركية يف الداخيل القهر مظاهر رؤيته يف ثانيًا حق عىل وكان
شمل لمِّ عىل قادًرا قبُل من «امللة» نظام كان أن بعد األقليات، وباقي واألرمن العرب
وكان الجديد. الدين حول العرب جمِع يف قبُل من املدينة ميثاق فعل كما الخالفة، أقطار
وسيطرة وجهل وِسحر وُخرافة شعوذة من التخلُّف مظاهر عىل القضاء يف ثالثًا حق عىل
واملجتمع والتقدُّم واإلنسانية العقالنية عىل القائم الغربي النموذج وتبنِّي الدين، رجال
الذهبي، عرصه يف اإلسالم ِقيم هذه كانت وقد والحداثة. الديمقراطية سات واملؤسَّ املدني
الرياضية العلوم يف املسلمني إبداع بذلك يشهد كما العمران أساسها عىل أقام والتي
مدينة وإستانبول وطليطلة. وقرطبة وأشبيلية غرناطة األندلس؛ يف وآثارهم والطبيعية،

القاهرة. ِمثل ِمئذنة األلف
املراجعة بدأت كية الرتُّ الثورة عىل الزمان من عقود ثمانية من أكثر انقضاء وبعد
إىل ت انضمَّ هي وال اإلسالمي، العالم ِضمن بِقيت هي فال الرتكي؛ العلماني االختيار يف
األطلنطي. شمال بِحلف عضًوا تركية وأصبحت الرتكي، االقتصاد تعثَّر األوروبي. االتحاد
عىل للُعدوان قاعدًة تُمثل والتي «إنجرليك»، األمريكية العسكرية القاعدة أرضها وعىل
إسالمية حركاٌت وظهرت إيران. يف يتكرَّر وربما العراق، يف حدث كما العربي الوطني
ظاهرة يف ذلك بدا وكما يتوقف، لم باإلسالم تركية ارتباط أن تبنيِّ تحديثية أو أصولية

اآلن. الحاكم والتنمية» «العدالة حزب ثم «الفضيلة»، حزب ثم «رفاه»، وحزب أربكان
امُلدافع هو والجيش الدستور، بنصِّ ًسا مقدَّ اختياًرا العلمانية زالت ما ذلك ومع
الشوارع إىل النزول عىل قادرًة زالت ما االختيار هذا عىل تربَّت جديدة وأجياٌل عنها.
بعد لها جديدة قراءة حتى أو بها، مساس أي ضد عنها دفاًعا والتحزُّب والتجمهر
تُهدد اآلن العلمانية أصبحت األول. االختيار عىل الزمان من عقود ثمانية من أكثر مرور
عن تُدافع سلفية علمانيٍة إىل تحوَّلت مبادئها. عن وتتخىل بنفسها، ِقيمها وتهدم نفسها،

املستقبل. إىل ترنو مما أكثر املايض
كما اإلسالميني من باالنتقام وتُنِذر وتُهدد، تتوعد ِرشسة، ُمتوحشًة علمانيًة أصبحت
ِنسبي، اتجاٌه العلمانية أن مع ُمطَلقة علمانيًة صارت الخالفة. عرص نهاية يف الحال كان
ولو حتى األخرى االتجاهات تستبعد إقصائية، علمانيًة صارت املطلقة. الحقيقة يمتلك ال
جذور عن البحث أي تراثية؛ حتى أو إصالحية، ثقافية، إنسانية، ِنسبية، علمانيًة كانت
عليه تحجر الذي الحجاب قضية ذلك عىل والدليل والتاريخ. والرتاث الثقافة يف العلمانية
الرأي واحرتام الشخيص واالختيار الحرية عىل تقوم العلمانية أن مع وتُقصيه، العلمانية

الشخصية. الحرية من جزء كالهما السفور أو فالحجاب اآلخر؛
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بمرحلٍة املرور دون علمانية خالفٍة إىل إسالمية خالفٍة من ١٩٢٣م يف تركية انتقلت
روح مع اتفاًقا أكثر وهو النِّسبي. إىل امُلطَلق من تركية فيها تتحول ُمتوسطة ليرباليٍة

العلمانية.
ا ُمضادٍّ ُمطلًقا الطورانية والقومية ي والرتقِّ االتحاد لجمعية العلماني االختيار كان
الثالث، باالختيار األخذ دون ُمطَلق إىل ُمطَلق من تركية فانتقلت الخالفة، دولة للعثمانية
التقليد، دون التجديد التواصل، خالل من التغريُّ األفغاني، عنه داَفع الذي اإلصالح وهو
نفس يف روسية يف أيًضا حدث ما وهو امُلحَدثني. للغربيني أو للقدماء التقليد كان سواءٌ
من روسية تحوَّلت عندما ١٩١٧م، يف االشرتاكية الثورة يف سنوات بستِّ قبلها أو الفرتة
املرور دون ُمضاد، ُمغَلق نسٍق إىل ُمغَلق نسٍق من االشرتاكية، مطلق إىل القيرصية مطلق
١٩٩٠م يف الثاني االختيار فانهار املطلق؛ ذهنية من لتتحرَّر نقدية ليرباليٍة بمرحلٍة
أو رأسمايل آخر اختيار ألي أساًسا تكون جديدة ديمقراطية ليربالية بمرحلٍة تمرَّ كي
عندما الثانية العاملية الحرب نهاية بعد الرشقية أوروبة يف حدث ما وهو اشرتاكي.
ُمتوسطة بمرحلٍة املرور دون مبارشًة املاركيس املطلق إىل الكاثوليكي امُلطَلق من تحوَّلت
السلطان، جنُد تركية يف الخالفَة يحمي كان امُلتعددة. والعلمانية الليربالية النسبية هي

العسكر. سيطرة الحالتني كلتا ويف الوطني، الجيُش العلمانيَة يحمي واآلن
و«األربكانية» الرفاه حزب بني وسًطا طريًقا ليشقَّ والتنمية العدالة حزب وبرز
ة الُقحَّ العلمانية وبني الخالفة، نظام إىل عوًدا البعض قرأها التي اإلسالمية والرومانسية
يُعد لم الزمن وكأنَّ الظروف، ت تغريَّ مهما القديم باالختيار وتتمسك الحوار، ترفض التي
إىل العودة أجل ومن العلمانية، روح وهي سياسية تعدُّدية أجل من يُناضل حساب. له
باالقرتاع الجمهورية رئيس انتخاب مثل للبالد، الرئيسية االختيارات عن وسؤاله الشعب
عن االستقالل ويُحاول العلمانية. روح والديمقراطية الربملان. خالل من وليس العام
العراق لغزو أراضيه عىل األمريكية القوَّات مرور رفض يف حدث كما األمريكية الهيمنة
بأشكاٍل أمريكة مع االشرتاَك فرديٍّ كقراٍر العرب الحكام بعض قرَّر حني يف الشمال، من
ويتقارب معها، التسليح اتفاقيات ويُلغي إرسائيل، عن ويبتعد العراق. غزو يف ُمتعددة
األقطار من عديد يف والبناء التنمية عمليات يف ويُساهم وسورية، مرص خاصًة العرب إىل

مرص. ذلك يف بما العربية
والتصنيع التنمية ُخَطط يف معدَّل أكرب والتنمية العدالة حزب بفضل تركية وتشهد
التاسع القرن يف سائدة كانت التي «التنظيمات» منذ ذلك يف سبَّاقة كانت فقد والتحديث؛
تزرع. مما أكثر وتصنِّع تستورد، مما أكثر تصدِّر واملؤسسات. والدولة املجتمع لتحديث
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آسيا بني والغرب، الرشق بني كجٍرس السيايس الجغرايف موقعها تعي اآلن وهي
ُملتقى ومرص قارَّتنَي، ُملتقى فرتكية أفريقية؛ إىل باإلضافة قديًما مرص وَعتْه كما وأوروبة
العربي املغرب إىل وامتدادها ١٥١٧م يف مرص األول سليم السلطان وفتح قارَّات. ثالث
آٍن يف ومرص تركية بدور وتقوم وأوروبة، آسيا إىل أفريقية يضمُّ كان الجزائر. حتى
العثماني. املرشوع لتجديد مرص من انطالًقا جديد من عيل محمد حاَوله ما وهو واحد.
يف حضورها لتوسيع منها خصًما وليس لها إضافة األوروبي االتحاد إىل وانضمامها
واملسلمني العرب هجرات من والتخوُّف والغرب، اإلسالم بني التوتُّر ولتخفيف أوروبة،
الُهوية وتغريُّ شماله، إىل املتوسط األبيض البحر جنوب من العمالة وانتقال أوروبة، إىل
هو اإلسالم أصبح أن بعد أوروبية إسالمية األقل عىل أو إسالمية، ُهويٍة إىل األوروبية
من مليونًا عرش أربعة من يقُرب ما ووجود املسيحية، بعد أوروبة يف الثاني الدين
أوروبة مواليد من واألحفاد األبناء من جيَلني ووجود أوروبة، يف والعرب األتراك املسلمني،

واألجداد. اآلباء يف كان كما املهاجرين من وليسوا
إىل اإلسالم دخول منذ عام ألف من أكثر منذ مشرتًكا تاريًخا واألتراك العرب بني إن
أكثر الخالفة دولة واستمرَّت القسطنطينية، ُفتحت اإلسالم. إىل الرتكي والشعب تركية،

والعراق. سورية مع مشرتك جواٌر لها قرون. خمسة من
العراق شمال يف أيًضا حلها بل تركية، يف فقط ليس الكردية املشكلة حلُّ ينقصها
ثقافية وُهويٍة مفتوحة، وحدوٍد الذاتي، االستقالل من إطار يف وأرمينيا وروسية وسورية
الصحراء لقضية املطروح النموذج نفس وهو القائمة. الوطنية الدول إطار يف وقومية
قوميات ثالث يضمُّ الذي السويرسي النموذج وهو ودارفون، السودان وجنوب املغرب يف
واحدة. ودولٍة د موحَّ سيايس نظاٍم من إطار يف وفرنسية، وأملانية إيطالية ولُغات، وثقافات
يمكن التي اإلسكندرونة لواء قضية وبقيت الرسالة. أول يف املدينة ميثاق نموذج وهو
مرص بني وشالتني حاليب مثل وسورية، تركية بني التكامل محافظات إطار يف حلُّها
العربية؛ األقطار بني االستعمار مخلَّفات من الحدودية النزاعات مناطق وكل والسودان،
فالهوية الحدود؛ طرَيف عىل الشعوب وحدة لصالح السياسية الحدود فكرة تتآكل حتى
واملياه. واألنهار السهول الجغرافية؛ من تكون أن قبل والحضارة والثقافة التاريخ من

تركية بني املشرتكة للتنمية طبيعية مصادر فهي والفرات، دجلة مياه املياه، أما
النيل، وادي عىل امُلطلَّة بالدول أُسوًة األرايض، وزراعة السدود إلقامة والعراق وسورية

إرسائيل. إىل ملدِّها وتجنبًا
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رسمها التي الصورة تلك العربي؛ الذهن يف الرتكي صورة تغيري ذلك من واألهمُّ
«رأس تعبري أصبح حتى والفنية، األدبية واألعمال الغربية اإلعالم وأجهزة االسترشاق
الزوجات د وتعدُّ والسبايا واإلماء الحريم صورة وهي الجاهل. امُلتعصب يُعادل تركي»
واستغالل والقهر السيطرة صورة وهي النسائية. الحركات عليها تثور التي والرساي

بكوات». يا «أهًال واألغا، الباشا صورة الفالحني،
رات تصوُّ عن بعيًدا لرتكية العثماني التاريخ كتابة إلعادة العلماء مسئولية إنها
«الرجل عىل القضاء منها الهدف كان التي الغربي، االستعمار وأجهزة امُلسترشقني
إنها الناهضة. أوروبة دول بني كأسالٍب وتوزيعها جثَّته تقطيع أجل من املريض»
التاريخي البحث إىل األيديولوجية الخالفات لتجاُوز العرب واملؤرخني القوميني مسئولية
١٩١٣م يف العرب للقوميني دمشق مشانق فليست واألتراك؛ للعرب مساعدًة املوضوعي،
العالقات كل هي ياط بالسِّ الفالحني يرضب الذي الرتكي امُللتزم وال التاريخ، كل هي
يف القلعة ومآذن إستانبول يف األزرق الجامع مآذن بني الفرق وما والعرب. تركية بني

القاهرة؟

املقدس تدنيس

بتدنيسه، وليس املقدس بتقديس يهودية، أو مسيحية أو إسالمية العربية، الثقافة ُعِرفت
بالرضورة، الدين من ُعِلم ما وإنكار امُلرتد، الكافر دم الدم، وهدر القتل الجزاء كان وإال

باألقدام. ودهسه القرآن وتمزيق
الكريم هو فاملقدَّس املقدس؛ والوادي القدس، والروح املقدس، الكتاب لغتنا ويف
وامللك القدس، والروح الحسنى. هللا أسماء من اسٌم والقدُّوس والرشيف. والطاهر
القيمة عىل يُحافظ إنساني، فعٌل والتقديس املقدَّسة. واألرايض املقدَّس، والوادي الُقدوس،

.(٣٠ (البقرة: َلَك﴾ َونَُقدُِّس ِبَحْمِدَك نَُسبُِّح ﴿َونَْحُن التسبيح مثل
والكعبة رة، املطهَّ والسنة الكريم، القرآن مثل الدالالت نفس لها ألفاظ املقدس ومع
املقصد الحياة أو النفس األصوليني، وعند الحنيف. والدين املعظَّم، ورمضان فة، املرشَّ
يهُب الذي هو فاهلل برشية؛ وليست إلهية أفعاٌل واملوت الحياة الرشيعة. مقاصد من األول
والشيخ واملرأة الطفل وحياة حياة، والقصاص كتابًا. أجل لكل يقرِّر الذي وهو الحياة،

.(٨-٩ (التكوير: ُقِتَلْت﴾ ذَنٍْب ِبأَيِّ * ُسِئَلْت اْلَمْوءُوَدُة ﴿َوإِذَا
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الروح، إزهاق بعد، تظهر لم التي القاع نهاية وفتح حماس بني االقتتال يكون وقد
الفلسطيني. بيِد الفلسطيني الدم إراقة الحمراء، الخطوط وتجاُوز باملقدَّسات، والكفر
التاريخ يف عربية وحدوية تجربة أول السورية، املرصية بالوحدة النارص عبد ى ضحَّ وقد
املرصيني بالجنود لة املحمَّ الطائرة بإرجاع وأمر العربي، دم يُريق ال العربي ألن الحديث
امُلتآمرين االنقالبيني االنفصاليني ضد بالوحدة تهتف زالت ما كانت التي الالذقية ملساندة

دمشق. يف
تتناقض كيف فتح؟ تُمثله الذي والدرع حماس، تُمثله الذي الرمح يتعارض فكيف
ويٌد تُقاتل يٌد والدولة؟ الثورة والتفاوض، القتال والخارج، الداخل والسلطة، املقاومة
مع باريس يف وتُفاوض األرض عىل تُقاتل وهي الفيتنامية، الثورة فعلت كما تُصافح
وليست بيتان، فتح ليست االحتالل. نهاية عىل سنوات خمس مدى عىل األمريكي الُعدوان
ضد الفرنسية واملقاومة ديغول تُمثل حماس كانت إذا حتى فييش، حكومة السلطة
ضد بينهما فيما العراق يف املقاومة فصائل اقتتلت لو وماذا لفرنسة. النازي االحتالل

العراقي؟ بيِد العراقي الدم وسال بعده، أو االنسحاب قبل سواءٌ األمريكي، االحتالل
قوَّات عودة وتمنِّي بها، اإليمان بعد باملقاومة والكفر أخرى، مرًة املقدَّس تدنيس إنه
العراق. يف للبقاء االحتالل بها يحتجُّ التي الذريعة وهي امُلتقاتلني. بني للفصل االحتالل
االحتالل قوَّات انسحاب قبل الصومال يف املقاومة فصائل بني االقتتال تم لو وماذا
عليه الرشعية إلضفاء الداخل يف وُممثليه لالحتالل ذريعة يُعطي مما بعدها؛ أو األثيوبي
عندما السودان يف املأساة نفس وهي األوطان؟ وحدة عن ودفاًعا اآلمنني، للسكان حمايًة
الخرطوم بني أو والجنوب، الشمال بني الرصاع باسم السوداني دم السوداني يُريق
للوزراء رئيًسا ليقتل عربي أو لبناني ر يفجِّ عندما لبنان يف الجريمة نفس وهي ودارفور.

قاطنيه. رءوس فوق منزًال أو متجًرا أو مصنًعا أو الربملان يف نائبًا أو
حتى «ثورة املقاومة لشعار طبًقا النرص بعد إال الحكم يف تكون ال الثورة إن
ومرص. أفريقية وجنوب وفيتنام الصني يف امُلنترصة الثورات تَجاِرب هي هذه النرص».
مانديالَّ نيلسون وأصبح الفيتنامية، الثورة انتصار بعد الرئاسة إىل منه هويش أتى
زغلول سعد وأصبح العنرصي، الحكم هزيمة بعد أفريقية جنوب لجمهورية رئيًسا
ثورة بعد مرص لجمهورية رئيًسا النارص وعبد ١٩١٩م، ثورة بعد مرص لوزراء رئيًسا
النار جوريون بن أطلق وقد الدولة. عقل إىل الثورة فورة من التحوُّل يتمُّ ثم ١٩٥٢م.
مايو ١٥ يف الدولة تأسيس إعالن بعد إرسائيل إىل الرشعية غري اليهودية الهجرات عىل

البالد. من والخروج الدخول بتنظيم اآلن تقوم التي هي الدولة ألن ١٩٤٨م؛
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يف إال تكون ال وأفغانستان، والعراق فلسطني مثل امُلحتلة، الدولة يف السلطة إن
يف األدنى الحد عىل واالجتماع النضال، وفرقاء املقاومة فصائل بني الوطنية الوحدة

امُلحتل. انسحاب مقدمته ويف الوطني، العمل برنامج
قبل القرص الثورة، قبل النرص سلطة، دون سلطٌة فهي االحتالل تحت السلطة أما

الحصان. أمام العربة القرب،
الفلسطيني، بيِد الفلسطيني دم إراقة وهو األحمر الخط وعبور املقدَّس، تدنيس إن
الوطنية؛ وبالسلطة وحماس، بفتح وبدولته، بمقاومته يشء؛ بكل يكُفر الفلسطيني يجعل
وقد الفلسطيني. الدم استباحة يف الصهيوني والعدو الفلسطيني الوطني بني فرق فال
الحكم، فيه ذ وينفِّ باإلعدام، آخر فلسطيني ُمقاتٍل عىل يحكم الذي الفلسطيني امُلقاتل يكون
األبرياء للفلسطينيني اإلرسائييل العدو قتل من للفلسطيني عداوًة أشدَّ بالطُّرقات، ويسحله
وقياداتها. املقاومة لنشطاء الجسدية التصفية أو بالصواريخ، األحياء وقصف املنازل بهدم
أكثر األجنبي مع والتعاون للخارج فالوالء بالوطن؛ يشء، بكل العرب يكفر وقد
بالقومية يكُفرون وقد بالقلب. وحتى وباللسان، باليد املقاومة تأييد عن ون ويكفُّ أمنًا.
إىل االنتماء خالل من نفسه لحماية والِعرقية املذهبية الطائفية البديلة، الُهويات لحساب
وباإليمان وبالدين باإلسالم ويكفرون الكربى. الجماعة انقضت أن بعد الصغرى الجماعة
واإلسالم إخوانية، إسالميٌة انتماءاتها وحماس إخوانية، إسالميٌة ُجذورها ففتح وباملسلمني.
بكل ويكفرون حراًما. وماله وِعرضه املسلم دم وجعل املسلمني، بني االقتتال حرَّم قد
االستقالل حركات كل مع وبتكاتفهم السابقة، الوطنية وحركاتهم وماضيهم تاريخهم
فرانز ورموزها؛ والستينيات الخمسينيات يف إنجازاتهم وبكل الثالث، العالم يف الوطني
ال وملاذا إلخ. … موجابي كنياتا، جيفارا، سيكوتوري، نكروما، سيزيه، أميه فاتون،
االستعمار ُقوى مع يتحالفون ال وملاذا ويُصالحونها، ويُفاوضونها بالصهيونية يعرتفون

ثمن؟ بال أصبح الذي الفلسطيني الدم إراقة واحدة؛ النهاية دامت ما والجديد القديم
الفلسطينية الثورة رمز عرفات يارس صور بإلقاء أدَّى الذي هو املقدَّس تدنيس إن
حماس سيطرة إىل أدَّى الذي وهو إرسائيل، تفعله لم ما وهو باألقدام، ودهسها األرض عىل
القدس. ذلك يف بما مًعا عليهما تُسيطر وإرسائيل الغربية، الضفة عىل وفتح غزة، عىل

يف حدث كما الثورة انتصار بعد عادًة يحُدث املقاومة فصائل بني االقتتال إن
يقع وكيف قبلها. وليس روسية يف ١٩١٧م يف االشرتاكية الثورة ويف تونس، ويف الجزائر،
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وتكون الهواء، يف نًرصا يكون حينئٍذ بعد؟ يحُدث لم والنُرص الغنائم قسمة عىل االقتتال
وهم. عىل واالقتتال وهمية، السلطة

أهلية حرٌب ووقعت الضفة. يف وفتح غزة، يف حماس تقوم. أن قبل الدولة انقسمت
القدس؛ وعاصمتها امُلستقلة الفلسطينية للدولة ُمبكًرا التقسيم ويتحقق االستقالل. قبل
وفتح والخيانة، بالعمالة فتح تتَّهم حماس كله. العربي للوطن التقسيم ملخطَّط تطبيًقا
العربية والجامعة القانون. عىل والخروج الرشعية السلطة عىل باالنقالب حماس تتَّهم
تحت أراضيه وسالمة الفلسطيني الشعب وحدة عىل حرًصا حماس؛ تُدين وال فتح، تؤيد
وبوجود الحصار، بفكِّ ويَِعدون السلطة، يؤيدون والغرب وإرسائيل والعرب االحتالل.
مبادرة أو الطريق خارطة التسوية، مشاريع عىل للتفاوض أخريًا الفلسطيني الرشيك
أمام الكئود العقبة املقاومة؛ واستئصال غزة يف حماس لرضب تمهيًدا العربية؛ السالم
ملساعدة يأِت لم األخ ألن الضفة؛ يف فتح وتسقط غزة، احتالل إرسائيل وتُعيد التسوية.
تحت كان ولو حتى برشعيته، الدويل االعرتاف نال قد دام ما د الجالَّ إىل وسلَّمه أخيه،
عىل الدائرة تدور ثم أنصاره، تُصفي اآلن وهي ياسني الشيخ إرسائيل اغتالت االحتالل.
وينتهي فلسطني. كل تُمثل كانت عندما قبُل من رفضته ما عليها يُعَرض عندما فتح

الغريب.» عىل عمي وابن وأنا عمي، ابن عىل وأخويا «أنا العرب: َمثُل
ويتساءل ومعاوية، عيل بني الكربى الفتنة أيام جديٍد من العرب تاريخ ويعود
تجوز هل عيلٌّ؟ وهو األفضل وجود مع معاوية، وهو املفضول إمامة تجوز هل الفقهاء:
حقنًا بالجواز مالك ويُفتي األفضل؟ وهي حماس وجود مع املفضول، وهي فتح إمامة

معاوية. مع واملصالح عيل، مع القلوب املسلمني. لدماء
معاوية مع والدولة الحجاز، يف عيل مع الثورة معاوية. مع والقوة عيل، مع الرشعية

دمشق. يف
امُلستقلون يقودها حكومٌة الجديدة؛ لفلسطني إرهاصات املقدَّس تدنيس هل
النرص؟ حتى والثورة الشعبية الرقابة تُمثل املعارضة، يف وحماس فتح وتبقى الوطنيون،
يف الثوري العسكري املجلس ورئيس الذهب سوار سرية ليُِعيد الشايف عبد حيدر أين

التاريخ. يف بل القرص، يف ليست فالسلطة موريتانيا؟

الداخلية واملخاطر الخارجية التحدِّيات بني إيران: يف اإلسالمية الثورة

ظنَّها أن بعد ١٩٧٩م فرباير يف باندالعها كله العالم إيران يف اإلسالمية الثورة فاجأت
محاوالت فيها تراكمت أمان. واحة والغرب، ألمريكة التابع الشاه رأسها وعىل الغرب،
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البرتول مصدق وتأميم السافاك، أيدي عىل السجون يف الثُّوار وتعذيب السابقة، الثورات
الشاه وهروب ١٩٥٦م، يف السويس لقناة نارص لتأميم امُللهم كان الذي ١٩٥٤م يف

مصدق. ضد األمريكية املتحدة الواليات دبَّرته الذي االنقالب بعد وعودته
كان الذي الخميني، يف ممثَّلًة تُساوم ال قوية زعامًة قوَّتها» عنارص «أول وكان
الثورة عصب خلق، مجاهدي يُساعد العراق، يف النجف يف َملجئه يف وهو يُساعده نارص
التسجيل رشائط خالل من باريس يف منفاه يف ثم الشاه، نظام ضد الضارية، وقوتها

إيران. شعب بها يُخاطب التي
إيران، تاريخ من نابعة شعبية أيديولوجية الثاني»، عنرصها هو الثوري «واإلسالم
بني عليها خالف ال الوطنية، الُهوية عن والدفاع واالستقالل الحرية يف آمالها تحمل
وحركة املاركسية مثل داخلها، األخرى الثورية األيديولوجيات دت وحَّ االجتماعية. الطبقات
كان كما وجنوًدا، فني ومثقَّ وعماًال طلبة خلق، وفدائي خلق، ومجاهدي إيران تحرير

وطلبة.» وفالحني «عمال يغنِّي: إمام الشيخ
الحربية الكلية عىل تستويل الشوارع يف باملاليني شعبية جماهري الثالث» «والعنرص

املاليني. وتمأل الطُّرقات، تسدُّ الشاه. نظام رمز
وهي األول عامها بعد السابق العراقي النظام غزاها الخلف. يف العرب طعنها ثم
العسكريتني القوتنَي إلضعاف الغزو عىل وتشجيع منها بوازع املتحدة الواليات تتحدى
االسرتاتيجي عمقها اتَّسع أن بعد الرشقية الجبهة من إلرسائيل حمايًة والعراقية؛ اإليرانية
ديفيد كامب بعد مرص يف الجنوبية الجبهة عزل بعد إيران، إىل العراق إىل سورية من
أن عىل املستمر واإلعالن ١٩٧٩م، يف وإرسائيل مرص بني السالم ومعاهدة ١٩٧٨م، يف
مرص وقطعت للعرب. اسرتاتيجي اختياٌر السالم وأن الحروب، آخر هي ١٩٧٣م حرب
العرب عىل أخطر وكأنها عاًما، ثالثني من يقُرب ما اآلن إىل معها السياسية العالقات
وهم تحت معها السفراء وتبادلت بها، واعرتفت معها، الصلح عقدت التي إرسائيل من
يف اإليراني النموذج يتكرر وأن العربي، والوطن مرص يف اإلسالمية الحركات تشجيع
الواليات من بإيحاء اإلسالمي والعالم العربي الوطن أرجاء باقي يف اإلسالمية الثورة
راَود الذي الُحلم اإلسالم؛ عىل مركَّبًة النارصية هي اإلسالمية والثورة وإرسائيل. املتحدة
كان وقد املسلمني. واإلخوان األحرار الضباط بني التعاون بدايتها، يف املرصية الثورة
بني وقع الذي قاق الشِّ لوال العرش، عىل الويص ذلك يف بما منهم، األحرار الضباط بعض
الجمهوريات عرب اآلن حتى الثورة منه تُعاني والذي ١٩٥٤م، مارس أزمة يف الفريَقني
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بني بالتناقضات وتُوحي العقبات، تضعان وإرسائيل املتحدة الواليات وظلَّت الثالث.
الخليج، مدخل يف الثالث الجزر باسم مرًة العربية، والقومية إيران يف اإلسالمية الثورة
النارص عبد فعل كما الجوار لحسن ورمًزا الخليج، تَي ضفَّ عىل للتكامل مناطق كانت وقد
يف استمراره يمكن وكما والسودان، مرص بني تكاُمل كمحافظة حلفا وادي محافظة يف
كل بني االستعمار وضعها التي امُلصطنَعة الحدود تُبتلع حتى وشالتني حاليب محافظة
يف وفلسطني مرص وبني جعبوب، واحة يف وليبيا مرص بني الرحيل قبل عربيتني دولتنَي
عسري يف والسعودية اليمن وبني تندوف، واحة يف واملغرب الجزائر وبني العوجة، مثلَّث
الحمة، وادي يف وفلسطني سورية وبني الربيمي، واحة يف وعمان اإلمارات وبني ونجران،
وصاية تحت مثلَّث يف والسعودية الكويت وبني شبعا، مزارع يف ولبنان سورية وبني
غزو سبب كانت والتي الحدود، عىل النفط آبار عىل والعراق الكويت وبني املتحدة، األمم

الثانية. الخليج حرب يف للكويت العراق
آثار إزالة يف العربي املرشوع يتجاوز لفلسطني إيران يف اإلسالمية الثورة ومرشوع
األمريكية الهيمنة تتحدى زالت وما ١٩٦٧م. ونكسة ١٩٤٨م نكبة بني فرق ال الُعدوان،
ويف إرسائيل يف النووي بالسالح تزخر منطقٍة يف اليورانيوم تخصيب يف حقها عن دفاًعا
وحق املتحدة، الواليات مع بالتعاون أو بمفردها إيران برضب تهدِّد وإرسائيل باكستان،
مع التعامل يف للغرب امُلزدوج امِلعيار يكشف ما وهو مرشوع. حقٌّ النفس عن الدفاع
عىل يُفتَّش أن تسمح وال النووي، السالح انتشار منع معاهدة عىل ع توقِّ لم التي إرسائيل

النووي. مفاعلها
يف اإلسالمية والثورة اإلرسائييل. النووي مواجهة يف للعرب قوة اإليراني النووي
الغربي االستعمار يتحدى وهو نارص سرية تُعيد اآلن وهي العربية، للثورة ظهري إيران
اإلسالمية الثورة مع واإلسالمية العربية الشعوب وتقف ١٩٥٦م. يف الثالثي الُعدوان قبل
الجديد واالستعمار الهيمنة ُقوى يها وتحدِّ الوطني، استقاللها عن دفاعها يف إيران يف

األمريكية. املتحدة الواليات تُمثله الذي
تستطيع ال إذ الداخلية؛ الجبهة هي إيران يف اإلسالمية الثورة عىل اآلن والخطورة
إيران تستطيع إذ إيران؛ عىل العسكري الُعدوان إرسائيل مع بالتعاون املتحدة الواليات
القوات تطول صواريخها أن كما الخليج. يف القابع األمريكي األسطول عىل العسكري الرد
العربية النُّظم تنهار وقد إرسائيل. ومطارات العسكرية والقواعد العراق يف األمريكية
الشعوب هبَّت كما ضدها، الشعوب ثورة الحتمال األمريكية املتحدة للواليات التابعة
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وتفجري ١٩٥٦م، يف القناة تأميم بعد مرص عىل الثالثي الُعدوان أثناء نارص مع العربية
واليمن ١٩٥٨م، يف العراق يف ذلك بعد العربية الثورات واندالع سورية، يف النفط أنابيب
السكانية لرتكيبته نظًرا الخليج يف األوضاع تتغري وقد ١٩٦٩م. يف وليبيا ١٩٦٤م، يف

واملذهبية. والطائفية
اإلسالمية الثورة عىل والتآمر الداخلية، الجبهة يف اللعب املتحدة الواليات تستطيع
كما االجتماعي القلق عىل اللعب تستطيع الخارج. من عليها الُعدوان وليس الداخل، من
تستطيع للنفط. املصدِّرة الدول أكرب من دولة يف بالبطاقات البنزين توزيع يف ظهر
واإلسكان. كالبطالة االجتماعية واملشاكل واألغنياء الفقراء بني الشديد التفاوت عىل اللعب
االجتماعية، العدالة تشفعها لم الحرية ألن األخرية االنتخابات الليربايل التيَّار خرس وقد

الهيمنة. ُقوى بتحدِّي يُقَرن لم الحضارات وحوار
الدينية، باملحافظة الناس وِضيق العامة، الحريات االجتماعية القالئل من واألخطر

الشخصية. الناس حياة يف ل والتدخُّ اليومي، السلوك يف والتشدُّد
ُمحافظ، أساٍس عىل قيامها هو اإلسالمية الثورة يف الرئييس التناقض زال فما
ويتتلمذ إليه الخميني اإلمام ينتسب الذي الشريازي الدين صدر يُمثله إرشاقي. ديني
االشرتاكي اإلسالم الثورة، اندالع قبل اإلسالمي اليسار ُممثل رشيعتي عىل وليس عليه،
شعب تكوِّن التي وغريها واألذرية الفارسية القوميات عىل اللعب ذلك ويتضمن التقدمي.
ويف العربي الوطن يف الرشقية الجبهة يف امُلمتدة وشيعة، ُسنة والطائفية، واملذاهب إيران،

وباكستان. إيران اآلسيوي، اإلسالم
تدمري تم فقد ١٩٦٧م؛ عام الخارجي بالُعدوان ليس املرصية الثورة عىل ُقِيض لقد
١٩٦٨م، يف االستنزاف حرب وقامت الجيش، بناء وأُعيَد العام، نفس يف إيالت رة املدمِّ
يف الداخيل االنقالب بسبب عليها ُقِيض بل ١٩٧٣م، أكتوبر يف التحرير حرب قامت ثم
ة، مضادَّ ثورٍة إىل الثورة وتحوَّلت الرجال، وبنفس الداخلية الجبهة من ١٩٧١م مايو ١٥
للواليات التبعية إىل السوفيتي االتحاد مع التعاون ومن الرأسمالية، إىل االشرتاكية من
الخاصة، الحاجات إىل التعليم مجانية ومن الخصخصة، إىل العام القطاع ومن املتحدة،

