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كورونا ..وعبقرية ألبير كامو في "الطاعون"

أعـدت قـبل أيـام قـراءة روايـة "الـطاعـون" ،رائـعة الـفيلسوف واألديـب الـفرنـسي الـوجـودي الـكبير
ألبير كامو والتي حاز عليها جائزة نوبل لألدب عام .1957
ويــالــلعجب مــن عــمق هــذا الــرجــل وإبــداعــه لــيس فــي تــصويــر املــعانــاة فــقط ،وإنــما فــي نــظرتــه
الـشمولـية ألبـعاد الـوبـاء وعـالقـته بـالـنزعـة الـفرديـة الـتي هـيمنت عـلى الـحضارة الـغربـية ،وتـأكـيده
أن نجاة البشرية تكمن في التواصل والتضامن االجتماعي ،ال في األنانية والجشع.
***
ك ــام ــو يتح ــدث ف ــي ال ــرواي ــة ع ــن م ــدي ــنة وه ــران الج ــزائ ــري ــة ،وه ــي رم ــز ل ــلمدن األوروب ــية ك ــما
سيتبني من مسار الرواية.
يـقول "هـناك طـريـقة سهـلة لـلتعرف عـلى مـديـنة مـا ،وهـي أن نـعرف كـيف يشـتغل فـيها سـكانـها
وكيف يحبون وكيف يموتون".
ثــم يــصف وهــران ـ وهــو يــقصد حــتما كــل املــدن الــغربــية ـ بــأن "أهــلها يــعملون كــثيرا مــن أجــل
ال ــثراء ،وي ــوج ــهون ع ــناي ــتهم ل ــلملذات ،ف ــهم ي ــحبون ال ــنساء وال ــسينما واالس ــتحمام ف ــي البح ــر،
ورغبات شبابها عنيفة وعابرة".
وه ــو ه ــنا ي ــنتقد ال ــنزع ــة ال ــفردي ــة ف ــي ه ــذه ال ــحضارة ،ال ــقائ ــمة ع ــلى ال ــجشع واألن ــان ــية وع ــدم
االك ــتراث ل ــآلخ ــري ــن ،ث ــم يظه ــر خ ــطر ه ــذا ك ــله ب ــعد أن ت ــصاب امل ــدي ــنة ب ــال ــطاع ــون ،وك ــم ت ــبدو
الرواية عجيبة في أحداثها كأنه يتحدث عن حالنا اليوم مع انتشار وباء "كورونا" !
يـروي كـامـو كـيف تـصرفـت السـلطة فـي الـبدايـة بـال مـباالة مـن ظـهور جـرذ هـنا ونـفوق عـدد مـن
الجـرذان هـناك ،ثـم يسـتمر فـي نـقد الـنزعـة الـفرديـة مـن خـالل شـخصيتي الـطبيب "بـرنـار ريـو"
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والـغريـب "جـان تـارو" ،الـلذان بـذال جـهودا كـبيرة لـحث الـناس عـلى الـتطوع لحـمايـة املـديـنة مـن
الــوبــاء الــقاتــل ..إال أن الــطاعــون كــان قــد اســتشرى ،وبــدأ يــحصد األرواح بــال تــمييز ،أطــفاال
وش ــيوخ ــا ،رج ــاال ون ــساء ،ح ــتى أص ــبح م ــقتل ال ــرج ــل م ــثل ق ــتل ال ــذب ــاب ،وال ــجثث ت ــرم ــى ف ــي
املحارق باألكوام !
***
أل ــبير ك ــام ــو ف ــي رواي ــة "ال ــطاع ــون" ي ــطرح ال ــكثير م ــن امل ــسائ ــل امل ــهمة ،م ــنها إم ــكان ــية ت ــصور
املــعانــاة كتجــربــة إنــسانــية مشــتركــة ال كــعبء فــردي خــاص ،وهــذا مــا نــالحــظه الــيوم مــع وبــاء
كــورونــا الجــديــد ،حــيث أصــبحت املــعانــاة عــامــة ومشــتركــة ،والــرعــب صــار عــاملــيا وواحــدا ،فــكل
فـرد فـينا يـشعر الـيوم بـأن حـياتـه مهـددة بـالخـطر ،وحـياة اآلخـريـن كـذلـك بـنفس الـدرجـة ،يخـرج
أحدنا ليشتري كيس خبز وهو ال يعرف إن كان سيعود حامال للفيروس واملوت أم ال !
ك ــما ي ــناق ــش ك ــام ــو ق ــضية أخ ــالق ــية م ــهمة ت ــتمثل ف ــي م ــسؤول ــية االن ــسان ع ــن ب ــقية البش ــر،
وال ــتشاب ــك ال ــغري ــب ب ــني ال ــسعادة ال ــفردي ــة وب ــني االل ــتزام األخ ــالق ــي ت ــجاه اآلخ ــري ــن ،وي ــصور
كـامـو كـيف أن مـن يـسهمون فـي تـخفيف املـعانـاة عـن غـيرهـم ،هـم أكـثر الـناس سـعادة وراحـة،
بينما األشرار هم األنانيون الذين ال ينظرون للوباء على أنه خطر مشترك.
ومــن األفــكار الــعميقة الــتي يــطرحــها كــامــو فــي "الــطاعــون" فــكرة تــتعلق بــالــنظام االجــتماعــي
وكـ ــيف تـ ــجعله الـ ــكوارث يـ ــنقلب رأسـ ــا عـ ــلى عـ ــقب ،فـ ــيصبح الـ ــتفكير والـ ــتركـ ــيز عـ ــلى اللحـ ــظة
الــحالــية) ،هــنا واآلن( فحســب ،إذ تــجبرنــا حــقيقة حــضور املــوت واقــترابــه عــلى نــطاق واســع،
ع ــلى ت ــرك ــيز اه ــتمام ك ــل واح ــد م ــنا ع ــلى م ــتطلبات ح ــيات ــه ال ــيوم ــية ،وال ــبقاء ع ــلى ق ــيد ال ــحياة،
الــذي يــصبح الهــدف األهــم ،وهــنا تتجــلى روعــة وعــمق ألــبير كــامــو حــني يــربــط كــل ذلــك بــقيمة
وأهـمية الـتضامـن االجـتماعـي ،فـالـنجاة مـرهـونـة بـالـتعاون والـعمل املشـترك ومـساعـدة بـعضنا
البعض.
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وربـما ال نـحتاج الـى ذكـاء خـاص لـندرك مـا أصـاب دوال مـتقدمـة وغـنية الـيوم مـن هـلع وانـهيار
نـ ــتيجة "الـ ــنزعـ ــة الـ ــفرديـ ــة" ،فـ ــي مـ ــقابـ ــل صـ ــمود دول صـ ــغيرة وبـ ــإمـ ــكانـ ــات مـ ــتواضـ ــعة بسـ ــبب
التضامن االجتماعي.
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جيرمي بنثامو دمار العالم
فـي السـبعينيات مـن الـقرن العشـريـن ظهـرت عـلى أحـد مـوديـالت سـيارة مـشهورة فـي أمـيركـا
مـشكلة خـطيرة بسـبب عـيب بـالـتصنيع ،حـيث كـان خـزان الـوقـود ينفجـر بسـرعـة عـند اصـطدام
ال ــسيارة م ــن الخ ــلف مخ ــلفا ق ــتلى وج ــرح ــى .م ــاذا ف ــعلت الش ــرك ــة م ــع ه ــذه امل ــشكلة؟ ت ــعام ــلت
ب ــال ــعقلية األم ــيرك ــية ال ــكالس ــيكية ال ــتي ت ــنطلق م ــن ف ــلسفة ج ــيرم ــي ب ــنثام )ف ــيلسوف انج ــليزي
تــوفــي عــام  ،1832مــؤســس الــفلسفة الــنفعية فــي األخــالق ،والــتي تــنكر وجــود الــقيم وتــرد كــل
ش ــيء ل ــلمنفعة ،ب ــحيث ي ــكون ال ــخير ه ــو م ــا ي ــحقق امل ــنفعة ،والش ــر ه ــو ال ــذي يس ــبب األل ــم(،
قــامــت الشــركــة بــعملية "تحــليل لــلخسائــر واملــنافــع" والــتي تــشكل عــصب فــلسفة بــنثام الــنفعية
وبــموجــبها يتحــدد مــا هــو الــخير ومــا هــو الشــر ،فــوجــدوا أن تــكلفة وضــع قــطعة حــديــد لحــمايــة
خـزان الـوقـود عـند االصـطدام سـيكلف  11دوالرا لـكل سـيارة ،وكـان عـدد الـسيارات املـتضررة
حــينها  12مــليون ســيارة ،وبــالــتالــي فــالــتكلفة ســتكون  132مــليون دوالر .فــي حــني لــو تــركــوا
الــسيارات بــال إصــالح ،وبحســب الــتقديــرات واالحــصائــيات لــعدد الــحوادث ،جــاءت الــتقديــرات
انــها ســتكون  180حــالــة وفــاة و 180إصــابــة بجــروح ،قــدروا لــكل حــالــة مــبلغ تــعويــض 200
ألـف دوالر لـلوفـاة ،و 67ألـف دوالر لـالصـابـة ،إضـافـة ملـبلغ  700دوالر تـعويـض إصـالح لـعدد
 2000ســيارة املــحتمل تــعرضــها لــلحوادث .واملــحصلة ،ســتكون مجــموع خــسائــر الشــركــة فــي
هـذه الـحالـة حـوالـي  49مـليون دوالر فـقط ،وبـالـتالـي ـ ووفـقا لـلفلسفة الـنفعية ـ قـررت الشـركـة
عـدم إصـالح املـشكلة وانـتظار مـقتل وإصـابـة الـناس ثـم تـعويـضهم ألن الـتكلفة حـينها سـتكون
أقل !
***
الـفلسفة الـنفعية حـقيقة وليسـت خـيال ،نـعم هـذا الـتفكير املـرعـب الـذي يـشمئز مـنه أي إنـسان
لـديـه حـد أدنـى مـن الـضمير هـو واقـع وهـو الـذي تـسير عـليه أمـيركـا وأوروبـا وهـم يـتفاخـرون بـه
وي ــتفاخ ــرون ب ــجام ــعات ــهم ال ــتي تخ ــرج أف ــضل ال ــعقول "ال ــنفعية" امل ــختصة بتح ــليل ال ــخسائ ــر
واألربــاح ،واملــثال الــسابــق مجــرد مــثال بــسيط ملــا يجــري فــي أمــيركــا وأوروبــا فــعليا كــل يــوم،
فـضال عـن املـثال الـصارخ الـذي يـتكرر كـل عـام مـع مجـموعـة شـركـات فـيليب مـوريـس لـصناعـة
الــسجائــر ،والــذي يــقول لــلعالــم كــله بــكل تــبجح ،الــفلسفة الــنفعية بــحسابــات الــربــح والــخسارة
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سـتبقى تـحتقر البشـر وتحـدد لـكل إنـسان قـيمته بـالـدوالر .الخـطير ،أن الـفلسفة الـنفعية الـتي
تــهيمن عــلى الــرأســمالــية الــجشعة فــي االقــتصاد ،هــي ذاتــها الــتي تــعمل مــن خــالل الــفلسفة
الـبراجـماتـية فـي عـالـم الـسياسـة .ولـذلـك ،ال تسـتغربـوا مـا يجـري فـي سـوريـة وملـاذا تسـتمر آلـة
الـقتل بـحصد أرواح آالف البشـر وتشـريـد املـاليـني لـلعام الـخامـس فـي ظـل وجـود أمـم متحـدة
وم ــواث ــيق وم ــحاك ــم ج ــنائ ــية دول ــية..؟! والس ــبب ب ــوض ــوح أن "ص ــناع ال ــقرار" ال ــبراغ ــمات ــيني ف ــي
ال ــسياس ــة وال ــنفعيني ف ــي االق ــتصاد أج ــروا ع ــمليات تح ــليل ل ــلخسائ ــر واألرب ــاح ،ووج ــدوا أن
اسـتمرار الـقتال بهـذه الـصورة "أفـضل" وأكـثر ربـحا لـهم .وتـذكـروا ،أن املـتخصصني بتحـليل
ال ــخسائ ــر واألرب ــاح به ــذه ال ــطري ــقة امل ــتوح ــشة ي ــسمون ــهم "خ ــبراء" وي ــتقاض ــون أع ــلى األج ــور
م ــقاب ــل م ــا ي ــقدم ــون ــه م ــن "ت ــسعيرة" ل ــحياة البش ــر وب ــما ي ــوف ــرون ــه م ــن م ــالي ــني ع ــلى أص ــحاب
الشـركـات ومـكاسـب ديـبلومـاسـية لـلسياسـيني .نـعم هـكذا تجـري األمـور فـي هـذا الـعالـم الـقبيح
ال ــذي ه ــدم ــته ف ــلسفة ج ــيرم ــي ب ــنثام ال ــنفعية وم ــا ق ــدم ــته ل ــلرأس ــمال ــية ال ــجشعة وال ــبراغ ــمات ــية
البشعة من مفاهيم متوحشة حتى غدا عاملا ميتا ال قلب له وال روح !
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قضية الطفلة "م"
فـ ــي مـ ــارس  1984اسـ ــتجابـ ــت مـ ــاري بـ ــيث وايـ ــتهيد إلعـ ــالن مـ ــنشور فـ ــي إحـ ــدى الـ ــصحف
األمــيركــية يــطلب ســيدة بــصحة جــيدة تــقبل بــتأجــير رحــمها لــزوجــني يــعانــيان مــن الــعقم مــقابــل
مبلغ كبير من املال ،ماري بيث كانت شابة صغيرة وفقيرة تعاني مشاكل مالية.
تــم االتــفاق بــني الــطرفــني عــلى أن تــخضع مــاري بــيث لــعملية زرع أجــنة مــخصبة مــن الــزوجــني
إلـيزابـيث وولـيام سـتيرن وقـامـوا جـميعا بـتوقـيع "عـقد" يـتضمن شـروطـا عـديـدة ،أهـمها أن تـقوم
الــسيدة مــاري بــيث بتســليم الــطفل بــعد الــوالدة لــلزوجــني ســتيرن ،وال يــحق لــها املــطالــبة بــأي
حقوق تتعلق بالطفل.
م ــضت األي ــام وال ــتزم الج ــميع ب ــالش ــروط إل ــى أن ج ــاء ي ــوم ال ــوالدة ف ــي م ــارس  ،1986ح ــيث
رفضت ماري بيث تسليم الطفلة وقالت انها طفلتها.
ك ــان ــت ه ــذه ال ــحادث ــة ج ــدي ــدة ك ــليا ع ــلى امل ــحاك ــم األم ــيرك ــية ـ وال ــعال ــم ـ ف ــقبلت م ــحكمة ن ــيو
ج ــيرس ــي ال ــقضية امل ــرف ــوع ــة م ــن ال ــزوج ــني س ــتيرن ،وب ــدأت رح ــلة ط ــوي ــلة م ــع واح ــدة م ــن أغ ــرب
الــقضايــا املــتعلقة بتحــديــد نســب الــطفل ،فــاألمــر يــتعلق هــنا بتحــديــد "جــوهــر" النســب ،هــل هــو
يرتبط باألجنة أم بالرحم ؟!
***
اســتند الــزوجــان ســتيرن فــي مــطالــبتهما بنســب الــطفلة لــهما بــالــعقد الــذي تــم تــوقــيعه ،قــائــلني
انـه عـقد مـلزم وتـم بـاالتـفاق بـني طـرفـني عـاقـلني ودون وجـود أي نـوع مـن االكـراه ،والـعقد نـص
ص ــراح ــة ع ــلى نس ــبة ال ــطفل ل ــلزوج ــني س ــتيرن وأن ال ــسيدة م ــاري ب ــيث ال ي ــحق ل ــها امل ــطال ــبة
ب ــال ــطفل ب ــعد ال ــوالدة ،وأن ــها واف ــقت ع ــلى ذل ــك ق ــبل ال ــبدء ب ــأي إج ــراء وأن ــها ك ــان ــت ع ــلى دراي ــة
واضحة بكل تفاصيل العملية ،وبالتالي ،يمثل تراجعها انتهاكا للعقد ولحقهما بالطفلة.
***
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أقــرت مــاري بــيث بــأنــها وقــعت الــعقد وهــي عــلى درايــة بــكل الــتفاصــيل فــعال ،بــاســتثناء عــلمها
بـمشاعـر األمـومـة الـتي تـكونـت بـعد والدة الـطفلة ،حـيث إن هـذا األمـر كـان غـائـبا عـنها تـمامـا،
ولم تشعر به إال بعد الوالدة.
ورغ ــم أن ه ــذا ال ــدف ــاع ك ــان س ــببا م ــقنعا ل ــلمحكمة ،وم ــع ذل ــك ،ق ــررت امل ــحكمة ال ــحكم ب ــأح ــقية
الــزوجــني ســتيرن بـ "رعــايــة" الــطفل ،مــع حــق لــلسيدة مــاري بــيث بــزيــارة الــطفلة وقــضاء وقــت
معها )حق زيارة(.
مـع الـتأكـيد عـلى أن الـحكم اخـتص بـحق الـرعـايـة ولـيس النسـب ،إذ ال تـزال حـتى الـيوم قـضية
تحــديــد جــوهــر النســب محــل خــالف ،إن كــان مــرتــبطا بــاألجــنة أم بــالــرحــم )الــقضية لــها ثــالثــة
أطراف ،الحيوان املنوي ،البويضة ،الرحم ..من له األولوية في الحق بالطفل ؟
***
ه ــذه ال ــقضية امل ــعروف ــة ب ــاس ــم ق ــضية ال ــطفلة "م" ) baby m caseألن م ــاري ب ــيث أط ــلقت
عــلى الــطفلة اســم "م" ،وبــعد حــكم الــرعــايــة قــام الــزوجــان بــتسميتها "مــيليسا"( فــتحت الــباب
لعشـرات الـقضايـا املـشابـهة الـتي أغـرقـت املـحاكـم األمـيركـية فـي الـثمانـينيات والـتسعينيات مـن
الــقرن العشــريــن ،وهــي الــفترة الــتي شهــدت ثــورة عــلمية فــي تــطويــر تــقنيات أطــفال األنــابــيب
والحمل عن طريق الحقن املجهري.
بـل فـتحت الـباب واسـعا لـحقل جـديـد فـي فـلسفة األخـالق يـتعلق بـاملـشكالت األخـالقـية الـناتـجة
ع ــن ال ــتقدم ال ــعلمي وال ــطبي تح ــدي ــدا ،وللمه ــتمني أن ــصح ب ــقراءة رس ــال ــة امل ــاجس ــتير امل ــتميزة
ل ــلباح ــثة ال ــكوي ــتية ن ــاه ــدة ال ــبقصمي ب ــعنوان "ال ــهندس ــة ال ــوراث ــية واألخ ــالق" امل ــنشورة ض ــمن
س ــلسلة ع ــال ــم امل ــعرف ــة ،وق ــد ك ــان م ــن ح ــسن ح ــظي أن درس ــت ه ــذا ال ــفرع الج ــدي ــد ع ــلى ي ــدي
أســتاذي د .مــيشيل مــتياس الــذي كــان أحــد األعــضاء املــشاركــني فــي لــجان تشــريــع الــقوانــني
الجــديــدة املــتعلقة بــأخــالقــيات الــثورة الــعلمية الحــديــثة فــي أمــيركــا ،كــاالســتنساخ واألم الــبديــلة
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واملـ ــوت الـ ــرحـ ــيم )حـ ــق املـ ــريـ ــض أو أهـ ــله فـ ــي طـ ــلب رفـ ــع األجهـ ــزة عـ ــنه لـ ــيموت( وغـ ــيرهـ ــا مـ ــن
املشكالت التي تبني خطورة انحطاط اإلنسان إذا لم تردعه قيم أخالقية عليا.
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التحول للسيارات الكهربائية

فـي عـام  2013وضـعت الـحكومـة األملـانـية خـطة مسـتقبلية لـلتحول إلـى الـسيارات الكهـربـائـية
فــي أملــانــيا ،كــان الهــدف آنــذاك اســتبدال مــليون ســيارة كهــربــائــية بــدال مــن ســيارات محــركــات
االحتراق بحلول عام .2020
قـبل أيـام شـاهـدت بـرنـامـجا وثـائـقيا عـلى الـتلفزيـون األملـانـي )دويـتشه فـيلله( يتحـدث عـن فشـل
الــحكومــة فــي تــنفيذ تــلك الخــطة ،واســتمعت لــلمذيــع وهــو يتحــدث بــإعــجاب عــن تجــربــة الــنرويــج
ال ــرائ ــدة ف ــي ه ــذا امل ــجال ،وي ــندب ح ــال ــهم وي ــقول :ال ــنروي ــج س ــبقتنا ب ــمراح ــل ،ال ــعال ــم ي ــنتقل
لـلسيارات الكهـربـائـية ونـحن فـي أملـانـيا ال نـزال نـصنع محـركـات الـديـزل والـبنزيـن ،الـعالـم مـن
حولنا يتقدم ونحن جامدون !
هذا ما يقوله األملان عن أملانيا ..فماذا نقول نحن ؟
الـنرويـج دولـة نـفطية ،ومـع هـذا تـعمل مـنذ تـسعينيات الـقرن املـاضـي عـلى إلـغاء االعـتماد عـلى
ال ــنفط ف ــي دخ ــلهم ال ــقوم ــي وك ــذل ــك ف ــي س ــيارات ــهم ،وه ــي م ــنذ ال ــتسعينيات تس ــتثمر م ــعظم
م ــداخ ــيل ال ــنفط ف ــي ص ــندوق اس ــتثماري ضخ ــم أص ــبح ال ــيوم األع ــلى رب ــحا ع ــلى مس ــتوى
العالم.
وف ــي ال ــنروي ــج ت ــحول ه ــو األس ــرع ع ــامل ــيا م ــن س ــيارات مح ــرك ــات االح ــتراق إل ــى ال ــسيارات
الكهــربــائــية ،يــسير فــي شــوارعــها الــيوم أكــثر مــن  %70ســيارات كهــربــائــية ،والــنرويــج نشــطة
ل ــيس ف ــقط ف ــي ال ــتحول ل ــلسيارات الكه ــرب ــائ ــية ،وإن ــما أي ــضا ف ــي ص ــناع ــة مح ــرك ــات ال ــسفن
الكهربائية ،وهي اليوم رائدة في هذا املجال.
***
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الـغريـب أن الـنرويـج لـم تـكن رائـدة فـي صـناعـة الـسيارات الكهـربـائـية ،وإنـما أملـانـيا .فـفي عـام
 1975قــامــت شــركــة "مــرســيدس بــنز" بــصناعــة أول ســيارة بــال انــبعاثــات كــربــون ،وفــي الــعام
التالي  1976قامت "فولكس فاجن" بصناعة أول سيارة كهربائية من نوع "جولف".
وضــمن خــطة الــحكومــة األملــانــية لــلتحول لــلسيارات الكهــربــائــية كــانــت تــقدم مــبلغ  4500يــورو
هـديـة لـكل مـواطـن يشـتري سـيارة كهـربـائـية ،إضـافـة إلـى إعـفائـه مـن رسـوم اسـتخدام الـطرق
وال ــضرائ ــب ع ــلى ال ــسيارة وت ــوف ــير مح ــطات ش ــحن كه ــرب ــائ ــية ب ــأس ــعار أق ــل ك ــثيرا م ــن ال ــدي ــزل
والبنزين .ومع ذلك ،فشلت أملانيا في خطتها ،بينما نجحت النرويج.
فـي الـحقيقة ،مـن يـعرف طـبيعة الـشعب األملـانـي ،ويـعرف مـا الـذي تـعنيه الـطرق السـريـعة ذات
السرعات غير املحددة ) (Autobahnسيعرف ملاذا فشلت أملانيا.
***
ق ــبل أي ــام ..ت ــمكنت ش ــرك ــة "تيس ــال" )رائ ــدة ال ــسيارات الكه ــرب ــائ ــية ف ــي ال ــعال ــم( م ــن ص ــناع ــة
سيارة ببطارية متطورة قطعت مسافة  645كلم متواصلة بشحنة واحدة.
ومــن يــسافــر إلــى هــولــندا فــسيصاب حــتما بــحالــة عــشق كــما أصــبت أنــا بهــذه الــسيارة الــتي
تنتشر في شوارع أمستردام كسيارة أجرة.
***
اآلن ..أعــلم أن الحــديــث هــنا ضــرب مــن الــخيال وصــرخــة فــي واد ،لــكنها صــرخــة مــكبوتــة فــي
الصدر تحتاج أن تخرج.
الـكويـت بـلد نـفطي تـمامـا ،ونـحن نشهـد تـدهـور الـنفط بـأعـيننا ،ال نـريـد الـتحول إلـى الـسيارات
الكه ــرب ــائ ــية ،فه ــذا ح ــلم ب ــعيد امل ــنال ،ول ــندع م ــصان ــعنا الضخ ــمة تس ــتمر ب ــصناع ــة مح ــرك ــات
االحتراق وسيارات البنزين والديزل ..ال مشكلة !
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ل ــكن ع ــلينا أن ن ــفهم أن ال ــعال ــم امل ــتقدم ال ــذي يش ــتري ن ــفطنا ،ه ــو ال ــذي ي ــتحول ،ق ــري ــبا س ــيتم
التخلي عن نصف كمية النفط املطلوبة نتيجة لهذه التحوالت.
نـحن فـي حـالـة يـرثـى لـها ونـمد أيـديـنا إلـى صـندوق األجـيال الـقادمـة وحـكومـتنا تشـتكي عـدم
وج ــود س ــيول ــة ل ــدف ــع ال ــروات ــب ف ــي ظ ــل أزم ــة ع ــاب ــرة ان ــخفضت م ــعها أس ــعار ال ــبترول .ف ــماذا
سنفعل عندما تتخلى الدول الصناعية عن نصف حاجتها من البترول ؟!
آآآه ..رحم اهلل بدر شاكر السياب الذي قال :ماتت الشكوى على ثغر تمادى في الشكاة.
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تناقضات عاملنا العربي

يـدخـل شـاب إلـى الـسوق فـي أحـد األحـياء الـقديـمة فـي الـقاهـرة" ،يـاخـد ويـدي" فـي الـكالم مـع
شــخص آخــر ،ويــتطور املــوضــوع إلــى خــناقــة شــخصية بــينهما ،لــكن بمجــرد مــا يــبدأ الــضرب
ب ــني ال ــشاب ــني ،ف ــجأة يش ــتبك ك ــل م ــن ف ــي ال ــسوق ،وك ــل اث ــنني ي ــضرب ــان ب ــعضهما ال ــبعض،
ـكارو
ب ــال ــكراس ــي وال ــطاوالت وك ــباي ــات ال ــشاي وال ــقهوة وال ــشوم وامل ــطاوي ..تتكس ــر ع ــرب ــيات ال ـ ّ
ويمتلئ الـ ــشارع بـ ــالـ ــخضار وتـ ــتطايـ ــر أقـ ــفاص الـ ــفراخ ويـ ــصبح الـ ــسوق سـ ــاحـ ــة مـ ــعركـ ــة بـ ــني
الجميع دون أن نفهم ملاذا !
هـذا املشهـد املـألـوف فـي الـسينما املـصريـة يحـدث فـعليا فـي الشـرق األوسـط ،فـالجـميع مـاسـك
بـزمـارة رقـبة اآلخـر وهـاتـك يـا ضـرب ،تـحت الحـزام وفـوق الحـزام ووسـط الحـزام ،ملـاذا؟ ال أحـد
يــفهم مــا يجــري ،نــتفرج كــل يــوم عــلى بشــر يــتطايــرون فــي قــصف هــنا وانــفجار هــناك ،وســط
خـريـطة تـحالـفات تـتجاوز قـدرة الـعقل البشـري عـلى فـهمها وفـك طـالسـمها ..ال أحـد يـعرف مـن
مــع مــن ،ومــن ضــد مــن ،مــا يجــري تــحت الــطاولــة أكــبر مــما يجــري فــوقــها ،واملســتقبل مــجهول
تـمامـا ،لـكن وسـط هـذا الـركـام الـهائـل تـبقى حـقيقة واحـدة تـبرز فـوق كـل الـتكهنات والـطالسـم،
وهــي أن عــاملــنا الــعربــي مــليء بــالــثروات الــطبيعية ،وغــني جــدا بــاملــوارد البشــريــة ،لــكنه عــالــم
بائس يعج بالفوضى والفقر والجوع والتشرد والتخلف والجهل والدمار !
***
"ال يستحق الحرية وال الحياة سوى الذي يأخذهما عنوة كل يوم".
الشاعر األملاني الكبير يوهان غوته ،على لسان بطل مسرحيته "فاوست".
***
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ف ــي ب ــداي ــة ال ــقرن العش ــري ــن ق ــام ــت ال ــعدي ــد م ــن ح ــرك ــات التح ــرر ال ــوط ــني ،ف ــي ك ــوب ــا وأم ــيرك ــا
الـالتـينية ،فـي افـريـقيا وفـي آسـيا وفـي الـعالـم الـعربـي .نـجح بـعضها ،وتـخبط الـبعض اآلخـر،
والـقاسـم املشـترك لحـركـات التحـرر فـي الـعالـم الـعربـي هـو تـحولـها مـن مشـروع بـناء وطـن حـر،
إلى مشروع صراع على السلطة !
***
تــقول نــكتة عــراقــية ..ملــا تــكون طــفل يــقولــون لــك راح تــرتــاح ملــا تــكبر ،وملــا تــكبر يــقولــون لــك راح
ت ــرت ــاح ب ــعد ال ــثان ــوي ــة ،ومل ــا تخ ــلص ث ــان ــوي ــة ي ــقول ــون ل ــك راح ت ــرت ــاح ب ــعد ال ــجام ــعة ،ومل ــا تخ ــلص
جـامـعة يـقولـون لـك راح تـرتـاح بـس تشـتغل ،وملـا تشـتغل يـقولـون لـك راح تـرتـاح بـس تـتزوج ،وملـا
تــتزوج يــقولــون لــك راح تــرتــاح بــس يــصير عــندك أطــفال ،وملــا يــصير عــندك أطــفال يــقولــون لــك
راح تـرتـاح بـس يـكبرون أوالدك ،وملـا يـكبرون يـقولـون لـك راح تـرتـاح بـس يـتزوجـون أوالدك ،وملـا
يـتزوجـون يـقولـون لـك راح تـرتـاح بـس يـصير عـندك أحـفاد ،وملـا يـصير عـندك أحـفاد تـموت ..وملـا
تموت يقولون "اهلل يرحمه ،هسة ارتاح".
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مجزرة كاتني 22 ..ألف رصاصة في الرأس
كـان هـتلر قـد احـتل عـددا مـن الـدول األوروبـية ،وتـوجهـت أنـظاره إلـى پـولـندا ملـواصـلة مشـروع
التوسع النازي.
أدرك سـ ــتالـ ــني خـ ــطورة الـ ــوضـ ــع ،فـ ــقام بـ ــتوقـ ــيع اتـ ــفاقـ ــية عـ ــدم اعـ ــتداء )مـ ــعاهـ ــدة مـ ــولـ ــوتـ ــوف -
ري ــبنتروب( م ــع أمل ــان ــيا ف ــي أغس ــطس  ،1939ات ــفق ف ــيها ال ــطرف ــان ع ــلى اق ــتسام پ ــول ــندا ب ــني
أملانيا واالتحاد السوفييتي.
بـعدهـا بـأيـام تحـركـت جـحافـل الـجيش األملـانـي )فـيرمـاخـت( واحـتلت غـرب پـولـندا ،وبـعدهـا بـأيـام
تحركت دبابات الجيش األحمر السوفييتي واحتلت املناطق الشرقية من پولندا.
اقــترح الفــريــني بــيريــا رئــيس "املــفوضــية الــشعبية لــلشؤون الــداخــلية"  -وهــي جــهاز الشــرطــة
السـريـة فـي االتـحاد الـسوفـييتي آنـذاك  -عـلى سـتالـني ضـرورة التخـلص مـن الـضباط والـنخبة
امل ــثقفة ف ــي پ ــول ــندا ل ــلحفاظ ع ــلى األم ــن ،وواف ــق س ــتال ــني ع ــلى ذل ــك وأع ــطى ب ــيري ــا ال ــضوء
األخـضر ،ولـم يـتأخـر بـيريـا فـي تـنفيذ املـهمة ،فـبدأ سـلسلة اعـتقاالت واسـعة شـملت أكـثر مـن
 25ألـف پـولـندي بـني ضـباط وجـنود وسـياسـيني وأكـاديـميني ورجـال ديـن ،وأشـرف بـنفسه عـلى
عملية إعدام  22ألفا منهم في غابات مدينة كاتني غرب روسيا في ابريل .1940
وعـندمـا هـاجـم هـتلر االتـحاد الـسوفـييتي عـام  ،1943وجـد األملـان مـقابـر جـماعـية تـحوي رفـات
آالف ال ــپول ــندي ــني ،ت ــم إع ــدام ــهم ج ــميعا ب ــطلقة ف ــي م ــؤخ ــرة ال ــرأس ،وع ــندم ــا أع ــلنوا ع ــن ذل ــك
وات ــهموا س ــتال ــني ب ــارت ــكاب ه ــذه املج ــزرة امل ــروع ــة ،س ــارع س ــتال ــني إل ــى اإلن ــكار وات ــهم األمل ــان
بـارتـكابـها ،وبـقيت الـتهمة مـالصـقة لـلنازيـني سـنني طـويـلة ،إلـى أن اعـترف الـرئـيس الـسوفـييتي
السابق ميخائيل غورباتشوف بالجريمة وبمسؤولية ستالني عنها عام .1990
وف ــي ع ــام  2010وخ ــالل ت ــول ــي ال ــرئ ــيس ال ــروس ــي دي ــمتري م ــيدف ــيدي ــف ال ــحكم ،أم ــر بنش ــر
الــوثــائــق املــتعلقة بمجــزرة كــاتــني والــتي كــانــت مــحفوظــة لــسنوات طــويــلة فــي "أرشــيف الحــزب
الشيوعي" في موسكو.
18

وفــي ابــريــل  2010شــارك رئــيس الــوزراء آنــذاك فــالديــمير بــوتــني ألول مــرة فــي ذكــرى إحــياء
املج ــزرة ف ــي پ ــول ــندا ،وك ــرر اع ــتراف ب ــالده ب ــالج ــري ــمة وب ــمسؤول ــية س ــتال ــني ع ــنها ،ل ــكنه رف ــض
االع ــتذار ،ودع ــا ال ــپول ــندي ــني إل ــى ط ــي ص ــفحة امل ــاض ــي وال ــنظر للمس ــتقبل إن ك ــان ــوا ي ــري ــدون
عالقات طيبة مع روسيا.
لــم يــنج مــن تــلك املجــزرة الــرهــيبة ســوى  583پــولــنديــا ،روى بــعضهم كــيف كــانــت تــتم عــمليات
اإلب ــادة الج ــماع ــية ل ــرف ــاق ــهم ،وال ــتي ت ــطاب ــقت م ــع م ــا ج ــاء ف ــي وث ــائ ــق الح ــزب ال ــشيوع ــي ال ــتي
تحررت مؤخرا من السرية.
كــان رجــال الشــرطــة الســريــة يــصطحبون بــشكل يــومــي عــددا كــبيرا مــن املــعتقلني الــپولــنديــني
بــحجة االســتجواب ،ويــدخــلونــهم الــواحــد تــلو اآلخــر فــي غــرفــة لــها بــاب أمــامــي وبــاب خــلفي،
م ــحاط ــة ب ــأك ــياس ال ــرم ــل ع ــلى ج ــدران ــها م ــن ال ــداخ ــل ،وم ــا إن ي ــدخ ــل امل ــعتقل ح ــتى ي ــوج ــه ل ــه
الشــرطــي الــسوفــييتي رصــاصــة فــي مــؤخــرة الــرأس ،فيحــمل جــثة هــامــدة عــبر الــباب الخــلفي
إلـى شـاحـنة تـنتظر ،وهـكذا يـتكرر األمـر طـوال الـنهار ،وتـؤخـذ الـشاحـنات املـكدسـة بـالـجثث مـع
بزوغ الفجر إلى حفرة كبيرة في غابات كاتني ،ويلقى بها أكواما تلو أكوام.
كـان فـازيـلي مـيخايـلوفـيتش بـلوخـني مـن أشـرس الـجالديـن الـروس فـي تـلك املجـزرة ،قـام وحـده
بإعدام أكثر من  7آالف پولندي ،بعضهم لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره !
***
ف ــي ع ــام  ،1993ت ــم إن ــشاء "م ــتحف ك ــات ــني" ف ــي ال ــعاص ــمة ال ــپول ــندي ــة وارس ــو ،ي ــضم ص ــورا
ووثـائـق وبـعض املـتعلقات الـخاصـة بـضحايـا املجـزرة ،إضـافـة إلـى عـدد مـن الـنصب الـتذكـاريـة
ل ــلضحاي ــا ف ــي م ــقبرة ب ــوف ــيسكي وك ــات ــوف ــيتش وخ ــارك ــيف ،ل ــتبقى ش ــاه ــدا ه ــي وأم ــثال ــها ع ــلى
وحشية من يقودون اليوم عمليات "السالم" في عاملنا البائس !
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كيف يُرتجى إصالح من خراب ؟!
تــعانــي مــديــنة مــومــباي الــهنديــة مــن اخــتناق مــروري ،مــثلها مــثل غــيرهــا مــن املــدن حــول الــعالــم
الــيوم ،وبســبب االزدحــام الشــديــد عــند إشــارات املــرور ،يســتخدم الــسائــقون أبــواق الــسيارات
بـ ــكثرة وعـ ــشوائـ ــية ،حـ ــتى وإن كـ ــانـ ــت اإلشـ ــارة حـ ــمراء وعـ ــداد الـ ــوقـ ــت يـ ــشير لـ ــلمدة املـ ــتبقية
بــالــثوانــي ،وكــأن اإلشــارة ســتخاف مــنهم وتــتحول لــألخــضر بســرعــة! مــاذا عــملت إدارة املــرور
إلجــبار الــسائــقني عــلى احــترام الــناس والــكف عــن نشــر الــضوضــاء بهــذه الــطريــقة املــزعــجة؟
ق ــام ــوا ب ــترك ــيب ج ــهاز ي ــقيس درج ــة ال ــضوض ــاء ال ــصادرة ع ــن أب ــواق ال ــسيارات ،ورب ــطوه ــا
ب ـ ــعدادات ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ــخاص ـ ــة ب ـ ــاإلش ـ ــارات ال ـ ــضوئ ـ ــية ،وك ـ ــلما زادت درج ـ ــة ال ـ ــضوض ـ ــاء ن ـ ــتيجة
االسـ ــتخدام املـ ــفرط ألبـ ــواق الـ ــسيارات ،كـ ــلما زاد وقـ ــت االنـ ــتظار عـ ــليهم ..هـ ــكذا حـ ــتى وجـ ــد
السائقون أنفسهم مضطرين الحترام القانون والتوقف عن إزعاج املارة.
***
يــردد كــثير مــن الــناس مــقولــة عــمر بــن الخــطاب رضــي اهلل عــنه حــني تــولــى الــخالفــة "لــو عــثرت
ب ــغلة ف ــي ط ــري ــق ال ــعراق ل ــسأل ــني اهلل ع ــنها ل ــم ل ــم ت ــصلح ل ــها ال ــطري ــق ي ــا ع ــمر ؟" ،ل ــكنهم
يســتخدمــونــها فــقط مــع كــبار املــسؤولــني ،وكــأن صــغار املــوظــفني غــير مــعنيني بــاألمــانــة ومــخافــة
اهلل ع ــز وج ــل ف ــي ح ــقوق ال ــبالد وال ــعباد ،وله ــذا تج ــد أح ــدن ــا ي ــنتهك ك ــل ال ــقوان ــني وي ــفرط ب ــكل
حــقوق املــراجــعني دون أن يــشعر بــألــم الــضمير ،لــكنه يــثور ويــهيج إذا صــدر ذلــك عــن مــسؤول
كــبير ،وال أعــرف كــيف تســللت هــذه الــثقافــة الــبائــسة فــي نــفوس املســلمني الــيوم ،كــيف ربــطوا
األمانة وإتقان العمل باملناصب العليا فقط ؟!
***
أح ــد أه ــم م ــصادر ت ــشكل ال ــقيم األخ ــالق ــية ف ــي امل ــجتمع ه ــو أن ي ــكون ه ــناك ق ــان ــون ص ــارم
يـعاقـب مـن يـرتـكب فـعال مـخالـفا ،فـيصبح االلـتزام بـالسـلوك املـرغـوب "قـيمة" أخـالقـية يـحترمـها
الجميع.
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لــديــنا خــلل كــبير فــي هــذا األمــر ال شــك ،لــديــنا تخــمة فــي الــقوانــني لــكن لــيس لــديــنا حــد أدنــى
مــن االلــتزام بــتطبيق تــلك الــقوانــني ،والــعجيب أن الــناس الــذيــن يــفترض أنــهم املســتفيد األول
مـن تـطبيق الـقانـون هـم عـادة أول مـن يـنتهك الـقانـون بـل ويـطالـبون بـعدم تـطبيقه ..ألـم يـعترض
ال ــناس ع ــندن ــا ع ــلى وض ــع ك ــام ــيرات امل ــراق ــبة ع ــند إش ــارات امل ــرور؟ أل ــم ي ــعترض ــوا ع ــلى رب ــط
اإلجـازات الـطبية بحـركـة الخـروج والـدخـول لـلبالد ؟ ملـاذا يـفعلون هـذا ؟ هـل هـناك سـبب آخـر
غــير أنــهم "يــريــدون" انــتهاك الــقانــون دون رقــابــة وال مــحاســبة ؟! ثــم بــعد ذلــك نجــلس ونــتذمــر
مــن الــفساد والــفوضــى ونــريــد أن نــصبح مــثل أوروبــا ..ولــكن دون أن نــقوم بــواجــباتــنا ،نــريــد
"سـوبـرمـان" ،رجـال خـارقـا" ،الـقوي األمـني" الـذي يـأتـي مـن الـسماء ويـمأل الـدنـيا عـدال بـعد أن
مـلئت جـورا ونـحن نـحتسي الـقهوة فـي مـقاهـي األفـنيوز ! نـريـد بـرملـانـا قـويـا أمـينا لـكننا حـني
نـنتخب نـختار ضـعيف الـنفس الـذي يخـدم مـصالـحه الـخاصـة عـلى حـساب مـصالـحنا نـحن..
ثم نعود لنتذمر.
***
يـقول الـشاعـر الفلسـطيني محـمود درويـش مـخاطـبا الـشعب الـعربـي املـهاجـر ..تـهاجـرون إلـى
أوروب ــا ه ــرب ــا م ــن ب ــلدان ــكم ،وه ــناك س ــتلتزم ــون ب ــلبس ح ــزام األم ــان ،وت ــضعون م ــقعدا خ ــلفيا
ل ــألط ــفال ،وس ــتقفون ف ــي ال ــطاب ــور ب ــكل اح ــترام ح ــتى وإن ك ــان ط ــول ــه ك ــيلوم ــتر ،وس ــترم ــون
ال ـ ــنفاي ـ ــات ف ـ ــي أم ـ ــاك ـ ــنها امل ـ ــخصصة ب ـ ــكل أدب ،وس ـ ــتوزع ـ ــون االب ـ ــتسام ـ ــات ع ـ ــلى الج ـ ــميع،
وس ــتعبرون م ــن األم ــاك ــن امل ــخصصة ل ــلعبور ،وع ــندم ــا ت ــحصلون ع ــلى ال ــجنسية األوروب ــية،
سـتنتخبون األصـلح واألكـثر كـفاءة لـتمثيلكم وخـدمـتكم بـعد أن تـبحثوا فـي تـاريـخه ومنجـزاتـه،
ستلتزمون بالقانون دائما هناك ،ولو فعلتم ذلك في أوطانكم ،ملا احتجتم للهجرة !
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العالم بعيون رحمانينوف
ق ــبل أي ــام ،ح ــقق ح ــزب ال ــبدي ــل م ــن أج ــل أمل ــان ــيا ،وه ــو ح ــزب ي ــميني ش ــعبوي م ــتطرف م ــعاد
لـ ــألجـ ــانـ ــب بـ ــصورة عـ ــامـ ــة ،وكـ ــاره للمسـ ــلمني بـ ــصورة خـ ــاصـ ــة ،حـ ــقق انـ ــتصارا جـ ــديـ ــدا فـ ــي
االن ــتخاب ــات ال ــبرمل ــان ــية ف ــي والي ــتي س ــكسون ــيا وب ــران ــدن ــبورغ ش ــرق أمل ــان ــيا ،وال ــغري ــب أن ه ــذا
الحـزب املـتطرف يـزداد قـوة وانـتشارا مـع كـل انـتخابـات مـنذ تـأسـيسه فـي بـرلـني عـام ،2013
يـقابـله تـراجـع مـلحوظ فـي شـعبية الحـزب املـسيحي الـديـموقـراطـي )مـيركـل( والحـزب املـسيحي
االش ــتراك ــي )ش ــول ــتسه( ح ــليف الح ــزب امل ــسيحي ال ــدي ــموق ــراط ــي األق ــوى .واض ــح أن أمل ــان ــيا
تـسير بـاتـجاه إنـتاج هـتلر جـديـد ،ولـذلـك حـذر وزيـر الـداخـلية األملـانـي هـورسـت تـسيهوفـر قـبل
أيـام مـن خـطورة الـوضـع ومـن صـعود الـيمني املـتطرف ،داعـيا الجـميع إلـى الـعمل املشـترك ملـنع
وصــول مــمثلي هــذا الحــزب املــعادي لــألجــانــب إلــى الســلطة قــبل فــوات األوان ،وقــال صــراحــة،
إن خـطر األحـزاب الـيمينية املـتطرفـة فـي أوروبـا ال يـقل عـن خـطر "اإلسـالم الـراديـكالـي" ،لـكن
م ــع األس ــف ال تح ــظى ه ــذه األح ــزاب ال ــيمينية امل ــتطرف ــة ب ــنفس درج ــة االه ــتمام ال ــذي ي ــوج ــه
لـلتطرف اإلسـالمـي .صـعود األحـزاب الـيمينية املـتطرفـة لـيس حـكرا عـلى أملـانـيا وحـدهـا ،فـهناك
م ــكاس ــب ت ــحققها ه ــذه األح ــزاب ف ــي ف ــرن ــسا وه ــول ــندا أي ــضا ،األم ــر ال ــذي ي ــوح ــي ب ــأن أوروب ــا
مــقبلة عــلى تــغير كــبير فــي الــسنوات الــقليلة الــقادمــة ..نــحو األســوأ بــالــتأكــيد ،هــذا مــا تــوصــل
إل ــيه اس ــتطالع ل ــلرأي أج ــرت ــه م ــؤس ــسة "ي ــوج ــوف" م ــؤخ ــرا ،ح ــيث أع ــرب أك ــثر م ــن  %53م ــن
األملان عن تخوفهم من صعود اليمني املتطرف وتأثير ذلك على مستقبل أملانيا وأوروبا.
***
هـناك تـحول اجـتماعـي كـبير فـي عـاملـنا الـعربـي ،تـحول مـن جـيل "الـتذمـر" املـطالـب بـاإلصـالح،
إل ــى ج ــيل "ال ــغضب" امل ــطال ــب ب ــال ــتغيير .ال ــعال ــم ك ــله يشه ــد ت ــحوالت ك ــبرى ف ــي ت ــحال ــفات ــها
وسياساتها الخارجية ،واألنظمة التي ال تقرأ الواقع ،وال تتجاوب مع متغيراته ..ستخسر.
***
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كـل الـدول الـتي تـدخـلت بـشكل مـباشـر فـي مـحاولـة عـرقـلة ثـورات الـربـيع الـعربـي ومـنع الـتحول
الــديــموقــراطــي فــي الــعالــم الــعربــي ،تــعانــي الــيوم مــن آثــار هــذا الــتدخــل وتشهــد خــلال واضــحا
ف ــي ع ــالق ــات ــها ال ــدول ــية وت ــحال ــفات ــها ال ــسياس ــية وح ــتى وض ــعها االق ــتصادي ،وان ــظروا ل ــلدول
االس ــكندن ــاف ــية )ال ــسوي ــد ،ال ــنروي ــج وف ــنلندا خ ــاص ــة( وس ــويس ــرا وال ــتي ح ــاف ــظت ع ــلى ح ــياده ــا
ومـبادئـها بـعدم الـتدخـل فـي الـشؤون الـداخـلية لـلدول األخـرى كـيف حـافـظت عـلى اسـتقرارهـا
وازده ـ ــاره ـ ــا ب ـ ــعيدا ع ـ ــما تشه ـ ــده ب ـ ــقية ال ـ ــدول م ـ ــن ت ـ ــوت ـ ــر واض ـ ــطراب ـ ــات وخ ـ ــلل واض ـ ــح ف ـ ــي
اقــتصاداتــها .ان مــحاولــة عــرقــلة مــسيرة الــتاريــخ والــتطور الــطبيعي لــشعوب عــانــت الــكثير مــن
الديكتاتوريات له ثمن بال شك.
***
يـقال عـن سـيمفونـيات املـوسـيقار الـروسـي الـكبير سـيرجـي رحـمانـينوف إنـها مـن أصـعب وأعـقد
املــقطوعــات املــوســيقية عــلى اإلطــالق ،بــما تحــمله مــن تــقلبات ســريــعة ومــتناقــضة فــي املــشاعــر
والــحالــة الــنفسية ،مــن أقــصى حــاالت الهــدوء إلــى قــمة االضــطراب ،ومــن أشــد حــاالت الــفرح
إلى أقسى حاالت الحزن ..وما أشبه ما يجري في عاملنا اليوم بموسيقى رحمانينوف !
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هابرماس ..من الدفاع عن الحداثة إلى الدفاع عن الدين
يـوصـف الـفيلسوف األملـانـي املـعاصـر يـورغـن هـابـرمـاس بـأنـه وريـث الـفلسفة األملـانـية بـعد كـانـط
وهـيغل ،وهـو اليـزال حـيا ،ويـعد مـن أهـم وأكـبر الـفالسـفة فـي أملـانـيا بـل وأوروبـا عـمومـا الـيوم.
لـم أدرسـه ولـم أسـمع عـنه فـي فـترة دراسـتي الـجامـعية األولـى ،ولـم أسـمع بـاسـمه إال فـي فـترة
املـاجسـتير عـام  ،1996وقـتها كـان مـن أهـم وأكـبر املـدافـعني عـن الحـداثـة )الـعقالنـية بـديـال عـن
الدين( ،ومؤخرا ،قرأت تقريرا عن تحوله عن الحداثة ،ودفاعه القوي عن الدين.
هــذا يــعني أنــني شهــدت والدة فــيلسوف كــبير بــقامــة كــانــط وهــيغل ،ثــم تــحولــه مــن الــدفــاع عــن
الحداثة إلى الدفاع عن الدين ،وهذا مؤشر مهم على ديناميكية عاملنا السريع.
***
املـهم ..هـابـرمـاس كـان يـقول إن األديـان فـي طـريـقها إلـى االنـقراض ،وأن الحـداثـة )الـعقالنـية
املســتغنية عــن اهلل( ســوف تــقضي عــلى الــديــن فــي املســتقبل .والــحقيقة ان انــتاجــه الــفلسفي
مــنذ ســتينيات الــقرن املــاضــي ،وهــو الــذي يــعد مــن أهــم مــنظري مــدرســة فــرانــكفورت الــنقديــة
الــتي تــبنت الحــداثــة والــترويــج لــها ،يــتعلق بــالــدفــاع عــن الحــداثــة واســتبدال األديــان بــها ،مــثل
"ال ــتحوالت ال ــبنيوي ــة ل ــألوض ــاع االج ــتماع ــية"" ،ن ــحو م ــجتمع ع ــقالن ــي"" ،ال ــتكنول ــوج ــيا وال ــعلم
كـايـديـولـوجـيا"" ،نـظريـة الـفعل"" ،الخـطاب الـفلسفي للحـداثـة"" ،الـتفكير مـا بـعد املـيتافـيزيـقا"،
"الـعقالنـية والـديـن" وغـيرهـا مـن الـكتب الـتي تـعد بـمنزلـة املـراجـع الـكالسـيكية للحـداثـيني حـول
العالم.
ومـع هـذا ،وفـي بـدايـات األلـفية الـثانـية تحـديـدا ،بـدا واضـحا عـلى هـابـرمـاس تـحولـه الـكبير مـن
نـقد الـديـن واملـطالـبة بهـدمـه وتـبني الـعقالنـية بـديـال عـنه ،إلـى مـدافـع كـبير عـن األديـان ومـنظرا
مــهما ألهــميتها فــي حــياة البشــر ،خــاصــة بــجانــبها األخــالقــي .نجــد هــذا بــوضــوح فــي كــتابــه
"مس ـ ــتقبل ال ـ ــطبيعة البش ـ ــري ـ ــة" ال ـ ــذي ص ـ ــدر ع ـ ــام  ،2003وم ـ ــا ت ـ ــاله ـ ــا م ـ ــن ك ـ ــتب ف ـ ــي ن ـ ــقد
االن ـ ــقسام ـ ــات وأم ـ ــراض امل ـ ــجتمع األوروب ـ ــي ،م ـ ــثل ك ـ ــتاب "ال ـ ــغرب امل ـ ــنقسم" ،وك ـ ــتاب "ج ـ ــدل
العلمانية".
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***
رب ــما ن ــتساءل م ــا ال ــذي ح ــدا به ــذا ال ــفيلسوف ال ــكبير أن ي ــنقلب ع ــلى ت ــاري ــخه ال ــفكري به ــذا
ال ــشكل؟ ي ــجيب ه ــاب ــرم ــاس ن ــفسه ب ــال ــقول إن ه ــناك م ــالي ــني البش ــر امل ــسحوق ــني م ــمن ت ــعرض ــوا
لـالضـطهاد والتشـريـد والـقتل وأصـناف ال تـحصى مـن الـظلم ،فـماذا بـإمـكان الـعقل )الحـداثـة(
أن تــقدم لــهم؟! ال شــيء عــلى االطــالق .يــضيف ..وحــده الــديــن يســتطيع أن يــقدم لــهم الــعزاء
والوعد بعدالة إلهية من خالل تصور حياة آخرة وحساب وعقاب ينتظر الطغاة.
الحــداثــة تــقف عــاجــزة هــنا ،ولــذلــك نــادى هــابــرمــاس بــضرورة مــراجــعة الحــداثــة ونــقد األديــان،
وطـالـب صـراحـة بـأن يـتوقـف أتـباع الحـداثـة عـن اقـصاء الـديـن ،وأن يسـتفيدوا مـن األديـان بـما
ت ــتضمنه م ــن م ــنظوم ــة أخ ــالق ــية ووع ــد ب ــال ــعدال ــة اإلل ــهية ،ك ــون ــها ال ــضمان ــة ال ــوح ــيدة الس ــتمرار
الـحياة واسـتقرار املـجتمعات ،وإال  -والحـديـث لـهابـرمـاس  -فـإن الحـداثـة سـتؤدي إلـى تـدمـير
املجتمعات اإلنسانية تماما.
***
مــا يــشغلني كــثيرا فــي مــوضــوع الحــداثــة ،أن الــغرب الــذي أنــتجها ،هــو نــفسه يــقوم بــمراجــعة
ذات ــية وان ــتقاد رص ــني مل ــخاط ــره ــا وي ــدع ــون ب ــكل ت ــواض ــع إل ــى االع ــتراف ب ــآث ــاره ــا امل ــدم ــرة،
وب ــضرورة إع ــادة االع ــتبار ل ــألدي ــان ك ــون ــها م ــرج ــعا أع ــلى ل ــلقيم األخ ــالق ــية وض ــمان ــة ح ــقيقية
الس ــتمرار ال ــحياة ،ف ــي ح ــني ي ــبدأ أش ــباه امل ــثقفني ع ــندن ــا  -ك ــال ــعادة  -م ــن ب ــداي ــة ال ــطري ــق،
وينادون اليوم بضرورة التخلي عن الدين واعتناق الحداثة.
ينطبق على أشباه املثقفني هؤالء املثل "رايح للحج والناس راجعة" !