القطرية. إىل العربية القومية ومن
الُعدوان من الثالثة النُّظم يحمي وتركية وإيران مرص بني اإلقليمي التعاون إن
مشهود الحزبية والتعددية فالديمقراطية فيها؛ الداخلية املخاطر ويُقلل عليها، الخارجي

مرص. دون وتركية إيران يف لها
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دون وتركية إيران يف له مشهود الوطنية واإلرادة الوطني االستقالل عن والدفاع
ومرص ومرص. إيران دون تركية يف له مشهود امُلستنري، اإلسالم الثالث، والطريق مرص.
مائتنَي يف ِفعل ردود له فيها يحدث ما العربي، محيطها يف القاعدة الدولة زالت ما
يُقارب ما الثالث الدول سكان مجموع وإن وتركية. إيران دون عربي مليون وخمسني
املشرتك اإلسالمي وتراثها الصناعي وإنتاجها الطبيعية مواردها مليون. مائتَي من
توسيًعا واإلسالمية العربية الجوار دول تجميع عىل قادًرا مركزيٍّا إقليميٍّا تجمًعا يجعلها

العربية. القومية ملفهوم
إبَّان حدث كما حوله الشعوب وتجميع الخارجية التحديات مواجهة السهل من
بعد حدث كما الداخلية املخاطر أمام الوقوف الصعب ومن الوطني، التحرُّر حركات
ويُروى القريب. باألمس النضال ُرفقاء بني السلطة عىل والنزاع الوطني التحرُّر حركات
والثورة الثروة أتت لقد الرواية. ت صحَّ لو العدو جهاد من أصعب النفس جهاد أن
التاريخ ويف الثورة. عىل وانقلبوا الثروة، فبدَّدوا بعد؛ لها يستعدُّوا ولم واملسلمني، للعرب

والرومان. اليهود مواجهة يف املسيح بالسيد يهوذا ى ضحَّ

األعمال ورجال الدين

علماء عند معروفة خاصًة، والتجارة عامًة، االقتصادي والنشاط الدين بني العالقة
الزمان من قرن حواَيل منذ الرائدة دراسته يف فيرب ماكس فعل كما االجتماع،
واألخالق القيم بني عالقة وجود عىل مؤكًِّدا الرأسمالية»، وروح «الربوتستانتية
يف الربوتستانتية واملناطق البُلدان يف التجاري النشاط وازدهار ناحية، من الربوتستانتية
بني والنجاح، اإليمان بني والرزق، القدر بني الصلة أخرى، ناحيٍة من وفرنسة أملانية

والكسب. التقوى
يف اليومية الحياة يف العالقة هذه يُالحظ وهو التنظري هذا إىل العربي يحتاج وال
مثل آيات واستعمال األموال، توظيف برشكات قبُل من النماذج ُرضبت وقد مجتمعه.
أغنياء الناس، أموال تجميع أجل من ٢٧٥)؛ (البقرة: الرِّبَا﴾ َوَحرََّم اْلبَيَْع هللاُ ﴿َوأََحلَّ
وبدعوى اإليمان، بدافع صغري شهري أو سنوي عائد أجل من وفقراء الكسب، من ملزيد
الربوية، البنوك يف الحال هو كما فقط الربح يف وليس والخسارة، الربح يف املشاركة
الرشكات هذه وتضارب والجوع. البطالة ضد ثابت حالل شهري دخٍل عىل ولالطمئنان
الغالب ويف رسيع، ربٍح عىل للحصول الربوية البنوك يف املسلمني أموال رءوس وتستثمر
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برشية أو اقتصادية، تنمية أو البطالة، ضد للعمل فرص إتاحة أو اإلنتاج، يف زيادة دون
كربى. مشاريع يف

والنجاح للربح، ناجحة كوسيلٍة اإلسالم باستعمال األخرية العقود يف األمر وازداد
ٍت ملحالَّ كأسماء الترشيعية، أو العقائدية مشتقاته أو اإلسالم اسم باستعمال التجاري
هو الهدف كان وملا «اإلخالص». أو «اإليمان»، والنور»، «التوحيد مثل كربى تجارية
«إسالمكو». الرشكة اسم يصبح العوملة من لالستفادة والخارجية الداخلية التجارة
أو «الحجاب» باسم الربَّاقة وجواهرها وألوانها بأزيائها األنيقة املالبس محالت وتنترش
«املايوهات» باقي مثل الجسم قسمات يُربز الذي الرشعي» «املايوه أو اإلسالمي» «الزِّي
إما العامة، املحالت يف الدينية الرشائط إذاعة وتكثُر مفاتنه. تُربز التي اإلسالمية غري
الدعاة أو الفضاء مشايخ من واإلرشاد الوعظ رشائط أو الحديث، أو الكريم، القرآن
ال فاملسلم فيها؛ وامُلغاالة ُغلوها يف الشك ومحو األسعار، عىل إسالمي جو إلضفاء الُجدد
واألذان إسالمية أغاٍن وضع يف املحمول رشكات ونافست يستغل. وال يحتكر وال يغشُّ
كما وُمحَدثني. قدماء وامُلطربات، امُلطربني مشاهري وألحان أغاني مثل ُمميزة، كألحاٍن
تُريض الرشيعة عىل فالحفاظ األدوار؛ أحد يف والرجال للنساء للصالة قاعات ص تُخصَّ
البدروم الشامخة العمارات أصحاب ص ويُخصِّ حساب. بغري يشاء من يرزق الذي هللا
معظم ويلبس أكثر. أو باملليون الشقة بيع ويرشع العوائد، من يُعفى حتى كُمصىلٍّ

األبيض. الجلباب اإلسالمي، اللبس املتجر، بصاحب اقتداءً الباعة،
أسماءً امُلنتَجات بعض وتأخذ الشارب. وقصِّ الذقن بإطالة العادية السنة ويتَّبع
ص وتُخصَّ الجنة. ان ورمَّ والزيتون، والتني الرسول، وِعطر مكة، بلح مثل إسالمية
ِشَفاءٌ ﴿ِفيِه والعسل النبوي. الطب لتعاليم طبًقا باألعشاب للعالج قسًما العطارة محالت
كيافطات النبوية األحاديث أو القرآنية اآليات بعض وتوضع .(٦٩ (النحل: ِللنَّاِس﴾
الحمراء بالقطيفة املصاحف وتوضع الديني. الوازع باستعمال الزبائن لجذب للمحالت
وتُحَمل البيضاء. النساء ِجيد لتزيني الصفراء الذهبية املصاحف وتُعلَّق السيارات، يف
ة الزفَّ أمام العنق حول والبابيون السوداء، األفرنجية باملالبس األطفال يَدي بني املصاحف
ل فيتحوَّ املقدمة؛ يف الرشقي والرقص امللح، وحبَّات الورود عليه وتَُرش الشمعدان، مع
املوتى وعزاء الزفاف حفل بداية يف الحسنى هللا أسماء وتُذَكر وديكور. وثن إىل املصحف
كله ذلك ويختلط الجميع. عىل الَربكة تحلَّ حتى غنائية كوصلٍة األطفال ميالد وعيد
ورب صابتني «العني مثل: النبي، عىل الصالة مع النقل عربات ظهر عىل العامية باألمثال

101



الزمان هذا عرب

يف يُغايل األجرة وسائق ليًال، مخدًرا يسري والسائق والحوقلة، والبسملة اني»، نجَّ العرش
اد. بالعدَّ العمل ف توقَّ أن بعد األسعار

واملكتبات الصيدليات ذلك يف بما املحالت، أبواب عىل تُوضع الصالة أوقات ويف
الصالة.» ألداء «ُمغَلق العامة:

الديني فيها يختلط يافطاٍت رءوسهم فوق العموميني املوظَّفني من امُلرتشون ويضع
لوصف «إسالمي» لفظ ويوضع هللا». عىل «الرزق يفنى»، ال َكنٌز «القناعة مثل: بالشعبي،
الصناعة اإلسالمية، التجارة اإلسالمية، الزراعة مثل وتسويقه، ترويجه يُراد ما كل
عن الرجال لفصل اإلسالمية املواصالت الخاصة، املدارس يف اإلسالمي التعليم اإلسالمية،
ُمحِرًما منزله من الحاجُّ ويخرج خدمتها. ومستوى أسعارها عن النظر برصف النساء
«حجٌّ متجره وعىل األسواق. يف به يُنادى حاجٍّ لقَب ويأخذ الحج، بعد ُمحِرًما ويعود
به. العمالء ثقة وتقوى التجارية، املعامالت يف األولوية له فتكون مغفور»؛ وذنٌب مربور،
السوداء، وذقونهم البيضاء، بأرديتهم الفضاء بمشايخ اإلعالمية القنوات وتمتلئ
التعرُّض دون بحرفيتها ك التمسُّ ورضورة والعبادات، الرشعي اإلسالم عن للحديث
اإلرسائييل واالحتالل وأفغانستان، العراق عىل األمريكي الُعدوان يف ومآسيها األمة ملصالح
والهندي للشيشان، السوفيتي واالحتالل إسالمية، برؤيٍة القدس حتى أو فلسطني لكل

لكشمري.
«الفيديو وراقصات اإلعالنات وفتيات الغناء وأساطني الفضاء مشايخ بني فرق ال
قضاياهم عن وإبعادهم للناس، تخديًرا واإلرشاد والوعظ بالدين ب والتكسُّ كليب»،
تلقى حتى واألحاديث اآليات ببعض التهنئة إعالنات م وتُطعَّ والسياسية. االجتماعية
وامُلهنَّى، امُلهنِّي اسَما ومعها القلب، من فالتهنئة املدير؛ أو الوزير أو الرئيس لدى الحظوة
وفرٍص منافع من تُقدمه وما بهما، االتصال وكيفية ومناصبهما، رشكاتهما وأسماء
ونصب وبضاعته، ورشكته املهنِّي واسم الكريم، الشهر بقدوم التهنئة وتتواىل عظيمة.
من الزبائن وتكثُر ناحية، من والفقري الجائع فيُطعم املتاجر، أبواب عىل الرحمن موائد

أخرى. ناحيٍة
فرق وال الخسارة. دون واملكسب والتجارة الربح الباطن ويف التدين، الظاهر يف
الدين ألن الدنيا والعليا. واملتوسطة الدنيا االجتماعية الطبقات بني املمارسات هذه يف
الطبقة ترعاه ما وهو والنظام، القانون هو الدين ألن والوسطى وأملها، عزاؤها غذاؤها،
والفساد للثروة رشعي كغطاءٍ والعليا واالستقرار. األمن عىل القائمة باعتبارها الوسطى
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أو بالحالل، الفقراء كسب من وليست قبل، من مقدَّرة واألرزاق واالستغالل، واالحتكار
بالحرام. وفسادهم األعمال رجال احتكار من

سقطت ما فإذا والحاكم؛ املحكوم بني والسياسة، االقتصاد بني ذلك يف فرق وال
وسلبيته الداخل، يف وقهره امُلحتل، مع وتطبيعه وصلحه للخارج، لتبعيته الحاكم رشعية
يحرض الدين. رشعية يستعمل فإنه الكبري، املجتمع حتى الحاشية من ابتداءً الفساد أمام
ويتصدر الكريم، القرآن تحفيظ مسابقات يف الفائزين عىل الجوائز توزيع احتفاالت
والعصا الرأس، عىل والزبيبة اإلحرام، مالبس يلبس الدينية. واملوالد باألعياد االحتفاالت
«أمري لقب يأخذ وبعضهم وخشوًعا. تقًوى العيننَي وتسبيل اللسان، عىل والدعاء اليد، يف
«آخر أو الراشدين»، الخلفاء «خامس املؤمن»، «الرئيس الحرَمني»، «خادم املؤمنني»،
يختلط األوىل». «السيدة من بدًال مرص» «ملكة لقب حرمه تأخذ كما مرص»، فراعنة
ولنظاٍم للرئيس رشعية إيجاد والغاية العلمانية. مع السلفية وتتداخل بالدنيوي، الديني

رشعي. غري
عىل الخاص القطاع يزدهر اإلسالمي والعالم العربي والوطن مرص يف أنه والعجيب
والتمسك الدينية الحمية تزداد الوقت نفس ويف العوملة، بدعوى العام القطاع حساب
والربح للربح، رشعي كغطاءٍ الدين ويدعمه. اآلخر يُغذي منهما كلٌّ اإلسالمية. باملحافظة
والعاطي. الرازق وهو ق، واملوفِّ الهادي هو فاهلل هللا؛ عند من كالهما للدين. رشعي كغطاءٍ
علَّقوا ولو متعوس «املتعوس العامية: األمثال ويف معه. ورزقه إال يُوَلد مولود من وما

تحوش». ما رزقك غري متعوس «يا فانوس»، راسه عىل
الدين بني التداخل هذا تدحض التي العامية األمثال من عديد أيًضا مرص ويف
الدين، عىل املطلقة األولوية لها فالحياة الجامع.» عىل يحرم البيت عايزه «اليل والتجارة:
ُمناقضة ألفعاٍل رشعي غطاء مجرد كالمه ألن أفعاله.» من تأخذ وال الشيخ كالم من «خذ
أن عليه الجار حائط عىل الكلب بال فإذا ُمتداخالن؛ الشخصية واملصلحة الدين لألقوال.

يُطهره. املاء من فقليل الشيخ حائط هو الحائط كان وإذا مرَّات، سبع ويبنيَه يهدمه

الديني الوعظ نقد

وهو الثاني. ِنصفه وبدأ األول، ِنصفه مرَّ وقد رمضان. شهر يف ذروته الديني الوعظ يبلُغ
الديني، الوعي مستوى عىل جنَيناه الذي ما الحساب. وتقديم والفكر النفس مراجعة وقت
األعوام يف قيل ملا بالنسبة الجديد ما وبالتاريخ؟ وبالواقع بالحياة الوعي أساًسا وهو
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ومواعظ ووصايا ُخَطب مجرد أليست القادمة؟ األعوام يف سيُقال ما وربما املاضية،
الفكر صفحات أيًضا بها تمتلئ والتي وأركانه، الصيام فائدة عن «رمضانية» نمطية
املدارس يف والتالميذ األطفال يعرفها والتي واملسموعة، املرئية اإلعالم وأجهزة الديني
بها ب يتكسَّ ِحرفًة أصبح إنه أم وظيفته الديني الوعظ يؤدِّي هل املنازل؟ يف واألبناء
املوتى؟ عىل الرحمة طلب بدعوى املقابر عىل القرآن بقراءة يُتكسب كما والدُّعاة اظ الوُعَّ
وليس باللسان الفعل، وليس الكالم مستوى عىل ونفيس ذهني نشاٌط الديني الوعظ
بالكتمان». حاجتكم قضاء عىل «واستعينوا السكوت، يتطلب الفعل أن حني يف باليد.
الصوفية عند والصمت الصمت. وفضيلة الكالم آفة عن الدنيا أبي ابن مثل الفقهاء وكتب
وتصفيقهم استحسانهم واستجداء السامعني، يف التأثري غايته الكالم، من أبلغ لغٌة
وكل اإللقاء وفنون اللغة جماليات عىل الوعظي الخطاب يقوم وتكبريهم. وتهليلهم
األمثال. ورضب واالستعارات واملجازات التشبيهات خاصًة البديعية، نات املحسِّ صنوف
يف وبالغتها وسحرها اللغة نطاق خارج آخر عالٍم إىل يُشري ال بذاته مستقلٌّ عالٌم هو
ثقافٌة بأنها لها املسترشقني بعض اتهام لدرجة مركزها والقرآن قلبها، الشعر ثقافة
هيجل عند التعبري عىل قدرًة وأكثر وأعمق القلب إىل أقرب السمع فنون أنه مع صوتية،

والشكل. الصورة فنون من
وأمام املقابر عىل واألفراح املآتم ويف واملوالد، األعياد يف مناسبات خطاب وهو
يف الرسمية اإلفطار موائد عىل منه كثري إىل استمعنا وقد القران. عقد يف العروسني
بمالبسهم الطوائف ورؤساء الدعاة كبار من والهيئات سات املؤسَّ تُقيمها التي رمضان

والخطابة. الشعر ومهرجانات عكاظ سوق يف وكأننا الزاهية، وألوانها
الرسمية ومعاهدها ومدارسها وخطباؤها رجالها لها ِحرفًة الديني الوعظ أصبح
بمالبسهم الفضاء مشايخ فيها ص تخصَّ القدماء، بتعبري صناعة الوعظ واألهلية.
التي والعيون املليح، الوجه ومالمح السوداء، الطويلة وذقونهم البيضاء، الفضفاضة
القلب إىل والدخول النساء، سحر عىل القادر الصبوح والشباب اإليمان، بريق منها يشعُّ
بكل والتجارة يشء كل بيع تم أن بعد الناس إليه يحتاج الذي اإليمان طريق عن مبارشًة
ويف قضية. أو مبدأ أي من شاغرة والنفوس والء، أي من فارغًة القلوب وأصبحت يشء.
القلوب طرب طرب، كالهما الغناء. وأساطني الفن نجوم الفضاء مشايخ يتنافس ذلك
شخصيٍة إىل الواعظ شخصية وتحوَّلت والغناء. الفن يف النفوس وطرب الدين، الوعظ يف
النجوم مشاهري مثل والسينما واملرسح والقصة الرواية يف الدرامية، األعمال يف رئيسية

.(٢٦ (املطففني: اْلُمتَنَاِفُسوَن﴾ َفْليَتَنَاَفِس ذَِلَك ﴿َوِيف
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هناك واملاكياج. األزياء إىل باإلضافة واإللقاء التمثيل فن من جزء املرئي والوعظ
الوعظ يصبح حتى الفني؛ العمل يف اإلخراج عنارص وكل واألثاث واألصوات األضواء
والدعوات االبتهاالت حتى األوىل القرآنية التالوة أو املوسيقية املقدمة من ُمتكامًال فنٍّا
الجسد ولغة التمثيل فنون اإلخراج فنون إىل وتُضاف األخرية. والبكائيات والصلوات
املرتفع، الوعظ كريس عىل الجلوس وطريقة الحاجبني، ورفع الكتفني، وهز والحركة،
أو ُمنِشد، كالهما والواعظ، املغنِّي بني فرق ال اإللقاء، يستحسنون أمامه واملستمعون

«صييت». الشعبي بالتعبري
والكبار، الصغار عليها يتهافت للُمستمعني. كبري رشٌف االستماع حلقات وحضور
الناس يبحث التليفزيون. يف ويظهرون الجديد، الوعظ إىل ليستمعوا والنساء؛ الرجال
وفتوة، شجيع عن شعوريٍّا ال يبحون الستينيات. بانقضاء األبطال عزَّ أن بعد بطٍل عن

الحرافيش». «ملحمة يف محفوظ نجيب ر صوَّ كما بالنبُّوت ولو مخلِّص إىل ويتُوقون
يف يغيب الخيال. يف فيُوجدونه الواقع يف يجدونه ال وقائد زعيم إىل حاجة يف الناس
إىل ويُرشدها يهديها بيدها، يأخذ من إىل األمة تتوق الديني. الوعظ يف فيُحرضونه الحياة
تنتظره مما ويحميها وأحزان، ومآٍس آالم من فيه هي مما ويُنقذها املستقيم، الطريق

العيش. لُقمة تمسُّ ومصائب كوارث من
قبل العريض امُلمتد الزمان لينىس لحظته يعيش الصويف، ِمثل وقته ابن وامُلستمع
ثم نفسيٍّا، ويسرتيح كربه، ويُخفف همه، ليفرِّج الوعظ إىل أتى وبعدها. الوعظ لحظة
وإشباع البقاء، أجل من والرصاع الحياة، صات بمنغِّ جديد من ليُشَحن الوعظ يُغادر
الذين واألخوات ولإلخوة واألمهات، ولآلباء واألوالد، للزوجة وتوفريها األساسية الحاجات
الدائم الهمِّ عن تة مؤقَّ وراحًة لحظية، وسعادًة وقتيٍّا، خالًصا الوعظ يف يجد يُعولهم.
وأسلوبه ولغته جماله نفسه؛ الوعظ بل الوعظ، موضوع ه يهمُّ ال املستمر. والشقاء
برصف بشخصه بالواعظ يُعَجب املضمون. دون الشكل ه يهمُّ وأوهامه. وخياالته وصوته
كفًرا. نطق ولو حتى يكفيه وإرشاقه، وجهه ومالمح وصوته جماله وعظه؛ عن النظر
الذي الواعظ يف يجده وخياٍل وعبقرية ق وتفوُّ وإبداع وسحر مهارة إىل يتُوق امُلستمع

الدولة. له تُوفرها ولم املجتمع، فيه يُشبعها لم التي النفسية حاجاته فيه يُشبع
وجمعيات املدني املجتمع سات مؤسَّ جميع تُنافس دينية سة مؤسَّ أقوى الوعظ أصبح

السيايس. وامُلعتَقل واملريض والشيخ والطفل اإلنسان حقوق
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يقول ال ما ويفعل يفعل، ال ما يقول الصدق، إىل منه الخداع إىل أقرب الوعظ
َال َما تَُقولُوا أَْن ِهللا ِعنَْد َمْقتًا َكُربَ * تَْفَعلُوَن َال َما تَُقولُوَن ِلَم آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا
يف يُساهم أن دون املخدِّرة الحقنة ِمثل بالكالم الناس يسحر .(٢-٣ (الصف: تَْفَعلُوَن﴾
يدعو كلها. اآليات مجموع وعن سياقها عن اآلية يجتزئ وبالعالم. بالذات الوعي يقظة
وامُلقسطني، امُلتقني يُحب هللا أن يذكر الغضب. دون الرضا وإىل العقل، دون اإليمان إىل
الظلم، دون العدل يتناول وامُلختالني. والخائنني والظاملني امُلعتدين يُحب ال هللا أن ويكتم
اآلخر. بالبعض ويكفر الكتاب ببعض يؤمن الشقاء. دون والسعادة الفقر، دون والغنى
الناس، واقع اآلية ت غريَّ كيف الناس يعلم حتى النزول أسباب خارج اآلية يستعمل
الناسخ خارج يستعملها السماع. مجرد فقط وليس االجتماعي التغيري يف وظيفتها وأن
عن اآلمن الكالم إال يختار ال الزمان. بتغري الرشعية األحكام تغريُّ يُبني ما وهو واملنسوخ،
واألمة ويكره، يُحب هللا أن مع والحرب، الكراهية عن الخطر الكالم دون والسالم، املحبة
،(٦١ (األنفال: َلَها﴾ َفاْجنَْح ْلِم ِللسَّ َجنَُحوا ﴿َوإِْن يُعاديها من وتُعادي يُساملها، من تُسالم

وكشمري. والشيشان وأفغانستان والعراق فلسطني يف يوم كل يعتدي والعدو
كما ،(١٤٣ (البقرة: َوَسًطا﴾ ًة أُمَّ َجَعْلنَاُكْم ﴿َوَكذَِلَك الوسط عن يتحدَّث والقرآن

.(٢٥١ (البقرة: ِببَْعٍض﴾ بَْعَضُهْم النَّاَس ِهللا َدْفُع ﴿َوَلْوَال الرصاع عن يتحدث
عن االغرتاب يف يُساهم الناس. حياة عىل الديني الخطاب أنواع أخطر من الوعظ
املعاد املوضوع كان لو خاصًة الوهم، دائرة يف والوقوع خارجه، والخروج العالم،
عذاب حتى ونعيمه القرب عذاب من ابتداءً املوت، بعد لإلنسان يحدث وما واألُخرويات،
الوعظ يُساهم والشفاعة. والحوض وامليزان والرصاط بالحرش مروًرا الجنة، ونعيم النار
يف الحاكم للحزب السيايس الخطاب به يقوم الذي الدور بنفس ويقوم الوعي، تزييف يف
يف الواقع، يف وليست النفس يف املشكلة بأن الوعظ يُوهم بالحلول. واإليهام الوعود إعطاء
يف والحل السياسة. يف وليست األخالق يف االجتماعية، األوضاع يف وليست املواطن تربية
بكثرة الشارع، يف وليس اإلعالم يف املجتمع، يف وليس الفرد يف الفعل، يف وليس الكالم
بني فرق هناك فني. واملثقَّ والفالحني للعمال الثورية بالطالئع وليس والوُعاظ الدُّعاة
يف واملشاركة الضوئية الشاشة أمام الجلوس بني والحياة، املرسح بني واليقظة، التخدير

الزمان. من والغضب النفس عن الرضا بني املصانع، يف العمال إرضاب
ُخطاه.) قامتي سحقت الُخطى أحمق (قدٌر
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والعلمانيني5 السلفيني بني الفتنة

يتم وكيف وتجزئة؟ وتفتيتًا تقسيًما تزيده جديدة فتنٍة إىل العربي الوطن يحتاج وهل
ونعيب تاريخنا نقرأ الوقت نفس ويف صهيونية؟ أمريكية أجنبية؛ بأيٍد وليس بأيدينا ذلك
ضياع ألنفسنا وننعى ومعاوية، عيل بني األوىل الكربى الفتنة يف وقوعنا أنفسنا عىل
فيها الِعرقية للفتنة العثمانية اإلمرباطورية وسقوط الطوائف ملوك بني للحروب األندلس

الرشقية. أوروبة يف القوميات ومختلف والعرب واألرمن األتراك بني
األوطان تفتيت يف تُساهم إنما والعلمانيني السلفيني بني اآلن الدائرة الخصومة إن
الخارج، من التفتيت مخاطر ضد بالوحدة ك التمسُّ إىل الحاجة أشد يف وهي الداخل، من
قرَّر وكما بالعراق، بدايًة األوطان لتفتيت الصهيوني األمريكي املخطَّط أمام والوقوف
الوسط، يف وُسنية الشمال، يف كردية ثالث؛ مناطق إىل أخريًا بجلسته األمريكي الكونجرس
ما وهو واالحتالل. املقاومة بني وليس وقاعدة، عشائر بني والرصاع الجنوب. يف وشيعية
زنجي وجنوٍب إسالمي، عربي شماٍل إىل وتقسيمه السودان إىل بالنسبة اآلن الحال يجري
وتقسيمه كله، الخليج عىل قائًما زال ما والخطر قبَيل. ورشٍق ِعرقي، وغرٍب مسيحي،
بامِلرصاد املتحدة واألمم وآسيويني، عرب بني ِعرقيٍّا أو وشيعة، ُسنة إىل ومذهبيٍّا طائفيٍّا
يُهدد والخطر األقليات. وحقوق اإلنسان حقوق باسم الكربى الدول توجيهات تتلقى
وتشاد وصحراويني، مغاربة إىل واملغرب وبربر، عرب إىل وتقسيمه كله العربي املغرب
الجزيرة ِشبه ويُهدد بل مسيحي. زنجي وجنوٍب مسلم عربي شماٍل إىل ونيجرييا ومايل
عمان، يف وسنة ورافضة الغرب، يف وحجازيني الوسط، يف نجديني إىل كلها العربية
الحرب يف حدث كما وموارنة مسلمني إىل لبنان التقسيم ويُهدد اليمن. يف وشوافع وزيدية
بدو إىل وتقسيمه األردن يُهدد والخطر اآلن. يحدث كما ومعارضة مواالة إىل أو األهلية،
تقع وقد املعارضة. يف وُسنة الحكم، يف َعلويني إىل بتقسيمها سورية ويُهدد وحرض.
دائًما، الجزائر يف يحدث كما األوطان وحدة لتُهدد والعلمانيني السلفيني بني أهلية حروٌب
الكويت. يف يحدث كما واإلصالحيني السلفيني بني قاق الشِّ يقع وقد أحيانًا. املغرب ويف
بالرغم واألقباط، املسلمني بني النائمة الفتنة يف مرص يف القومي األمن يُهدد ما وهو
والزواج والطالق التنصري وقضايا امُلفتَعلة، ومظاهرها الوطنية، الوحدة ادعاءات من

٢٠٠٧م. سبتمرب ٩ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ سبتمرب ٦ الدستور، ٢٠٠٧م؛ سبتمرب ٨ االتحاد، 5
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بالنسبة املشايخ لبعض الرنَّانة والفتاوى الرهبان، لبعض امَلعيب والسلوك املشرتك،
الرعيل بني الحاكم الحزب داخل التوتُّر أو الرسول، ببول التربُّك أو الكبار، إلرضاع
والتوريث الحكم املستويات، كل عىل واملعارضة الحكومة بني أو الثاني، والرعيل األول

املستقلَّة. الصحف تحرير رؤساء حبس وآخرها والفساد، والخصخصة
والعلمانيني. السلفيني بني الواحد الوطن أبناء بني جديدة فتنٌة مرص يف برزت وأخريًا
إال البالد يف خطر يوجد ال وكأنه وشخصيات ومواقف آراءً السلفيني يُهاجمون العلمانيون
األغنياء وال الُجدد، الليرباليني باسم وامُلتأمِركني إرسائيل مع املطبِّعني يُهاجمون وال منهم،
بيع وال واألسمنت، الحديد احتكار وال واألبيض، األحمر البحر وسواحل مارينا يف الُجدد
االنتخابات، تزوير وال الخصخصة، باسم والبنوك والرشكات سات واملؤسَّ العام القطاع
الشديد التفاوت وال الصحفيني، حبس وال اإلرهاب، مكافحة قانون أو الطوارئ قوانني وال
الحكم يف للية الشِّ وال والسيايس، االقتصادي الفساد مظاهر وال والفقراء، األغنياء بني
التي الحكومة مع الخندق نفس يف أنفسهم العلمانيون يضع ثَم ومن الضغط؛ وجماعات
اعتبار يف األمريكيني وخندق األول، عدوَّهم املسلمني اإلخوان يف ُممثَّلني اإلسالميني تعترب
عدوها وأوروبة أمريكة ويف وفلسطني، وأفغانستان العراق يف الجهادية السلفية الحركات
لسياساتهم وتربيًرا لوجودهم، رشعيًة الُجدد امُلحافظون يجد بمواجهته والذي األول،

الجديدة. األمريكية اإلمرباطورية لتكوين وذريعة الشعوب، عىل الُعدوانية
سلفيٌة فهناك فكريٍّا؛ رصاًعا ليس حقيقته يف والعلمانيني السلفيني بني والرصاع
الحاكم، لدى الحظوة ونيل السلطة! عىل رصاع هو سلفية. علمانيٌة وهناك علمانية،
واجتماعية، وثقافية وسياسية اقتصادية فيها، السلطة ومواطن الدولة أجهزة إىل ب والترسُّ
باالعتماد إليها والتسابق السلطة عىل الرصاع هذا الحكام استثمر وقد وقضائية. بل
إلقصاء أخرى مرًة السلفيني عىل باالعتماد أو السلفيني، الستبعاد مرًة العلمانيني عىل
«اإلسالم ال آخر، بديٌل هناك يكون وال القلب، ويقوى الجناحان، يضعف حتى العلمانيني

الحل». هي «الحكومة بل الحل»، هي «العلمانية وال الحل» هو
ُمفتَعل استقطاٌب هو والعلمانيني السلفيني بني الحايل االستقطاب أن والحقيقة
واإلخوان بل الوسط، حزب مثل السلفية الحركة داخل علمانية تيَّارات لوجود نظًرا
وبأن املدنية، بالدولة تقول واملغرب. واليمن ولبنان وسورية مرص يف أنفسهم املسلمني
فاملسافة االقرتاع؛ صناديق إىل وتلجأ السياسية، التعددية عن وتُدافع للشعب، السلطة
يلتقيان الغربي أو اإلسالمي العام املرجعي واإلطار كبرية. ليست العلمانيني وبني بينها

108



والسياسية والثقافة الدين

الشاطبي قرَّر كما وضعية والرشيعة الترشيع، أساس فاملصلحة العامة؛ املصالح يف
لألمة القومي الرتاث هو اإلسالم بأن يُسلِّم من العلمانيني ومن الوضعي. القانون مثل

الوطنية. وثقافتها
والوطني الفكري بالحوار تسمح والعلمانيني السلفيني بني التقاء جسور إذن هناك
للخارج والتبعية الداخل، يف والفساد والقهر املشرتك؛ العدو مواجهة أجل من بينهما
وقاسم عبده ومحمد األفغاني العلمانيون، بها يعتزُّ التي النهضة وحركة عليه. واالعتماد
سلفية. املرجعية وأُُطرها وُمنطَلقاتها جذورها والعقاد، حسني وطه والطهطاوي أمني

يف يُجاهدون فالسلفيون األبرياء؛ ضد العنف تُمارس السلفية الحركات كل وليست
العسكري والنظام املطلق الفرد حكم ويُقاومون وكشمري، وأفغانستان والعراق فلسطني
للتحديث العلمانية الحركات عىل طبيعي ِفعل ردُّ النهاية يف السلفية باكستان. يف القهري
مزيًدا النتيجة وكانت وماركسية، وقومية ليربالية املعارصة، حياتنا يف تجربتها ت تمَّ التي
النصف وضاع الليربايل، العرص يف ١٩٤٨م يف فلسطني ِنصف ضاع فقد االحتالل؛ من
الُجدد، والفقراء الجدد األغنياء بني املسافة وازدادت القومي، العرص يف ١٩٦٧م يف الثاني
مآيس ضد احتجاج رصخة السلفية مًعا. والعدالة الحرية قيم وضاعت القهر، واشتدَّ

الشعوب. وعجز النُّظم تبعية العرص؛
بالسخرية الصحف وملء السلفيني عىل للعلمانيني املستمر بالهجوم الفتنة تشتعل
الرأي حرية العلمانيون ويسترصخ منهم، للثأر القضاء إىل السلفيون فيلجأ منهم،
العام بالرأي ويستنجدون األمة، فرقاء بني الوطني الحوار إىل الدعوة دون والتعبري
الُقوى تتَّخذه ما وهو بالتعويض. ضدهم القضاء أحكام من لحمايتهم وبالدولة بل
وبِقيم بالديمقراطية والتبشري الرأي وحرية اإلنسان حقوق عن للدفاع ذريعًة األجنبية
اآلخر؛ للفريق وُمنارص الفريق لهذا مؤيِّد بني بالفتنة الناس وينشغل الحر، العالم
والخارج، الداخل بني الحقيقي الرصاع تاركني ُمتصارعني فريَقني إىل األوطان فتنقسم
وتُبعد الجهود، تُشتت جديدة جبهٌة وتُفتَح الخارجية. والتبعية الوطني االستقالل بني
حبس قانون ضد والرأي الصحافة حرية الداخل؛ يف الحقيقية الجبهات عن الناس
ومعارك املطلق، الفرد وحكم والتوريث والتزوير والقهر الفساد مواجهة الصحفيني،
والسودان ولبنان سورية تُواجه التي واملخاطر حقوقهم، لنيل وإرضاباتهم العمال
السلفيني، من القضاء إىل واللجوء العلمانيني، من الصحف يف الهجوم من وبدًال وإيران.
عليه. مردود والكل رادٌّ فالكل املختلفة؛ األمة اتجاهات بني الوطني الحوار هناك
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الناجية، الِفرقة أنفسهم يعتربون فالسلفيون الناجية؛ الِفرقة ضحايا الفريقني كال
والسلفيون الناجية، الِفرقة أنفسهم يعتربون والعلمانيون الضالة. الِفرق والعلمانيون
يف ممثَّلًة اإلسالمية واملعارضة الناجية، الِفرقة نفسها تعترب والحكومة الضالة. الِفرق
الِفرق هي املدني، املجتمع ومؤسسات والنارصيني كفاية يف ممثَّلًة واليسارية اإلخوان،
بحق يُقرُّ الذي اإلسالم ضد وهو الرأي، يف امُلخالفني تكفري يف واحدة البنية الضالة.

والتعبري. الرأي حرية باسم العلمانية تُقرُّها التي التعدُّدية وضد االختالف،
تناقٌض والعلمانيني السلفيني بني التناقض أيقظها. من هللا لعن نائمة، الفتنة إن
ويف والصهيونية، أمريكة الخارج، يف وأعدائه الوطن بني والتناقض الداخل، يف فرعي
بوحدة مرشوط األوطان وحدة عىل الحرص إن رئييس. تناقٌض والفساد، القهر الداخل،
والسلطة ،(٢٩ (الفتح: بَيْنَُهْم﴾ ُرَحَماءُ اِر اْلُكفَّ َعَىل اءُ ﴿أَِشدَّ الخارج مواجهة يف الداخل

والتاريخ. للشعب بل للمعارضة، أو للحكومة ليست

واملغرب6 تركية يف والتنمية العدالة

االنتخابات يف نجَحا واملغرب تركية يف سياسيني لحزبنَي اسَمني ليسا والتنمية العدالة
تجربتان هما بل املغرب، يف الثانية املرتبة ويف تركية، يف األوىل املرتبة يف األخرية
الخاصة واملسلمني، العرب انتباه اسَرتْعتا حديثتان نهضويتان تاريخيتان حضاريتان
وأشَقيَتا واالعتدال، الجسور ومد الحوار أصحاب أسعدتَا والخارج. الداخل يف والعامة،

غربية. علمانية أو سلفية، إسالمية األيديولوجية؛ ية الحدِّ املواقف أصحاب
حضاريٍّا، أيًضا بل للديمقراطية، ممارسًة سياسيٍّا، فقط ليس رائدتان تجربتان هما
حدود، بال السياسية التعددية للشعوب. الوطني والرتاث التاريخ مع التعامل كيفية
عىل تشهد الجميع. وبرص سمع أمام الحاكم من ل تدخُّ أو قيود بال االقرتاع وحرية
من فرضها إىل حاجة دونما الديمقراطية يُمارسون كيف يعرفون واملسلمني العرب أن

املبارش. العسكري وبالغزو الرماح أسنَّة عىل الخارج
األغلبية تكفي بل األوحد، ح املرشَّ لصالح املائة يف ٪٩٩٫٩ االقرتاع نتيجة تُعد لم
عن إال بالحكم باالنفراد يسمح ال مما األصوات؛ مجموع من ٪٥٠ عن تقلُّ التي النسبية

٢٠٠٧م. سبتمرب ٢٣ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ سبتمرب ٢٢ االتحاد، 6
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التايل األقل عىل أو السياسية، التيَّارات باقي تجمع وطنية وجبهة عريض تحالُف طريق
أقل. أو أكثر الثُّلثنَي، بمجموع الحكم يكون بحيث األغلبية، يف

واحد، واقٍع عىل ن تدالَّ أنهما إال ُمنفصلتان سياسيتان تجربتان أنهما من وبالرغم
الوحدة عىل والحفاظ والعلمانيني، السلفيني بني الحاد االستقطاب تجاُوز إمكانية وهو
والفكري النفيس والَكبت السيايس والتهميش العنف جماعات من الوطن وحماية الوطنية،
يتشابهان عربية، إسالميٌة دولٌة واملغرب عربية، غري إسالميٌة دولٌة تركية ية. الرسِّ للحركات

األخرية. االنتخابات أفرزتها كما الحضارية السياسية التجربة يف
الكمالية الثورة فكانت الفعل، ورد الفعل لقانون الحديث تركية تاريخ خضع لقد
حتى لرتكية اليونان احتالل إىل أدَّت التي الخالفة نظام انهيار عىل طبيعيٍّا ِفعل رد

املريض. الرجل أنها العثمانية للدولة الغرب ووصف أنقرة، مشارف
عىل للقضاء واالستقالل وطنية بروٍح الشابُّ الضابط ينهض أن الطبيعي من فكان
الخالفة نظام ألن ونظًرا الخارجي. االحتالل من الوطن وتحرير الداخيل التخلُّف رمز
يتقدم الغرب وكان اإلسالم، باسم يحكم كان وقهٍر تخلُّف من يُمثله بما العثمانية
وتُلغى للتحديث، نموذًجا الغرب يصبح أن الطبيعي من كان والتحديث، العلمانية باسم
والديمقراطية، والحرية، والتقدُّم، والعلم، العقل، العثمانية؛ القيم تركية وتتبنَّى الخالفة،
والتقبيح التحسني أنصار املعتزلة عند جوهرها؛ يف إسالمية ِقيٌم وهي والعدالة، واملساواة،
وعند حسن، هللا عند فهو حسنًا املسلمون رآه ما أن أنصار املالكية وعند العقليني،
وعند بل للرشيعة، األخالقي والتأسيس األخرين عىل واالنفتاح العقيل النظر يف رشد ابن
ليبيا، يف السنوسية مثل والرباط الزوايا يف االستعمار يُجاهدون كانوا الذين الصوفية

السودان. يف واملهدية
الطويل تاريخه الرتكي الوعي واسرتجع الفعل، ردُّ خفَّ قرن نصف مدى وعىل
يف ممثًَّال األوىل الكمالية عىل آخر ِفعل رد فحَدث الشعور؛ أعماق يف املمتد وتراثه
تركية سياسة وامتدَّت الخالفة. إحياء وربما اإلسالمية، الحمية إىل والعودة الرفاه، حزب
والحلم القديم الخيال لتُثري آسيا أواسط وإىل جديد من العربي الوطن إىل الخارجية
ِفعل ردُّ فحَدث الحل»؛ هو «اإلسالم األقطاب، ُمتعدد عالٍم يف األمة وحدة عن املستقبيل
التجربة، عىل فُقيض األَُممي؛ اإلسالمي التيَّار ضد الجيش، ويُمثلهم العلمانيني، من آخر
يف وعيًا أكثر اإلسالمية الحركة أصبحت ثم السيايس، العمل الحزب رئيس عىل وُحرِّم
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تهدئة واستطاع الفعل. ورد الفعل بني جمًعا والتنمية العدالة حزب ثم الفضيلة، حزب
العلمانية من اإلسالميني مخاوف وتهدئة السلطاني، اإلسالم من العلمانيني مخاوف
واآلخر الناجية، الِفرقة بأنه يعتقد فكالهما مضادَّة؛ سلفيٌة الحقيقة يف هي التي الجذرية

الضالة. الِفرقة هو
حزب استطاع السلفيني. يخوِّنون والعلمانيون العلمانيني، رون يكفِّ اإلسالميون
الجيش تحييَد حضاري ووعٍي السيايس العمل يف خربة من لديه بما والتنمية العدالة
القيم وأن العلمانية، القيم عىل يقوم الحضاري اإلسالم بأن وإقناعه معه، والحوار
اإلسالم يف وهي الدين، ضد وجعلها الغرب احتكرها إسالميٌة ِقيٌم حقيقتها يف العلمانية
باإلسالم وإقناعهم السلفيني، اإلسالميني حدَّة من التخفيف استطاع كما منه. نابعة
الرشعي العقائدي النيص الَحريف اإلسالم من أكثر العالم يف الدخول عىل القادر الحضاري

يس. املؤسَّ
واالبتعاد واآلسيوي، واإليراني العربي الجوار دول مع الحوار تمَّ الوقت نفس ويف
لالتحاد االنضمام عىل يُرصُّ زال وما األكراد. قضية من بالرغم اإلرسائييل امِلحور عن
أحكام وبعض اإلنسان، حقوق بِملفِّ يتعلق فيما مطالبه إىل واالستجابة األوروبي،
وهي الرأس. كغطاء الحضارية الرموز يف التفريط دون بالقصاص، الخاصة الرشيعة
املدارس عىل اإلبقاء وكذلك وحضارة. ثقافة كل وتُميز ودين، ملة كل يف موجودة رموٌز
لفظ تضع لم واألملانية. واإلنجليزية الفرنسية األجنبية الخاصة باملدارس أسوًة الدينية
إسالميتان؛ قيمتان وهما والتنمية»، «العدالة بل عليه، عالمة أو للحزب كاسم اإلسالم
عند خريٌ عادل كافٌر وإماٌم الحكم، ونُُظم واألرض السموات أساسه عىل قامت الذي العدل
الفقهاء. بعض عند القوة قبل لإلمامة األول الرشط هو والعدل ظالم، مسلٍم إماٍم من هللا
الرياح، تذروه هشيٍم صفراء، قاحلة صحراء من وتحويلها األرض، إعمار والتنمية
والتنمية القرآن. يُصور كما السماء يف وفرعها ثابت أصلها خرضاء، زراعية أرٍض إىل
صناعية قلعًة تركية جعل الطاقة، أي النار؛ واستعمال الحديد تليني أيًضا؛ الصناعية
تُحاول شعبي، رصيٍد من لها وبما الداخيل، الصعيد وعىل الجميع. لها يشهد وعمرانية
األكراد وتُحاور املبارش. الشعبي باالقرتاع الرئيس انتخاب يكون حتى الدستور تغيري
والروسية؛ والسورية والعراقية الرتكية األرايض وحدة من إطار يف بحقوقهم اعرتاًفا
ومعظم السيايس. للِكيان الوحيد النموذج هو الواحد الِعرق ذات الوطنية الدولة فليست

املدينة. دستور ذلك قرَّر وكما سويرسا، مثل مختلفة وأعراًقا ملًال تحتوي الدول
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الوطن بني يجمع الذي االستقالل بحزب السياسية حياته العربي املغرب وبدأ
تتدخل أن دون كله الكبري العربي املغرب يف املشرتك القاسم وهو واإلسالم. والعروبة
عىل ِفعل كردِّ الشام يف حدث كما واإلسالم، للوطن نقيض أو مانع أو كحاجز القومية
نال االستقالل حزب وبفضل تركية. يف ثانيًا الطورانية والقومية أوًال، العثمانية الخالفة
رحم يف تكوَّن ثم ورفاقه، الفايس عالل بفضل فرنسة من السيايس استقالله املغرب
إىل يُضيف يساري كجناٍح االشرتاكي االتحاد ثم الشعبية، القوى اتحاد االستقالل حزب

والتنمية. والعدالة التقدم واإلسالم والعروبة الوطن
والفقر ثانيًا. االشرتاكي االتحاد إىل أوًال االستقالل حزب من للسلطة تداول وحدث
وتُمارس االثنني، لتُنافس السلفية اإلسالمية الحركة نشأت ثم ُمستمرَّين، زاال ما والبطالة
حزب نشأ ثم الحزبنَي، بني وطني حوار ودون السيايس، العنف ية الرسِّ أجنحتها بعض
اإلسالم أو االجتماعي، اإلسالم أو امُلستنري، اإلسالم باسم بينهما كجرس والتنمية العدالة
الحوار ونقصها وليدة، زالت ما التجربة كانت وملا الرتكية. بالتجربة أسوًة الحضاري،
يف الربملانية األغلبية عىل الحصول تستطع لم السابقني، الحزبنَي مع الجاد الخصب
الوطني التحرُّر حركة قاد الذي االستقالل لحزب الحننُي الناَس وراَود األخرية. االنتخابات
أو االشرتاكي، االتحاد أو الشعبية، الجبهة مع بالتحالف إال األغلبية عىل الحصول دون
حزب فعل كما األمازيغية الحركة مع حوار يف الدخول عىل القادر وهو مًعا. كليهما
والتنمية، العدالة بل له، عنوانًا اإلسالم يجعل لم األكراد. مع تركية يف والتنمية العدالة
الرضوريات وهي الرشيعة، مقاصد مثل الوقت نفس يف علمانيتان إسالميتان قيمتان
الثروة أي واملال الكرامة، أي والِعرض القيمة، أي والدين والعقل الحياة الخمس؛
السياسية والتعددية الدستوري والحكم امُلستنرية امللكية بفضل هذا تم وقد الوطنية.
وشعبًا. أرًضا الوطنية، الوحدة عىل حفاًظا األفغاني منذ اإلصالحية الحركة حلم كان الذي
مدخل دون املغربية الرتكية التجربة نفس خوض ماليزيا استطاعت ولقد
ببناء والبداية والوطن. اإلسالم بني بالتوحيد بل علماني، أو سلفي أيديولوجي،
معدَّالت يف جعلتها وصناعية زراعية تنموية مشاريع وصياغة الحديثة، الوطنية الدولة
ِزلنا ما العربي الوطن يف ونحن األيديولوجيا، قبل التكنولوجيا الصني. بعد الثانية التنمية
والعلمانية، السلفية بني شديد استقطاب حالة يف زلنا ما التكنولوجيا. قبل األيديولوجيا يف
محاولة وكل الدولة. مع التام ِشبه الحوار وغياب الجناَحني، بني جادٍّ حوار غياب مع
والصياغات بل تونس، يف «النهضة» وحزب مرص، يف «الوسط» حزب مثل الجسور، إلقامة
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املدنية، الدولة عىل وتأكيدها واليمن، ولبنان واألردن مرص يف اإلخوان لربامج األخرية
تلقى الرشيعة، وتطبيق الحاكمية ُمتجاوزًة والديمقراطية، والحرية السياسية، والتعددية
يخرس حرة انتخابات حالة يف لها خطريًا ُمنافًسا باعتبارها الحكم نُُظم من اء صمَّ آذانًا
اإلنقاذ جبهة وليس األول، امُلحرك هو السلطة عىل الرصاع زال ما الحاكم. الحزب فيها
تركية يف والتنمية العدالة حزبَي بني ما وشتَّان الجميع. فيها يُشارك التي الوطني
للوطن، توحيدية نظرة بني السودان؛ غرب دارفور يف والعدالة التنمية وحزب واملغرب،

له. تجزيئية ونظرة
وتونس والجزائر وليبيا مرص تُساعد أن واملغربية الرتكية التجربة تستطيع
تحديثًا خوضها عىل واألطراف الوسط يف العربية الجزيرة وشبه وسورية والسودان
ومرص الحكم. ألزمة َمخرج وإيجاد عزلتها، من العلمانية النخبة وإخراج لإلسالميني،
رشًقا، وماليزيا العربية الجزيرة وشبه غربًا، واملغرب شماًال، تركية بني اتصال حلقة

والتاريخ. الحضارة من رصيد شعوبها لدى ولها جنوبًا. والسودان

العربي7 اإلعالم عىل ِعتاب رمضان: يف والسياسة والثقافة الدين

مراجعة من جزء وسلوكياته الكريم الشهر حوادث واسرتجاع رمضان. شهر انقىض
االستسالم أو األخطاء تكرار وعدم عام، وراء عاًما األداء وتحسني الذاتي والنقد النفس

للعادات.
خاصًة العربي، اإلعالم يف والسياسية والثقافة الدين وضُع والعجب ل للتأمُّ يدعو وما
والشفاهي؛ ن املدوَّ واملرئي، املسموع واإلعالم، الصحافة يف رمضان، شهر يف مرص، يف
صفحاٍت إىل وتتحول الثقافة، وصفحات السيايس التحليل صفحات تُلغى الصحافة ففي
الكربى األمة وقضايا خاص، إىل العام فيتحول واألطبَّاء؛ املشايخ فيها يُفتي دينية
واالختيار الغذاء وأنواع والرشاب بالطعام خاصة جزئيٍة قضايا إىل البلوى به تعمُّ وما
م املدعَّ الرغيف عىل للحصول الخبز طوابري يف يوم كل يُصارع والفقري أفضله، بني
اليومي الهمِّ عن الدين بُعد الرحمن. موائد وإلقامة مواشيه إلطعام الغنيُّ يشرتيه الذي
واقترص والسودان، والشيشان وأفغانستان والعراق فلسطني يف املسلمني دماء ومناظر

٢٠٠٧م. أكتوبر ٢٨ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ أكتوبر ٢٥ الدستور، ٢٠٠٧م؛ أكتوبر ٢٧ االتحاد، 7
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املسلمني، أرايض احتالل الكربى، العرص أزمة عن الدين ابتعد كالحيوان. الغذاء عىل
باسم الوطني التحرُّر حركات وقيام اإلصالحية، الحركات يف األول السبب كان والذي
فيها، ع وتتوسَّ املستوطنات إرسائيل تزرع الوقت نفس ويف والوطن. والعروبة اإلسالم
السودان يف األجنبية الُقوى ل تدخُّ ويزداد العراق، يف الدائمة العسكرية القواعد وتُقام
عىل قارب وإذا له»، وفرحنا جانا «رمضان رمضان»، «أهًال تغنِّي واإلذاعة والصومال.
أخرى نمطيٍة ألغاٍن واستعدُّوا فراقه. عىل حزنًا الصيام» شهر يا بدري لسه «وهللا االنتهاء
«عيٌد املتنبي: مع ه ِرسِّ يف يقول والبعض والثكاىل. الشهداء أطفال مع بالعيد» أهًال «أهًال،

عيُد؟» يا ُعدت حال بأية
ويتظاهر ويُحاَرص ويُستشهد ويُقاوم يُجاهد ِقسم قسَمني؛ إىل األمة وانقسمت
الخبز طوابري يف يقف وِقسم وإيران، ولبنان فلطسني يف العاملي القدس يوم أجل من
لها يستعدُّ التي الرمضانية املسلسالت بالساعات يُشاهد أو والقطايف، والكنافة واللحم
الفوازير لغياب امُلشاهدون ف ويتأسَّ الطوارئ. حالة إعالن مع قبله شهوًرا التليفزيون
يُهددها وما األمة قضايا عن التخيلِّ يتمُّ والرجال. املال يف نقًصا وليس النجوم يف نقًصا
بدر غزوة أن مع كامل، شهر مدى عىل رمضان فتاوى لصالح خارجية مخاطر من
العراق عىل ُعدوانها أمريكة لت وأجَّ رمضان، يف كانت أكتوبر وحرب رمضان، يف كانت
قبل حالل رمضان، يف حرام املسلمني دماء فإراقة الصيام؛ لشهر احرتاًما مارس حتى

بعده. أو الصيام شهر
من الداخلية السياسة قضايا رمضان شهر خالل الديني الفكر صفحات تتناول وال

العيش. وضنك والفساد والقهر الفقر اليومية؛ امُلواطن هموم
تتعرض لم الفقراء. بجوع اإلحساس هو الصيام من والحكمة أساًسا ورمضان
أغنياء أغنى األمة، يف امُلدقع الفقر ومظاهر الفاحش الغنى مظاهر إىل رمضان ليايل
واالستغالل واالحتكار الفساد ملظاهر تتعرض لم فيها. العالم فقراء وأفقر منها، العالم
لم الرضيبي. والتهرب البنوك خالل من األموال ولتهريب واألسمنت، الحديد لقطاعات
الفكرية املصنَّفات عىل والرقابة الصحفيني، وحبس العامة الحريات لقضايا تتعرض
أو الطوارئ، لقوانني تتعرض لم والفنَّانني. والُكتاب امُلفكرين وتكفري والفنية، واألدبية
وهو للتوريث، السيايس املرسح إعداد أو االنتخابات، تزوير أو اإلرهاب، مكافحة قانون
واختيار.» وبيعة عقد «اإلمامة الحر: باالنتخاب تقول التي اإلسالمية الرشيعة يُناقض ما
وتشتُّت الحاكم، الحزب وسيطرة السياسية، التعددية لقضايا تتعرض لم الفقهاء. بتعبري
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اإلخوان أو الوسط حزب سواء اإلسالمية، الحركة رشعية ورفض وضعفها، املعارضة
والقانون الدستور وعىل الدينية، وليس املدنية الدولة عىل تأكيدهما من بالرغم املسلمني،
جديًدا جيًال يُمثل الذي الكرامة لحزب الرتخيص وترفض الحاكمية. وليس واملؤسسات
مساحته من ٪٩٤ بلٍد يف الُخرض حزب بإقامة تسمح بينما البالد، إلنقاذ النارصيني من
لم الرمال. مع التعامل لكيفية خطة لوضع فر الصُّ حزب بها واألوىل قاحلة. صحراء
عن والنهي باملعروف األمر وإىل النصيحة، الدين أن إىل الدين الفكر صفحات تتعرض
املحاسبة ديوان إلغاء واقرتاح العامة، وامليزانية األسواق عىل للرقابة والحسبة املنكر،
واالختالس الفساد عىل للتغطية بالرشاوي الخاصة املحاسبة رشكات إلفساد وخصخصته
الدينية الربامج من البلوى بها تعمُّ التي العامة القضايا غابت الدولة. جهاز يف والرشاوي
والفساد والقهر الفقر وقضايا مضت، أجيال قضايا واملرض والجهل الفقر رمضان؛ يف

الجيل. لهذا والهجرة والبطالة
أو الكبري إرضاع أو الرسول ببول التربُّك عن السلطان فقهاء فتاوى يكفيها
امُلواطن فأُصيَب الطائفية؛ الفتنة إلشعال النصارى طالق أو املشرتك الزواج أو التنصري
ال والحياة فضمر، الحياة لشئون يتعرض ال الدين والحياة. الدين بني باالزدواجية

فضاعت. الدين يتناولها
إىل وتحويلها القومية، الصحف بعض يف الثقافية الصفحات إلغاء هو واألخطر
األمة، تراث هو الدين أن حني يف الثقافة، عن بديل الدين وكأن الديني، للفكر صفحات
الحديث، العرب تاريخ يف النهضة طريق الثقافة كانت وعمرانًا. وعلًما وحضارًة ثقافة
الليربايل والتيَّار والعلماني، العلمي والفكر الديني، اإلصالح الرئيسية تيَّاراتها وكانت
تحرُّرية وطنية سياسية حركاٌت منها تتولد أن قبل أساًسا فكرية تياراٌت وهي السيايس.
العلماني العلمي التيَّار من ديمقراطية مركزية وال األفغاني، عند الديني اإلصالح من
ليربالية ثم الطهطاوي، عند التحديث عماد مركزية دولة وتأسيس شميل، شلبي عند

السيد. لطفي أحمد عند
زراعته قبل وفنه وأدبه ثقافته يف األول ورصيده العربي الوطن قوة زالت وما
ألزمة الثقافية الصفحات محل حلَّت التي الدين الفكر صفحات تتناول لم وصناعته.
القديم أنصار بني والعلمانية، السلفية بني الشديد االستقطاب وحالة العربية، الثقافة
املرشوع وأولوية اإلبداع، عىل امُلحَدثني ومن القدماء من النقل وغلبة الجديد، وأنصار

للتأليف. القومي واملرشوع للنرش، القومي املرشوع وغياب للرتجمة القومي
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وقد النرش. أي املوروث مع الرتجمة، أي الوافد بتفاعل مرشوط الثقايف فاإلبداع
شهر يف القرآن نزل وقد والنرش». والرتجمة للتأليف املرصية «اللجنة هدف هو هذا كان
عىل ويُقىض األمة، تذهب وقد واملعرفة. والعلم الثقافة أي ﴿اْقَرأْ﴾؛ هو والقرآن رمضان،
مكتبات من مئات يف محفوظًة وحضارتها وعلمها ثقافتها تبقى ولكن الخالفة، نظام

مخطوطاته. ومعاهد ومحفوظات العالم
الحياة، عن الدين يبتعد رمضان، يف والثقافة السياسة عن الدين إلبعاد ونتيجًة
فيغرتب والرشاب؛ الطعام خاص؛ ركٍن يف وينزوي ورسوم، وشعائر عبادات إىل ويتحول
من ينالوا لم من الناس فمن بديًال؛ وهميٍّا عامًلا لهم الدين ويخلق العالم، عن الناس

وبالعالم. باملجتمع الوعي ويغيب املعاملة، الدين والعطش. الجوع إال رمضان
ففيه رمضان؛ قبل كانوا كما اليومية همومهم إىل الناس يعود رمضان وبعد
السنن وإقامة الصالة، من وبمزيد االستهالك. وزاد الكروش، وكربت الهموم، نُسيت
من ويخرج امُلواطن، ر يتطهَّ القرآن، وختم الرتاويح صالة عىل والحرص الفرائض، مع
سورية لرضب أشدها عىل واالستعدادات أمه، ولدته كما الذنوب من خاليًا رمضان

هللا. وحزب وإيران
واألعياد واألفراح املناسبات دين ويصبح كهنوت، إىل الدين يتحول النحو هذا وعىل
نشأ اإلسالم أن مع للوعد. جزءًا السماء ويف القرآن، لتحفيظ األرض يف واملكافآت والجوائز
واسطة أصبح الذي املسيحي الكهنوت وضد األحبار، وسيطرة اليهودي الكهنوت ضد
العودة أجل من والكنيسة الدين رجال عىل بالثورة الغرب م تقدُّ وارتبط والرب. العبد بني
املقدَّس، الكتاب إىل اللجوء دون الطبيعة قوانني واكتشاف دينية، سلطٍة بال العالم إىل

به. اإليمان استبدال دون العقل وإعمال
الحاكم؛ الحزب ورجال الدولة ورجال األعمال رجال الدين رجال عىل نزيد ونحن

واالقتصادي. والسيايس االجتماعي الكهنوت يف الديني الكهنوت يتأصل حتى
جريمٌة رمضان يف والسياسة الثقافة بصفحات الديني الفكر صفحات استبدال إن
الحياة، عن ُمنفصًال عامًلا ليس فالدين والسياسة؛ والثقافة الدين حق يف تُغتفر ال
يف وجريمة ذاته، يف غاية الدين تجعل التي السلفية الحركات من نُعاني ونحن خاصًة
التصديق. طريق واالستدالل اإليمان، أساس والنظر النقل، أساس فالعقل الثقافة؛ حق
فليس املسلمني بشئون يهتم لم ومن والتزام، عمل فاإلسالم السياسة؛ حق يف وجريمة

قفطانه. واسودَّ ذقنه، وطالت عمامته، اتَّسعت لو حتى منهم،
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ومرص8 إيران بني الخليج

الخمسينيات يف ذروتها وبلغت األوىل، العاملية الحرب منذ الوحدة طموحات العرب عاش
بعد عديدة تجارب وقامت النارصية، والحقبة الوطني التحرُّر حركات إبَّان والستينيات
املتحدة العربية مرص جمهورية للدول، إقليمية كمنظمٍة العربية الدول جامعة إنشاء
حربَي وبعد واليمن. واألردن والعراق مرص بني الرباعية الوحدة ثم ١٩٥٨–١٩٦١م،
دولتنَي كل بني التنسيق لجان كله بذلك واستُبدل العقد، انفكَّ والثانية األوىل الخليج
تواصٌل بينهما عربيتني جارتنَي أو واألردن، مرص والسودان، مرص وليبيا، مرص جارتني،
مرص وتونس، مرص مثل الجغرايف التواصل عن النظر برصف واقتصادي وثقايف تاريخي

واملغرب. مرص والجزائر،
بفضل الخليجي التعاون مجلس تجربة الوحدة، طموحات تجارب أنجح ومن
وبنوع الخليج، دول قادة من وبمبادرة واللغوي، والثقايف والتاريخي الجغرايف التواصل
بني حدود ال الكربى. والتكتُّالت اإلقليمية عات التجمُّ عرص ويف والتدرُّج، االستمرارية من
تم وأخريًا الطريق، يف دة املوحَّ والعملة مجزئة. مواطنة وال دخول، تأشريات وال دولها،

املشرتكة. الخليجية السوق إنشاء
كانت التي األوىل الوحدوية التجارب عىل ِفعل كردِّ السياسة عصب فاالقتصاد
واحدة. قومية رؤية دون ُمتباينة سياسيًة ونُظًما شعوب، بال ودوًال اقتصاد، بال سياسة
والتي ١٩٧٣م، أكتوبر حرب منذ امُلتتالية النفط عوائد زيادة من ُمتوافرة األموال ورءوس
القادمة، السنوات يف ضعًفا ِستني إىل لالزدياد حة ومرشَّ ضعًفا، ثالثني من أكثر بلغت
إيران عىل أمريكي إرسائييل ُعدوان بسبب املنطقة يف سبب ألي الحرب اندلعت إذا خاصًة
عوائده يف طامع من أو نووية، أسلحٍة إىل تحويله وإمكانية اليورانيوم، تخصيب بحجة
بعد اقتصادية أو العراق، تدمري بعد عسكرية قوٌة للعرب تبقى ال حتى اآلبار يف وأصوله
موجوًدا األمل زال فما الثورة أضاعوا قد العرب كان وإذا الخليج. يف الُقوى موازين تغيري
العربي للوطن الشاملة التنمية يف امُلرتاكمة النفط عوائد واستثمار الثروة، ضياع عدم يف
إىل نامية دوٍل من يتحولوا كي الكافية؛ والخربة والعمالة واملياه واألرض املال يمتلك الذي

٢٠٠٧م. نوفمرب ٤ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ نوفمرب ٣ االتحاد، 8
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وإيران وتايوان الجنوبية وكوريا وسنغافورة وأندونيسية ماليزيا وتجارب ُمتقدمة. دوٍل
ذلك. عىل شاهٍد خريُ وتركية

الغرب يف واآلسيوية العربية تنَي الضفَّ عىل فهو فريد؛ جغرايف موضٌع وللخليج
ما وهو والغرب. الرشق بني عاملية اتصاالت مركز يكون أن عىل قدرة تمنحه والرشق،
الكربى والشام العراق يف العربي الشمال بني التقاء نقطة وهو دبي. يف اآلن يحدث
غاندي خرج منها والتي أفريقية، إىل الهندية الهجرات فعلت كما األفريقي، والجنوب

عنها. ُمدافًعا
والشمال بالغرب، الرشق ربط يف السويس لقناة الذي املركز نفس للخليج ويكون
امليت البحر بني جديدة مائية قناة بشقِّ إرسائيل له تطمح الذي املركز وهو بالجنوب.
الخليج يف العربية املركزية من بدًال جديدة، إرسائيلية مركزية لخلق املتوسط والبحر

ومرص.
سكانه بني العربي، وغربه اآلسيوي رشقه بني تواُزن سياسة إىل الخليج يحتاج
بني توازنًا وليس ومرص، الشام من املهاجرة أو األصليني العرب وسكانه اآلسيويني
وزرع الواحدة، األمة أبناء بني الُفرقة لبثِّ الغرب خلقها أسطورٌة فهذه وُسنة؛ شيعة
ال وحتى والعراق، إيران أو ومرص، إيران أو والخليج، إيران الجوار، دول بني قاق الشِّ
املصالح أو السكاني الثقل أو الجغرايف القرب بفعل الضفتنَي إحدى نحو امليزان يميل

املشرتكة.
التعاون مجلس اجتماع لحضور إيران دعوة السداد وحسن التوفيق من كان لقد
الخليج، دول مثل خليجية دولٌة فإيران املشرتكة؛ الخليجية السوق إلنشاء األخري الخليجي
والرشق واألمريكي األوروبي الغرب مع املصالح من أكرب معها االقتصادية واملصالح
وداخل املذاهب، داخل الفكرية التعددية من نوع هو املذهبي الخالف اآلسيوي. األقىص
العسكري والتهديد النووي والتعارض تنتهي. ال وفروع تعدديات هناك مذهب كل
العرب بني التعارض إلزاحة خاص، بوجٍه وأمريكة عام، بوجٍه الغرب خلقها أسطورٌة

وأمريكة. العرب أو وإرسائيل،
وخلق فلسطني، لكل إرسائيل واحتالل للعراق، أمريكة غزو بعد ِفعيل تعارٌض وهو
ألبعد فلسطني يف العربي الحق مع تقف وإيران والعرب. إيران بني وْهمي تعاُرض
يُحقق بما الجزر قضية وحل السيايس، بالتعاون كفيل االقتصادي والتعاون الحدود.
يف والسودان مرص بني التكامل محافظات يف النارص عبد ذلك فعل الطرَفني. مصالح
مشرتكة أرض عىل الشعوب وجود وشالتني. حاليب يف تتكرر أن ويمكن حلفا، وادي
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ملنع الوطنية الدول نشأة بعد االستعمار زرعها التي الحدود قضية لحل وسيلة خري
وتغليب املسلَّح، الرصاع حد إىل تنتهي قد دائم توتُّر بؤر وخلق اإلقليمي، التعاون
العرب أو الصحراء، قضية يف والجزائر املغرب مثل والعرب العرب بني الفرعي التناقض
وحقوق اإلرسائييل العربي الرصاع الرئييس؛ التناقض عىل الجزر، قضية مثل واملسلمني

فلسطني. شعب
الرشقي جناحه بني تواُزنه عىل بالحفاظ الخليج أمن عىل الحفاظ أجل ومن
التعاون مجلس لحضور أيًضا مرص دعوة يمكن فإنه العربي، الغربي وجناحه اآلسيوي،
يف الثقل ميزان هما وإيران فمرص املشرتكة؛ الخليجية السوق إىل واالنضمام الخليجي
واملصالح املشرتكة، والحضارة املشرتك، والتاريخ املشرتك، الجوار يجمعهما املنطقة،
الخليج عروبة عىل املحافظة هذا التعادل ميزان يستطيع املشرتكة. واملخاطر املشرتكة،
كان وقد العامة. الحياة يف واقتصاديٍّا وسياسيٍّا اليومية، الحياة يف وثقافيٍّا ولغويٍّا سكانيٍّا
الخليج يف القومي األمن ملصلحة تفعيله إعادة ويمكن دمشق. إعالن من الهدف هو هذا

الطويل. األمد عىل
إليجاد سلبيٍّا ال إيجابيٍّا عنًرصا الخليج يف العربية العمالة تصبح النحو هذا وعىل
كانت وإذا الغالب. العنرص اآلن هي التي اآلسيوية العمالة مع اإلمكان قدر التوازن
األمم قرارات توجيه عىل قادرًة األمريكية، املتحدة الواليات مقدمتها ويف الكربى، القوى
الخليج، عىل غضٍب لحظِة يف يمكن فإنه عليها، إرادتها وإمالء لصالحها، املتحدة
«األرض عىل تنصُّ التي مبادراته وقبول السالم إحالل قبل إرسائيل مع التطبيع ورفضه
حقُّ لهم كاملني، ُمواطنني إىل اآلسيوية العمالة بتحويل قرار إصدار السالم»، ُمقابل
خليجيون كلهم العرب ويُصبح الحاكمة، النخبة عروبة تنتهي وبالتايل العامة؛ االقرتاع
بكشمري، الخطر هذا مقايضة الهند وتستطيع األغلبية. هم واآلسيويون أقلية، ومهاجرون

اإلرسائييل. الهندي وبالتحالف
والعربية، اآلسيوية ضفتَيه بني التوازن عنرص وإيجاد الخليج، عروبة عىل وحرًصا
عىل اعتماًدا تكامله أجل من العربي الوطن لتنمية النفط عوائد من جزء استثمار يتم
القومي األمن تدعيم عىل ذلك يُساعد كما فيه. البطالة ملشكلة وحالٍّ العربية، العمالة
واحتالل وأمريكة، إرسائيل من املحتملة الخارجية املخاطر وتقليل الخليج، يف الداخيل
مصادر بتأمني ألمريكة القومي األمن عن ودفاًعا منها، إيران حرمان بدعوى النفط آبار
تَيه بضفَّ للخليج واالقتصادية العسكرية القوة من اإلرسائييل القومي األمن وتهديد النفط،
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التي املشرتك العربي الدفاع التفاقية تحقيق وهو والعربية. اآلسيوية والغربية، الرشقية
خارجه، من العربي الوطن عىل الغزوات صد تستطع لم والتي ورق، عىل حربًا زالت ما
العسكرية للقواعد لُزوم ال الحالة هذه ويف العراق. داخله، من أو وإرسائيل، أمريكة
كاٍف نفسه عن العربي الوطن فدفاع اإلقليمية؛ مياهه ويف العربي الوطن داخل األجنبية

واألجنبية. الُقطرية األطماع من لحمايته
اآلسيوي الطرف من األطراف؛ من تآكلُه العربي بالوطن امُلحِدقة املخاطر من
وزنجبار والصومال السودان جنوبًا، األفريقي الطرف ومن والخليج، العراق يف رشًقا
الدول باقي يف اإلسالم وانحسار ومايل، تشاد شمال يف العروبة وانحسار وموريتانيا،
مخاطر من الشمالية العربي الوطن حدود تتآكل قد كما الصحراء. جنوب يف األفريقية
وإقامة وأوروبة، العربي املغرب بني الجغرايف للقرب نظًرا الغربي والتوجه الفرانكفونية
أو الجديد األوسط الرشق مشاريع من بدًال فرنسة لحساب أوروبي مغاربي تعاون
وغربه رشقه كله العربي الوطن وابتالع األمريكية، املتحدة الواليات لحساب الكبري
األمريكية لإلمرباطورية حيوي وكمجاٍل األطلنطي، عرب مرص يف ووسطه وجنوبه وشماله
نَنُْقُصَها اْألَْرَض نَأِْتي أَنَّا يََرْوا ﴿أََوَلْم شلَّت أو األطراف ضمرت املركز غاب فإذا الجديدة.
ذرافاٍت العرب وتفرَّق العقد، انفرط مرص احتجبت وإذا .(٤١ (الرعد: أَْطَراِفَها﴾ ِمْن

وُوحدانًا.