25

شعب اهلل "املحتال"
ف ــي م ــعتقل آوش ــفيتز ال ــنازي ف ــي پ ــول ــندا ،ت ــدخ ــل مج ــموع ــة ج ــدي ــدة م ــن ال ــيهود ال ــقادم ــني م ــن
م ــختلف ب ــلدان أوروب ــا ،ي ــنتظره ــم ح ــارس ش ــرس ي ــمسك ع ــصا غ ــليظة ،يس ــتقبلهم ب ــال ــضرب
وال ــرك ــل والس ــباب ،ث ــم ي ــمسك ب ــأح ــده ــم وي ــصرخ ف ــي وج ــهه :ه ــل ت ــرى ه ــذه ال ــعالم ــة؟ )ح ــلقة
مـعدنـية عـليها نجـمة داوود وكـلمة  ،Sonderkommandoزونـدر كـومـانـدو  -بـاألملـانـية تـعني
الـقائـد الـخاص( ،ويـصرخ بـهم" :هـذا يـعني أنـني مجـرم حـقير ،فـماذا أنـتم؟ عـلماء ،مـحامـون،
أسـاتـذة ،أطـباء ..فـي الـخارج تسـتطيعون أن تـبصقوا عـلي ،لـكن هـنا فـي املـعتقل ،أنـا املـلك،
أنـ ــا الـ ــقائـ ــد ،أنـ ــا اإللـ ــه ،أسـ ــتطيع أن أرسـ ــلكم إلـ ــى املـ ــوت ،أو أتـ ــركـ ــكم أحـ ــياء! لـ ــقد هـ ــزمـ ــكم
النازيون ،ولهم الحق في أن يفعلوا بكم أيها اليهود ما يريدون".
***
"زونـدر كـومـانـدو" هـم الـيهود الـذيـن تـعاونـوا مـع الـنازيـني ،وكـانـوا يـنفذون األعـمال الـقذرة ضـد
أه ــلهم ال ــيهود ف ــي م ــعسكرات االع ــتقال .ي ــروي أح ــد امل ــعتقلني :ع ــندم ــا وص ــلت إل ــى آوش ــفيتز
وبمجــرد نــزولــي مــن الــقطار ،صــفعني جــندي أملــانــي عــلى وجــهي بــقوة وبــال ســبب ،طــأطــأت
رأس ـ ـ ــي ،ومل ـ ـ ــحت ع ـ ـ ــلى ح ـ ـ ــزام ـ ـ ــه ال ـ ـ ــعسكري ق ـ ـ ــطعة م ـ ـ ــعدن ـ ـ ــية م ـ ـ ــكتوب ع ـ ـ ــليها "Gott mit
) "Unsب ــاألمل ــان ــية ت ــعني "اهلل م ــعنا"( ،ع ــنده ــا ت ــساءل ــت ف ــي ن ــفسي :ه ــل ح ــقا ن ــحن ال ــيهود
شعب اهلل املختار؟!
***
زرت مــعظم املــتاحــف الــخاصــة بــالــفترة الــنازيــة ،وزرت مــعظم مــعسكرات االعــتقال الــنازيــة فــي
أمل ــان ــيا وپ ــول ــندا وال ــتشيك ،واط ــلعت ف ــي أح ــد م ــتاح ــف ب ــرل ــني ع ــلى ب ــعض الخ ــطاب ــات واألوام ــر
امل ـ ـ ــكتوب ـ ـ ــة له ـ ـ ــتلر وه ـ ـ ــملر وآيخ ـ ـ ــمان وب ـ ـ ــقية ض ـ ـ ــباط "الح ـ ـ ــل ال ـ ـ ــنهائ ـ ـ ــي" Endlösung der
) Judenfrageمشـروع هـتلر لـلقضاء عـلى كـل الـيهود فـي الـعالـم( .وكـم هـالـني حجـم الـعنف
والــقتل والــتعاون الــكبير مــن قــبل مــئات اآلالف مــن شــباب روســيا ولــيتوانــيا وأوكــرانــيا وپــولــندا
وغــيرهــم ،وتــطوعــهم لخــدمــة الــنازيــني فــي تــصفية الــيهود فــي هــذه الــبلدان ،فــقد أثــبتت الــوثــائــق
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أن أكـثر حـمالت الـقتل الجـماعـي ضـد الـيهود نـفذهـا هـؤالء املـتطوعـون بـأيـديـهم تـحت إشـراف
الجيش األملاني النازي " Wehrmachtفيرماخت".
***
كـان الـنازيـون واملـتطوعـون لخـدمـتهم مـن الـدول الـتي احـتلوهـا يـجبرون الـيهود عـلى حـفر مـقابـر
جـماعـية ضخـمة ،ثـم يـجبرونـهم عـلى الـتعري واالصـطفاف عـلى حـافـة تـلك املـقابـر ،ثـم يـرمـونـهم
بــالــرصــاص ،رجــال ونــساء وأطــفال ،فــيسقطون مــباشــرة فــي الــحفرة ،ثــم يــجبرون مــن بــعدهــم
عــلى دفــع مــن لــم يــسقط ثــم االصــطفاف مــثلهم عــلى حــافــة الــحفرة ،ثــم يــرمــونــهم بــالــرصــاص..
فـي مشهـد تـكرر يـومـيا فـي مـختلف الـدول األوروبـية ،حـتى بـلغ عـدد الـقتلى مـن الـيهود قـرابـة
 6ماليني شخص خالل أقل من عامني!
فـ ــي عـ ــام  1787وصـ ــف أحـ ــد أهـ ــم اآلبـ ــاء املـ ــؤسسـ ــني لـ ــلواليـ ــات املتحـ ــدة األمـ ــيركـ ــية بـ ــنيامـ ــني
فـرانـكلني الـيهود فـي أحـد خـطابـاتـه بـأنـهم "أكـبر خـطر يهـدد أمـيركـا ،وأنـهم طـفيليات يـقتاتـون
ع ــلى غ ــيره ــم ،وه ــم ال ي ــملكون ح ــدا أدن ــى م ــن األخ ــالق ،ف ــاس ــدون منح ــطون خ ــلقيا ،وإذا ل ــم
نبعدهم عن أميركا ،سيدمرونها وستلعننا األجيال القادمة."..
فـي أواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر ،قـام الـجيش الـقيصري فـي روسـيا بـأكـبر حـملة إبـادة وتـهجير
قســري لــليهود ،وفــي عــام  1881أبــاد الــپولــنديــون الــيهود فــيما عــرف بــاســم "مجــزرة وارســو"،
بــعدهــا بــأشهــر وفــي "يــوم كــيبور" )يــوم الــغفران املــقدس عــند الــيهود( شــن األوكــرانــيون أكــبر
مــجازر إبــادة وقــتل جــماعــي ضــد الــيهود ..وغــيرهــا وغــيرهــا الــكثير ..فــماذا فــعل الــيهود تــجاه
ك ــل ه ــذه امل ــجازر والج ــرائ ــم ال ــبشعة ض ــده ــم ك ــشعب ب ــال ــكام ــل؟ ه ــل ان ــتقموا م ــن ش ــعوب ت ــلك
ال ــدول؟ ك ــال ..ت ــوج ــهوا إل ــى ال ــشعب الفلس ــطيني وق ــام ــوا م ــنذ  1948بنه ــب أرض ــهم وس ــرق ــة
بـيوتـهم وقـتلهم وتشـريـدهـم وادعـاء إقـامـة "وطـن" لـهم فـي فلسـطني  -ويـا للسخـريـة  -بـمساعـدة
من ارتكب في حقهم باألمس كل أنواع القتل والتعذيب وسرقة املمتلكات !
يا له من عالم بائس بال قلب وال روح.
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محاربة اإلسالموفوبيا بالتاريخ
ل ــوس ف ــري ــير ب ــاح ــث ب ــلجيكي ق ــام ب ــتأس ــيس م ــنظمة "ال ــجنود امل ــنسيني" ع ــام  ،2012به ــدف
الــتعريــف بــالــدور الــكبير الــذي لــعبه الــجنود املســلمون خــالل مــشاركــتهم الــفعالــة ضــمن جــيوش
الحلفاء في الحرب العاملية األولى.
يـقول فـريـير :رغـم أن عـدد الـجنود املسـلمني الـذيـن شـاركـوا فـي الحـرب الـعاملـية األولـى لـصالـح
بــريــطانــيا وفــرنــسا وروســيا قــد بــلغ أكــثر مــن ) 2.5اثــنان ونــصف( مــليون جــندي ،إال أن هــذه
املــشاركــة الــكبيرة لــم تــتلق مــا يــكفي مــن الــدراســة والــبحث ،بــل والــتقديــر الــذي يســتحقه هــؤالء
الجنود األبطال.
وشــرع فــريــير فــي دراســة جــديــدة أعــدهــا خــصيصا تــكريــما لــلجنود املســلمني املــشاركــني فــي
الحـرب الـعاملـية األولـى ،وبهـدف مـعلن حسـب تـصريـحه بـأن تـساهـم هـذه الـدراسـة فـي مـواجـهة
الـ ـ ــعداء املـ ـ ــتزايـ ـ ــد ضـ ـ ــد املسـ ـ ــلمني فـ ـ ــي الـ ـ ــغرب ،ولـ ـ ــلرد عـ ـ ــلى كـ ـ ــثير مـ ـ ــن ادعـ ـ ــاءات مـ ـ ــروجـ ـ ــي
"اإلسالموفوبيا" )التخويف من املسلمني( في أوروبا.
***
فــي مــديــنة "يــبرس" الــبلجيكية ،مــقبرة ضخــمة تــضم قــبور أكــثر مــن  54ألــف جــندي مــجهول
الــهويــة مــمن قــتلوا فــي الحــرب الــعاملــية األولــى فــي بــلجيكا وحــدهــا ،كــثير مــنهم مســلمون كــما
يـقول فـريـير مـمن شـاركـوا فـي مـعركـة يـبرس األولـى والـثانـية عـامـي  1914و ،1915وهـذا مـا
تقوله شواهد تلك القبور ،حيث نقشت عليها عبارة باللغة العربية "هنا يرقد املرحوم".
كــما يــذكــر فــريــير فــي دراســته الــرائــعة نــماذج مــن الــعالقــات الــطيبة الــتي كــانــت تجــمع جــنود
الحـلفاء عـلى اخـتالف أديـانـهم ومـذاهـبهم ،عـلى الـرغـم مـن بـشاعـة الحـرب ،يـقول" :وجـدنـا فـي
املــذكــرات الــشخصية لــلجنود الــكثير مــن الــقصص املــؤثــرة لــجنود مســلمني ومــسيحيني ويــهود
ي ــحارب ــون ج ــنبا إل ــى ج ــنب وي ــتشارك ــون م ــعا ال ــخبرات وال ــثقاف ــة وال ــطعام وامل ــوس ــيقى وح ــتى
املمارسات الدينية".
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***
ف ــي ف ــرن ــسا ..ت ــحتضن م ــقبرة "ن ــوت ــردام دي ل ــوري ــته" ،أك ــبر م ــقاب ــر ق ــتلى الح ــروب ف ــي ف ــرن ــسا
رفـات  576مـن الـجنود املسـلمني املـشاركـني فـي الـدفـاع عـن فـرنـسا ،تـتجه تـلك الـشواهـد نـحو
ال ــكعبة ،ول ــكنها ت ــعرض ــت م ــؤخ ــرا ل ــلتدن ــيس والتخ ــري ــب ع ــدة م ــرات م ــن ق ــبل ع ــصاب ــات ال ــيمني
املـتطرف املـعادي لـإلسـالم واملسـلمني ،فـي واقـعة تـدل عـلى مـنتهى الـجحود والـنكران ،وهـو مـا
يـ ــحاول لـ ــوس فـ ــريـ ــير مـ ــواجهـ ــته بـ ــتنويـ ــر أبـ ــناء بـ ــلده وأوروبـ ــا حـ ــول الـ ــدور الـ ــكبير الـ ــذي لـ ــعبه
املسلمون في الدفاع عن بلدانهم وحماية شعوبها.
يـقول فـريـير :لـوال الـجنود املسـلمون الـذيـن شـاركـوا فـي الحـرب الـعاملـية األولـى ،لخسـر الحـلفاء
الحرب ال محالة.
ويــتساءل :طــاملــا تــقبل هــؤالء الــجنود بــعضهم بــعضا خــالل أصــعب الــظروف ،فــما الــذي يــمنع
اليوم أن نتقبل نحن بعضنا بعضا ونتعايش بسالم ؟!
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جينيالوجيا الحمض النووي وخرافة األعراق
عـلى مـر الـتاريـخ قـامـت حـروب مـدمـرة حـصدت مـاليـني البشـر ،والتـزال الحـروب تـطحن املـاليـني،
وهـي وان كـانـت فـي حـقيقتها تـقوم عـلى اعـتبارات اقـتصاديـة وأطـماع فـي نهـب الـثروات ،إال
أن أكثر الحروب تحركها دعاوى عرقية.
غ ــزا ه ــتلر ن ــصف أوروب ــا ،وتس ــبب ف ــي ق ــتل أك ــثر م ــن  70م ــليون إن ــسان ت ــحت ذري ــعة ت ــفوق
الــعرق اآلري ،والــحقيقة الــتي تــؤكــدهــا دراســات وتــحالــيل عــلم الــجينيالــوجــيا الحــديــثة هــي أن
مــن يحــملون جــينات الــعرق اآلري ،أو مــا يــسمى عــلميا املجــموعــة الــفردانــية  R1aفــي أملــانــيا
ال ي ــشكلون  %10م ــن ال ــشعب األمل ــان ــي ،ب ــل إن ه ــتلر ن ــفسه يح ــمل املج ــموع ــة ال ــفردان ــية E-
 M35وه ــي ال ــتي ت ــرت ــبط ب ــال ــسام ــيني تح ــدي ــدا ،وك ــثير م ــن ق ــادة الح ــزب ال ــنازي ل ــيسوا آري ــني
أصال.
أكـثر مـن هـذا ،فـي سـلطنة عـمان مـثال نسـبة مـن يحـملون املجـموعـة الـفردانـية اآلريـة مـساويـة
لنسـبتهم فـي أملـانـيا ،وكـذلـك فـي الـهند وشـمال روسـيا وپـولـندا وغـيرهـا ..هـذا يـعني أن الحـرب
العاملية الثانية التي طحنت املاليني من البشر قامت على مزاعم عرقية خاطئة.
يـكشف لـنا عـلم جـينات األنـساب الحـديـث أن الـيهود مـثال ال يجـمعهم عـرق واحـد ،بـل الـغريـب
فـعال أن كـثير مـن الـيهود الـيوم يحـملون جـينات الـعرق اآلري ،بـمن فـيهم رئـيس وزراء الـكيان
الـصهيونـي بـنيامـني نـتنياهـو ،وكـم يـبدو األمـر مـضحكا وهـزلـيا حـني يـتبني أن هـتلر "الـسامـي"
قـتل الـيهود ،وكـثير مـنهم آريـون ولـيسوا سـامـيني ،بـحجة دفـاعـه عـن الـعرق اآلري الـذي اعـتبره
هتلر العرق األعلى تطورا وكماال بني البشر.
***
جــينيالــوجــيا الحــمض الــنووي عــلم صــلب ،يــقوم عــلى تــحالــيل دقــيقة ووفــقا لـ  110مــعايــير يــتم
عــلى أســاســها تــصنيف املجــموعــات الــفردانــية الــتي تــصنف األعــراق بــني البشــر ،ونــتائــج هــذا
العلم تمثل حقائق مثبتة ال تقبل الشك.
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صــحيح ان هــناك فــرضــيات مــختلفة وغــير مــثبتة حــول كــيفية انــتقال تــلك األعــراق مــن مــنطقة
إلــى أخــرى ،أو مــتى ظهــرت هــذه املجــموعــة أو تــلك هــنا ومــتى انــتقلت ،لــكن الــثابــت عــلميا أن
هـ ــناك انـ ــتقاال حـ ــدث أدى إلـ ــى اخـ ــتالط األنـ ــساب واألعـ ــراق حـ ــتى أصـ ــبح الـ ــعالـ ــم الـ ــيوم كـ ــله
مختلطا ،وال توجد بقعة واحدة تضم مجموعة عرقية صافية.
ع ــلى س ــبيل امل ــثال ،ي ــلتقي ال ــعرب م ــع ال ــروس بمج ــموع ــات ف ــردان ــية واح ــدة ومش ــترك ــة لس ــالل ــة
بشـريـة عـاشـت قـبل  5آالف سـنة ،وبـالـتالـي سنجـد تـشابـها جـينيا وراثـيا بـني عـربـي فـي شـبه
الجـزيـرة الـعربـية وروسـي فـي أطـراف جـبال األورال ،أكـثر مـما بـني هـذا الـعربـي وعـربـي آخـر
فــي مــصر أو ســوريــة أو املــغرب مــثال .وهــنا تــسقط "خــرافــة" األعــراق عــلميا وال تــعود لــها أي
قيمة حقيقية.
يـقول الـبروفـيسور الـروسـي أنـاتـولـي كـليوسـوف ،وهـو مـؤسـس عـلم جـينيالـوجـيا الحـمض الـنووي
الحـديـث ،وهـو بـاملـناسـبة أسـتاذ فـي جـامـعة هـارفـارد األمـيركـية ،يـقول ان الحـديـث عـن األعـراق
والتفوق العرقي ـ كما نجده عند اليهود والفرس مثال ـ ما هو إال خرافة ووهم كبير.
بــاملــناســبة ،يشــترك الــكيان الــصهيونــي املــحتل والــنظام اإليــرانــي الــحالــي فــي مــنع الــدراســات
الـجينيالـوجـية وتحـريـم إجـراء الـتحالـيل الـوراثـية عـلى مـواطـنيهم ،والسـبب واضـح بـالـتأكـيد ،ألن
حـقائـق هـذا الـعلم سـتكشف بـوضـوح زيـف خـرافـة الـتفوق الـعرقـي الـتي تـقوم عـليها مـشاريـعهم
االستيطانية والتوسعية.
وكـم سـيكون مـفاجـئا ومحـرجـا حـني يـكتشف كـثير مـن دعـاة تـفوق الـعرق الـفارسـي عـلى الـعرق
العربي اليوم أنهم يحملون جينات عربية أصال.
مـن هـنا نـفهم جـيدا حـديـث رسـولـنا الـكريـم صـلى اهلل عـليه وسـلم "يـا أيـها الـناس ،أال إن ربـكم
واح ــد وإن أب ــاك ــم واح ــد ،أال ال ف ــضل ل ــعرب ــي ع ــلى أعج ــمي ،وال لعج ــمي ع ــلى ع ــرب ــي ،وال
ألحمر على أسود ،وال أسود على أحمر إال بالتقوى".
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عن "اإلنسان األحمر"
ف ــي ع ــام  1919ك ــتب ك ــوزن ــتسوف ،أح ــد م ــنظّري ال ــشيوع ــية امل ــخضرم ــني ل ــلثائ ــر املتح ــمس
ت ــروت ــسكي :م ــوس ــكو ت ــموت ج ــوع ــا .رد ع ــليه ت ــروت ــسكي :ه ــذا ل ــيس ج ــوع ــا ،ع ــندم ــا اس ــتول ــى
االمــبراطــور تــيتوس عــلى أورشــليم ،أكــلت الــنساء الــيهوديــات أوالدهــن ،وعــندمــا تــرغــم أمــهاتــكم
على أكل أوالدهن ،عندها يمكنك أن تقول لي "نحن جائعون" !
***
ق ــرأت ق ــبل أي ــام رائ ــعة األدي ــبة ال ــبيالروس ــية س ــفيتالن ــا أل ــيكسييفيتش "زم ــن مس ــتعمل ..ن ــهاي ــة
اإلنـسان األحـمر" ،ويـا لـها مـن روايـة سـاحـرة ،تـعج بـتفاصـيل الـحياة الـيومـية فـي زمـن الحـرب
وزمـن الـوصـايـة الـحكومـية وزمـن الـقبضة األمـنية خـالل مـحاوالت الـنظام الـشيوعـي الـسوفـييتي
صــنع "إنــسان أحــمر" ،بــمواصــفات ثــوريــة خــاصــة ،تــسميه ســفيتالنــا Homo Sovieticus
)هـومـو سـوفـييتيكوس  -اإلنـسان الـسوفـييتي( عـلى طـريـقة عـلماء االنـثروبـولـوجـيا حـني يتحـدثـون
عــن تــطور اإلنــسان عــبر الــتاريــخ عــن هــومــو اريــكتوس )اإلنــسان املــنتصب( وهــومــو هــابــيليس
)اإلنسان املاهر( وهومو سابينز )اإلنسان العاقل( ..الخ
ت ــقول س ــفيتالن ــا :خ ــالل م ــا ي ــزي ــد ع ــلى س ــبعني س ــنة ،ت ــم ت ــصنيع ن ــموذج إن ــسان ــي ف ــري ــد ف ــي
مـختبرات الـلينينية املـاركـسية ،يـسمونـه "الـسوفـييتي" ،يـراه الـبعض شـخصية مـأسـاويـة ،أعـرفـه
جـيدا وعشـت مـعه سـنوات طـويـلة ،إنـه أنـا ،مـعارفـي ،أصـدقـائـي ،والـداي ..جـميعنا اشـتراكـيون
نش ــبه وال نش ــبه األش ــخاص ال ــعادي ــني ،ل ــدي ــنا ق ــام ــوس ــنا ال ــخاص ،وت ــصورات ــنا ال ــخاص ــة ع ــن
الــخير والشــر ،عــن األبــطال واآلالم ،ومــواقــفنا املــتميزة تــجاه املــوت ،والــتي تــتردد فــي عــبارات
ن ــعرف ــها ج ــيدا "أط ــلق ال ــنار"" ،دم ــر" ..أو ت ــلك األش ــكال ال ــسوف ــييتية ل ــالخ ــتفاء م ــثل "ال ــحكم
بــالــحبس عشــر ســنوات دون حــق املــراســلة" ..حــتى أصــبحنا مــترعــني بــالــكراهــية والخــرافــات،
وك ـ ــلها م ـ ــن ه ـ ــناك ،ح ـ ــيث ك ـ ــان ـ ــت م ـ ــعسكرات ال ـ ــعمل والح ـ ــرب ال ـ ــره ـ ــيبة ،وم ـ ــن ع ـ ــمليات نش ـ ــر
الــتعاونــيات بــالــقوة ،وتــفكيك االقــطاعــيات وتــهجير الــشعوب تــحت وقــع الــرصــاص ..تــلك كــانــت
االشتراكية ،تلك كانت حياتنا !
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***
بــعد "الــبيريســترويــكا" )حــركــة اإلصــالح الــتي قــادهــا الــرئــيس غــوربــاتــشوف فــي الــثمانــينيات
وانتهـت بـانـهيار االتـحاد الـسوفـييتي عـام  ..(1991وخـالل حـرب الـشيشان األولـى بـني روسـيا
والـشيشان عـام  ،1994تـهيم عـجوز روسـية قـادمـة مـن قـريـة تـامـبوف ،نـحتت سـنوات الـشقاء
عــلى وجــهها ويــديــها الــكثير مــن الــتجاعــيد ،تــسأل الــعابــريــن فــي محــطة قــطارات مــوســكو عــن
الـطريـق إلـى الـجبهة مـع الـشيشان ،فـتسألـها سـيدة :ومـاذا تـريـديـن مـن تـلك املـنطقة الخـطرة؟
ترد العجوز :أريد أن أسحب ابني من هناك" ،ال أريده أن يُقتل أو أن يقتل أحدا".
ت ــقول س ــفيتالن ــا ..ب ــعد ال ــبيريس ــتروي ــكا ،ت ــبني أن الح ــري ــة ف ــي روس ــيا ه ــي إع ــادة االع ــتبار
ل ــلبرج ــوازي ــة ال ــصغيرة ،ال ــتي ك ــان ــت م ــلجوم ــة ع ــادة ف ــي ال ــحياة ال ــروس ــية ،ل ــقد أرغ ــمنا ع ــلى
معايشة التاريخ ونموذج اإلنسان األحمر ،لكننا لم نحياه أبدا.
***
قــرأت روايــات ســفيتالنــا ألــيكسييفيتش ،آخــر الــشهود ،صــالة تــشيرنــوبــل ،فــتيان الــزنــك ،لــيس
للحـرب وجـه أنـثوي ،وزمـن مسـتعمل ،وبـتأثـير مـنها ومـن األديـب األملـانـي الـكبير بـول هـايـنريـش
الـذي سـرد لـنا تـفاصـيل الـحياة فـي ظـل الـحكم الـنازي وزمـن الحـروب ،حـاولـت أن أكـتب عـلى
خـطاهـما شـيء مـن تـفاصـيل الـحياة الـيومـية فـي بـالدي الـكويـت خـالل فـترة االحـتالل الـعراقـي
عـام  ،1990كـتبت روايـة صـغيرة بـعنوان "مـن ذاكـرة االحـتالل" ،ولـكن مـع األسـف رفـضت 8
دور نشـر كـويـتية طـباعـة ونشـر الـروايـة دون ذكـر األسـباب .كـم شـعرت بـالخـذالن وأنـا أشـاهـد
م ــئات ال ــكتب ع ــلى أرف ــف امل ــكتبات ل ــقصص م ــليئة ب ــاألخ ــطاء ال ــنحوي ــة ،وب ــكالم رديء ل ــشاب
يح ــدث ف ــتاة ب ــال ــهات ــف م ــحاوال إق ــناع ــها أن تخ ــرج م ــعه م ــن وراء ع ــلم أه ــلها ..ل ــم أح ــزن أب ــدا،
لـكنني أشـعر بـالحسـرة عـلى نشـر مـثل ذلـك الـكالم الـرديء .لـيت سـفيتالنـا ألـيكسييفيتش تـرى
إل ــى أي ــن س ــتأخ ــذه ــم إع ــادة االع ــتبار ل ــلبرج ــوازي ــة ال ــصغيرة ف ــي ن ــهاي ــة امل ــطاف ..ف ــبال ــنهاي ــة،
سيكون لديهم "إنسان أزرق" بدال من اإلنسان األحمر !
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محاولة خروج
قـرأت قـبل أيـام تـقريـرا رائـعا حـول أبـرز األحـداث الـعلمية الـتي سيشهـدهـا عـام  ،2020ومـنها
هـبوط  3مـركـبات عـلى سـطح املـريـخ ،حـيث سـتطلق نـاسـا األمـيركـية فـي يـولـيو الـقادم "مسـبار
مــارس  ،"2020كــما ســتطلق وكــالــة الــفضاء األوروبــية بــالــتعاون مــع وكــالــة الــفضاء الــروســية
مسـ ــبار "أكـ ــزومـ ــارس" ،بـ ــينما سـ ــترسـ ــل الـ ــصني مسـ ــبار "هـ ــيوكـ ــسنغ  "1الـ ــذي يحـ ــمل عـ ــربـ ــة
متحــركــة ســتنزل عــلى ســطح املــريــخ وتــتجول فــيه وتجــمع عــينات مــختلفة مــن الــصخور واملــواد
وتـعود بـها إلـى األرض لـدراسـتها .كـما سيشهـد هـذا الـعام مـهام تـصويـر جـديـدة وبـدقـة أعـلى
ألحــد الــثقوب الــسوداء الــعمالقــة فــي درب الــتبانــة ،وهــو حــدث فــي غــايــة األهــمية فــي فــهم هــذا
الكون الشاسع.
فـي أوروبـا ،سـيتم بـناء أكـبر مـصادم نـووي بـطول  100كـلم وبـتكلفة حـوالـي  21مـليار يـورو،
وسـيكون أكـبر بسـتة مـرات مـن مـصادم هـادرون الـكبير والـذي قـدم لـلعلم مـعلومـات هـائـلة لـفهم
حركة الجزيئات داخل النواة.
وف ــي م ــجال ال ــبيول ــوج ــيا ال ــحيوي ــة ،س ــيتم االن ــتهاء م ــن ت ــصنيع أول "خ ــميرة خ ــبز" ال ــتي ج ــرى
اس ــتبدال الح ــمض ال ــنووي ف ــيها ف ــي مش ــروع س ــاب ــق ،األم ــر ال ــذي س ــيفتح ب ــاب ــا ج ــدي ــدا ف ــي
مجال تصنيع منتجات عديدة مثل الوقود الحيوي وبعض األدوية.
فـي الـيابـان ،مـتوقـع أن تـنتهي أبـحاث عـالـم الـخاليـا الجـذعـية الـيابـانـي هـيرومـيتسو نـاكـوتـشي
وم ــن ث ــم االق ــتراب أك ــثر م ــن "ت ــصنيع" أع ــضاء بش ــري ــة ف ــي امل ــختبر وت ــكون ق ــاب ــلة ل ــلحياة ف ــي
جسم اإلنسان ،لتنهي مأساة ماليني البشر ممن يعانون فشال في بعض األعضاء التالفة.
وف ــي ال ــصني ،ه ــذه األم ــة ال ــعظيمة ال ــصاع ــدة م ــن ال ــفقر وال ــبؤس ق ــبل أق ــل م ــن خ ــمسني س ــنة
فـقط ،سـتنتهي هـذا الـعام مـن تـشغيل أول مـفاعـل نـووي انـدمـاجـي فـي الـعالـم ،سـينتج طـاقـة
ب ــنفس ال ــطري ــقة ال ــتي ت ــنتجها ال ــشمس ،أي ب ــدم ــج ذرات ال ــهيدروج ــني وت ــحوي ــلها إل ــى ه ــيليوم،
عــلما بــأن عــلماء الــصني يخــططون لــتسخني جــزيــئات الــهيدروجــني لــدرجــة  200مــليون درجــة
مــئويــة ،فــي حــني أن درجــة الحــرارة فــي قــلب الــشمس ال تــتجاوز  15مــليون درجــة ،أي أنــهم
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سـينتجون حـرارة أعـلى مـن الـشمس بـ  185مـليون درجـة ..هـل تـتصورون هـذا ،مـن دولـة لـم
يكن فيها سوى صناعة غزل ونسيج بدائية حتى عام  1977؟!
***
الــتقريــر يتحــدث عــن عشــرات األحــداث األخــرى املــهمة فــي مــجال الــطاقــة والــبيئة والــبيولــوجــيا
الحيوية والفلك والفضاء وغيرها ،لكن ال مجال لسردها كلها.
اآلن ..مــن بــني هــذه األمــم املــتحضرة الــتي تهــبط عــلى الــكواكــب الــبعيدة وتــصور بــدقــة عــالــية
ثــقبا أســود يــبعد عــنا مــاليــني الــسنوات الــضوئــية ،وتــصنع أعــضاء بشــريــة وتــصرف املــليارات
ع ــلى ب ــناء م ــختبر ع ــلمي وت ــموي ــل أب ــحاث ع ــلمية وت ــخترع م ــنتجات ج ــدي ــدة وب ــدائ ــل ج ــدي ــدة
لـلطاقـة ..أيـن مـوقـعنا نـحن؟ مـا هـي أخـبارنـا فـي عـام 2020؟ داعـش وسـليمانـي وسـنة وشـيعة
وتـفجير مـساجـد ومـجالـس عـزاء وقـتل عـلى االسـم والـهويـة وجـدل طـويـل عـريـض ال يـنتهي حـول
بديهيات وخرافات وتفاهات ال حد لها ..امتداد مستمر ملعارك داحس والغبراء !
***
ل ــلنحات ال ــكوي ــتي امل ــبدع س ــام ــي مح ــمد ع ــمل ف ــني ف ــي غ ــاي ــة ال ــروع ــة وال ــعمق ،ت ــمثال اس ــمه
"االخــتراق" ،يــصور شــابــا يســتجمع كــل قــواه ويــنطلق بــأقــصى طــاقــته لــيخترق جــدارا ،لــكنه
ب ــعد اخ ــتراق الج ــدار ،ي ــصطدم ب ــعمود م ــن الح ــدي ــد ي ــدم ــره وي ــوق ــف ت ــقدم ــه .ع ــمل ف ــي م ــنتهى
الــروعــة واإلبــداع ،أجــده يــلخص  -بــصمت  -واقــعنا الــعربــي املــريــر ،فــنحن أمــة مــنكوبــة ،كــلما
اخترقنا جدارا ،اصطدمنا بعمود !
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أملانيا وجدل اإلسالم واملسلمني
يــدور فــي أملــانــيا حــالــيا جــدل قــديــم متجــدد حــول كــون اإلســالم أو املســلمني جــزءا مــن الــثقافــة
األمل ــان ــية ،ت ــعود ج ــذوره إل ــى ال ــعام  2010ع ــندم ــا أع ــلن ال ــرئ ــيس األمل ــان ــي آن ــذاك ك ــريس ــتيان
ف ــول ــف "أن اإلس ــالم ج ــزءا م ــن أمل ــان ــيا" ،وف ــي اس ــتطالع ل ــلرأي ب ــعده ــا ب ــأي ــام ق ــال  %49م ــن
األملان انهم يؤيدون تصريح رئيسهم فولف.
وف ــي م ــارس  ،2018اع ــترض وزي ــر ال ــداخ ــلية آن ــذاك ه ــورس ــت ت ــسيهوف ــر ،وق ــال ان "اإلس ــالم
ل ــيس ج ــزءا م ــن أمل ــان ــيا" ،ب ــعده ــا ب ــأي ــام ردت ع ــليه املس ــتشارة ان ــجيال م ــيرك ــل ف ــي ال ــبرمل ــان
)بوندشتاغ( بتصريح شهير ستردده كثيرا قائلة "بل اإلسالم جزء من أملانيا".
***
قـبل أيـام وعـلى وقـع تجـدد الـنقاش ،قـامـت مـؤسـسة دويـتشه فـيلله اإلعـالمـية بـإجـراء اسـتطالع
لـلرأي حـول املـوضـوع ،وكـانـت الـنتيجة  %60مـن األملـان عـارضـوا مـقولـة ان اإلسـالم جـزء مـن
أملـانـيا ،مـقابـل  %34أيـدوهـا .وكحـل وسـط ،يـلجأ كـثير مـن املـعتدلـني ،مـن سـياسـيني ومـثقفني
إلــى مــقولــة أخــرى تــقول ان "املســلمني ولــيس اإلســالم جــزء مــن أملــانــيا" .لــكن هــذا الــكالم لــم
ي ــعجب امل ــؤرخ األمل ــان ــي ال ــكبير م ــيشائ ــيل ب ــورغ ــول ــته ،ال ــذي ق ــال ق ــبل أي ــام "اإلس ــالم ه ــو أح ــد
أسـس الـثقافـة األملـانـية بـل واألوروبـية ،والـنهضة الـتي عـرفـها الـغرب فـي الـقرون الـحادي عشـر
والـثانـي عشـر والـثالـث عشـر لـم تـكن مـمكنة لـوال الـتراث اإلسـالمـي ،ونـحن نسـتفيد حـتى يـومـنا
هذا من العلماء املسلمني".
***
ال ــحقيقة ان املس ــلمني ف ــي أمل ــان ــيا ل ــم ي ــدخ ــلوه ــا غ ــزاة وال ف ــات ــحني ،ب ــل دخ ــلوه ــا ب ــطلب م ــن
ح ــكوم ــات أمل ــان ــيا امل ــتعاق ــبة ب ــعد الح ــرب ال ــعامل ــية ال ــثان ــية ح ــني أف ــرغ ــت أمل ــان ــيا م ــن ش ــباب ــها
واحـتاجـت لـقوة عـمل تـعيد بـناء مـا هـدمـه هـتلر وجـماعـته األملـان .وهـم يـشكلون أكـثر مـن %5
مـن الـسكان الـيوم ،أي أكـثر مـن  5مـاليـني مسـلم ،يـعيش مـعظمهم فـي الـواليـات الـغربـية األكـثر
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انــفتاحــا وتــسامــحا ،عــلى عــكس الــواليــات الشــرقــية وخــاصــة درزدن عــاصــمة واليــة ســاكــسونــيا،
مــعقل جــماعــة "بــيغيدا" الــيمينية املــتطرفــة .وأملــانــيا الــتي تــوصــف بــأنــها ذات أغــلبية مــسيحية
بــروتســتانــتية ،يــشكل الــبروتســتانــت فــيها  ،%34يــليهم الــكاثــولــيك  ،%31مــا يــجعل اإلســالم
في أملانيا ثاني أكبر ديانة بعد املسيحية.
***
مـن عـجائـب أملـانـيا أنـها تـفرض "ضـريـبة تـديـن" ،وال أعـرف دولـة أخـرى تـفعل هـذا ،إذ تـفرض
ال ــحكوم ــة ع ــلى ك ــل م ــن ي ــنتمي ل ــلكنيسة )ك ــاث ــول ــيكية أو ب ــروتس ــتان ــتية( ض ــري ــبة دخ ــل إض ــاف ــية
بــواقــع  ،%8وال يــعفى مــنها الــفرد إال إذا قــام بــالخــروج مــن الــكنيسة ،بــإجــراء يــسميه األملــان
) Kirchenaustrittك ــيرش ــن آوس ــتري ــت( ،ح ــيث ي ــطلب امل ــتقدم ش ــطب اس ــمه م ــن س ــجالت
املـعموديـة فـي الـكنيسة مـقابـل رسـوم قـدرهـا  50يـورو ،فـي حـني ال تـفرض مـثل هـذه الـضريـبة
عــلى املســلمني وال أصــحاب الــديــانــات األخــرى .ربــما نــفهم اآلن ملــاذا يــوجــد فــي أملــانــيا أكــثر
مـن  %60مـن "الـالديـنيني" )أي الـذيـن يسجـلون أنـفسهم بـأنـهم ال يـنتمون ألي ديـن( ،ونـفهم
أيـضا عـمق مـقولـة كـارل مـاركـس حـني اعـتبر الـعامـل االقـتصادي هـو األسـاس املحـرك لـكل مـا
يجري من أحداث.
***
ص ــحيح ان اإلس ــالم ل ــم ي ــكن ج ــزءا م ــن ت ــاري ــخ أمل ــان ــيا ال ــبعيد ،ل ــكنه أص ــبح ال ــيوم ج ــزءا م ــن
ثـقافـتها ،فـهناك أكـثر مـن  206مـساجـد كـبيرة مـوزعـة عـلى املـدن الـرئـيسة ،وأكـثر مـن 2600
مسجــد صــغير ،إضــافــة إلــى مــراكــز إســالمــية مــتنوعــة ،واإلســالم يــدرس فــي مــعظم املــدارس
ال ــحكوم ــية األمل ــان ــية .ق ــبل أي ــام ،دخ ــلت ك ــلمة "إن ش ــاء اهلل" ق ــام ــوس دودن  Dudenال ــشهير،
وه ــو أه ــم وأك ــبر ق ــوام ــيس ال ــلغة األمل ــان ــية ،وت ــكتب ب ــاألمل ــان ــي  .Inschallahوال ــحق ان ك ــل
األديــان الــيوم أصــبحت جــزءا مــن ثــقافــة كــل الــشعوب حــول الــعالــم رغــما عــنها فــي ظــل الــعوملــة
الثقافية ،وهذا أمر إيجابي باعتقادي.
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وتترك حزنك بني املقاعد ..ترجوه يُسرق
يـقول الـفيلسوف الـفرنـسي الـوجـودي جـان بـول سـارتـر :نـحن ال نـكتشف أنـفسنا فـي عـزلـة مـا،
وإنما في وسط املدينة ،بني الناس ،شيئا بني األشياء ،أفرادا بني البشر.
***
أحــلم مــنذ ســنني بــتألــيف كــتاب ،لــدي آالف الــقصاصــات ومخــطط جــاهــز مــنذ فــترة طــويــلة ..ال
أبـالـغ إن قـلت إنـها تـعود أليـام الـدراسـة الـجامـعية فـي بـدايـة الـتسعينيات مـن الـقرن املـاضـي.
هل تتخيلون حلما بهذه البساطة كيف يمكن أن يأخذ كل هذا الوقت ..دون أن يتحقق؟!
الــغريــب أنــني كــتبت خــالل بــضع ســنوات عــدة مــقاالت وأخــبار وتــقاريــر ولــقاءات صــحافــية مــا
يكفي مللء  10كتب مما أحلم بتأليفه.
يوما ما سأحقق حلمي ..بإذن اهلل.
***
فـ ــي قـ ــهوة صـ ــغيرة بـ ــشارع "لـ ــودفـ ــيج شـ ــتراسـ ــه" وسـ ــط مـ ــيونـ ــخ ،ومـ ــن أمـ ــام جـ ــامـ ــعة لـ ــودفـ ــيج
مــاكــسيمليان الــعريــقة ،هــذا املــكان الــذي يــحتل فــي نــفسي مــكانــة وحــنينا ال يــوصــف ،جــلست
أقـرأ كـتاب "الـشعر الـشعبي لـلنساء البشـتون" لـلشاعـر واألديـب األفـغانـي سـعيد بـهاء الـديـن
مجروح ،والذي تم قتله غدرا بسبب هذا الكتاب.
ي ــصف مج ــروح ش ــعر "ال ــالن ــداي" ب ــأن ــه ش ــعر ش ــعبي ،اب ــتكرت ــه امل ــرأة األف ــغان ــية ل ــلتنفيس ع ــن
مـشاعـرهـا املـكبوتـة ،فـي مـجتمع ذكـوري يـقمع املـرأة فـي كـل حـاالتـها ،فتجـد الـعزاء فـي تـرديـد
أب ــيات ق ــصيرة ت ــغنيها ب ــمواوي ــل ح ــزي ــنة ح ــني يش ــتد ع ــليها غ ــضب ال ــذك ــور .ق ــصائ ــد ال ــالن ــداي
تـ ــتكون مـ ــن بـ ــيتني مـ ــن الـ ــشعر غـ ــير املـ ــقفى ،أشـ ــبه بـ ــتنهيدة أو زفـ ــرة أنـ ــفاس حـ ــارة تـ ــطلقها
األفغانية عن قسوة واقعها ..وكلمة "النداي" باألفغانية تعني حرفيا "املوجز" أو "القصير".
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تقول إحداهن في نبرة سخرية:
هل يمكنك أن تموت في ساحة الشرف ،يا حبيبي!
كي تتغنى الفتيات بنصرك كلما ذهنب لجلب املاء من النبع؟
وتخاطب أخرى قبرها فتقول:
أيها اللحد الخراب ،أيها القرميد املشتت ،لم يعد حبيبي سوى رماد
وريح السهل تذروه بعيدا عني.
نــاديــا أنجــمن الــصحافــية والــشاعــرة األفــغانــية الــتي قــتلها زوجــها عــام  2005بمجــموعــة مــن
ال ــلكمات ال ــوح ــشية ع ــلى وج ــهها وه ــي اب ــنة الخ ــمسة والعش ــري ــن ع ــام ــا ،رب ــما ت ــعطينا ت ــصورا
كافيا عن هذا الشعر وذاك الواقع .تقول أنجمن:
ها قد وصلن،
فتيات خلقن بأرواح مكسورة،
أجساد مجروحة،
وجوه لم تذق طعم السعادة،
قلوب شاخت وتهشمت،
شفاه لم تعرف االبتسامة،
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وعيون جافة ال تذرف الدموع.
ف ــي ذل ــك امل ــكان ،ق ــال ل ــي ص ــدي ــقي ..م ــا ال ــذي ي ــمنعك م ــن ال ــكتاب ــة وأن ــت "ح ــر" ب ــال ع ــمل وال
قيود؟
قـلت لـه :بـعض الـناس يـبدون مـثل سـاعـة سـويسـريـة ،بـسيطة وهـادئـة مـن الـخارج ،لـكنها تحـمل
في داخلها آالف التروس الصغيرة ،تتحرك وتعمل بكل تعقيد.
***
فـ ــي أعـ ــمال الـ ــفنان الـ ــتشكيلي الـ ــفرنـ ــسي بـ ــرونـ ــو كـ ــاتـ ــاالنـ ــو وصـ ــف مـ ــرعـ ــب لـ ــواقـ ــع اإلنـ ــسان
املـعاصـر ..حـيث تـنتصب تـماثـيله الـبرونـزيـة الـتي تجـمع الـكتلة والـفراغ عـلى سـواحـل كـثير مـن
املـ ــدن ،تـ ــحكي بـ ــصمت مـ ــا تـ ــتركـ ــه الهجـ ــرة والـ ــترحـ ــال املسـ ــتمر مـ ــن فـ ــراغ فـ ــي قـ ــلوب األهـ ــل
واألحباب.
***
مــا أكــثر الــنصوص الــتي تــعلق فــي الــذاكــرة ..مــقولــة لــفيلسوف أو مــثل شــعبي مــلهم ،أو بــيت
شـعر حـزيـن يـالمـس الجـروح .بـالنسـبة لـي ،قـصيدة "الـبقاع ..الـبقاع" لـلشاعـر الـعراقـي مـظفر
النواب حني يقول:
لم يعد في املحطة إال الفوانيس خافتة،
وخريف بعيد ..بعيد،
كأنك كل الذين أرادوا الصعود،
ولم يستطيعوا ،أو انتظروا،
وتترك حزنك بني املقاعد ..ترجوه ُيسرق!
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الطريقة األملانية في العمل
تــعود عــالقــتي بــأملــانــيا إلــى عــام  ،1993عــندمــا تــتلمذت عــلى يــد أســتاذي األملــانــي ،ثــم زرتــها
مــعه ودخــلت جــامــعاتــها والــتقيت بــطالبــها ودرســت لــغتها وأحــببت كــل شــيء فــيها ..شــوارعــها
وثـقافـتها وآدابـها وفـالسـفتها وشـعراءهـا وصـناعـاتـها ،وسـياراتـها بـالـتأكـيد .أحـب كـانـط وهيجـل
ومـاركـس وهـيدجـر ،أحـب شـليجل وشـيلنج وغـوتـه وهـيلدورلـن ،أحـب عـمق األملـان ونـفاذهـم لـروح
األديــان والــقيم ،أحــب الــتزامــهم وطــريــقتهم فــي الــعمل .والــغريــب ،أنــني أحــب فــي أملــانــيا مــا
ي ــكره ــه ك ــثير م ــن ال ــناس ،وأع ــني االن ــضباط وال ــدق ــة واالت ــقان .ه ــذا م ــا أواج ــهه م ــع ك ــثير م ــن
األصـدقـاء أو مـمن أتحـدث مـعهم حـديـثا عـابـرا عـندمـا أعـبر عـن اعـجابـي بـأملـانـيا ،فـيقولـون لـي
غالبا انها كئيبة وشعبها جاد يمثل لهم العمل أهم ما في الحياة.
***
أتــابــع الــتلفزيــون األملــانــي "دويــتشه فــيلله" وأقــرأ الــكثير مــن الــتقاريــر فــي مــوقــعهم االلــكترونــي
ي ــوم ــيا ،وإذا ك ــان ل ــي ب ــعد ه ــذه العش ــرة ال ــطوي ــلة أن أتح ــدث ع ــن أمل ــان ــيا ،ف ــسأتح ــدث ع ــن
طريقتهم في العمل كما شهدتها وتعرفت عليها عن قرب.
الـطريـقة األملـانـية فـي الـعمل بـسيطة ،لـكنها عـميقة وعـقالنـية تسـتمد قـوتـها مـن الـفلسفة األملـانـية
املـعروفـة بـالـعمق واملـثالـية .بـدايـة كـل عـمل يـحتاج ملـعايـير محـددة أوال ،ومـتطلبات ثـانـيا ،وتحـديـد
مـهام وإجـراءات بخـطوات واضـحة ثـالـثا .فـهم ال يـؤمـنون بـاملـحاولـة والخـطأ أو الـتجارب خـالل
ال ــعمل .م ــن ه ــنا ن ــفهم ال ــتقاري ــر ال ــيوم ــية ال ــتي تتح ــدث ع ــن امل ــشاك ــل ال ــكثيرة ال ــتي ي ــواج ــهها
املـهاجـرون الـعرب خـاصـة فـي أملـانـيا فـي االنـدمـاج والـدخـول إلـى سـوق الـعمل ،فـرغـم تـعطش
س ــوق ال ــعمل األمل ــان ــي ل ــلعمال ــة األج ــنبية ،وب ــذل ــهم ال ــكثير م ــن الجه ــد وامل ــال ف ــي ت ــهيئة ب ــعض
الــالجــئني لــلعمل فــي املــصانــع والشــركــات ،إال أن الفشــل واضــح فــي هــذا الــجانــب ،والســبب
األكـبر كـما تتحـدث كـثير مـن الـتقاريـر األملـانـية ،يـكمن فـي عـدم قـدرة كـثير مـن الـالجـئني عـلى
اسـتيعاب الـطريـقة األملـانـية فـي الـعمل ،فـهم مـعتادون عـلى الكسـل وإنـجاز املـهام بـأقـل جهـد
وبــطرق مــلتويــة وثــقافــة "مــشي حــالــك"! هــذا ال يــعجب األملــان وال يــقبلون بــه أبــدا ،ولــذلــك تجــد
فــي أملــانــيا بــرامــج تــدريــب خــاصــة بــكل حــرفــة أو وظــيفة ،تــتضمن تــدريــبا نــظريــا عــلى مــبادئ
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ال ــعمل وق ــيم االن ــضباط واح ــترام امل ــواع ــيد وال ــتنظيم ،وج ــان ــبا ع ــمليا ي ــتضمن ت ــوض ــيح ان ــجاز
الـعمل خـطوة بخـطوة يـجب االلـتزام بـها وتـنفيذهـا كـما تـعمل الـروبـوتـات .لـم يسـتطع كـثير مـن
امل ــهاج ــري ــن ال ــعرب ت ــقبل ه ــذه ال ــطري ــقة أو تح ــملها بس ــبب ص ــرام ــتها ودق ــتها .م ــن ه ــنا أي ــضا
ن ــفهم مل ــاذا ن ــجح األت ــراك واإلي ــران ــيون م ــثال ف ــي أمل ــان ــيا وأص ــبحوا م ــن أه ــم ال ــجال ــيات ال ــعام ــلة
هناك ،ذلك أنهم يحملون بذرة تلك القيم ..أعني االلتزام واإلتقان والجدية.
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اللحظات األولى لخلق الكون
فــي كــتاب "الــشامــل فــي أصــول الــديــن" إلمــام الحــرمــني أبــو املــعالــي الــجويــني املــتوفــى ســنة
 478للهجـرة ،نجـد فـيه كـالمـا عـلميا دقـيقا ومـفصال لـقضايـا الـزمـان واملـكان والحـركـة واملـقاومـة
والــكون والــطبيعة وعشــرات املــسائــل واملــفاهــيم الــفيزيــائــية الــدقــيقة الــتي تــمأل أكــثر مــن 400
صـفحة ،بـكل عـمق وعـبقريـة ،كـل هـذا وعـنوان الـكتاب "الـشامـل فـي أصـول الـديـن"! كـيف نـفهم
هـذا؟ بـبساطـة ألن أصـول الـديـن اإلسـالمـي قـائـمة عـلى الـعلم ،وفـهم الـعالـم والـطبيعة أحـد أهـم
مـ ــفاتـ ــيح اإليـ ــمان بـ ــاهلل ومـ ــالئـ ــكته وكـ ــتبه ورسـ ــله ،فـ ــفهم الحـ ــركـ ــة والـ ــزمـ ــان والـ ــتغير واالتـ ــصال
والتجـدد واملـطلق والنسـبي وغـيرهـا مـن مـفاهـيم الـطبيعة تـوصـل بـال أدنـى شـك ملـعرفـة اهلل عـز
وجل ،واإليمان يقينا بقدرته املطلقة وحقيقة وجوده وخلقه لهذا العالم من العدم.
وما تخلفنا وضياع هويتنا وهواننا على األمم اليوم إال بسبب تفريطنا في العلم والفلسفة.
يـروي د.محـمد بـاسـل الـطائـي ،أسـتاذ الـفيزيـاء الـكونـية الـكبير حـادثـة جـرت مـعه ،يـقول عـندمـا
أك ــملت دراس ــة ال ــدك ــتوراه وع ــدت ل ــوط ــني وم ــدي ــنتي "امل ــوص ــل" )ش ــمال ال ــعراق ،ت ــبعد ح ــوال ــي
 460كـلم عـن بـغداد( سـألـتني إحـدى طـالـبات الـدراسـات الـعليا فـي قـسم الـفيزيـاء :مـا عـنوان
رسالتك للدكتوراه؟ قلت لها :اللحظات األولى لخلق الكون.
فـردت بـانـدهـاش وقـالـت :أووف ،يـا لـطيف ،بـاطـل ..مـا هـذا الـذي تـقولـه يـا دكـتور؟ أنـت تـبحث
في مسألة ال يجوز البحث فيها !
قال لها :ملاذا ؟
قالت :هذا عمل اهلل ..كيف تبحث موضوع "اللحظات األولى لخلق الكون" ؟!
قــال لــها بهــدوء ..ألــم تــقرئــي قــول اهلل عــز وجــل فــي ســورة الــعنكبوت )قــل ســيروا فــي األرض
فانظروا كيف بدأ الخلق( ؟
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قـالـت وهـي مـصدومـة ..واهلل يـا دكـتور ،مـع أنـني أقـرأ الـقرآن وأسـتمع إلـيه دائـما ،لـكن كـأنـني
أسمع هذه اآلية ألول مرة في حياتي ..أرجوك أعد اآلية.
يـكمل د .الـطائـي حـديـثه ويـقول ..ذهـبت الـطالـبة ويـبدو أنـها ذهـبت ملـراجـعة اآليـة الـكريـمة ،ثـم