َعِظيٍم﴾9 ِبِذبٍْح ﴿َوَفَديْنَاُه

جبل عىل منهم املاليني يقف حيث املسلمني، أعياد أكرب وهو امُلباَرك، األضحى عيد انقىض
ويحمدون والشعوب، القبائل مختلف من واحد رجل بصوت ون ويكربِّ يهلِّلون عرفات،

الرساالت. خاتم واإلسالم والتوفيق اإليمان من عليهم به أنعم ما عىل هللا
يردِّد: واللسان عيد، كل يف يتأكد ثابتًا واحًدا املعنى ويظل السنني، عرب األعياد تتواىل
املسلمني، وواقع املناسبة داللة بني الشديد للتفاوت نظًرا عيُد؟» يا ُعدت حال بأية «عيٌد
امَلنوط اإلنساني الفعل وانحسار والواقع. املثال بني كائن، هو وما يكون أن يجب ما بني

للعالم. مثايل كنظاٍم الوحي بتحقيق

٢٠٠٧م. نوفمرب ١١ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ نوفمرب ١٥ ،١٣ الدستور، ٢٠٠٧م؛ نوفمرب ١٠ االتحاد، 9
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الضحية، أي «األضحى»؛ اسمه من ُمستنبَطة امُلباَرك األضحى لعيد العظمى والداللة
عند تاريخيًة كانت سواءٌ معروفة، والواقعة .(١٠٧ (الصافات: َعِظيٍم﴾ ِبِذبٍْح ﴿َوَفَديْنَاُه
حياته ُمطَلقة، قيمٌة اإلنسان أيًضا؛ معروفة والداللة الفالسفة. عند ُمتخيَّلة أو الفقهاء،
قتل من بالحياة. إال يأمر ال حياة فاهلل إلهي. بأمٍر كان ولو حتى املوت يُصارع مقدَّسة،
التوراة يف جميًعا، الناس أحيا فكأنما نفًسا أحيا ومن جميًعا، الناس قتل فكأنما نفًسا

القرآن. ويف
يف الدفن عىل السماء إىل والرفع املوت، عىل الحياة وتغلَّبت أيًضا، املسيح بُعث وقد

األرض.
الساميني عند القرابني كانت وقد باإلنسان. التضحية عن بديل بالحيوان والتضحية
رمز الدم سيالن واإلسالم؛ اليهودية يف الختان ومنها والعبادة، التقوى مظاهر أحد
حتى النيل بعروس َمهيب احتفاٍل يف باإلنسان املرصيني قدماء ى ضحَّ هللا. باسم الحياة
منام يف وقع الذي األول األمر ونسخ اإلنسان، اإلسالم وأنقذ والرخاء، الفيضان يعمَّ
ويف اإللهي، لألمر تنفيذًا بكبش التضحية وهو ثاٍن، بأمٍر إسماعيل ابنه بذبح إبراهيم
إن بل اإلنسان، إلنقاذ الحيوان وذبح ُمطَلقة، قيمٌة اإلنسان بأن اعرتاًفا الوقت نفس
جماعات لدى أو الهند، يف الحال هو كما الحيوان ذبح تُحرِّم أيًضا والنِّحل امِللل بعض

الحديثة. بالحيوان الرفق
مًعا؛ والحيوان باإلنسان التضحية يتمُّ ذلك. عكس عىل فهو اليوم املسلمني واقع أما
بركة، وبن عطية شهدي مثل جسديٍّا، وتصفيتهم اغتيالهم تم والقادة الزعماء من فكم
الصهيوني! العدو بأيدي ياسني والشيخ ام القسَّ الدين عز ومثل السياسية، النُّظم بأيدي
من وكم واملعتقالت! السجون يف تعذيبهم يتم املعارضة وزعماء املقاومة أفراد من وكم

االحتياطي! والحبس الطوارئ لقانون طبًقا احتجازهم يتم امُلعتَقلني
أو الكهرباء، بصعق أو مغطَّاة، غري بالُوعات يف يستشهدون امُلواطنني من وكم
من أو لألمان، أدنى حدٍّ دوَن دة ممهَّ غري ُطُرق بحوادث أو الطُّرقات، يف عارية بأسالٍك
لة محمَّ قوارب غرق من أو البحار، يف عبَّارات غرق من أو تصادمها، أو قطارات حرق

أوروبة؟ شواطئ إىل العربي الوطن من الرشعية غري بالهجرات
وتشاد والصومال السودان يف املسلمني من وقحًطا جوًعا يموتون الفقراء من وكم
الربد من يموتون مأًوى بال وامُلترشدين األجساد عرايا من وكم وبنجالديش! ومايل
األساسية حاجاته وإشباع اإلنسان حقوق ضد الدولة تسنُّها القوانني من وكم والعراء!
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ورفع الخصخصة، بحجة التعبري، وحرية والصحة والتعليم واإليواء والكساء الغذاء يف
والحفاظ والكفاءة، الجودة وُمتطلبات السوق، ومنطق والطلب، العرض وقانون الدعم،
الفقر من البالد إلنقاذ هرولًة امُلستثمرون ويأتي النظام، يستقر حتى العام األمن عىل

والبطالة.
ضعيفة وظلَّت املدني، املجتمع تنظيمات كأحد اإلنسان حقوق جمعيات ونشأت
وتبنِّي األجنبي، التمويل شبهة وأعدائها الدولة من حولها وتُثار النخبة، تتبنَّاها األثر،
حقوق وتهميش اإلنسان، حقوق لصالح الشعوب حقوق وتواري الغربي، األعمال جدول

األفراد. حقوق لصالح الجماعة
اإلنسان تراث لتهميش نظًرا ربما عامة؛ شعبية ثقافٍة إىل اإلنسان حقوق تتحول لم
تراثنا يف مستقلٍّ كمفهوٍم اإلنسان مبحث غاب فقد القديم؛ الديني الثقايف موروثنا يف
أخرى. وفقهية وصوفية وفلسفية دينية مفاهيم داخل مغلَّفة بصورٍة وظهر القديم،
للحديث طبًقا الصفات، يف مشاركة مع الدين أصول علم يف اإلله صورة يف اإلنسان
والسمع والحياة والقدرة فالعلم ومثاله.» صورته عىل اإلنسان خلق هللا «إن الشهري:
اإلنسان عىل أُطِلقت وإن وهللا. اإلنسان بني مشرتكة صفاٌت واإلرادة والكالم والبرص
طبًقا مجاًزا هللا عىل تُطَلق حقيقًة اإلنسان عىل أُطِلقت وإن حقيقًة، هللا عىل تُطَلق مجاًزا

الشاهد. عىل الغائب لقياس
أيًضا فيه تتَّحد الذي الكامل» «اإلنسان نظرية يف الصوفية عند اإلنسان وظهر
أي الحكمة؛ علوم يف اإلنسان وظهر والجييل. عربي ابن عند اإلنسان وصفات هللا صفات
الطبيعيات، يف جسم والطبيعيات؛ اإللهيات بني وجسم، روح أو وبدن، كنفس الفلسفة،
فاإلنسان واملكان؛ الزمان يف املوجود الوجودي الواحد اإلنسان وليس اإللهيات، يف وعقل
ويجتنب األوامر يُنفذ الذي الفقه يف العامل اإلنسان ظهر كما الكندي. قال كما عامَلني بني

الصالح. والعمل والتقوى واإليمان الطاعة بدافع النواهي
موضوٌع أنه عىل يدل مما مرة؛ وستني خمًسا الكريم القرآن يف اإلنسان ذُِكر وقد
(الرحمن: اْلبَيَاَن﴾ َعلََّمُه * اْإلِنَْساَن ﴿َخَلَق البيان، ُعلِّم ولكنه اإلنسان ُخِلق فقد رئييس؛

.(٣-٤
االنفعاالت. وتُسريه الدوافع، تُحركه الزمان، يعي ال ُمتعجًال، ضعيًفا ا هشٍّ ُخِلق
يرتصد ناٍس. ُمتأمل، وسواس، ُمجادل، جاهل، ، شاكٌّ الشدة، ساعة يف العون يطلب
تربُز وهنا ووجوده. قيمته ويُهدد له، يسجد أن ويرفض كرامته يُنكر الذي عدوُّه له
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َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا األمانة، له وتحمُّ اإلنسان مسئولية
يتحول ذلك ومع .(٧٢ (األحزاب: اْإلِنَْساُن﴾ َوَحَمَلَها ِمنَْها َوأَْشَفْقَن يَْحِمْلنََها أَْن َفأَبنَْيَ
أَْحَسِن ِيف اْإلِنَْساَن َخَلْقنَا ﴿َلَقْد األرض، يف الكمال يُحقق صلب، إنساٍن إىل الهشُّ اإلنسان
ِبَواِلَديِْه اْإلِنَْساَن يْنَا ﴿َوَوصَّ لإلنسان، اإلنسان احرتام والَديه يحرتم .(٤ (التني: تَْقِويٍم﴾

إقبال. خاصًة إبرازه، الحديثة الحركات حاولت ما وهو .(٨ (العنكبوت: ُحْسنًا﴾
اإلنسان حقوق مفهوم العالم أعطى الذي وحده بأنه علينا يزهو الغرب ظلَّ لذلك
كارتي الدي والكوجيتو أراسموس عند عرش السادس القرن يف اإلنسانية النزعة نشأة منذ
الثورة يف الكون مركز واإلنسان عرش، السابع القرن يف موجود» إذن فأنا أفكِّر «أنا
عرش. الثامن القرن يف الفرنسية الثورة يف التنوير ُمثُل من ومثال كانط، عند الكوبرنيقية
ألنه اليونان آلهة قيَّده أن بعد طليًقا» «برمثيوس يف شييل فعل كما الشعراء وصور
املمارسة، يف الغربي اإلنسان هو اإلنسان أن صحيٌح املعرفة. ونور العلم نار رسقة أراد
األفريقي اإلنسان وليس مان، السوبر األوحد، النموذج امُلتحرض، القوي األبيض اإلنسان

األصفر. أو األسمر أو األسود اآلسيوي،
وينتهك اإلنسان حقوق عن الغرب يُدافع جماعة. ال فرد مجرد أنه أيًضا وصحيح
«اإلعالم نيس ولكنه اإلنسان»، لحقوق العاملي «اإلعالن للعالم أعطى الشعوب. حقوق

حقوق. بال واجبات ولدينا واجبات، بال حقوق الغرب يف اإلنسان». لواجبات العاملي

والثقافة الدولة

يوًما تتفاقم فاألزمة القصري؛ األمد عىل الراهنة العربية لألزمة حل يوجد ال أنه يبدو
والتغريات مستمرٍّا، زال ما العربي العجز ووهم يتغري، لم العربي والسكون يوم، بعد
والسودان ولبنان سورية يف األقىص حدِّه إىل ي الكمِّ الرتاكم وصل إذا إال تحُدث ال الكيفية
العاملية القوى ابتالع يسهل شظايا إىل كلها العربية املنطقة وتفجري وإيران، والصومال
معظم واحتالل األوىل العاملية الحرب بعد الخالفة دولة تفتيت يف حدث كما لها، واملحلية
إىل إال الشتات لمِّ يف العربية، القومية البديل، يشفع ولم املريض». «الرجل ممتلكات
يونيو بهزيمة ونهايًة الخمسينيات، أوائل يف يوليو بثورة بدايًة الزمان، من عقَدين حني،

الستينيات. نهاية يف ١٩٦٧م (حزيران)
أشد تكون قد قادمة ملرحلٍة واستعداد الطويل، األمد عىل العمل إال إذن يبَق لم
ظانًَّة عقود أربعة مدى عىل العربي الوطن يف اللعب الكربى القوى تعوَّدت فقد وأصعب؛
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عىل مغلوبة أو تابعة أو عاجزة سياسية ونُُظم تُحتل، أوطان أمامها؛ خاليٌة الساحة أن
هللا. رحمة من قنطت أو السيايس، الخيال فقدت أو أمرها،

جديد. من للنهوض األمة وجدان إعداد الثقايف؛ العمل هو الطويل األمد عىل والعمل
انتفاضة أي للسلوك؛ ومعايريها للعالم رؤيتها وتغيري بالفكر، األمة بدأت وكما
جديد من اليوم قادرة فإنها والحارض، للمايض الحضاري والنقد العقل، وثورة الذهن،
تجربتها يف بدأت أن بعد األحرار بامُلفكرين املرة هذه وتبدأ ثانية. فكرية ثورٍة إحداِث عىل
الرشط هو الحر بالفكر والبداية األحرار. بالضباط قرن ِنصف من أكثر منذ األخرية
آثاره وامتدَّت الفرنسية، الثورة اندالع قبل التنوير بدأ هكذا الحر. املجتمع لقيام األول
البلشفية، الثورة اندالع قبل االشرتاكية األفكار وانترشت األمريكية، الثورة اندالع حتى
اليوم، حتى األفغاني منذ الوطني التحرُّر حركات اندالع قبل الوطني اإلسالم وظهر

إيران. يف اإلسالمية الثورة اندالع قبل الثوري اإلسالم س وتأسَّ
الحديثة الوطنية الدولة تأسيس بعد اًال فعَّ عامًال يكون أن عن الثقايف العامل ف توقَّ
االشرتاكية النظام اختار إن السيايس. النظام تربير وظيفتها إعالم. إىل الثقافة وتحويل
فثقافتها قوميٍّا كان وإن رأسمالية، فثقافتها رأسمالية إىل بدَّل وإن اشرتاكية، فثقافتها
جزءًا وأصبحت استقاللها، الثقافة فقدْت ُقطرية. فثقافتها ُقطرية إىل بدَّل وإن قومية،

عليه. الدولة سيطرت أن بعد الدولة إعالم من
من ينُج ولم القومي». «واإلرشاد يُضاف وأحيانًا واإلعالم»، الثقافة «وزارة ست وأسَّ
وا عربَّ فمنهم واألدباء؛ الوطنية، الساحة عن االبتعاد آثروا الذين فني املثقَّ بعض إال ذلك
النفس وحماية ُمتعدد، والتأويل الرقيب. عني من يًا تخفِّ الرمزية األدب بلغة ِضيقهم عن

رضورية.
لتجميل اإلعالم أجهزة من تبعد أو تقرتب إعالمية. الثقافية سات املؤسَّ مهمة أصبحت
اإلسكندرية. مؤسسات مثل الخارج يف أو القاهرة، مؤسسات مثل الداخل يف النظام
يُفيد وماذا القديم. الثقايف بمجدها وتُوحي أوروبة، جنوب املتوسط من َمقربة عىل وهي
فني املثقَّ جمع هو الهدف ُمزعَزع؟ واألساس خاٍو، الداخل من واملبنى الخارجي الطالء
والتفاف النظام، حيوية إثبات أجل من واألجانب العرب بحضور ُمتتالية مؤتمراٍت يف
دام ما نقدي بخطاٍب القيام من ضري وال التنظري. من عالية درجٍة مع حوله فني املثقَّ
يف رصخة فالكالم الفنادق؛ صاالت أو املجالس قاعات يف امُلغَلق الكالم يتعدَّى ال األمر
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ألنها السياسية؛ النخبة عند حتى وال الناس، عند وال فني املثقَّ عند ال صًدى لها ليس واٍد،
املمثِّلني. واختارت املرسحية أخرجت التي هي

ضد وتجميله النظام إبقاء منها مشرتكة، مصالح واملمثِّل وامُلخِرج املؤلِّف وبني
املناصب توزيع ومنها وأعدائه. النظام وخصوم والتطرف، االنحراف جماعات من تشويهه
للكرايس الشهرية اللعبة يف ملهارته طبًقا أدواره تتغري الذي الفريق عىل القيادية الثقافية
الثقافة أصبحت ُمتغريًا، السيايس والنظام ُمستمرة الثقافة تكون أن من وبدًال املوسيقية.

نخبة. إىل نخبة من السياسية، اختياراته ت تغريَّ وإن ثابتًا السيايس والنظام ُمتغرية
ُسمي ما وهو للنظام، املربِّر ف املثقَّ فهناك أدوارهم؛ وتعدَّدت فون املثقَّ ع وتنوَّ
لو حتى بتربيرها بل بتجميلها، فقط ليس يقوم السلطة. ف مثقَّ املعروفة األدبيات يف
قبل الشخصية قناعته ضد التربير هذا كان لو وحتى ا، حقٍّ والباطل باطًال الحق قلب
النشاط يف أحيانًا يُشارك النظام، ُمعارض نقيضه، وهناك للنظام. خادًما يصبح أن
،(٢٨ (غافر: إِيَمانَُه﴾ يَْكتُُم ِفْرَعْوَن آِل ِمْن ُمْؤِمٌن َرُجٌل ﴿َوَقاَل صوته إلسماع الثقايف
عىل كدليل ويُقاطع املشاركة عن يعزف وقد أخرس». شيطاٌن الحق عن و«الساكت

وامُلتفرج. امُلشاهد موقع من ولو املرسحية، يف واملشاركة الرفض
يساريني اتجاههم، كافة عىل فني املثقَّ مع ويٌد النظام، مع يٌد الذكي؛ ف املثقَّ وهناك
وُقطريني، قوميني ُمستنريين، وإسالميني ماركسيني وليرباليني، اشرتاكيني ويمينيني،
يف ويعمل النظام، وراء فالكل والتجميع؛ الحشد عىل قدرته إلظهار وغربيني؛ رشقيني
منه أعىل هو ما إىل طامًحا القيادي امَلنصب من يستفيد ومراقبته. رعايته وتحت كنفه،
الحشد ويزيد فني. املثقَّ جماهري من الواجب باالحرتام ويحظى الثقافية، املؤسسة قمة حتى
قويت االنتشار زاد وكلما وخارجها، األوطان داخل والعربية القومية الصحافة يف بالكتابة
لصالح الثقافة يوظِّف وسبأ. سليمان بني الهدهد الرياسة؛ من أكثر واقرتب به، الثقة
الثقايف االستقرار واألمن. والرشطة الجيش مثل سالٌح فالثقافة النظام؛ أعداء ضد النظام

الثقايف. الوعي أو السيايس الوعي واحد؛ الزائف والوعي األمني. لالستقرار رضورة
النظام بني والثورة، الدولة بني والثقافة، اإلعالم بني تناقًضا هناك أن والحقيقة
الدولة، يف وغضب. ورفض ونقد شكٌّ والثقافة ونظام، وأمن وجيش رشطة الدولة والنقد.
الدولة وظيفة ومقاومة. ثورة الوطني ف املثقَّ الثقافة، ويف وطاعة. تسليم الصالح امُلواطن
الثقافة ومهمة األموال، رءوس وجلب والتنمية االستقرار أجل من القائم الوضع عىل اإلبقاء
تبغي الكمال. عن بحثًا والتقدُّم، الرُّقي أجل من أفضل هو ما إىل القائم الوضع تغيري
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الثقافة وغاية القرار. إصدار مراكز عن وإبعادهم السياسيني خصومها إقصاء الدولة
إىل االجتماعي الرصاع وتأجيل الجماعي، الضبط الدولة هدف التأثري. مراكز يف املعارضة
وإحداث الجيل، هذا يف االجتماعي الحراك الثقافة ودور الحق. سيايس ونظاٍم آخر، جيٍل
والثقافة حكومة، الدولة تأجيل. أو تأخري دون الحارض يف املطلوب االجتماعي التغريُّ
الفالسفة تحدَّث وطاملا الدولة. بدور تقوم األهايل وال األهايل، بدور تقوم الدولة فال أهاٍل؛
اإلمساك الدولة غاية نقيضني. كعقَلني الثورة وعقل الدولة عقل عن قبُل من وامُلفكرون
الحارض، تحريك الثقافة وغاية املستقبل. وإلغاء املايض محو الزمن، وإيقاف بالحارض
ويف رذيلة. والتعددية فضيلة، الوحدة الدولة، يف للمستقبل. واإلعداد املايض، واستلهام
استحالة حدِّ إىل بينهما التعارض بلغ وقد فضيلة. والتعددية رذيلة، الوحدة الثقافة،
الثورية. النُّظم يف دولة إىل الثورة وتحويل التسلطية، النُّظم يف ثورة إىل الدولة تحويل

الدولة، عن الثقافة استقالل إىل الوطنيني والسياسيني الفالسفة من كثري دعا لذلك
دعا هكذا فريق. دون فريق لنرصة ل التدخُّ وعدم فني، املثقَّ حوارات عن أيديها ورفع
ساتها، ومؤسَّ الثقافة أجهزة الدولة تدعم قد والسياسة». الالهوت يف «رسالة يف اسبينوزا
عىل الدولة ورقابة فيها. اآلراء وتعدُّد وقضاياها الثقافية املعارك يف تدخل ال ولكنها
عليها للسيطرة الثقافة يف الدولة ل تدخُّ يف املأساة ة قمَّ هي واملطبوعات الفنية املصنَّفات
الحاكم؛ الحزب يف أعضاءً مجالسها وأمناء الثقافة وزراء يكون وال إعالم. إىل وتحويلها

السيايس. الوالء وليس الثقايف االستقالل عىل حرًصا
العزلة الثقايف االستقالل يعني وال عنها. مستقلَّة الثقافة وتظل السياسية النُّظم تتغري
ما إذا بها وااللتزام الثابتة، األمة مصالح عىل الحرص يعني بل األمة، واقع عن الثقافية
الجامعات، واستقالل القضاء استقالل مثل الثقافة استقالل بها. السياسية النُّظم عصفت
االجتماعي. والنقد الناس، بني والعدل الفكر، حرية األمة؛ وجدان يف الثابتة العنارص هي

والحزب الثقافة

سلطٌة فالدولة الحزب؛ عن ُمستقلة أيًضا تكون الدولة، عن ُمستقلة الثقافة تكون كما
مجموع سلطة والدولة السلطة، داخل سلطٌة الحزب جزئية. سلطٌة والحزب كلية،
باقرتاٍع رشعية سلطٌة والحزب الشعب، لكل العام باالقرتاع رشعية سلطٌة الدولة األحزاب.
الدولة رشعية الحر. الديمقراطي االنتخاب طريق عن كالهما أتى الحزب. ألعضاء خاص
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من الحزب ورشعية السيايس، نظامها اختار الذي هو ألنه الحزب رشعية من تأتي
العام. القانون إطار يف يعمل ألنه الدولة رشعية

نظاٌم الدولة ألن رشعيتها؛ تسقط الحاكم الحزب لحساب الدولة عملت ما فإذا
نفسه لصالح املعارضة حزب عمل ما وإذا سيايس. اختياٌر الحزب أن حني يف موضوعي،
للصالح وليس العام للصالح ُممثًال باعتباره رشعيته أيًضا فقَد الدولة، لصالح وليس
بالرصاع يُهدد قد مما والجزء؛ الكل بني والحزب، الدولة بني املصالح وتضاربت الخاص.
أو الدولة طوائف أحد الحزب مثَّل إذا الدولة وتفكُّك باالنفصال وربما الرشعيتنَي، بني
كبريًا. حزبًا الدولة وتصبح صغرى، دولًة الحزب يصبح اإلقليمية. مناطقها أو أعراقها

األم. للوطن الوالء وينتهي الوطنية، الوحدة وتضيع
بني مشرتك وقاسٍم والحزب، الدولة بني توحيد كعنرص الثقافة أهمية تأتي وهنا
السيايس الرصاع من فبالرغم الحزب. وسلطة الدولة سلطة البالد؛ يف الرشعيتني السلطتنَي
اللغة هي إذن الثقافة وترعاه. الثقافة تحميه عام وطني إطاٍر يف يدور أنه إال االثنني بني

بينهما. ل املوصِّ والجرس والحزب، الدولة بني املشرتكة
الثقافة يكيِّف سياسيٍّا. فقط وليس ثقافيٍّا الحزب تحزَّب ما إذا الخطورة وتكُمن
الرصاع يتحول كما األحزاب بني الرصاع فيتحول الجزء؛ إىل الكل ويردُّ للسياسة، طبًقا
إىل الفروع يف خالف ومن ثقايف، رصاٍع إىل سيايس رصاٍع من والدولة األحزاب بني
حزبية برامج ومن ثقافية، خياراٍت إىل سياسية اختياراٍت ومن األصول، حول اختالٍف

الدولة. داخل دولٍة إىل
امُلواطنني جميع بني املشرتك العنرص هي الثقافة تفرِّق. واألحزاب د، توحِّ الثقافة
حزبي لربنامٍج الخاص التفضيل هو والحزب الحزبية، انتماءاتهم عن النظر برصف
عىل والديمقراطية للحرية األولوية تُعطي وطنية برامج وكلها آخر. حزبي برنامٍج عىل
توزيع وإعادة االجتماعية، للعدالة األولوية تُعطي العكس أو االجتماعية، والعدالة املساواة
االقتصادية الحرية عىل اإلنتاج، وسائل عىل الدولة وسيطرة والفقراء، األغنياء بني الدخل
ِفعليَّان، َمطلبان كالهما التفضيل. يف القضية إنما صحيح، وكالهما السياسية. والليربالية

رشعي. فقٌه وهو األولويات، فقه يف الخالف ولكن
قواعده، ضمرت وإال الذات، عىل واالنغالق النفس، عىل التقوقع ليس الحزب مهمة
وتوسيع األحزاب، باقي مع الجسور ومد أبوابه، فتح مهمته إنما حيويته، وجمدت
ائتالف أو عامة، وطنية جبهة وإقامة عريض، وطني تحالف تحقيق أجل من قاعدته
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مهمته الحاكم. للحزب بديلة اختيارات عرض أجل من األحزاب فيه تنصهر وطني
مع يتَّحد قد الليربايل فالحزب الرئيسية؛ والتناقضات الفرعية التناقضات بني التفرقة
الديمقراطية أو االشرتاكية الليربالية األحزاب معظم يف الحال هو كما االشرتاكي الحزب
وعادًة التسلُّطي، والحزب الليربايل الحزب بني فهي الرئيسية التناقضات أما االشرتاكية.
الذي اإلقطاعي الرأسمايل والحزب االشرتاكي الحزب بني الحاكم، الحزب هو يكون ما
الُقطري، الحزب وبني والثروة، السلطة بيدها التي السياسية النخبة حزب يكون ما عادًة
للمصلحة األولوية يُعطي الذي القومي والحزب أوًال، الكويت أوًال، األردن أوًال، مرص
إرسائيل، مع والتطبيع الصلح إىل يدعو الذي الحزب بني الُقطرية، املصلحة عىل القومية
أنه إىل يدعو الذي والحزب ولبنان، وسورية فلسطني يف محتلَّة زالت ما العربية واألرايض
وتلتزم املحتلة، األرايض من تنسحب أن قبل إرسائيل مع تطبيع وال اعرتاف وال صلح ال
وعدم دوليٍّا، بها امُلعرتَف والحدود الالجئني، وعودة بتقسيم الخاصة الدولية بالرشعية

بالقوة. الغري أرايض احتالل جواز
بالثوابت والتمسك السياسية األحزاب بني الحوار جسور مدُّ هنا الثقافة مهمة
عنق يف أمانة وفلسطني األحزاب. بني املشرتك القاسم هي الوطنية فالثقافة الوطنية؛
إسالمية اشرتاكية، أو ليربالية السياسية، األحزاب أيديولوجية عن النظر برصف العرب
تعربِّ امُلواطنني، كل لدى مشرتك رصيٌد الوطنية الثقافة قومية. أو ُقطرية ماركسية، أو
الدائم األمة وجود الثقافة الحزبية. اختياراتهم قبل املشرتك ووجودهم تاريخهم عن
املصالح بتغري تتغري وقتية، طبقية اختياراٌت واألحزاب ُهويتها. عن تعبريًا التاريخ عرب
السلطة إىل الوصول إىل تهدف والتي الحزبية، والتحالفات للمجتمع الطبقي والرتكيب

الثقافية. الُهوية عرب بالرضورة وليس االقرتاع، صناديق عرب
الثقافة هي الوطنية الثقافة وأصبحت نفسه، عىل انغلق ما إذا الحزب يموت
األقالم من كان ولو حتى لقلبه، جديد دٍم بضخِّ يسمح لم إذا داخله من يجفُّ الحزبية.
ولم وانعزل تحزَّب ما إذا الحزب يموت كبري. وطني ثقايف وزٌن لها والتي الحزبية، غري
كالجهاز وأصبح امُلستقلني، مع أو األحزاب باقي مع يجمعه الذي املشرتك القاسم يجد
ولو حتى واحد عضو حركة عن وليس حركته، مجموع عن يعربِّ الجسم يف العصبي
ت وضحَّ حزبية، ثقافٍة إىل تحوَّلت ما إذا الوطنية الثقافة وتتحجر الدماغ. أو القلب كان
سبيل يف وبالعقل الحارض، سبيل يف واملستقبل وباملايض السلطة، سبيل يف بالوطن
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طلب ثم السلطة، إىل للوصول أصواتهم عىل االعتماد أجل من الناس وبوجدان القرص،
باسمها. منهم الطاعة

مذهب، إىل ل تحوَّ إذا الفكر وينتهي عقيدة، إىل ل تحوَّ ما إذا الدين يموت وبامِلثل
بعضها يُحارب أنفسها عىل األحزاب تنغلق أن وبعد تقليد. إىل ل تحوَّ ما إذا الفن ويتجمد
حزبًا. ر يكفِّ وحزب حزبًا، يخوِّن حزب اآلخر. يستبعد منها كلٌّ الحوار. من بدًال بعًضا
فيضعف الحكم، عىل يُنافسونه الذين األعداء اإلخوة بني باالقتتال سعيد الحاكم والحزب
وسلطًة ُمغَلًقا كهنوتًا الدين، رجال مثل الحزب رجال ويكون القلب. ويقوى الجناحان،
ل يتحوَّ ذاتها. الدولة وعىل بل األحزاب، من غريه وعىل أعضائه عىل وسياسية أيديولوجية
الحزبي االنشقاق يحدث ثم السلطة، داخل وسلطٍة الدولة، داخل دولٍة إىل الكنيسة مثل
امُلحافظني بني والتجديديني، التقليديني بني الجديد، والجيل القديم الجيل بني والرصاع
عن تعبريًا بدأ، كما جديدة دورًة الحزب فيبدأ وامُلنفتحني؛ امُلنغلقني بني والليرباليني،
تحالُف لتكوين األحزاب باقي مع لحوار وعاقًدا الحزبي، الربنامج أساس الوطنية الثقافة
قامت هكذا البالد. تُواجه التي الكربى للمخاطر التصدي عىل قادر عريض وطني حزبي
ثوابت عىل قائم عريض وطني تحالٍف عىل االستقالل وحركات الوطني التحرُّر حركات

التاريخ. يف األمة
وبوتقته الحزب رشنقة يف الدخول عدم عىل حَرصوا الذين املستقلِّني دور يأتي وهنا
اآلخر. الحزب مع وعقولهم الحزب، ذلك مع قلوبهم األحزاب. مختلف بني وصل كحلقة
كل األطراف، غامرت ما إذا السياسية الحياة يف االعتدال ميزان هم يكونون ما وعادًة
الجبل، مثل والدولة ذاك. أو الطرف هذا إىل الدولة فتميل ناحيته، إىل الوطن يشدُّ طرف

يميل. وال يميد ال
بقاماتهم يتجاوزون الذين والساسة وامُلفكرين الُكتاب كبار دور يأتي أيًضا وهنا
الوفد، حزب مع تعاطفه كان وإن وفديٍّا ليس محفوظ فنجيب األحزاب؛ بوتقة
األيديولوجي، انتماؤه هي املاركسية كانت وإن ماركسيٍّا ليس الرشقاوي الرحمن وعبد
األيديولوجي والؤهم كان وإن إسالميني ليسوا قطب وسيد باكثري أحمد وعيل إقبال ومحمد
ثوابت عن كالهما يعربِّ إذ يمينيٍّا؛ اإلمام حسن وال يساريٍّا، ليس شاهني ويوسف لإلسالم،
وامُلفكرون األيديولوجي. انتمائهما إىل وليس إليهما تُنَسب روائعهما شعب. وروح أمة
وُكتابًا ُمفكرين العقاد وال حسني طه وال هيكل حسني محمد فليس كذلك؛ والُكتاب
ة أمَّ ثقافٍة عن ون يعربِّ األيديولوجي، التصنيف خارج وُكتاب مفكرون ولكنهم ليرباليني،
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الخمسينيات يف الثالث العالم يف الوطنيني القادة كبار كان أيًضا وهكذا شعب. ونهضة
الي، شوين سكوتوريه، كنياتا، جومو نكروما، سوكارنو، النارص، عبد والستينيات؛
الُهويات عرب أوطانهم عن ون يعربِّ نهرو، غاندي، الرحمن، عبد تنكو تونج، ماوتيس
كاسرتو زال وما الوطنية. الجبهة عىل تقوم التي الحزبية انتماءاتهم من بالرغم الثقافية
طاملا ِمثلهم تولِّد األوطان زالت وما القديم. البطويل النمط هذا عن ان يعربِّ وموجابي
نجاد أحمدي ومحمود فنزويال، يف شافيز واالستعمار؛ الهيمنة من جديدة أشكاٌل ظهرت
الحكم أروقة ِضيق من ويخرج الفراغ، يمأل من ينتظر زال ما العربي والوطن إيران. يف

الوطنية. الثقافة رحاب إىل

الخائفة الثقافة

للسلطة، امُلربِّرة الثقافة ليست بالسلطة. الثقافة عالقة أنماط إحدى هي الخائفة الثقافة
التي الهامشية الثقافة بل الشهريان، النمطان وهما للسلطة، امُلعاِرضة الثقافة وليست
تجعل بل تنفي، وال تُثبت وال تُعارض، وال تُربر ال حافتها، وعىل السلطة بجوار تسري
﴿َال طعام يرضُّ وال ينفع ال بذاته، مستقالٍّ عامًلا والواقع، السياسة عن ُمنفصلة الثقافة
مكوِّنات أحد وإظهار الفراغ، ملء وظيفته ،(٧ (الغاشية: ُجوٍع﴾ ِمْن يُْغِني َوَال يُْسِمُن
جيًدا إعداًدا إليها يَُعد والتي للدولة، التابعة الدولية املؤتمرات ثقافة هي الحديثة. الدولة
وزارة أو الرئاسة بعربات املنظَّمة االنتقاالت األوىل، الدرجة فنادق التنظيمية؛ الناحية من

إلخ. … املؤتمر انعقاد قبل وطباعتها األوراق إعداد االستقبال، الثقافة،
اإليمان مثل التاريخ أعماق من ُمستقاة جامعية، علمية خالصة، نظريٌة موضوعاتها
العقل عندهم، من وطرف واإليمان، الدين وهو عندنا من طرف والعلم. الدين والعقل،
الُهوية عىل تأكيًدا بالتجديد؛ والتقليد بالحارض، واملايض بالجديد، القديم إللحاق والعلم،
لكسب الدين من رشعي سنٍد إىل حاجة يف السيايس فالنظام الجماهري؛ أمام واإليمان
ثقة لكسب وعرصية وتجديد تحديث إىل حاجة يف وهو الداخل، يف التقليدية الجماهري
التاريخ، من العلم الخارج. يف السياسية النُّظم ورضا الداخل، يف العلمانيني فني املثقَّ

املوضوعية. عن خرج وإال ليشء، ينحاز ال موضوعي ُمحايٌد والفكر
املطلوب واِرد. غري والكيف مؤثِّر، غري الكمُّ دام ما الكيف، دون بالكمِّ يعتني
الفراغ ملء إال غاية وال هدف له ليس السيايس. الواقع عىل العلمي والغطاء املهرجان
يفتتحه والخارج. الداخل يف امُلتخصصني العلماء من صغري جمهوره والثقايف. السيايس
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الرسمية بمالبسه الرئيس وصورة الدينية. والشئون والتعليم الثقافة وزراء الرئيس؛ رجال
والرشطة؛ والجيش واألمن السلطة إىل ترمز التي املارشالية وعصا وأوسمته ووشاحه
بأقوال يُستشهد الرسمية االفتتاح ُخَطب ويف املالمة. تكفيه والُحرُّ بالعصا، يُقَرع فالعبد
ويقرتح نشاط، كل ه ويوجِّ يشء، كل يعرف املوضوعات، كل يف األول العالم فهو الرئيس؛
رشد، وابن والفارابي وأرسطو، أفالطون مع اسمه يُذَكر ضيف. كل ويدعو موضوع، كل

امُلحَدثني. من وديلوز ودريدا القدماء، من وماركس وهيجل وكانط، وديكارت
األبواب عىل امُلتظاهرون يقف وال أحد، بها يشعر ال املدينة، أطراف عىل والفنادق
أمريكة ومناهضة العامة، بالُحريات واملطالبة اإلنسان، حقوق عن الفتات يحملون
الُعمالء. ني امُلندسِّ بفعل الشغب إلثارة أو املدينة، وسط املرور حركة لتعطيل وإرسائيل
إيضاًحا. وليست تعمية كشًفا، وليست غطاء فالثقافة الجو. يمأل دخان الهواء، يف معارك
القدماء من واملنقوالت النظريات من ُركاًما فوقه تضع بل القائم، الوضع تنقد ال الثقافة
الثقافة وزارات أو الجامعات أساتذة من الدولة يف موظَّفون بذلك يقوم امُلحَدثني. أو
يف يُشاركون الخارج من وأساتذة النظام. من عنهم َمريضٌّ وكلهم اإلعالم، رجال أو
بدعوى الثقافة تغريب يف إمعانًا القائم؛ الوضع عىل لإلبقاء الثقافية التمثيليات هذه
ورشائها الثقافة وبيع األيديولوجي، واالختيار السيايس الشغب ضد والحياد املوضوعية

السياسة. سوق يف
القلب. يف يجيش عما ويعربِّ اللسان، يفلت أن من خيفًة املشاركني جميع س يتوجَّ
ضمريه؛ عىل واإلغالق قلبه، عىل والحواجز لسانه، عىل القيود الوطني ف املثقَّ ويضع
قوله منه باملطلوب ويتفوَّه به، يؤمن ال ما ويقول يعتقد، ال بما يتكلم أن يستطيع حتى
ويُبعد لُغته، األجنبي يُشارك حتى الشائع وهو بالفرنسية أو النادر، وهو بالعربية وِفعله
النظام يريد كما فرانكفوني غربيٌّ فهو الداخل؛ يف واإلسالم العروبة شبهة نفسه عن
ويتحكم ببطء، تسري حتى مرفوعة اليد وفرامل عربته يقود الخارجية. والقوى السيايس
القول والداخل، الخارج ازدواجية ويعيش سجيَّتها، عىل العربة تنطلق ال حتى رسعتها يف

بثديَيها). تأكل وال الُحرة (تجوع واالعتقاد الكالم والضمري،
عن حماًسا يقلُّ ال فهو العربية؛ من أكثر بالفرنسية ويجول الحضور ويصول
وينفعل الوطن، غاب وإن حتى العلمية والحقائق العلم عىل َغرية لديه والكل امُلتحدثني.
العامة، حرياتها وغياب األمة بواقع الحقيقية انفعاالته إلخفاء تلك أو النظرية بتلك

اآلخر. والرأي والرأي االختالف، وحق السياسية، والتعددية الحكم، وديمقراطية
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عىل واستعالءً األجانب، إلعجاب استجداءً للفرانكفونيني اللغوية القدرات وتظهر
بعد فعلوا ما عىل وندموا شوط، ِنصف التعرُّب يف ساروا الذين الوطنيني الباحثني باقي
التبعية نُُظم يف الطاغي العوملة حضور يف اإلسالم عرص يويلِّ وكاد العروبة، عرص وىلَّ أن
تجنيده يمكن جديًدا ًفا مثقَّ فيَلَمح حاًرضا يكون املسئولني أحد ولعل وإرسائيل. ألمريكة
فقط يُفيد الذي الهواء يف الرصاخ من بدًال والسلطة الثقافة بني يجمع للسلطة، ف كمثقَّ

الناس. توعية يف يُِفد لم وإن االنتباه جذب يف
شكر برقية بإرسال ينتهي كذلك الرئيس، من بمبادرة الدويل املؤتمر بدأ وكما
وال مؤتمر، ُعِقد ملا لوالها التي العبقرية فكرته وعىل للمؤتمر، رعايته عىل للرئيس وتأييد

صوت. ُسِمع وال فم، ُفِتح وال نقاش، تم
رومانية امُلضيفة، الدولة آثار يف سياحي بيوٍم املدعوُّون يُكافأ الحفل انفضاض وقبل
ضاعت وإن عظمته له واملايض الجديد، بريق انطفأ وإن بريقه له فالقديم عربية؛ أو
أما علم. والسياحة سياحة، فالعلم الدعوة؛ األجانب الضيوف ويقبل الحارض. عظمة
وطأًة أخفُّ املرسحية فصول أحد يف فاملشاركة بالرحيل؛ أكثرهم فيُسارع العرب الضيوف
الحضور. تصفيق وسماع الشعار إنزال حتى الفصول باقي يف املشاركة من النفس عىل
إنها الناس. قلوب يف يؤثِّر وال القلب، من يخرج ال ُمصطنَع ثقايفٌّ نشاٌط ذلك كل
ظاهرة أهمُّ دهم. وجالَّ انهم سجَّ وليس فني املثقَّ إمام الرئيس يبدَو وحتى الفراغ، ملء ثقافة
والشعب اليوم. األمر أُويل الرئيس، ومبادرة باألمس، األمر أُويل األجنبي، مشاركة فيها
بتقليد ُموَلع فاملغلوب األوَّلني؛ يُقلد لهم، ُمطيع األمر، بأُويل مأمور الحالتنَي كلتا يف
للسلطان ِلما اآلخرين ويخىش البالد. ثقافة منظِّر قبُل من خلدون ابن قال كما الغالب
واملنتديات. املجالس يف وبصاصني والقاعات، املنازل حول وعسس القلوب، يف رهبة من
والثاني اإلكراميات، يف بخيٌل فاألول واألجنبي؛ للعربي املزدوجة البُسطاء معاملة وتظهر
مرشوبات يف كثريًا يرصف ال األول باألجنبية. والثاني املحلية، بالعملة يدفع األول كريم.
املصدر والسياحة وسائًحا. عامًلا أتى فقد بالحياة. ينعم والثاني إضافية، ومأكوالٍت
الدولة يف النفط يف الحال هو كما الصناعة أو الزراعة وليس القومي، للدخل الرئييس
«صباح الحديثة التحية أو التقليدي السالم قارئًا الضاد بلغة العربي حيا ومهما الريعية.
النظافة، عامالت من حتى سوار» و«بون جور» «بون له قيل الخري»، و«مساء الخري»
يُعد فلم األجنبي؛ مستوى نفس عىل يكونوا حتى امَلصاعد؛ وعاميل املطاعم، وخادمي
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من بالرغم الفكر، يف وال الوطن يف ال الثقافة، يف وال السياسة يف ال ذاته، يف قيمة للوطن
للشعوب. الثقايف االستقالل وعن الوطنية، الثقافة عن الثالث العالم مشاريع

تسري التي الخائفة الهامشية الثقافات يف واملال والجهد الوقت يضيع متى فإىل
قرشة عىل أو ينكرس، ال حتى بَيض ِقرش عىل وتميش به، تصطدم ال حتى الحائط بجوار
تتحول ومتى أخرس؟ شيطانًا الحق عن الساكت أليس القدمان؟ تنزلق ال حتى موز
وثقافة املواجهة، ثقافة الخائفة الثقافة تصبح ومتى املركز؟ ثقافة إىل الهامش ثقافة
يصنعون عندنا، الزمن ويتوقف اآلخرون يتقدم وملاذا املقاومة؟ ثقافة إىل السيايس النظام
اتجاٍه ويف زماننا، ليس زمٍن يف إليها نصعد ونحن مسارها، ويُحددون التاريخ، مركبة
﴿إِنَّا أمانتها؟ وتحمل مسئوليتها، تتحمل وعيها، الشعوب تسرتدُّ متى اتجاهنا؟ ليس
َوَحَمَلَها ِمنَْها َوأَْشَفْقَن يَْحِمْلنََها أَْن َفأَبنَْيَ َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا

.(٧٢ (األحزاب: َجُهوًال﴾ َظلُوًما َكاَن َُّه إِن اْإلِنَْساُن

واألمراء للملوك الثقافية الصالونات

السياسة؛ دون والفن واألدب العلم تضمُّ التي الشاملة الثقافة يف طويل باٌع للعرب
األندلس يف اندثر كما العرب حكم يندثر قد العربية. للشخصية ن مكوِّ جزءٌ فهي
وأسوارها، طليطلة ومساجد قرطبة، ومسجد الحمراء، قرص يف ممثَّلًة ثقافتهم وتبقى
اللغات من وعديد اإلسبانية إىل تحوَّلت التي العربية واأللفاظ (الخريالدا)، أشبيلية وِمئذنة

األوروبية.
كان الشعراء. فيها يتبارى وغريه، ُعكاظ الشعر، بأسواق قديًما العرب ُعِرف فقد
وِمرآة الجماعية، العرب ذاكرة وبعده، اإلسالم قبل العربية للحياة ِمرآة العربي الشعر
الكعبة؛ جدار عىل السبع املعلَّقات وُوضعت واألخالقية. والسياسية االجتماعية لحياتهم
هو العرب ودين اإلسالم، قبل العرب دين الشعر إبراهيم. بيت مثل مقدَّس فالشعر

اإلسالم. بعد الشعر
الفقهاءُ الشعراء إىل وانضم واألمراء، الخلفاء بالط يف عليه هو ما عىل األمر واستمرَّ
ُمنترصة، فالدولة واملالحدة؛ والزنادقة بل والِفرق، النِّحل وأصحاب والفالسفة والعلماء
الحاكمة األَُرس وتندثر السياسيني. والخصوم الفكرية املعارضة من عليها خوف وال
وفقهاؤها. وعلماؤها وسريتها األدبية الصالونات وتبقى ملوكها، باسم ُسميت التي والدول
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العثمانيون، السلطان فقهاءُ واألمراء الخلفاء بالَط احتكر العثماني العرص ويف
سياسية ثقافًة الصالونات ثقافة وأصبحت املعارضة، اإلصالحية األصوات اضطهاد وبدأ
الخارج. يف وأعدائها الداخل، يف خصومها بني وحصارها الدولة، لضعف نظًرا ُمبطنة

االتصال. عنرص الثقافة تُمثل حني يف االنقطاع، عنرص السياسة تُمثل ذلك ومع
أسمائها يف قلق مع الثقافة وزارات أنشأت الحديثة الوطنية الدول قيام وبعد
مثل الوطنية الرتبية الثقافة فمهمة القومي؛ واإلرشاد الثقافة وزارة بني واستقاللها
من الدولة سياسة تربير الثقافة فمهمة واإلعالم؛ الثقافة ووزارة والتعليم، الرتبية وزارة
أهمية عىل تأكيًدا القومي والرتاث الثقافة ووزارة واملرئي، واملسموع املقروء اإلعالم خالل
دون الثقافة ووزارة ومذهب، ِفرقة تراث كان إذا خاصًة القومي، بالرتاث الثقافة ارتباط
تسمح وال سياستها، عن تعربِّ الدولة جهاز من جزءًا ظلَّت ذلك ومع أخرى. بغايٍة ربطها
التعليم مثل الدولة، أنشطة باقي يف الحال هو كما مؤثِّرة غري حدوٍد يف إال اآلخر بالرأي

الحاكم. الحزب يف ممثَّلًة والسياسة والدين واإلعالم
الشعر جماعات وتكوَّنت والثقافية، والفنية والعلمية األدبية الجمعيات ست تأسَّ ثم
والفنَّانني للُكتاب العامة االتحادات قامت ثم والسينمائي، والفني األدبي والنقد والقصة،
إلرشاف تخضع للقانون، طبًقا كانت، وإن املستقل الثقايف النشاط يف لتُساهم واألدباء
الضبط أجل من والصعايدة وامُلهاجرين امُلسنِّني جماعات مثل االجتماعية، الشئون وزارة
عن الجنني ينفصل ال حتى ماليٍّا تُعينها قد التي الثقافة وزارة من جزءًا وليست األمني،

ِضمنية. أو علنية تبعية عالقة يف قائًما الرسيُّ الحبل ويبقى األم،
وحركتها نشاطها يف ُمساهمني الثقافة إىل واألمراء امللوك انضمَّ املطاف نهاية ويف
الشهر بمناسبة رمضان يف خاصًة الثقايف صالونه امللك فيَعقد القصور؛ داخل من
الغالبية يف وهم العلماء، مع ويجتمع به. نًا تيمُّ املسجد مثل األول باسمه يه ويسمِّ الكريم،
أو األوبرا أو املرسح أو البالط حفالت يف الحال هو كما الرسمية، باملالبس الفقهاء،
عامًلا العلماء، مع امللك ويتناقش واألعمال. الدولة لرجال الرسمية واملآتم األفراح يف
األول، والفقيه األول، العالم هو فامللك والربهان؛ بالحجة فقهاء، مع وفقيًها عالم، مع
عليها يغلب الكلية. النفس أو األول العقل قديًما الفالسفة اه سمَّ ما وهو األول. والفنَّان
املؤمنني، أمري هو وامللك رشعيتها. ويُعطيها الدولة، أساس هو فالدين الدينية؛ الثقافة
وقد املسلمني. خليفة إىل بعُد يِصل لم وإن ُمحتلة، زالت ما التي القدس لجنة ورئيس
الدين، من القديم تراثنا يف العلم خرج فقد علمية؛ ثقافٍة إىل الدينية الثقافة تتغري
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العلم. عرص فالعرص عرصيٍّا؛ امللك يظهر ثَم ومن فقهاء؛ والعلماء علماء، الفقهاء وكان
واملجتمع اإلسالم يتَّهم الذي الغرب أمام عرصيٍّا امللك يبدَو حتى الرجال النساء وتُشارك
شبهات وضد بالرجل، ومساواتها املرأة حقوق عن دفاًعا والتخلٍّف بالذكورة اإلسالمي
جازت وإن الكربى، اإلمامة للدولة؛ رئاستها جواز وعدم واملرياث والطالق الزوجات د تعدُّ
النظام عىل التغطية كله ذلك من الغاية تكون وقد بالنساء. الصالة الصغرى؛ اإلمامة لها
ذهن يف امللكية صورة وتحسني للُمعارضني، وتصفية قهر من يُمثله وما السيايس،
والحكم. السياسة باب انسدَّ أن بعد والفن الثقافة باب من القلوب إىل والدخول الشعب،
والعطايا، الهدايا ويتقبَّلون الثقايف، «الديكور» هذا يف املشاركة السلطان فقهاء ويقبل
وعلماء الشعب فقهاء يُستبعد حني يف امللوك، ِشيَم من والكرُم والتكريم، الحظوة وينالون
الفقهاء انقسم تاريخنا ويف الناس. لصالح ويُفتون الجماعة، مصالح يُمثلون الذين األمة
اعتُقل والثاني السلطان؛ فقهاء وهم واملنصب، واملركبة ة والرصُّ الُخلعة نال األول قسَمني؛

نفسه. يُكرر والتاريخ األمة. فقهاء وهم وُقتل، وُطرد وُعذب وُسجن
وتاج املجالس زينة فالثقافة الثقافية؛ الصالونات لهذه األمراء زوجات تنضمُّ وقد
يف املدفونة والخناجر جنوبهم، عىل املعلَّقة السيوف مثل األمراء، وصولجان امللوك

أخرى. مآرب فيها ولهم بالجواهر، عة ومرصَّ بة مذهَّ خوارصهم،
األمراء وزوجات طويل، فاليوم الوقت؛ قضاء الزينة إىل باإلضافة الثقافة وظيفة
توجد وال الرسمية، األسفار يف أزواجهن يصحبن وال العامة، االحتفاالت يف يظهرن ال
الصدارة حول والرؤساء وامللوك األمراء زوجات بني املنافسة وتقع األوىل». «السيدة ألقاب
الثقافة ونرش وامُلحتاجني، وامُلسنِّني واألطفال امُلعاقني خدمة نحو والتسابق االجتماعية،
والهدف السجون. يف وامُلعتَقلني املعذَّبني دون األيتام ومالجئ املدارس وزيادة الناس، بني
وتسمح امُلحتل، األجنبي مع تتعاون أخرى ذكورية سياساٍت عن والتعمية التغطية هو
جريانها لرضب مياهها يف ألساطيل قيادة ومراكز أراضيها، عىل عسكرية قواعد بإقامة

واملسلمني. العرب
اآلخر، والرأي الرأي واحرتام الرأي، بحرية التشدُّق ذلك من أقلَّ الهدف يكون وقد
الشاهقة، املباني مثل بالعرص واللحاق العوملة، عرص يف العالم ثقافات عىل واالنفتاح
دولٍة من والتحوُّل العاملية، والرشكات الضخمة واملوانئ الشاسعة، الدولية واملطارات
الثقايف الصالون وزهرة القارَّات. من قارَّة إىل بحر يف جزيرة ومن كربى، دولٍة إىل صغرية
واألدباء فون املثقَّ صالونها إىل يهرع الناظرين، ترسُّ واللباقة، واألناقة الجمال من آية يف
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مثل أبوابه وفتح السلطان، قرص يف الفاخر العشاء مع والرشف الحظوة لنيل والعلماء
خاويًا يكون وقد الناس، يهابه الذي محفوظ لنجيب حارتنا» «أوالد يف الجبالوي قرص

منه. التخلُّص يسُهل شبٍح من إال
وليست عاملة ثقافٌة للشعب. وليست للنخبة الحكم دوائر مثل الثقافية الصالونات
مردود أي دون شعبي كفنٍّ الشعبي والشعر الشعبي الفن تناُول يتم قد شعبية. ثقافًة
للنظام دعامة خري هي والتي فيه، السلبية القيم ألنساق تحليل أو سيايس، أو ثقايف

امللوك. من ورعايتها للفنون ونساءً رجاًال الغناء أساطني غنَّى وقديًما السيايس.
من أكثر مدى عىل األخرية العربية الثورات إبَّان العرب حياة يف الكثري يتغري لم
الجيش من عسكريني الرؤساء، ثقافة إىل واألمراء امللوك صالونات ثقافة من قرن نصف
سلطانًا التصور يف هللا دام وما للدول. التابعة الثقافية سات املؤسَّ خالل من الرشطة أو

والسلطان. هللا ملديح الفنَّان ويغنِّي إله، إىل يتحول الواقع يف السلطان فإن

والثقافة املال

املائة حدود الواحد الربميل سعر ووصل األيام، هذه كبري حدٍّ إىل النفط أسعار ازدادت
هما أو إرسائيل أو أمريكة اعتدت ما إذا املائتنَي حدود إىل وصوله البعض ويتوقع دوالر،
يف حرب وقع ما إذا أو لبنان، أو سورية عىل إرسائيل اعتدت ما إذا أو إيران، عىل مًعا

آلخر. أو لسبب العربي الوطن
حقوق وباقي النفط، رشكات إىل تعود العوائد من كبريًا قسًطا أن من وبالرغم
استثمارات أن إال العربي، الوطن داخل يُستثمر منها واألقل األجنبية، البنوك يف العرب
البنايات، وأعىل العالم، يف املطارات ألضخم األجنبية البناء رشكات بها تقوم العوائد هذه
وكلها آباره. به الذي العربي الُقطر كل داخل االتصاالت وشبكات وأمتنها، الطُّرق وأوسع
حمايته كله، العربي الوطن مستوى عىل ذلك تخطيط يتم وال الحديثة. الدولة مظاهر من
عربية، اتصاالت أو عربية، طريان برشكات أو رسيعة، ُطُرق بشبكة مدنه وربط لوحدته،
خاصًة مشرتكة، تنموية مشاريع إقامة أو تميًزا، األقل لألقطار التحتية البنية بإعادة أو
تة مؤقَّ سلعٌة فهو النفط، نضب ما إذا حتى والتعليم، والصناعة بالغذاء منها يتعلق ما

البديلة. العوائد توفري عىل قادرة بديلة تحويلية صناعاٌت ُوجدت الزمن، بمرور تنفد
ثقافة وال ثقافة، بال دولة فال الثقافية؛ املشاريع الحديثة الدولة مظاهر ِضمن ومن
الرتجمة. طريق عن للعرص الثقافية اإلبداعات أهمِّ عىل تعرُّف بال عرصية وال عرصية، بال
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ويكون نُرتجم. ونحن تؤلِّف نستهلك، ونحن تُبِدع ورشًقا، غربًا األخرى، فالحضارات
املحيط؛ إىل املركز من يعرف، ال من إىل يعرف ن ممَّ املعلومات نقل التحديث يف منهجنا
العلم مصدر الحديثة. والبناء الصناعة مواد مثل الوافد طريق عن يأتي فالتحديث
إىل الرتجمة تحتاج وال السماء. من وذاك األرض، من هذا خارجي. الوحي أن كما خارجي
امُلرتاكمة، النفط عوائد من موجود والتمويل وُمرتِجم. ونارش ُمموِّل باستثناء كبري جهٍد
وامُلرتجمون ولبنان، مرص يف خاصًة العربي، الوطن أقطار شتَّى يف موجودون والنارشون
من أسهل املعلومات فنقل ومضمون؛ ُمجٍز وأجٌر كبرية، عمل فرص أيًضا، موجودون

التأليف. من أرسع والرتجمة إبداعها،
نهضة، تُقيم وال ثقافة، تصنع ال بمفردها فالرتجمة كبري؛ وهٌم هذا أن والحقيقة
والتأليف النرش مع الثقافية النهضة يف عنارص ثالثة أحد الرتجمة حضارة. س تؤسِّ وال
العنرص والنرش والنرش»، والرتجمة للتأليف املرصية «اللجنة يف قرن منذ مرص فعلت كما

التأليف. ينتج والنرش، الرتجمة أي واملوروث، الوافد وبتفاعل الثاني،
مقدمة هي الغري. ثقافات عىل التعرُّف إىل تهدف غاية. وليست وسيلة الرتجمة
ديكور مجرد وليس واعية، اختيار أُُسس عىل وتقوم هدًفا. وليست آلة نتيجة، وليست
االحتياج مدى عن النظر برصف وحديثًا قديًما اإلنسانية اإلبداعات أهم برتجمة ثقايف
املجتمع بها يمرُّ التي الراهنة التاريخية املرحلة يف وتأثريها لها، جمهور ووجود إليها،
أصولها قراءة عىل قادرين امُلتعلمني من لنخبة وُمتعاملة عاملة ثقافيًة بؤًرا ن تكوِّ العربي.

اإلنجليزية. باللغة كانت إذا األجنبية
العرب، إىل الغرب ومن األطراف، إىل املركز من واحد، اتجاه ذات الغالب يف والرتجمة
منَّا إحساًسا الغرب، إىل العرب من أيًضا، ُمعاكس اتجاٍه يف االتجاه مزدوجة وليست
والرواية الشعر يف األدبية إبداعاتنا أن صحيٌح فحسب. نستهلك بل ثقافيٍّا نُنتج ال بأننا
عىل ُمبِدعينا بعض حصول بعد األجنبية اللغات إىل منها البعض تُرِجم واملرسح والقصة
اآلخر هو يتخفف لم الذي اآلخر أمام النقص عقدة من ذلك يُخفف ولم العاملية، الجوائز
املعارص العربي الفكر ويف اإلنسانية العلوم يف إبداعاتنا لدينا ذلك ومع العظمة، عقدة من
ثقافة أو لغة، إىل لغة نقل مجرد ليست الرتجمة كانت وإذا األخرى. الثقافات تَجَهلها
ومن العرب، إىل الغرب من اتجاَهني، ذات تكون فإنها الحضارات، تفاُعل بل ثقافة، إىل
السنني، مدار عىل عنَّا الغرب كوَّنها التي النمطية الصور تتغري حتى الغرب؛ إىل العرب

غريه. دون وحده الغرب عىل حكًرا والتنظري التفكري أصبح بحيث العلماء ونظَّرها
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لُغوية قدراٍت من لديهم بما األجنبية، الجامعات خريجي الشباب، بعض ويقوم
للرتجمة. الجديدة والهيئات املؤسسات هذه داخل بالعمل العامة العالقات يف وبراعة
إطارها يف ووضعها بُعد، عن وتوجيهها برئاستها األموال رءوس أصحاب ويكتفي
األول، الصف يف العرب النارشون سلًفا. املعروفة املحدَّدة األهداف يف وتوظيفها املطلوب،
بون ومرحَّ النفط، ودائع من الغنائم قسمة تفوتهم ال حتى األجانب النارشون ويلحق
عليهم يُنادي الذين هم العلماء، أي وامُلرتجمون، واإلبداع. التأليف أهل بالد من فهم بهم؛
األموال؛ رءوس ألصحاب والُوكالء التِّجاريني، الوسطاء بعقلية العقود لتوقيع النارشون
املستقل الثقايف النرش وأن خاصًة الكتاب، لصناعة وامُلعدُّون وامُلوزعون النارشون فُهم
وتكاليفها، الطباعة مواد أسعار لغلوِّ نظًرا والنرش والطباعة التأليف أزمة من يُعاني

منهم. والتهرُّب حقوقهم لدفع لهم العلماء ومطاردة عائدها، وبطء
مجلدات ونرش وطباعة ترجمة ليست فالثقافة ثقافة؛ يصنع ال املال األوضاع، هذه يف
زينًة وتُوَضع األموال، رءوس وأصحاب القوم لِعليِة هدايا ع تُوزَّ أحد، يقرؤها ال فخمة
كانت إذا األمم وتقدُّم الشعوب نهضة عوامل أحد الثقافة والخاصة. العامة املكتبات يف
هذه تحليل ودون بها. تمرُّ التي التاريخية املرحلة يف حاجاتها وتُلبِّي واقعها، عن تعبريًا
مناطق يف الثقافة مهمة ساكنًا. تُحرك ال عاملة نخبويًة الثقافة تظلُّ واالحتياجات املطالب
الوافدة، العمالة بتعريب وُعروبتها، الوطنية، لغتها عن الدفاع هي النفط عوائد تراكم

القومي. ملستقبلها والتخطيط الوطنية، وثقافتها سكانها تجانس عىل واملحافظة
الخارجية أو الداخلية املخاطر هدَّدته ما فإذا ذاته؛ الدول وجود من جزء الثقافة
يف العربية بالقومية األمة احتمت أن ومنذ وجود. وُمقوِّم دفاع أداة إىل الثقافة تحوَّلت
هزيمة بعد الُقطرية بالدولة تحتمي اآلن وهي العثمانية، الدولة عن كبديل املايض القرن
١٩٩٠م، يف والثانية ١٩٨٠م، يف األوىل الخليج وحرب ١٩٦٧م، يف (حزيران) يونيو
مذهبية ِعرقية طائفية ُدَويالٍت إىل والتجزئة التفتيت مخاطر اآلن الُقطرية الدولة تُواجه
األعراق فيها تنصهر التي الوطنية الثقافة تأتي هنا والسودان. العراق يف اآلن يحدث كما

نجاة. كقاَرِب واملذاهب والطوائف
غزو بعد به وإرسائيل املتحدة الواليات واستئساد الواحد، القطب ذي العالم ويف
واقتصادية عسكرية أخرى قوة بوجود يُسَمح لن فلسطني، وكل والعراق أفغانستان
ترتك فكيف النفط. ثروات تراُكم مراكز يف مالية قوة أو العراق، يف حدث كما وعلمية
الرشق بني اتصاالت ومركز والعرصية بالحداثة أمامها يتمخرت غزاًال واألُسود الذئاب
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يف حدث كما األجنبية العمالت انهيار من امُلرتاكمة الثروات هذه عىل الخوف والغرب؟
يحُدث كما األجنبية البنوك يف الودائع مصادرة أو الزمان، من عقد منذ آسيا رشق جنوب
املنظمات ومثل النووي، بتهمة إيران مثل األمريكي الطاعة بيت عىل يخرج من لكل اآلن
حالة يف اآلبار بتدمري أو اإلرهاب، بتهمة األمريكية املتحدة الواليات يف اإلسالمية األهلية
للقضاء الجهات كل من الصواريخ مرمى يف واآلبار إيران، عىل إرسائييل أمريكي ُعدوان
مجموعة يف الكربى الصناعية الرشكات أصول رشاء عىل قادرة ُمتنامية مالية قوٍة عىل
فلسطني يف الجنوب، ويف الشمال يف القومي أمنها وتهديد مرص حصار وبعد الثمانية.