ع ــادت إل ــي ب ــعد ف ــترة وق ــال ــت :ه ــل ت ــعرف ي ــا دك ــتور مل ــاذا ق ــال اهلل ع ــز وج ــل )ق ــل س ــيروا ف ــي
األرض فانظروا كيف بدأ الخلق( ..ملاذا أمرنا أن نبحث في "بدء الخلق" ؟
قال لها :حتى نزداد يقينا وإيمانا على ما أعتقد.
فقالت :ولكن كيف؟ كيف يفيدنا البحث في بداية الخلق في اإليمان تحديدا ؟
قال لها :ماذا تريدين أن تقولي ؟
قــالــت :تــأمــلت فــي اآليــة ويــا ســبحان اهلل ،فــجأة بــزغ هــذا الــنور فــي قــلبي وفــهمت ..اهلل أمــرنــا
أن نــبحث فــي بــدايــة الخــلق ،حــتى نــفهم ونــؤمــن بــالــبعث والــحياة اآلخــرة ،لــذلــك قــال فــي تــكملة
اآليــة) :قــل ســيروا فــي األرض فــانــظروا كــيف بــدأ الخــلق ،ثــم اهلل ينشئ اآلخــرة ،إن اهلل عــلى
كــل شــيء قــديــر( الــعنكبوت  .20أي أن اهلل يــعلمنا ،يــقول لــنا انــظروا وتــأمــلوا فــي بــدايــة خــلق
الــكون ،لــتفهموا أن اهلل الــقادر عــلى هــذا الخــلق واإليــجاد مــن الــعدم فــي الــحياة الــدنــيا ،قــادر
كــذلــك عــلى خــلق وإنــشاء حــياة آخــرة .لــذلــك أيــقنت اآلن أنــه ال يــنبغي عــلينا أن نــنظر لــبدايــة
الخلق على أنه من "علم الغيب" ونتجنب بحثه ،بل من ضروريات اإليمان.
يقول د.الطائي ..تعلمت من هذه الطالبة فعال ما كان غائبا عني طوال سنني دراستي.
د.محــمد الــطائــي يــعمل مــنذ ســنوات عــلى مشــروع إعــادة إحــياء "عــلم الــكالم" ،فــي الــجانــب
الـعلمي مـنه تحـديـدا والـذي يـسمى "دقـيق الـكالم" ،والـذي يـختص بـمسائـل الـكون والـطبيعة،
وي ــدع ــو إل ــى ت ــجاوز ال ــبحث ف ــي "ج ــليل ال ــكالم" ،أي م ــسائ ــل األس ــماء وال ــصفات وال ــقضاي ــا
النظرية األخرى والتي تعيد اجترار قضايا خالفية ال ينتج عنها سوى التكفير املتبادل !
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ظاهرة "املثقف الوطنجي"
فـي عـام  2002أصـدر بـرنـامـج األمـم املتحـدة اإلنـمائـي تـقريـرا فـي غـايـة األهـمية عـن "الـتنمية
اإلن ــسان ــية ال ــعرب ــية" ،ش ـ ّ
خص ف ــيه ن ــخبة م ــن امل ــفكري ــن أه ــم م ــشكالت ال ــعال ــم ال ــعرب ــي وال ــتي
حـ ــددوهـ ــا فـ ــي ثـ ــالث :عـ ــدم احـ ــترام حـ ــقوق اإلنـ ــسان والحـ ــريـ ــات الـ ــعامـ ــة ،عـ ــدم تـ ــمكني املـ ــرأة
وال ـ ــسماح ل ـ ــها ب ـ ــلعب دور ف ـ ــي ال ـ ــبناء وال ـ ــنهضة ،وأخ ـ ــيرا خ ـ ــلل واض ـ ــح ف ـ ــي امل ـ ــعرف ـ ــة وط ـ ــرق
اك ــتساب ــها )خ ــلل ف ــي ال ــنظم وامل ــناه ــج ال ــتعليمية( .وذك ــر ال ــتقري ــر ص ــراح ــة أن ال ــعال ــم ال ــعرب ــي
ســيعانــي مــن مــشاكــل حــقيقية تــتطور مــن ســيء ألســوأ مــا لــم يــتم إيــجاد حــلول حــقيقية لهــذه
امل ــشكالت وه ــذا الخ ــلل .ب ــعد  9س ــنوات م ــن ص ــدور ه ــذا ال ــتقري ــر ،ف ــي ع ــام  2011تح ــدي ــدا،
انـطلقت ثـورات الـربـيع الـعربـي والـتهمت األخـضر والـيابـس وال تـزال مـنطقتنا عـلى كـف عـفريـت
!
***
هــذه الــعقلية ليســت جــديــدة ..فــي عــام  1917كــتب الــلورد آرثــر بــلفور رســالــته الــشهيرة الــتي
عـرفـت الحـقا بـاسـم "وعـد بـلفور" ،وفـيها يـدعـو بـالده بـريـطانـيا صـراحـة بـإعـطاء فلسـطني لـليهود
ل ــتكون وط ــنا ق ــوم ــيا ل ــهم ،ووض ــع خ ــطة م ــعلنة ل ــتحقيق ذل ــك .وف ــي ع ــام ) 1948أي ب ــعد 31
عاما( أصيب االنسان العربي بالصدمة والذهول من إعالن قيام "دولة إسرائيل" !
***
م ــن ه ــو امل ــثقف ال ــحقيقي؟ ي ــمكن أن ن ــقضي س ــاع ــات وأي ــام ــا ف ــي ن ــقاش ف ــلسفي ح ــول ه ــذا
املـصطلح ال شـك ،لـكنني مـاركـسي جـدا هـنا .فـاملـثقف بـالنسـبة لـي يـتعلق بـالسـلوك أكـثر مـن
الــتنظير .املــثقف الــحقيقي كــما يــقول الــفيلسوف املــاركــسي االيــطالــي أنــطونــيو غــرامــشي هــو
م ــن ي ــقوم ب ــدور ف ــاع ــل ف ــي اص ــالح امل ــجتمع ،ول ــيس م ــن ي ــتفلسف أو م ــن يح ــمل ال ــشهادات
الـعليا .الـفيلسوفـة املـاركـسية الـكبيرة روزا لـوكـسمبورغ كـانـت تـنتقد املـثقفني الـتنظيريـني الـذيـن
ال يـتجاوزون الـتنظير إلـى الـفعل ،فـما بـالـكم بـمعظم مـن يـعتبرون أنـفسهم مـثقفني فـي عـاملـنا
الـ ــعربـ ــي الـ ــبائـ ــس الـ ــيوم وهـ ــم يـ ــقومـ ــون بـ ــأسـ ــوأ مـ ــن هـ ــذا بـ ــكثير ..حـ ــيث تـ ــحول كـ ــثير مـ ــنهم
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لـ"مــبرراتــية" يــدافــعون عــن قــرارات بــعض املــسؤولــني ال أكــثر؟! هــذا كــثير ..لــديــنا واقــع ســيء،
س ــيفرز ب ــال ــضرورة ص ــراع ــات م ــدم ــرة تس ــتنزف امل ــوارد البش ــري ــة وامل ــادي ــة وت ــحيل دول ــنا إل ــى
خـرائـب يـنعق فـوقـها الـبوم .هـذا لـيس قـراءة فـأل وال مـثل تـوقـع نـتيجة مـباراة ،هـذا حـديـث عـلمي
تتح ــدث ع ــنه ت ــقاري ــر رس ــمية ت ــصدر م ــن األم ــم املتح ــدة وه ــيئات دول ــية ي ــضعها خ ــبراء وع ــلماء
أفنوا أعمارهم في البحث والعلم.
الـعالـم الـعربـي مـريـض جـدا ،الـشعوب جـائـعة وعـطشى بـال عـمل وال مـصدر رزق وال سـكن وال
حــتى أمــل فــي حــياة كــريــمة مســتقبال .هــذا وضــع شــاذ يــنتج بــالــضرورة ثــورات تــنتهي غــالــبا
بـ ــالـ ــدمـ ــار بسـ ــبب غـ ــياب أي مشـ ــروع تـ ــنموي وسـ ــياسـ ــي حـ ــقيقي وفـ ــي ظـ ــل واقـ ــع اجـ ــتماعـ ــي
متشـ ــرذم ،يـ ــتقاتـ ــل فـ ــيه الـ ــناس طـ ــائـ ــفيا وقـ ــبليا ومـ ــناطـ ــقيا بـ ــل وحـ ــتى عـ ــلى الـ ــلهجة وتـ ــشجيع
امل ــنتخبات ال ــري ــاض ــية .وف ــي واق ــع س ــيء كه ــذا ،ت ــتضاع ــف م ــصيبتنا ف ــي غ ــياب ن ــخب م ــثقفة
ح ــقيقية ،ت ــمتلك رؤي ــة ب ــعيدة ال ــنظر وت ــتجاوز ال ــتفاص ــيل ال ــهام ــشية .واق ــع م ــرع ــب ي ــتصدر ف ــيه
املــطبلون واملــهيجون وصــانــعي االنــتحاريــني ،مــمن ال يــمانــعون مــن تــفجير أنــفسهم فــي حشــد
مـن بشـر ال يـعرفـونـهم دون أن يـقفوا لحـظة تـأمـل وتـسائـل ..ملـاذا؟! لـديـنا مـشكلة كـبيرة ،وأكـبر
م ــا ف ــيها أن ي ــتحول امل ــثقف إل ــى "وط ــنجي" ي ــبرر أخ ــطاء وي ــداف ــع ع ــن ح ــماق ــات وي ــسوق ذل ــك
على أنه "وطنية".
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الحرب العاملية الثالثة
مـن مـبادئ االقـتصاد ،أن عجـزا فـي مـيزانـية دولـة مـا يـعني مـباشـرة فـائـضا فـي مـيزانـية دولـة
أخ ــرى ،ي ــنطبق ه ــذا ع ــلى االق ــتصاد األم ــيرك ــي م ــقاب ــل االق ــتصاد األمل ــان ــي وال ــصيني ب ــشكل
خاص.
صــادرات أملــانــيا ضــعف وارداتــها ،بــينما الــعكس فــي أمــيركــا ،فــهي تســتورد أكــثر بــكثير مــما
تصدر ،وتراكم الديون على نفسها بسبب ذلك.
ولهــذا ،سجــلت أملــانــيا فــي عــام  2017فــائــضا بــقيمة  250مــليار يــورو ،بــينما سجــلت أمــيركــا
عجزا بقيمة  500مليار يورو.
م ــن ه ــنا ن ــفهم مل ــاذا يتح ــدث ال ــرئ ــيس األم ــيرك ــي ت ــرام ــب ع ــن "ح ــرب ت ــجاري ــة" م ــع االت ــحاد
األوروبــي عــمومــا ،وأملــانــيا بــشكل خــاص ،ومــع الــصني ،ويــسميها الــبعض بـ "الحــرب الــعاملــية
ال ــثال ــثة" ،الس ــبب أن ض ــعف ال ــيورو وال ــيوان ال ــصيني أم ــام ال ــدوالر األم ــيرك ــي ج ــعل اس ــتيراد
ال ــبضائ ــع األوروب ــية وال ــصينية ت ــقضي ع ــلى ك ــثير م ــن األع ــمال وال ــصناع ــات داخ ــل ال ــوالي ــات
املتحـدة ،فـما الحـل؟ هـل بـمنع االسـتيراد؟ ال تسـتطيع أمـيركـا ذلـك ألنـه سـيؤدي ملـنع الـتصديـر
أيضا.
مــا الحــل إذن؟ الحــل بــالنســبة لــلرئــيس تــرامــب كــان بــفرض "عــقوبــات جــمركــية" عــلى الــبضائــع
األوروبية والصينية بدرجة تجعلها في نهاية األمر مساوية في قيمتها للبضائع األميركية.
والحـظوا أنـها تـسمى "عـقوبـات" ولـيس رسـومـا جـمركـية ،والسـبب أنـها تـتجاوز مـفهوم الـرسـوم
والهــدف مــنها جــعل الســلعة املســتوردة تــساوي نــفس الســلعة املــصنعة داخــل أمــيركــا ،ولــذلــك
اعتبرتها الصني واالتحاد األوروبي إجراء عدائيا.
مــثال ،صــاحــب مــصنع دراجــات هــوائــية فــي أمــيركــا يــبيع الــواحــدة بــمبلغ  400دوالر تــقريــبا،
لــكن الــصينيون لــديــهم أكــبر مــصانــع دراجــات هــوائــية ،ويــصدرون مــعظمها لــلواليــات املتحــدة
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ويــبيعونــها بــمبلغ  100دوالر فــقط ،هــذا قــضى عــلى املــنافــسة وقــضى عــلى صــناعــة صــاحــبنا
األمــيركــي وتســبب فــي اغــالق مــصنعه وتســريــح عــمالــه ،وجــعلهم يــطلبون مــساعــدة اجــتماعــية
من الحكومة بعد أن كانوا منتجني ويدفعون الضرائب.
لـذلـك ،يـريـد تـرامـب فـرض عـقوبـة جـمركـية عـلى الـدراجـات الـهوائـية املسـتوردة مـن الـصني بـقيمة
 300دوالر حـتى تـصبح قـيمتها فـي الـسوق األمـيركـي بـنفس الـدراجـات األمـيركـية ،أي 400
دوالر ،وبهــذا يحــمي مــصالــح أصــحاب املــصانــع األمــيركــيني مــن االنــهيار ،ويــنطبق هــذا عــلى
بقية السلع املستوردة ،ومنها السيارات واألجهزة اإللكترونية واملواد الغذائية وغيرها.
قـد يـبدو ذلـك لـلوهـلة األولـى أنـه حـل واقـعي ،لـكن الـحقيقة أن هـذا اإلجـراء ـ والـذي يـسمى فـي
االقـتصاد بـ "الحـمائـية" ـ يـتعارض مـع مـبادئ وقـوانـني الـتجارة الـعاملـية الحـرة ،ولـذك اضـطر
الــرئــيس تــرامــب إلــى اإلعــالن عــن عــزمــه االنــسحاب مــن اتــفاقــيات الــتجارة الحــرة ،األمــر الــذي
قـابـلته الـصني واالتـحاد األوروبـي بـاتـخاذ مـوقـف مـشابـه انـطالقـا مـن مـبدأ "املـعامـلة بـاملـثل"،
فــقامــوا بــفرض "عــقوبــات جــمركــية" عــالــية عــلى الــبضائــع األمــيركــية ،مــا أدى لــكسادهــا وتــوقــف
بيعها ،وبالتالي توقف حركة استيراد البضائع األميركية.
أدى ذل ــك ب ــال ــتأك ــيد لخ ــلل ك ــبير ف ــي اق ــتصاد ال ــوالي ــات املتح ــدة واالت ــحاد األوروب ــي وال ــصني
كــذلــك ،لــكن الــصني تــملك مــعظم ســندات ديــون أمــيركــا ،مــا يــجعلها فــي مــوقــف تــجاري أقــوى،
فـي حـني تـمتلك أمـيركـا أوراق قـوة سـياسـية وسـيطرة عـلى الـنظام االقـتصادي الـعاملـي أكـثر،
ف ــال ــنظام االق ــتصادي ال ــعامل ــي م ــرك ــزه ف ــي أم ــيرك ــا ،وال ــتعام ــالت االق ــتصادي ــة ال ــعامل ــية تج ــري
بــالــدوالر األمــيركــي ،ومــؤســسات الــنقد الــعاملــية مــقرهــا فــي أمــيركــا ،ولــذلــك تــملك وحــدهــا حــق
فرض عقوبات اقتصادية على أي دولة في العالم.
ال ــوض ــع إذن أش ــبه بمج ــموع ــة م ــن ال ــبلطجية األق ــوي ــاء ي ــمسك ك ــل م ــنهم ب ــرق ــبة األخ ــر وي ــخنقه،
وكل منهم بانتظار إشارة استسالم من اآلخر ،أو على األقل أن يقول "سيب وأنا أسيب".
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حول كتاب "اإلسالم الديموقراطي املدني"
فـي عـام  ،2003نشـرت مـؤسـسة رانـد لـألبـحاث )وهـي مـنظمة غـير ربـحية تـتلقى دعـما مـالـيا
مـباشـرا مـن وكـالـة املـخابـرات األمـيركـية والـپنتاغـون ،تـأسسـت عـام  1948لـتكون بـمنزلـة خـلية
تــفكير  Think Tankتــقدم تــقاريــرهــا واســتشاراتــها لــصانــع الــقرار األمــيركــي( كــتابــا بــعنوان
"اإلس ــالم ال ــدي ــموق ــراط ــي امل ــدن ــي" ،م ــن ت ــأل ــيف رئ ــيسة امل ــؤس ــسة آن ــذاك ال ــيهودي ــة ال ــنمساوي ــة
ش ــيري ــل ب ــينارد ،وه ــي ب ــامل ــناس ــبة زوج ــة زمل ــاي خ ــليل زادة ،أح ــد أق ــطاب ج ــناح ال ــصقور ف ــي
الحـزب الجـمهوري ،وأحـد املـساهـمني األسـاسـيني فـي تـدمـير الـعراق وأفـغانسـتان بـعد أحـداث
 11سبتمبر ،رغم أنه مسلم ومن أصل أفغاني ومن قبيلة البشتون !
بــدايــة الــكتاب وإن كــان مــكتوبــا بــلغة عــلمية ومــنهجية ،إال أنــه لــيس كــذلــك فــي حــقيقة األمــر،
ب ــقدر م ــا ه ــو ت ــقري ــر اس ــتخبارات ــي وق ــح يمتلئ ب ــالتح ــري ــض ع ــلى ق ــتل املس ــلمني وت ــصنيفهم
وتشجيع القتال فيما بينهم.
أطــروحــة شــيريــل بــينارد تــقوم عــلى أســاس أن اإلســالم يــشكل خــطرا عــلى الــعالــم ،ولــكنه ديــن
واسـع االنـتشار ،وراسـخ فـي قـلوب أتـباعـه ،وبـالـتالـي لـيس مـن السهـل مـحاربـته بـطرق تـقليديـة،
وإنـما ملـصلحة أمـيركـا وأوروبـا تـغييره مـن الـداخـل بـإسـالم جـديـد يـتماشـى مـع الـقيم األمـيركـية
وال ــغرب ــية ع ــموم ــا ،وأه ــمها ال ــدي ــموق ــراط ــية وح ــقوق اإلن ــسان وم ــبادئ ال ــسوق ال ــعامل ــية الح ــرة
)الرأسمالية الجشعة(.
وهـي تـرى أن هـذا مـمكن وأن الـفرصـة مـواتـية بسـبب وجـود صـراع ديـني نشـط بـني الـتيارات
اإلســالمــية وبســبب الــتكفير املــتبادل بــينهم ،وهــو صــراع قــديــم حــول تحــديــد مــا هــو "اإلســالم
الــصحيح" ،فــاملســلمون أنــفسهم مــنقسمون ومــختلفون حــول ذلــك ،ومــن هــنا تــدعــو بــينارد إلــى
دعـ ــم الـ ــتيارات الـ ــفكريـ ــة الـ ــقريـ ــبة مـ ــن الـ ــفكر الـ ــغربـ ــي ،مـ ــثل الـ ــعلمانـ ــيني والحـ ــداثـ ــيني حسـ ــب
تصنيفها.
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ش ـ ــيري ـ ــل ب ـ ــينارد ت ـ ــصنف املس ـ ــلمني ف ـ ــي ت ـ ــقري ـ ــره ـ ــا "االس ـ ــتخبارات ـ ــي" إل ـ ــى  4ف ـ ــئات ،أوال
األصــولــيون :وتــقسمهم إلــى أصــولــيني نــصوصــيني وتــعتبرهــم مــتطرفــني وإرهــابــيني ،وأصــولــيني
تقليديني أقل تشددا ،لكنهم بالنهاية أيضا إرهابيون.
ث ــان ــيا ال ــتقليدي ــون :وه ــم أق ــل تش ــددا م ــن األص ــول ــيني ،ل ــدي ــهم ب ــعض امل ــرون ــة ف ــي ال ــتعام ــل م ــع
ال ــنصوص ال ــدي ــنية ،ل ــكنهم ف ــي ال ــنهاي ــة ي ــري ــدون م ــجتمعات م ــحاف ــظة وال ي ــقبلون ب ــال ــنموذج
األميركي ،وبالتالي فهم مثل األصوليني ال يمكن للغرب التعامل معهم أو قبولهم.
ث ــال ــثا :الح ــداث ــيون :وه ــم ال ــذي ــن ي ــري ــدون "تح ــدي ــث" اإلس ــالم وت ــطوي ــره ل ــيتماش ــى م ــع ال ــقيم
األميركية.
رابـعا الـعلمانـيون :وتـقسمهم إلـى نـوعـني ،الـنوع األول:عـلمانـيون رافـضون لـلديـن عـلى الـطريـقة
الـسوفـييتية وهـم الـعسكر تحـديـدا ،والـنوع الـثانـي :عـلمانـيون يـريـدون فـصل الـديـن عـن الـدولـة
على الطريقة الغربية.
وبــعد فــرز وتــصنيف املســلمني إلــى هــذه الــفئات األربــعة ،تــقول بــينارد بــوضــوح لــصانــع الــقرار
األمــيركــي ،إن الــنوع األول والــثانــي مــن املســلمني )األصــولــيني والــتقليديــني( ال يــمكن الــتعامــل
معهم وال قبولهم وال التسامح معهم ،بل يجب ضربهم وتدميرهم بكل الوسائل.
أمـا الـنوعـان الـثالـث والـرابـع )الحـداثـيون والـعلمانـيون( فـهم مـن يـجب االسـتثمار بـهم ودعـمهم
وفتح املنابر ووسائل اإلعالم لهم ،وإبراز ممثليهم بوصفهم رموزا وأبطاال ومثاال يحتذى.
ثـم تشـرع فـي بـقية الـتقريـر فـي تحـديـد مـا يـنبغي عـلى اإلدارة األمـيركـية وأوروبـا فـعله لـتدمـير
املســلمني مــن الــنوع األول والــثانــي ،وتــضع نــقاط محــددة وبــرامــج مــدروســة وخــططا واضــحة
لـ ــكيفية فـ ــعل ذلـ ــك ،مـ ــن خـ ــالل تـ ــشجيع الـ ــقتال بـ ــينهم بـ ــشكل خـ ــاص ،وكـ ــيفية تـ ــهيئة الـ ــفرصـ ــة
لـصعود الـعلمانـيني والحـداثـيني بـعد ذلـك .وهـي تـقدم فـي تـقريـرهـا أسـماء محـددة ملـا تـعتبرهـم
مـن الـنوع الـثالـث والـرابـع ،أي حـداثـيون وعـلمانـيون ،ومـنهم محـمد شحـرور ود.خـالـد أبـوالـفضل
وشريف مارين وفتح اهلل غولن ،وتدعو صراحة لدعمهم بكل الوسائل.
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نقد أطروحة شيريل بينارد "اإلسالم الديموقراطي املدني"
عـرضـنا فـي املـقال الـسابـق مـلخصا ألطـروحـة شـيريـل بـينارد "اإلسـالم الـديـموقـراطـي املـدنـي"،
وال ـ ــتي ت ـ ــقسم املس ـ ــلمني إل ـ ــى  4ف ـ ــئات وت ـ ــدع ـ ــو إل ـ ــى ق ـ ــتل وت ـ ــدم ـ ــير ال ـ ــفئتني األول ـ ــى وال ـ ــثان ـ ــية
)األصـولـيني والـتقليديـني املـتمسكني بـالـنصوص الـديـنية( ،مـقابـل دعـم وتـشجيع الـفئتني الـثالـثة
والرابعة )الحداثيني والعلمانيني املتماشني مع القيم األميركية واألوروبية(.
بــدايــة شــيريــل بــينارد تــنطلق فــي أطــروحــتها أو مشــروعــها لــتغيير اإلســالم إلــى إســالم جــديــد
م ــدن ــي ودي ــموق ــراط ــي م ــقبول غ ــرب ــيا م ــن أط ــروح ــات ف ــلسفية ه ــي ف ــي األس ــاس م ــثار ج ــدل،
ب ــعضها تخ ــلى ع ــنها أص ــحاب ــها م ــثل أط ــروح ــة "ن ــهاي ــة ال ــتاري ــخ" ال ــتي ت ــبرأ م ــنها ص ــاح ــبها
األم ــيرك ــي م ــن أص ــل ي ــاب ــان ــي ف ــران ــسيس ف ــوك ــوي ــام ــا ،وك ــذل ــك ت ــبني مش ــروع ــها ع ــلى أط ــروح ــة
صــموئــيل هــنتنغتون املــعروفــة بــاســم "صــراع الــحضارات" ،وهــي أطــروحــة جــدلــية نــالــت الــكثير
من النقد ،ومع هذا تتعامل معهما بينارد كمس َّلمات وحقائق نهائية.
بــالنســبة ألطــروحــة نــهايــة الــتاريــخ ،ومــلخصها أن فــوكــويــامــا وهــو تــلميذ هــنتنغتون ،كــان يــعتقد
بـ ــصحة نـ ــظريـ ــة صـ ــراع الـ ــحضارات ،وط ـ ـ ّورهـ ــا بـ ــالـ ــقول إن الـ ــصراع انـ ــتهى بـ ــعد سـ ــقوط كـ ــل
االم ــبراط ــوري ــات ال ــكبيرة وال ــحضارات ال ــقدي ــمة ،ال ــيون ــان ــية وال ــصينية وال ــفارس ــية وال ــروم ــان ــية
والـعثمانـية وأخـيرا الـسوفـييتية ،ولـم يـتبق سـوى الـحضارة األمـيركـية بـركـنيها الـديـموقـراطـي فـي
نـظام الـحكم ،والـرأسـمالـي فـي االقـتصاد ،وبـذلـك أسـدل السـتار عـلى حـركـة الـتاريـخ .إال أنـه
تــراجــع عــن هــذه األطــروحــة ،وأقـ ّـر بخــطئها بــل وانــسحب مــن الحــزب الجــمهوري بــعد أن كــان
ي ــوص ــف ب ــامل ــنظّر األول ل ــجناح ال ــصقور ف ــيه .واألط ــروح ــة ن ــال ــت م ــا ن ــال ــت م ــن ن ــقد ع ــلمي م ــن
الـغربـيني تحـديـدا والـذيـن بـينوا سـذاجـتها وافـتقارهـا للتحـليل الـفلسفي وكـونـها ال تـعدو أحـالمـا
وتفكيرا رغبويا.
كـما أن شـيريـل بـينارد تتحـدث عـن "الـنموذج األمـيركـي" كـما أنـه حـقيقة ثـابـتة ونـهائـية ،وبـأنـه
ال ــنموذج األك ــمل وال ــوح ــيد ال ــصال ــح ل ــكل زم ــان وم ــكان وع ــلى الج ــميع أن ي ــتقبله وي ــتبعه دون
ن ــقاش .ف ــي ح ــني أن ــه ن ــموذج ف ــاش ــل ي ــعان ــي ف ــيه م ــعظم امل ــجتمع األم ــيرك ــي م ــن م ــشكالت ال
حـصر لـها ،مـجتمع رأسـمالـي جـشع خ ٍ
ـال مـن الـرحـمة وفـيه عـنصريـة وتـفاوت اجـتماعـي بـشع
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ب ــني ق ــلة ت ــملك ك ــل ش ــيء وك ــثرة ت ــعان ــي ال ــفقر والح ــرم ــان م ــن أبس ــط ال ــحقوق وأه ــمها ال ــرع ــاي ــة
ال ــصحية اآلدم ــية ،ب ــل وح ــتى ال ــدي ــمقراط ــية ال ــتي ت ــتبجح ب ــها ب ــينارد ه ــي دي ــموق ــراط ــية ال ــنخبة
الـتي تـملك املـال والـنفوذ ووسـائـل االعـالم ..ويـكفي الـنقد املـوجـه لـلديـمقراطـية األمـيركـية وهـيمنة
أصــحاب الــنفوذ عــليها بــعد احــتالل الــعراق عــام  2003ومــقتل آالف األمــيركــيني بــحجة وجــود
أسـلحة دمـار شـامـل الـتي أقـنعوا الـشعب بـها ثـم تـبني كـذبـها مـن األمـيركـيني أنـفسهم .كـما أن
بـينارد تتحـدث عـن أمـيركـا وأوروبـا وكـأنـهما كـيان واحـد ومنسجـم فـكريـا واجـتماعـيا ،فـي حـني
أن مــا بــينهما مــن اخــتالفــات أكــبر مــما بــني الــسماء واألرض ،بــل إن هــناك تــفاوتــا حــتى بــني
امل ــجتمع األم ــيرك ــي ن ــفسه ،ال ــذي ي ــضم ج ــماع ــات ك ــثيرة ل ــها خ ــصوص ــيتها وتش ــري ــعات ــها م ــثل
ال ــبروتس ــتان ــت وال ــكاث ــول ــيك واالي ــميش وال ــسكان األص ــليني )ال ــهنود الح ــمر( وغ ــيره ــم ،وأوروب ــا
ب ــدوره ــا ت ــضم ك ــذل ــك مج ــموع ــات م ــختلفة وم ــتنوع ــة ،واالخ ــتالف واض ــح ب ــني أوروب ــا الش ــرق ــية
وأوروب ــا ال ــغرب ــية ،ب ــل ح ــتى ع ــلى ن ــطاق ال ــبلد ال ــواح ــد م ــثل ش ــرق أمل ــان ــيا وغ ــرب ــها ع ــلى س ــبيل
املثال.
***
رغـم الـعداء الـواضـح والتحـريـض الـفج عـلى قـتل املسـلمني وإشـعال الحـروب فـيما بـينهم والـذي
تمتلئ بــه صــفحات تــقريــر شــيريــل بــينارد ،إال أن هــذا ال يــعني أن املســلمني أبــريــاء وضــحايــا
م ــؤام ــرات خ ــارج ــية ،ف ــال ــحق أن م ــراج ــعة ف ــهمنا ل ــإلس ــالم أم ــر مس ــتحق ،وأن ك ــثيرا ً م ــن ال ــنقد
املـوجـه لـلفهم املـتطرف عـند بـعض الـتيارات اإلسـالمـية هـو نـقد صـحيح ،لـكن عـلى املسـلمني أن
ي ــراج ــعوا أم ــره ــم ب ــأن ــفسهم وأن ي ــصلحوا ش ــؤون ــهم ع ــلى ط ــري ــقتهم ووف ــقا مل ــصلحتهم ،وإال
فاآلخرون سيفعلون ذلك ملصالحهم هم ووفقا لرؤيتهم.
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من الصالبة إلى السيولة ..مع زيجمونت باومان
أب ــرز م ــالم ــح ال ــعصور ال ــساب ــقة ع ــلى الح ــداث ــة أن ــها ك ــان ــت ت ــملك ن ــصيبا م ــن ال ــصالب ــة ف ــي
م ــفاه ــيمها ،وال ــصالب ــة ه ــنا ت ــعني ش ــيئا م ــن ال ــثبات واالس ــتقرار ،وأب ــرز م ــالم ــح الح ــداث ــة وم ــا
بــعدهــا أنــها فــقدت تــلك الــصالبــة لــصالــح ســيولــة مــشوهــة لــم يــعد فــيها ألي شــيء أي قــيمة وال
معنى.
ف ــقدت م ــؤس ــسات امل ــجتمع ب ــنيتها ،ف ــاألس ــرة ض ــاع م ــفهوم ــها م ــع دخ ــول ن ــماذج م ــشوه ــة م ــن
حاالت الزواج املثلية أو مع الحيوانات والتي اعترفت بها الدول الغربية.
كـما فـقد املـجتمع بـنيته لـصالـح الـفرديـة الـتي تـشوهـت بـدورهـا هـي األخـرى ،فـاسـتحالـت لـعزلـة
قاتلة ازدهرت معها عيادات الطب النفسي التي تبيع الوهم إلنسان هذا العصر البائس.
***
يـقول بـاومـان :إن مـن أبـرز عـوامـل صـالبـة الـعصور الـسابـقة عـلى الحـداثـة أنـها كـانـت تـتضمن
م ــفاه ــيم "ال ــنضج" وال ــتدرج وال ــتقدم ..ف ــكان ــت امل ــفاه ــيم ت ــتشكل ع ــبر زم ــان ــية ط ــوي ــلة وت ــترس ــخ
وت ــثبت ،ول ــكن امل ــجتمعات "الح ــدي ــثة" ف ــقدت ه ــذه امل ــيزة م ــع الح ــداث ــة ،أي ب ــعد تخ ــليها ع ــن
مـرجـعياتـها الـقيمية ،ويـلقي بـالـلوم األكـبر عـلى الـرأسـمالـية الـجشعة الـتي سـاهـمت فـي تشيئ
اإلنسان وتمجيد حياة السرعة واالستهالك.
فــما يــعيشه إنــسان هــذا الــزمــن الــسائــل املــشوه مــن دمــار وتشــرد ومــجاعــات مــا هــو إال نــتيجة
طبيعية للرأسمالية الجشعة.
كــما أصــبح الــخوف والهــلع حــالــة مــالزمــة إلنــسان عــصر الحــداثــة ،ويــرى بــاومــان أن األنــظمة
الـديـموقـراطـية جـميعها اسـتثمرت فـي الـخوف لـلفوز بـاالنـتخابـات والـبقاء أطـول مـدة مـمكنة فـي
السلطة واالستفادة من تجارة السالح !
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أكـثر مـن هـذا ،فـي كـتابـه "الحـداثـة والـهولـوكـوسـت" يـعتبر زيجـمونـت بـاومـان أن مـا تـعرض لـه
ال ــيهود م ــن ق ــتل وت ــنكيل ع ــلى ي ــد ال ــنازي ــني مج ــرد ن ــتاج ط ــبيعي للح ــداث ــة ،وي ــنفي أن ت ــكون
الـهولـوكـوسـت حـكرا عـلى الـيهود ،فـطبيعة الحـداثـة ذاتـها تـنتج دائـما مـذابـح وإبـادات جـماعـية،
وه ــو م ــا ح ــصل ف ــعال ل ــكثير م ــن ال ــشعوب )م ــذاب ــح الج ــزائ ــري ــني ع ــلى ي ــد ال ــفرن ــسيني ،م ــذاب ــح
األرمـن عـلى يـد األتـراك ،مـذابـح الفلسـطينيني عـلى يـد الـصهايـنة ،مـذابـح قـبيلة الـتوتـسي عـلى
يـد قـبائـل الـهوتـو فـي روانـدا ،مـذابـح املسـلمني عـلى يـد الـصرب فـي الـبوسـنة والهـرسـك ،مـذابـح
املســلمني عــلى يــد الــبوذيــني فــي بــورمــا ،مــذابــح الــتطهير الــعرقــي فــي بــورونــدي وبــنغالديــش...
إل ــخ( ،ف ــامل ــذاب ــح واإلب ــادات ليس ــت ح ــال ــة ف ــري ــدة ض ــد ال ــيهود ك ــما ي ــقول ب ــاوم ــان ،ول ــذل ــك ش ــن
الصهاينة عليه هجوما الذعا ،ورموه بالتهمة الجاهزة "عدو السامية" رغم أنه يهودي !
***
ومــن أبــرز مــالمــح هــذا الــعصر الــسائــل أيــضا مــا يــسميه بــاومــان "حــركــة اإلنــسان الــدائــبة"،
ف ــإن ــسان ع ــصر الح ــداث ــة ش ــبه مش ــرد ،ي ــتنقل دائ ــما إم ــا بس ــبب ارت ــفاع اإلي ــجارات أو بس ــبب
متطلبات البحث عن عمل.
تــقول عــاملــة االجــتماع الــهولــنديــة املــعاصــرة ســاســكيا ســاســن عــلى خــطى بــاومــان بــأن إنــسان
امل ـ ــدن الح ـ ــدي ـ ــثة أو امل ـ ــدن ال ـ ــعامل ـ ــية  Global Cityي ـ ــعيش ح ـ ــال ـ ــة "ب ـ ــداوة ج ـ ــدي ـ ــدة" New
 Nomadismح ــيث ال ــتنقل وال ــترح ــال ه ــي ال ــسمة ال ــغال ــبة ع ــلى أغ ــلب س ــكان ه ــذه امل ــدن
ال ــبائ ــسة ال ــتي أص ــبح  -حس ــب ب ــاوم ــان  -التش ــرد ج ــزء م ــن ك ــينون ــتها ،ف ــأي ــنما ذه ــبت س ــتجد
أحدهم في زاوية أو تحت جسر أو بجانب صندوق القمامة.
***
فـي كـتابـه "األزمـنة الـسائـلة" كـتب زيجـمونـت بـاومـان "الـكوكـب وصـل اآلن إلـى حـالـة االمـتالء،
وهــذا يــعني أن الــعمليات املــعهودة مــثل بــناء الــنظام والــتقدم االقــتصادي بــاتــت تــنتج "نــفايــات
بش ــري ــة" ف ــي ك ــل م ــكان ،وت ــتصاع ــد م ــعدالت ــها ك ــل ي ــوم ،ول ــكن س ــالت ال ــقمام ــة "ال ــطبيعية"
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امل ــناس ــبة لتخ ــزي ــنها أو إع ــادة ت ــدوي ــره ــا ليس ــت م ــوج ــودة ف ــي ه ــذا ال ــزم ــن ،وه ــكذا ف ــإن األزم ــنة
التي استشرفتها روزا لوكسمبورغ منذ قرن من الزمان قد وصلت إلى منتهاها".
بـاخـتصار ،املـدن الـحضريـة أصـبحت الـيوم تـرتـبط بـالخـطر والـتنقل أكـثر مـن ارتـباطـها بـاألمـان
واالســتقرار ،فــالحــداثــة الــتي بشــرتــنا بــالــرخــاء ،عــاجــزة تــمامــا وأدخــلتنا فــي حــالــة هــلع وخــوف
دائم !
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استراحة العيد
عيدكم مبارك..
أم ــضى ل ــيون ــاردو داف ــنشي  ١٨ع ــام ــا ف ــي رس ــم ل ــوح ــة "ال ــعشاء األخ ــير" ف ــي ك ــنيسة م ــري ــم
الـعذراء فـي مـيالنـو ،والـتي تظهـر الـسيد املـسيح جـالـسا مـع حـواريـيه االثـنى عشـر عـلى مـائـدة
الطعام.
ش ــعر رئ ــيس ال ــكنيسة ب ــأن داف ــنشي ت ــأخ ــر ك ــثيرا ف ــي إن ــجاز ال ــعمل ،ف ــكتب ل ــه رس ــال ــة ف ــيها
الكثير من التعنيف واللوم القاسي..
رد عـليه دافـنشي :إنـني أجتهـد فـي الـبحث عـن وجـه قـبيح يـناسـب وجـه يـهوذا الـخائـن لـتكتمل
اللوحة ،وإذا لم تتأدب معي ،فسأرسم وجهك مكانه.
فصمت رئيس الكنيسة لألبد(.
***
في أملانيا يسمون الواسطة "فيتامني بي".
قـرأت قـبل أيـام تـقريـرا فـي دويـتشه فـيلله األملـانـية يـقول بـأن ثـلث الـتعيينات فـي الـوظـائـف تـتم
ع ــبر ه ــذا ال ــفيتام ــني ،ذي امل ــفعول الس ــري ــع ،ول ــيس ع ــبر اإلع ــالن ــات ال ــرس ــمية أو وك ــال ــة ال ــعمل
املعتمدة.
إذا في أملانيا ثلث ،إذن كم في بلداننا ؟!
***
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يــقول األديــب الــبريــطانــي جــورج أورويــل" :الــسياســيون فــي الــعالــم كــالــقرود فــي الــغابــة ،إذا
تشاجروا أفسدوا الزرع ،وإذا تصالحوا أكلوا املحصول".
***
أص ــبح للجه ــل ع ــلم خ ــاص اس ــمه "ع ــلم الجه ــل"  ،Agnotologyب ــدأ ف ــي ال ــتسعينيات م ــن
الــقرن املــاضــي عــلى يــد بــاحــث أمــيركــي اســمه روبــرتــبروكــتر ،والــذي عــرفــه بــأنــه "الــعلم الــذي
يـدرس صـناعـة الجهـل بـطرق عـلمية رصـينة" ..يـا سـالم ،حـتى جهـلهم عـلمي ورصـني ،مـو مـثل
جهلنا همجي وأهبل!
***
كـان األديـب الـفرنـسي أنـدريـه جـيد يـكره فـيكتور هـيغو وال يـطيقه ،وذات مـرة ،سـألـه صـحافـي
عن أعظم شعراء فرنسا ،فأجاب :فيكتور هيغو مع األسف.
***
بـعد تحـريـر الـكويـت مـن االحـتالل الـعراقـي عـام  ،1991ألـقى عـالـم االجـتماع الـعراقـي الـكبير
د.عــلي الــوردي مــحاضــرة صــاعــقة أمــام حشــد كــبير مــن الجــمهور فــي مــنتدى أمــانــة بــغداد،
فــقبل أن يــبدأ حــديــثه فــوجئ بــأمــني بــغداد يــتقدم لــلمنصة ويــضع جــهاز تــسجيل أمــامــه ،فــدار
بينهما هذا الحوار:
الوردي :هاي ليش التسجيل ؟
األمني :السيد الريس يريد يسمع محاضرتك.
ال ــوردي :ل ــعاد خ ــل ي ــسمع ..وب ــدأ ب ــنقد الذع ل ــلحكوم ــة ،وم ــما ق ــال ــه :اح ــنا م ــو ف ــئران ت ــجارب
تــدخــلونــا كــل يــوم بتجــربــة جــديــدة ،وبــعديــن هــاي شــنو مــعنى انــكم تســتحدثــون وظــيفة "شــرطــة
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األخـالق"؟ بـاهلل عـليكم ،هـم الشـرطـة عـندهـم أخـالق أصـال؟! لـكن مـا يـليق بهـذا الـشعب ""...
إال حكومة " "...مثل هاي.
يـومـها ،أطـلق الجـمهور عـلى املـحاضـرة اسـم "قـنبلة الـوردي االنـتحاريـة" ،لـكن الـغريـب ،أنـه لـم
يسجن ولم يتعرض له أحد.
***
كتب الشاعر العراقي الجميل كامل العامري:
جاوبني تدري الوقت ،بوقاته سكتاوي
موش انت نبعة عشق ،وبالحسن متغاوي
ليش املعاتب كلف ،والشوق سكتاوي
چا وين أودي الحچي ..وأتعاتب ويا من ؟!
***
مــن بــني املــضحكات املــبكيات فــي لــيبيا زمــن الــقذافــي مــا يــرويــه عــبدالــرحــمن شــلقم فــي كــتابــه
"أشـخاص حـول الـقذافـي" عـن هـوس الـعقيد بـاألسـماء ،فـكان يـطلب أي شـخص بـاسـم مـعني
لــيعينه ســفيرا فــي بــلد مــا يحــمل فــيها الــرئــيس نــفس االســم ،فــعني مــثال رجــال أمــيا ال يــقرأ وال
يـكتب اسـمه مـعاويـة الـصويـعي سـفيرا فـي مـوريـتانـيا ملجـرد أن اسـم الـرئـيس فـيها مـعاويـة ولـد
الطايع.
وعـني شـخصا يحـمل شـهادة ابـتدائـية اسـمه رمـضان بـشير سـفيرا فـي الـسودان لـيطابـق اسـم
الــرئــيس عــمر الــبشير ،وبــالــصدفــة فــي اجــتماع إحــدى الــلجان الــشعبية ســمع بــشخص اســمه
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محــمد بــيت املــال ،فــقرر تــعيينه وزيــرا لــلمالــية ،بــل وأمــر بــتغيير اســم الــوزارة مــن وزارة املــالــية
إلى "بيت املال" !
أمــا األغــرب ،فــتم اخــتيار شــخص اســمه الــزنــاتــي وآخــر اســمه أبــوزيــد كــأعــضاء فــي املــؤتــمر
الــشعبي ،فــأمــر الــقذافــي بــالــبحث عــن أي ســيدة لــيبية اســمها "الــجازيــة" لــيعينها مــعهم ،فــقط
ل ــتكتمل ال ــثالث ــية امل ــشهورة ف ــي امللح ــمة ال ــبدوي ــة "ت ــغري ــبة ب ــني ه ــالل" ال ــتي أب ــطال ــها ال ــزن ــات ــي
وأبوزيد والجازية ..وبال مؤهالت بال كالم فاضي !
***
كـان رئـيس الـوزراء الـبريـطانـي األسـبق ونسـتون تشـرشـل يخـطب فـي الـبرملـان عـن حـريـة املـرأة
وال ــقوان ــني ال ــخاص ــة ب ــحقوق ال ــنساء ،وت ــحام ــل ك ــثيرا ع ــلى امل ــرأة وش ــن ع ــليها ح ــملة ش ــعواء،
ف ــصاح ــت إح ــدى ال ــحاض ــرات :ل ــو ك ــنت زوج ــي ل ــوض ــعت ل ــك ال ــسم ف ــي ال ــقهوة ،ف ــرد ع ــليها
تشرشل مباشرة :لو كنت زوجك لشربت القهوة فورا )يا السعلوة(.
***
فــي أوائــل الــعام  1963ألــقت قــوات األمــن الــعراقــية الــقبض عــلى شــاب عــراقــي مــن قــيادات
الحــزب الــشيوعــي اســمه عــلي حســني الــوردي ،وكــان الــتلفزيــون يــذيــع طــوال الــيوم اعــترافــات
هــذا الــشاب .وفــي املــساء ،مــر عــالــم االجــتماع الــكبير د.عــلي الــوردي بــجانــب أحــد املــقاهــي،
وإذا بــه يــسمع الــجالســني يــتغامــزون عــليه ويســبون الــشيوعــيني ويــقول أحــدهــم "آنــي مــن أول
كـنت شـاك ان هـذا عـلي الـوردي شـيوعـي ،ومـسوي نـفسه اسـتاذ" .املـضحك فـي األمـر ـ كـما
يـقول الـوردي ـ أنـه سـمع أحـدهـم يـرد عـلى صـاحـبنا ويـقول لـه :يـابـا هـذا مـو هـو الـدكـتور عـلي
الــوردي ،هــذا شــاب ضــعيف والــدكــتور مــتني ،فــرد عــليه صــحابــنا :غــير مــن البســط )الــضرب(
صار ضعيف !
***
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أنـدريـه سـتانـدر ضـابـط شـرطـة فـي جـنوب افـريـقيا ،كـان خـالل فـترة اسـتراحـة الـغداء مـن عـمله
يـقوم بسـرقـة الـبنوك ،ثـم إذا انتهـت اسـتراحـته يـرجـع لـعمله ويـحقق فـي هـذه السـرقـات .اسـتمر
هكذا ألكثر من عشر سنوات ..هذا التطبيق العملي ملقولة "حاميها حراميها".
***
ي ــذك ــر وي ــل دي ــوران ــت ف ــي "ق ــصة ال ــحضارة" أن ــه ف ــي ي ــون ــيو  1594ت ــم اع ــدام ردري ــغو ل ــوب ــيز،
ط ــبيب امل ــلكة ال ــيزاب ــيث األول ــى ،وذل ــك ب ــتهمة ق ــبول ــه رش ــوة ل ــيدس ال ــسم ل ــلملكة ،وألن ــه ي ــهودي،
اس ــتعرت م ــشاع ــر ال ــكراه ــية وال ــغضب ض ــد ال ــيهود وع ــمت ف ــي أرج ــاء امل ــملكة املتح ــدة ،ف ــتأث ــر
شكســبير بهــذه الحــملة ،وكــتب عــلى إثــرهــا مســرحــيته الــشهيرة "تــاجــر الــبندقــية" ،والــتي أبــرز
فـ ــيها حـ ــقارة الـ ــيهود وانـ ــتهازيـ ــتهم وخـ ــصالـ ــهم الـ ــدنـ ــيئة ،وذلـ ــك مـ ــن خـ ــالل شـ ــخصية الـ ــيهودي
شــايــلوك ..املــرابــي الــحقير .وهــناك مــن املــؤرخــني مــن يــقول ان الــبالط املــلكي هــو الــذي كــلف
شكسبير بكتابة هذه املسرحية.
***
ف ــي أزم ــة ج ــزر ال ــفوك ــالن ــد م ــع األرج ــنتني ع ــام  ،1982س ــأل ــوا رئ ــيسة وزراء ب ــري ــطان ــيا آن ــذاك
مـارغـريـت تـاتشـر ،والـتي حـركـت الـجيوش واألسـاطـيل البحـريـة :ملـاذا لـم تـتجهي لـألمـم املتحـدة
واالح ــتكام ل ــلقان ــون ال ــدول ــي ؟ ف ــقال ــت ب ــكل ه ــدوء م ــع اب ــتسام ــة ص ــغيرة :األم ــم املتح ــدة ل ــلعرب
فقط !
***
قال املتنبي:
وأعظم ما تكلفني به الليالي..
سكوت عندما يجب الكالم
وأعظم منه في البلوى كالم..
تطول به العداوة والخصام !
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***
فــي إحــدى زيــاراتــه فــي الــثمانــينيات ،اجــتمع الــقذافــي مــع رئــيس االتــحاد الــسوفــييتي آنــذاك
لــيونــيد بــريــجنيف ،والــذي يــبدو أنــه كــنوع مــن املــجامــلة وإلضــفاء جــو عــام لــطيف عــلى الــلقاء،
أش ــاد ب ــاالس ــالم وب ــما يح ــمله م ــن ق ــيم إن ــسان ــية ،وأن ــه م ــعجب ب ــطري ــقة ال ــتحية ف ــي االس ــالم
"الس ــالم ع ــليكم" ،ح ــيث ف ــيها ت ــأك ــيد ع ــلى الس ــالم .ال ــقذاف ــي ل ــم ي ــفوت ال ــفرص ــة ،ف ــعرض ع ــليه
الــدخــول فــي االســالم مــباشــرة .لــيس هــذا غــريــبا ،الــغريــب أن الــقذافــي عــرض عــلى بــريــجنيف
أن ي ــعطيه  2م ــليار دوالر إذا أع ــلن إس ــالم ــه .ه ــذا م ــا ك ــتبه د.أن ــات ــول ــي ي ــغوري ــن ف ــي ك ــتاب ــه
"القذافي املجهول" ،والرجل شغل منصب مستشار في سفارة بالده في ليبيا فترة طويلة.
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اندماج املسلمني في أوروبا

ق ــرأت م ــؤخ ــرا دراس ــة أج ــراه ــا معه ــد ب ــرت ــلسمان األمل ــان ــي امل ــتخصص ب ــال ــقضاي ــا اإلس ــالم ــية
والـعربـية وشـؤون الـالجـئني ،تخـلص الـدراسـة إلـى أن املسـلمني فـي أوروبـا عـمومـا ،وفـي أملـانـيا
بـشكل خـاص ،مـندمـجون فـي مـجتمعاتـهم بـشكل جـيد ،إال أن هـناك رفـضا اجـتماعـيا لـهم مـن
قـبل اآلخـريـن ،وتـرجـع الـدراسـة أهـم أسـباب هـذا الـرفـض االجـتماعـي إلـى الـتشويـه االعـالمـي
املتعمد.
وام ـ ــتدح ـ ــت ال ـ ــدراس ـ ــة م ـ ــا أس ـ ــمته "ق ـ ــدرة املس ـ ــلمني ع ـ ــلى االن ـ ــدم ـ ــاج ف ـ ــي م ـ ــجتمعات ج ـ ــدي ـ ــدة
وم ــختلفة" ،وأك ــدت أن ان ــدم ــاج ــهم يشه ــد ت ــقدم ــا ف ــي أمل ــان ــيا وف ــرن ــسا وب ــري ــطان ــيا وس ــويس ــرا
والنمسا بشكل خاص.
يـقول شـتيفان فـوبـل وهـو مـديـر معهـد بـرتـلسمان إن االنـدمـاج بـدأ فـعليا مـع الـجيل الـثانـي مـن
املهاجرين املسلمني ،أي مع أبناء املهاجرين ممن ولدوا في أوروبا ودرسوا في مدارسها.
وال ــدراس ــة م ــليئة ب ــأرق ــام وإح ــصائ ــيات م ــهمة ،ل ــكن ق ــبل ذل ــك ي ــحق ل ــنا أن ن ــتساءل :وم ــا ه ــو
االنـدمـاج أصـال؟ ألن الـبعض يـعتقد أن عـلى املسـلم الـقادم مـن بـيئة مـحافـظة أن يتخـلى عـن
كل معتقداته وعاداته االجتماعية ،ويتحول لشخص أوروبي تماما ،وهذا خطأ.
لــيس هــذا مــطلوبــا مــن أحــد ،وإنــما هــناك "فــضاء عــام" بــثقافــة وقــوانــني وعــادات محــددة هــي
ال ــتي ي ــجب م ــراع ــات ــها ف ــي امل ــجتمع ال ــذي ي ــعيش ف ــيه ،دون االض ــطرار للتخ ــلي ع ــن "ال ــفضاء
الخاص" للمهاجرين.
حسـب دراسـة معهـد بـرتـلسمان ،تـم وضـع عـدة مـعايـير ومـؤشـرات لتحـديـد مـعنى االنـدمـاج ،مـن
بـينها مسـتوى الـتعليم والـتوظـيف والـراتـب وطـريـقة الهجـرة وأسـلوب الـحياة الـتي يـتبعونـها فـي
بلدانهم الجديدة.