والهضم. القضم يشاء ملن سائغة لُقمًة كله العربي الوطن يصبح السودان، ويف
لديكوٍر النفط عوائد بعض توزيَع غريها، أو الرتجمة الثقافية، املشاريع مهمة ليست
عن ذاتها الدولة وجود عىل الحرص بل الريعية، الدولة يف الحداثة مظاهر من ثقايف
توزيع للفنون الدولية واملهرجانات الثقافية الربامج من الغاية ليست الثقايف. األمن طريق
الهدف ليس ذهبًا. تبيض التي الدجاجة عىل املحافظة بل املشاركني، عىل الذهبي البيض
من ذاتها البقرة عىل املحافظة بل الَحلوب، البقرة من األلبان توزيع الثقايف النشاط من
باآلجل التضحية وملاذا الغربي. اإلنتاج وطواحني السواقي تدوير يف االستغالل أو الذبح
تكون ملاذا الخاصة؟ املصالح أجل من العام بالصالح التضحية ملاذا العاجل؟ سبيل يف
قادر وهو وطٍن بال املال رأس يكون ملاذا ُمقاومة؟ وطنيًة وليست وافدة، عاملًة الثقافة

األوطان؟ عىل الحفاظ عىل
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وإرسائيل وأمريكة أوروبة

السياحي1 االسترشاق

األخرى والحضارات ذات، الغرب الحضارات. من لغريه الغرب دراسة هو االسترشاق
األخرى والحضارات دارس، الغرب ُمالَحظ. األخرى والحضارات ُمالِحظ، الغرب موضوع.
بعد العالم يف الصدارة مكان واحتالله الحديث الغرب صعود نشأته يف واَكب مدروس.
املغرب إىل إسبانية من واليهود املسلمني وطرد األندلس، مدن آخر غرناطة، سقوط
العودة أي واالسرتداد؛ والعداء العنرصية روح البداية منذ فيه تمثل أتَوا. حيث من العربي
الجغرافية، بالكشوف ي ُسمِّ فيما القارات، حول التفاًفا بحًرا، الغري أرايض احتالل إىل
آخر يف اإلسالمية والحضارة فلسطني، يف القلب إىل ه التوجُّ طريق عن برٍّا فشل أن بعد
االستعمار أهداف البداية منذ فيه فظهرت الهجري. السادس القرن يف األوىل مرحلتها
من بالرشق واملسحورون وامُلغامرون والحكام والُقواد امُلبرشون بدأه للعالم. ورؤيته
ومرص وفارس والهند للصني الحضارية للدراسات مجاالت وأنشئوا الصني، حتى الغرب

األوسط. والرشق العرب وأخريًا واملسلمني،
وأساليبه مناهجه وتعدَّدت أهدافه، تنوَّعت الحديث. الغرب يف االسترشاق ر تطوَّ وقد

الغرب. يف اإلنسانية العلوم ومدارس العلمي البحث مناهج ر لتطوُّ طبًقا

٢٠٠٧م. نوفمرب ٢٩ الدستور، ٢٠٠٧م؛ ديسمرب ١ االتحاد، 1
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أثناء الرشق زاروا أن بعد امُلبرشين بعض صاغه الذي الديني باالسترشاق بدأ
فيهم وظهر شعوبه، وعادات وثقافاته الرشق لغات عىل وتعرَّفوا الصليبية، الحروب
لحمالت أو العسكرية للغزوات ُمصاحبًا أتاها التي والشعوب الثقافات لهذه العداء

التبشري.
كاستمرار اإلسالمي بالوحي يُعرتَف فلم الرشق يف السائد هو اإلسالم كان وملا
العرب، بالد يف ظهرت مسيحية يهودية هرطقًة واعتُرب عيىس، حتى إبراهيم منذ للوحي

والحريم. والعبودية واالنغالق والعنف والتعصب والجنس الحس عىل تقوم
وانترشت التاريخي، البحث مناهج سادت عندما التاريخي االسترشاق إىل ل تحوَّ ثم
قدر أكرب جمع هو الهدف كان الغرب. يف التاريخية النزعة وسادت التاريخية، املدرسة
واستخدامها املعلومات لجمع األوروبية؛ غري والثقافات الشعوب عن املعلومات من ممكن
جديدة طبقات وخلق املبارش، العسكري الغزو بعد عليها السيطرة إحكام أجل من
ثم أوًال، املسيحية اعتناق والتثقيف، والحداثة والتمدُّن التحرضُّ باسم معه ُمتعاونة
ُمواليًا ويصبح وشعبه، وثقافته دينه عن امُلواطن ينسلخ حتى ثانيًا، الغربية الثقافة
يف والسمراء أفريقية، يف السوداء الشعوب داخل األبيض الرجل لثقافة وُممثًال للغرب
الصينية والهند وكوريا واليابان الصني يف والصفراء األدنى، الرشق اإلسالمي، العالم
الغرب يف االستعمارية القوى عن بعدها أو قربها ملدى بالنسبة األقىص، الرشق والفلبني،

إيطاليا. وأخريًا وهولندا وبلجيكا والربتغال وإسبانية وفرنسة إنكلرتة الحديث،
الرتاث ملعرفة اللغة عىل بالرتكيز لُغوي استرشاٍق إىل التاريخي االسترشاق ل تحوَّ ثم
إىل واألدب األدب، إىل اللغة قادت ثم شفاًها، الشعوب مع املخاطبة ولحسن ن، املدوَّ
قواعد وكتب واملعاجم القواميس وُوضعت عام. بوجٍه الحضارة إىل والثقافة الثقافة،
وأثَّرت األوروبي، املركز داخل ثقافاتها فانترشت واآلسيوية؛ األفريقية للحضارات اللغة
وحافظ بسعديا وتأثرها األملانية، الرومانسية الحركة يف ذلك يظهر كما وثقافته أدبه يف

والرومي.
بالرتكيز واالجتماعي األنثروبولوجي االسترشاق إىل اللغوي االسترشاق ل تحوَّ ثم
ورؤيته وذاكرته قيمه ومنظومات وسلوكياته عاداته اآلسيوي؛ األفريقي اإلنسان عىل
والتحوُّل الوطني، االستقالل حركات بعد األبد إىل عليه االستيالء يمكن حتى للعالم؛
والحضاري الثقايف االستعمار إىل الوقتي املبارش واالقتصادي العسكري االستعمار من
كندا يف حدث والربتغافونية. والهسبانوفية واألنجلوفونية الفرانكفونية طريق عن األبدي

أفريقية. دول ومعظم والفلبني والهند الالتينية أمريكة ودول واملكسيك
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الصحوة بعد السيايس االسترشاق إىل االجتماعي األنثروبولوجي االسترشاق ل تحوَّ ثم
إسالمية دول وظهور أوروبة، يف اإلسالم وانتشار إيران، يف اإلسالمية والثورة اإلسالمية
اإلسالمية الظاهرة مع التعامل فبدأ أوروبة؛ رشق يف والهرسك والبوسنة ألبانيا مثل
إىل الجديد الجيل وانضمَّ السيايس. اإلسالم ومستقبل لها، امُلمثلة اإلسالمية والحركات
من الحارض إىل املايض دراسة من التحوُّل وتم السياسة، علماء التقليديني امُلسترشقني
حتى عليها للسيطرة املستقبل سيناريوهات وإعداد املنطقة، هذه بمستقبل التنبُّؤ أجل
املؤلَّفات وانترشت إيران. يف اإلسالمية الثورة يف حدث كما ِغرَّة عىل الغرب يؤخذ ال
يف واإلقليمية املحلية والندوات الدولية املؤتمرات مئات وُعقدت السيايس، اإلسالم عن
إىل العودة تُريد صحوٌة هي وهل اآلن. اإلسالمي العالم يف يجري ماذا ملعرفة املوضوع
مواجهة يف ثانيًا قطبًا ن تكوِّ ال حتى بدايتها يف وهي إجهاضها يمكن وكيف الخلف؟
املصالح عىل والقضاء العوملة، باسم األمريكية املتحدة الواليات بزعامة األوحد القطب
واملوقع واألسواق، األولية واملواد وعوائده، النفط والرشقية؛ الجنوبية حدوده عىل الغربية

االستقطاب؟ وعاد الباردة، الحرب عادت ما إذا وإرسائيل االسرتاتيجي،
إىل اإلسالم ل تحوَّ عندما الصحفي االسترشاق إىل السيايس االسترشاق ل تحوَّ ثم
عام سبتمرب من عرش الحادي بعد ذلك حدث لسان. كل عىل وأصبح رائجة، بضاعٍة
تنظيماته، إحدى استطاعت الذي اإلسالم هذا ما ملعرفة الغرب نهم إلشباع ٢٠٠١م
يف وواشنطن، نيويورك مدينتنَي، أهم عىل امُلباغت الهجوم هذا مثل تدبري القاعدة،
العاملي، التجارة مركز رموزها، وتدمري األمريكية، املتحدة الواليات العالم، يف دولة أقوى
وأصبح باإلعالم، االسترشاق واختلط والعسكري. االقتصادي املجتمع أي الدفاع؛ ووزارة
رؤساء وافتتاحيات الخاصة، والعواميد الصحف يملئون امُلسترشقني كبار اإلعالميون
بالغرب اإلسالم وعالقة واملسلمني، اإلسالم عن ومقابالت وأحاديث، بمقاالت التحرير
إىل النص قراءة من االسترشاق ل وتحوَّ اإلسالم. يف والجهاد والعنف اإلسالم، وخطر
منظومة وصف إىل التاريخ وصف من للمسلمني، والسيايس االجتماعي الواقع تحليل
وحقيقته. جوهره عىل امُلطَلقة األحكام وإصدار للعالم، اإلسالم ورؤية اإلسالمية القيم
يعيشه الذي الحي» «اإلسالم معرفة يف الرغبة بدعوى واملقابلة املالحظة مناهج وانترشت

للسلوك. قواعد ويُعطيهم للعالم، رهم تصوُّ يُحدد الناس،
فقد السياحي؛ االسترشاق إىل الصحفي االسترشاق ل تحوُّ كلِّه ذلك من واألخطر
الدراسات وُطالب بل بان، الشُّ األساتذة من أخرى ُجوقٌة الصحفيني ُجوقة إىل انضمَّ
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علمائه بعض مع والحديث فيه، يدور ما ومالحظة اإلسالمي، العالم إىل للحضور العليا،
لحكاية وأعضائها اإلسالمية الجماعات أمراء بعض أمكن ولو وسياسييه، وقادته فيه ومثقَّ
اللغوي التاريخي االسترشاق من تشويًقا أكثر حيٌَّة دراساٌت هي حياتهم. وقص تجاربهم
إىل الغربية الجامعات يف والعربية اإلسالمية الدراسات أقسام معظم تحوَّلت بل القديم،
سينا ابن ومن قطب، سيد إىل املتنبي من االنتقال وتم املعارصة، الدراسات هذه أمثال
ومن القاعدة، إىل املعتزلة ومن أربكان، إىل رشد ابن ومن فرج، السالم عبد محمد إىل
بان الشُّ الباحثني تدعم املهرجان، إىل النرش دور ت وانضمَّ الجهاد. جماعات إىل األشعرية
إلعداد تقدير أكثر عىل سنة أو شهور بستة الدراسة إنهاء موعد لهم وتُحدد باملال،
املنطق بني فرق ال املاليني. فرتبح انتشاًرا؛ وأوسعها واملسلمني اإلسالم عن كتاب أنجح
إخوان رسائل بني الحريم، وعالم الفارابي مؤلَّفات بني السحري، والبساط اإلسالمي
العلوم من صات التخصُّ جميع من بان الشُّ األساتذة وهرع وليلة. ليلة وألف الصفا
أن بعد السوق فراغ مللء األديان وتاريخ والدينية واللغوية واألدبية واالجتماعية السياسية
األفكار ت وعمَّ والدار، املؤلِّف وكسب له، الطبعات عرشات وصدرت اإلسالمي، الكتاب راج
الحريم عرص عن امُلثرية الصور بعض الكتاب إىل وضمَّ النمطية. األحكام وأُطلقت امُلسبقة،
العلم، بان الشُّ الباحثني معظم هجر واملرسيدس. الجمل والقرص، الخيمة األغنياء؛ وبذخ
للشهرة يتطلعون العام، الرأي سات مؤسَّ وبعض النرش دور يف وعملوا الجامعات، تركوا

الجامعات. وأساتذة العلماء وبطالة الرائجة، غري العلمية الكتب عن بعيًدا والكسب
لت وتدخَّ الرسيعة. والوجبات االستهالكية، والثقافة واالتصاالت، اإلعالم، عرص العرص
تحقيًقا الكتب هذه ِمثل لنرش الُجدد وامُلحافظني والصهيونية األمريكية األموال رءوس
الرتويج وتم العامة. شغل إىل الخاصة عمل من وإخراجها الحضارات، ِصدام ملقولة
وانتهاك املرأة وتهميش والتخلُّف واإلرهاب والعنف اإلسالم عن النمطية الصور لبعض
رموزه من ويُسَخر واملسلمني، لإلسالم العداء فيزداد والقهر. والتسلط اإلنسان حقوق

ون. ويحتجُّ ويتظاهرون املسلمني غضب ويُثار اإلعالم، أجهزة يف يوم كل وشعائره
فتاوى أمام والرأي التعبري لحرية حاميًا نفسه ب وينصِّ جديد، من الغرب ويكسب
لسلطتهم تأكيًدا املسلمني علماء يُصدرها التي واإلعالميني والسينمائيني الرِّوائيني قتل
الدار يف الصالة جواز بعدم يُفتي أو عنها يُدافع من تجد ال والقدس والسياسية، الدينية
اإلسالم ويصبح الوطنية، قضاياهم عن املسلمون فيبتعد القدماء؛ أفتى كما املغصوبة

أبنائه. وعجز علمائه وجهل أعدائه بني ا ُمحاَرصً
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الستقاللها؟2 أوروبة تعود هل

األمريكي األوروبي الِحلف وبدأ الفلسطينية، للحكومة امُلعادية الجبهة تصدُّع بدأ
الخارجية وزراء وتعيني الوطنية، الوحدة حكومة تشكيل بعد التفكُّك يف الصهيوني
الرباعية موقف وأصبح حماس، مقاطعة ذريعة إلزاحة املستقلِّني من واملالية والداخلية
الشمالية البالد وبدأت كريمة، لحياٍة وتطلُّعاته الفلسطيني الشعب لحاجات تفهًما أكثر
فالسلطة الوطنية؛ الوحدة حكومة مع بالتعامل الحصار هذا بكرس النرويج مقدمتها ويف
حماس، مع بالتعامل الحصار كرست قد قبُل من روسية وكانت أوسلو. وليدة الوطنية

الثالث. العالم يف الوطني التحرُّر لحركات التقليدي الصديق وهي
ثقتها وتستعيد األمريكية، املتحدة الواليات عن استقاللها أوروبة تسرتدُّ فكيف
الحرب بعد املتحدة الواليات نجم بزوغ قبل للعالم التقليدية قيادتها وتسرتدُّ بنفسها،
نفسها أوروبة واحتالل بل ُمستعَمراتها، عىل السيطرة يف أوروبة ووراثة الثانية، العاملية
وعيُها أوروبة إىل يعود كيف أملانية؟ يف خاصًة ُربوعها يف العسكرية القواعد بزرع
وباور وفشته وكانط ديكارت منذ فلسفاتها يف عنه دافعت طاملا الذي باستقاللها املفقود
االنحياز الخارجية سياستها يف تتبع التي وهي أملانية، يف خاصًة وبرجسون، وهورسل

املتحدة؟ الواليات إىل
وأمريكة ألوروبة كبرية خسارًة املتحدة الواليات إىل أوروبة انحياز سياسة سبَّبت لقد
دولها، بعض انضمام بعد ألوروبة الثالث العالم كراهية زادت فقد العالم؛ شعوب ولباقي
أن ظنَّت أن وبعد وأفغانستان، للعراق األمريكي الغزو قوات إىل بريطانية، خاصًة
الوطنية الدول وتأسيس االستقالل، عىل الحصول يف نجحت قد الوطني التحرر حركات

املستقلة.
ظنَّت أن بعد املتحدة، الواليات مع بتحالفها االستعماري إرثها إىل أوروبة عادت
وانسحاب والجزائر، فيتنام يف فرنسة هزيمة بعد عنه تخلَّت أنها امُلستعَمرة الشعوب
امُلستعَمرات من واإليطالية والهولندية واإلسبانية والربتغالية الربيطانية القوات باقي
ومدنيًة وحضارًة ثقافًة الغرب، تكره الثالث العالم شعوب جعلت كما حدودها. خارج

٢٠٠٧م. مارس ١١ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ مارس ١٠ الزمان، ٢٠٠٧م؛ مارس ٣ االتحاد، 2
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الجديدة. االستعمارية وأوروبة الحضارية أوروبة بني دت ووحَّ وتراثًا. وِقيًما وُمثًال
طاملا والذي واملساواة، واإلخاء الحرية الفرنسية؛ الثورة ومبادئ األوروبي، التنوير وعادت
عند الديني اإلصالح يف سواء عرش، التاسع القرن يف العربية النهضة لفجر نموذًجا كان
شبيل عند العلماني العلمي التيَّار يف أو الطهطاوي، عند الليربايل الفكر يف أو األفغاني،
أفريقية يف نفوذها ومناطق التقليدي إرثها عن الدفاع عن عاجزًة أوروبة ووقفت شميل.
وهي الصاعدة. الجديدة األمريكية للقوة طواعيًة عنه وتنازلت الالتينية. وأمريكة وآسيا
غزوها منذ التقليدي اإلمرباطوري ُعنفوانها من بعًضا تسرتدَّ أن تريد اآلن معها بتحالفها
يف كانت أن بعد املتحدة الواليات بذيل تلحق املغول. إمرباطورية عىل والقضاء للهند

مقدمتها.
اإلمرباطورية إلنشاء الطامحني الُجدد امُلحافظني ِجماح كبح أوروبة تستطع لم
يُعطي الذي اإللهي للوعد تجاوًزا كله، العالم بإعطائها إلهي كوعٍد الجديدة األمريكية
تستطع لم الفرات. إىل النيل من الكربى، إرسائيل أيًضا بل فلسطني فقط ليس إرسائيل
األمريكي، الغرب صورة تحسني شعوبها، يف وليست السياسية، أنظمتها يف ممثَّلًة أوروبة
مكان كل يف الدينية الحركات تُحارب وأمريكة الغرب، اسم يف جغرافيٍّا معه تُشارك وهي

املتحدة. الواليات وكراهية والعنف اإلرهاب بدعوى
األمريكية العسكرية القواعد بتفكيك وتُطالب الدفاعي، استقاللها أوروبة تسرتدُّ متى
اإلرهاب عىل القضاء بدعوى السياسيني للمخطوفني ية الرسِّ وسجونها أراضيها عىل من
الخطر انتهى لقد غريب؟ وأبي غوانتامو سجون يف الحال هو كما اإلرهابيني، ومحاكمة
األطلنطي شمال وِحلف القواعد هذه أُقيمت أجله من الذي الحديدي الستار وراء األحمر
قطٍب ذي لعالٍم األمر واستتباب االشرتاكية، األنظمة وسقوط الباردة، الحرب بانتهاء
يُنافسها أن يستطيع ال التي الثمانية الدول ملجموعة سوًقا كله العالم جعلت وعوملٍة واحد،

العالم. يف الثقيل الصناعي اإلنتاج معظم احتكار إىل أدَّى ا ممَّ أحد؛
جنوبًا أفريقية بني متوسطة منطقٍة يف تقع القديم، العالم وسط جغرافيٍّا أوروبة إن
أريض اتصاٌل هناك الثالث الجهات هذه وبني رشًقا. وروسية شماًال، اإلسكندنافية والبالد
املتوسط األبيض البحر عرب بحري واتصاٌل والرشق، أوروبة وبني والشمال، أوروبة بني
أكثر املغرب يف الجنوبي شاطئه عن مثًال إسبانية يف الشمايل شاطئه يبعد ال والذي جنوبًا،
تونس، يف جربة جزيرة بني كيلومرت مائتَي أو طارق، جبل مضيق يف كيلومرتًا عرشين من
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املتحدة الواليات عن أوروبة فيفصل الغرب يف أما إيطاليا. جنوب يف صقلية وجزيرة
وآسيا أوروبة بأكمله. األطلنطي املحيط يفصلها كيلومرت، آالف خمسة من أكثُر األمريكية
أوروبة إىل فاألقرب الغربي. الكرة نصف يف وأمريكة الرشقي، الكرة نصف يف وأفريقية
ابتداءً آسيا يف األورال ورشق املتوسط األبيض البحر لحوض الجنوبية ة الضفَّ جغرافيٍّا
أوروبة ربط والرشق. الجنوب يف ألوروبة خارصتان وآسيا أفريقية الرشقية. أوروبة من
فرنسة أفريقية بشمال أوروبة وربطت البندقية. حتى الصني من الحرير، طريُق بآسيا

العبيد. تجارة وبأفريقية البحار، وراء فيما
قبل السنني آالف منذ اإلقليمي بمحيطها عالقة عىل وحضاريٍّا تاريخيٍّا وأوروبة
قرون. خمسة عىل قليًال يزد ما منذ كولومبوس بعد الجديد العالم إىل األوروبية الهجرات
وببابل كنعان، أرض وبالشام العلم، كعبة بمرص دائمة صلٍة عىل القديمة اليونان كانت
السوداء». «أثينا يف أخريًا رينال مارتن عرض كما النهَرين، بني ما وحضارات وآشور
تُسمى األوروبية اللغات إن حتى الزمان، قديم منذ وأوروبة والهند فارس بني والعالقات

السامية. اللغات مقابل يف األوروبية الهندية اللغات
تركية يف للتحديث، نموذًجا وآسيا أفريقية يف الحديثة النهضة يف أوروبة كانت
وسورية العربية املغرب ويف بريطانية، والخليج واليمن السودان ويف الهند ويف أملانية،
األخرية العربية الثورات بعد إال العربية املنطقة يف أمريكة تظهر ولم فرنسة. ولبنان
السياسية الُقوى عىل األحالف سياسة وفرض املايض، القرن خمسينيات منتصف يف
املحاور؛ وسياسة اإلسالمي، الِحلف بغداد، ِحلف األحرار؛ الضباط مثَّلها التي الجديدة

كراتيش. — طهران — الرياض محور
امُلتزامن الشهري أيزنهاور وإنذار مرص، عىل الثالثي الُعدوان بإدانة أمريكة بدأت
القومية يف املمثَّلة العربي التحرر حركة املتحدة الواليات عادت ثم الرويس، اإلنذار مع

اآلن. حتى التوسعية وحروبها إرسائيل مطلًقا تأييًدا وأيَّدت العربية،
وامللكية اإلقطاع عىل القضاء الحديثة، عصورها يف حضارية رسالٌة ألوروبة كانت
قوانني لفهم العقل عىل واعتمدت والتسلط، القهر رموز وكل التفتيش ومحاكم والكنيسة
يمثلها التي االجتماعي العقد ونظرية املجتمع قوانني ويف نيوتن، يُمثلها التي الطبيعة
لحقوق والثاني األول اإلعالن تم وفيها والديمقراطية. الحرية قيم عن ودافعت روسو،
واملساواة والطبيعة والحرية العقل التنوير؛ ُمثُل أيًضا دتها جسَّ وقد وامُلواطن. اإلنسان
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الدستور عنها عربَّ كما امُلثل هذه عىل األمريكية الثورة قامت وقد والتحديث. والتقدم
قامت إنما رسالة، نشأتها منذ لها تكن فلم أمريكة أما االستقالل. ووثيقة األمريكي
والبحث والعبودية األصلية الشعوب واستئصال والسلب والنهب الغزو عىل البداية منذ
واملسدسات البقر راعي صورَة الناس أذهان يف األمريكي صورة زالت وما الذهب. عن
بال وشعب حضارته، األبيض الرجل فيها زرع قارٌَّة أصحابها. واغتيال األبقار ورسقة
مرص مثل العريقة الحضارات ذات الشعوب ُعْقدته اآلني، إال يدرك ال تاريخي، وعٍي

والصني. والعراق
املسلمون غاَدرها أن بعد إسبانية من بدايًة أمريكة اكتشفت التي هي أوروبة
هم واألوروبيون األرض. ُكروية يف ونظرياتهم العرب خرائط بفضل غرناطة، وسقطت
تابًعا األصل يكون فكيف العالم. يف األوىل القوة منها وجعلوا وصنعوها روها عمَّ الذين
فكيف األوروبيني، وامُلغامرين امُلهاجرين ُصنْع من أمريكة لالبن؟ تابًعا واألب للفرع،

لألصنام؟ عبَدة بأيديهم؛ صنعوه ملا عبيًدا األوروبيون يكون
الواقع أمريكة غري إرسائيل فعلت كما نفسها بنتها التي األسطورة أمريكة إن
الذي الالأخالقي والسياق املبادئ ضعف الضعف؛ فيها ينخر القوية أمريكة والحقيقة.
العنرصي التمييز أنواع أبشع تُمارس االنصهار بوتقة أمريكة القوة. استعمال فيه يتم
بني واملساواة املدنية الحقوق أنصار وتقتل والِبيض، وامللونني ود السُّ بني للون طبًقا
االضطهاد أنواع أبشع كالن كلوكس أنصار ويمارس كينج، لوثر مارتن مثل األعراق
كما العامة الحريات عىل وتقيض الحرية عن تُدافع له. وحمايًة الدين باسم العنرصي
هو كما املعارضة أحزاب عىل س وتتجسَّ الديمقراطية س تؤسِّ مكارثي. عرص يف حدث
أفغانستان وتغزو الحر العالم قيم عن تُدافع الشهرية. «ووترجيت» حادثة يف الحال
ورجال املصالح تحكمها والسودان. لبنان بمصالح وتعبث وسورية إيران تُهدد والعراق.
وجماعات اإلمرباطوري، والهوس العسكري، الصناعي واملجمع الكربى، والرشكات األعمال

الصهيونية. واملنظَّمات الضغط،
الغاشمة القوة هذه مع االرتباط تفكَّ أن أوروبة تستطيع أال كله؟ وهذا ألوروبة فما
باعتبارها السيايس موقفها وتسرتدَّ والثقافية، التاريخية أصولها إىل وتعود الجديدة،
أو رشًقا يميل ال العربي، الوطن مثل والغرب الرشق بني وسًطا العالم، يف الثقل ميزان

نبضها. وللحقيقة حركته، وللعقل اتزانه، لعالم يعود عندئٍذ غربًا؟
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غريها؟3 تُحاور أن أوروبة تستطيع هل

األوسط الرشق لدراسات األوروبية املعاهد لبعض أيام عرشة مدى عىل زيارة يف
للمتوسط الشمالية الضفة بني الحوار لتعزيز الدينية سات املؤسَّ ألكرب امُلنتمية والجامعات
واإلحصائيات والبيانات الوثائق تحليل وليس الحية، التجارب عىل وبناءً الجنوبية، والضفة
الحوار مشكلة تتغري، لم باقيًة زالت ما املشكلة نفس بأن القول يمكن واملراجع، واملصادر
العادة جرت كما والغرب اإلسالم بني أو والجنوب، الشمال بني أو األوروبي، العربي
اختالف عىل الغربية الدول وبالغرب املسلمون، باإلسالم ويُقَصد الجديدة. التسمية يف

األقىص. املغرب خاصًة العربي، املغرب من الهجرة من ومواقفها السياسية نُُظمها
فتح الغربي، الجانب يف االقتصاد األعمال؛ جدول حول الخالف هي القضية ليست
السوق لقوانني طبًقا الجمركية الحواجز وإسقاط امُلهاجرة، العمالة وتنظيم األسواق
مقدمتها ويف العربي، الجانب يف والسياسة العوملة. اآلن ذلك تفرض كما الحرة واملنافسة
وانسحاب املستقلة، دولته إقامة يف الفلسطيني للشعب املرشوعة والحقوق فلسطني،

القدس. ذلك يف بما ١٩٦٧م، حدود إىل إرسائيل
السيطرة يريد الشمال والجنوب، الشمال بني املصالح تعاُرض القضية وليست

االستقالل. عىل املحافظة مع رشوط دون التنمية يريد والجنوب للتنمية، كرشط
أو الغرب، يريد كما العاجلة واملصالح القصري األمد عىل الحوار القضية ليست
كما اإلقليمي والتعاون الجوار عىل تقوم رشاكٍة يف الطويل األمد عىل االسرتاتيجي الحوار
واإلدراك العالم رؤية يف والحضاري الثقايف الخالف هي القضية وليست العرب، يريد
الحرب منذ الالشعور يف يؤثِّر زال ما تاريخي رصاٍع عىل القائم الطرَفني بني املتبادل
والتسليم باآلخر، أوروبة اعرتاف هي القضية بل الحديث، االستعمار حتى الصليبية
هي ذاتها. إال تُحاور وال بنفسها، إال تعرتف ال فأوروبة ُمتكافئ؛ ُمحاور طرف بوجود
الحيوي، مجالها هو اآلخر شديدة. تاريخية حضارية نرجسيٍة يف اآلخر والطرف الطرف
الشمال والغري، الذات واآلخر، األنا هي أوروبة لنشاطها. وامتداد لحاجاتها، وامُلحقق

وامُلختلف. امُلماثل وامُلعارض، امُلوافق والجنوب،
أوروبة أصبحت أن منذ التاريخ عرب امُلرتاكم األوروبي الالوعي يف ذلك ويقبع
نصف إىل األطلنطي وراء ما إىل والذهاب ١٤٥٤م، يف غرناطة سقوط بعد للعالم مركًزا

٢٠٠٧م. أبريل ١ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ مارس ٢٢ الدستور، ٢٠٠٧م؛ مارس ٢٤ االتحاد، 3
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الرشقي. الكرة نصف إىل أفريقية جنوب عرب الرشقية الهند جزر وإىل الغربي، الكرة
للعالم، جغرافيٍّا مركًزا أوروبة أصبحت اكتشافها. بدعوى أفريقية إىل جنوبًا وامتدَّت
ُقبَيل واإلسالمية العربية العلوم ترجمة بعد علميٍّا وإبداًعا التاريخ، يف حضاريٍّا وتراكًما
طبًقا البرش بني التفرقة عىل تقوم بيضاء عنرصيٍة إىل كله ذلك واستند النهضة. عرص
طبيعة يف العنرصية النظريات وصاغت واألصفر. واألسمر واألسود األبيض البرشة، للون
بلغت والتي الشعوب، نفس علم يف والثقافية النفسية وخصائصها البرشية األجناس

األوروبي. االستعمار ذروة عرش؛ التاسع القرن يف أوجها
األخرى. السامية األجناس باقي عىل السيادة حق له الذي هو اآلري األبيض فالجنس
اليهودية غذَّته الذي اإللهي االختيار عن األجناس يف والتفوق الِعرقي االختيار يختلف وال
املقدَّسة، واملدينة امليعاد، وأرض امُلختار، هللا شعب بعقائد الصهيونية صياغتها يف
واالنتشار لغريها، ألوروبة املستمر الغزو وراء الدافع هذا زال وما والهيكل. واملعبد
أمريكة، الجديد، والعالم مركزها. وإرسائيل الحيوي، مجالها كله فالعالم حدودها؛ خارج
والعالم القديم العالم بني التنافس ووقع جغرافية. وال تاريخ بال لها، وريٍث خري
الخارجي التعاون من بالرغم الشعوري، الالوعي يف باآلخر يعرتف ال منهما كلٌّ الجديد،
يف الجغرافية هي املتحدة والواليات التاريخ، هي أوروبة املشرتكة. والحروب واألحالف
أرجاء كل إىل ُممتدة إلمرباطوريٍة الجديد واملركز القوة هي وأمريكة األوروبيني. نظر
العجوز، أوروبة يرث الذي الشابُّ الفتى هي أمريكة القديمة. أوروبة ذلك يف بما املعمورة

بينهما. املشرتكة والقرابة االثنني، قلب يف وإرسائيل
هو للحوار، الثاني الطرف الوافد، العربي زال ما والتوديع، االستقبال طريقة يف
والرزق العمل عن والبحث والهجرة واإلرهاب العنف ينعكس وجهه عىل القادم. الغريب

والكسب.
نفسها. مع أوروبة وتماثل األوروبية الُهوية عىل يقيض وحضوره خطر، وجوده
ال العدد. واستيفاء الشكل، إلكمال زائد، ش، مهمَّ حضوٌر ولكنه الحوار، يُتمَّ كي حرض
يتبدل. القوى ميزان وأن يتغري، العالم أن يعَي أو يعرف أن يريد وال األوروبي يسمع
إىل ينظر وال ورق، من يقرأ ذاكرته. وفقد تاريخه، نيس يقوله. يشءٌ لديه يُعد لم
يف االستمرار إال قضية له تُعد لم ذاته. إىل إال يتحدث وال نفسه، إال يرى ال ألنه اآلخرين
والعالم االتصاالت، وثورة والعوملة، الحداثة، بعد ما مثل جديدة أساطري بخلق الصدارة
التوضيح اآلخر الطرف حاَول ومهما التاريخ. ونهاية الحضارات، وِصدام واحدة، قريٌة
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وصلت وإن تصل. ال الرسالة فإن للتفكري، جديدة آفاق وفتح البديل، عن والكشف
الحديثة، عصوره بداية يف وهو ذاكرته لألوروبي يُعيد الذي هذا من األوروبي اندهش
زال ما الذي البعيد الحالم الصوت بهذا ويُعَجب جديًدا، يسمع وكأنه والتنوير، النهضة
إال عليه مباًرشا خطًرا يُمثل وال يقطعه. كي بعيد شوٌط أمامه زال وما الطريق، بداية يف

الحضارية. والبدائل الذهنية الصور ومعارك الخيال يف
العسكري االحتالل هو فقط االستعمار فليس بعد؛ تنتِه لم التحرُّر معركة إن
الحضارية؛ والسيادة الثقافية الهيمنة أيًضا بل السياسية، والتبعية االقتصادي واالستغالل
ُمشاَهد هو وكما خلدون، ابن الَحظ كما الغالب بتقليد ُموَلًعا زال ما املغلوب كان فإذا
سيًدا كان أنه للمغلوب؛ ره تصوُّ عن يتخلَّ لم أيًضا الغالب فإن العربي، املغرب يف أحيانًا
واملساعدة التنمية يف الحارض يف عليه سيًدا زال وما العسكري، باالحتالل املايض يف عليه
بني والذهنية النفسية العالقة ألبدية نظًرا املستقبل يف عليه سيًدا وسيظل الخارجية،

والعبد. السيد
واستقالل الوطني التحرُّر مرحلة بعد حتى نفسه عن الغالب صورة تتغري لم
الغربي بالسيد استبدل تتغري. لم ذهنه يف غالبًا أصبح الذي املغلوب وصورة الشعوب،
السيادة الجربية بالقوة وبالسيادة ، املحيلِّ الفساد الخارجي وبالنهب الوطني، السيد
العسكرية. التمرينات يف واملشاركة األجنبية، القواعد وإقامة الحماية، بطلب االختيارية

حاَول ومهما التاريخي، األْرس هذا من جديد من التحرُّر الجنوب حاَول ومهما
أوروبة أخذت لقد املكان. يف يتحرك سيظلُّ أنه إال ُمحاور، كطرٍف وجوده إثبات العربي
واالستعمار الهيمنة وأعطته بل وأنكرته، منه والحضارة العلم نهضتها عرص بداية يف

ار. سنمَّ جزاء والجديدة، القديمة أشكاله بكل
رؤية ُمقابل يف الشمال إىل الجنوب رؤية ويُبني صوته يُسمع أن العربي حاَول ومهما
للرؤية. موضوًعا يكون أن عىل يتعود لم ألنه يسمع؛ ال الشمال فإن للجنوب، الشمال
املتاحف أنشأ الذي هو املوضوع. هو وغريها وتُحلِّل، وتُالِحظ ترى التي هي أوروبة
والفارسية والهندية الصينية الدراسات أنشأ الذي هو فيه. اآلخر حضارات ووضع
موضوًعا فليس هو أما واإلسالمية، والعربية القديمة واملرصية واآلشورية والبابلية
وباقية حية، زالت ما موضوًعا. وليست ذاٌت فأوروبة ألوروبة؛ متحف يوجد ال للدراسة.