62

ع ــلما أن املس ــلمني ف ــي أوروب ــا ي ــمثلون ح ــوال ــي  %5م ــن مج ــموع ال ــسكان )أي ح ــوال ــي 25
مليون مسلم(.
فــاالنــدمــاج يــعني بــاخــتصار قــبول هــؤالء املــهاجــريــن لــنمط الــحياة األوروبــية ،مــقابــل تــقبل أهــل
هذه البلدان لخصوصياتهم االجتماعية والدينية.
مـن األرقـام املـهمة الـتي تـوصـلت إلـيها الـدراسـة أن  %96مـن املـهاجـريـن املسـلمني فـي أوروبـا
عـبروا عـن ارتـباطـهم بـالـدول األوروبـية الـتي احـتضنتهم ،حـتى مـع وجـود رفـض اجـتماعـي مـن
قبل بعض املتطرفني والعنصريني والشعبويني.
وتوضح الدراسة أن  %67من أبناء املهاجرين يكملون دراستهم الثانوية.
يـ ــقول عـ ــبدالـ ــصمد الـ ــيزيـ ــدي وهـ ــو األمـ ــني الـ ــعام للمجـ ــلس األعـ ــلى للمسـ ــلمني فـ ــي أملـ ــانـ ــيا إن
الــدراســة تــعبر بــصدق عــما يــشعر بــه أبــناء الــجالــية االســالمــية ومــا يــقولــونــه دائــما ،فــاملســلمون
ف ــي أوروب ــا م ــندم ــجون وي ــحترم ــون ال ــقان ــون وي ــحبون ب ــلدان ــهم وي ــشعرون ب ــال ــوالء واالن ــتماء ل ــها
ويعيشون بصورة فعالة ويشاركون بإيجابية.
***
األوروبــيون عــمومــا لــديــهم نــظرة عــقالنــية فــي مــسألــة االنــدمــاج ،فــهم يــعرفــون أن مــن الــطبيعي
جــدا أن يــكون لــلمهاجــريــن حــنني وارتــباط عــاطــفي مــع أوطــانــهم األولــى ،وهــم لــيس لــديــهم أي
ح ــساس ــية ف ــي ذل ــك ،وك ــثير م ــنهم ال ي ــمان ــع ازدواج ــية ال ــجنسية وال ي ــرون أن ــها ت ــتعارض م ــع
مــسألــة الــوالء عــلى االطــالق ،فــالــقانــون مــوجــود ويــطبق عــلى الجــميع وســيحاســب املــهاجــر إذا
ارتكب ما يضر مصلحة بلده الثاني.
وأنــا تــعامــلت مــع كــثير مــن الــعرب املــهاجــريــن فــي أوروبــا ،وكــنت أشــاهــد فــي الــتشيك وأملــانــيا
وف ــرن ــسا ك ــثيرا م ــنهم ي ــضعون ف ــي م ــكات ــبهم أع ــالم ــا وص ــورا ل ــزع ــماء ب ــلدان ــهم األوروب ــية ال ــتي
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يحـملون جـنسيتها ويـعيشون فـيها ،وصـور وأعـالم أوطـانـهم األصـلية الـتي يـنتمون إلـيها ،تجـد
هذا على سياراتهم ومكاتبهم ومنازلهم بال حرج وال خوف وال شعور بالتناقض.
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أن تحب داغستان قبل أن تراها
خـ ــالل فـ ــترة االتـ ــحاد الـ ــسوفـ ــييتي الـ ــسابـ ــق ،تـ ــلقى أديـ ــب داغسـ ــتان وشـ ــاعـ ــرهـ ــا الـ ــفذ رسـ ــول
ح ــمزات ــوف رس ــال ــة م ــن إح ــدى امل ــجالت األس ــبوع ــية امل ــشهورة ف ــي م ــوس ــكو ،ت ــطلب م ــنه ك ــتاب ــة
رس ـ ــال ـ ــة "م ـ ــختصرة" ع ـ ــن ب ـ ــالده ،ع ـ ــلى أال ت ـ ــتعدى  10ص ـ ــفحات وخ ـ ــالل م ـ ــدة ال ت ـ ــزي ـ ــد ع ـ ــن
أسبوعني.
وق ــف ح ــمزات ــوف ح ــائ ــرا أم ــام ال ــرس ــال ــة ،ش ــعر ب ــال ــضيق وق ــرر أن ي ــرد ع ــلى املج ــلة ب ــطري ــقته
الـخاصـة ،فـقام بـتألـيف أشهـر كـتبه عـلى اإلطـالق وهـو كـتاب "بـلدي" ،والـذي يـتكون مـن 550
صفحة ،استغرق في كتابتها عدة سنوات.
يـذكـر حـمزاتـوف هـذه الـحكايـة فـي بـدايـة الـكتاب ويـقول عـن سـبب تـألـيفه أنـه ال يـمكن اخـتصار
بالده داغستان في بضعة أسطر يكتبها خالل بضعة أيام.
كــتاب "بــلدي" تــحفة أدبــية ال تــوصــف ،تــجعل مــن يــقرأه يــحب داغســتان حــتى وإن لــم يــرهــا..
ه ــذا م ــا ح ــدث م ــعي ،ف ــأن ت ــقرأ ل ــرس ــول ح ــمزات ــوف ي ــعني أن ت ــحب داغس ــتان ،ت ــحب ج ــبال ــها
ووديانها وتعشق شعبها وتقدر عاداتهم وتقاليدهم ..أن تتخيلها كأنك فيها.
***
كـتب حـمزاتـوف فـي "بـلدي" :قـريـتي تـسادا ،سـبعون مـوقـدا دافـئا ،سـبعون خـيط دخـان أزرق
يرتفع في سماء جبلية عالية وصافية ،بيوت بيضاء فوق أرض سوداء.
أمــام الــقريــة ،أمــام الــبيوت الــبيضاء حــقول خــضر منبســطة ،ووراء الــقريــة تــنتصب الــصخور،
لـقد تـزاحـمت الـصخور الـرمـاديـة فـوق قـريـتنا كـأنـها أطـفال اجـتمعوا عـلى سـطح لـينظروا إلـى
أسفل ،إلى الحوش حيث يجري العرس..
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وع ــن ش ــعب داغس ــتان ال ــطيب ك ــتب ح ــمزات ــوف :ت ــشعل ال ــجبلية )نس ــبة ل ــسكان ال ــجبال( ف ــي
ال ــصباح ال ــباك ــر ال ــنار ف ــي امل ــوق ــد ،إن ــها تس ــتعد ل ــتسخني ب ــقاي ــا غ ــداء األم ــس ال ــذي ي ــكفي
إلشــباع الــعائــلة ،وفــجأة يــلوح فــي عــتبة الــباب ضــيف ،عــندئــذ يــجب رفــع الــقدر ومــا فــيها مــن
غداء األمس عن النار ،وإعداد طعام جديد.
وعــندنــا فــي الــجبال لــيس هــناك ضــيوف صــغار وضــيوف كــبار ،مــهمني وغــير مــهمني ،فــأصــغر
ضيف هام بالنسبة لنا ألنه ضيف فحسب ،وأصغر ضيف يصبح أكبر من أكبر رب بيت.
***
حــمزاتــوف كــاتــب عــجيب ،وشــاعــر مــلهم ،فــي أوائــل الســتينيات مــن الــقرن املــاضــي زار مــديــنة
هـيروشـيما ،ووقـف مـذهـوال أمـام تـمثال "السـالم" فـي حـديـقة هـيروشـيما الـعامـة ،هـذا الـتمثال
ال ــذي يخ ــلد ذك ــرى ال ــطفلة "س ــاداك ــو" ال ــتي أص ــبحت رم ــزا ل ــضحاي ــا ال ــقنبلة ال ــنووي ــة ،ه ــي
وق ــصاص ــات ال ــورق ال ــتي ك ــان ــت ت ــطوي ــها ع ــلى ش ــكل ط ــائ ــر ال ــكرك ــي األب ــيض لح ــظة س ــقوط
القنبلة.
سح ــرت ــه األس ــطورة وال ــتمثال وم ــأس ــاة ال ــفتاة ال ــياب ــان ــية ال ــصغيرة ،ف ــكتب ع ــلى إث ــره ــا ق ــصيدة
"الــكركــي األبــيض" تــحية لــلجنود الــذيــن ســقطوا قــتلى فــي املــعارك ،ولــم يــعودوا ألوطــانــهم ولــم
يدفنوا كما يدفن الناس ،يقول حمزاتوف في قصيدته:
أحيانا يبدو لي أن الجنود
الذين لم يعودوا من أرض املعركة
ولم يدفنوا في أرض الوطن
إنما يتحولون لطائر كركي أبيض
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***
ح ــني ت ــرج ــم ال ــشاع ــر ال ــروس ــي ن ــعوم غ ــري ــبنيوف ق ــصيدة ح ــمزات ــوف ،ق ــرأه ــا ال ــفنان ال ــروس ــي
الـشهير مـارك بـيرنـيس ،وشـعر أنـه خـلق لـغنائـها ،ورغـم أنـه كـان طـريـح الـفراش فـي آخـر أيـامـه
بســبب الســرطــان املنتشــر فــي جســده ،ومــع هــذا ،لــم يهــدأ لــه بــال حــتى أنجــز غــناءهــا ،ومــات
بــعد تــسجيلها بــأيــام قــليلة ،قــبل أن يشهــد انــتشارهــا فــي جــميع االتــحاد الــسوفــييتي والــعالــم،
حـتى غـدت رمـزا وطـنيا يـرددهـا الجـميع تخـليدا لـذكـرى أبـطالـهم الـذيـن قـتلوا بـعيدا عـن أهـلهم
وديارهم.
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مراجعة صغيرة لتاريخنا املعاصر
أنـور شـاؤول شـاعـر وأديـب عـراقـي يـهودي ،مـن مـوالـيد الحـلة عـام  ،1904كـان ضـمن الـيهود
الـ ــذيـ ــن تسـ ــلط عـ ــليهم صـ ــدام حسـ ــني عـ ــندمـ ــا كـ ــان نـ ــائـ ــبا لـ ــلرئـ ــيس أحـ ــمد حـ ــسن الـ ــبكر فـ ــي
سـبعينيات الـقرن املـاضـي ،وتـحت تـأثـير املـد الـناصـري الـذي اجـتاح املـنطقة آنـذاك ،تـم إيـداع
شـاؤول وبـقية الـعراقـيني الـيهود الـسجن ،ال لـشيء ،سـوى أنـهم يـهود ،فـي سـيناريـو تـكرر فـي
معظم الدول العربية في تلك الفترة مع األسف.
وال أفهم اآلن ملاذا تم طردهم ونفيهم إلى الكيان الصهيوني املحتل )إسرائيل( ؟!
***
ف ــي ال ــسجن ،ك ــتب ال ــشاع ــر أن ــور ش ــاؤول ق ــصيدة م ــؤث ــرة أرس ــلها ل ــوزي ــر ال ــداخ ــلية ال ــعراق ــي
آن ــذاك ص ــال ــح ع ــماش ،وال ــذي ت ــأث ــر ب ــها ك ــثيرا وس ــاع ــده وت ــم ب ــال ــفعل اخ ــراج ــه م ــن ال ــحبس ث ــم
أجبر على الهجرة إلى إسرائيل بعدها بأيام ..يقول شاؤول:
إن كنت من موسى قبست عقيدتي
فأنا املقيم بظل دين محمد
وسماحة اإلسالم كانت موئلي
وبالغة القرآن كانت موردي
ما نال من حبي ألمة أحمد
كوني على دين الكليم تعبدي
سأظل ذياك السموأل في الوفا
أسعدت في بغداد أم لم أسعد
***
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اآلن ..ملـاذا أجـبر املـواطـنون الـيهود فـي بـلدانـنا الـعربـية عـلى الـرحـيل إلـى الـكيان الـصهيونـي
املحتل؟ كانوا مواطنني عاديني لم يصدر منهم أي جرم أو خيانة.
والــيهوديــة ديــن ســماوي مــثلها مــثل املــسيحية ،فــلماذا لــم يجــر مــع الــيهود مــن الــتسامــح مــثلما
ج ــرى م ــع امل ــسيحيني؟! أي ــضا ال أف ــهم ه ــذا ،إال ع ــلى أن ــه ج ــزء م ــن ال ــعبث وال ــفوض ــى ال ــتي
سـادت تـلك الـفترة ،وهـي فـترة انـتقال مـن كـيانـات مـحتلة إلـى دول مسـتقلة تـبحث لـنفسها عـن
موطئ قدم وتحاول تأسيس نفسها وتقيم أركانها.
***
لـم تـفعل املـغرب وال تـونـس وال الـيمن مـا فـعلته بـقية الـدول الـعربـية مـع مـواطـنيها الـيهود ،فـإذا
ت ــأم ــلنا ف ــي دور ه ــؤالء امل ــواط ــنني ف ــي ب ــلدان ــهم إل ــى ال ــيوم ،نج ــد أن ــهم م ــواط ــنون ع ــادي ــون ل ــم
يــضروا أوطــانــهم بــشيء ،وبــالــتالــي نســتطيع أن نــحكم عــلى عــمليات الــترحــيل القســري الــتي
تــمت ضــد املــواطــنني الــيهود فــي بــلدانــنا بــأنــها عــمليات هــمجية وتــطهير عــرقــي واضــح ،وخــطأ
اسـتراتـيجي بـالـتأكـيد ،حـيث ان هـؤالء املـواطـنني تـحولـوا مـن خـدمـة أوطـانـهم إلـى خـدمـة الـكيان
الصهيوني املحتل بعد أن احتضنهم وأصبحوا مواطنني لدى هذا الكيان.
***
كـنت فـي لـندن الـعام املـاضـي ،وقـرأت هـناك كـتاب "أعـالم الـيهود فـي الـعراق الحـديـث" ملـؤلـفه
م ــير ب ــصري ،ال ــذي ك ــان رئ ــيسا ل ــلطائ ــفة امل ــوس ــوي ــة ف ــي ال ــعراق ق ــبل أن ي ــطرد ه ــو اآلخ ــر.
والــكتاب يــضم أكــثر مــن مــائــة شــخصية عــراقــية يــهوديــة مــن الــشخصيات الــعامــة ،فــي الــفكر
واألدب والسياسة ومن رجال الدين.
يسـتعرض فـي الـكتاب سـيرة كـل مـنهم ،وتـاريـخ أسـرتـه وجـهودهـم ومـساهـماتـهم الـوطـنية .يـكفي
أن ن ــعرف أن أول وزي ــر ل ــلمال ــية ف ــي أول ح ــكوم ــة ع ــراق ــية ك ــان س ــاس ــون ح ــسقيل ال ــذي ش ــغل
املــنصب عــام  ،1920والــذي يــؤكــد مــؤرخــو الــعراق عــلى نــزاهــته ودوره الــوطــني الــكبير .واملــرء
يـشعر بـالـغصة واأللـم حـني يـراجـع هـذا الـتاريـخ املـلطخ بـالـدمـاء واملـظالـم والـتخبط فـي الـتعامـل
مع البشر.
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***
وال أســوأ مــن طــرد املــواطــنون الــيهود مــن أوطــانــهم وتــهجيرهــم قســرا إلــى بــالد ال يــعرفــونــها وال
يـنتمون إلـيها ،إال مـحاولـة اقـتالع ذكـراهـم وتـاريـخهم الـوطـني أيـضا ..فـفي "األعـمال الـكامـلة"
لــلشاعــر الــعراقــي الــكبير مــعروف الــرصــافــي ،أزيــلت كــل الــقصائــد الــتي يــمتدح فــيها مــواطــنيه
الــيهود ،ومــنها رثــاؤه لــلوزيــر ســاســون حــسقيل وكــذلــك لــلمحسن الــكريــم مــناحــيم دانــيال ،الــذي
بنى على نفقته الخاصة دارا حديثة للميتم اإلسالمي عام  ،1928وفيه قال الرصافي:
شاد ابن دانيال الكريم لذا البنا
باملال بأبي األيتام كل الثناء
رجل علمنا اليوم من إحسانه
ان ليس لإلحسان دين في الدنى
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وداعا ً زيجمونت بومان
تــوفــي فــي األســبوع املــاضــي الــفيلسوف وعــالــم االجــتماع الــپولــندي الــكبير زيجــمونــت بــومــان،
وه ـ ــو م ـ ــن م ـ ــوال ـ ــيد ن ـ ــوف ـ ــمبر  ،1925ت ـ ــم ط ـ ــرده م ـ ــن پ ـ ــول ـ ــندا ع ـ ــام  1971ب ـ ــتهمة "م ـ ــعادات ـ ــه
ل ــلسام ــية" )رغ ــم ان ــه ي ــهودي !( م ــن ق ــبل ال ــحكوم ــة ال ــشيوع ــية ،وال ــتهمة م ــلفقة ك ــما ه ــو واض ــح
وذل ــك بس ــبب ت ــحول ــه م ــن ت ــأي ــيد ال ــشيوع ــية وان ــتقادات ــه ال ــعلمية ل ــلصهيون ــية ،ب ــل ان ــه اض ــطر
مل ــخاص ــمة وال ــده وق ــطع ع ــالق ــته ب ــه ب ــعد ق ــيام وال ــده ب ــال ــتوج ــه ال ــى س ــفارة ال ــكيان ال ــصهيون ــي
املحتل في پولندا وتقديمه طلب هجرة إلى إسرائيل.
ب ــاوم ــان درس ف ــي ال ــبداي ــة ع ــلم االج ــتماع ف ــي أك ــادي ــمية وارس ــو ل ــلعلوم االج ــتماع ــية ،ل ــكنه ل ــم
يـكمل وتـحول لـدراسـة الـفلسفة فـي جـامـعة وارسـو بـعد قـيام حـكومـة پـولـندا بـإلـغاء تـدريـس عـلم
االج ــتماع ت ــنفيذا ألوام ــر م ــوس ــكو ال ــتي اع ــتبرت ــه "ح ــقال م ــن ح ــقول امل ــعرف ــة ال ــبورج ــوازي ــة" -
حصل هذا فعال !
***
ت ــرك ــزت اه ــتمام ــات ب ــاوم ــان وأب ــحاث ــه ح ــول ن ــقد ال ــعومل ــة ،ال ــعالق ــة ب ــني الح ــداث ــة وال ــهول ــوك ــوس ــت،
املذهبية املادية )االستهالكية( ،ما بعد الحداثة ،ونقد الصهيونية.
نشـر مـقاال مـهما فـي مجـلة "بـولـيتيكا" الـپولـنديـة هـاجـم فـيه الـكيان الـصهيونـي املـحتل ،واتـهم
إسـ ــرائـ ــيل بـ ــأنـ ــها ال تـ ــريـ ــد السـ ــالم اطـ ــالقـ ــا ،وأنـ ــها اسـ ــتخدمـ ــت مـ ــوضـ ــوع املحـ ــرقـ ــة الـ ــنازيـ ــة
)هولوكوست( كذريعة لتبرير أفعالها املتوحشة ضد الفلسطينيني.
كــما شــبه جــدار الــفصل الــعنصري الــذي وضــعته إســرائــيل لــفصل الــضفة الــغربــية بــالجــدران
ال ــنازي ــة ال ــتي وض ــعها ه ــتلر ف ــي وارس ــو ل ــعزل آالف ال ــيهود ف ــي م ــعزل )غ ــيتو( ق ــبل ق ــتلهم
بوحشية.
***
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ي ــصنف زيج ــمون ــت ب ــوم ــان ب ــأن ــه أق ــرب ل ــلمذه ــب امل ــارك ــسي ،وه ــو ال ي ــنكر اع ــجاب ــه ب ــامل ــارك ــسية
وتـأثـره بـالـفيلسوف املـاركـسي االيـطالـي أنـطونـيو غـرامـشي ،ربـما يفسـر هـذا الـنزعـة االنـسانـية
واألخالقية عنده.
ق ــبل أشه ــر اس ــتمعت مل ــحاض ــرة أل ــقاه ــا ه ــذا ال ــفيلسوف وع ــال ــم االج ــتماع ال ــعظيم وه ــو ي ــنتقد
الـتصرفـات الـوقـحة والـالنـسانـية ضـد املـهاجـريـن والـالجـئني فـي أوروبـا ،سـمعته يـقول ..لـطاملـا
كــان األوروبــيون مــقتنعني بــأن ثــقافــتهم هــي األعــلى واألكــثر تــطورا ،ولــذلــك يــتوقــعون مــن بــقية
البشــر أن )يــرتــقوا( بــأنــفسهم إلــى مســتوى الــثقافــة األوروبــية ،ولــذلــك نــرى الــسكان املحــليني
ف ــي م ــختلف امل ــدن األوروب ــية ي ــتصرف ــون م ــع امل ــهاج ــري ــن وال ــالج ــئني ب ــعقلية م ــتعال ــية وي ــطلبون
مــنهم أن يتخــلوا عــن هــويــاتــهم األصــلية وثــقافــاتــهم الــتي عــاشــوا وتــربــوا عــليها ،وأن يــتقمصوا
ثـقافـة االنـسان األوروبـي ..هـكذا بـكل صـالفـة ! يـصف بـومـان ذلـك بـأنـه "الـنسخة الحـديـثة مـن
آكـلي لـحوم البشـر" )هـو يـشير إلـى أن أجـداد األوروبـيني كـانـوا فـعال مـن آكـلي لـحوم البشـر،
لذلك يعتبر ممارسات أحفادهم النسخة الحديثة من هذه الوحشية(.
فـي نـقده الـحاد لـلفوقـية الـغربـية اعـتبر زيجـمونـت بـومـان أن التحـدي األكـبر الـذي يـواجـه جـميع
ال ــقارات ه ــو ت ــعلم ك ــيف ن ــتعاي ــش م ــع ب ــعضنا بس ــالم ك ــأف ــراد وج ــماع ــات م ــختلفة ل ــكل م ــنها
ثقافتها.
***
رحـل زيجـمونـت بـومـان الـذي ظـل إلـى آخـر يـوم فـي حـياتـه نـاقـدا لـلتعصب والـكراهـية والـتعدي
ع ــلى ح ــقوق ال ــشعوب املس ــتضعفة ،رح ــل وح ــيدا وغ ــري ــبا ع ــن وط ــنه األم ،وغ ــري ــبا ع ــنا ن ــحن
أي ــضا ..ح ــيث ل ــم ي ــذك ــره أح ــد ول ــم ت ــنعه أي ج ــهة ف ــي ع ــامل ــنا ال ــعرب ــي ال ــبائ ــس ،رغ ــم م ــواق ــفه
املشرفة تجاهنا!
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حتى األساطير تجمعنا
ك ــتب ع ــال ــم االن ــثروب ــول ــوج ــيا االس ــكتلندي ال ــكبير ج ــيمس ف ــري ــزر ف ــي ك ــتاب ــه امل ــهم "ال ــغصن
ال ــذه ــبي"  :ك ــم س ــيكون م ــفجعا أن ت ــكتشف األج ــيال ال ــقادم ــة م ــدى س ــيطرة الخ ــراف ــات ع ــلى
العلم ،ومدى تعنت األساطير وجبروتها في الدفع والتحكم في حركة التاريخ.
***
أنـهيت قـبل أيـام قـراءة كـتاب "مـدخـل لـدراسـة الـفلكلور واألسـاطـير الـعربـية" لـلباحـث املـصري
ش ــوق ــي ع ــبدال ــحكيم ،خ ــرج ــت م ــنه ب ــعدة اس ــتنتاج ــات أه ــمها أن الخ ــراف ــة الت ــزال ت ــحتل ج ــزءا
كبيرا جدا من ثقافتنا العربية.
واألهـم أن هـناك  -حسـب املـؤلـف  -أسـاسـا أسـطوريـا وفـلكلوريـا عـقائـديـا والهـوتـيا )= ديـنيا(
مش ــترك ــا ألغ ــلب ال ــشعوب ال ــعرب ــية ،ب ــل وال ــسام ــية ك ــلها م ــنذ أك ــثر م ــن أل ــفي ع ــام ق ــبل امل ــيالد،
فــيما بــني النهــريــن والجــزيــرة الــعربــية والــشام ومــصر وشــمال افــريــقيا ،أي فــي مــنطقة الشــرق
األوسـط بـمصطلحات الـيوم ،وهـو مـا تـؤكـده الـدراسـات الـفلكلوريـة واألسـطوريـة املـقارنـة ،والـتي
ت ــشير إل ــى أن امل ــيثول ــوج ــيا )= األس ــطورة( ال ــعرب ــية ت ــضرب بج ــذوره ــا إل ــى  6آالف ع ــام م ــع
السومريون.
يـكشف لـنا شـوقـي عـبدالـحكيم الـتجانـس والـتشابـه الـكبير بـني أسـاطـير وفـلكلور )الـفلكلور هـو
األدب الـشفاهـي غـير املـكتوب( شـعوب هـذه املـنطقة بـشكل الفـت ،مـن جـنوب الجـزيـرة الـعربـية
فــي الــيمن والــحجاز إلــى مــصر الــفرعــونــية إلــى اآلشــوريــني فــي ســوريــة إلــى الــسومــريــني فــي
ال ــعراق إل ــى ال ــسودان ول ــيبيا وغ ــيره ــا ،ب ــكل م ــا ف ــيها م ــن "خ ــزع ــبالت" ال ــجن وق ــوى ال ــطبيعة
الــخارقــة "الــتي مــا تــزال مــتواتــرة ،تــفتك فــي عــضد الــعقل الــغيبي واألســطوري الــعربــي ،بــما
يــعوق كــل مــحاوالت األخــذ بــشعارات "الــعقلنة" وبــناء طــاقــات االنــسان الــعربــي الــذي أصــبح
يعاني أزمة حضارية محققة".
***

73

مخـطئ مـن يـظن أن األسـاطـير والـفلكلور مجـرد حـكايـات مـن بـقايـا املـاضـي ،بـل هـي "مـاض
حــي" كــما يــقول شــوقــي عــبدالــحكيم ،تــخبرنــا عــن "شــعب مــا" كــيف كــان يــعيش ويــتفاعــل بــكل
مـا فـيه مـن مـكونـات وأنـساق ومـنطلقات :لـغة ،عـادات ،عـالقـات قـرابـة ،محـرمـات )تـابـو( ،ذاكـرة
جمعية ،روحانيات ،فنون ،تقاليد ،ألعاب أطفال ،رموز وطوطم ..الخ.
ك ــتب ش ــوق ــي ع ــبدال ــحكيم "خ ــالص ــة ال ــقول ان ــه ق ــد ت ــعارف ع ــلماء ال ــفلكلور واالن ــسان ــيات ع ــلى
الـنظر ودراسـة عـاملـنا الـعربـي كـمنطقة مـتجانـسة الـتراث ،تـعرف بـمنطقة الـفلكلور واألسـاطـير
الــسامــية ،والــسامــية هــنا تــعريــف لــغوي  -اثــنولــوجــي  -أكــثر مــنه تــعريــف جــنسي ،بــمعنى أنــه
يــتمثل فــي األصــول الــلغويــة املــتجانــسة أو الــواحــدة الــتي تــصل روافــدهــا املــبكرة إلــى عشــرات
ومئات اللهجات ،والتي اكتملت اليوم في العربية والعبرية وبعض السريانية".
***
مـا بـني الـسويـد والـتشيك وأملـانـيا وإيـطالـيا وبـلجيكا مـن الـفوارق مـا بـني الـسماء واألرض ،فـي
الــلغة والــديــن والــعرق والــعادات والــفنون وغــيرهــا ،ومــع هــذا تجــمعهم مــصالــح الــعيش املشــترك
بس ـ ــالم ف ـ ــي االت ـ ــحاد األوروب ـ ــي ،ب ـ ــينما تج ـ ــمعنا ن ـ ــحن الش ـ ــرق أوس ـ ــطيون ع ـ ــموم ـ ــا ،وال ـ ــعرب
خـصوصـا عشـرات الـعوامـل ،مـن لـغة وديـن وعـرق وعـادات ..وحـتى فـلكلور وأسـاطـير ،لـكننا ال
نــزال نــتقاتــل عــلى كــل شــيء ،عــلى ســباق خــيول قــديــما ومــباراة كــرة قــدم حــديــثا ،عــلى طــوطــم
قديما وعلى معصومني حديثا ..فأي بؤس هذا؟!
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األقليات ..وجهة نظر فلسفية

يتح ــدد م ــعنى "األق ــلية"  Minorityك ــمقاب ــل مل ــفهوم األك ــثري ــة  .Majorityم ــعظم امل ــجتمعات
فـيها أكـثر مـن أقـلية واحـدة ،والـسيادة فـي املـجتمع ال تـكون بـالـضرورة لـألكـثريـة ،فـكل الـدول
الـقمعية تـحكم فـيها أقـلية رغـما عـن األكـثريـة وبـقية األقـليات .أمـا حـكم األكـثريـة فـهو مـن أهـم
خصائص املجتمعات الديموقراطية.
***
يـطرح عـالـم االجـتماع األمـيركـي املـعاصـر ألـبرت هـيرشـمان تـمييزا كـالسـيكيا لـوجـود األقـليات
واألكــثريــة وعــالقــتها بــوحــدة أو انــقسام املــجتمع ،ويــقول فــي ذلــك ان األقــليات فــي أي مــجتمع
تـ ــواجـ ــه بـ ــثالث اسـ ــتراتـ ــيجيات مـ ــمكنة :فـ ــهي إمـ ــا أن تـ ــخضع إلرادة األكـ ــثريـ ــة وهـ ــنا يـ ــحافـ ــظ
املــجتمع عــلى وحــدتــه وفــقا ملــفهوم "الــوالء" ،وإمــا أال تــقبل األقــلية بــحكم األكــثريــة فتتخــذ دور
"املــعارضــة" ،وهــنا نــكون بــإزاء فــريــق يــنتظر دوره لتســلم الســلطة يــومــا مــا .واملــعارضــة تــلعب
دورا مـهما فـي الـحفاظ عـلى مكتسـبات األقـلية الـتي تـمثلها ،والحـد مـن تـفرد األكـثريـة بـالـقرار
واب ــتالع ال ــثروات ،وت ــتقاس ــم م ــعها الس ــلطة ح ــتى ال ي ــقع امل ــجتمع ف ــري ــسة م ــا ي ــسميه ت ــوك ــفيل
ولـيبرالـيو الـقرن الـتاسـع عشـر بـ "طـغيان األكـثريـة" .كـال الـنوعـني ـ الـوالء واملـعارضـة ـ نجـدهـما
فــي املــجتمعات الــديــموقــراطــية تحــديــدا ،والــتي اســتطاعــت أن تــبلور تــصورا واقــعيا لــلتعايــش
السلمي بني مكونات املجتمع املتعدد.
***
االســتراتــيجية الــثالــثة املــمكنة حســب هــيرشــمان هــي "االنــفصال" ،وهــو الــنموذج الــسائــد فــي
امل ــجتمعات ذات ال ــنظم ال ــدي ــكتات ــوري ــة ال ــتي ال ت ــوج ــد ف ــيها أح ــزاب س ــياس ــية )ح ــقيقية( ت ــمثل
األقــليات املــتعددة فــي املــجتمع ،وتــنحصر فــيها الســلطة والــثروة بــيد مــن يــحكم ،وتــوابــعه مــمن
يخــدمــون مشــروع الــحكم ،وال يــهم هــنا الــعدد ،فــالــغلبة لــلهيمنة وامــتالك وســائــل الــقمع .يــقول
الفيلسوف الفلسطيني املعاصر د .عزمي بشارة بعمق" :األكثرية غير املنظمة ،أقلية".
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***
رغ ــم أن ت ــاري ــخ البش ــري ــة ف ــي مج ــمله ه ــو ت ــاري ــخ ح ــروب ف ــي م ــحاوالت ال ــقضاء ع ــلى إح ــدى
األق ــليات ،إال أن ال ــواق ــع أث ــبت اس ــتحال ــة ت ــحقيق ه ــذا اله ــدف ،إذ ل ــم ت ــتمكن أي أك ــثري ــة م ــن
سـحق أي أقـلية مـهما بـلغت الـخسائـر فـي األرواح .أراد هـتلر الـقضاء عـلى الـيهود لـكنه فشـل
رغــم أن عــددهــم لــم يــتجاوز حــينها ســبعة مــاليــني كــما تــؤكــد املــوســوعــة الــبريــطانــية .لــم يــتمكن
الــبوذيــون مــن التخــلص مــن املســلمني فــي اقــليم شــينغيانــغ أو فــي بــورمــا وغــيرهــا ،لــم يــتمكن
الــبيض مــن ســحق الــهنود الحــمر أو الــسود فــي أمــيركــا ،لــم يــتمكن الــشيوعــيون مــن الــقضاء
عــلى األديــان واملــتديــنني فــي االتــحاد الــسوفــييتي ..لــم تــتمكن أي جــماعــة مــهما كــان عــددهــا
وقــوتــها مــن إفــناء جــماعــة أخــرى مــهما كــان ضــعفها وقــلة أفــرادهــا .ولــذلــك ،مــا تشهــده بــعض
الـدول الـعربـية مـن مـحاوالت "تـطهير طـائـفي" مـا هـو إال عـبث وهـدر فـي األرواح والـثروات بـال
طــائــل ،ولــن يــنتج عــنه ســوى مــعانــاة لــعدد كــبير مــن البشــر األبــريــاء بــال مــبرر ،بــل انــه ســيترك
أثرا سيئا ورغبة شرسة في االنتقام تنتقل من جيل إلى جيل.
***
ف ــي ال ــغرب م ــساوئ ك ــثيرة ،ل ــكن ف ــيه أي ــضا ال ــكثير م ــما يس ــتحق ال ــتقدي ــر واإلش ــادة ب ــوص ــفه
ن ــموذج ــا ي ــحتذى ،م ــنها م ــسأل ــة ت ــجاوز ال ــصراع ــات ال ــدي ــنية وال ــقوم ــية واالس ــتقرار ع ــلى م ــبدأ
الــتبادل الســلمي للســلطة واالعــتراف بــاآلخــر واحــترام حــقوقــه ،هــذا املــبدأ الــذي يــعد مــن أهــم
املكتسـبات األسـاسـية لـلمفهوم الـدسـتوري لـلديـموقـراطـية هـو سـر تـقدم الـغرب .صـحيح أنـهم لـم
يـصلوا إلـيه إال بـعد تـاريـخ مـرعـب مـن الحـروب األهـلية املـتوحـشة ،لـكن هـل عـلينا أن نـمر بـذات
الطريق وندفع نفس الثمن ؟!
***
يشهــد عــاملــنا الــيوم ردة واضــحة عــن قــيم الــتعايــش الســلمي ،والــحق أن جــوهــر املــشكلة لــيس
أن الـعنصريـني أكـثر عـددا ،فـهم أقـلية ،لـكن املـشكلة فـي صـمت األكـثريـة املـتسامـحة .نـحتاج
أن نستنكر العنصرية علنا ً.
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ميركل والالجئون ..حكاية مبادئ
ق ــرأت ق ــبل أي ــام ف ــي م ــوق ــع "دويش ــته ف ــيلله" االخ ــباري ت ــقري ــرا ص ــادرا ع ــن وزارة امل ــال ــية ف ــي
أمل ــان ــيا ي ــؤك ــد أن ال ــحكوم ــة األمل ــان ــية ص ــرف ــت م ــبلغ  22م ــليار ي ــورو ع ــلى ال ــالج ــئني ف ــي ع ــام
 ،2016وه ــو ض ــعف امل ــبلغ امل ــصروف ع ــام  ،2015ك ــما رص ــدت ال ــحكوم ــة م ــبلغ  27م ــليار
ي ــورو ل ــعام  2017حس ــب ت ــقدي ــرات ــها له ــذا ال ــعام ،ورغ ــم ص ــرف ه ــذه امل ــبال ــغ الضخ ــمة ع ــلى
ال ــالج ــئني ،وم ــع ه ــذا تشه ــد امل ــيزان ــية ال ــعام ــة ل ــلحكوم ــة ال ــفيدرال ــية ف ــائ ــضا ي ــتجاوز  8م ــليارات
ي ـ ــورو ،وذل ـ ــك ن ـ ــتيجة ال ـ ــعوائ ـ ــد االق ـ ــتصادي ـ ــة الضخ ـ ــمة ال ـ ــنات ـ ــجة ع ـ ــن زي ـ ــادة ح ـ ــرك ـ ــة ال ـ ــسوق
واالس ــتهالك ،خ ــاص ــة ف ــي م ــجال ال ــسكن وال ــرع ــاي ــة ال ــصحية وق ــطاع امل ــواد ال ــغذائ ــية .ب ــكالم
آخر ..االقتصاد األملاني استفاد من الالجئني بقدر ما أفادهم.
***
حســب آخــر اســتطالع لــلرأي ،سجــل مــارتــن شــولــتس زعــيم الحــزب الــديــموقــراطــي االشــتراكــي
الــذي يــنافــس الــسيدة انــجيال مــيركــل عــلى مــنصب املســتشاريــة ألول مــرة تــقدمــا مــلحوظــا قــد
يـضع حـدا لـقيادة مـيركـل لـلبالد الـتي اسـتمرت مـنذ  .2005ويـرجـع كـثير مـن املـراقـبني لـلشأن
األمل ــان ــي الس ــبب ف ــي ذل ــك إل ــى س ــياس ــة م ــيرك ــل ت ــجاه ال ــالج ــئني تح ــدي ــدا ،ف ــهي ن ــاج ــحة ب ــكل
املـقايـيس فـي مـختلف املـلفات االقـتصاديـة واالجـتماعـية واألمـنية وغـيرهـا ،واألملـان يـدركـون هـذا
جــيدا ،إال أن خــطاب الــيمني املــتطرف والــنعرة الــشعبويــة الــتي اجــتاحــت الــعالــم مــؤخــرا بــدأت
ب ــتحوي ــل م ــسار ال ــتأي ــيد ال ــكاس ــح ل ــها وج ــعله ي ــتراج ــع ق ــليال .ع ــلى أن م ــارت ــن ش ــول ــتس ل ــيس
ش ــعبوي ــا وال م ــتطرف ــا ،ف ــهو زع ــيم الح ــزب ال ــدي ــموق ــراط ــي االش ــتراك ــي ال ــذي ي ــعد م ــن أق ــدم
األح ــزاب ف ــي أمل ــان ــيا وأك ــبره ــا ع ــددا ،وم ــنه خ ــرج املس ــتشار ال ــساب ــق غ ــيره ــارد ش ــرودر ال ــذي
ت ـ ــول ـ ــى م ـ ــنصب املس ـ ــتشار م ـ ــنذ  1998ل ـ ــغاي ـ ــة  ،2005وي ـ ــبدو ت ـ ــقدم ش ـ ــول ـ ــتس ف ـ ــي س ـ ــباق
االنـتخابـات راجـع لـكونـه الـخيار األفـضل بـالنسـبة لـألملـان بـني مـيركـل املـحافـظة جـدا وبـني حـزب
ال ــبدي ــل م ــن أج ــل أمل ــان ــيا ال ــذي ت ــتزع ــمه ال ــيمينية امل ــتطرف ــة ف ــراوك ــه ب ــيتري ،ف ــهو ي ــمثل ال ــوس ــط
املــقبول فــي الــفترة الــحالــية .وشــولــتس ســياســي مــخضرم ،شــغل عــدة مــناصــب مــهمة آخــرهــا
رئيس البرملان األوروبي في  2012وأعيد انتخابه عام .2014
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***
ق ــبل أي ــام ك ــررت املس ــتشارة ان ــجيال م ــيرك ــل ت ــأك ــيده ــا ع ــلى أن ــها س ــتستمر ب ــسياس ــة "ال ــباب
امل ــفتوح" ب ــالنس ــبة ل ــلمهاج ــري ــن ،ف ــهي ت ــرف ــض ت ــمام ــا  -رغ ــم ك ــل ال ــخسائ ــر ال ــسياس ــية ل ــها
شــخصيا ولحــزبــها "املــسيحي الــديــموقــراطــي"  -فــكرة اغــالق أملــانــيا فــي وجــه طــالــبي الــلجوء،
وهــي تــقول بــكل وضــوح وصــراحــة إنــها تــنطلق فــي ذلــك مــن قــيمها ومــبائــها املــسيحية )بــينما
أصـبحنا نـحن نـخاف مـن تحـديـد أنـفسنا كمسـلمني!( .يـكفي أن نـعرف أن فـولـفغانـغ شـويـبله،
وزيـر املـالـية وذراع مـيركـل األيـمن والـداعـم األكـبر لـها فـي الحـزب والـحكومـة صـرح مـؤخـرا بـأنـه
يعتبر سياسة ميركل املنفتحة تجاه الالجئني خاطئة ..هذه ضربة قاسية بالتأكيد.
***
انــتخابــات الــبرملــان األملــانــي )بــونــدشــتاغ( ســتعقد فــي  24ســبتمبر الــقادم ،وبحســب الــنظام
الـدسـتوري األملـانـي فـإن الحـزب الـذي يـحصل عـلى أغـلبية هـو الـذي يـقوم بـتشكيل الـحكومـة،
والـتي تـكون عـادة حـكومـة ائـتالفـية مـن رئـيس الحـزب الـفائـز ووزراء مـن بـقية األحـزاب حسـب
قــوة تــمثيل كــل حــزب .ال يــزال الــوقــت مــبكرا لــلتنبؤ بــما سيجــري ،فــاملــتغيرات كــثيرة جــدا ،لــكن
األهم أن الالجئني وطالبي اللجوء سيخسرون كثيرا في حال خسارة السيدة ميركل.
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األرضية املشتركة بني املختلفني
وض ــع ع ــال ــم االج ــتماع ال ــپول ــندي ال ــكبير زيج ــمون ــت ب ــوم ــان م ــصطلحني ل ــردات ال ــفعل امل ــختلفة
الــتي يــثيرهــا وجــود "الــغربــاء" فــي مــعرض تحــليله ملــشكلة الــشعبويــة والــعنصريــة فــي أوروبــا
وال ــتعام ــل السيئ م ــع امل ــهاج ــري ــن ،امل ــصطلح األول ه ــو  Mixophiliaوي ــعني "ح ــب ال ــتنوع"،
ويــرى أن هــذا املــيل فــطري فــي اإلنــسان ،فــالجــميع يــحبون الــتنوع وتــعدد االخــتيارات ،وهــذا
ما يكون عليه اإلنسان في الوضع الطبيعي قبل أن تشوهه خطابات الكراهية والعنصرية.
املـ ــصطلح الـ ــثانـ ــي هـ ــو  Mixophobiaويـ ــعني "الـ ــخوف مـ ــن الـ ــتنوع" بـ ــمعنى الـ ــخوف مـ ــن
اآلخ ــري ــن وال ــغرب ــاء وم ــا ق ــد يح ــملون ــه م ــن ق ــيم وم ــفاه ــيم وط ــري ــقة ت ــعام ــل م ــختلفة ..ال ــشخص
امل ــصاب ب ــال ــخوف م ــن ال ــتنوع ي ــشعر ب ــاالض ــطراب ت ــجاه ال ــغرب ــاء ،ف ــبالنس ــبة ل ــه ه ــو ال ي ــعرف
ب ــماذا ي ــفكرون وك ــيف س ــيتصرف ــون ف ــي امل ــواق ــف امل ــتعددة ف ــي ال ــحياة ..ال ــخ ،ل ــكنه ب ــدال م ــن
االخـتالط بـالـناس ومـحاولـة االقـتراب مـنهم والـتعرف عـلى أسـلوب حـياتـهم املـختلف عـنه وتـفهمه
وتـ ــقبله والـ ــتعايـ ــش مـ ــعه واالسـ ــتفادة مـ ــنه )وهـ ــو مـ ــا يـ ــفترض أن يحـ ــدث بـ ــني البشـ ــر( ،يـ ــفضل
ت ــجنبهم واالن ــعزال ع ــنهم ،وف ــي ح ــاالت م ــتطرف ــة ي ــعبر ع ــن ك ــراه ــيتهم ورغ ــبته ف ــي اق ــصائ ــهم
بمختلف أشكال التعبير.
***
يــقول بــومــان بــأن الــشعبويــني والــعنصريــني املــصابــني بـ "املــيكسوفــوبــيا" )الــخوف مــن الــتنوع(
يـروجـون أن سـبب املـشاكـل االقـتصاديـة هـو وجـود بـعض املـهاجـريـن فـي الـبلد ،لـكن هـذا غـير
صـ ــحيح ،ويـ ــؤكـ ــد أن السـ ــبب الـ ــحقيقي لـ ــالنـ ــهيارات االقـ ــتصاديـ ــة عـ ــبر الـ ــتاريـ ــخ هـ ــو الـ ــنظام
الــرأســمالــي الــجشع ،فــالــبطالــة عــلى ســبيل املــثال ســببها أن الــرأســمالــيني الــجشعني يــتجهون
ل ــدول ف ــقيرة ح ــيث ال ــعمال ــة أرخ ــص وال ت ــوج ــد ن ــقاب ــات ع ــمال وب ــال ــتال ــي ال ت ــوج ــد اض ــراب ــات وال
مــطالــبات بــحقوق وامــتيازات ..فــالــرأســمالــي الــجشع يــهمه أوال وأخــيرا زيــادة الــربــح ،هــذا هــو
سبب البطالة الحقيقي وليس وجود املهاجرين.
بـل انـه يـؤكـد أن كـثيرا مـن دول أوروبـا سـتنهار تـمامـا لـو تـم التخـلي عـن املـهاجـريـن فـيها مـثل
أمل ــان ــيا وب ــري ــطان ــيا ،ك ــون ــها ت ــعتمد اع ــتمادا ك ــبيرا ع ــلى ال ــعمال ــة األج ــنبية ال ــتي ت ــمثل ع ــصب
اقتصادها.
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***
يـرى بـومـان أنـنا مـطالـبون بـبذل جـهود أكـبر ملـواجـهة الـشعبويـة والـعنصريـة ونـزعـات الـخوف مـن
ال ــتنوع )م ــيكسوف ــوب ــيا( ،وم ــحاول ــة اي ــجاد م ــا ي ــسمى  Modus Vivendiوه ــي ع ــبارة الت ــينية
تـ ــعني االتـ ــفاق املـ ــؤقـ ــت أو "أرضـ ــية مشـ ــتركـ ــة لـ ــلمختلفني" ،وهـ ــي عـ ــبارة تسـ ــتخدم كـ ــثيرا فـ ــي
الـسياسـة لـلتعبير عـن تـسويـة الـخالفـات املـعقدة والـتناقـضات غـير الـقابـلة للحـل بهـدف الـوصـول
ألرض ــية مش ــترك ــة ت ــقوم ع ــلى ت ــقبل وج ــود ت ــلك االخ ــتالف ــات وم ــواص ــلة ال ــعيش دون ال ــتأث ــر ب ــها
والــسماح لــها بــتدمــير حــياتــنا كــلها .والــحق أن املســلمني الــيوم بــحاجــة لــثقافــة الــتسويــة املــؤقــتة
أو األرضية املشتركة بني املختلفني أكثر مما تحتاجه أوروبا مع املهاجرين.
لــديــنا مــذاهــب فــقهية مــختلفة وطــوائــف ديــنية مــتعددة ،بــعضها يــكفر بــعضا  -والــتكفير يــتبعه
اس ــتباح ــة دم ــاء ب ــال ــضرورة!  -ول ــذل ــك ن ــحن ب ــحاج ــة إل ــى ات ــفاق ع ــام ب ــني املس ــلمني ي ــنص ع ــلى
التوقف عند هذا الحد ،وترك مسألة الحكم على معتقدات اآلخرين هلل عز وجل.
ات ــفاق ي ــؤك ــد ع ــلى ح ــري ــة االع ــتقاد بش ــرط ع ــدم اإلس ــاءة ل ــآلخ ــري ــن ،وه ــذا م ــوج ــود ف ــي ال ــقرآن
الـكريـم وال نـحتاج السـتيراده أو تـصنيعه) :ال إكـراه فـي الـديـن (..ـ الـبقرة) ،256 :لـكم ديـنكم
ولــي ديــن( ـ الــكافــرون ..) ،6 :فــمن شــاء فــليؤمــن ومــن شــاء فــليكفر( ـ الــكهف ،29 :وغــيرهــا
م ــن اآلي ــات ال ــصري ــحة ال ــواض ــحة ،وف ــي ال ــنهاي ــة ه ــناك ت ــأك ــيد إل ــهي ع ــلى أن )ك ــل ن ــفس ب ــما
كسبت رهينة( ـ املدثر.38 :
اتـفاق األرضـية املشـتركـة بـني املـختلفني ال يـعقده الـناس بـالـتأكـيد ،وإنـما يـعقده "رجـال الـديـن"
مـمن يـتبعهم الـناس ويـأخـذون بـكالمـهم ،ونـحن لـديـنا مـنظمة اسـمها مـنظمة الـعالـم اإلسـالمـي
ال ــتي ت ــضم ك ــل ال ــدول اإلس ــالم ــية ،وب ــال ــتال ــي ف ــامل ــهمة سه ــلة وع ــمليا ت ــوج ــد ام ــكان ــية واق ــعية
لتحقيق هذا االتفاق.
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عالقة أميركا بالصهيونية
فـي جـوابـه عـن سـؤال :ملـاذا تـدعـم أمـيركـا إسـرائـيل؟ قـال الـفيلسوف األمـيركـي املـعاصـر نـعوم
ت ــشوم ــسكي )ف ــيلسوف أم ــيرك ــي ـ ي ــهودي م ــن أك ــبر امل ــعادي ــن ل ــلصهيون ــية وال ــهيمنة األم ــيرك ــية
والــرأســمالــية املــتوحــشة( :ان هــناك تــاريــخا طــويــال يــقف وراء ذلــك ،يــبدأ أوال مــع "الــصهيونــية
امل ــسيحية" وال ــتي ه ــي أق ــدم وأك ــثر ق ــوة وش ــراس ــة م ــن "ال ــصهيون ــية ال ــيهودي ــة" ،وي ــؤك ــد أن
الــصهيونــية املــسيحية ازدهــرت فــي انجــلترا تحــديــدا بــني الــنخبة الــسياســية فــي أوائــل الــقرن
العش ــري ــن ،وك ــان "وع ــد ب ــلفور" أح ــد ن ــتائ ــجها ح ــيث ق ــدم ــت ب ــري ــطان ــيا ال ــدع ــم ال ــكام ــل للح ــرك ــة
الصهيونية الحتالل فلسطني عام .1948
ويـشير تـشومـسكي إلـى اسـتشهادات الـسياسـيني الـبريـطانـيني واألمـيركـان مـن االنـجيل حـول
"أرض املـيعاد" )بـالـلغة الـعبريـة كـلمة "إرتـس يسـرائـيل" تـعني "أرض إسـرائـيل" وهـي عـندهـم
أرض ال ــرب ال ــتي اخ ــتاره ــا ل ــبني ص ــهيون ح ــيث ت ــفوق ق ــدس ــيتها أي ق ــدس ــية أخ ــرى ،وه ــي
ب ــامل ــناس ــبة ح ــدوده ــا م ــن نه ــر ال ــنيل ف ــي م ــصر إل ــى نه ــر ال ــفرات ف ــي ال ــعراق !( ،وي ــؤك ــد أن
"الـرئـيس األمـيركـي األسـبق وودر ويـلسون كـان مـسيحيا مـتديـنا يـقرأ االنـجيل كـل يـوم ،وكـذلـك
الـرئـيس األسـبق هـاري تـرومـان ،"..ولـذلـك كـان هـارولـد ديـكي )أحـد الـقياديـني الـكبار فـي إدارة
ال ــرئ ــيس األم ــيرك ــي األس ــبق روزف ــلت( ي ــردد أن "ع ــودة ال ــيهود إل ــى فلس ــطني ه ــي أع ــظم ح ــدث
ف ــي ال ــتاري ــخ ،وت ــحقيق ف ــعلي ل ــتعال ــيم االن ــجيل!" ،وي ــضيف ت ــشوم ــسكي أن ه ــناك س ــببا آخ ــر
ي ــتعلق ب ــثقاف ــة االس ــتعمار ال ــتي ت ــمثل ج ــزءا أص ــيال م ــن ت ــاري ــخ وت ــكوي ــن ال ــغرب األم ــيرك ــي
واألوروبــي ،ويــرى أن تــمكني الــصهايــنة مــن احــتالل فلســطني "هــو املحــطة األخــيرة مــن رحــلة
االستعمار الغربي".
كـما يـؤكـد تـشومـسكي أن الـدول الـتي تـدعـم الـكيان الـصهيونـي املـحتل "إسـرائـيل" لـيس فـقط
أم ــيرك ــا وب ــري ــطان ــيا ،وإن ــما أي ــضا اس ــترال ــيا وك ــندا ،وي ــشير ب ــذك ــاء إل ــى أن ه ــذا االس ــتعمار
الجـديـد ال يشـبه اسـتعمار الـبريـطانـيني لـلهند أو الـفرنـسيني للجـزائـر ،وإنـما يتخـذ شـكال أكـثر
ع ــدوان ــية وع ــنصري ــة وإره ــاب ــا ح ــيث ي ــقوم املس ــتعمر ه ــنا )ال ــصهاي ــنة( ب ــمحاول ــة ط ــرد ال ــسكان
األصليني من أرضهم.
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ويســتمر تــشومــسكي فــي تحــليل أســباب دعــم الــغرب لــلكيان الــصهيونــي املــحتل ويــقول بــأنــه
ف ــي ع ــام  1948ك ــان ه ــناك ان ــقسام ح ــاد ب ــني وزارة ال ــخارج ــية ووزارة ال ــدف ــاع ف ــي ال ــوالي ــات
املتحـدة حـول كـيفية الـتعامـل مـع "دولـة إسـرائـيل" ،حـيث لـم تـكن وزارة الـخارجـية مـلتزمـة بـقوة
ت ــجاه االح ــتالل وت ــأس ــيس دول ــة إس ــرائ ــيل ،وإن ــما ك ــان ــت مه ــتمة أك ــثر ب ــقضية ال ــالج ــئني ،ب ــينما
ك ــان ج ــنراالت ال ــپنتاغ ــون م ــعجبني ج ــدا ب ــال ــجيش اإلس ــرائ ــيلي وب ــما ي ــحققه م ــن ن ــجاح ــات
ع ــسكري ــة ،ول ــذل ــك ل ــطامل ــا اع ــتبرت إس ــرائ ــيل ذراع ــا ع ــسكري ــة ألم ــيرك ــا وب ــري ــطان ــيا ف ــي الش ــرق
األوســط ،ويــؤكــد أن الــكيان الــصهيونــي قــدم ألمــيركــا خــدمــات جــليلة مــنذ الــبدايــة ،مــنها تــدمــير
مش ــروع ال ــقوم ــية ال ــعرب ــية ال ــذي ك ــان "ال ــعدو األول ل ــلوالي ــات املتح ــدة آن ــذاك" ،ك ــما أن ه ــذا
ال ــكيان ال ــصهيون ــي دع ــم "اإلس ــالم امل ــتطرف" حس ــب خ ــطة أم ــيرك ــية م ــحكمة به ــدف ت ــدم ــير
اإلسالم نفسه بعد وصمه باإلرهاب وهو ما يجري بكل نشاط هذه األيام.
***
فـ ــي كـ ــتابـ ــه املـ ــهم "الـ ــيهود انـ ــثروبـ ــولـ ــوجـ ــيا" الـ ــصادر عـ ــام  ،1967أثـ ــبت املـ ــفكر والـ ــجغرافـ ــي
امل ــصري ال ــعبقري د .ج ــمال ح ــمدان أن  %95م ــن ال ــيهود امل ــعاص ــري ــن ل ــيسوا ف ــعليا أح ــفاد
الـيهود الـذيـن خـرجـوا مـن فلسـطني ،وهـذا يهـدم الـحجة الـصهيونـية الـكبرى الـتي يـدعـونـها بـأن
دمـاءهـم لـم تـختلط مـع أي شـعوب أخـرى وأنـهم هـم النسـل املـباشـر لـبني إسـرائـيل )شـعب اهلل
امل ــختار( ،ك ــما أث ــبت ب ــال ــدل ــيل ال ــتاري ــخي أن ع ــداء ه ــتلر ل ــليهود ل ــم ي ــكن ألس ــباب دي ــنية وإن ــما
بس ــبب ط ــري ــقتهم ف ــي ال ــحياة وال ــتي ت ــتسم ب ــال ــحقد وال ــتعال ــي وال ــكذب والخ ــداع واس ــتغالل
معاناة اآلخرين وكأنهم طفيليات تقتات على البقايا.
هـاتـان الـحجتان هـما أهـم حـجج الـصهايـنة الـتي هـدمـها جـمال حـمدان ..لـذلـك ال غـرابـة أنـهم
قاموا باغتياله عام .1993
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حديث في الزمن السائل !
يتحــدث املــختصون عــن "أزمــة عــلم االجــتماع" ،كــونــه مــن أقــل الــعلوم اإلنــسانــية واالجــتماعــية
إنــتاجــا ،مــرد ذلــك لــطبيعة الــظاهــرة الــتي يــدرســها هــذا الــعلم الــبائــس ،وأعــني املــجتمع ،فــهي
ظــاهــرة شــديــدة الــتعقيد والــتركــيب وســريــعة الــتغير .إال أن كــتابــات عــالــم االجــتماع الــپولــندي
الــكبير زيجــمونــت بــاومــان أخــرجــت هــذا الــعلم مــن مــأزقــه كــما يــقول املــختصون .بــاومــان اهــتم
أس ــاس ــا ب ــنقد الح ــداث ــة وم ــا ب ــعده ــا ،وس ــك م ــصطلح "الح ــداث ــة ال ــسائ ــلة" ل ــوص ــف ح ــقيقة ه ــذا
املـ ـ ــفهوم املـ ـ ــخادع ،إذ الحـ ـ ــظ بـ ـ ــعمق مـ ـ ــنذ سـ ـ ــتينيات الـ ـ ــقرن املـ ـ ــاضـ ـ ــي أن مـ ـ ــفهوم الحـ ـ ــداثـ ـ ــة
 Modernityيحـ ــمل الـ ــكثير مـ ــن الـ ــغموض والـ ــتدلـ ــيس ،إذ تـ ــوحـ ــي الـ ــكلمة بـ ــأن األمـ ــر يـ ــتعلق
بـالتحـديـث والـتطور والـتقدم ،مـقابـل الـقديـم واملتخـلف ،وكـأن فـي الحـديـث أو الجـديـد الـخير كـله
للبشــريــة ،بــعد طــرح الشــر والــدمــار املــوجــود فــي الــقديــم .غــير أن حــقيقة الحــداثــة كــانــت ومــا
زالت خالف هذا تماما ،فالبشرية تسير من سيء إلى أسوأ بسبب قيم الحداثة تحديدا.
***
ب ــاخ ــتصار ،ت ــقوم الح ــداث ــة ع ــلى أس ــس أه ــمها التخ ــلي ع ــن ك ــل م ــصدر آخ ــر غ ــير ال ــعقل ف ــي
تحـديـد مـا هـو الـخير ومـا هـو الشـر ،مـا هـو الـصواب ومـا هـو الخـطأ ،مـا هـو األصـلح ومـا هـو
األس ـ ــوأ ل ـ ــلناس .وه ـ ــي ال ـ ــدع ـ ــوة ال ـ ــتي ان ـ ــطلقت م ـ ــع ف ـ ــالس ـ ــفة ع ـ ــصر ال ـ ــتنوي ـ ــر وع ـ ــلى رأس ـ ــهم
ال ــفيلسوف األمل ــان ــي ال ــكبير ام ــان ــوي ــل ك ــان ــط .ث ــم اخ ــتار ال ــعقل الح ــداث ــي ال ــرأس ــمال ــية ك ــنظام
اق ــتصادي ،وال ــدي ــموق ــراط ــية ك ــنظام س ــياس ــي ،وراح الح ــداث ــيون يبش ــرون ال ــناس ب ــالح ــري ــات
والــرخــاء فــي الــعيش .إال أن تــاريــخ البشــر مــنذ ذلــك الــحني لــم يــعرف ســوى الــدمــار والحــروب
واالنـقسام الـفاحـش بـني فـئة قـليلة تـملك كـل شـيء ،مـقابـل فـئة كـبيرة ال تـملك أي شـيء .وهـنا
تـبرز جـهود زيجـمونـت بـاومـان فـي نـقده للحـداثـة ،وعـبقريـته حـني اسـتخدم مـصطلح "الـسائـلة"
 Liquidلـتأكـيد حـقيقتها ،فـالـسائـل ال شـكل لـه وال مـالمـح ،ومـن طـبيعته التحـرك الـدائـم وعـدم
الثبات.
***
أصــدر زيجــمونــت بــاومــان ســلسلة كــتب نــاقــدة للحــداثــة ومــا بــعدهــا تحــمل مــصطلح الــسيولــة،
أهــمها كــتاب "الحــداثــة الــسائــلة" ،وكــتاب "الــحب الــسائــل" ،وكــتاب "الــحياة الــسائــلة" ،وكــتاب
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"ال ــخوف ال ــسائ ــل" ،وك ــتاب "األزم ــنة ال ــسائ ــلة" ،وك ــتاب "الش ــر ال ــسائ ــل" وغ ــيره ــا م ــن ال ــكتب
واملــقاالت الــتي تحــمل فــي مــضمونــها نــفس الــجوهــر ،وهــو وصــف الحــداثــة ومــا بــعدهــا بــأنــها
سـائـلة ومـشوهـة أهـدرت كـرامـة اإلنـسان ولـم تـقدم لـه أي شـيء مـن الـوعـود الـكثيرة الـتي نـادى
بـها الحـداثـيون .فـاإلنـسان كـان أول ضـحايـا الحـداثـة ،حـيث فـقد قـيمته وأثـيرت حـول "مـاهـيته"
ه ــو ال ــتساؤالت وال ــشكوك ب ــعد أن ن ــادى الح ــداث ــيون ب ــإع ــالء ق ــيمة ال ــعقل ورف ــض ك ــل م ــرج ــعية
أخـرى .بـل إن الـعقل ذاتـه نـالـه مـا نـال اإلنـسان وتـعرضـت "مـاهـية الـعقل" لـلسؤال والـتشكيك،
لـذلـك ضـاعـت كـل الـقيم وتـداخـلت كـل املـفاهـيم ولـم يـعد ألي شـيء أي قـيمة أو مـعنى ..وكـأنـنا
بـإزاء حـوض مـاء ذابـت فـيه عـدة عـناصـر ،ومـن هـنا تـأتـي عـبقريـة بـاومـان فـي تـوظـيفه ملـصطلح
السيولة.
***
الحــداثــة وعــدت البشــريــة مــنذ الــقرن الــسابــع عشــر بــالــنعيم إذا قــبل بــالتخــلي عــن مــرجــعياتــه
الـديـنية والـتزم فـقط بـمرجـعية الـعقل .إال أن الـحياة كـلها أصـبحت بـائـسة وغـير جـديـرة بـالـعيش
عـند مـاليـني البشـر بـعد ذلـك ،وهـا هـو اإلنـسان يـعانـي الـيوم الـفقر والـجوع والـوحـدة والـضياع
والـخوف مـن الـدمـار الـشامـل واملـوت سـدى بـال مـبرر وال خـطيئة .الحـداثـة فـعليا حـولـت البشـر
ألدوات ،ومــزقــت كــل األســس الــتي عــاشــوا عــليها لــقرون طــويــلة ،مــزقــت مــفهوم األســرة الــنوويــة
الـتي كـانـت تجـمع الجـد واألب واألبـناء واألحـفاد ،فـتحولـت إلـى كـيان مـشوه يجـمع رجـال بـرجـل
وام ــرأة ب ــام ــرأة ،ب ــل يج ــمع ام ــرأة ت ــتزوج م ــن ك ــلب أو ق ــطة ..ك ــل ه ــذا أخ ــذ م ــفهوم األس ــرة
بتشريع قانوني نافذ في الغرب! وللحديث بقية.
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الشرق األوسط العنيد
لعشــرات الــسنني ح ـذّر الــكثير مــن املــثقفني مــن خــطورة تــدهــور األوضــاع فــي مــنطقتنا نــتيجة
ش ــيوع ال ــظلم االج ــتماع ــي وال ــفساد امل ــال ــي واإلداري ف ــي م ــعظم األن ــظمة ،ولعش ــرات ال ــسنني
ح ـ ـذّر ك ـ ــثير م ـ ــن امل ـ ــنصفني م ـ ــن خ ـ ــطورة الخ ـ ــطاب ال ـ ــطائ ـ ــفي وال ـ ــتكفير امل ـ ــتبادل ب ـ ــني ال ـ ــسنّة
والـشيعة ،ولعشـرات الـسنني حـذّر الـعقالء مـن خـطورة املشـروع الـتوسـعي االيـرانـي الـذي يـنوي
ابــتالع دولــنا وتــدمــيرهــا والــسيطرة عــليها ،ولعشــرات الــسنني ح ـذّر الــخبراء وأهــل الــحكمة مــن
خــطورة اعــتماد دولــنا عــلى مــصدر وحــيد لــلدخــل ونــادوا بــضرورة تــنويــع مــصادر الــثروة وعــدم
االعـتماد عـلى الـنفط كـونـه سـلعة مـعرضـة لـلنضوب واضـطراب األسـعار والتخـلي عـنه فـي أي
لحــظة مــن لحــظات الــتقدم الــتكنولــوجــي الــهائــل الــذي يــمكن أن يــعلن فــي أي وقــت عــن إيــجاد
بــديــل أو بــدائــل كــثيرة تــغني الــعالــم عــن مــصدر رزقــنا الــوحــيد ..لعشــرات الــسنني تــم التحــذيــر
من كل ما نعاني منه اليوم في عاملنا البائس.
ل ــذل ــك ،ك ــل م ــا يج ــري ف ــي م ــنطقتنا ال ــيوم ال ي ــمكن أن ي ــفاجئ إال الح ــمقى والجه ــلة وامل ــغفلني
وتجار الدين والفاسدين !
***
نـحن متشـددون وال نـعرف املـرونـة والحـلول الـوسـط ،وال نـعترف إال بـاالنـتصار الـساحـق املـاحـق
الذي يلغي الخصم تماما ،أو املوت.
ال يش ــبهنا ف ــي التش ــدد وت ــصلب امل ــواق ــف س ــوى ال ــصهاي ــنة ،ل ــذل ــك ص ــراع ــنا م ــعهم أب ــدي ،ل ــن
ينتهي إال بقتل آخر عربي أو آخر صهيوني !
***
أم ــيركـ ــا خسـ ــرت أك ــثــر م ــن  6ت ــري ــليون ــات دوالر ف ــي ح ــرب ــها ف ــي أف ــغانس ــتان وال ــعراق دون
ت ــحقيق أي م ــكاس ــب ،ل ــذل ــك م ــن امل ــعقول ج ــدا ب ــل وم ــن ال ــحكمة أن ي ــتجاه ــل ال ــرئ ــيس أوب ــام ــا
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الشـ ــرق األوسـ ــط بـ ــكل تـ ــناقـ ــضاتـ ــه ومـ ــشاكـ ــله غـ ــير الـ ــقابـ ــلة للحـ ــل ،ويـ ــركـ ــز عـ ــلى وضـ ــع بـ ــالده
االق ــتصادي وي ــعمل ع ــلى إص ــالح ــه وع ــلى ح ــل م ــشاك ــلهم ال ــداخ ــلية ،فه ــذا الش ــرق األوس ــط
متخــلف وعــنيد ال يــقبل الحــلول الــوســط وال يــبدي أي اســتعداد لــالنــتظام فــي الــعالــم الجــديــد،
فـعاملـنا بـالنسـبة لـهم عـالـم مـتوحـش ال يـعرف طـريـقة لحـل الـخالفـات إال بـالـقتل وإقـصاء اآلخـر،
عـالـم متخـلف ال يـنتمي لـعاملـهم الحـر واملـتحضر ..تـرى ،هـل يـحق لـنا أن نـغضب مـن نـظرتـهم
لنا بهذه الطريقة ؟!
***
كـتب املـفكر الـفرنـسي "املضطهـد" بـاسـكال بـونـيفاس كـتابـا مـهما بـعنوان "املـثقفون املـزيـفون:
الـنصر اإلعـالمـي لـخبراء الـكذب" بهـدف فـضح أسـالـيب "تـجار الـفكر" مـمن يسـتحوذون عـلى
الخطاب اإلعالمي ويزورون الحقائق ويخدعون الرأي العام.
بـ ــاسـ ــكال بـ ــونـ ــيفاس مـ ــفكر حـ ــر كـ ـ ّـرس حـ ــياتـ ــه لـ ــلدفـ ــاع عـ ــن املـ ــظلومـ ــني وفـ ــضح أكـ ــاذيـ ــب ذوي
"الخ ــطاب األح ــادي" ال ــذي ي ــتجنى ع ــلى املس ــلمني وال ــعرب وغ ــيره ــم م ــن األق ــليات ف ــي ف ــرن ــسا
خـاصـة وأوروبـا عـمومـا ،رفـضت  14دار نشـر طـباعـة وتـوزيـع كـتابـه وتـعامـلوا مـعه كـما تـعامـلوا
م ــع ال ــفيلسوف روج ــيه غ ــارودي م ــن ق ــبله ب ــعد إع ــالن إس ــالم ــه ،ح ــيث ت ــم ت ــجاه ــله وم ــنع ت ــداول
كتبه وبيعها.
انــتقده بــعض أصــدقــائــه عــلى اعــتبار أنــه قــدم "دعــايــة مــجانــية" لــهؤالء املــزيــفني األفــاقــني مــن
أمــثال هــنري لــيفي وجــماعــته ،فــقام بــتألــيف كــتاب آخــر بــعنوان "املــثقفون املــثقفون" ،بــمعنى
املثقفني الحقيقيني.
ق ــرأت ال ــكتاب األول وأن ــصح ب ــقراءت ــه ألن ــه ي ــساع ــد ع ــلى ت ــطهير ال ــعقول م ــن ش ــوائ ــب ال ــتضليل
املتعمد الذي تشربناه والنزال في عاملنا املريض.
أما الكتاب الثاني فهو اليزال باللغة الفرنسية ولم تتم ترجمته للعربية بعد مع األسف.
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حول "تشريح التدميرية البشرية"
فــي كــتابــه الــقيم "تشــريــح الــتدمــيريــة البشــريــة" الــصادر عــام  ،1973يــميز الــفيلسوف وعــالــم
ال ــنفس األمل ــان ــي ال ــعظيم إري ــك ف ــروم ب ــني ن ــوع ــني م ــن ال ــعنف :األول ه ــو ال ــعنف ال ــدف ــاع ــي غ ــير
ال ــخبيث ،ويش ــترك ف ــيه االن ــسان م ــع ب ــقية ال ــحيوان ــات ،وف ــيه ي ــلجأ ال ــكائ ــن إل ــى ال ــعنف به ــدف
الـدفـاع عـن الـنفس واملـصالـح الـحيويـة ،ويـرى أنـه عـنف مـبرمـج وفـقا لـلنشوء واالرتـقاء بـمفاهـيم
التطور الدارويني.
الـثانـي هـو الـعنف الـعدوانـي الـخبيث ،وفـيه يـكون الـعنف غـير مـبرر وغـير ضـروري ،وهـو مـا ال
نجده في أي كائن آخر غير اإلنسان.
يـقول فـروم " ..مـا هـو فـريـد فـي اإلنـسان هـو أنـه يـمكن أن تـدفـعه الـدوافـع إلـى الـقتل والـتعذيـب
وأن يــشعر بــالــشهوة لــدى فــعله ذلــك ،وهــو الــحيوان الــوحــيد الــذي يــمكن أن يــكون قــاتــل نــوعــه
ومدمره من دون أي مغنم معقول أو مبرر سواء كان بيولوجيا أو اقتصاديا !".
***
فـروم يـتناول فـي كـتابـه املـذكـور الـنزعـة الـتدمـيريـة لـدى البشـر ،يـتقصى مـختلف أنـواع الـعنف
والـعدوان فـي سـلوك االنـسان عـبر الـتاريـخ ،وهـو كـتاب عـلمي ضخـم فـي جـزأيـن يـمثالن أحـد
أهم املراجع العلمية في هذا املجال.
ف ــي عش ــري ــنيات ال ــقرن امل ــاض ــي ق ــدم سيج ــمون ــد ف ــروي ــد أول ن ــظري ــة ت ــحاول ت ــفسير ال ــعنف
والـعدوان البشـري ،أكـد فـيها أن "الـرغـبة فـي املـوت والـتدمـير جـزء أصـيل مـن اإلنـسان يـتعذر
استئصاله ،وهي رغبة غريزية مساوية لغريزة الحياة".
***
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ي ــصعب ج ــدا ف ــهم م ــسأل ــة ص ــرف م ــليارات ال ــدوالرات وق ــتل م ــالي ــني البش ــر ف ــي ح ــروب ع ــبثية
يــدعــي مــن يــقف خــلفها أنــها بهــدف تــحقيق "مــصالــح" مــا ،فــأي مــصالــح يــمكن أن تــبرر هــذا
الــعنف املــجنون؟! بــمفاهــيم االقــتصاد ،الحــروب اســتثمار خــاســر ،إذ يــتجاوز ســعر "صــاروخ
ت ــوم ــاه ــوك" م ــثال  1.5م ــليون دوالر ،ب ــينما ي ــتجاوز س ــعر ص ــاروخ ت ــراي ــدن ــت  65م ــليون دوالر
لــلقطعة الــواحــدة ..فــأي هــدف يــمكن أن يــعوض هــذه الــتريــليونــات الــتي تهــدر فــي قــتل الــناس
وتحــطيم املــدن وتــدمــير الــحياة؟! ال يــمكن فــهم هــذا الــعبث بــمنطق املــصالــح املــزعــوم بــالــتأكــيد،
وإنـ ــما بـ ــمنطق الـ ــعنف الـ ــتدمـ ــيري الـ ــخبيث الـ ــذي يتحـ ــدث عـ ــنه إريـ ــك فـ ــروم ،والـ ــذي نـ ــحت لـ ــه
مــصطلحا ســيرتــبط بــاســمه بــعد ذلــك هــو "نــيكروفــيليا" ،أي "االنجــذاب الــعاطــفي إلــى كــل مــا
هو ميت ،متفسخ ،متعفن ،وسقيم.
إن ــها ال ــشغف ب ــتحوي ــل م ــا ه ــو ح ــي إل ــى ش ــيء غ ــير ح ــي .ه ــي ال ــتدم ــير م ــن أج ــل ال ــتدم ــير،
واالهتمام الحصري بما هو ميكانيكي خالص ،والشغف بتفكيك كل البنى الحية".
)ي ــقاب ــل م ــصطلح ن ــيكروف ــيليا = ح ــب ال ــتدم ــير ،م ــصطلح "ب ــيوف ــيليا" وال ــذي ي ــعني ح ــب ال ــحياة
والبناء ،وهنا يخالف فروم استاذه فرويد(.
إريــك فــروم فــي كــتابــه "تشــريــح الــتدمــيريــة البشــريــة" يــقدم نــموذجــا لــحالــة نــيكروفــيلية واضــحة
وهــو أدولــف هــتلر ،فــماذا عــن الــرئــيس هــاري تــرومــان الــذي أمــر بــاطــالق الــقنبلتني الــنوويــتني
عـلى هـيروشـيما ونـاجـازاكـي؟ مـاذا عـن هـوالكـو خـان املـغولـي الـذي أبـاد أمـما ودمـر حـضارات؟
م ــاذا ع ــن س ــتال ــني ،ع ــن م ــاو ت ــسي ت ــون ــغ وع ــن ال ــصهاي ــنة وع ــن م ــالي ــني البش ــر م ــمن ي ــقتلون
ويتلذذون بالقتل ويتفننون بابتكار طرق قتل وحشية في عاملنا املنحط كل يوم ؟!
***
كم هي قصيرة الرحلة من الرحم إلى القبر ..كم هي مليئة بالعذابات واألحزان والشر !
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ميلغرام واالنصياع للسلطة
ف ـ ــي ع ـ ــام  1960ب ـ ــدأ ع ـ ــال ـ ــم ال ـ ــنفس األم ـ ــيرك ـ ــي د.س ـ ــتان ـ ــلي م ـ ــيلغرام أب ـ ــحاث ـ ــه ال ـ ــقيمة ح ـ ــول
"االن ــصياع للس ــلطة" به ــدف ف ــهم أس ــباب الس ــلوك ال ــعدوان ــي ل ــلجنود ال ــنازي ــني وال ــذي ب ــرره
أكــثرهــم "بــأنــهم مجــرد جــنود يــطيعون األوامــر" ،فــقام مــيلغرام بــتصميم تجــربــة ســتصبح بــعد
ذلك عالمة فارقة في تاريخ علم النفس.
التجـربـة بـاخـتصار تـقوم عـلى وضـع مـشارك مـتطوع أمـام جـهاز صـعق كهـربـائـي مـوصـول بـيد
شــخص آخــر )مــمثل( فــي غــرفــة مــنفصلة ،ثــم يــطلب املشــرف )مــمثل أيــضا( مــن املــتطوع أن
يـوجـه أسـئلة محـددة لـلشخص ،وإذا أخـطأ يـقوم بـصعقه بـشحنة كهـربـاء مـؤملـة ،ثـم تـتضاعـف
الــشحنة الكهــربــائــية أكــثر فــي كــل مــرة يخــطئ الــشخص بــاإلجــابــة ..فــي الــبدايــة ،يــتم صــعق
امل ــتطوع ب ــشحنة كه ــرب ــائ ــية م ــقداره ــا  45ف ــول ــت ف ــقط ل ــيتمكن م ــن ت ــقدي ــر درج ــة األل ــم ،وه ــي
باملناسبة الصعقة الوحيدة الحقيقية في التجربة.
ال ــغري ــب وامل ــؤل ــم أن أك ــثر م ــن  %75م ــن امل ــشارك ــني ف ــي ه ــذه التج ــرب ــة وص ــلوا إل ــى ال ــصعقة
الــقصوى وهــي  450فــولــت ،كــانــوا مــتضايــقني وخــائــفني مــن ســماع أصــوات األلــم وصــرخــات
الــتعذيــب مــن األشــخاص املــوصــولــني بــجهاز الــصعق الكهــربــائــي ،وبــعضهم كــان يــصرخ بــأنــه
مــريــض بــالــقلب ويــعانــي ذبــحة وعــلى وشــك أن يــموت ..ومــع هــذا ،كــان  %75مــن املــشاركــني
ي ــنظرون للمش ــرف ويس ــتأذن ــون ف ــي ال ــتوق ــف ل ــكنهم ي ــواص ــلون ال ــتعذي ــب ب ــعد أن ي ــطلب م ــنهم
املشرف االستمرار بالتجربة !
***
يـقول مـيلغرام :نـتائـج هـذه التجـربـة مـقلقة حـقا ،وهـي تـرجـح أن الـطبيعة البشـريـة غـير جـديـرة
ب ــاالع ــتماد ع ــليها ف ــي إب ــعاد االن ــسان ع ــن ال ــقسوة وال ــعنف وامل ــعام ــلة غ ــير اإلن ــسان ــية ،ع ــندم ــا
تــتلقى األوامــر مــن ســلطة فــاســدة ،فــإن نســبة كــبيرة مــن الــناس مســتعدون لــتنفيذ مــا يــؤمــرون
بـه دون أخـذ طـبيعة األمـر ونـتائـجه املـؤملـة بـعني االعـتبار ،وبـال قـيود يـفرضـها الـضمير ..تـأمـلوا
ف ــي ه ــذا ،إذا ت ــمكن "مش ــرف" م ــجهول م ــن أن ي ــوج ــه األوام ــر ملج ــموع ــة م ــن ال ــبال ــغني ل ــتعذي ــب
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رج ــل ف ــي الخ ــمسني م ــن ع ــمره ي ــصرخ وي ــتأل ــم ،وي ــخضعون ــه ل ــصعقات كه ــرب ــائ ــية م ــؤمل ــة رغ ــم
اح ــتجاج ــه وم ــرض ــه ،ف ــال ي ــسعنا إذن إال أن ن ــتساءل م ــا ال ــذي تس ــتطيع ع ــمله ال ــحكوم ــات ب ــما
تملكه من سلطات أوسع وأجهزة وأدوات تشرعن األوامر والعنف !
***
م ــن ال ــنتائ ــج امل ــؤمل ــة أي ــضا ال ــتي ك ــشفتها ت ــجارب م ــيلغرام م ــا ي ــتعلق ب ــارت ــباط ال ــطاع ــة ب ــعقلية
الــقطيع ،إذ كــشفت أبــحاث وتــجارب أخــرى عــن زيــادة درجــة الــطاعــة والــخضوع للســلطة بــني
املج ــموع ــات أك ــثر م ــما ه ــي ع ــليه ب ــني األف ــراد ،وم ــرد ذل ــك أن ال ــفرد ض ــمن الج ــماع ــة ي ــتصرف
بمشاعر أقل باملسؤولية ويجد أفعاله مبررة طاملا أن "الجميع يفعل هذا."..
***
الحـظوا ..حـديـث مـيلغرام ودراسـاتـه كـانـت مـوجـهة أسـاسـا لـفهم الـعنف املـفرط مـن قـبل الـجنود
الـنازيـني ضـد الـيهود تحـديـدا ،فـما الـذي يـمكن أن يـقولـه عـلم الـنفس وعـلم االجـرام عـن الـعنف
والـقسوة والـوحـشية الـتي تحـدث فـي الشـرق األوسـط الـيوم عـلى يـد أبـناء الـبلد الـواحـد والـديـن
ال ــواح ــد؟! أع ــدت ق ــراءة ال ــكثير م ــن أدب ــيات الح ــرب ال ــعامل ــية ال ــثان ــية ،وش ــاه ــدت م ــعظم األف ــالم
الــوثــائــقية حــول تــلك الــفترة ،وزرت تــقريــبا كــل مــعسكرات االعــتقال الــنازيــة مــن داخــاو ومــيونــخ
وبــرلــني فــي أملــانــيا ،إلــى آوشــفيتز وبــيركــناو فــي پــولــندا ،إلــى تــيريــزيــن فــي الــتشيك وغــيرهــا،
وأســتطيع أن أقــول بــكل ثــقة أن الــعنف والــوحــشية الــتي تــمارس بــيننا الــيوم ،أكــبر بــأضــعاف
املرات من وحشية النازيني.
كـيف نـفهم وحـشية رجـل يـوجـه عـدة طـعنات لـجثة قـتيل ..يـفعل هـذا وهـو يـبتسم لـلكامـيرا؟ بـأي
ت ــفسير ي ــمكن أن نتح ــدث ع ــن رج ــل ي ــقطع رأس إن ــسان وي ــرك ــلها ب ــرج ــله وه ــو ي ــضحك؟! ه ــذه
ليس ـ ــت س ـ ــادي ـ ــة ،ألن ال ـ ــسادي ـ ــة م ـ ــرض ي ـ ــصيب ع ـ ــدد مح ـ ــدود م ـ ــن األف ـ ــراد ،أم ـ ــا ه ـ ــذا ال ـ ــعنف
الجماعي الذي "يتحجج" بالدين فهو يتجاوز بمراحل أبشع صور السادية.
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بني الوطنية والعنصرية
ب ــني م ــفهوم ال ــوط ــنية  Nationalismوم ــفهوم ال ــعنصري ــة  Racismم ــنطقة رم ــادي ــة ،ت ــختلط
فــيها املــعانــي وتــضيع فــيها الــكثير مــن الــحقوق وتــوزع فــيها اإلســاءات لــلناس بــالجــملة .هــذا
الــوضــع الــبائــس رافــق اإلنــسان مــنذ نــشأة الــدولــة ،فــكان دائــما ثــمة تــمييز لــلمواطــن عــن بــقية
السكان.
ع ــلى أن ال ــتمييز ال ي ــقتصر ف ــقط ع ــلى ال ــحقوق واالم ــتيازات ،وإن ــما ي ــشمل أي ــضا ال ــواج ــبات،
وهو ما يتم تجاهله  -عمدا  -غالبا !
***
رغ ـ ــم أن ـ ــني م ـ ــواط ـ ــن ك ـ ــوي ـ ــتي إال أن ـ ــني ال أس ـ ــتطيع أن أح ـ ــصل ع ـ ــلى ع ـ ــالج م ـ ــجان ـ ــي ف ـ ــي
املســتشفيات الــعسكريــة ،كــونــها مــقتصرة عــلى الــعسكريــني وأنــا مــدنــي ،فهــل فــي هــذا تــمييز
عــنصري؟ كــال بــالــتأكــيد ،فهــذه خــدمــة إضــافــية تــقدمــها املــؤســسة الــعسكريــة ملنتســبيها ،مــثلها
م ــثل ك ــثير م ــن م ــؤس ــسات ال ــدول ــة ال ــتي ت ــقدم خ ــدم ــات إض ــاف ــية ملنتس ــبيها كش ــرك ــات ال ــنفط
والطيران وجامعة الكويت وغيرها.
ب ــاخ ــتصار ..ه ــناك ح ــقوق ل ــلمواط ــن ف ــي ب ــلده أك ــثر م ــن ح ــقوق ب ــقية ال ــسكان ف ــي ج ــميع دول
الـعالـم ،هـذا الـوضـع طـبيعي جـدا ،لـكنه ال يـبرر بـالـتأكـيد اإلسـاءة لـلوافـديـن أو املـقيمني وغـيرهـا
من التسميات ،ويجب أال يسمح بالتعسف ضد حقوقهم والتجاوز على كراماتهم.
امل ــسأل ــة ه ــنا ت ــتعلق بتح ــدي ــد ن ــطاق ال ــحقوق ،ون ــحن ال ن ــحتاج الخ ــتراع العج ــلة وال ــبدء م ــن
ال ــصفر ف ــي ه ــذا األم ــر ،ف ــال ــكوي ــت دول ــة ع ــضو ف ــي األم ــم املتح ــدة ول ــدي ــها ال ــتزام ــات ــها ال ــدول ــية
حسـ ــب مـ ــعاهـ ــدات حـ ــقوق اإلنـ ــسان الـ ــتي تتحـ ــدث عـ ــن حـ ــق الـ ــتعليم والـ ــعالج وحـ ــريـ ــة الـ ــتنقل
وغيرها.
هــذا ال يــعني أن تــكون هــذه الخــدمــات مــجانــية بــالــضرورة ،وبــالــتالــي فــتخصيص مســتشفى
ح ــكوم ــي ي ــقدم خ ــدم ــات ــه امل ــجان ــية ح ــصرا ل ــلمواط ــنني ال ي ــمثل ان ــتهاك ــا ل ــحقوق غ ــير امل ــواط ــنني
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بـالـتأكـيد ،فـهو مـيزة إضـافـية تنسجـم مـع نـصوص الـدسـتور الـتي تـفرض عـلى الـحكومـة تـوفـير
الـرعـايـة الـصحية املـجانـية لـلمواطـن ،دون اإلخـالل بـحقوق غـير املـواطـن الـذي تـبقى أمـامـه بـقية
املســتشفيات الــحكومــية مــفتوحــة إضــافــة للمســتشفيات الــخاصــة ،وهــو واقــع مــوجــود فــي كــل
دول العالم وال يمثل أي تمييز عنصري بال شك.
***
لــلمواطــن فــي بــلده حــقوق أكــثر ألن عــليه الــتزامــات وواجــبات تــجاه بــلده ليســت عــلى الــوافــد،
أهـمها واجـب الـدفـاع عـن الـبلد واملـوت مـن أجـله ..ال أحـد مـمن يسـتكثر تـخصيص مسـتشفى
حــكومــي لــلمواطــنني يــطالــب الــوافــديــن بــالــدفــاع عــن الــبلد ألن هــذا واجــب عــلى املــواطــن ولــيس
الــوافــد .هــنا نتحــدث عــن مــفاهــيم الــوطــنية الــتي يجهــلها كــثير مــمن يــحاولــون لــعب دور مــالــكوم
اكس ومارتن لوثر كنج بسذاجة !
***
ك ــنت أت ــمنى ل ــو ك ــان ــت ه ــذه "ال ــفزع ــة امل ــضري ــة" ض ــد ت ــخصيص مس ــتشفى ج ــاب ــر ل ــلكوي ــتيني
لـتكون ضـد نـظام الـكفيل الـذي يـمثل نـظام سخـرة ظـالـم ،وضـد حجـز جـوازات سـفر الـعامـلني
الـذي يـنتهك حـق الـوافـد كـإنـسان فـي حـريـة الـتنقل ،وضـد حـرمـان مـئات اآلالف مـن "الـبدون"
م ــن ح ــق ال ــعمل وال ــعيش ب ــكرام ــة ..وغ ــيره ــا م ــن االن ــتهاك ــات ال ــحقيقية وال ــتقصير ال ــواض ــح
والـفساد الـفاحـش الـذي تـضاعـف فـي الـبالد ،ولـيس ضـد قـيام الـحكومـة بـواجـبها الـدسـتوري
ت ــجاه امل ــواط ــن م ــن خ ــالل ت ــوف ــير رع ــاي ــة ط ــبية ل ــه .م ــن ي ــرى أن ه ــذه الخ ــدم ــة ت ــمييز ع ــنصري،
فــعليه إذن أن يشــرح لــنا :هــل تــقديــم الــدولــة الــدعــم الــغذائــي )الــتمويــن( لــلمواطــن دون الــوافــد
عــنصريــة أيــضا؟ ملــاذا ال تــرســله فــي رحــلة عــالج بــالــخارج مــثل املــواطــن إذن؟ وملــاذا ال تــعطيه
قرض زواج ،وال تمنحه بعثة دراسية وسكن ..الخ ؟
***
الـوافـد مـواطـن بـلد آخـر لـه فـيها حـقوق وعـليه واجـبات ،وهـم شـركـاء فـي بـناء الـدولـة وأصـحاب
ف ــضل ع ــلينا ال ش ــك ف ــي ذل ــك ،ون ــحن ض ــد ك ــل أش ــكال ال ــتمييز ال ــعنصري وض ــد ك ــل ت ــعسف
وظــلم يــرتــكب فــي حــق أي إنــسان ،عــلى أن ذلــك يــجب أال يــجعلنا نخجــل مــن املــطالــبة بــمزيــد
من االمتيازات اإلضافية لنا كمواطنني ،لنا في ثروات بلدنا حقوق.
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عالم جديد يتشكل
ال ــورق ــة ال ــتي ل ــم ت ــسقط ف ــي ف ــصل الخ ــري ــف ،خ ــائ ــنة ب ــعيون أخ ــوات ــها ،وف ـيّة ب ــعيون الشج ــرة،
ومتمردة بعيون الفصول ..كل يرى املوقف من زاويته.
مكسيم غوركي  -فيلسوف وأديب روسي ماركسي
***
ك ــتب إي ــمان ــوي ــل ري ــكوت ــشي" :أص ــبح ي ــبدو ل ــلمرء ف ــي أوروب ــا ك ــأن ــه ي ــعيش ف ــي م ــزب ــلة دول ــية"،
ويــتهم هــذا الــصحافــي االيــطالــي املــعادي لــألجــانــب  -والــذي يــمثل تــيارا يــمينيا مــتطرفــا عــاد
ل ــيجتاح أوروب ــا م ــن ج ــدي ــد  -ي ــتهم ح ــكوم ــات أوروب ــا ب ــالكس ــل وس ــوء ت ــقدي ــر الخ ــطر ال ــحقيقي،
ال ــذي ب ــاع ــتقاده ي ــتمثل ب ــال ــالج ــئني واملس ــلمني ع ــموم ــا ،وي ــتهكم ع ــليهم ب ــأن اه ــتمام ــات ــهم ض ــيقة
تـنحصر فـي كـتب تـعليم الـجنس فـي املـدارس االبـتدائـية وكـيفية طـرد الـرب مـن األرض وسـبل
تحويل الكنائس إلى مطاعم وجبات سريعة على الطريقة األميركية !
يـبدو أن جـهود سـبعني عـامـا فـي مـحاولـة الـتغلب عـلى الـشعبويـة الـتي أنـتجت هـتلر عـلى وشـك
أن تـذهـب سـدى ..أوروبـا الـيوم تـصارع لـتثبيت هـويـتها االنـسانـية أكـثر مـما تـصارع لـتحقيق
مصالحها االقتصادية.
***
بــعد تــنصيب تــرامــب رئــيسا لــلواليــات املتحــدة األمــيركــية بــيوم واحــد ،احــتضنت مــديــنة كــوبــلنز
األملـانـية مـؤتـمر "أوروبـا الجـديـدة" والـذي نـظمه قـادة أحـزاب الـيمني املـتطرف وأهـمهم فـرواكـه
بـ ــيتري زعـ ــيمة حـ ــزب "الـ ــبديـ ــل مـ ــن أجـ ــل أملـ ــانـ ــيا" ،ومـ ــاريـ ــن لـ ــوبـ ــان زعـ ــيمة الـ ــيمني املـ ــتطرف
الـفرنـسي ،وغـيرت فـيلدرز زعـيم الـيمني املـتطرف الـهولـندي ،إضـافـة لـزعـماء الـيمني املـتطرف فـي
الـتشيك وپـولـندا وغـيرهـا ..تجـمعهم كـراهـية االسـالم ووجـود األجـانـب فـي بـالدهـم وغـضبهم مـن
االتـحاد األوروبـي ورغـبتهم فـي تحـطيم هـذا االتـحاد والـعودة لـلدول الـقومـية  -والـتي لـم تـعرف
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يــومــا شــيئا آخــر غــير الحــروب فــيما بــينها  -دون أن يــقدمــوا أي تــصور ملشــروع اقــتصادي أو
سياسي بديل.
ال ــغري ــب أن ــهم رف ــعوا ش ــعار "الح ــري ــة ألوروب ــا" ف ــي م ــؤت ــمره ــم امل ــتطرف ،وبش ــروا ع ــلى ل ــسان
الـشعبويـة األكـبر مـاريـن لـوبـان بخـروج املـزيـد مـن دول االتـحاد األوروبـي بـعد اكـتمال خـروج
بـريـطانـيا ،وذلـك تـحت "تـأثـير الـدومـينو" .أمـا املـؤلـم ،فـهو تـزايـد شـعبية هـذه األحـزاب الـيمينية
املـتطرفـة قـبيل االنـتخابـات ملـعظم دول أوروبـا )بـرملـان هـولـندا فـي مـارس الـقادم ،الـرئـاسـة فـي
ف ــرن ــسا اب ــري ــل ال ــقادم ،ب ـرمل ــان أمل ــان ــيا ف ــي س ــبتمبر ال ــقادم( ..ت ــرى ،أي ع ــال ــم س ــيشكله أم ــثال
هؤالء الحمقى ؟!
***
رئ ــيس ج ــمهوري ــة ال ــصني "ال ــشيوع ــي" ش ــي ج ــني ب ــينغ داف ــع بش ــراس ــة ع ــن ال ــعومل ــة وال ــتجارة
الحـرة  -وهـي أهـم مـظاهـر الـرأسـمالـية املـتوحـشة  -وذلـك فـي كـلمته الـتي ألـقاهـا قـبل أيـام فـي
م ــؤت ــمر داف ــوس االق ــتصادي ،ف ــي ح ــني ق ــام "ال ــرأس ــمال ــي امل ــلياردي ــر" رئ ــيس ال ــوالي ــات املتح ــدة
"الـرأسـمالـية" دونـالـد تـرامـب قـبل أيـام بـتوقـيع قـرار انـسحاب أمـيركـا مـن اتـفاقـية الـتجارة الحـرة
مـع دول املـحيط الـهادئ )يـضم  12دولـة( ،وهـو الـيوم مـن أكـبر مـنتقدي الـعوملـة والـسوق الحـرة
ومـن أخـطر مـن يهـددهـما بشـروطـه الـتعجيزيـة الـتي أرعـبت الشـركـات والـبنوك الـرأسـمالـية حـول
العالم ..اننا حقا نعيش وضعا غريبا ،في عالم جديد يتشكل !
***
رغــم عــودة روســيا كــقطب قــوي لــينهي تــفرد أمــيركــا بــالــعالــم مــنذ ســقوط االتــحاد الــسوفــييتي،
وم ــع ه ــذا ..ال ــصراع ال ــقادم ب ــاع ــتقادي س ــيكون ب ــني ال ــوالي ــات املتح ــدة وال ــصني أك ــثر م ــن أي
دولة أخرى.
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الرجل الذي لم يحرق باريس
كــتب الــفيلسوف األملــانــي املــضطرب فــريــدريــش نــيتشه قــصيدة "إلــى اإللــه املــجهول" ،تــكشف
جــانــبا آخــر مــن شــخصيته املــحيرة ،فــهو رغــم كــونــه فــيلسوف الــعدمــية واإللــحاد األكــبر ،إال أن
الـقصيدة تـكشف حجـم الـفراغ الـروحـي فـي داخـله والـخوف مـن املـوت بـال إيـمان ،فـهو يـبحث
عن إله يريد أن يعرفه ويخدمه.
وفـي الـقصيدة ثـراء وعـمق ال يـمكن أن نجـدهـما فـي فـلسفة نـيتشه نـفسه وال فـي غـيرهـا ،مـرد
ذلـك إلـى تحـرر الـشعر مـن قـيود التسـلسل املـنطقي والـبناء الـعقالنـي الـتي تـتطلبها الـفلسفة..
في الشعر جموح ال تحتمله الفلسفة.
يقول نيتشه:
أيها اإلله املجهول،
ملرة واحدة قبل أن أرحل
أود لو أعرفك
أريد أن أدير عيني إلى القادم
في وحدتي ،أرفع اليدين نحوك
نحو من أبحث عنده عن مالذ
أنت يا من أقمت له في أعماق قلبي
الهياكل الفخمة
فليناديني في أي وقت صوتك
..
أيها املجهول ..أريد أن أعرفك
أنت يا من تدخل أعماق روحي
أنت يا من تعبر قلبي مثل عاصفة
يا من يتعذر اإلمساك به
أيها القريب !
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أريد أن أعرفك
أريد أن أخدمك
***
أعتقد أن متابعة األخبار في أغلب بلداننا العربية تسبب السطحية وسذاجة الفكر..
الخ ــليج صح ــراء م ــبلطة وخ ــيام أس ــمنتية ،ال ج ــدي ــد ع ــلى مس ــتوى ال ــقيم ..ن ــدي ــر ش ــؤون ــنا بـ
"فزعة" ،ونختار نوابنا بـ "رفعة عقال" ..بلداننا حزن عميق !
***

قرأت في "تويتر" وال أعرف من القائل:
"يمكن لحضارة أن تزدهر من جذور كثيرة ،ويمكن لآللهة أن تحمل أسماء متعددة".
يا لها من بالغة وعمق.
***
كتب الشاعر املبدع بدر شاكر السياب:
ذكريات ،كما يترك الصوت من ميت
في خيال رنينه،
مثل ناي تشظى ،وأبقى أنينه !
***
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ع ــندم ــا اق ــترب الح ــلفاء م ــن تح ــري ــر ف ــرن ــسا ف ــي ص ــيف  ،1944أص ــدر ه ــتلر أوام ــره ل ــلجنرال
شــولــتز بــإحــراق بــاريــس وتــدمــير كــل آثــارهــا الــحضاريــة ،ورغــم أن هــتلر كــان يحتجــز عــائــالت
ج ــنراالت ــه وك ــان ــت أوام ــره ت ــقتضي ب ــقتل ج ــميع أف ــراد ع ــائ ــلة أي ج ــنرال يس ــتسلم أو ال ي ــنفذ
األوامــر الــصادرة إلــيه ،ومــع هــذا ،خــاطــر شــولــتز بــحياتــه وحــياة أســرتــه بــما فــيهم مــن أطــفال
صغار ،واتخذ قراره التاريخي بأال ينفذ أوامر قائده وال يحرق باريس وال يدمر مبانيها.
فـي ربـيع  1966قـام الـجنرال شـولـتز بـزيـارة بـاريـس بـدعـوة مـن مخـرج سـينمائـي كـان يـعمل
ع ــلى إن ــتاج ف ــيلم ح ــول ت ــلك ال ــفترة وأراد االس ــتعان ــة ب ــشهادة ال ــجنرال ،وع ــندم ــا وص ــل ش ــول ــتز
إل ــى ب ــاري ــس ،اح ــتفت ب ــه ال ــصحاف ــة ونش ــرت ص ــورت ــه م ــع ت ــعليق س ــيظل ي ــالزم ــه م ــدى ال ــحياة
"الرجل الذي لم يحرق باريس".
لــيت عــندنــا الــرجــل الــذي لــم يحــرق بــغداد ،والــذي لــم يحــرق صــنعاء ،والــذي لــم يحــرق بــيروت،
والذي لم يحرق طرابلس ولم يحرق دمشق !
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ماركسيات ..من ذكريات الجامعة
ول ــد ك ــارل م ــارك ــس ألس ــرة ي ــهودي ــة ف ــي م ــدي ــنة ت ــري ــر ب ــأمل ــان ــيا ،ك ــان وال ــده ت ــاج ــرا ن ــاج ــحا ،ل ــكنه
اضـ ــطر لـ ــالنـ ــتقال إلـ ــى مـ ــديـ ــنة أخـ ــرى يـ ــسيطر عـ ــليها أعـ ــضاء الـ ــكنيسة الـ ــلوثـ ــريـ ــة ،ولـ ــضمان
اسـتمرار أعـمالـه ،قـرر والـده الـتحول لـلمسيحية واالنـضمام لهـذه الـكنيسة ،فـكان لهـذا املـوقـف
ت ــأث ــير ع ــظيم ع ــلى ع ــقل ال ــصبي ك ــارل ،سيظه ــر الح ــقا ب ــمنزل ــة ال ــعمود ال ــفقري ف ــي ف ــلسفته
كـلها ،مـن خـالل تـأكـيده عـلى أن "الـعامـل االقـتصادي" هـو املحـرك األسـاسـي لـكل شـيء فـي
حـ ــياتـ ــنا ،لـ ــيس الـ ــديـ ــن وال املـ ــثل الـ ــعليا وال األفـ ــكار وال الـ ــقيم األخـ ــالقـ ــية وال غـ ــيرهـ ــا ،وإنـ ــما
االق ــتصاد ،ول ــذل ــك رف ــض م ــارك ــس ت ــعري ــف اإلن ــسان ال ــذي ك ــان س ــائ ــدا ق ــبله ل ــعصور ب ــأن ــه
"اإلن ــسان ال ــعاق ــل"  Homo Sapiensواس ــتبدل ــه ب ــتعري ــف ج ــدي ــد ه ــو "اإلن ــسان ال ــعام ــل"
) Homo Faberبــالــلغة األملــانــية يــسمى املــصنع " Fabrikفــابــريــك" ،ومــنه اشــتق مــاركــس
تـعريـف اإلنـسان بـأنـه الـصانـع أو الـعامـل لـتأكـيد الـبعد االقـتصادي فـي املـسألـة كـلها( ،ولـذلـك
كان يقول "تاريخ البشرية هو تاريخ البحث عن الطعام".
اآلن ..ل ــو ك ــنا ف ــي ال ــقرن ال ــثان ــي للهج ــرة ،ح ــيث الح ــري ــة ال ــفكري ــة م ــكفول ــة ب ــوج ــود امل ــعتزل ــة
واألشــاعــرة وغــيرهــما مــن مــدارس الــفلسفة الــتي كــانــت تــناقــش كــل شــيء بــال خــوف ،لتجــرأت
على القول بأنني  -إلى حد ما  -أتفق مع ماركس في هذه النقطة.
***
ع ــند م ــارك ــس ..اإلن ــسان ف ــي امل ــجتمع ال ــري ــفي م ــكتف ب ــذات ــه ،ف ــهو ي ــملك أدوات ــه ال ــخاص ــة
بــاإلنــتاج ويــعمل لــنفسه ويــجني ثــمرات جــهوده لــصالــحه هــو ،فــي حــني أن الــفرد فــي املــجتمع
الــصناعــي "مــغترب" عــن ذاتــه ،يــعمل مــقابــل أجــر ،وال يــملك شــيئا مــن أدوات اإلنــتاج وال مــن
ع ــوائ ــده ،واع ــتبر م ــارك ــس ه ــذا ال ــتحول م ــن امل ــجتمع ال ــري ــفي إل ــى امل ــجتمع ال ــصناع ــي ب ــمنزل ــة
"عبودية جديدة".