واألثريات. للمتاحف موضوًعا تصبح حتى تموت ال األبد، إىل
والثبات فيه، نفسها وضعت التي العدم من بدًال جديدة يقظٍة إىل أوروبة تحتاج
العرب من الخارجية بمكوِّناتها وعي إىل تحتاج التاريخية. ذاكرتها ونِسيان املركزية، عىل
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األوىل نهضتها إىل العودة إىل تحتاج اليونان. يف صبَّ الذي القديم والرشق واملسلمني
والعلم والعقالنية التنوير املعايري. ازدواجية عن التخيلِّ مع ذروتها، يف وهي وتنويرها
وتخلُّف وأسطورة وخرافة جهل من ونقيضها داخلها، والديمقراطية والحرية والتقدم
داخلها، يف عرش التاسع القرن يف التقدم ذروة بلغت التي فأوروبة خارجها؛ وتسلُّط وقهر
الهند، يف املغول إمرباطورية عىل إنكلرتة قضاء منذ خارجها غريها استعمار ذروة بلغت
اإلسالمي والعالم العربي الوطن باقي وفرنسة إنكلرتة واحتالل الجزائر، فرنسة واحتالل
وهولندا القديمة، األندلس أرايض والربتغال إسبانية احتالل مع العرشين، القرن أوائل يف

وآسيا. أفريقية يف القديم العالم وإيطاليا وبلجيكا
ذاكرة مجرد التاريخ اعتبار وليس التاريخي، وعيها اسرتداد إىل أوروبة تحتاج
ل تحمُّ تُعيد كي الحضاري التاريخي الوعي يف جماعية ذاكرٌة هي بل الرواية، يف فردية
الحداثة، بعد ما الحالية؛ العدمية به تتجاوز مسارها من ثانية فرتٍة يف مسئوليتها

املؤلِّف. وموت الصفر، درجة يف والكتابة والتفكيك،
الشمال بني يتبدل القوى وميزان واألطراف، املركز بني يتغري التاريخ مسار إن
وماليزيا وكوريا اليابان يف ممثَّلًة آسيا تنهض اآلن والغرب. الرشق وبني والجنوب،
والعدوى وشييل. والربازيل فنزويال يف ممثَّلًة الالتينية أمريكة وتنهض وتركية، وإيران
إىل سلطته عن موريتانيا يف العسكري الحكم بتخيلِّ بدايًة العربي الوطن إىل قادمة
جديد من الوطني التحرر حركات تعود ُممثِّليه. الختيار الشعب من ُحرة انتخاباٍت
الشعوب، حركة عىل اعتماًدا املستقلَّة الوطنية الدولة سلطة الستعادة ثانية مرحلٍة يف
زال ما القطب. األحادي النظام من والتحرُّر األقطاب، ُمتعدد جديد عاملي نظام وتكوين

.(٥١ (اإلرساء: َقِريبًا﴾ يَُكوَن أَْن َعَىس ُقْل ُهَو َمتَى ﴿َويَُقولُوَن البداية يف التحول

الغربي4 الوعي يف واإلعالم السحر

النوع، يف وليس الدرجة يف اختالف مع مًعا واألمريكي األوروبي الغربي الوعي يشمل
يخلق الذي اإلعالم أثر درجة أوروبة، يف منه أكثر أمريكة يف السحر، انتشار درجة يف

النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ أبريل ٢ الزمان، ٢٠٠٧م؛ أبريل ٢ الدستور، ٢٠٠٧م؛ مارس ٣١ االتحاد، 4
٢٠٠٧م. أبريل ٨
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أيًضا منه أكثر وهو نفسه. الواقع عن يكشف مما أكثر الواقع عن كبديل وهمية حقائق
بلد وأوروبة الحقائق، بلد منها أكثر العجائب بلد فأمريكة أوروبة؛ يف عنه أمريكة يف

الخيال. بلد منها أكثر الوقائع
وتفاعل حوار يف الذات تعيش الذي اآلَخر معرفة من جزء الغربي الوعي ومعرفة
عند الذات من جزءًا أصبح إنه بل قرون، ثالثة حواَيل منذ وجدل رصاع يف أو معه،

الشعوب. لكل للتحديث نموذًجا العلمانيني،
«األصولية» الحركات مواجهة يف ويستعملونه كلها، اإلنسانية حصيلة هو الغرب

الوراء. إىل بالتاريخ العودة تريد والتي الخصوصية، عن امُلدافعة
السابع الجزء إىل وصلت التي الخيالية الرواية هذه بوتر»؛ «هاري هي واملناسبة
ثم زهيد، بأجٍر النارشين عىل األول الجزء وعرضت مغمورًة، بدأت بريطانية. لكاتبٍة
النُّسخ من املاليني مئات ع تُوزَّ سباعيًة. وأصبحت وانترشت، الرواية ذاعت ما رسعان
ثمن دفع إيصال عىل للحصول أيام عدة بالطوابري الُقراء ويقف العالم، أرجاء شتَّى يف
ذلك يف بما الثالث العالم يف والخبز املاء طوابري مثل بعُد، فيما عليها الحصول يتم نسخة
فريدة إعالمية ظاهرًة فأصبحت البرش. لحياة األساسية الحاجات عىل للحصول مرص
الذي فرجينيا يف الهندسة كلية يف الكوري والطالب القاتل، سمبسون شهرة تجاوزت
رشدي وسلمان األمريكية، املتحدة الواليات يف وطالبة طالبًا ثالثني من يقُرب ما قتل
عندما شيطانية»، «آيات رواية بعد إعالمية ظاهرًة أصبح ثم مغموًرا كاتبًا كان الذي
واالنتفاضة الرسول، من لنيله إيران من قتله فتوى بعد بريطانية يف روائي أشهر أصبح
النمطية الصورة وعودة ودهشة، بإعجاب إليها ينظر والعالم أوجها، يف األوىل الفلسطينية
ما ُمقابل يف والُكتاب، للُمفكرين والقتل والكبت القهر اإلسالمي؛ والعالم العربي للوطن

والتعبري. الفكر حرية من أوروبة به تنعم
ففيه املوضوعية؛ والحقائق العلم يف العريق البلد هذا بريطانية؛ يف ذلك حدث
التجريبي املنهج وواِضُعو مل، استيوارت وجون بيكون وفرانسيس نيوتن إسحاق نشأ
انتشارها وكان والوقائع، السابقة الحاالت إىل القانون استند أيًضا وفيه الحديث. العلمي
وتأمني القديم، العالم حول لاللتفاف املحيطات عرب البحري ع والتوسُّ األسطول عرب
طريًقا الصالح والرجاء وعدن السويس وقناة طارق جبل يف البحرية املواصالت خطوط
بالدقة إعالمها وُعِرف إعالميٍّا. وانتشاًرا علميٍّا خياًال وليس عسكريٍّا واقًعا الهند، إىل
الطريقة عىل واإلعالم للسحر مهًدا اليوم تصبح ثم ،BBC رمزها وأصبح واملوضوعية،
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أيًضا إىل السياسية الخيارات املتحدة للواليات الربيطانية التبعية تجاوز فقد األمريكية؛
تبثُّها وأساطري وخرافة ِسحر من األمريكي املجتمع يسود وما األمريكية، اإلعالم وسائل

الُجدد. وامُلحافظون امُلتطرف واليمني امُلغَلقة الدينية الجماعات
قراءاتها، من البعض ألطفالها. ترويها كانت التي قصصها بتدوين الكاتبة بدأت
األطفال وأدب شفاًها، ترويه ملا كتابًة التدوين يف فكَّرت ثم خيالها، من اآلخر والبعض
من وليس والواقع، الذاتية والخربة القلب من تأليف فهو الغرب؛ يف بطبيعته رائٌج
أفضل القلب من والكتابة علمية. وقياسات وتجارب وقواميس، ومعاجم ومراجع، مصادر
والخيال أدبية. والثانية علمية، األوىل للخاصة. والثانية للعامة، األوىل املوثَّقة. الكتابة من
يف وهو امرأة، والكاتبة الشباب. أدب يف العلمي الخيال يفوق الطفل أدب يف اإلنساني
النسائي لألدب وملا حظوة، من الغرب يف النسائية للحركة ملا األبواب؛ لها يفتح ذاته حد

األوروبية. املرأة نموذج قديم؛ جماٍل من مسحة بها شقراء وهي أنصار. من
الغالف صورة مع الفاخرة املجلَّدة بطبعته الُقراء لُبِّ عىل املطبوع الكتاب واستحوذ
عىل االستحواذ عىل القادر الُهمام، الربيء التلميذ البطل صورة االنتباه؛ تشدُّ التي
عن والبحث فيهم، امُلغاَمرة حس وإشباع ومجتمعه، ُمعلِّميه انتباه وشد بالسحر، العالم

مساره. عىل والسيطرة املستقبل،
منطق ورموزه؛ الكتاب من نفر قد الحديثة العصور بداية يف األوروبي الوعي وكان
القدماء سلطة يُمثل ألنه الكنيسة؛ آباء أقوال املقدَّس، الكتاب بطليموس، فلك أرسطو،
ونحو الطبيعي، العلم لتأسيس الطبيعة نحو مبارشًة العقل ه توجَّ امُلحَدثني. إبداع عىل
بوجٍه النصوص نقد علم ونشأ النص. وساطة دون اإلنساني، العلم لتأسيس املجتمع

سلطته. من للتحرُّر التاريخي النقد خاصًة عام،
النص األوروبي، للوعي مركًزا ليصبح النص يعود اآلن الحديثة العصور نهاية ويف
القرآن اإلسالمي، النص أو الروائي، أو الشعري النص أو األفريقي، أو اآلسيوي الديني
.Textology النصوص وعلم النصوص، وقراءة التأويل، علوم فازدهرت والحديث.
سبتمرب حوادث بعد القرآن أصبح كما اإلنجيل، بعد مبيًعا الكتب أكثر الرواية وأصبحت
ورشيعة، عقيدًة اإلسالم، عن الكتب انتشار وذاع اإلطالق، عىل مبيًعا الكتب أكثر ٢٠٠١م
بعد أندونيسية يف الدين» علوم «إحياء مثل ورؤية، فنٍّا وحضارًة، علًما وثقافة، دينًا

البخاري.

154



وإرسائيل وأمريكة أوروبة

ذاته، الستنهاض قوية تكئًة أو جديًدا نًرصا ن املدوَّ الكتاب يف األوروبي الوعي وجد
القديمة البؤرة عىل والتفكيكية الحداثة بعد ما قضت أن بعد له جديدة بؤرٍة عىل والعثور

والطبيعة. العقل النهضة؛ عرص بدايات يف
والتعامل الخرب وتوجيه روايتها بطريقة الحقائق يصنع الذي اإلعالم فه تلقَّ ثم
يف لسلوكهم ه واملوجِّ الجماهري، انتخابات يف واملؤثِّر العام، الرأي صانع هو واإلعالم معه.
األهداف عىل قائمة الرواية وكيفية روايتها، كيفية هي فالحقيقة والعامة؛ الخاصة الحياة
الوعي؛ وتغييب الحقائق، تزييف لدرجة ذاتها الحقيقة عىل تُغطي قد والتي امُلعَلنة، غري
كليب والفيديو عندهم، التجارية اإلعالنات يف يحدث كما الهامش ومركزة املركز تهميش

عندنا.
يف الواحد» البعد ذو «اإلنسان يف مركوزه هربرت قبُل من ذلك عن كشف وقد
واملرئية، املسموعة اإلعالم وسائل الرواية أخبار ومألت امُلتقدمة. الصناعية املجتمعات
والعراق فلسطني يف العالم مآيس عىل وغطَّت الرئيسية، الصحف عناوين وتصدَّرت
دارفور يف العرب جرائم إبراز مع الغرب، وجرائم وكشمري والشيشان وأفغانستان
الهيمنة وأشكال بالعوملة العاملي لإلعالم ه املوجِّ هو األوروبي املركز زال فما والصومال؛

القديم. الشكل املبارش؛ العسكري بالغزو أو الجديدة،
تشبَّع فقد األعاجيب؛ فعل عىل قادر ساحٌر بوتر وهاري السحر. هو واملوضوع
للخيال شديد شغٌف اآلن وبه واملحسوس، والواقع والعقل بالعلم األوروبي الوعي
وقطع التنوير، ُمثُل عىل بنفسه الغرب قىض فقد والخرافة؛ والغيب واألسطورة واملعجزة
الالعقل لصالح والتقدم والحرية واملساواة واإلنسان والعلم العقل هدم بيَديه. أنفه
بطٍل عن ويبحث املعلومات. وشبكات األنظمة وسيطرة والنخبة واآللة والخرافة والخبل
البطل تعلَّم والثالث. والثاني األول األمريكي ورامبو القديم، طرازان محل يحلُّ جديد
د ومهَّ العلم، يف وليس السحر يف براعته وأظهر العلم، يف وليس املدارس يف السحر
تفعل كما عليه والهيمنة العالم عىل لالستيالء السيايس؛ للخيال السحري العلمي الخيال
املعجزات عمل عىل قادًرا زال ما األوروبي فالوعي اآلن. الكربى والقوى املعلومات أنظمة
وأعاجيب األولياء وكرامات األنبياء معجزات قبُل من رفض أن بعد العالم عىل للسيطرة
من وانتقل الطبيعة. قوانني حتمية عن القديم امُلستميت دفاعه عن وتنازل القديسني،

جديد. من البداية إىل النهاية ومن األسطورة، إىل العقل ومن السحر، إىل العلم
مسار يف األبدي العود دورة ت تمَّ هل أخرى؟ وبداية حضارة نهاية هذه هل
للوعي، وتغييب وإعالم وأسطورة وخرافة سحر من الغرب إليه يسعى ما الحضارات؟
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والتاريخ. والتقدم والواقع والعقل العلم لصالح منه التخلص يف اآلن نحن نسعى ما هو
منذ نحن نستدعيه ما هو عرش الثامن القرن يف التنوير ُمثُل من الغرب ينقده وما
حدَّدها كما اإلسالمية الرشيعة ووضعية االعتزايل الرتاث عىل إياها مركبًا الطهطاوي،

الشاطبي.
مضمونها، بدافع ليس بوتر؛ هاري سباعية ترجمة يف العربية النرش دور وستُرسع
والسياسية العلمية الكتب عرشات وتبقى الرسيع. والكسب التوزيع أجل من بل
مصاريف جزئيٍّا أو كليٍّا املؤلِّف دفع إذا إال ناًرشا لها تجد ال واالقتصادية واالجتماعية
ومسارها حضارة كل ظروف عن ان تعربِّ اجتماعيتان ظاهرتان والقراءة الكتابة الطباعة.

جوهر»! «هاني عربي، بوتر» «هاري يُخَلق فربما يدري؟ ومن التاريخ. يف

االستعمار؟ من األوروبي الوعي تحرَّر هل

العرب مشاعر ومليلية سبتة املحتلتني املغربيتني للمدينتنَي إسبانية ملك زيارة أثارت
اآلن. حتى يتوقف لم الذي االستعماري أوروبة بمايض وذكَّرتهم واملسلمني،

لم أخرى. أحيانًا ويتفجر أحيانًا، يكمن األوروبي. الوعي يف دفني فاالستعمار
ال والعالم فاآلخر االستعمار؛ من ولآلخرين للعالم رؤيته يف األوروبي الوعي يتخلص
ووجوٍد العالم، يف وحيدة كقوٍة لذاتها أوروبة تأكيد خالل من إال ذاتهما يف لهما وجود
الحقوق، غري ألوروبة وجود وال أطراف. والباقي املركز، لغري وجود فال للذات؛ وحيد

الواجبات. اآلخرين وعىل
التاريخ تدوين خالل من العالم وأوهمت نفسها، األوروبية الحضارة صدَّرت لقد
التي التنوير ُمثُل وهي واإلنسان. والتقدم والعلم والديمقراطية الحرية حضارة أنها
حركة دت جسَّ كما واملساواة، واإلخاء الحرية الثالثة، الفرنسية الثورة مبادئ دتها جسَّ
والوحدة»، واالشرتاكية «الحرية شعار يف مبادئها وسورية مرص يف العربي التحرُّر

سورية. يف وللوحدة مرص، يف للحرية واألولوية الرتتيب عن النظر برصف
التسلط، ضد ثورٌة بأنها نفسها الحديثة عصورها يف األوروبية الحضارة قدَّمت
وأرسطو والسياسة، الدين يف الحارض يف واإلقطاع الكنيسة، ورموزه؛ القهر من وتحرُّر
بداية يف الثورة واستمرَّت والعلم. الثقافة يف الوافدة العربية والرشوح وبطليموس
واالشرتاكية. الجمهورية الثورات قامت حتى والرأسمالية امللكية ضد الحديثة العصور

مبادئ الحديث، األوروبي للوعي البداية منذ ُمصاحبًا كان املزدوج املعيار أن ويبدو
والسيطرة واالستعمار والهيمنة ألوروبة، فقط القهر ضد والحرية التسلُّط، من التحرُّر
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وطرد غرناطة سقوط بعد الجديد العالم مركز هي أوروبة أصبحت أن فمنذ غريها. عىل
عىل اعتماًدا البحار، وراء ما إىل الجغرافية حدودها خارج انترشت األندلس، من املسلمني
عرب الغربي الكرة النصف إىل وصلوا حتى األرض، كروية يف ونظرياتهم املسلمني خرائط
االستكشافات أو الكشوف باسم وجنوبًا شماًال القديمتني القارَّتنَي واحتالل األطلنطي
إليه، األبيض الرجل قدوم قبل موجوًدا يكن لم الغربي الكرة ِنصف وكأنَّ الجغرافية،
حتى أبيهم بكرة عن يُستأصلوا ُوجدوا وإن لهم. وجود ال األصليني السكان وكأنَّ
تم الذين أفريقية رقيق محلَّهم؛ آخرين سكان وإحالل الجديد، للُمستعِمر األرض تخلَو
األرض إىل وصل من ومنهم املحيط، يف غرق من منهم باملاليني. كالحيوانات اصطيادهم

األرض. لتعمري اء أرقَّ عبيًدا
فيه كانت الذي الوقت يف وكالفن. لوثر عند الديني اإلصالح عرص يف ذلك حدث
تستعبد كانت ومونزر، لوثر يد عىل واإلقطاع الكنيسة تسلُّط من نفسها تحرِّر أوروبة
الرشقية، الهند جزر إىل للوصول غربًا املحيطات وتعُرب البحار، حول وتلفُّ غريها
حول االلتفاف أجل من العرب وبحر الهندي واملحيط أفريقية جنوب عرب رشًقا أو
األوروبية القوى احتلَّت الديني اإلصالح تال الذي النهضة عرص ويف كله. القديم العالم
وإنكلرتة الغربي، الكرة ِنصف والربتغال، وإسبانية وفرنسة إنكلرتة السواحل، الجديدة
إىل هولندا ت وانضمَّ الهند. يف اإلسالمية املغول إمرباطورية عىل وقضت أفريقية. جنوب
إسبانية واحتلَّت العالم، يف أرخبيل أكرب أندونيسية، آسيا، رشق جنوب فاحتلَّت الركب
الفرنسية الثورة عرص ويف وأفغانستان. وإيران ماليزيا إنكلرتة احتلَّت بعُد وفيما الفلبني،
وقٍت يف عرش التاسع القرن يف الذروة االستعمار وبلغ مرص. نابليون احتلَّ املجيدة
«العاصفة لسنج اه سمَّ وما الحرية، قيم عن والدفاع أوجها أوروبة يف الرومانسية بلغت
وبعد الجزائر. وفرنسة أفريقية، أواسط وبلجيكا وإنكلرتة فرنسة باحتالل واالندفاع»
عرص تُكمل أوروبة بدأت وقٍت ويف العرشين، القرن يف األوىل العاملية الحرب تركية خسارة
وروسية واملغرب، املرشق يف العربي الوطن وإنكلرتة فرنسة احتلَّت والصناعة، العلم

آسيا. أواسط يف اإلسالمية والجمهوريات
والتسلط السلطة ضد والثورة والتحرر الحرية رمز الحديثة العصور إذن تختلف لم
الرشق استعمروا الذين والرومان، اليونان منذ القديم األوروبي االستعماري الوعي عن
والرشق آسيا وأواسط والهند مرص نحو اإلسكندر واندفع املتوسط، األبيض البحر حول
الرومان قيارصة اندفع كما ُقواده. بني موته بعد تُفتَّت يونانية إمرباطورية لتكوين
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ظهور بعد العرب وحرَّرها رومانية، بُحريًة لجعله املتوسط األبيض البحر سواحل حول
املقدَّسة املدينة تخليص بدعوى االستعماري االندفاع نفس الصليبيون واستأنف اإلسالم.
الشام، يف املسلمني أرايض واستعاد الدين، صالح عليهم وانترص املسلمني، أيدي من
من املسلمون وأُخرَج املرشق، يف فشلها بعد املغرب يف الصليبية الحروب استؤنفت ثم
الجنوبي الساحل ويف ومليلية، سبتة األفريقي الشمايل الساحل مدن واحتلَّت إسبانية،
باملدن الجنوبية الصحراء اإلسبان قايَض الوطني التحرُّر حركة وأثناء الصحراء. يف
الشمال. مدن من االنسحاب وتأجيل الجنوب، من االنسحاب املغرب ل وفضَّ الشمالية.
واملنافذ السويس وقناة وقربص مالطة احتلَّت كما طارق، وجبل طنجة إنكلرتة واحتلَّت
حتى وسنغافورة؛ الصالح الرجاء ورأس عدن يف املتوسط األبيض البحر خارج البحرية

البحرية. املواصالت ُطُرق عىل السيطرة خالل من العالم عىل البحار سيدة تُسيطر
الجزائر، حتى العربي املغرب سواحل عن العثمانية اإلمرباطورية دافعت وقد
وتقطيع املريض» «الرجل عىل الغرب انقضاض أوج يف وهي مدن ثماني وحرَّرت
كلما هيمنته يُعاود استعماريٍّا وعيًا األوروبي الوعي بِقي التحرر حركات وبعد أوصاله.
ُممثل وأمريكة القديم، االستعمار ُممثل إسبانية بني ذلك يف فرق ال اآلخر، ضعف

الحديث. االستعمار
املغربيتني للمدينتنَي إسبانية ملك زيارة قراءة يمكن التاريخي اإلطار هذا يف
األهلية، الحرب أثناء الحديث الجمهوري تراثها عن بعيًدا ومليلية، سبتة املحتلتني،
العالم أمام به تفخر زالت ما والذي واملسلمني، العرب حكم أثناء القديم األندليس وتراثها
نموذًجا أصبح الذي برشلونة إعالن عن وماذا وطليطلة. وأشبيلية وقرطبة غرناطة يف
طريق عن إسبانية إىل الروح عودة عن وماذا املتوسط؟ األبيض البحر دول بني للتعاون

اإلسالمي؟ العربي الرتاث من قرون بثمانية واعتزازها الجديدة، األندلس
الوطنية الحركات نُكوص بعد جديٍد من ر يتفجَّ االستعماري األوروبي الوعي إن
وقد للخارج. وتابعة للداخل، قاهرة سياسية نُظٍم إىل وتحوُّلها ُمكتَسباتها، يف والتفريط
وتهديد فلسطني، لكل إرسائيل واحتالل والعراق، ألفغانستان األمريكي باالحتالل ذلك بدأ
وتحويل والصومال، السودان تفتيت عىل والعمل الرش، محور هللا، وحزب وسورية إيران
إرسائيل تُصبح ومذهبية، وِعرقية طائفية ُدَويالٍت إىل اإلسالمي والعالم العربي الوطن
حديثة، علمانية دولة مجرد وليست وزرائها، رئيس بذلك ح رصَّ كما يهودية، دولًة بينها
الجغرافية طبيعة من جديدة رشعيًة وتأخذ العربي، الوطن تحديث يف مرص بدور تقوم
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وأرض املختار هللا شعب القديمة، امليعاد أساطري من وليست للمنطقة، املحلية السياسية
امليعاد.

أن عىل رمز وإشارة. رمٌز املحتلتني املغربيتني للمدينتنَي إسبانية ملك زيارة إن
املغربية الهجرات استمرار أن عىل وإشارة بعد، ينتِه لم االستعماري األوروبي الوعي
الجنوب من جديدة وفتوحاٌت مبارش، غري احتالٌل هو أوروبة، إىل والعربية إسبانية، إىل
من ومد جديدة، «اسرتداد» حركة إىل حاجة يف املهاجرة، العمالة طريق عن الشمال يف
فإن الشمال، إىل الجنوب من قادًما اإلسالمي «اإلرهاب» كان وإذا الجنوب. إىل الشمال
وعيها إىل أوروبة عودة تكون وقد الجنوب. إىل الشمال من قادم الغربي «االستعمار»
النفس، وخواء الروح فقِد الداخلية؛ أوروبة أزمات لحلِّ الحلو أحد القديم االستعماري

الِقيم». «قلب أو الوعي»، «أزمة أو الغرب»، «أُفول الفالسفة بعض اه سمَّ وما
ممكن قدر أكرب الجديدة، األجيال يستهوي ال القديم األوروبي املرشوع كان فإذا
الوعي فلعلَّ السعادة، من ممكن قدر ألكرب االستهالك من ممكن قدر ألكرب اإلنتاج من
إىل املحيطات عَربوا الذين من الذهب عن والباحثني الُجدد للُمحافظني القديم االستعماري
وطني عربي تحرُّر حركة تُوقفه وقد ألوروبة. جديدة دفعًة يُعطي الغربي، الكرة نصف
عصوًرا تبدأ أن الجديدة األجيال تستطيع إنما الجديدة. االستعمارية الهجمة لردِّ ثانية
والهيمنة ألوروبة، والتحرُّر الحرية املزدوج؛ امِلعيار من خالية جديدة، أوروبية حديثة
وجنوب، وشمال ومحيط، مركز دون واحدة، إنسانية ألجل وتعمل غريها، عىل والتسلط

ورشق. وغرب

أيًضا الداخل يف األمريكي العنف

والسودان وأفغانستان، العراق عىل الُعدوان وحده، الخارج يف ليس األمريكي العنف
العالم ُرشطي فهي بالتدخل؛ والصومال وإيران وسورية لبنان وتهديد قبُل، من وليبيا
يحدث وما الحي. «فتوَّة» عىل الطاعة عصا يشقُّ من كل عىل بالعصا قانونه يفرض الذي
ُمواطنيه؛ من عليه بالُعدوان أيًضا الداخل يف يحدث الشعوب، عىل ُعدوان من الخارج يف
ضد القوة األمريكية املتحدة الواليات تستعمل ما وبقدر الداخل. من ُمفرَّغ فاملجتمع
الداخل يف ضدها القوة تُستعمل الشامل، الدمار وأسلحة بالجيوش املنظَّمة القوة الخارج،
والجريمة الدولة، بها تقوم الخارج يف املنظَّمة الجريمة األبرياء. وقتل الُعدوانية بنفس

األفراد. بها يقوم الداخل يف املنظَّمة
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بروزبرج، بمدينة الهندسة كلية يف فرجينيا والية يف تقريبًا شهر منذ حدث ما هذا
فقتل واألساتذة، الطالب عىل الناَر جنوبي كوري أصٍل من أمريكي ُمهاجٌر أطلق عندما
وتسجيل د، والرتصُّ اإلرصار سبق مع بارد بدٍم واألجانب األمريكيني من وثالثني اثنني

ويقدِّسه. اإلعالم يعشق مجتمٍع يف والصورة بالصوت بدايتها منذ العملية
أرادتها التي االنصهار وبوتقة يتحقق، لم الثاني الجيل من حتى امُلهاجرين اندماج

أسطورة. مجرد أمريكة
مراتب وعىل الِعرقي، واألصل للَّون طبًقا امُلهاجرين من ُفسيفساء زال ما فاملجتمع
الربوتستانت الِبيض األنجلوسكسونيون أعالها الهند. يف الطبقات نظام يف الحال هو كما
السلطة حيث الرشقي الساحل عىل واستقرُّوا بريطانية، من مرة أول هاجروا الذين
لطبقاتهم طبًقا واإليطاليون األملان، األدنى؛ إىل األعىل من الطبقات ترتاتب ثم واملال،

ود. السُّ ثم اإلسبان القائمة ذيل يف يأتي ثم أوروبة، يف األصلية
اصطيادهم تم أن بعد بنَوها الذين هم ود والسُّ اكتشفوها، الذين هم اإلسبان أن مع
ومن استئصالهم. تم الذين األصليني السكان من املاليني محل ليحلُّوا عبيًدا أفريقية من
من القاتل يندمج لم هوليود. والستديوهات للسياحة محميَّات يف ُوضعوا منهم ى تبقَّ
الجديد العالم بني وآسيا، أمريكة بني ما وشتَّان األمريكي. املجتمع يف آسيوي أصٍل

والحضارات. الديانات وقارَّة واملال، الذهب قارَّة بني القديم، والعالم
الطالب عاش والعلم. العقل عىل تقوم عملية كلية يف أي الهندسة؛ كلية يف والطالب
غريه؛ مع وُمتغربًا نفسه، مع ُمتوحًدا عاش قيمه. املجتمع يُشارك ال نفسيٍّا وحيًدا القاتل
العلوم أن ويبدو والدولة. امُلواطن بني واملجتمع، الفرد بني الكامل االنفصال إىل أدَّى ا ممَّ
وال اإلنسانية، العلوم تفعل كما لدارسيها الروحي الفراغ تمأل ال والرياضية الطبيعية
الهنديس التنظيم يظهر إنما واملصري. والوجود الحياة معاني عن البحث فيهم تُشبع
االستخبارات أجهزة طريق عن الخارج يف أمريكة بها تقوم التي املنظَّمة الجريمة يف
التسجيل وأجهزة اإلعالم طريق عن الداخل يف األفراد بها ويقوم النظامية، والجيوش
رفض يف أمريكي سلوكي نمٌط بل معزولة، فردية حادثًة ليست وهي واملرئي. الصوتي
األمريكي الفيدرايل املبنى تفجري يف قبُل من حدث كما ونظامها والدولة وقيمه، املجتمع
واستقالل الفردية بالقوة إال يعرتف ال ماكفاي، تيموتي أبيض أمريكي من أوكالهوما يف
كولومبيا. جامعة يف ت تمَّ التي القتل عملية يستأنف الجديد االنتحاري والقاتل الوالية.
طاملا األخرية تكون ولن هاريس. وأريك كليبولد ديالن أبيضان، أمريكيان أيًضا دبَّرها
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الداخل يف والعنف اآلخرين، عىل الخارج يف العنف األمريكي؛ السلوك نموذج هو العنف
النفس. عىل

وثالث كلمة، وثمانمائة وألف دقائق، عرش مدى عىل املرئي الصوتي تسجيله ويف
املجتمع لقيم رفضه عن الطالب عربَّ فيديو، لقطة وعرشين وسبع صورة، وأربعني
األمريكي، التفوق وأسطورة األمريكي، والُحلم األمريكي، الحياة وأسلوب األمريكي،
الرسيعة والطُّرق العربات وثقافة املرسيدس األمريكية، والرموز األمريكي، والغرور
ِجيدها النساء بها تزيِّن التي الذهبية والقالدة وغريها. دترويت يف السيارات وصناعة
الغرب نحو االندفاع أسباب أحد الذهب عن البحث كان وقد الغنى. مظاهر من مظهر
خاصًة األمريكي، حياة واملدخرات والودائع البنوك وحسابات األوىل. الهجرات يف األمريكي
والوفرة شبابه. فيه قىض الذي اإلنتاج يف شِقي أن بعد بالحياة لينعم التقاعد؛ بعد
الروح. سعادة إىل تؤدي ال ولكنها البدن، لحاجات الكامل اإلشباع إىل تؤدي األمريكية
ْكر السُّ رمز والكونياك والفودكا بالغثيان. اإلنسان تُصيب الحاجات عن الزائدة الوفرة
والكوكاكوال، كريم واآليس اللبان إليها ويُضاف الدنيا. ملذَّات يف واالنغماس والعربدة،
الحروب. أتُّون ويف املعارك قلب يف وهو عنه االستغناء األمريكي يستطيع ال ما وهو
ورسل األشقياء، والرجال السوء، أطفال العالم، يف الشقاء أسباب هم األمريكيون

الشيطان. وغواية الخطيئة،
الجريمة، من ى تبقَّ ا عمَّ االنتباه إلبعاد طالبنَي صباًحا السابعة منذ الطالب قتل
العدد، يف وزادت الطالبان، فيه ُقتل الذي األول املبنى وحارصت الرشطة، وانخدعت
يف ساعات بثالث ذلك بعد تتم الجريمة وباقي القوات. وحشدت األسلحة، وأحرضت
أغلق الذي األستاذ إىل لالستماع الصباح يف الطالب عرشات اجتمع حيث الدرس، قاعة
الخداع تحت واقعًة األول، املحل يف زالت ما والرشطة أحد. يهرب ال حتى نه وحصَّ الباب
امُلعارضني عرشات قبُل من قتلت والتي والعتاد، العدة الفائقة الرشطة أسطورة ضد
مسدََّسني من طالبًا ثالثني قتل وتم السوداء. واالحتجاجات املظاهرات وقادة السياسيني
فيها من عىل فيها بمن امَلنازل ودكِّ اآلمنني، قتِل من العراق؛ يف رامبو يفعل كما آليَّني
عقدة يُشبع وتعذيبهم األبرياء وقتل النفس، غرور يُشبع القوة فاستعراض بالطائرات.