99

كـان هـذا التحـليل كـافـيا لتحـريـك أكـبر ثـورات الـتاريـخ البشـري تـأثـيرا ،أعـني الـثورة الـبلشفية
الــتي أطــاحــت بــالــقيصر وأقــامــت املــجتمع االشــتراكــي الجــديــد فــي االتــحاد الــسوفــييتي عــام
 .1917اآلن نفهم ملاذا ترتعب األنظمة القمعية من األفكار !
***
اف ــترض م ــارك ــس أن ف ــي امل ــرح ــلة ال ــشيوع ــية ال ــنهائ ــية )وه ــي م ــرح ــلة م ــتخيلة( س ــيعمل األف ــراد
بحســب طــاقــاتــهم ،وســيأخــذون بحســب حــاجــاتــهم مــبدأ :مــن كــل حســب طــاقــاتــه ،لــكل حســب
حـاجـاتـه )حـرفـيا هـذا الـنص كـتبه لـينني ،لـكنه كـتبه بـروح وفـكر مـاركـس( .تـلك املـرحـلة الـخيالـية
)يـوتـوبـيا( الـتي كـان "يحـلم" بـها مـاركـس عـرفـها املسـلمون واقـعا حـقيقيا لـسنوات عـدة ،خـاصـة
ف ــي ح ــكم الخ ــليفة ال ــخام ــس ع ــمر ب ــن ع ــبدال ــعزي ــز رض ــي اهلل ع ــنه ،ح ــيث ك ــان امل ــنادي ي ــنادي
بتوزيع املال ،وال يتقدم سوى املحتاج حقا.
***
يـ ــرى مـ ــاركـ ــس أن املـ ــجتمعات الـ ــرأسـ ــمالـ ــية فـ ــي جـ ــوهـ ــرهـ ــا مـ ــبنية عـ ــلى أسـ ــاس املكتسـ ــبات
االق ــتصادي ــة ،ال ــتي ه ــي ف ــي ي ــد ال ــطبقة امل ــسيطرة ،وأن ال ــقيم ال ــعليا وامل ــنظوم ــة األخ ــالق ــية
والـديـنية والـقانـونـية كـلها مـحتكرة بـيد الـطبقة املـسيطرة تس ّ
خـرهـا لخـدمـة مـصالـحها ،فـعلى مـر
الــتاريــخ كــان الــقانــون مجــرد وســيلة ســيطرة وتــحكم بــيد الــرأســمالــيني ،فــالــقانــون دائــما يــسانــد
الـ ــغني ويحـ ــرم الـ ــفقير ،يـ ــدعـ ــم الـ ــرأسـ ــمالـ ــي ويـ ــسحق الـ ــعامـ ــل ،وأمـ ــا الـ ــصورة الجـ ــميلة الـ ــتي
تــعرضــها وســائــل اإلعــالم عــن عــدالــة الــقانــون بــتصويــرهــا كــسيدة بــريــئة ومــعصوبــة الــعينني أو
م ــيزان م ــتساوي ال ــكفتني ف ــما ه ــو إال خ ــداع وت ــضليل )ط ــبعا ه ــو ي ــضيف الن ــتقاد ال ــقان ــون
انتقادا آخر ..لكن أيضا ال أجرؤ على ذكره ألننا لسنا في القرن الثاني للهجرة( !
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احتكموا لضمائركم
قـد يـصح أن نـصاب بـاالضـطراب تـجاه مـا يجـري فـي عـاملـنا الـعربـي مـن فـوضـى ودمـار ،فـال
نـدري مـن املجـرم ومـن الشـريـف ،أو ال نـتمكن مـن الـتمييز بـني الـتنظيمات اإلرهـابـية املـتطرفـة
وبــني حــركــات التحــرر الــوطــنية ،قــد نــصاب بــالــحيرة والــشك ألبــعد مــدى ،لــكن رغــم هــذا ،يــبقى
الخــطأ خــطأ والجــريــمة جــريــمة مــهما كــان فــاعــلها ..نســتطيع أن نــميز هــذا فــقط إذا تخــلصنا
مــن تــعصبنا ملــذاهــبنا وايــديــولــوجــياتــنا ،واحــتكمنا لــضمائــرنــا ،لــلجانــب املشــرق فــي إنــسانــيتنا
الـتي تـميزنـا عـن بـقية الـحيوانـات ،والـذي يـزول بمجـرد مـحاولـة تـبريـر الـقتل والـتعذيـب الـوحـشي
ألن الفاعل "منا".
***
ي ــقول ن ــيتشه "ال ــتسمية س ــلطة" .ي ــا ل ــلبالغ ــة وال ــعمق ،ت ــأم ــلوا ف ــي م ــصطلحات م ــثل إره ــاب ــي،
تـكفيري ،وهـابـي ،رافـضي ،نـاصـبي ..الـخ ،تـأمـلوا فـي تـأثـيراتـها وخـطورة اسـتخدامـاتـها ،انـها
تـجعل املـتطرفـني أدوات قـتل وتـعذيـب بـدم بـارد ،دون أي شـعور بـاألسـف أو الـندم .فـإذا أردنـا
أن ن ــعال ــج ه ــذه اآلف ــة ب ــصدق ،ف ــعلينا إذن أن ن ــتجه مل ــن يس ــتغل ه ــذه الس ــلطة ،س ــلطة إط ــالق
األسـماء عـلى الـناس وتـصنيفهم ووضـعهم فـي زوايـا مـهملة ومـنبوذة يـتقبل الـناس اإلسـاءة ملـن
فيها دون حرج.
الــتسمية ســلطة ،والســلطة تــحتاج لــرقــابــة ومــحاســبة وســلطة أخــرى تحــدهــا وتــوقــف جــنوحــها،
هذا منطق بسيط وواضح ومن أبجديات فلسفة القانون.
***
فــي نــقده لــلعقل ،حــدد الــفيلسوف االنجــليزي الــعظيم فــرنــسيس بــيكون أربــعة أصــنام اعــتبرهــا
أكـبر املـعوقـات الـتي تـمنع الـعقل مـن الـتطور بـاالتـجاه الـصحيح ،أطـلق عـليها بـالـالتـيني اسـم
 idola mentisأي "أصـ ــنام الـ ــعقل" ،أولـ ــها "أصـ ــنام الـ ــقبيلة" ) (idola tribusوهـ ــي مـ ــن
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ط ــبيعة اإلن ــسان ومش ــترك ــة ب ــني ج ــميع األف ــراد ،ت ــجعلهم م ــيال ــني ل ــلتعميم وت ــجاه ــل ال ــحاالت
املعارضة ،وإسباغ صفات في أمور ليست فيها ،إنه صنم التعصب بكالم آخر.
ثـ ــانـ ــيها "أوهـ ــام الـ ــكهف" ) (idola specusومـ ــردهـ ــا لـ ــلنزعـ ــة الـ ــفرديـ ــة عـ ــند البشـ ــر ،والـ ــتي
تجعلهم مقيدين بأغالل حب التميز وافتراض تفضيالت وهمية على حساب الحقيقة.
ث ــال ــثها "أوه ــام ال ــسوق" ) (idola foriوه ــي م ــرت ــبطة ب ــتكوي ــن األل ــفاظ وامل ــصطلحات ،ف ــيغلب
عـلى لـغتنا وبـالـتالـي تـفكيرنـا مـفاهـيم غـير عـلمية يـكتنفها الـغموض والـشواش ،وهـذا مـنبع كـثير
من النزاعات.
رابــعها "أوهــام املســرح" ) (idola theatriوتــأتــي مــن الســلطة والــنفوذ لــكثير مــن الــتصورات
والــنظريــات املــتوارثــة عــن شــخصيات لــها مــكانــة فــي نــفوس الــناس .الحــظوا ..أصــنام الــعقل
ع ــند ب ــيكون ليس ــت أخ ــطاء م ــنطقية ف ــي االس ــتدالل ال ــعقلي ك ــال ــتي ن ــبه ع ــليها أرس ــطو ف ــي
امل ــنطق ال ــصوري ،وإن ــما ه ــي ع ــيوب ف ــي ت ــرب ــية ال ــعقل ت ــجعلنا نخ ــطئ ف ــي ف ــهمنا وأح ــكام ــنا
على األمور.
هذه األصنام هي بمنزلة أغالل تكبل عقولنا عن رؤية الحق بموضوعية.
***
ت ــقول ال ــفيلسوف ــة امل ــارك ــسية ال ــپول ــندي ــة روزا ل ــوك ــسمبورغ "ال ــذي ــن ال يتح ــرك ــون ،ل ــن ي ــالح ــظوا
السالسل التي تقيدهم".
ه ــذا يفس ــر ب ــالتح ــدي ــد مل ــاذا ن ــحن واق ــعون ت ــحت ن ــير التخ ــلف وال ــتعصب األع ــمى واالق ــتتال،
فنحن غالبا جامدون نجتر املاضي ،بصراعاته الجاهلية البغيضة.
***
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كتب املبدع بدر شاكر السياب في "ألني غريب" :
حجار..
حجار وما من ثمار
حتى العيون حجار
وحتى الهواء الرطيب
حجار ينديه بعض الدم
حجار ندائي وصخر فمي
ورجالي ريح تجوب القفار
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في فلسفة الدين
قال مونتسكيو" :في العقل ثقب ال يملؤه إال اهلل".
رب ــما تفس ــر ه ــذه ال ــعبارة ال ــعميقة س ــر ان ــشغال البش ــر ب ــوج ــود إل ــه ،ح ــتى ال ــنفاة أو امللح ــدون
مـشغولـون بـوجـود اهلل ،وإال ملـا تـكبدوا عـناء مـحاولـة نـفي هـذا الـوجـود وملـا شـكلت هـذه الـفكرة
محور اهتمام يقض مضاجعهم.
كــتب األديــب االنجــليزي كــولــن ولــسون" :فــي الــساعــة الــثالــثة فجــرا أنــهيت كــتابــة مــقال أنــكرت
فيه وجود اهلل ،وحني ذهبت ألنام ،لم أستطع أن أطفئ النور خوفا مما سيفعله اهلل بي".
هـذا مـا يـصيب كـل البشـر فـي حـاالت الـضعف وعـند مـواجـهة املـوت ،نـذكـر مـثال كـبير امللحـديـن
الــفيلسوف الــفرنــسي جــان بــول ســارتــر الــذي حــني حــضره املــوت طــلب الــقسيس وراح يــبكي
بني يديه.
والـحق ان الـدراسـات االجـتماعـية أثـبتت أن املـجتمعات البشـريـة كـلها عـرفـت اهلل ،لـكنها عـبرت
عـن ذلـك بـطرق مـختلفة ،حـتى الـديـانـات غـير الـسماويـة كـالـطاويـة والـكونـفشيوسـية الـتي بـدأت
عـلى يـدي رجـال أتـقياء وضـعوا مجـموعـة مـن الـنصائـح األخـالقـية ،فـما كـان مـن أتـباعـهم إال أن
حـولـوهـم آللـهة وعـبدوهـم هـم أنـفسهم بـعد وفـاتـهم ..نـعم ،انـه الـثقب الـذي ال يسـده سـوى فـكرة
وجود إله عظيم يهيمن على هذا الكون ويحفظ له توازنه.
الــغريــب ،أن كــل املــجتمعات البشــريــة لــديــها فــكرة مــتشابــهة عــن اهلل ،وكــلهم يــنظرون لــألعــلى
حـني يتحـدثـون عـن اهلل ،وكـل املـعابـد تـرتـفع مـناراتـها لـألعـلى مـتجهة إلـى الـسماء ،يـختلفون فـي
التفاصيل ،ويتقاتلون بسبب هذه التفاصيل أيضا ..انه الثقب الذي ال يملؤه سوى اهلل.
***
كتب الجواهري..
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تجري على رسلها الدنيا ويتبعها،
رأي بتعليل مجراها ومعتقد.
***
ي ــشكل م ــوض ــوع "الش ــر ال ــوج ــودي" أو الش ــر االن ــطول ــوج ــي ص ــلب ف ــلسفة ال ــدي ــن ،وي ــنطلق م ــن
ت ــساؤل أو ش ــك ب ــاألح ــرى ح ــول م ــعنى وج ــود ه ــذا ال ــكم ال ــهائ ــل م ــن الش ــر وك ــيف ي ــسمح اهلل
بـوجـوده؟ حـتى بـلغ بـبعض الـفالسـفة إلـى انـكار وجـود اهلل ذاتـه ألنـهم لـم يسـتطيعوا أن يجـدوا
مبررا لوجود الشر في العالم.
وت ــعد ال ــفلسفة ال ــوج ــودي ــة واح ــدة م ــن أه ــم امل ــدارس ال ــتي ت ــطرق ــت له ــذا امل ــوض ــوع ،وان ــتهى
املطاف بمعظم -إن لم يكن -فالسفتها بالنفي أو االلحاد.
أطـرح هـذا املـوضـوع هـنا ألنـني أقـرأ كـل يـوم نـفس تـلك الـتساؤالت حـول مـغزى الشـر ووجـوده
بهـذه الـكمية املـفرطـة ،مـن شـباب حـائـر وعـاجـز عـن فـهم مـا يجـري ،فـي سـياق تـبريـرات ديـنية
من "رجال دين" تتسم معظمها بالسذاجة والبؤس.
ف ــال ت ــوج ــد إج ــاب ــات سه ــلة وال وص ــفات ب ــسيطة ب ــال ــتأك ــيد ،ل ــكن أذك ــر ب ــأن ال ــفلسفة ال ــوج ــودي ــة
ان ــدث ــرت ول ــم ي ــعد ل ــها س ــوى ق ــيمة ت ــاري ــخية ف ــي ال ــفكر ال ــفلسفي ،وأن م ــعظم أط ــروح ــات ــها
اإللحادية تم الرد عليها بحجج فلسفية قوية ،واملسألة ال تتعدى بكثير مقاالت صحافية.
لــكن بــأمــانــة ومــسؤولــية ..أعــتقد أن الخــطاب الــديــني عــند مــعظم رجــال الــديــن لــم يــعد صــالــحا
لهـذا الـزمـان ،فـاألسـئلة والـشكوك فـي عـقول الشـباب خـاصـة ،أكـبر بـكثير مـن الـطيبة الـساذجـة
واملــصطنعة أحــيانــا الــتي يــحاول بــعض "املــشايــخ" الــظهور بــها ،ظــنا مــنهم أنــها تــفعل شــيئا.
صـدقـونـي ،انـها ال تـفيد بـل تـضر ،وال تـعولـوا عـلى صـمت الـناس ومـجاراتـهم لـكم ،فـهو صـمت
املحبط اليائس ال أكثر !
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من يتجاوز تجربته الذاتية إال العظماء ؟!
م ــعظم البش ــر ي ــصدرون أح ــكام ــهم ت ــبعا ل ــتجارب ش ــخصية ف ــي ح ــيات ــهم ،ي ــكره ــون وي ــحبون
ويعممون بسبب مواقف شخصية ،وال يتجاوز ذلك إال شخص عظيم ،فهذا شأن العظماء.
***
إيـلي فـيزيـل يـهودي ولـد فـي رومـانـيا عـام  ،1928كـان ضـمن املـعتقلني هـو وأسـرتـه كـلها فـي
مــعتقل آوشــفيتز الــنازي فــي پــولــندا ،وشــاهــد يــومــا بــعد آخــر مــوت والــده ثــم والــدتــه ثــم شــقيقته
ف ــي غ ــرف ال ــغاز ،وح ــرق ج ــثثهم ف ــي س ــاح ــات آوش ــفيتز ،وك ــان ه ــو ال ــناج ــي ال ــوح ــيد م ــن ه ــذه
الــعائــلة الــبائــسة .يــروي فــيزيــل حــادثــة أثــرت فــيه كــثيرا فــي آوشــفيتز ،يــقول :فــي أحــد األيــام
أجـبرنـا الـجنود الـنازيـون فـي املـعتقل عـلى حـضور عـملية اعـدام طـفل لـم يـتجاوز الـعاشـرة مـن
ع ـ ــمره ش ـ ــنقا ،وق ـ ــفنا ن ـ ــنظر ل ـ ــلطفل وه ـ ــم ي ـ ــقتادون ـ ــه ل ـ ــلمنصة ،وال ـ ــعجيب أن ال ـ ــطفل ذا ال ـ ــوج ـ ــه
املـالئـكي الجـميل كـان يـسير بهـدوء وسـكينة ال يـمكن وصـفها ،صـعد لـلمنصة وكـان فـي حـالـة
اس ــتسالم ت ــام وال ــجنود يجه ــزون ــه ل ــلموت ،ي ــلفون ال ــحبل ع ــلى ع ــنقه ال ــصغير وي ــغطون وج ــهه
بــقطعة قــماش ..يــقول فــيزيــل ،اســتمرت عــملية االعــدام أكــثر مــن ســاعــة كــامــلة ،إمــعانــا مــنهم
فـي إذاللـنا وبـث الـرعـب فـي قـلوبـنا .حـينها وبـهمس وحـزن وانـكسار قـال لـي الـرجـل بـجانـبي:
أيــن اهلل؟ كــيف يــسمح بهــذا؟! ويــضيف فــيزيــل :فــي ذلــك املــوقــف املــؤلــم تــزعــزع إيــمان مــعظم
الحاضرين ،وأنكر معظمنا وجود اهلل.
***
ن ــحن ن ــعرف أن األط ــفال ي ــموت ــون ك ــل ي ــوم ،وأن ك ــثيرا م ــنهم ي ــموت م ــيتة ب ــشعة ،ل ــكن خ ــوض
تجــربــة مــشاهــدة قــتل طــفل أمــامــك أمــر مــختلف تــمامــا بــالــتأكــيد ،وأكــبر مــنه أن يــكون الــطفل
طـفلك .لـذلـك تـأمـلوا فـيما يجـري فـي سـوريـة والـعراق والـيمن وفلسـطني املـحتلة وغـيرهـا ..كـيف
ب ــرب ــكم ه ــي ح ــال األم ــهات واآلب ــاء ال ــثكال ــى؟! ك ــيف ه ــو إي ــمان ــهم ب ــعد ك ــل ه ــذه اآلالم وال ــرع ــب
الــذي يــعيشون مــأســاتــه كــل لحــظة؟! ثــم تــأمــلوا فــي خــطاب مــعظم رجــال الــديــن واهــتمامــاتــهم
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وقــضايــاهــم الــتي يــناقــشونــها عــلى املــنابــر وشــاشــات الــتلفزيــون ..لــتدركــوا حجــم الــبؤس الــذي
يكابده املسلم اليوم !
***
بـعد مـشاهـد الـقتل الجـماعـي املـرعـبة الـتي مـارسـها الـنازيـون فـي مـعتقل آوشـفيتز ،عـقد عـدد
مــن الــيهود املــعتقلني مــا أطــلقوا عــليه "مــحاكــمة اهلل" ،فــشكلوا مــحكمة اخــتاروا لــها مــن بــينهم
قـضاة وهـيئة دفـاع وهـيئة اتـهام ،وراحـوا يـحاكـمون ربـهم الـذي -بحسـب اعـتقادهـم -اخـتارهـم
ل ــيكون ــوا ش ــعبه امل ــختار ،وك ــيف تخ ــلى ع ــنهم ومل ــاذا ت ــرك ــهم ف ــري ــسة سه ــلة ل ــلنازي ــني .وق ــد نش ــر
األديـ ــب االنجـ ــليزي فـ ــرانـ ــك بـ ــويـ ــس روايـ ــته الـ ــشهيرة "مـ ــحاكـ ــمة اهلل"  God on trialوالـ ــتي
ت ــحول ــت ل ــفيلم س ــينمائ ــي ب ــنفس االس ــم الح ــقا ح ــول ذل ــك ال ــيوم ،ف ــيها م ــن ال ــعمق وال ــفكر م ــا
يسحر العقول ويهز الضمائر.
***
إي ــلي ف ــيزي ــل ك ــان ف ــي ذل ــك ك ــله اس ــتثنائ ــيا ،ش ــأن ــه ش ــأن ال ــعظماء وه ــم ق ــليلون ،ف ــقد ت ــجاوز
م ــحنته ال ــشخصية وتج ــرب ــته خ ــاص ــة ب ــكل م ــا ف ــيها م ــن آالم وم ــعان ــاة ،ل ــم ي ــفقد إي ــمان ــه ول ــم
يس ــتسلم ل ــلكراه ــية ،وق ــد اس ــتحق ج ــائ ــزة ن ــوب ــل للس ــالم ع ــام  ،1986وف ــي ع ــام  2006رف ــض
ق ــبول م ــنصب رئ ــيس ال ــكيان ال ــصهيون ــي امل ــحتل )إس ــرائ ــيل( ب ــعد ت ــوص ــية م ــن رئ ــيس ال ــوزراء
الصهيوني ايهود أوملرت.
***
يــقول ايــلي فــيزيــل" :نــقيض الــحب لــيس الــكراهــية ،إنــما عــدم االكــتراث .نــقيض الجــمال لــيس
الـقبح ،إنـما عـدم االكـتراث .نـقيض اإليـمان لـيس الهـرطـقة ،إنـما عـدم االكـتراث .نـقيض الـحياة
لـيس املـوت ،وإنـما عـدم االكـتراث" .مـا أحـوج هـذا الـعالـم الـقبيح للخـروج مـن حـالـة الـالمـباالة
وعدم االكتراث التي لم يشهد لها التاريخ مثيال تجاه ما يجري للبشر من قتل وتشريد.

107

ويح الذكريات
الـقانـون فـي أملـانـيا يـعطي الـناشـر حـق امـتالك الـحقوق الـفكريـة ملـدة سـبعني عـامـا فـقط ،بـعد
ذلــك تــصبح الــكتب مــشاعــا مــن حــق أي دار نشــر إعــادة طــباعــتها وبــيعها .هــذا الــقانــون  -ذو
ال ــرائ ــحة االش ــتراك ــية الج ــميلة  -ي ــنطلق م ــن ف ــلسفة إن ــسان ــية م ــفاده ــا أن ال ــكتاب ح ــق لج ــميع
ال ــناس ب ــعد أن يس ــتفيد م ــنه ص ــاح ــبه ون ــاش ــره ل ــفترة م ــن ال ــزم ــن ،وه ــم ي ــرون أن س ــبعني س ــنة
كافية وعادلة لتحقيق مكاسب جيدة ثم بعد ذلك تحرر الكتب للناس.
ك ــان ــت األم ــور ع ــلى م ــا ي ــرام ،إال أن ــه م ــؤخ ــرا اص ــطدم امل ــجتمع األمل ــان ــي م ــع ك ــتاب "ك ــفاح ــي"
 Mein Kampfألدولـف هـتلر ،والـذي كـتبه خـالل فـترة حـبسه فـي سـجن مـيونـيخ قـبل وصـولـه
للســلطة ،إذ مــن املــقرر أن تــنتهي حــقوق مــلكيته الــتي تــملكها واليــة بــافــاريــا مــع بــدايــة يــنايــر
) 2016أي بــعد أيــام قــليلة( ،فــانــقسم األملــان بــني مــؤيــد ومــعارض إلعــادة طــبع وتــوزيــع هــذا
الكتاب الذي ال يختلفون على خطورته وخطيئة مؤلفه في حق أملانيا والعالم.
شـاهـدت فـي الـتلفزيـون األملـانـي "دويـتشه فـيلله" تـقريـرا حـول هـذا املـوضـوع ،اسـتمعت لـسيدة
تـقول بحـزن انـها ال تسـتطيع أن تـتفهم فـكرة الـسماح بنشـر هـذا الـكتاب الخـطير ،واسـتمعت
ل ــنائ ــبة ف ــي ال ــبرمل ــان )ب ــون ــدش ــتاغ( وه ــي ت ــداف ــع ع ــن ف ــكرة ال ــسماح بنش ــره وت ــؤك ــد أن ال ــكتاب
مـتوافـر فـي االنـترنـت وال يـمكن مـنع األملـان مـن قـراءتـه ،وأنـه مـن األفـضل تـقديـمه لـهم مـع نـقد
عـلمي ومـوضـوعـي يـوضـح مـواطـن الخـطر واألكـاذيـب والـدعـايـة وغـيرهـا ..األكـيد أن مـعظم دور
النش ــر األمل ــان ــية ق ــد اس ــتعدت له ــذا الح ــدث ال ــكبير ،وق ــام ــت ب ــال ــفعل ب ــطباع ــة م ــالي ــني ال ــنسخ.
الغريب ،أنني قرأت كتاب "كفاحي" قبل  25سنة باملصادفة ،وبسببه أحببت أملانيا !
***
كتب الجواهري :
أعاتب فيك الدهر لو كان يسمع،
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وأشكو الليالي لو لشكواي تسمع،
أكل زماني فيك هم ولوعة،
وكل نصيبي منك قلب مروع ؟!
***
"قطاع الطرق في الليل ،هم تجار املدينة في النهار !"
تشارلز ديكينز  -قصة مدينتني
***
أتــذكــر فــي بــدايــة الــتسعينيات مــن الــقرن املــاضــي )أكــره هــذه الــعبارة ..مــن الــقرن املــاضــي،
تــشعرنــي وكــأنــني ديــناصــور !( مــع دخــولــي لــلجامــعة ،أدمــنت قــراءة "أدب الحــروب" ،والحــرب
ال ــعامل ــية ال ــثان ــية ب ــشكل خ ــاص ،ك ــنت "أف ــهمها" ،أم ــا اآلن ..فـ"أش ــعر" ب ــها وأع ــيش آالم ــها
وبؤسها وشقاءها ..ويح الذكريات.
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جرافيتي
يـ ــقول املـ ــفكر اإلسـ ــالمـ ــي املسـ ــتنير محـ ــمد مـ ــختار الـ ــشنقيطي" :مـ ــن أعـ ــظم الـ ــتزيـ ــيف لـ ــلقيم
الــسياســية جــعل فــقهاء الســلطان حــقوق الــحاكــم معجــلة فــي الــدنــيا ،وحــقوق املــحكوم مــؤجــلة
إلى اآلخرة".
***
"إذا رأيــتني ضــللت الــطريــق ،فخــذ بــمجامــع ثــيابــي وهــزنــي هــزا عــنيفا وقــل لــي :اتــق اهلل يــا
عمر ،فإنك ستموت."..
الخليفة الخامس عمر بن عبدالعزيز ألحد أصحابه.
***
الــناطــق الــرســمي لــوزارة الــخارجــية األملــانــية حــالــيا شــابــة صــغيرة اســمها ســوســن شــلبي ،مــن
أصل فلسطيني حصلت على الجنسية األملانية حديثا .عالم آخر.
***
ي ــذك ــر ن ــوب ــواك ــي ن ــوت ــوه ــارا ف ــي ك ــتاب ــه "ال ــعرب ،وج ــهة ن ــظر ي ــاب ــان ــية" ح ــكاي ــة ص ــغيرة ت ــختصر
واقـعنا املـؤلـم ..يـقول" :فـي مـتحف عـربـي بـإحـدى املـدن الـشهيرة ظهـر أمـامـي فـجأة شـخص
ع ــرف ــت ف ــيما ب ــعد أن ــه م ــوظ ــف ف ــي امل ــتحف ،وب ــال م ــقدم ــات ع ــرض ع ــلي "ه ــمسا" أن أش ــتري
ق ــطعا أث ــري ــة ن ــادرة م ــن م ــقتنيات امل ــتحف ..ص ــعقت ول ــم أص ــدق ك ــيف ب ــرج ــل اخ ــتاره وط ــنه
ليحـ ــرس آثـ ــاره ثـ ــم يـ ــخون ضـ ــميره وشـ ــرفـ ــه وتـ ــاريـ ــخه ويـ ــبيع آثـ ــارا تـ ــركـ ــها أجـ ــداده مـ ــنذ آالف
السنني" ؟!
***
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يـقول صـاحـب أحـد املـصانـع الـصينية :أصـابـني الـذهـول عـندمـا رفـضت مجـموعـة مـن الـتجار
الخ ــليجيني أن ي ــأك ــلوا اللح ــم ف ــي ال ــول ــيمة ال ــتي أع ــددت ــها ل ــهم ب ــحجة أن ــه ل ــيس م ــذب ــوح ــا ع ــلى
الـطريـقة اإلسـالمـية ،مـع أن الـولـيمة بـمناسـبة إتـمام صـفقة كـبيرة مـن الـبضائـع الـتي اشـتروهـا
مني وطلبوا أن أكتب عليها "صنع في أملانيا" !
***
"الح ــري ــة ه ــي أول خ ــمس دق ــائ ــق ل ــي ف ــي ال ــحياة ب ــعد ال ــوالدة ،ح ــيث أب ــكي ف ــيها ع ــاري ــا ،ب ــال
اسم ،بال خطيئة ،وبال حقد بشري".
مكسيم غوركي  -أديب روسي ماركسي.
***
ت ــطبيق خ ــرائ ــط غ ــوغ ــل ل ــلهوات ــف ) (google mapأض ــاف م ــؤخ ــرا ال ــحوائ ــط امل ــرس ــوم ع ــليها
أعــمال جــرافــيتي )فــن الــرســم عــلى الجــدران( عــلى اعــتبار أنــها مــعالــم ســياحــية ،بــدأ بجــدران
بـرلـني الجـميلة الـتي تنتشـر عـليها أجـمل األعـمال مـن هـذا الـفن اإلنـسانـي الـرائـع .الجـرافـيتي
هــو فــن البســطاء ،يــناقــش هــموم الــناس وأحــالمــهم بــال تــكلف وبــال ذلــك الــتصنع الــزائــف الــذي
ي ــهيمن ع ــلى أغ ــلب م ــعارض ال ــفنون "ال ــراق ــية" .ق ــبل أي ــام انتش ــرت ص ــورة ل ــحائ ــط ف ــي م ــخيم
كـالـيه لـالجـئني فـي فـرنـسا ،رسـم عـليه فـنان الجـرافـيتي األشهـر عـاملـيا بـانـكسي صـورة ملـؤسـس
شــركــة آبــل ســتيف جــوبــز بــهيئة الجئ ..لــيذكــر هــذا الــعالــم الــعنصري الــقبيح بــأن هــذا الــرجــل
العظيم ابن الجئ سوري.
***
مـن أروع الـكاريـكاتـيرات الـتي رأيـتها مـؤخـرا ،مـذيـعا يـسأل مـواطـنا حـافـي بـمالبـس مـرقـعة :هـل
أنت مع التيار الليبرالي أم التيار اإلسالمي ؟ الرجل يرد  :أنا مع التيار الكهربائي.

111

)ال ــراج ــل ي ــا ع ــيني غ ــلبان وه ــري ــان وك ــحيان يح ــلم ب ــرغ ــيف ال ــعيش ووص ــول الكه ــرب ــاء وامل ــاء
النظيف ..ماله هو ومال الليبرالية والترف املخملي هذا ؟!(.
***
مل ــاذا ن ــشعر ب ــأن ال ــزم ــن ي ــسير بس ــرع ــة ون ــشكو دائ ــما أن ــنا ال ن ــملك ال ــوق ــت ال ــكاف ــي ل ــفعل أي
شــيء ..رغــم ان فــي املــاضــي كــان الــرجــل يــقضي ثــلثي يــومــه فــي املــزرعــة أو املــشغل لــتوفــير
أس ــاس ــيات ال ــحياة؟ وت ــقضي امل ــرأة ث ــلثي ي ــوم ــها ف ــي ان ــجاز أع ــمال امل ــنزل ،وم ــع ه ــذا ،ك ــان
لــديــهم الــوقــت الــكافــي دائــما للجــلوس وتــبادل الحــديــث والــتواصــل اإلنــسانــي املــباشــر ،بــينما
نـعانـي نـحن فـي هـذا الـزمـن الـطاحـن خـلف أسـماء مسـتعارة وشـخصيات مـشوهـة ،مـمسكني
بـشاشـات صـغيرة ،نـتذمـر مـن الـجفاف الـعاطـفي وسـرعـة مـرور الـوقـت .يـقول كـارل مـاركـس..
ولد رأس املال ،وولد معه نزيف الدم والبؤس !

112

تحشيد الجماهير بالحقد واالنتقام
آنـا مـاري شـيميل مسـتشرقـة أملـانـية عـاشـت سـنني طـويـلة مـن عـمرهـا فـي تـركـيا وبـلدان عـربـية،
كــانــت مــنذ طــفولــتها شــغوفــة بــكل مــا هــو روحــانــي ،أحــبت الشــرق ،وأعــجبها الــتراث الــصوفــي
اإلس ــالم ــي ك ــثيرا ،ل ــدرج ــة أن ــها ت ــعلمت ال ــلغة ال ــعرب ــية وال ــتاري ــخ االس ــالم ــي وه ــي ف ــي س ــن
الــخامــسة عشــرة ،وتــخصصت بــعد ذلــك فــي األديــان الشــرقــية لــتقرأ كــتابــات ابــن عــربــي وأبــو
بــكر الشــبلي وأبــو يــزيــد البســطامــي والــفضيل بــن عــياض ورابــعة الــعدويــة وغــيرهــم مــن أعــالم
الـتصوف .لـها انـتاج عـلمي غـزيـر مـعظمه تـرجـمات مـن الـعربـية والـتركـية ألهـم الـكتب إلـى الـلغة
األمل ــان ــية ،أه ــمها م ــقدم ــة اب ــن خ ــلدون وال ــكثير م ــن ق ــصائ ــد امل ــبدع ب ــدر ش ــاك ــر ال ــسياب .ح ــني
حـضرهـا املـوت ،أوصـت بـأن يـكتب عـلى شـاهـد قـبرهـا مـقولـة سهـل التسـتري بـالـعربـية واألملـانـية
"الناس نيام ،فإذا ماتوا انتبهوا"
(Die Menschen schlafen، Und wenn sie sterben، erwachen sie).
***
ملـاذا انـطلقت الـثورة الـكبرى فـي فـرنـسا عـام  1789م دون غـيرهـا مـن دول أوروبـا؟ بـالـتأكـيد
هــناك عــدة أســباب وعــوامــل ،لــكن مــن املــهم جــدا فــهم مســتوى الحــريــات فــي تــلك الــبلدان قــبل
انـدالع الـثورة .كـانـت أملـانـيا وهـولـندا مـثال مـن أكـثر الـدول انـفتاحـا وتـسامـحا ،فـي حـني كـانـت
فـرنـسا مـن أكـثر الـدول تشـددا وتـضييقا للحـريـات ،كـانـت فـرنـسا الـوحـيدة مـن بـني دول أوروبـا
آنـذاك الـتي تـمسكت بـكل تشـدد بـ "قـائـمة الـكتب املـمنوعـة" )بـالـالتـينيIndex Librorum :
 (Prohibitorumال ــتي ك ــان ــت تنش ــره ــا ال ــكنيسة ب ــني ف ــترة وأخ ــرى م ــنذ ب ــداي ــات ال ــعصور
الـوسـطى املـسيحية .هـذا مـؤشـر مـهم حـول ارتـباط مسـتوى الحـريـات بـقيام الـثورات ،و"الـذي
ال يعرف التاريخ ،محكوم عليه بتكراره" كما يقول ماركس !
***
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م ــن ج ــاس ــوس ص ــغير ي ــكتب ت ــقاري ــر أم ــنية ع ــن زم ــالئ ــه ف ــي أح ــد م ــقاه ــي م ــيون ــيخ ،إل ــى زع ــيم
الحـزب االشـتراكـي الـوطـني الـذي نـشأ حـديـثا آنـذاك ،هـكذا قـفز هـتلر بسـبب قـدرتـه "الـفائـقة"
ع ــلى الخ ــطاب ــة ال ــتي ك ــان يسح ــر ب ــها الج ــماه ــير امل ــتعطشة ل ــلنصر واالن ــتقام م ــن ف ــرن ــسا،
اسـتمعت لـكثير مـن تـلك الخـطب الحـماسـية وأعـجب كـل الـعجب كـيف كـان يحـركـهم بـمثل هـذا
الـكالم الـسخيف والـساذج ،لـكن وكـما كـان هـتلر نـفسه يـقول" :الـحشود أنـثويـة وغـبية ،تحـركـها
بـالـحقد ،وتـسيطر عـليها بـالـعواطـف" .فـي إحـدى خـطبه "الحـماسـية" وقـف عـلى مـنصة وتـحته
مـاليـني الشـباب وقـال وهـو يـلوح بـيديـه بحـركـات عـنيفة " :األملـانـي يـجب أن يـكون سـريـعا مـثل
األرنــب ،ورشــيقا مــثل الــنمر ،وقــويــا مــثل قــضيب مــن الــفوالذ "..وإذا بــالجــموع تــصرخ وتهــتف
بكل قوة وحماس "هايل هتلر ..هايل هتلر" )عاش هتلر(.
تـأمـلوا فـيما يحـرك الجـماهـير الـعربـية الـيوم ،مـا هـو الخـطاب الـسائـد فـي مـعظم الـدول الـعربـية
لـ ــفهم كـ ــيف يحشـ ــد "داعـ ــش" وحـ ــزب اهلل وأمـ ــثالـ ــهما جـ ــموع الشـ ــباب وتحـ ــرق بـ ــهم األخـ ــضر
واليابس .ليس العقيدة وليس الدين كله أصال ،وإنما بالحقد واالنتقام.
***
كتب السياب:
ونحن في بغداد من طني
يعجنه الخزاف تمثاال
دنيا كأحالم املجانني
ونحن ألوان على لجها املرتج
أشالء وأوصاال..
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من يدرك سر ذلك األنني ؟!
يقول جالل الدين الرومي ،رحمه اهلل ،في رائعته "أنني الناي" وعلى لسان الناي نفسه:
"منذ اقتطعت من الغاب ،الرجال والنساء ألنيني يبكون
فكل من قطع عن أصله ،يحن لوصله
وهكذا غدوت مطربا في كل املحافل
أشدو للسعداء ،ولليائسني
وكل يظن أنني رفيق له
ولكن من منهم يعرف حقا ما أنا فيه،
من منهم يدرك سر هذا األنني ؟!"
***
يـقول الشـراح ،إن جـالل الـديـن الـرومـي ،رحـمه اهلل ،يـرمـز لـلناي بـاألنـبياء والـقرآن ،فـكل يـدعـي
أنــه يــفهمهم ويــعرف مــقصودهــم بــالتحــديــد ،ومــثلما يــسمع الحــزيــن صــوت الحــزن فــي الــناي،
ويجــد الــسعيد الــفرح بــذات الــصوت مــن الــناي ،كــذلــك يــعتقد مــن يــدعــي فــهم الــقرآن والحــديــث
بحســب هــواه ومــزاجــه ،فــمن لــديــه نــزعــة شــر ،ســيفهم الــقرآن كــدعــوة لــلقتال وذبــح الــناس ،ومــن
يـتصف بـالـرحـمة وحـب الـخير ،سيجـد فـي الـقرآن الـرحـمة كـلها والسـالم كـله .لـكن مـن يـملك أن
يسبر غور هذا البحر العميق ،ويدرك حقا كالم اهلل عز وجل ؟!
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يختم جالل الدين الرومي قصيدته:
أما اآلن ،ليرفع القلم ،ويطوى الكتاب
فهذا البحر ،ال يلجه إال أهله
والسالم..
***
ال ــعال ــم اتخ ــذ ش ــكال ج ــدي ــدا وم ــختلفا ت ــمام ــا ع ــن ش ــكله ال ــساب ــق ب ــعد الح ــرب ال ــعامل ــية ال ــثان ــية،
بـتأسـيس األمـم املتحـدة )عـصبة األمـم( عـام 1945م ،أصـبحت الـدول محـددة بحـدود وأعـالم
ودســاتــير ونــظم ،وأصــبحت الــحقوق والــواجــبات مــرتــبطة بــمفهوم املــواطــنة ،واملــواطــنة ارتــبطت
بالجنسية..الخ.
بــينما فــي الــعالــم الــعربــي ســادت ثــالثــة تــيارات ،تــيار قــومــي عــروبــي ،وتــيار إســالمــوي ،وتــيار
يــساري أمــمي .املــصيبة أنــها جــميعها مــشاريــع تــنظيريــة وغــير واقــعية ،تــريــد إلــغاء الــجغرافــيا
وال ت ــعترف ب ــال ــدول ــة وال ب ــامل ــواط ــنة ،ال ــقوم ــي ي ــري ــد إل ــغاء الح ــدود ع ــن "ال ــوط ــن ال ــعرب ــي" ،ه ــكذا
بجـرة قـلم .واالسـالمـوي يحـلم بـدولـة خـالفـة كـبرى تـلغي اآلخـر وتجـمع الـكرة األرضـية كـلها فـي
قـبضة الخـليفة وعـمالـه فـي أرجـاء املـعمورة ،وال تـسأل كـيف وهـم عـاجـزون عـن صـنع حـنطور !
أمــا الــيساري فــهو مشــروع بــبغاء نــاطــق ،يــجتر خــطابــات مــاركــس ولــينني وســتالــني ومــاو تــسي
تـونـغ عـن األمـمية الـعاملـية الـتي يـتداخـل فـيها الجـميع مـن أدغـال كـوبـا إلـى صـحاري أوردوس
إل ــى ال ــناص ــري ــة إل ــى واش ــنطن إل ــى ب ــرل ــني إل ــى ال ــقاه ــرة وك ــله ع ــلى ب ــعضه ..ل ــيصبح ال ــعال ــم
بـالـنهايـة لـيس فـيه سـوى "املـواطـن الـعاملـي") ،ويـزعـلون لـو قـلت مـا هـذه السـذاجـة ؟!( ،ولـذلـك ال
غــرابــة أن اإلنــسان الــفرد فــي عــاملــنا الــعربــي مــطحون وال قــيمة لــه كــإنــسان بــذاتــه ،قــيمته أنــه
"مـواطـن" يـرفـع صـورة الـزعـيم الـقائـد لـيس أكـثر ،لـكن هـذه "املـواطـنة" ال تـمنحه أي حـقوق مـثل
بــقية الــناس ،ولهــذا نتحــدث عــن "البشــر" الــذيــن يــقتلون فــي بــلدانــنا كــل يــوم كــأعــداد .هــكذا،

116

قـ ــتل خـ ــمسون بـ ــسيارة مـ ــفخخة ومـ ــات تـ ــسعون بـ ــبرامـ ــيل متفجـ ــرة وذبـ ــح ألـ ــف فـ ــي مـ ــظاهـ ــرة
سـلمية ..مجـرد أرقـام بـاملـئات واأللـوف فـي شـريـط األخـبار ،لـكن مـن هـم ،مـا أسـماؤهـم ،وملـاذا
قــتلوا ،ومــا مــصير أســرهــم ومــن يــحاســب قــاتــليهم ؟؟ لــن تجــد إجــابــات بــالــتأكــيد ،ألن اإلنــسان
الفرد في بلداننا بال قيمة ،ومن سيبالي في شرح أي شيء لكائن بال قيمة ؟!
٭٭٭
وحـدهـم املسـلمون الـذيـن يـتقاتـلون بسـبب اخـتالف الـعقيدة واألفـكار ،فـي الـعالـم الـيوم مـاليـني
املعتقدات االيديولوجية واألديان ،كلهم يتحاورن إال نحن ..متى ينتهي هذا ؟!
***
كـتب الـفيلسوف األملـانـي فـريـدريـش نـيتشه :لـك طـريـقك ،ولـي طـريـقي ،أمـا "الـطريـق الـصحيح"
فهو غير موجود.
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بيكسل
فــي أحــد شــوارع لــندن ،تجــمع عشــرات الشــباب مــمسكني بــهواتــفهم "الــذكــية" وهــم يــصورون
فـتاة أفـريـقية يـبدو أنـها مـصابـة بـأحـد األمـراض الـعقلية ،حـيث كـانـت تـقوم بحـركـات ال يـفعلها
أي شخص سوي في مكان عام بالتأكيد.
كــانــوا فــرحــني جــدا ،يــضحكون عــلى هــذا "املــنظر املــضحك" بــالنســبة لــهم ،فــرحــني بــتصويــرهــا
ونش ــر ص ــوره ــا ع ــلى م ــواق ــع ال ــتواص ــل االج ــتماع ــي م ــع ت ــعليقات ــهم ال ــساخ ــرة ،دون أي ش ــعور
إن ــسان ــي أو أخ ــالق ــي ،ف ــكل م ــا ك ــان ي ــشغلهم ف ــي ذل ــك امل ــوق ــف املح ــزن ه ــو زاوي ــة ال ــتصوي ــر
وجـودة الـصور وحجـمها والـتأثـيرات الـفنية املـتنوعـة الـتي تـتيحها لـهم أجهـزتـهم الـذكـية واإلثـارة
املـزيـفة الـتي سـتوفـرهـا لـهم مـواقـع الـتواصـل االجـتماعـي حـني ينشـرونـها ..فـأي خـواء هـذا وأي
انحطاط ؟!
***
فـي ثـالثـينيات الـقرن العشـريـن أحـدث فـيلم "األزمـنة الحـديـثة" لـلمبدع الـعاملـي شـارلـي شـابـلن
هزة في األوساط الفكرية التزال آثارها حاضرة إلى اليوم.
ال ــفيلم ي ــناق ــش ت ــغول اآلالت الح ــدي ــثة وال ــتقدم ال ــتكنول ــوج ــي ع ــلى ح ــياة البش ــر ،ويسخ ــر م ــن
ال ــتحول الج ــدي ــد ف ــي ال ــرأس ــمال ــية ال ــجشعة م ــع دخ ــول "خ ــط االن ــتاج" ف ــي امل ــصان ــع ،ف ــكان
شــابــلن ورفــاقــه الــعمال يــعملون عــلى خــط االنــتاج  16ســاعــة يــومــيا بــال رحــمة ،حــتى تــحولــت
حركته ومشيته ومصافحته لآلخرين وطريقة تناوله لطعامه بطريقة تشبه حركة اآلالت.
وال تـزال أدبـيات نـقد الـرأسـمالـية الـجشعة وفـلسفات االغـتراب تـورد هـذا الـفيلم كـنموذج لـهيمنة
اآللة والجشع على حياتنا وإفسادهما طبيعة البشر.
ك ــان ه ــذا ف ــي م ــطلع ال ــقرن العش ــري ــن ،ف ــما ب ــال ــكم ب ــحال ــنا ال ــيوم م ــع ت ــغول اآلالت واألجه ــزة
اإللكترونية الحديثة ؟!
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***
يــرى كــثير مــن عــلماء االجــتماع املــعاصــريــن أن الــسمة الــبارزة الــتي تــميز عــصرنــا الــيوم قــد
تـجاوزت "ثـورة املـعلومـات" الـتي طـبعت الـقرن العشـريـن بـامـتياز إلـى "ثـورة األجهـزة الـذكـية"،
حـيث أصـبح كـل شـيء تـقريـبا يـتم وفـقا لهـذا املـنظور ،حـكومـة ذكـية ،نـظام ذكـي ،هـاتـف ذكـي،
كاميرا ذكية ..كل شيء ذكي ،ربما باستثناء اإلنسان.
***
ف ــي ع ــام  1624نش ــر األدي ــب وال ــشاع ــر االنج ــليزي ال ــفذ ج ــون د ّون ك ــتاب ــه "ت ــأم ــالت" ،وف ــي
الـتأمـل الـسابـع عشـر نجـد قـصيدة فـائـقة الـروعـة والـعمق عـنوانـها "ملـن تـقرع األجـراس" )والـتي
اقــتبسها األديــب األمــيركــي ارنســت هــمنجواي ووضــعها عــنوانــا إلحــدى روايــاتــه( ،يــقول جــون
دون :لسنا جزر مستقلة بذاتها ،كلنا جزء من القارة ،جزء من كل.
فـإن جـرف البحـر حـفنة مـن الـتراب نـقصت أوروبـا ،وكـذلـك إن كـان نـتوء أو قـصر صـديـقك أو
قـصرك ،مـوت أي كـائـن يـنتقص مـني ،فـأنـا مـعني بـالبشـريـة ،ولـذا ال تـراسـلني أبـدا لـتسألـني
ملن تقرع األجراس؟ إنها تقرع من أجلك.
وأجـراس الـيوم تـقرع مـن أجـلنا ،فهـذه األجهـزة الـذكـية وعـمليات املـيكنة الـتي كـبلتنا بـأغـاللـها
وقــتلت فــينا كــل تــواصــل إنــسانــي "حــقيقي" ومــباشــر ،وقــتلت فــينا الــرحــمة واملــشاعــر الــعفويــة
الـصادقـة واألخـالقـية وحـولـتنا لـكائـنات مـمسوخـة ال تهـتم سـوى بـسعة الـذاكـرة وحجـم البيكسـل
وسرعة االنترنت ..ستحطم بالتأكيد مستقبل البشرية وتحيل الواقع كله إلى املجهول.
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قليل من القصائد وكثير من العلم
"يـصورونـك طـاغـية جـبارا ،وأنـا أبـحث فـيك عـن أب رحـيم ،لـقد قـررت أن أتخـلى عـن املـسيحية
لكي أحبك أكثر".
هذه العبارة من خطاب وجهه الفيلسوف الفرنسي العظيم فولتير إلى اهلل.
***
مـا أكـثر الـقتل والـتعذيـب والـتهجير الـيوم ،مـعظمه يـتم بـاسـم اهلل عـز وجـل ومـن أجـله ..هـل اهلل
يريد هذا فعال؟ أي انحراف هذا وأي ضالل ؟!
ف ــول ــتير ل ــم ي ــكن ملح ــدا أو ك ــاف ــرا ب ــوج ــود اهلل ع ــز وج ــل ،ل ــكنه ك ــفر ب ــاإلل ــه ال ــذي ك ــان ــت ت ــصوره
الـكنيسة فـي الـعصور الـوسـطى لـلناس ،بـأنـه إلـه عـنيف يـبطش ويـسحق ويـعذب ويـدعـو أتـباعـه
للقتل والتنكيل باآلخرين املخالفني لهم بالعقيدة.
وقـد حـذر كـثيرا مـن أن مـثل هـذا اإللـه لـن يجـد لـه أتـباع فـي نـهايـة األمـر ألن البشـر بـطبيعتهم
يحبون السالم والخير والتعايش السلمي فيما بينهم.
وق ــد ك ــرس ف ــول ــتير م ــعظم ن ــشاط ــه ال ــفكري ف ــي ت ــعري ــة ال ــتفسيرات ال ــخاط ــئة وامل ــتطرف ــة ل ــلكتب
املــقدســة )العهــديــن الــقديــم والجــديــد( ،وكــشف طــرق وأســالــيب "رجــال الــديــن" مــمن يســتغلون
تلك التفسيرات للسيطرة على الناس البسطاء واستغاللهم باسم الدين.
ومــن يــقرأ تــاريــخ أوروبــا يــعرف جــيدا كــيف تخــلى الــناس هــناك عــن الــكنيسة وعــن اهلل الــذي
تقدمه لهم تلك الكنائس.
***
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بـوضـوح ،املـشكلة ليسـت فـي الـديـن بـالـتأكـيد ،وإنـما فـي األفـكار والـتفسيرات املـتطرفـة عـن اهلل
وعن العالم وعن اآلخر الذي يؤمن بأفكار ومعتقدات مختلفة.
املـشكلة الـحقيقية تـكمن فـي الـقراءة البشـريـة الـخاطـئة الـتي تـدعـي بـكل بـجاحـة مـعرفـة قـصد
اهلل وهدفه الحقيقي من هذا النص أو ذاك.
ب ـ ــقراءة م ـ ــتطرف ـ ــة ل ـ ــنص دي ـ ــني ي ـ ــزج ـ ــون ب ـ ــآالف الس ـ ــذج وامل ـ ــساك ـ ــني إل ـ ــى "ح ـ ــروب م ـ ــقدس ـ ــة"،
ويقسمون لهم بأغلظ األيمان أن اهلل يريد هذا !
***
ل ــقد ن ــادى ف ــول ــتير ف ــي ال ــقرن ال ــسادس عش ــر ب ــضرورة إي ــجاد ت ــفسيرات ج ــدي ــدة ل ــلنصوص
املقدسة تتماشى فعال مع حقيقة اإلنسان الخيرة واملحبة للسالم.
وك ــان ــت رس ــال ــته ال ــواض ــحة أن ي ــكون "ال ــدي ــن الج ــدي ــد" دي ــن م ــحبة وأخ ــالق ،ف ــيه ال ــقليل م ــن
العقائد ،والكثير من األخالق.
وقد أثبت الواقع الحقا صدق دعوة فولتير.
عـاملـنا الـيوم يـطحن البشـر مـثل آلـة فـرم كـبيرة ،والسـبب األكـبر خـلف هـذا الـعبث والـجنون هـو
االنـغماس غـير املـبرر فـي نـقاشـات عـقيمة حـول بـعض الـعقائـد ،ال أقـول ان الـعقائـد بـاطـلة أو
دراسـتها سـيئة ..كـال ،أقـول إن كـثيرا مـن الـنقاشـات الـعقديـة الـتي يـعرضـها بـعض الـطائـفيني
املتطرفني على الناس على مدار الساعة وبطريقة تتسبب في قتل البشر هي السيئة.
لـسنا بـحاجـة لـكل هـذه الـنقاشـات ،والـناس مـؤمـنون بـال الهـوت وال عـلم كـالم وال فـلسفة ديـنية،
فهـذا كـله لـيس مـن لـوازم الـديـن ،وكـلكم يـعرف حـديـث االعـرابـي الـذي سـأل الـنبي محـمد صـلى
اهلل عـ ــليه وسـ ــلم "يـ ــا رسـ ــول اهلل ،أرأيـ ــت إذا صـ ــليت املـ ــكتوبـ ــات ،وصـ ــمت رمـ ــضان ،وأحـ ــللت
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الـحالل وحـرمـت الحـرام ،ولـم أزد عـلى ذلـك شـيئا ،أأدخـل الـجنة؟ فـقال عـليه الـصالة والسـالم:
نعم" )رواه مسلم(.
***
ن ــحن ب ــحاج ــة إل ــى اص ــالح ج ــاد ف ــي ال ــنظم ال ــتعليمية وال ــترب ــوي ــة ،ف ــي امل ــدارس وال ــجام ــعات
واملــنابــر ،اصــالح حــقيقي يــحث الــناس عــلى الــعمل وحــسن الخــلق وتــرك البشــر يــختارون مــا
يشعرون بأنه الحق من العقائد وليس اجبارهم عليها.
ونــحن بــحاجــة إلــى الــكثير مــن الــعلم الــطبيعي والــقليل مــن الــشعر والــروايــات الــسخيفة الــتي
أفسدت الذوق العام.
يـكفينا هـذا الـكم الـبائـس مـن الـشعر املـبتذل والـكاذب واألدب الـسخيف الـذي جـعل الـكثيريـن
يمارسون النفاق والتملق بكل وضاعة دون أن يشعروا بالخجل.
تجـد أحـدنـا يسـرد مـن الـقصائـد بـاآلالف وهـو ال يـعرف أبسـط الـقوانـني الـعلمية وأسـس الـتفكير
السـليم والحـد األدنـى مـن املـعرفـة حـول أهـم الـنظريـات الـعلمية الـتي تسـببت فـي تـغيير حـياتـنا
وتؤثر فينا كل يوم.
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حديث في فلسفة الجمال
املـوضـوع األسـاسـي فـي فـلسفة الجـمال هـو مـحاولـة اإلجـابـة عـن الـتساؤالت" :مـا الجـمال ،هـل
خـصائـص الـشيء الجـميل كـامـنة فـيه أم فـي املـتلقي ،مـا الـعالقـة بـني الجـمال والـحق والـخير،
ه ــل الج ــميل خ ــير دائ ــما؟..ال ــخ " .ف ــي ت ــاري ــخ ال ــفلسفة ال ــكثير م ــن ال ــنظري ــات ال ــتي ح ــاول ــت
اإلجـابـة عـن تـلك الـتساؤالت وتـقديـم تـفسير عـقلي ملـفهوم الجـمال ،أهـمها االتـجاه املـثالـي الـذي
بـدأ مـع أفـالطـون حـني اعـتبر الجـمال مـن املـكونـات األصـيلة فـي األشـياء ،الـذات )أي املـتلقي(
يـدرك تـلك املـكونـات عـلى أنـها جـميلة ألنـها هـي بـذاتـها جـميلة .وتـعد نـظريـة الـفيلسوف األملـانـي
العظيم امانويل كانط أهم النظريات املثالية في فلسفة الجمال والفن.
ي ــقاب ــل االت ــجاه امل ــثال ــي ات ــجاه آخ ــر واق ــعي ،ي ــرى أن األش ــياء ال تح ــمل أي خ ــصائ ــص ف ــي
ذاتـها ،وأن مـا نـقول عـنه جـميل أو قـبيح هـو أفـكار وتـصورات عـند األشـخاص ،وهـي مـعايـير
ت ــختلف م ــن م ــجتمع مل ــجتمع ،ول ــذل ــك تج ــد ال ــفتيات ف ــي ال ــصني ي ــرت ــدي ــن أح ــذي ــة ح ــدي ــدي ــة م ــنذ
الــطفولــة لــتقييد نــمو أقــدامــهن ،فــي حــني تــرتــدي نــساء بــعض املــدن األفــريــقية حــلقات مــتعددة
مـن املـعدن الـثقيل عـلى رقـابـهن إلعـطائـها املـزيـد مـن الـطول ،ذلـك أن مـعايـير جـمال املـرأة فـي
ال ــصني ت ــرت ــبط ب ــصغر حج ــم أق ــدام امل ــرأة ،ف ــي ح ــني أن م ــعاي ــير الج ــمال ف ــي أف ــري ــقيا ت ــرت ــبط
بطول رقبتها.
***
بـالنسـبة لـي ..أجـد الـنظريـة املـاركـسية فـي الـفن والجـمال هـي األقـرب لـلصواب ،وخـالصـة رأي
مـاركـس أن الـفن مـا هـو إال انـعكاس لـلواقـع ،ولـو تـأمـلنا فـي واقـع عـاملـنا الـيوم ،ثـم تـأمـلنا فـي
ن ــوع ــية األع ــمال ال ــفنية األك ــثر ن ــجاح ــا وان ــتشارا ف ــسنفهم ه ــذا ج ــيدا .م ــا ه ــي ن ــوع ــية األف ــالم
الــسينمائــية الــتي تــكتسح شــبابــيك الــتذاكــر وتــهيمن عــلى قــوائــم أعــلى اإليــرادات؟ انــها أفــالم
الحــروب .واألمــر كــذلــك مــع صــناديــق األلــعاب اإللــكترونــية لــكل األعــمار ،فــأكــثر األلــعاب مــبيعا
وانـتشارا هـي ألـعاب الحـروب والـدبـابـات والـقناصـة والـطيران الحـربـي ..الـخ .بـل وصـل األمـر
حـتى إلـى اإلعـالنـات الـتجاريـة ملـنتجات يـفترض أنـه ال عـالقـة لـها بـالحـروب ال مـن قـريـب وال مـن
ب ــعيد ،م ــثل ال ــشام ــبو أو ال ــبطاط ــس امل ــقرم ــشة ب ــال ــفلفل ال ــحار ..ف ــأص ــبحت ت ــقدم ل ــنا ع ــلى ي ــد
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ق ــناص أو ج ــندي ي ــقصف ويفج ــر وي ــدم ــر وي ــصيب اله ــدف ث ــم يس ــرح ش ــعره ال ــناع ــم أو ي ــأك ــل
قطعة بطاطس شيبسي حارة.
***
ب ــتأث ــير الح ــروب وق ــنوات األخ ــبار ال ــتي تظه ــر ل ــنا ع ــلى م ــدار ال ــساع ــة لح ــظات االن ــفجارات
والـقصف واإلعـدامـات املـيدانـية والـتصفية و"الـدعـس" وغـيرهـا ،بـاتـت حـياتـنا بـائـسة نـزعـت عـنها
الــرحــمة والــشفقة ،الــبعض يــفرح ملــنظر إعــدامــات جــماعــية بــطريــقة بــشعة ،أو تــعذيــب لــضحايــا
أبــريــاء بــصورة ال تــفعلها أشــد الــحيوانــات املــفترســة ،ومــع هــذا يــفرح بــها ألن الــضحية يــنتمي
لـطائـفة أخـرى ..ويـكفي قـراءة بـعض الـتعليقات تـحت مـقاطـع الـفيديـو الـوحـشية عـلى الـيوتـيوب
إلدراك حجم املأساة واالنحطاط الذي وصلت إليه البشرية اليوم.
***
تـأمـلوا فـي الـشعر الـنبطي عـندنـا أيـضا ..سـتالحـظون بـروز روح الـتمرد والـثورة عـلى املـألـوف
والـ ــسائـ ــد وغـ ــياب مـ ــفردات الـ ــعصر الـ ــرومـ ــانـ ــتيكي الجـ ــميلة الـ ــوادعـ ــة والـ ــهادئـ ــة ،واسـ ــتبدالـ ــها
ب ــمفردات الح ــروب واالن ــقالب ــات ،س ــتجدون ال ــبنادق وال ــضرب وال ــسحق وال ــتفجير ..فه ــذه ه ــي
معايير الجمال التي خلفتها الحروب العبثية.
لـم تـعد الـعيون جـميلة ألنـها تشـبه الـقمر وقـت اكـتمالـه ،وإنـما الـتي تشـبه فـوهـة مـدفـع عـمالق.
ول ــم ت ــعد الخ ــدود ج ــميلة ألن ــها ب ــلون ال ــشفق أو ال ــغروب ،وإن ــما ال ــتي تش ــبه ل ــون ال ــنار لح ــظة
االنـفجار ..شـعراء هـذا الـزمـن يـقولـون بـلغة تحـد وتـمرد وعـنف وقـتال" :ألـعن أبـو الـبرقـع ،يخـرب
بيتك ،طولها صاروخ ،إما تجي وإال أفجر الكون" ..فأي جمال بائس هذا ؟!
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العالم بني نظرية الفوضى واالستقرار
إل ــى غ ــاي ــة س ــتينيات ال ــقرن العش ــري ــن ،ك ــان ــت م ــفاه ــيم م ــثل ال ــسيطرة ،االس ــتقرار ،ال ــتحكم،
التخ ــطيط امل ــرك ــزي ،اق ــتصاد ال ــهيمنة ،ه ــندس ــة ال ــطقس وال ــتنبؤ ب ــاملس ــتقبل وأش ــباه ــها ه ــي
املفردات السائدة في خطاب الخبراء والعلماء.
أم ــا ال ــيوم ف ــلم ي ــعد أح ــد يج ــرؤ ع ــلى اس ــتخدام م ــثل ه ــذه ال ــتعبيرات امل ــفرط ــة ب ــال ــزه ــو ورب ــما
الـ ــوهـ ــم .مـ ــفردات الـ ــيوم هـ ــي الـ ــفوضـ ــى ،االضـ ــطراب ،نـ ــقاط الـ ــتحول ،تـ ــأثـ ــير الـ ــفراشـ ــة وعـ ــدم
االستقرار.
***
بـتأثـير مـن نـيوتـن فـي الـقرن الـسابـع عشـر سـيطرت عـلى الـعلم فـكرة أن الـكون عـبارة عـن آلـة
هــائــلة الــضخامــة ،كــل شــيء فــيها محــدد ودقــيق ويــسير بــنظام مــرســوم ،كــل ذرة فــي مــكانــها
الـ ــصحيح وتـ ــؤدي عـ ــملها كـ ــما يـ ــجب .وبـ ــالـ ــتالـ ــي ،تحـ ــددت مـ ــهمة الـ ــعلم وفـ ــقا لهـ ــذا الـ ــتصور
باستكشاف قوانني الطبيعة واستثمارها لخدمة االنسان.
وق ــد رس ــخت ق ــوان ــني الح ــرك ــة ال ــتي ص ــاغ ــها ن ــيوت ــن ب ــال ــفعل ه ــذا ال ــتصور ح ــتى غ ــدت ال ــفكرة
الـسائـدة والـراسـخة أن الـكون مـصمم بـطريـقة مـيكانـيكية ومـن أجـل االنـسان تحـديـدا ،وأطـلق
ال ــعلماء اس ــم "ال ــكون االن ــثروب ــي" )نس ــبة ل ــلكلمة ال ــيون ــان ــية ان ــثروب ــوس أي االن ــسان( ،أي إن
الكون مصمم وفقا لوعي االنسان وإدراكه وعقله وقدراته.
***
فـي مـنتصف الـقرن الـثامـن عشـر قـال يـوهـان بـوده) :عـالـم فـلك أملـانـي تـوفـي عـام  (1826بـأن
املـسافـات بـني الـكواكـب ال بـد أن تـكون محـددة بـأبـعاد ريـاضـية مـقننة وليسـت اعـتباطـية ،ألن
الكون آلة ضخمة وكل شيء فيه مقنن كما قال نيوتن.
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أجـرى بـوده عـدة حـسابـات وتـوصـل فـي الـنهايـة ملـعادلـة ) (10 /4+0فـنحصل عـلى نـتيجة هـي
املــسافــة مــن كــوكــب مــا عــن الــشمس بــقياس وحــدة فــلكية )الــوحــدة الــفلكية =  90مــليون مــيل،
أي  150مـليون كـلم( ،ثـم لـحساب مـسافـة الـكوكـب الـتالـي فـي مـدار الـشمس ،نـضاعـف نـاتـج
ال ـ ــكوك ـ ــب ال ـ ــساب ـ ــق ب ـ ــمضاع ـ ــفات ال ـ ــعدد  ..24 ،12 ،6 ،3 ،0) 3ال ـ ــخ( واس ـ ــتمر ب ـ ــوده ف ـ ــي
حـسابـاتـه وكـانـت الـنتائـج املـذهـلة تـأتـي صـحيحة مـع كـل كـوكـب يـبعد عـن الـشمس ،ابـتداء مـن
عــطارد ،الــزهــرة ،األرض ،واملــريــخ ،لــكن عــندمــا وصــل لــكوكــب املشــتري جــاءت الــنتيجة خــاطــئة
)أوووبز (.
ت ــوق ــف ي ــوه ــان ب ــوده ح ــائ ــرا ،اع ــترف ب ــأن ــه ال ي ــملك ت ــفسيرا ،ل ــكنه ع ــلى ث ــقة ت ــام ــة ب ــأن م ــعادل ــته
صحيحة.
تـم تـجاهـل بـوده وحـسابـاتـه لـعدة سـنوات ،إلـى أن اقـترح بـعض عـلماء الـفلك وجـود كـوكـب يـقع
ب ــني ال ــشمس واملش ــتري ف ــي امل ــوق ــع ال ــذي ت ــوص ــل إل ــيه ب ــوده .وب ــال ــفعل ،ف ــي ع ــام  1801ت ــم
اك ــتشاف ك ــوي ــكب "س ــيري ــس" وال ــذي ي ــتموض ــع ت ــمام ــا ف ــي امل ــكان ال ــذي ح ــدده ي ــوه ــان ب ــوده،
واعــترف الــعلماء بــفضل هــذا الــفلكي الــعبقري ،وتــرســخت أكــثر فــكرة أن الــكون مــنظم ومــقنن
وال وجود للفوضى أو الصدفة فيه.
***
وعـلى خـطى يـوهـان بـوده قـام عـالـم الـكيمياء الـروسـي ديـمتري مـندلـيف بـوضـع جـدول لـلعناصـر
ال ــكيميائ ــية ع ــام  1869أط ــلق ع ــليه اس ــم "الج ــدول ال ــدوري ل ــلعناص ــر" ،وه ــو م ــكون م ــن 18
ع ــمودا و 7ص ــفوف ،وزع ع ــليها أس ــماء ال ــعناص ــر ال ــكيميائ ــية امل ــكتشفة ل ــغاي ــة ت ــلك ال ــفترة ،ث ــم
تــرك فــراغــات وهــو واثــق مــن أنــه ســيتم اكــتشاف بــقية الــعناصــر وتــرتــيبها فــي مــواضــعها فــي
الجدول ،ومصدر هذه الثقة هو الفكرة الراسخة عن الكون بأنه كون ميكانيكي منظم.
وم ــرة أخ ــرى ،ب ــال ــفعل ك ــان ع ــلماء ال ــكيمياء ع ــام ــا ب ــعد ع ــام ي ــكتشفون ع ــناص ــر ال ــكيمياء ف ــي
الـطبيعة ويـرتـبونـها فـي مـواضـعها الـتي تـنبأ بـها مـندلـيف ،إلـى أن اكـتمل الجـدول الـدوري فـي
عام  2009تماما.
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***
الــعالــم اإليــطالــي الــعبقري جــالــيليو كــان يــقول" :كــتاب الــطبيعة الــعظيم مــكتوب بــلغة ريــاضــية
متقنة".
ل ــكن ،م ــا رس ــخته ال ــفيزي ــاء ع ــلى م ــدى ق ــرون ط ــوي ــلة ح ــول اس ــتقرار ال ــكون وم ــيكان ــيكيته ال ــتي
ت ــسمح ب ــفهمه وال ــتنبؤ بح ــرك ــات ــه ،ه ــدم ــته ال ــري ــاض ــيات الح ــدي ــثة م ــع م ــطلع س ــبعينيات ال ــقرن
العشرين ،واستبدلت مفاهيم االستقرار بمفاهيم االضطراب والفوضى .

ف ــي أواخ ــر ال ــقرن ال ــسادس عش ــر ك ــتب ال ــعال ــم االي ــطال ــي ال ــفذّ ج ــال ــيليو ج ــال ــيلي م ــالح ــظة
"ب ــسيطة" ح ــول وج ــود "ش ــذوذات" وم ــظاه ــر غ ــير ق ــاب ــلة ل ــلضبط ف ــي ح ــرك ــة ال ــبندول ،إال أن ــه
تــجاهــلها ألنــها "ضــئيلة جــدا" ،وكــان عــلى الــعالــم أن يــنتظر  4قــرون لــيتم اكــتشاف أن هــذه
الش ــذوذات ال ــبسيطة ه ــي ف ــي ال ــحقيقة س ــبب غ ــير ق ــاب ــل ل ــلفهم وال ــتحكم ل ــكثير م ــن ال ــحوادث
والــكوارث الــطبيعية واالقــتصاديــة املــدمــرة ،فــالــضئيل جــدا يــتراكــم لــيصبح كــبيرا ومــدمــرا دون
الــقدرة عــلى تــتبعه ومــالحــظته ،وهــذا مــا تــنبه لــه فــي بــدايــة الــقرن العشــريــن الــعالــم الــفرنــسي
الـعبقري هـونـري بـوانـكاريـه وصـاغـه بـمبدأ بـات يـعرف بـمبدأ بـوانـكاريـه الـقائـل" :أقـل اضـطراب
يحـدث هـنا قـد يـولـد عـاصـفة كـبرى هـناك" ،وأطـلق بـوانـكاريـه عـلى هـذه الـظاهـرة اسـم "تـأثـير
ال ــفراش ــة"  ،butter y effectب ــمعنى أن ف ــراش ــة ص ــغيرة ت ــضرب ب ــجناح ــيها ف ــي ب ــرل ــني ق ــد
تتســبب بحــدوث تــسونــامــي مــدمــر فــي تــايــلند ،وكــان هــذا بــدايــة تــراجــع الــعلماء عــن االعــتقاد
ب ــقدرت ــهم ع ــلى ال ــتحكم ف ــي ال ــكون وال ــتنبؤ ب ــما سيح ــدث ،وأص ــيب ال ــعلم ب ــخيبة أم ــل وص ــدم ــة
ك ــبرى م ــن ه ــذه ال ــحقائ ــق ،وال ــتي ن ــشأ ع ــلى إث ــره ــا ع ــلم ج ــدي ــد ي ــسمى "ف ــيزي ــاء ال ــفوض ــى"
 chaos physicsوعلوم أخرى مثل رياضيات الفوضى وعلم اقتصاد الفوضى ..الخ.
***
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ل ــطامل ــا ك ــان ــت ال ــصفة امل ــميزة ل ــلعلوم ال ــطبيعية ه ــي ق ــدرت ــها ع ــلى ال ــتنبؤ وال ــقاب ــلية ل ــلسيطرة
وال ــتحكم بخ ــط س ــير ظ ــواه ــره ــا ال ــطبيعية م ــادام ك ــان ب ــاالم ــكان ال ــتحكم بش ــروط ــها األول ــية
بــصورة "حــتمية" ،إال أن حــقيقة كــون اضــطرابــات بــسيطة غــير مــحسوبــة فــي الشــروط األولــية
قـد تـؤدي لـنتائـج مـخالـفة تـمامـا لـلمتوقـع قـد خـيبت اآلمـال وجـعلت الـعلماء يسـتبدلـون الحـديـث
عن الحتمية باالحتمال ،فهذا أقصى ما يمكنهم.
تـخيلوا كـل هـذا عـلى مسـتوى الـعلوم الـطبيعية ،فـكيف هـو الـحال مـع الـعلوم اإلنـسانـية؟ ربـما
يكفي هذا لفهم سلسلة االنهيارات غير املتوقعة في االقتصاد والعالقات بني الدول.
***
ت ــأم ــلوا ه ــذا ،ل ــكي ن ــصدق أن م ــا يح ــدث ف ــي الش ــرق األوس ــط ب ــأن ــه "م ــؤام ــرة" مخ ــطط ل ــها
مس ــبقا ،ع ــلينا أن ن ــصدق ب ــأن امل ــتآم ــر "أم ــيرك ــا ف ــي ه ــذه ال ــحال" دب ــرت ق ــيام ص ــدام حس ــني
ب ــاح ــتالل ال ــكوي ــت ع ــام  ،1990وق ــيام ت ــحال ــف دول ــي يح ــرر ال ــكوي ــت ،ث ــم ي ــنقلب ع ــليها ت ــنظيم
ال ــقاع ــدة ال ــذي ك ــان ــت ت ــدع ــمه ض ــد االت ــحاد ال ــسوف ــييتي وي ــقوم ب ــتفجير ب ــرج ــي ال ــتجارة ف ــي
نــيويــورك ،لــيقوم بــوش االبــن بــاالنــتقام مــن أفــغانســتان واالطــاحــة بــصدام حســني عــام ،2003
ل ــيدخ ــل ال ــعراق ف ــي ف ــوض ــى وح ــرب ط ــائ ــفية ،ث ــم ت ــدب ــر ب ــال ــتأك ــيد ق ــيام ال ــبوع ــزي ــزي ،رح ــمه اهلل،
بح ــرق ن ــفسه ،وق ــدح ش ــرارة ال ــثورة ف ــي ت ــون ــس ث ــم م ــصر ث ــم ل ــيبيا ث ــم ال ــيمن ث ــم س ــوري ــة ،ث ــم
تـتدخـل إيـران وحـزب اهلل لـلدفـاع عـن نـظام األسـد ،ثـم تـدخـل الـقاعـدة عـلى الخـط وتـنقسم إلـى
عش ــرات ال ــتنظيمات ال ــفرع ــية وت ــتصارع ف ــيما ب ــينها ث ــم ت ــهيمن "داع ــش" ع ــلى املشه ــد وت ــطرد
الـقاعـدة وتحـل محـلها بـعد أن يتسـلل إلـيها عـناصـر مـن الـبعثيني أتـباع صـدام حسـني لـنصل
إلى ما نحن عليه اليوم ..هل باالمكان تصور كل هذا على أنه "خطة مسبقة" ؟
ان فــوز بــوش االبــن بــاالنــتخابــات مــثال هــو مــا يــقصده عــلماء فــيزيــاء الــفوضــى بــتأثــير الــفراشــة
بـالتحـديـد .حـدث صـغير وربـما عـادي جـدا يحـدث هـنا ،سـيكون سـببا فـي كـارثـة كـبرى هـناك
يوما ما.
***
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وم ــا دم ــنا نتح ــدث ع ــن أم ــيرك ــا ،ف ــي امل ــوروث ال ــشعبي األم ــيرك ــي أغ ــنية ج ــميلة وق ــدي ــمة ت ــقول
كلماتها:
بسبب سقوط مسمار سقطت حدوة الفرس،
وبسبب سقوط الحدوة فقد الفرس توازنه،
وبسبب ف ْقد الفرس توازنه سقط الفارس،
وبسبب سقوط الفارس انهزم الجيش في املعركة،
وبسبب هزيمة الجيش سقطت اململكة،
كل هذا بسبب مسمار
***
تـ ــأمـ ــلوا فـ ــي هـ ــذا ..حـ ــدس الـ ــشعراء والـ ــفالسـ ــفة أحـ ــيانـ ــا أعـ ــمق بـ ــكثير مـ ــن حـ ــسابـ ــات عـ ــلماء
الرياضيات وفيزياء الكون.
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خربشات في العلم
م ــع ال ــتقدم ال ــعلمي وال ــتقني ف ــي ال ــعقدي ــن األخ ــيري ــن تح ــدي ــدا ن ــشأت ال ــعدي ــد م ــن ق ــطاع ــات
األعـمال واألسـواق الجـديـدة ،مـنها سـوق يـطلق عـليه اسـم "سـوق الـبيانـات" ،data market
تـبلغ حجـم أربـاحـه الـسنويـة أكـثر مـن  23مـليار يـورو حسـب تـقريـر عـام  ،2013ويـحقق نـموا
متزايدا كل عام.
مـن نـماذج مـنتجات سـوق الـبيانـات ،شـركـات تـزود الـباصـات وشـاحـنات الـنقل بـمعلومـات عـن
حـركـة الـطرق ،وشـركـات تـبيع مـعلومـات عـن الـطقس وأخـرى تـبيع مـعلومـات عـن خـرائـط املـالحـة
في األرض والجو والبحر وغيرها.
تــعد شــركــة غــوغــل أكــبر "جــامــع بــيانــات شــخصية" فــي الــعالــم ،ومــن أكــبر الــرابــحني فــي ســوق
ال ــبيان ــات ،تج ــمع ال ــبيان ــات ال ــشخصية م ــن م ــالي ــني املس ــتخدم ــني "م ــجان ــا" ث ــم ت ــعيد ت ــرت ــيبها
وبيعها للشركات باملليارات.
ماذا نعرف نحن وماذا لدينا؟ لدينا قتل وتعذيب وخطاب سب وتكفير.
***
كــثير مــن املســلمني الــيوم ال يــميزون بــني مــفهوم "املســتقبل" ومــفهوم "الــغيب" ،وبــكل بــساطــة
ي ــأت ــي متخ ــلفون وي ــغلقون ك ــل أب ــواب ع ــلوم املس ــتقبل ب ــحجة أن ــها غ ــيب ،ب ــل وص ــل األم ــر ع ــند
هــؤالء الحــمقى لــدرجــة انــكار نــتائــج الــسونــار الــذي يــقول لــلزوجــني مــا هــو جــنس الــجنني خــالل
فترة الحمل ..يشاهدون ذلك على الشاشة وينكرونه.
***
فـي السـتينيات مـن الـقرن العشـريـن تـربـع آينشـتايـن عـلى عـرش الـفيزيـاء والـريـاضـيات بسـبب
نــظريــته "النســبية" ،ثــم جــاءت نــظريــة "كــوانــتم" بــتصورات جــديــدة مــع مــاكــس بــالنــك ونــيلز بــور
وه ــيازن ــبيرج وب ــول دي ــراك وغ ــيره ــم ،وه ــي ت ــصورات غ ــري ــبة ف ــعال ل ــكنها ت ــقدم إج ــاب ــات ع ــلمية
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ملــشكالت مــعقدة فــي الــفيزيــاء الــكالســيكية ،لــدرجــة أن آينشــتايــن أنــكرهــا تــمامــا وسخــر مــنها،
إال أن العلم الحديث أثبت صدق نظرية الكوانتم.
ال ــعجيب ف ــعال ،أن اب ــراه ــيم ال ــنظام )ش ــيخ امل ــعتزل ــة وأس ــتاذ ال ــجاح ــظ( ق ــال ف ــي ع ــام 800م
ت ــقري ــبا ان "ال ــجسم ي ــمكن أن ي ــنتقل م ــن م ــكان إل ــى م ــكان آخ ــر دون امل ــرور ب ــوس ــط ب ــينهما"،
وهذا هو جوهر نظرية الكوانتم.
م ــا ه ــذا ال ــعقل ال ــجبار ال ــذي أدرك ح ــقيقة ع ــلمية ت ــخال ــف أس ــس ال ــعقل وامل ــنطق وك ــل م ــبادئ
وبديهيات املكان والزمان ؟
أب ــو ال ــكيمياء ال ــعال ــم ال ــعرب ــي ج ــاب ــر ب ــن ح ــيان ق ــال ف ــي ع ــام 800م أي ــضا "إن ف ــي ق ــلب ك ــل
ذريرة )تصغير لذرة الغبار( طاقة تكفي إلحراق كل بغداد".
يـ ــا لـ ــلقدرة الـ ــعقلية الـ ــخارقـ ــة ،هـ ــذا مـ ــا أثـ ــبته آينشـ ــتايـ ــن بـ ــعد  1150عـ ــامـ ــا ..أيـ ــن كـ ــنا وأيـ ــن
أصبحنا.
***
ف ــي ع ــام  1997ب ــدأ رئ ــيس وزراء س ــنغاف ــورة ج ــوه ش ــوك ت ــون ــغ رح ــلة ال ــنهضة ف ــي ب ــالده م ــن
خ ــالل إص ــالح ال ــتعليم ،ورف ــع ش ــعار "م ــدرس ــة ت ــفكر ..وط ــن ي ــتعلم" ،وك ــان ي ــردد دائ ــما "ت ــقدم
الوطن من تقدم املواطن" ولذلك نجح.
قــصة نــجاح ســنغافــورة بــدأت عــندمــا تــبنت الــدولــة االنــتقال فــي الــتعليم مــن الــحفظ والــتلقني،
إلى التفكير الناقد ومهارات التعلم الذاتي.
هكذا تقوم الدول وتنهض ،فال عجب أننا في انحطاط وتخلف.
باملناسبة ..تعتبر سنغافورة منذ سنوات طويلة ،صاحبة أفضل نظام تعليمي في العالم.
املجد لهم ،ولرئيس وزرائهم جوه شوك تونغ.

131

***
ك ـ ــان د.م ـ ــصطفى مح ـ ــمود ،رح ـ ــمه اهلل ،ي ـ ــقول ب ـ ــلهجته امل ـ ــصري ـ ــة الج ـ ــميلة "دول ـ ــنا املتخ ـ ــلفة
بــصراعــاتــها الــطائــفية تــعتبر زي "الــنسانــيس" )الــقرود( بــالنســبة لــدول أوروبــا الــتي تــجاوزت
ذلـك ،الـغرب حيسـتغنوا عـننا خـالـص ،عـمالـني يـنتجوا مـصادر طـاقـة بـديـلة وتـكنولـوجـيا مـتقدمـة
وك ــل اح ــتياج ــات ــهم ب ــنفسهم ..وحيس ــبون ــا زي ال ــنسان ــيس ن ــتخان ــق ع الشج ــر ،وه ــما ي ــتفرج ــوا
علينا ويضحكوا".
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أزمة الدوالر األميركي ..والعالم
مـنذ بـدايـة الـقرن الـتاسـع عشـر ولـغايـة نـهايـة الحـرب الـعاملـية األولـى عـام  1918كـانـت الـعملة
املــتداولــة عــاملــيا هــي الــجنيه االســترلــيني ،بســبب تــوســع بــريــطانــيا الــعظمى الــجغرافــي آنــذاك،
ولـوجـود مـصرف مـركـزي لـديـها .كـانـت الـعمالت كـلها مـدعـومـة بـغطاء مـن الـذهـب ،وكـان الـجنيه
االس ــترل ــيني ال ــواح ــد ي ــعادل  7.9غ ــرام ــات ،ي ــليه ال ــدوالر األم ــيرك ــي  1.5غ ــرام ،ي ــليه ال ــروب ــل
ال ــروس ــي  744م ــلليغرام ــا ،ث ــم امل ــارك األمل ــان ــي  398م ــلليغرام ــا ،ث ــم ال ــفرن ــك ال ــفرن ــسي 322
ملليغراما من الذهب.
***
إلــى غــايــة عــام  1913لــم يــكن ألمــيركــا مــصرف مــركــزي ،ولــكن مــع تــعاظــم دورهــا الــسياســي
والــعسكري خــاصــة فــي الحــرب الــعاملــية الــثانــية ،بــدأت بــفرض عــملتها عــلى الــعالــم .وفــي عــام
 1944عــندمــا بــدأت مــحادثــات "بــريــتون وودز" حــول االتــفاق عــلى نــظام نــقدي عــاملــي جــديــد،
ف ــرض ــت ال ــوالي ــات املتح ــدة رؤي ــتها وت ــم اع ــتماد ال ــدوالر األم ــيرك ــي ب ــإش ــراف امل ــصرف امل ــرك ــزي
األمـيركـي كـعملة أسـاسـية لـلتبادل الـتجاري بـني الـدول ،لـكن إلـى هـنا كـان الـذهـب اليـزال هـو
الغطاء الداعم للعمالت.
هـذا الـوضـع ـ هـيمنة الـدوالر األمـيركـي ـ لـم يـعجب فـرنـسا وبـريـطانـيا ،فـقامـا مـنذ عـام 1968
بــعمليات تــبديــل واســعة لــلعملة بهــدف افــراغ الخــزيــنة األمــيركــية مــن الــذهــب ،وبــالــفعل تســببت
تــلك الــعمليات فــي أضــرار بــالــغة بــاالقــتصاد األمــيركــي ،مــا دفــع الــرئــيس نــيكسون آنــذاك عــام
 1971إلصــدار قــرار يــقضي بــإلــغاء تــبديــل الــدوالر بــالــذهــب ،ومــنذ ذلــك الــحني تــحول الــعالــم
لــلتعامــل بــالــدوالر دون غــطاء مــن الــذهــب ،وإنــما بــدعــم مــن ســندات حــكومــية فــقط ،وكــان هــذا
بـدايـة تـحول الـدوالر مـن عـملة قـويـة تسـتند لسـلعة مـاديـة حـقيقية )الـذهـب( إلـى عـملة ورقـية بـال
قــيمة حــقيقية ..وبــدأت مــعها رحــلة املــضاربــات وألــوان شــتى مــن الــتعامــالت الــورقــية الــوهــمية
التي أدخلت أميركا والعالم معها في دوامة األزمات االقتصادية املدمرة.
***
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تـشير املـعلومـات الـتي تـم جـمعها عـام  2008إلـى أن املـال الـحقيقي املـوجـود فـي الـعالـم كـله
ي ــبلغ  %4.7م ــن امل ــال املس ــتخدم ،أي أن  %95.3م ــن امل ــال املس ــتخدم ه ــو وه ــمي ومج ــرد
أرقام على شاشات الكمبيوتر.
ويــؤكــد خــبراء االقــتصاد أن الــدوالر األمــيركــي )الــورقــي( تــم تــصميمه بــطريــقة تــؤدي إلفــالســه
ب ــني ف ــترة وأخ ــرى )دورة اق ــتصادي ــة( ،ذل ــك أن ــه ع ــملة ورق ــية ،ف ــكلما ت ــم ط ــباع ــة أوراق ن ــقدي ــة
ج ــدي ــدة ي ــؤدي ذل ــك الن ــخفاض ق ــيمتها ف ــي ال ــسوق )وه ــو م ــا ي ــسمى ب ــالتضخ ــم( ،ويس ــتمر
الـوضـع إلـى أن يـبلغ التضخـم درجـة االنـفجار ،فـتتم الـتسويـات مـن خـالل إسـقاط الـقروض أو
فــوائــدهــا والــعودة لــنقطة الــصفر ..لــكن مــن الــذي يــحصل عــلى الــقروض الــكبرى؟ انــهم كــبار
"الـرأسـمالـية الـجشعة" ،ومـن الـذي يـدفـع؟ انـهم بـال شـك أنـا وأنـت مـن البسـطاء الـذيـن يـشكلون
 %99من البشر.
***
ه ــذا ل ــيس ت ــنظيرا واف ــتراض ــات ـ أو اف ــتراءات ـ ه ــذا ه ــو ال ــواق ــع ف ــعال ،ول ــذل ــك ب ــدأت ك ــثير م ــن
الـدول تـتجه ملـا يـسمى بـاالقـتصاد اإلسـالمـي ،والـتي تـعتبر مـالـيزيـا ومـؤخـرا اإلمـارات الـشقيقة
مــن الــدول الــرائــدة فــيه ،ألن االقــتصاد اإلســالمــي ال يــعترف بــالــعملة الــورقــية ،كــما ليســت لــه
عــملة محــددة هــي املــفضلة ،وإنــما األمــر مــتروك لــتوافــق الــناس عــلى أشــياء مــاديــة ذات قــيمة
حـقيقية ،قـد يـكون الـذهـب أو الـفضة أو املـلح أو حـتى الـقواقـع البحـريـة ..ال يـهم مـادام أن لـها
قيمة فعلية.
***
بـاملـناسـبة ..الـواليـات املتحـدة األمـيركـية دولـة مـفلسة ،بـلغ حجـم الـديـن الـعام حـوالـي  20تـرلـيون
دوالر أمــيركــي ،مــا يــعادل  %98مــن الــناتــج املحــلي .عــلما بــأنــه عــندمــا بــلغ الــديــن الــعام 17
ترليونا ،قامت الحكومة بإلغاء آالف الوظائف وإغالق مئات املكاتب الفدرالية.
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***
فـي عـام  1997أطـلقت مـالـيزيـا عـملة "الـديـنار اإللـكترونـي" املـسنودة بـغطاء مـن الـذهـب ،ومـنذ
ذل ــك ال ــحني ب ــلغ ع ــدد امل ــتعام ــلني به ــذه ال ــعملة أك ــثر م ــن  600أل ــف وب ــنمو  .%10ه ــذا ه ــو
املستقبل الذي ال مكان فيه للمتأخرين أمثالنا.
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التفاعل االجتماعي لفهم أفضل لإلسالم
فـ ــي عـ ــلم االجـ ــتماع ،يـ ــسمى السـ ــلوك املـ ــتبادل بـ ــني األفـ ــراد فـ ــي املـ ــجتمع بـ ــاسـ ــم "الـ ــتفاعـ ــل
االجــتماعــي" ،والســلوك املــتبادل يــتضمن الــكالم واألفــعال بــني البشــر بــعضهم الــبعض ،ومــن
الـتفاعـل االجـتماعـي تـنشأ "الـعالقـات االجـتماعـية" مـثل الـزواج والـصداقـة والـزمـالـة فـي الـعمل
واملــنافــسة والــتعاون والــصراع والحــروب ..الــخ .مــشكلة مــعظم املســلمني الــيوم ـ خــاصــة ذوي
ال ــفكر ال ــرج ــعي )ال ــرج ــوع ل ــعصر م ــعني( ـ أن ــهم ي ــعتقدون ب ــأن "ال ــتفاع ــل االج ــتماع ــي" ال ــذي
ح ــصل ب ــني املس ــلمني ف ــي ب ــداي ــة اإلس ــالم ه ــو "أم ــر إل ــهي" ث ــاب ــت وي ــجب أن ي ــعمم ع ــلى ك ــل
البشـر فـي كـل أنـحاء األرض ،والـكواكـب األخـرى ربـما لـو أمـكن .يـعتبرونـه هـو اإلسـالم ،وهـذا
غــير صــحيح بــالــتأكــيد ،ألن مــا حــصل بــني املســلمني فــي ذلــك الــعصر هــو "تــفاعــل اجــتماعــي"
طـبيعي جـدا يـتفق مـع طـبيعة ذلـك الـعصر ،وال يـمكن تـعميم ذلـك الـتفاعـل االجـتماعـي عـلى كـل
املجتمعات وفي كل األزمنة ،فلكل مجتمع وفي كل زمان خصوصيته االجتماعية.
***
اإلس ــالم ه ــو اإلس ــالم ف ــي ك ــل ال ــعصور وف ــي ك ــل م ــكان ،ال خ ــالف ع ــلى ه ــذا ،ل ــكن ع ــلينا أن
ن ــفهم أن اإلس ــالم ه ــو م ــعتقدات وأح ــكام إل ــهية ،نج ــده ــا ف ــي ال ــقرآن ال ــكري ــم وف ــي ال ــتقري ــرات
ال ــثاب ــتة ع ــن ال ــرس ــول ص ــلى اهلل ع ــليه وس ــلم ،ول ــيس م ــن ال ــتفاع ــل االج ــتماع ــي ب ــني املس ــلمني،
بـمعنى أن السـلوكـيات الـتي تـمت بـني املسـلمني فـي ذلـك الـعصر هـي سـلوكـيات تـعبر عـن ذلـك
امل ــجتمع ،ال ــذي ل ــه خ ــصوص ــيته ف ــي ال ــتعبير ع ــن ال ــفرح والخ ــطبة ودف ــع امله ــر وح ــفلة ال ــعرس
وط ــبخ ال ــطعام وال ــلبس وت ــنظيم ال ــسوق وال ــلغة واع ــتبارات امل ــكان ــة االج ــتماع ــية وأه ــمية ال ــقرب
وال ــبعد ب ــني أب ــناء ال ــعموم ــة ..وك ــذل ــك ال ــصراع ــات ال ــتي دارت ب ــينهم آن ــذاك ،ف ــهي ك ــلها ن ــتاج
تـ ــفاعـ ــل اجـ ــتماعـ ــي لـ ــذلـ ــك الـ ــعصر ،الـ ــصراع ذاتـ ــه لـ ــيس هـ ــو اإلسـ ــالم وال يـ ــؤسـ ــس عـ ــليه أيـ ــة
مقدسات.
***
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البــد أن يــميز املســلمون بــني مــا هــو "اجــتماعــي" بــطبيعته ،وبــني اإلســالم بــوصــفه ديــن إلــهي،
اإلســالم ذاتــه يــختلف عــن املســلمني ،املســلمون بشــر يــعتنقون اإلســالم بــوصــفه ديــن ،والــديــن
يختلف عن املجتمع واألفراد.
الح ــظوا ..ان اس ــتمرار ت ــقات ــل ال ــسنة وال ــشيعة به ــذه ال ــوح ــشية م ــنذ ق ــرون ه ــو ن ــتيجة ط ــبيعية
العــتبار "الــتفاعــل االجــتماعــي" بــني املســلمني آنــذاك بــمنزلــة أحــكام ديــنية ومــعتقدات ،أي جــزء
من اإلسالم.
***
ب ــاخ ــتصار ..اإلس ــالم ذات ــه ه ــو م ــا ق ــرره اهلل ع ــز وج ــل ول ــيس م ــا ف ــعله ال ــناس ف ــي امل ــجتمع
االسـالمـي ،املـجتمع "يـطبق" أحـكام اإلسـالم ويـمارس الـشعائـر الـديـنية ،ال يـنتجها ،انـه فـقط
ي ــمارس ــها وي ــتعام ــل ب ــها ،ال ي ــصنعها .ول ــفهم أسه ــل ت ــخيلوا أن "ال ــتفاع ــل االج ــتماع ــي" م ــثل
"الــتفاعــل الــكيميائــي" بــني املــواد ،فــاملــواد تــتفاعــل ويــنتج عــن تــفاعــلها مــواد جــديــدة وعــالقــات
جـديـدة ونـتائـج جـديـدة )ألـوان ،أصـوات انـفجارات أشـكال ..الـخ( ،وبـاملـثل الـتفاعـل االجـتماعـي
بــني أفــراد املــجتمع يــنتج عــنه عــالقــات جــديــدة وتــعامــالت جــديــدة ومــفاهــيم جــديــدة .وعــلى كــل
مـجتمع أن يـوجـد أفـضل الـنظم الـتي تـضمن اسـتقراره وتـقدمـه وفـقا لـطبيعة الـعصر ،عـليه أن
يـنتج قـواعـده هـو ال قـواعـد مـجتمع آخـر ،وفـي حـالـة املـجتمع اإلسـالمـي ،يـتم هـذا وفـقا ملـبادئ
وأحــكام اإلســالم الــتي تــمثل دســتورا إلــهيا خــالــدا .بــالــنهايــة ،نــحن بــحاجــة إلــى فــهم مــبادئ
اإلس ــالم ل ــنؤس ــس ع ــليها ن ــظما إداري ــة واق ــتصادي ــة وس ــياس ــية واج ــتماع ــية ..ال ــخ ،ول ــيس إل ــى
اجترار صراعات املسلمني في هذا العصر أو ذاك.
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حضارة نصف مخ
رغـم انـه ظـاهـريـا يـبدو ان فـصي املـخ ،األيـمن واأليسـر مـتطابـقني مـن الـناحـية الـسيمتريـة ،أي
ب ــينهما ت ــناظ ــر ت ــام ،إال ان ال ــعلم أث ــبت أن ل ــكل ف ــص م ــنهما "م ــجاالت وظ ــائ ــف" ت ــختلف ع ــن
اآلخـر ،فـثبت عـلميا أن الـفص األيسـر مـن املـخ هـو املـسؤول عـن الـنطق ،الـعمليات الـحسابـية،
العمليات املنطقية والترابط بني األشياء )السببية( وجميع العمليات الهندسية والرياضية.
ب ـ ــينما ي ـ ــختص ال ـ ــفص األي ـ ــمن ب ـ ــال ـ ــعمليات ال ـ ــروح ـ ــية وإدراك امل ـ ــعطيات ال ـ ــتي ت ـ ــشكل الح ـ ــقا
املعتقدات واألفكار الدينية ،وكذلك عن االلهام واالبداع والفنون والغيبيات عموما.
ل ــذل ــك ،ي ــصف ك ــثير م ــن ال ــعلماء ال ــحضارة ال ــغرب ــية ب ــأن ــها ح ــضارة ال ــفص األيس ــر م ــن امل ــخ،
فـ ــاإلنـ ــسان الـ ــغربـ ــي بـ ــصورة عـ ــامـ ــة يسـ ــتخدم جـ ــزءه األيسـ ــر مـ ــن املـ ــخ بـ ــصورة أكـ ــبر ،بـ ــينما
الـحضارة الشـرقـية فـمن الـواضـح جـدا أنـها حـضارة الـفص األيـمن فـقط .هـذا واضـح جـدا مـن
خـالل اإلنـتاج الـحضاري لـكل مـنهما ،فـالـغرب مـتميز بـالـعلم والـتكنولـوجـيا ،بـينما الشـرق يـمتاز
بالشعر والروحانيات.
***
هـناك تـجارب عـديـدة مـثيرة حـول تـشكل وتـكويـن الـتعصب للجـماعـة أو لـألفـكار واملـعتقدات عـند
األف ــراد ،م ــنها تج ــرب ــة ت ــثبت أن ال ــتعصب ي ــعني ف ــعليا اس ــتخدام م ــنطقة ال ــتفكير ال ــعاط ــفي
املـ ــوجـ ــودة فـ ــي الـ ــفص األيـ ــمن مـ ــن املـ ــخ ،ولـ ــيس الـ ــتفكير املـ ــنطقي والـ ــهندسـ ــي والـ ــريـ ــاضـ ــي
وال ــفلسفي امل ــوج ــود ف ــي ال ــفص األيس ــر ..ث ــبت ه ــذا ف ــعال م ــع م ــئات األش ــخاص م ــمن ج ــرى
تـقسيمهم لـفريـقني ،فـفي كـل مـرة تـضيء وتـتوهـج عـالمـات مـنطقة الـتفكير الـعاطـفي فـي الـفص
األيــمن عــندمــا يــتم ســؤالــهم عــن رأيــهم بــفريــق كــرة قــدم أو حــزب ســياســي أو مــظاهــر ديــنية أو
سياسية ..الخ.
ب ــينما ت ــتوه ــج م ــنطقة ال ــتفكير ال ــعلمي وامل ــنطقي أك ــثر ع ــندم ــا ي ــتعلق األم ــر ب ــقضاي ــا ع ــام ــة أو
علمية ال تثير بطبيعتها خالفات سياسية أو إيديولوجية.
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هـذا يـعني بـوضـوح أنـنا نسـتخدم مـنطقة الـتفكير الـعاطـفي فـي مـعظم شـؤون حـياتـنا ،ونـعطل
مــنطقة الــتفكير الــعلمي ،وهــذا يــتم عــن عــمد وإرادة بهــدف االنــتصار أليــديــولــوجــيا أو مــعتقد،
ول ــو ك ــان ب ــاإلم ــكان رؤي ــة امل ــناط ــق النش ــطة ف ــي رؤوس ال ــناس خ ــالل أح ــادي ــثهم ون ــقاش ــات ــهم،
لـرأيـنا تـوهـج الـفص األيـمن بـاسـتمرار ،حـيث مـنطقة الـتفكير الـعاطـفي الـخالـي مـن أي مـنطق
وعقالنية وموضوعية.
***
ن ــحن ن ــحتاج بش ــدة ال ــى ت ــطوي ــر ت ــقنيات اإلك ــثار م ــن اس ــتخدام ال ــفص األيس ــر م ــن أدم ــغتنا،
مـ ــقابـ ــل الـ ــتقليل كـ ــثيرا مـ ــن اسـ ــتخدام الـ ــفص األيـ ــمن ،بهـ ــدف اسـ ــتعادة الـ ــتوازن املـ ــفقود فـ ــي
حـضارتـنا ومـن أجـل الـحفاظ عـلى مـا تـبقى فـينا مـن إنـسانـية ،وهـذا مـمكن بـطرق عـلمية مـثبتة
عــن طــريــق تــطويــر مــناهــج الــتعليم الــتي تــقوم عــلى تــنمية الــتفكير الــعلمي والــعقالنــي واالبــتعاد
عــن تــقنيات الــحفظ والــتلقني وخــطابــات الــتهييج الــعاطــفية ،ولــلفلسفة والــريــاضــيات هــنا شــأن
كبير.
تــأمــلوا فــي نــوعــية الخــطابــات الــفاعــلة واملــؤثــرة فــي بــلدانــنا والــتي تســتقطب الــحشود بــاآلالف،
ان ــها ت ــلك الخ ــطاب ــات ال ــعاط ــفية ال ــخال ــية م ــن امل ــنطق وال ــعقالن ــية ،خ ــطاب ــات الس ــب وال ــتكفير
واإلق ــصاء وادع ــاء ال ــبطوالت ال ــزائ ــفة ،ألن م ــعظم ال ــناس يس ــتخدم ــون الج ــزء األي ــمن م ــن امل ــخ
فــقط ،ولــذلــك إذا حــاول شــخص مــا أن يتحــدث بــلغة عــلمية ومــنطقية ومــوضــوعــية فــلن يجــد مــن
يسـتمع إلـيه أو يـفهمه ،فهـذه خـطوة الحـقة تـتطلب أوال تـوافـر أشـخاص مـهيئون لـلتعاطـي مـع
خـ ــطاب عـ ــقالنـ ــي ،نـ ــحتاج أوال لـ ــتقنيات تـ ــجعلهم يسـ ــتخدمـ ــون الجـ ــزء األيسـ ــر مـ ــن املـ ــخ لـ ــكي
يتمكنوا من فهم الحديث العقالني والعلمي.
املــسألــة بــاخــتصار أشــبه بــجهاز تــشغيل الــفيديــو ،فــأنــت ال تســتطيع أن تــضع قــرصــا مــدمــجا
 dvdفـي جـهاز قـديـم مـخصص للشـرائـط املـمغنطة ،نـحتاج أوال لـتطويـر آلـية تـفكيرنـا وتـعامـلنا
مــع املــعطيات بــحيث ال نــقبل األفــكار ملجــرد أنــها صــادرة عــن شــخص يــلبس بمظهــر مــعني أو
يحمل لقبا ما.
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وهـذا لـن يـتم إال مـن خـالل تـطويـر الـتعليم واالنـتقال بـه مـن مـناهـج الـحفظ والـتلقني إلـى مـناهـج
التفكير النقدي والبحث الحر.
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حول إحساس املسلم بالذنب
ال أعــرف شــعبا تــعامــل مــع مــرحــلة "مــا بــعد الحــرب" مــثلما فــعل الــشعب األملــانــي بــعد الحــرب
الــعاملــية الــثانــية مــن حــيث مــحاســبة الــنفس وتــصحيح األخــطاء .فــي عــام  ،1946بــعد نــهايــة
الحـرب بـأشهـر ،نشـر الـفيلسوف الـوجـودي وعـالـم الـنفس األملـانـي الـعظيم كـارل يـاسـبرز كـتابـا
بــعنوان "مــسألــة إحــساس األملــان بــالــذنــب" ،تحــدث فــيه عــن فــظائــع الــنازيــة ضــد الــيهود ،وهــو
ال ــذي ع ــاش ج ــزءا م ــن ت ــلك الج ــرائ ــم وع ــان ــى م ــنها م ــع زوج ــته ال ــيهودي ــة ،ف ــقد ت ــم ط ــرده م ــن
الجامعة وواجه الكثير من التنكيل واإلقصاء.
وبـخالف املـوقـف املخـزي لـزمـيله الـفيلسوف مـارتـن هـيدجـر الـذي دعـم الـنازيـة ودافـع عـنها ،كـان
مــوقــف يــاســبرز مشــرفــا وأكــثر إنــسانــية ،مــثله مــثل الــفيلسوفــة األملــانــية حــنا أرنــدت الــتي وقــفت
فـي مـسألـة مـحاسـبة الـشعب األملـانـي مـوقـفا عـقالنـيا ومـوضـوعـيا أثـار عـليها حـينها عـداء قـومـها
من اليهود.
تـناول يـاسـبرز مـوضـوع الـشعور بـالـذنـب  schuldبـدراسـة نـفسية مـعمقة ،ذكـر فـيها ان أصـل
امل ــصطلح ي ــعود ل ــكلمة ي ــون ــان ــية ق ــدي ــمة ت ــعني "ال ــتغطية" ،وه ــو ال ــفعل ال ــذي ي ــقوم ب ــه ال ــشخص
غـالـبا حـني يـشعر بـالخجـل أو الخـزي ،فـيقوم بـتغطية وجـهه ،وهـذا مـا تـعبر عـنه مـنحوتـة روديـن
ال ــشهيرة "ح ــواء ب ــعد ال ــسقوط" ،ح ــيث يظه ــر ال ــتمثال ام ــرأة ت ــغطي وج ــهها وت ــنحني خ ــجال..
لشعورها بالذنب ربما.
يـاسـبرز تـطرق لجـرائـم الـنازيـة وانـتقدهـا بشـدة ،إال أنـه عـارض الـدعـايـة الـغربـية الـتي نشـطت
ب ــعد الح ــرب ال ــعامل ــية ال ــثان ــية خ ــاص ــة ف ــي أم ــيرك ــا وف ــرن ــسا واالت ــحاد ال ــسوف ــييتي ف ــي م ــحاول ــة
لتحـميل الـشعب األملـانـي كـله ذنـب مـا اقـترفـه الـنازيـون ،مـع أن الـنازيـة فـي نـهايـة األمـر حـزب
سياسي وصل للسلطة باختيار الناس عن طريق االنتخابات.
***
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رغــم تــرديــد كــثير مــن كــبار املــسؤولــني الــغربــيني بــعد كــل حــادثــة "إرهــابــية" يــنفذهــا مســلم بــأن
"اإلسـ ــالم بـ ــريء مـ ــن اإلرهـ ــاب ،وأن هـ ــؤالء اإلرهـ ــابـ ــيني ال يـ ــمثلون اإلسـ ــالم ،"..إال أن نـ ــتاج
الجهــد اإلعــالمــي الــغربــي كــكل هــو فــي الــحقيقة تــرســيخ لــنفس الــفكرة الــتي جــرى تــرســيخها
فــي أملــانــيا بــعد الحــرب الــعاملــية الــثانــية ،وهــي تحــميل "كــل املســلمني" شــعورا عــميقا بــالــذنــب
والخـزي ،مـا يـجعلهم فـي وضـع أضـعف وبـحالـة خـنوع واسـتسالم تـام لـتقبل الـقصف والـقمع
وســقوط آالف الــضحايــا املــدنــيني هــنا وهــناك خــالل عــمليات "مــكافــحة اإلرهــاب" ،تــمامــا مــثلما
يــتقبل األملــان إلــى الــيوم بــخنوع وانــكسار الــدفــاع عــن كــل مــا هــو يــهودي ،بــل ويــدافــعون عــن
الصهيونية املجرمة حتى ،كل هذا بسبب شعورهم بالذنب تجاه ما جرى لليهود.
املســلم الــيوم يــشعر بــاالنــكسار والــخوف وحــالــة مــن الــشعور الــعام بــالــذنــب وكــأنــه مــسؤول عــن
كـل مـا تـفعله الـتنظيمات املـتطرفـة هـنا وهـناك ،رغـم إدراكـه بـأنـه بـريء تـمامـا مـن كـل مـا يجـري
حــولــه ،فــهو بــالــنهايــة "مــواطــن مــنزوع الــحقوق" ،ال يــختار مــن يــحكمه وال يــشارك فــي أي قــرار
ال من قريب وال من بعيد.
***
تـقول عـاملـة اإلنـثروبـولـوجـيا روث بـنديـكت فـي دراسـتها الـقيمة حـول الـتمييز بـني مـفاهـيم الخـزي
وال ــشعور ب ــال ــذن ــب وب ــني ال ــشعور ب ــاإلح ــراج ،إن ال ــشعور ب ــال ــذن ــب ي ــأت ــي م ــن ان ــتهاك ال ــقيم
ال ــخاص ــة ب ــال ــفرد ول ــيس ال ــقيم ال ــثقاف ــية واالج ــتماع ــية ،أي أن ال ــذن ــب ش ــعور ف ــردي ي ــنتج ع ــن
سلوك محدد.
نــفهم مــن هــذا أن مــا تــفعله آلــة اإلعــالم الــغربــي املــؤدلــجة ضــد اإلســالم واملســلمني هــو تــحويــل
املسـلم الـفرد ملـوضـوع عـام ،تحـمله مـسؤولـية عـامـة يـنشأ عـنها شـعور عـام بـاملـسؤولـية عـن كـل
جريمة يرتكبها أي مسلم في أي مكان في العالم ،حتى لو كانت مخالفة مرور.
***
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نـحن أيـضا شـركـاء فـي صـنع حـالـة الـشعور الـعام بـالـذنـب ،فـكثير مـن "الـنقد الـذاتـي" هـو فـي
الـحقيقة لـيس نـقدا ،بـل مـرضـا نـفسيا يـسميه فـرويـد "عـقدة الـذنـب"  ،guilt complexوكـثير
منا يمارس عقدة الذنب عند الحديث عن الغرب ..نجلد ذاتنا بعنف.