اآلخرين. بإيالم وتلذُّذه األمريكي، عند الصادية
من بالرغم العراق، يف أمريكة أدانتها طاملا التي االنتحارية العملية تنفيذه وقبل
القاتل قام الخارج، يف امُلحتل العدو ومقاومة الداخل، يف األبرياء عىل الُعدوان بني الفرق
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ُرعاة لباس وارتدى حياته، اإلعالُم مجتمٍع يف والصورة بالصوت لها وسجَّ عليها، بالتدرب
واعرتف الفردية. والبطولة الشجاعة وإظهار القوة، استعمال يف األمريكي النموذج البقر؛
سارتر بول جان أبطال مثل عليها، والدافع بالجريمة به الخاصة اإلعالم أجهزة أمام

االنتحار. قبل وأفعالهم حياتهم يُسجلون وهم
األمريكي املجتمع هو والسبب عنه. بديل ال أوحد واختياٌر منه، ِفكاك ال قدر هو
وتفادي الجريمة هذه ملنع فرصة بليون مائة هناك كانت آخر. خياًرا له يرتك لم الذي
يمكن كان الحائط. إىل وجهه مًدى، أقىص إىل الربيء امُلواطن هذا دفع ولكنه الحادثة،
أن واملساواة، واإلخاء الحرية الفرنسية، الثورة مبادئ عىل قام الذي األمريكي للمجتمع

األوائل. سني املؤسِّ اآلباء وبُمثُل الدستور، ومبادئ االستقالل، بإعالن يتمسك
وحرية األفراد حرية العالم؛ يف الحرية عن يُدافع أن األمريكي للمجتمع يمكن كان
األمريكية اإلدارة وتشدُّق نيويورك، ميناء يف الحرية بتمثال االكتفاء من بدًال الشعوب،
والديمقراطية. الحرية وقيم الحر العالم عن تُدافع إنما وأفغانستان العراق بغزوها بأنها
من ٪٥ من أقلُّ يمتلك أن من بدًال ثرواته يف الشعوب باقي يُشارك أن يمكن كان
تنمية مشاريع يف يُساهم أن يمكن كان العالم. ثروات من ٪٩٠ نسبة العالم سكان
عندما األبيض الرجل سبَّبه الذي أفريقية يف التصحر عىل ويقيض الثالث، العالم قدرات
والجوع الجفاف عىل ويقيض راحل. أنه يعلم ألنه أعطاها؛ مما أكثر أفريقية من أخذ
وإريرتيا والصومال السودان وجنوب ومايل تشاد يف سنويٍّا املاليني تحصد التي واألمراض
مساحة لزيادة القنوات ويشقَّ الجسور، ويبنَي السدود، يُقيم أن يُمكنه كان وبنجالدش.

وأفغانستان. العراق يف يفعل كما تدمريها من بدًال املزروعة، األرايض
الجرائم اقرتاف يف امُلبارش غري السبب هو إذن. األمريكي املجتمع مسئولية إنها
الطالب هذا قرَّر لذلك األبرياء؛ دماء سفك عىل تعوَّد ألنه بالدماء؛ الشباب دم وتلويث
مآسيه من األمريكي املجتمع تخليص وقرَّر والفرار، الهروب وعدم املواجهة الشابُّ
جميًعا البرش أخطاء ل وتحمُّ وإخوته، أبنائه أرسته، تخليص قرَّر كما وآثامه، ورشوره
العراق يف يوم كل يُصَلب ألنه جديد من يُصَلب فاملسيح املسيح؛ السيد فعل كما
الداخل يف يُصلب والسودان، وإيران وسورية وكشمري والشيشان وفلسطني وأفغانستان
يف أمريكة أوزار يتحمل الشاب هذا فإن العالم، أوزار أمريكة تتحمل وكما الخارج. ويف
أمريكة د. الجالَّ وهو الضحية هي أمريكة وليست د، الجالَّ وأمريكة الضحية، فهو العالم؛
وتنتهي عليها. األمريكي بالُعدوان قدرها تُواجه الشعوب أن كما الداخل، يف قدرها تُواجه

حتمية. إىل االختيار وينتهي قدرية، إىل الحرية
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اليشء وفاقد الخارج. يف انهيارها إىل سيؤدِّي الذي هو الداخل من أمريكي انهياٌر
مجتمعه عىل األمريكي بُعدوان ِفعل رد يُحِدث الخارج يف األمريكي الُعدوان يُعطيه. ال
إن لآلخرين. هي تسقيها التي املرارة من أبنائها يد عىل أمريكة تذُوق حتى الداخل؛ يف
الخاوي واملجتمع الخارج، يف ُمصَمتًا يكون أن يستطيع ال الداخل من املفرَّغ املجتمع
القوة أمريكة استعمال من وبالرغم الخارج. يف صامًدا يكون أن يستطيع ال الداخل من
من فيها ينخر العدم فإن الشامل، الدمار أسلحة أنواع وجميع الخارج، يف امُلفِرطة
خرطومه اْلتَوى مهما عجزه وإثبات بإثارته عليه الفيل أذن يف النملة تقيض وقد الداخل.

أنيابه. وطالت
ج املدجَّ األمريكي للمجتمع ر مصغَّ نموذٌج هو الضحية، الطالب اسم وهو شو، إن
وكما ضحية. إىل د الجالَّ ل فيتحوَّ نفسه؛ يقتل النهاية يف ولكنه األبرياء، لقتل بالسالح

تَقتلون.» به الذي السيف بنفس «تُقتَلون اإلنجيل: يقول

الجديدة واملحافظة الصهيونية

العربي، الوطن عىل للهيمنة الصهيونية الحديث؛ العرص سادتَا للهيمنة أيديولوجيتان
املتحدة والواليات أوروبة الغربي، العالم وعىل وآسيا، أفريقية يف اإلسالمي والعالم بل
العالم عىل للهيمنة الجديدة واملحافظة مًعا. والجديد القديم العاملني عىل أي األمريكية؛
الطبيعية والثروة الطاقة مصادر الالتينية، وأمريكة وآسيا أفريقية يف خاصًة كله،
أوطانهم، احتلَّت مًعا. منهما واملسلمون العرب عانى وقد واالستهالك. الرخيصة والعمالة
فقدانها بعد الخارجي التأييد فيهما تجد السياسية، نُُظمهم وتابعت شعوبهم، واستعبدت

الداخلية. الرشعية
تبنَّتهما اللتني والدولتني األيديولوجيتني بني والهدف والبنية النشأة يف اتفاق وهناك
آخر؛ شعب أنقاض عىل الدولتني كلتا نشأت فقد األمريكية؛ املتحدة والواليات إرسائيل
مجموعة إىل الفلسطيني الشعب ل تحوَّ األصليني. أمريكة وسكان الفلسطيني، الشعب
العالم. بقاع باقي ويف وأمريكة أوروبة ويف املخيَّمات يف فلسطني، خارج الالجئني من
لشعب شعب بال «أرض شعار تحت العالم بقاع كل من يهودية ِهجراٌت محلَّهم وحلَّت

أرض». بال
داخل محميَّاٍت يف الُحمر) (الهنود األصليني أمريكة سكان من ى تبقَّ ما عاش وكما

امُلغتَصب. وطنهم داخل ُقًرى يف ١٩٤٨م عرب يعيش كذلك وطنهم،
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وظلَّت امُلهاجرة، للشعوب انصهار» «بوتقة نفسها جعل يف أمريكة فشلت وكما
واآلسيويني، واإلسبان ود، والسُّ الِبيض بني الرئيسية قضاياها أحد العنرصية القضية
اليهود بني إرسائيل يف رئيسية مسألًة الِعرقية املسألة ظلَّت كذلك واملسلمني، والعرب
األغنياء بني والعلمانيني، الدينيني بني (األشكناز)، الغربيني واليهود (السفرديم) الرشقيني

السالم. وأنصار الحرب أنصار بني والفقراء،
عام أمريكة كولومبوس وصل فقد الحديث؛ العرص نتاج حديثتان، دولتان كالهما
الخرائط وبنفس باألندلس، املسلمني معاقل آخر ١٤٩٢م غرناطة سقوط بعد ١٤٩٤م،
قرون خمسة حواَيل املتحدة الواليات فُعْمر األرض؛ كروية عن تتحدث التي العربية
ما وحضارات والعراق القديمة مرص السنني، آالف وعمرها العربية، بالشعوب مقارنًة

السعيد. اليمن وحضارة العربية الجزيرة وِشبه كنعان أرض وفلسطني النهَرين بني
فقد سياسيتني؛ أيديولوجيتنَي إىل دينيتني نزعتنَي من األيديولوجيتان تحوَّلت وقد
الرتاث عىل املحافظة أجل من عرش التاسع القرن يف روحية نزعًة الصهيونية نشأت
ثم ومندلسون، اسبينوزا عند العقالني التنوير فشل أن بعد الكايل عند اليهودي الروحي
أوروبة مجموع يف اليهود اضطهاد إثر العرشين القرن يف سياسية أيديولوجيٍة إىل تحوَّلت
للِملل النازي االضطهاد وبداية فرنسة، يف الشهرية درايفوس حادثة بعد وغربًا رشًقا
رءوس واستثمار الوطني االنتماء رفضت والتي اليهود، مثل الجرمانية غري واألعراق
وحدث الجيتو. وحياة والخصوصية العزلة وآثرت الوطنية، التنمية مشاريع يف أموالها
الرتاث عىل للمحافظة دينية نزعًة نشأت التي الجديدة املحافظة النزعة يف ل التحوُّ نفس
سياسية أيديولوجيٍة إىل تتحول أن وقبل األمريكية، الدنيوية املادية النزعة ضد املسيحي

الحالية. األمريكية اإلدارة يف الُجدد امُلحافظني عند
العالم إلنقاذ أمريكة هللا اختار فقد اإللهي؛ االختيار عىل األيديولوجيتان وتقوم
األمريكية املسيحية الِفرق بعض إن بل باهلل»، «نثق الدوالر عىل مدوَّن هو وكما وقيادته،
للتأكيد أنبيائها ألحد أُعطيت قد جديدة نبوًة وأن لها، ظهر قد املسيح بأن تدَّعي
وأنبياء، رسل وُدعاتها السماء، من أيديولوجية فهي للعالم؛ األبيض الرجل إنقاذ عىل
أصفياء. أتقياء أطهار مصالح. تُوجههم وال يُخطئون، ال وأولياء. ِقديسون وُمحققوها

يف إرسائيل هزيمة الهزائم، تكرَّرت لو حتى بالنرص إلهي وعٍد عىل يقوم وكالهما
يف الرب فجيش ٢٠٠٦م؛ يوليو يف لبنان حرب يف هللا حزب وأمام ١٩٧٣م، أكتوبر حرب
أمام تصمد لم ولو حتى كله، العالم غزو عىل قادرة األمريكية والقوة يُقَهر، ال إرسائيل

واألفغانية. العراقية املقاومة
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وغريهم املختار، هللا شعب إال يوجد ال إرسائيل ففي باآلخر؛ يعرتف ال وكالهما
لهم يجوز .(٧٥ عمران: (آل َسِبيٌل﴾ يِّنَي اْألُمِّ ِيف َعَليْنَا َليَْس ﴿َقالُوا أغيار، أي «جونيم»؛
نساءً والبرش، والحرب الزرع عىل والقضاء األرايض وتجريف والتدمري والقتل الذبح
الحر، العالم نموذج والديمقراطية، الحرية إال توجد ال أمريكة ويف وشيوًخا. وأطفاًال

به. كله العالم يقتدي الذي النموذج هو األمريكي والنموذج
أغراضه، لتحقيق والدمار الحرب أساليب وكافة والعنف القوة يستعمل كالهما
فأمريكة اإلرسائييل؛ والجيش األمريكي الجيش هما العالم يف جيَشني أقوى أن ويُذاع
كل يف املنترشة قواعدها خالل من وطريانها وصواريخها أساطيلها وتستطيع حدود، بال
حدودها حدود، بال أيًضا وإرسائيل الخمس. العالم قارَّات كل إىل الوصول العالم أنحاء
وأوروبة. وأفريقية آسيا أواسط إىل إليه الوصول اإلرسائييل الدفاع جيش يستطيع ما هي
الحر العالم وكل إرسائيل، يف الفرات إىل النيل من واالنتشار، ع للتوسُّ إمرباطورية كالهما

أمريكة. يف
للعالم، واملالية االقتصادية املقدَّرات عىل والسيطرة والثروة واملال القوة يعبد كالهما
الجنسيات، امُلتعددة والرشكات الكربى والصناعات واالستثمارات والرشكات والبنوك

السياسة. عىل تُسيطر االقتصاد خالل ومن للقارَّات. العابرة
وعوائده اإلسالمي العربي النفط عىل السيطرة مشرتكة؛ مصالح ذو كالهما
العالم. يف الطبيعية الثروة مصادر وكل العربية األسواق عىل والسيطرة واستثماراته،
الظاهر، يف دينية .(٢٤ (الجاثية: ْهُر﴾ الدَّ إِالَّ يُْهِلُكنَا ﴿َوَما املادية القيم فيه تتحكم كالهما

الباطن. يف ومادية
القضاء يبغي كالهما والوفرة. الرفاهية بدعوى االستهالك ثقافة يُشيعان كالهما
العالم. عىل السيطرة لهما تتم حتى واقتصاديٍّا؛ وسياسيٍّا ثقافيٍّا الشعوب، استقالل عىل
أن إال كربى، قارٌَّة وأمريكة صغرية، دولٌة إرسائيل الظاهر، يف الخالف من وبالرغم
الكربى والدولة العالم، يف النفوذ خالل من الكربى الدولة بدور تقوم الصغرى الدولة
ملصالحها بعيدة ورؤيٍة تاريخي وعي دون النظر قصرية صغرى دولة بدور تقوم
املال يف الخارجي العون عىل وجودها يف تعتمد إرسائيل أن من وبالرغم ومستقبلها.
االضطهاد أشكال وكافة النازية اقرتفته ملا تجاهها بالذنب الغرب وإحساس والسالح،
ملا الكربى الدول سياسات وترسم الخاصة، بلعبتها تقوم أنها إال العالم، يف لليهود
بالرغم أمريكة وكذلك الطويل. التاريخي وتراثها الشعوب مختلف خربات من اكتسبته
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الضغط لجماعات خاضعة أنها إال االقتصادية، الداخلية امُلقومات كل تملك أنها من
لصالحها. املتحدة الواليات سياسات لتوجيه الصهيوني اللوبي ومنها املختلفة،

واملحافظة الصهيونية بني د يوحِّ الذي هو واألهداف والبنية النشأة يف االتفاق هذا
فغزُو األعمى؛ التطابق حد إىل اإلرسائيلية والسياسة األمريكية السياسة بني الجديدة،
لصالح والتطبيع والسالم أوًال، إرسائيل لحماية إيران وتهديد أوًال، إرسائيل لصالح العراق
دت وحَّ لقد بل أوًال، إرسائيل ملصلحة االعتدال لصالح العنف ومناهضة أوًال، إرسائيل
األهداف تُحقق واحدة أيديولوجيٍة يف بينهما الصهيونية املسيحية أو املسيحية الصهيونية

املشرتكة.
لهما عداء موجة واألمريكية الصهيونية والسياستان األيديولوجيتان خلقت ولقد
وتوسًعا. وهيمنة عنرصيًة باعتبارهما الحر، العالم قلب يف حتى العالم، أنحاء كل يف
وليس الشعوب بني املساواة عىل القوة، عىل وليس العدل عىل يقوم جديٍد بعالٍم تبرشِّ
املناهضة والحركات التاريخ فالسفة بعض ذلك دفع وقد العنرصي. االستعالء عىل
وبنهاية بل األمريكي، والتفوق اإلرسائييل التفوق األسطورتنَي؛ انهيار برسعة التنبؤ إىل
وثمود، عاد بقوم أُسوًة قرص، أم األمد طال املستقبل، يف األمريكية واإلمرباطورية إرسائيل

وهامان. وفرعون

اليهودية الدولة

الديمقراطية واحة بل ديمقراطية، دولٌة أنها أسطورة عىل نشأتها منذ إرسائيل عاشت
دولٌة وهي انقالبية. عسكريات أو ملكية عربية، ديكتاتوريات وسط األوسط الرشق يف
كل من اليهودية الهجرات تأتيها أشكناز. وغربيون سفارديم، رشقيون بها تعدُّدية
لكل مفتوحة والقدس العاليا. إىل الدياسبورا من وصفراء، وسوداء بيضاء األجناس،
حرية ترعى التي العلمانية الدولة حماية يف واملسيحية اإلسالمية واملقدسات األديان،
سطح تحت تملكه إرسائيل فإن األرض، فوق من األقىص املسلمون امتلك ولو العبادة.

سليمان. هيكل قواعد حتى األرض
التحرير منظَّمة إنشاء منذ الفلسطيني الوطني امليثاق يف مدوَّنًا هذا وكان
برصف املساواة، قدم عىل امُلواطنني كل فيها يعيش تعدُّدية علمانية دولة الفلسطينية،

والطائفة. والدين الِعرق عن النظر
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خالية خالصة يهودية دولًة الحقيقة يف تريد كانت ألنها إرسائيل به تعرتف ولم
دعاية مجرد العلمانية التعددية الدولة وكانت النصارى. أو املسلمني أو العرب من
وزعيم املسلمني اإلخوان من البحر يف إلقاءها يريدون الذين أعداءها ألن الغرب؛ أمام
يف ذلك بعد ظهر ما وهو فلسطني. ُمفتي ورئيسهم ام، القسَّ الدين عز الشيخ مقاومتهم

اإلسالمي. والجهاد ياسني والشيخ حماس
التي الفلسطينية بالدولة لالعرتاف رشًطا إرسائيل وضعت أنابوليس مؤتمر وقبل
خطاب ويف يهودية. دولٌة أنها وهو واألفعال، األرض دون األقوال، ويف األذهان يف زالت ما
قرار مع يتَّفق ما وهو لليهود، قومية دولٌة إرسائيل إن قال االفتتاحي األمريكي الرئيس
عن الدفاع ذلك من والغاية لليهود. والثانية للعرب واحدة دولتان؛ ١٩٤٨م، يف التقسيم

العاجل. دون اآلجل إىل والنظر الطويل، األمد عىل الصهيوني الكيان
الجوار دول ألرايض واحتاللها عها توسُّ عىل الحفاظ تستطع لم إرسائيل دامت ما
إال اعرتاف وال سالم ال أنه عىل العربي واإلرصار املقاومة، ازدياد بعد نهاية ال ما إىل
السابقة املؤتمرات بذلك قرَّرت وكما ١٩٦٧م، منذ املحتلة األرايض من االنسحاب بعد
يف األرض العربية؛ السالم مبادرة بوضوٍح ذلك عن ت عربَّ وكما وأوسلو، مدريد يف
ع والتوسُّ العسكري فاالنتصار الكامل؛ التطبيع مقابل يف الكامل االنسحاب السالم، مقابل
املقاومة تهضم. أن تستطيع ال ما َقْضم إرسائيل تستطيع ال حدود. لهما االستيطاني
برصف العربي الوجدان عىل الغالب هو زال ما والرفض مستمرَّة، واملقاطعة تشتد،

الحكومات. تريده أو تفعله عما النظر
أهداف: أربعة تحقيق إرسائيل تريد اليهودية، الدولة الجديد، امَلطلب وبهذا

مليون من ألكثر السكاني التزايد أصبح أن بعد إرسائيل من ١٩٤٨م عرب إخراج األول:
٢٠٥٠م عام حتى أنه تُفيد والتقارير إرسائيل. عىل ثقيًال ا همٍّ االحتالل منذ عربي
تكاثروا «تناسلوا الهجرات، ازدادت مهما اإلرسائيليني عدد إرسائيل يف العرب يتجاوز

القيامة.» يوم األمم بكم ُمباٍه فإني
وإذا املعيشة. مستوى انخفاض من خوًفا التكاثر يُحبُّون ال أنانيُّون والغربيون
األغلبية يكونون العرب فإن إخوانهم، إىل العرب اليهود الطويل األمد عىل انضمَّ ما
من ُمواطنني إىل إرسائيل عرب ويتحول ورشعيتها، الدولة ُهوية وتضيع إرسائيل، يف
الحال هو كما الثانية الدرجة من ُمواطنني وليسوا األغلبية، لهم كانت ملا األوىل الدرجة
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الذين ١٩٦٧م بعد اإلرسائيليني امُلستوطنني مع تبادلهم يتم األحوال أحسن ويف اآلن.
الفلسطينية الدولة يف إرسائيليني ُمقابل يف إرسائيل يف عرب املليون، أرباع ثالثة قاَربوا

قامت. إن
١٩٦٧م الجئي إىل باإلضافة ١٩٤٨م، منذ الفلسطينيني الالجئني مشكلة حل الثاني:
الوطن كافة يف وامُلنترشين ومرص، واألردن وسورية لبنان يف املخيَّمات يف امُلقيمني
ثَم ومن العالم؛ بقاع كل يف الشتات ويف وأمريكة، أوروبة يف الخارج ويف بل العربي،
وممارسة املقاومة، يف شبابها تجنيد فيها يسُهل سكانية عاٍت تجمُّ من التخلُّص يمكن
ذلك، عىل شاهٌد غزة يف وحماس وإرسائيل. أمريكية بلغة «اإلرهاب» وتفريخ العنف
غري وهم يهودية دولٍة إىل العودة لهم يحقُّ وال آخر. شاهٌد لبنان جنوب يف هللا وحزب
الطائفة. لصالح امُلواطن وُهوية الدين، لصالح الوطن وينتهي ونصارى. مسلمني يهود،
الشتات من استمراًرا اليهودية، الدولة إرسائيل، إىل العالم يهود هجرة رشعية الثالث:
الداخل؛ إىل إرسائيل خارج يهودي مليون ثمانية استيعاب يمكنها بحيث العليا، إىل
يهود فيهم بما العالم، يف اليهود عدد وهم مليونًا، عرش أربعة إرسائيل تصبح وبالتايل
املحيط وسط السكاني ي الكمِّ األمن من نوع وهو خاصًة. ونيويورك عامًة، أمريكة
حرب فبعد املسلمني. من وربع مليار وسط عربي مليون وخمسون ثالثمائة العربي،
هللا وحزب اللبنانية، املقاومة مقدمته ويف لبنان وحرب ١٩٧٣م، (ترشين) أكتوبر
الصواريخ. واستعمال الحرب، وإدارة الكيف، العرب أحسن ٢٠٠٦م، عام قلبها يف
وُمسلمو الشوارع، عىل امُلسيطرة هي اإلسالمية والحمية يوم، بعد يوًما تقوى وإيران
يف االستشهاد إىل يتُوقون والصني آسيا وأواسط واملاليو وبنجالديش أندونيسية
واملسلمني. العرب صالح يف كان ولو حتى بكمٍّ ا كمٍّ تُقابل اليهودية فالدولة القدس؛

واملسلمني. للعرب وعداؤها لها، وأمريكة الغرب نرصة يكفيها
امليعاد أرض أساطري عىل تقوم ال الصهيوني، للكيان جديدة رشعية إعطاء الرابع:
الجغرافية طبيعة عىل بل للتوراة، خاصة قراءٍة من املستمدة املختار هللا وشعب
وقبطية، إسالمية وشيعية، ُسنية طائفية ُدَويالٍت إىل تجزئتها بعد املنطقة يف السياسية
دولًة إرسائيل تكون وبالتايل وزنجية؛ وبربرية عربية وكردية، تركمانية ِعرقية، أو

املنطقة. شعوب باقي مثل والدين الِعرق بني تجمع يهودية
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النظام يف املثل بنفسها ترضب التي وهي نفسها، أمريكة ذلك تعلن أن والعجيب
أخرى دعايٌة وهي الجميع. فيها يتساوى التي االنصهار بوتقة التعددي، الديمقراطي
اختصار وهي ،WASP «الواسب» وتصدِّي و«السمراء»، «السوداء» األقليات الضطهاد نظًرا
دولًة ستكون أنها أعلنت امُلقاومة فلسطني أن ولو األنجلوساكسون. الِبيض للربتستانت
عن وماذا واإلرهاب. والعنف باألصولية اتهامها وتم تقعد، ولم الدنيا لقامت إسالمية
نرصانية دولًة يكوِّنون أم العربية القومية للدولة ون ينضمُّ هل عرب، وهم الشام نصارى
أم عربية دولًة نفسه يُعلن هل لبنان، عن وماذا اإلسالم؟ قبل الشام غساسنة فعل كما
شيعية؟ أم ُسنية دولًة نفسه يُعلن هل الخليج، عن وماذا شيعية؟ أم ُسنية أم مارونية
هل السودان، عن وماذا شافعية؟ دولًة أم زيدية دولًة نفسه يُعلن هل اليمن، عن وماذا
املغرب دول عن وماذا وثنية؟ أو مسيحية أو إسالمية زنجية، أم عربية دولًة نفسه يُعلن

(أمازيغية)؟ بربرية دولًة أم عربية دولًة نفسها عن تُعلن هل العربي،
الطالبان يحكمها إرهابية أصولية دولٌة أنها أفغانستان لغزو أمريكة حجة كانت
الدولة أفغانستان إرهاب عن يقلُّ ال اليهودية الدولة إرسائيل وإرهاب الدن. بن وأسامة
دولة إنشاء يف حقها عن تُعلن التي اإلسالمية الحركات كل أمريكة وتُعادي اإلسالمية.
اإلسالمي والحكم باإلرهاب، وتتَّهمه إيران يف اإلسالمي الحكم أمريكة وتُعادي إسالمية.
إىل الرشعية املحاكم وصول وتُعارض عنه، وكردفان الجنوب فصل وتُحاول السودان يف
الديكتاتوري العسكري الحكم تأييد أو غزوه، عىل أثيوبية وتُساعد الصومال، يف الحكم
من خوًفا الجديد أو الكبري األوسط الرشق يف الديمقراطية شعار ترفع وهي باكستان، يف
امُلعتدلني اإلسالميني بوصول تُرحب ال إنها بل الحكم، إىل فيه اإلسالمية املعارضة وصول
وترفض والتنمية. العدالة حزبَي يف ممثًَّال واملغرب، تركية يف الحكم إىل امُلستنري اإلسالم أو
تقبل حني يف مختلف، وديٍن ُمغايرة ثقافة ذاُت ألنها األوروبي االتحاد تركية دخول
أحداث بعد خاصًة والغرب، ألمريكة تهديًدا اإلسالم وتعترب اليهودية. الدولة انضمام

ونيويورك. واشنطن يف سبتمرب
نزعتان الفريَقني من فكلٌّ الُجدد؛ والصهيونيني الُجدد امُلحافظني بني فرق ال
منظَّمتان والجهاد حماس أن حني يف اإللهي، االختيار باسم يحكمون أصوليتان

إرهابيتان.
ال ألنه الثيوقراطية؛ الدول باقي ِمثل ستذهب اليهودية» «الدولة أن والحقيقة
رشقية وإصالحية، وليربالية أرثوذكسية يهودية، مذاهب عدة بل واحدة، يهوديٌة توجد

169



الزمان هذا عرب

الجديدة الرشعية عليها ستقوم يهودية فأي وعقالنية. سلفية وغربية، عربية وغربية،
وستنتهي املختار، هللا وشعب امليعاد أساطري ذهبت كما ستذهب الصهيوني؟ للكيان
َشِديٌد﴾ بَيْنَُهْم ﴿بَأُْسُهْم أفريقية جنوب يف العنرصي النظام انتهى كما العنرصية الدولة

.(١٤ (الحرش:
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املراجع

النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ أبريل ١٩ الدستور، ٢٠٠٧م؛ أبريل ١٤ االتحاد، •
٢٠٠٧م. أبريل ٢٢

النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ يوليو ١٢ الدستور، ٢٠٠٧م؛ يونيو ٢٣ االتحاد، •
٢٠٠٧م. يونيو ٢٤

النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ يوليو ٥ الدستور، ٢٠٠٧م؛ يونيو ٣٠ االتحاد، •
٢٠٠٧م. يوليو ١

النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ يوليو ٢٦ الدستور، ٢٠٠٧م؛ يوليو ٢٨ االتحاد، •
٢٠٠٧م. يوليو ٢٩

٢٠٠٧م. سبتمرب ١٦ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ سبتمرب ١٥ االتحاد، •
النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ سبتمرب ٣٠ الدستور، ٢٠٠٧م؛ سبتمرب ٢٩ االتحاد، •

٢٠٠٧م. سبتمرب ٣٠
النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ أكتوبر ١١ الدستور، ٢٠٠٧م؛ أكتوبر ٦ االتحاد، •

٢٠٠٧م. نوفمرب ٢٥
النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ أكتوبر ١٨ الدستور، ٢٠٠٧م؛ أكتوبر ١٣ االتحاد، •

٢٠٠٧م. ديسمرب ٢
٢٠٠٧م. أكتوبر ٢١ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ أكتوبر ٢٠ االتحاد، •

٢٠٠٧م. ديسمرب ١٩ الدستور، ٢٠٠٧م؛ ديسمرب ٢٢ االتحاد، •
٢٠٠٧م. ديسمرب ٢٩ االتحاد، •
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مايو ١٥ الزمان، ٢٠٠٧م؛ مايو ١٧ الدستور، ٢٠٠٧م؛ مايو ١٩ االتحاد، •
٢٠٠٧م. مايو ٢٠ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛

٢٧ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ مايو ٢٤ الدستور، ٢٠٠٧م؛ مايو ٢٦ االتحاد، •
٢٠٠٧م. مايو

مايو ٣٠ الزمان، ٢٠٠٧م؛ مايو ٣١ الدستور، ٢٠٠٧م؛ يونيو ٢ االتحاد، •
٢٠٠٧م. يونيو ٣ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛

٢٠٠٧م. نوفمرب ١٨ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ نوفمرب ١٧ االتحاد، •
٢٠٠٧م. ديسمرب ١٦ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ ديسمرب ١٥ االتحاد، •

٢٠٠٧م. مارس ١٢ الدستور، ٢٠٠٧م؛ مارس ١٠ االتحاد، •
أبريل ٥ الزمان، ٢٠٠٧م؛ أبريل ١٢ ،١٠ الدستور، ٢٠٠٧م؛ أبريل ٧ االتحاد، •

٢٠٠٧م. أبريل ١٥ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛
النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛ يوليو ١٩ الدستور، ٢٠٠٧م؛ يوليو ٢١ االتحاد، •

٢٠٠٧م. يوليو ٢٢
العربي ٢٠٠٧م؛ أغسطس ١٦ الدستور، ٢٠٠٧م؛ أغسطس ١٨ االتحاد، •

٢٠٠٧م. أغسطس ١٩ النارصي،
٢٠٠٧م. نوفمرب ٢٢ الدستور، ٢٠٠٧م؛ نوفمرب ٢٤ االتحاد، •

مايو ٩ الزمان، ٢٠٠٧م؛ مايو ١٠ الدستور، ٢٠٠٧م؛ مايو ١٢ االتحاد، •
٢٠٠٧م. مايو ١٣ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛

٢٠٠٧م. مايو ٨ الدستور، ٢٠٠٧م؛ مايو ٥ االتحاد، •
ديسمرب ٦ الزمان، ٢٠٠٧م؛ ديسمرب ٦ الدستور، ٢٠٠٧م؛ ديسمرب ٨ االتحاد، •

٢٠٠٧م. ديسمرب ٩ النارصي، العربي ٢٠٠٧م؛
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