143

دروس من علم االجتماع
كــان مــؤســس عــلم االجــتماع الحــديــث أوجســت كــونــت يــعتقد بــأن "أنــماط" الســلوك اإلنــسانــي
مـتشابـهة فـي كـل املـجتمعات قـديـما وحـديـثا ،ويـقول بـأن كـل املـجتمعات البشـريـة مـرت بـنفس
امل ــراح ــل ال ــتاري ــخية خ ــالل رح ــلة ت ــطوره ــا .وب ــال ــتال ــي ،ف ــهم ه ــذه امل ــراح ــل ي ــعني ف ــهم ال ــحاض ــر
والتنبؤ العلمي باملستقبل أيضا.
أوجسـت كـونـت يتحـدث عـن “أنـماط السـلوك” ،أي الـقوالـب الـتي تـشكل السـلوك ولـيس السـلوك
ذاتـه ،مـثال ،كـل املـجتمعات لـديـهم تـصورات ومـفاهـيم حـول الـصواب والخـطأ ،ويـتصرفـون بـناء
عـليها ،ويـنتظمون فـي الـدولـة الـتي تـصبح الـحكم الـذي يـفصل بـني الـناس فـي نـزاعـاتـهم الـتي
تنشــب دائــما حــول تحــديــد مــا هــو الــصواب أو الــحق ،ومــن الــذي يــقرره ،وعــندمــا تــفقد الــدولــة
حـياديـتها ونـزاهـتها ،وتـنحاز لـطرف مـن املـجتمع ضـد بـقية األطـراف ،فـالـنتيجة "الـحتمية" هـي
تــشكيل تــنظيمات خــارج إطــار الــدولــة ،تــحاول  -بــالــعنف غــالــبا  -اســتعادة شــيء مــن الــتوازن
والعدل املفقود.
هـذا الحـدث ،أي نـشأة تـنظيمات خـارجـة عـن طـوع الـدولـة تـكرر فـعال عـبر الـتاريـخ فـي مـختلف
امل ــجتمعات البش ــري ــة ،وف ــي ت ــاري ــخنا م ــثال ،ظه ــرت ج ــماع ــة "ال ــعيارون" ف ــي ال ــدول ــة األم ــوي ــة،
وظه ــرت ج ــماع ــة "الش ــطار" ف ــي ال ــدول ــة ال ــعباس ــية ،وق ــبلهم ظه ــر "ال ــصعال ــيك" ف ــي م ــختلف
م ــناط ــق ال ــعرب ق ــبل اإلس ــالم .ورب ــما تفس ــر ال ــشخصية األس ــطوري ــة ف ــي األدب االنج ــليزي
القديم "روبن هود" املقصود هنا بوضوح.
ف ــفي الش ــرق وال ــغرب ،ق ــدي ــما وح ــدي ــثا ،ه ــناك دائ ــما ت ــنظيمات ت ــتشكل خ ــارج إط ــار ال ــدول ــة
لــتحارب الــدولــة أو الــقائــمني عــليها إذا اســتشرى بــني الــناس الــشعور بــفقدان الــعدل وحــياديــة
م ــؤس ــسات ال ــدول ــة وال ــقان ــون ،وف ــي ك ــل م ــجتمع ش ــخصيات م ــتميزة ت ــرت ــبط ف ــي أذه ــان ال ــناس
بــوصــفهم أبــطاال ومــنقذيــن ،بــعض هــذه الــشخصيات حــقيقية ،وبــعضها أســطوريــة مــن صــنع
"املخيال الشعبي" بلغة أستاذنا الفيلسوف املغربي محمد عابد الجابري.
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هــذا الحــدث املــتكرر فــي الــتاريــخ اإلنــسانــي وفــي كــل املــجتمعات البشــريــة ،هــو بــالتحــديــد مــا
يقصده أوجست كونت في نظريته حول "األنماط السلوكية املتكررة".
***
ق ــرأت ف ــي األس ــاب ــيع امل ــاض ــية ب ــعض ال ــكتب ع ــن ت ــاري ــخ األن ــدل ــس ،م ــنذ ن ــشأت ــها م ــع هج ــرة
ال ـ ــصحاب ـ ــي الج ـ ــليل م ـ ــوس ـ ــى ب ـ ــن ن ـ ــصير ع ـ ــام  91للهج ـ ــرة ،وم ـ ــرورا ب ـ ــأوج ازده ـ ــاره ـ ــا أي ـ ــام
عــبدالــرحــمن الــناصــر عــام  300للهجــرة ،وانــهيارهــا بــعد ذلــك بســبب الــصراعــات عــلى الــحكم
وال ــخيان ــات امل ــتبادل ــة ال ــتي أدت ل ــسقوط األن ــدل ــس ع ــام  897للهج ــرة ب ــعد ح ــكم دام ث ــمان ــية
قرون.
وكــنت أالحــظ دائــما بــدايــة انــهيار كــل مــرحــلة أو حــكم فــي مــدن ودول األنــدلــس حــدثــا مــتكررا
يــتمثل فــي تــكويــن تــنظيمات تخــرج عــن إطــار الــدولــة وتــبدأ بــقتال الــحاكــم تــحت نــفس الــحجة،
أي الـ ــشعور بـ ــالـ ــظلم االجـ ــتماعـ ــي وانـ ــحياز الـ ــدولـ ــة لجـ ــماعـ ــة دون أخـ ــرى .هـ ــذا هـ ــو الـ ــقالـ ــب
 patternأو "الـنمط" السـلوكـي وفـقا لـنظريـة أوجسـت كـونـت ،والـذي يظهـر بـوضـوح فـي عـاملـنا
اليوم في عدة مناطق من أوكرانيا شماال إلى أقصى الشرق.
***
ال أقـول بـأن الـتاريـخ يـسير فـي حـركـة دائـريـة كـما يـقول ابـن خـلدون ،وال أعـتقد بـصحة مـقولـة
"ال ــتاري ــخ ي ــعيد ن ــفسه" ،وإن ــما أع ــتقد ب ــوج ــود ق ــوان ــني ع ــام ــة ت ــحكم س ــلوك البش ــر ك ــما ت ــحكم
قـوانـني الـطبيعة حـركـة الـريـاح وتـمدد املـعادن وسـقوط األجـسام لـألسـفل .قـد تـختلف "مـظاهـر"
السـلوك وأدواتـه وأشـكال الـتعبير عـنه ،لـكن فـي املـحصلة ،ثـمة أنـماط سـلوكـية هـي الـتي تحـدد
مسيرة التاريخ ..قيام وسقوط الدول.
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ال أحد بريئا
ل ــم أع ــد أط ــيق ك ــثرة ال ــتساؤالت ال ــتي ت ــثار ح ــول "داع ــش" ،خ ــاص ــة أن م ــعظم األس ــئلة ت ــتسم
بالبالهة والجهل "مثل  :من هم ومن أين جاءوا ؟".
بـوضـوح وصـراحـة ،تـنظيم الـدولـة اإلسـالمـية )داعـش( هـو فـرع مـن تـنظيم الـقاعـدة فـي الـعراق،
ت ــأس ــس ع ــلى ي ــدي أب ــو م ــصعب ال ــزرق ــاوي ب ــاس ــم "ج ــماع ــة ال ــتوح ــيد وال ــجهاد" ب ــعد ال ــغزو
األم ــيرك ــي ل ــلعراق )ه ــذه ال ــتسمية ال ــرس ــمية امل ــعتمدة ف ــي األم ــم املتح ــدة( ع ــام  ،2004به ــدف
"طـرد األمـيركـان عـن بـالد املسـلمني" ،فـقد بـايـع الـزرقـاوي زعـيم الـقاعـدة آنـذاك بـن الدن عـلنا
ه ــو وم ــن م ــعه م ــن امل ــقات ــلني ،واس ــتمر ال ــتنظيم ب ــعد م ــقتل ال ــزرق ــاوي وق ــام خ ــليفته أب ــو ح ــمزة
املـهاجـر بـمبايـعة بـن الدن أيـضا ،ثـم بـايـعوا الـظواهـري عـندمـا تـولـى زعـامـة الـقاعـدة بـعد مـقتل
بـن الدن عـام  ،2011واسـتمر الـتنظيم تـابـعا لـلقاعـدة مـبايـعا لـلظواهـري إلـى أن دب الـخالف
عـلى الـزعـامـة بـينهم وبـني زعـيم جـبهة الـنصرة أبـو محـمد الـجوالنـي ،وجـبهة الـنصرة هـي أيـضا
فــرع مــن الــقاعــدة فــي ســوريــة ،تــأسســت أواخــر  ،2011وعــندمــا عجــز زعــيم الــقاعــدة د.أيــمن
ال ــظواه ــري ع ــن ح ــسم ه ــذا ال ــخالف ب ــني ال ــجوالن ــي زع ــيم ج ــبهة ال ــنصرة وال ــبغدادي زع ــيم
داعـش ،أعـلن الـبغدادي فـي مـايـو املـاضـي االنـشقاق عـن الـقاعـدة وانـتقد فـي شـريـط مـسموع
تــخاذل الــظواهــري وضــعفه وضــعف قــيادتــه .هــذه وقــائــع وتــاريــخ قــريــب جــدا مــوثــق بــالــصوت
والصورة ،وليس رأيا وال تحليال سياسيا.
***
ال نـشك لحـظة فـي وحـشية داعـش ،وضـررهـا الـكبير عـلى اإلسـالم واملسـلمني والـناس جـميعا،
لــكن مــن يــعتقد أن الــعنف والــوحــشية عــند داعــش فــقط فــهو مخــطئ وواهــم ،فــكل الــتنظيمات
املــقاتــلة فــي ســوريــة والــعراق بــما فــيها الــجيوش الــنظامــية وقــوات األمــن والشــبيحة واألحــزاب
الــداعــمة لــها مجــرمــون ومــتوحــشون بــنفس الــدرجــة ،وعــلى مــوقــع "يــوتــيوب" فــي االنــترنــت آالف
مـقاطـع الـفيديـو تظهـر الـعنف الـوحـشي غـير املسـبوق مـن الجـميع وضـد الجـميع ،وقـد شـاهـدت
آالف املـ ــقاطـ ــع لـ ــعمليات تـ ــعذيـ ــب وإعـ ــدامـ ــات بـ ــشعة بـ ــال رحـ ــمة ،وسـ ــط ابـ ــتسامـ ــات وضـ ــحك
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املـ ــنفذيـ ــن ..الـ ــذيـ ــن لـ ــم يـ ــنسوا الـ ــتقاط الـ ــصور مـ ــع الـ ــرؤوس املـ ــقطوعـ ــة واألجـ ــساد املـ ــسحوقـ ــة
واملمزقة.
***
ومــن يــعتقد أيــضا أن الــعلمانــيني أبــريــاء فــما عــليه إال أن يــقرأ الــتاريــخ جــيدا ،لــيدرك أن ثــالثــة
أربــاع الحــروب والــقتل والــدمــار فــي الــعالــم تــمت عــلى أيــدي زعــماء عــلمانــيني مــن أمــثال هــتلر
وســتالــني وغــيرهــما ،ومــن يــظن أن الــعنف مــرتــبط فــقط بــاملســلمني فــهو واهــم ومخــطئ أيــضا،
ف ــال ــتقاري ــر امل ــوث ــقة ب ــال ــصوت وال ــصورة وال ــوث ــائ ــق ال ــرس ــمية ت ــؤك ــد وح ــشية ال ــتنظيمات ال ــدي ــنية
األخ ــرى ،م ــن م ــمارس ــات ال ــيهود ف ــي فلس ــطني ،وم ــمارس ــات امل ــسيحيني ف ــي ج ــنوب اف ــري ــقيا،
ومــمارســات الــبوذيــني فــي بــورمــا واقــليم شــينغيانــغ فــي الــصني وتــيمور الشــرقــية وغــيرهــا ..ال
أحــد بــريء ،كــلهم مــارســوا الــعنف والــقتل الــوحــشي والــتعذيــب الــبشع ،قــديــما وحــديــثا ،مــن كــل
الـقومـيات وكـل األديـان وكـل االيـديـولـوجـيات ،سـواء الـشيوعـيون أو الـرأسـمالـيون أو االقـطاعـيون
أو القوميون ..الخ.
هل تعتقدون أن وحشية داعش أقل من وحشية األميركان مثال ؟
الـحق ،ان االنـسان كـان ومـازال مـنذ بـدء الـتاريـخ كـائـنا مـتوحـشا ،انـه "ذئـب ألخـيه اإلنـسان"
كـما يـقول تـومـاس هـوبـز ،هـذبـت وحـشيته الـحضارة ،ولـكن مـا ان تـزول الـحضارة حـتى يـعود
ه ــذا ال ــكائ ــن إل ــى ح ــال ــته األول ــى م ــن ال ــتوح ــش ،ي ــبطش ب ــكل م ــن ي ــصنفه ع ــلى أن ــه "ع ــدو" ب ــال
رحمة ،وما الحروب سوى هدم للحضارة وعودة لحالة التوحش وإلى مرحلة ما قبل الدولة !
م ــرة أخ ــرى ..ه ــذه ح ــقائ ــق وليس ــت رأي ــا ،ف ــقط اق ــرأوا ت ــاري ــخ ال ــعال ــم ب ــموض ــوع ــية ودون ت ــحيز
ومحاولة تبرئة طرف وشيطنة اآلخرين.
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إشكالية مصدر التفسير
"ال كـهنوت فـي اإلسـالم" ..لـطاملـا اعـتقدت أن هـذه املـقولـة هـي حـديـث لـلرسـول صـلى اهلل عـليه
وس ــلم ،م ــثلها م ــثل ك ــثير م ــن امل ــقوالت وامل ــفاه ــيم ال ــتي زرع ــت ف ــي أدم ــغتنا ،م ــع ج ــهاز ص ــغير
ي ــمنع ال ــتفكير الح ــر واملس ــتقل ،ألن ه ــناك "ع ــلماء" ه ــم ف ــقط امل ــخول ــون ب ــال ــتفكير ن ــياب ــة ع ــن
"العوام".
***
أول خــطأ يظهــر بــوضــوح فــي ذهــن الــكثيريــن حــول مــفهوم الــكهنوت هــو الخــلط بــني "الــكاهــن"
وبــني "الــعراف أو الــساحــر أو املنجــم" .الــكاهــن هــو "خــادم اهلل" ،وهــو "مــنصب ديــني" عــرفــته
البشــريــة فــي كــل الــحضارات والــديــانــات الــقديــمة ،اآلرامــية والــيونــانــية والــفرعــونــية والســريــانــية
وال ــيهودي ــة وامل ــسيحية وغ ــيره ــا .ك ــلمة "ك ــاه ــن" ب ــال ــعرب ــية ت ــنطق ف ــي ال ــلغة ال ــعبري ــة "ك ــوه ــني"،
وباآلرامية "كهنو" ،وباليونانية القديمة "هيريوس" ،وباالنجليزية "بريست" ).(priest
ف ــي ال ــتوراة ،نج ــد أن "ال ــرب" اخ ــتار أب ــناء الوي )أح ــد أس ــباط ب ــني اس ــرائ ــيل( ل ــيتول ــوا م ــهمة
"خ ــدم ــة ال ــرب" ،وك ــان ــت ل ــهم م ــالب ــس خ ــاص ــة ،وك ــان ــت م ــهمتهم األس ــاس ــية ت ــنظيم ع ــملية ت ــقدي ــم
ال ــقراب ــني ع ــلى م ــذب ــح ال ــكنيس ،وق ــبول ال ــذب ــائ ــح وال ــنذور ال ــتي ي ــقدم ــها "ال ــجهال وال ــضال ــون"
ل ــلتكفير ع ــن ذن ــوب ــهم .ه ــذا ال ــتصور ال ــيهودي ان ــتقل ب ــعد ذل ــك ل ــلمسيحية ،وه ــو م ــا نج ــده ف ــي
االن ــجيل ف ــي س ــفر ال ــعبران ــيني ،وف ــي ش ــرح ــه ت ــم تح ــدي ــد ه ــات ــني امل ــهمتني ل ــلكاه ــن ،أي ت ــقدي ــم
القرابني وجمع النذور.
***
ال ــكهان ــة ف ــي ال ــحضارات وال ــدي ــان ــات ال ــقدي ــمة ل ــم تخ ــرج ع ــن ه ــذا امل ــعنى ال ــوظ ــيفي ،ل ــكن ف ــي
الــعصور الــوســطى أضــيفت مــهمة جــديــدة لــلكهنة وهــي اصــدار حــكم "الهــرطــقة" )أي الــكفر(
ع ــلى م ــن يتج ــرأون ع ــلى ال ــتفكير خ ــارج ال ــنص املح ــدد ،وب ــال ــتال ــي ق ــتله أو ن ــفيه أو س ــجنه
ومـصادرة أمـوالـه ومـمتلكاتـه ،وهـنا بـدأت "الـكهنوتـية" تـأخـذ شـكلها الـوظـيفي الجـديـد بـوصـفها
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"مــؤســسة ديــنية" تــختص وحــدهــا بــتفسير الــنص وتحــديــد مــقصود اهلل مــن هــذا أو ذاك ،ولــها
وحـدهـا "حـق" تحـديـد مـن هـو "الـكافـر" املهـرطـق ومـن هـو املـؤمـن الـجيد )الـذي يـقدم الـقرابـني
ويدفع النذور بال شك(.
***
ف ــي اإلس ــالم ث ــمة إش ــكال ــية ك ــبيرة ف ــيما ي ــتعلق ب ــال ــكهنوت )أي امل ــؤس ــسة ال ــدي ــنية( ،ف ــمن ح ــيث
امل ــفهوم وال ــتصور ه ــناك إن ــكار ك ــام ــل ل ــوج ــود ه ــذه امل ــؤس ــسة ،ب ــترات ــبيتها ال ــوظ ــيفية وم ــسميات
الــقائــمني عــليها كــما هــو مــوجــود فــي الــيهوديــة واملــسيحية تحــديــدا .لــكن مــن حــيث الــواقــع ،ثــمة
مـمارسـة فـعلية لـلكهنوتـية ،ال يـمكن ألي مـتأمـل مـوضـوعـي أن يـتغافـل عـنها ،فـالـتراتـبية الـديـنية
مـوجـودة ،واحـتكار تـفسير الـنص الـديـني مـوجـود ،وتـقسيم الـناس إلـى طـبقة "مـشايـخ ورجـال
دي ــن أو ع ــلماء" م ــن ج ــهة ،و"ع ــوام أو ع ــام ــة" م ــن ج ــهة أخ ــرى م ــوج ــود أي ــضا ،ب ــل ح ــتى ال ــزي
الخاص برجال الكهنوت موجود أيضا.
***
تـكمن اإلشـكالـية الـكبرى حـول "حـق" تـفسير الـنص الـديـني فـي جـانـبني ،أوال إذا تـم حـصرهـا
ف ــي "ج ــهة" رس ــمية ت ــتبع ال ــدول ــة ،ف ــفي ذل ــك خ ــطورة اح ــتكار ال ــدي ــن ك ــله م ــن ق ــبل الس ــلطة،
واستغالله في مشروعها السياسي.
وأمـا إذا فـتح املـجال بـال تحـديـد ثـانـيا ،فـالخـطر أكـبر عـندهـا ،ألن مـن شـأن مـثل هـذا الـوضـع
أن يخـلق حـالـة مـن الـفوضـى شـبيهة بـما نـعيشه اآلن .كـل مـن هـب ودب يـلبس "الـزي الـديـني"
ال ـ ــشائ ـ ــع ،ويفس ـ ــر ال ـ ــقرآن ع ـ ــلى م ـ ــزاج ـ ــه ،ويح ـ ــرك آالف البش ـ ــر ك ـ ــال ـ ــقطيع إل ـ ــى ذب ـ ــح ال ـ ــناس
واستباحة أعراضهم بحجة أنهم "كفار" أو مرتدين.
هـذه مـسألـة فـي غـايـة الخـطورة وبـحاجـة مـاسـة إلـى حـل يـضع حـدا لـكل هـذه الـفوضـى بـاسـم
الــديــن .ربــما يــكون الحــل فــي احــتكار تــفسير الــنص مــن قــبل هــيئة ديــنية ال تــتبع مــباشــرة أي
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دولـة أو نـظام ،كـمنظمة الـعالـم اإلسـالمـي عـلى سـبيل املـثال ،بـحيث نـضمن اسـتقاللـية تـفسير
النصوص عن مصالح األنظمة من جهة ،وعلمية التفسير ورصانته العلمية من جهة أخرى.
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حكايات قصيرة جدا
عـلى أحـد الجـدران فـي مـنطقة "تـيماء" قـرأت" :أنـا يـا بشـر مـتعب بـإنـسانـيتي ،فهـل اإلنـسانـية
لعنة وشقاء؟".
أي ب ــؤس ه ــذا وأي ح ــزن ..ع ــبارة كه ــذه ،ف ــي زم ــن كه ــذا ،ب ــمقاي ــيس ال ــقدرة ،ال ي ــحتملها إال
جدار.
***
"تــقتلون رجــال يــقول ربــي اهلل؟" ..قــالــها الــحالج لــقاتــليه ،قــبيل صــلبه وتــقطيع أطــرافــه وحــرق
جثته وتعليق رأسه على جسر دجلة ..أوتظنون "داعش" وليدة اليوم ؟ هذا تراث.
***
قـبل بـضع سـنوات ،جـاءنـي ولـي أمـر طـالـب ،كـنت حـينها رئـيس مـكتب الـتوجـيه واإلرشـاد فـي
إحــدى املــدارس الــثانــويــة ،وقــال لــي "أنــا خــائــف عــلى ابــني ،فــهو دائــم الــتردد عــلى املسجــد"،
ق ــلت ل ــه :وه ــل ت ــخاف ع ــليه م ــن املسج ــد؟ ي ــفترض أن ت ــفرح ،ق ــال "غ ــدا ي ــلعبون ف ــي رأس ــه،
ويرسلونه وقودا لحرب عبثية".
أتذكر اآلن هذا املوقف بكثير من الحزن والفزع.
***
أربـعون عـامـا ونـحن نـشاهـد ونـسمع دريـد لـحام يـنتقد الـظلم والـديـكتاتـوريـة ويسخـر مـن مـوت
الـشعب الـعربـي الـذي ال يـثور ،وعـندمـا ثـار الـسوريـون ،كـان دريـد أول مـن ارتـمى تـحت أقـدام
بشار ،ووصف الشعب بأنهم "خونة".

151

***
جــيفارا الــثائــر ،أفــنى حــياتــه مــقاتــال ومــات وحــيدا بــائــسا مــن أجــل الــشيوعــية ..لــتطبع بــعدهــا
الشركات األميركية صورته على املالبس وتزدهر الرأسمالية أكثر.
***
تعبت ..مثل عصفور صغير تحت املطر.
***
"ع ــجيبة ه ــذه امل ــملكة ،ب ــناس ــها وع ــفاري ــتها ،ت ــرف ــع ش ــعار اهلل ،وت ــغوص ف ــي ال ــدن ــس" .ن ــجيب
محفوظ ـ ليالي ألف ليلة.
***
مما قرأت:
في العمر ساعة تغنيك عنه كله،
في األرض مكان يغنيك عنها كلها،
في الناس شخص يغنيك عنهم كلهم،
ينقضي العمر ،تطوف املكان ،وتعبر الناس ..دون أن تالقيهم.
***
بالعامية ..واحد عنده واسطة ،دعم )خبط( واحد ثاني عنده واسطة ،فطلع الغلط ع املرور.
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هذي مشكلة الكويت.
***
الـتقيت قـبل أيـام بـأخـي الـكبير فـارس السـلمان ،رجـل أحـبه وأحـترمـه ،وأعـشق ثـقافـته والحـديـث
معه بقدر عشقي لكتاباته ..إليه أقول ما قال السياب:
فر النهار من البيوت النائيات ،إلى السحاب
من شرفة زرقاء تحلم بالكواكب ،والضباب
من مقلتني على الطريق ..ومقلتني على كتاب.
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أهل البيت والصحابة
رغ ــم ان ــنا ن ــقول ف ــي ك ــل ص ــالة ي ــوم ــيا "ال ــلهم ص ــل ع ــلى مح ــمد وع ــلى آل مح ــمد ، "..ورغ ــم
عشــرات اآليــات واألحــاديــث الــتي تتحــدث عــن فــضل أهــل بــيت الــرســول صــلى اهلل عــليه وســلم
وفـ ــضل الـ ــصحابـ ــة األخـ ــيار رضـ ــوان اهلل عـ ــليهم جـ ــميعا ،إال أن خـ ــطاب الـ ــكراهـ ــية الـ ــطائـ ــفي
الــبغيض رســخ فــي أذهــان بــعض الحــمقى واملــتطرفــني أوهــامــا وأفــكارا خــاطــئة ،جــعلت بــعض
ال ــسنّة ي ــتخوف ــون م ــن ذك ــر ف ــضل أه ــل ال ــبيت ع ــليهم الس ــالم ظ ــنا م ــنهم ان ذل ــك م ــن ش ــأن
"الـشيعة" ،وجـعلت بـعض الـشيعة يـتخوفـون مـن ذكـر فـضل الـصحابـة رضـي اهلل عـنهم جـميعا
ظنا بأن ذلك من شأن السنّة.
اهلل عـز وجـل رفـع شـأن أهـل بـيت الـرسـول عـليه وعـليهم السـالم فـي كـتابـه الـكريـم ،ورفـع شـأن
الــصحابــة األخــيار ووعــدهــم بــالــجنة وأثــنى عــليهم ..مــن نــحن لــنقول بــعد ذلــك فــيهم ونــصنفهم
ون ــعتبر ه ــذا ط ــاه ــرا وه ــذا ج ــيدا وذاك س ــيئا وه ــذا يس ــتحق ال ــلعن وه ــذا ف ــي ال ــجنة وذاك ف ــي
النار ..من نحن ؟!
***
ال أهـل الـبيت األطـهار عـليهم السـالم وال الـصحابـة األخـيار رضـوان اهلل عـليهم جـميعا تـابـعون
ألح ــد م ــن ه ــذه ال ــطوائ ــف وال ــتقسيمات امل ــتطرف ــة ،ك ــلنا ش ــيعة ب ــامل ــعنى ال ــصحيح ل ــلكلمة ،ك ــلنا
نــشايــع أهــل الــبيت عــليهم الســالم ونــحبهم ،وكــلنا ســنة بــاملــعنى الســليم لــلكلمة ،نــحب الــرســول
صــلى اهلل عــليه وســلم ونجتهــد فــي اتــباع ســنته وطــريــقته فــي الــعبادة .آن األوان أن يــتجاوز
املسـلمون خـطاب الـفرز والـتصنيف والـكراهـية ،والـذي بـلغ حـتى فـي األسـماء .مـا الـذي يـمكن
أن يح ــدث ل ــيقنعنا بخ ــطأ ال ــطائ ــفية وخ ــطورة خ ــطاب ــها ،م ــا ال ــذي ي ــمكن أن ي ــفهمنا أن خ ــطاب
الكراهية الطائفي ال يمكن أن ينتج سوى هذه املذابح والقتل املتبادل ؟!
***
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ألصـحاب املـنابـر ..انشـروا خـطاب املـحبة وفـضل أهـل الـبيت عـليهم السـالم وفـضل الـصحابـة
رضــوان اهلل عــليهم جــميعا إذا كــنتم تــريــدون جــيال جــديــدا ال ينحــر الــرؤوس ويــقطع األوصــال
وي ــفتك ح ــتى ب ــال ــعجائ ــز واألط ــفال ،ج ــيال ي ــحترم ال ــحياة وينش ــر اإلس ــالم ب ــقوة ال ــحجة وال ــكلمة
الــطيبة .كــونــوا دعــاة خــير فــإن كــل قــطرة دم تــنزل مــن بــريء بســبب خــطاب الــعنف والــكراهــية
يحــمل وزرهــا املحــرضــون ودعــاة الــقتل واالنــتقام .مــن تــظنون وراء آالف الشــباب املنخــرط فــي
الـقتل والـتعذيـب والنحـر بـني املسـلمني فـي بـاكسـتان والـيمن والـعراق وسـوريـة ولـبنان غـيرهـا؟ ال
أحسبكم تتهمون هوليوود !
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ملاذا يحقد الغرب على الرسول ؟! كارين آرمسترونج تجيب
نـفرح كـثيرا بـكتابـات املـنصفني فـي الـغرب حـول الـرسـول الـكريـم محـمد صـلى اهلل عـليه وسـلم
وحول اإلسالم عموما ،ألنها تخاطب القارئ الغربي ..نيابة عنا.
***
كـاريـن آرمسـترونـج مـؤرخـة أديـان وأكـاديـمية بـريـطانـية مـرمـوقـة ،كـانـت راهـبة كـاثـولـيكية ثـم تـركـت
ال ــره ــبنة ع ــام  1982وب ــدأت ب ــال ــكتاب ــة ح ــول األدي ــان ،ل ــها أك ــثر م ــن  20ك ــتاب ــا ح ــول ال ــيهودي ــة
وامل ــسيحية واالس ــالم وال ــبوذي ــة ،م ــنها ك ــتاب ــان ع ــن ال ــرس ــول مح ــمد ص ــلى اهلل ع ــليه وس ــلم ه ــما
كــتاب "محــمد ..ســيرة لــلنبي" نشــر عــام  1991ومــترجــم لــلعربــية مــن قــبل د.فــاطــمة نــصر ود.
محـمد عـنانـي ،وكـتاب "محـمد نـبي لـزمـانـنا" نشـر عـام  2006ومـترجـم لـلعربـية مـن قـبل فـاتـن
الـ ــزلـ ــبانـ ــي ،إضـ ــافـ ــة لـ ــكتاب "تـ ــاريـ ــخ الـ ــرب ..مـ ــسعى  4آالف عـ ــام مـ ــن الـ ــيهوديـ ــة واملـ ــسيحية
واالسالم" ،وكتاب "القدس ..مدينة واحدة وثالث عقائد" وغيرها من الكتب املهمة.
وملـ ــؤرخـ ــة األديـ ــان آرمسـ ــترونـ ــج أطـ ــروحـ ــات كـ ــثيرة ذات أهـ ــمية كـ ــبيرة فـ ــي األوسـ ــاط الـ ــعلمية
واألكــاديــمية ،التــزال تــمثل نــبعا فــياضــا لــلنقاشــات الــعلمية الــرصــينة ،خــاصــة فــي مــجال عــلم
األديان املقارن ،يهمني من تلك األفكار واألطروحات الكثيرة فكرة منها بالذات.
***
يـسمونـها "الـراهـبة الـهاربـة" ،كـتبت عـام  1982كـتابـا بـعنوان "عـبر الـبوابـة الـضيقة" ،تـبني فـيه
ســبب هجــرهــا لــحياة الــرهــبنة ،حــيث اعــتبرت هــذه الــحياة قــاصــرة ومحــدودة الــخبرات وضــيقة،
وال ت ــضيف ل ــلعال ــم أي ج ــدي ــد .ورغ ــم م ــوج ــة ال ــعداء ال ــتي س ــببها م ــوق ــفها ه ــذا ،إال أن ك ــتاب ــها
تصدر قائمة أكثر الكتب مبيعا لسنوات طويلة.
***
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ت ــقول آرمس ــترون ــج ع ــن ح ــدي ــث ال ــرس ــول ص ــلى اهلل ع ــليه وس ــلم "ال ي ــؤم ــن أح ــدك ــم ح ــتى ي ــحب
ألخـيه مـا يـحب لـنفسه" إن هـذا الحـديـث يـمثل "الـقاعـدة الـذهـبية" للسـلوك البشـري ،والـضمانـة
الـوحـيدة لـلحصول عـلى حـياة إنـسانـية حـقيقية .وتـضيف أن الـتأمـل فـي حـياة الـرسـول صـلى
اهلل عــليه وســلم وســيرتــه يــعطينا نــموذجــا فــريــدا فــيما يــنبغي أن يــكون عــليه الســلوك الســليم،
فـالـرسـول صـلى اهلل عـليه وسـلم كـان مـثاال لـالنـسان الـكامـل ،كـان يـطبق مـا يـقول ويـدعـو إلـيه
وي ــطبقه ع ــلى ن ــفسه ق ــبل غ ــيره أح ــسن ت ــطبيق ،ل ــم ي ــكن م ــثل ب ــقية م ــن ن ــسميهم "ع ــظماء" م ــن
املــفكريــن والــقادة والــفالســفة وغــيرهــم ،والــذيــن كــانــت حــياتــهم مــليئة بــاآلثــام والشــرور واملــظالــم
وال ــبطش ب ــعكس م ــا ي ــقول ــون ت ــمام ــا ،وي ــبررون ذل ــك ب ــوق ــاح ــة ع ــجيبة ب ــأن ــهم ح ــاالت اس ــتثنائ ــية
وكأنهم فوق البشر.
***
ب ــالنس ــبة ل ــي ..أج ــد ف ــي ح ــياة امل ــسيح ع ــليه الس ــالم وس ــيرة ال ــرس ــول مح ــمد ص ــلى اهلل ع ــليه
وســلم تــكامــال ينسجــم مــع حــركــة الــتاريــخ ،فــمن خــالل دعــوة الــسيد املــسيح "أحــبوا أعــداءكــم"،
وبـني دعـوة الـرسـول محـمد صـلى اهلل عـليه وسـلم "أحـب ألخـيك مـا تـحب لـنفسك" تـكمن طـبيعة
اإلنسان الخيرة.
ـسع املــسيح بــناء دولــة وحــكمها ،لــكنه نــجح نــجاحــا بــاهــرا فــي صــنع دعــوتــه تــبني مــا هــو
لــم يـ َ
أه ــم م ــن ال ــدول وال ــحضارات ،ف ــماذا ع ــساه أن ي ــكون ص ــبر رس ــول ــنا ال ــكري ــم ص ــلى اهلل ع ــليه
وس ــلم ع ــلى أذى ج ــاره ال ــيهودي وع ــيادت ــه ف ــي ب ــيته ل ــالط ــمئنان ع ــليه س ــوى ت ــجسيدا ل ــرس ــال ــة
السيد املسيح "أحبوا أعداءكم".
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نهاية إسرائيل
صــدر مــؤخــرا عــن املــخابــرات األمــيركــية تــقريــر شــاركــت فــيه  16مــؤســسة اســتخباراتــية بــعنوان
"اإلعـداد لشـرق أوسـط فـي مـرحـلة مـا بـعد إسـرائـيل" ،خـالصـته أنـه بحـلول عـام  2025م لـن
ت ــكون ه ــناك "دول ــة إس ــرائ ــيل" ،ويس ــتند ال ــتقري ــر ال ــى ح ــقائ ــق م ــوث ــقة ح ــول "الهج ــرة امل ــضادة"
لليهود إلى أوطانهم األصلية ،بسبب استحالة العيش في فلسطني املحتلة بأمان وسالم.
يــقول الــتقريــر إن هــناك نــصف مــليون يــهودي افــريــقي فــي الــكيان الــصهيونــي ســيعودون الــى
ب ــلدان ــهم ،إض ــاف ــة إل ــى م ــليون روس ــي وأع ــداد م ــماث ــلة م ــن دول أوروب ــية وخ ــاص ــة م ــن أوروب ــا
الشرقية كلهم سيعودون إلى بلدانهم في غضون السنوات العشر القادمة.
كـما يسـتند الـتقريـر إلـى حـقائـق إحـصائـية تـتعلق بـمعدالت الـوالدة والـوفـيات بـني الفلسـطينيني
وه ــم أص ــحاب األرض وب ــني ال ــيهود ف ــي فلس ــطني امل ــحتلة ،إذ تظه ــر االح ــصائ ــيات وم ــعدالت
النمو السكاني تفوقا كبيرا للفلسطينيني على الصهاينة يستحيل معه مواصلة البقاء.
كـما يـرجـع الـتقريـر أسـباب انـهيار الـكيان الـصهيونـي واخـتفاء مـا يـسمى "دولـة إسـرائـيل" إلـى
ســياســات الــعنف املــفرط الــتي دأبــت حــكومــات الــكيان الــصهيونــي عــلى مــمارســتها ،خــاصــة
س ــياس ــة ه ــدم امل ــنازل وق ــتل األط ــفال وال ــنساء وح ــصار غ ــزة وق ــصف املس ــتشفيات وم ــراك ــز
اإلي ــواء ال ــتاب ــعة مل ــنظمات دول ــية دون اك ــتراث ب ــال ــقان ــون ال ــدول ــي وال ــعال ــم ك ــله ،ح ــيث أدت ه ــذه
املـمارسـات املـفرطـة فـي الـتمادي والـهمجية إلـى تـحول كـبير فـي املـواقـف الـدولـية الـداعـمة لهـذا
ال ــكيان ،ب ــل وي ــشير ال ــتقري ــر ص ــراح ــة إل ــى ت ــحول ف ــي م ــوق ــف ال ــرأي ال ــعام األم ــيرك ــي ن ــفسه
إضافة إلى تحول في مواقف الدول األوروبية الغربية.
ومـما يـذكـره الـتقريـر أيـضا أن هـناك نـصف مـليون "إسـرائـيلي" يحـملون جـواز سـفر أمـيركـيا،
وأن هـناك رصـدا لـعمليات مـتسارعـة خـالل الـسنوات الـثالث املـاضـية السـتخراج جـوازات سـفر
أوروبية من قبل مواطنني "إسرائيليني" ما يؤكد نية "الهجرة املضادة".
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وحــول مســتقبل املــنطقة والــبديــل النــتهاء الــكيان الــصهيونــي املــحتل ،يــذكــر الــتقريــر أن الــبديــل
ســيكون نــشوء "دولــة مــتعددة الــعرقــيات والــديــانــات" ،مــا يــعني انــتهاء فــكرة "الــدولــة الــديــنية"
الــتي أمــضى الــصهايــنة  60عــامــا مــن أجــل بــنائــها لــكنهم فشــلوا .الــتقريــر يــلفت أيــضا فــي
ســياق الــوضــع املــتوقــع بــعد انــهيار الــكيان الــصهيونــي إلــى عــودة الــالجــئني الفلســطينيني إلــى
وط ــنهم .الج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن أع ــضاء ال ــكون ــغرس األم ــيرك ــي ح ــصلوا ع ــلى ن ــسخة م ــن ه ــذا
التقرير ،وربما يكون قد تسرب من خاللهم.
***
لـيس هـذا فحسـب ،الـصدمـة األكـبر جـاءت مـن هـنري كيسنجـر ،وزيـر خـارجـية أمـيركـا األسـبق
وه ــو ال ــيهودي امل ــعروف ب ــدع ــمه امل ــطلق ل ــلكيان ال ــصهيون ــي امل ــحتل ،ح ــيث أك ــد ف ــي ت ــصري ــح
صــحافــي مــؤخــرا صــحة الــتقريــر وقــال "فــعال ..إســرائــيل لــن تــكون مــوجــودة عــام  ،"2025وقــد
حـاولـت مـساعـدة كيسنجـر نـفي هـذا الـتصريـح بـعد مـوجـة الـغضب الـصهيونـي ،إال أن الـسيدة
"س ــندي آدم ــز" املح ــررة ف ــي ص ــحيفة "ن ــيوي ــورك ب ــوس ــت" ال ــتي ك ــتبت ال ــخبر أك ــدت ص ــحة
التصريح وقالت إن كيسنجر قال لها ذلك حرفيا.
يـمكن أن يـضاف لهـذا كـله تـصريـحات كـبار املـسؤولـني الـصهايـنة الـتي تظهـر خـوفـهم الشـديـد
م ــن املس ــتقبل ،وأه ــمها ت ــصري ــح رئ ــيس ج ــهاز االس ــتخبارات ال ــصهيون ــية )امل ــوس ــاد( ال ــساب ــق
مـائـير داغـان فـي صـحيفة "جـيروزلـم بـوسـت" فـي ابـريـل املـاضـي والـذي قـال فـيه حـرفـيا "نـحن
عــلى وشــك االنــهيار ،وال أريــد أن أبــالــغ وأقــول كــارثــة ،لــكننا نــواجــه تــكهنات ســيئة ملــا سيحــدث
في املستقبل".
***
ال ش ــك أن ه ــذا ال ــتقري ــر وه ــذه ال ــتصري ــحات ت ــمثل أب ــلغ رد وأك ــبر ص ــفعة ف ــي وج ــه امل ــشككني
بـ ــاملـ ــقاومـ ــة الفلسـ ــطينية الشـ ــريـ ــفة وأثـ ــرهـ ــا وقـ ــدرتـ ــها عـ ــلى اسـ ــترداد فلسـ ــطني املـ ــحتلة وطـ ــرد
الـصهايـنة املـعتديـن ،فهـذه حـقيقة تـاريـخية سـطرت أمـجادهـا كـل الـشعوب الحـرة الـتي حـررت
أوطانها من املحتلني بالدماء والصبر والتضحيات.
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حول مفهوم القدر
فـي كـتابـه الـقيم "تجـديـد الـفكر الـديـني فـي اإلسـالم" يـطرح شـاعـر الـهند وفـيلسوفـها الـعظيم
محـمد اقـبال فـكرة "الـقضاء والـقدر" لـلنقد والتحـليل .يـقول وهـو الـحاصـل عـلى الـدكـتوراه فـي
الـفلسفة مـن جـامـعة مـيونـيخ بـأملـانـيا عـام  1907إن "إعـادة الـحيويـة إلـى الـفكر الـديـني ليسـت
مــسألــة مــرتــبطة بــاســتيعاب الــعلوم الحــديــثة فحســب ،وإنــما فــيما يــجب أن يــعاد اكــتشافــه مــن
املـعنى الـحقيقي لـإلسـالم كـمقابـل ونـقيض لـلمفهوم االتـكالـي املـضلل ملـسألـة الـقضاء والـقدر".
وقـد قـدم إقـبال فـي أطـروحـته الـقيمة لتجـديـد الـفكر الـديـني فـي اإلسـالم نـظريـة فـقهية جـديـدة
ملـفهوم "الـقدر" فـيها مـن اإلبـداع واألصـالـة الـفلسفية الـتي تـثير اإلعـجاب حـقا .ورغـم صـعوبـة
الــنظريــة كــونــها تــتطلب مــعرفــة مســبقة بــالــفلسفة وإشــكالــية الــزمــن ،ســأحــاول تــقديــمها لــلقارئ
غير املتخصص وأتمنى أال أسيء للفكرة بهذا التبسيط.
يـقول إقـبال "إن الـزمـن كـكلية عـضويـة هـو مـا يـعنيه الـقرآن بـعبارة الـقدر ،وهـي عـبارة غـالـبا مـا
تم تأوليها على وجه الخطأ سواء داخل العالم اإلسالمي أو خارجه".
الــفيلسوف محــمد إقــبال إذن يــعيد تــشكيل مــعنى "الــقدر" مــن خــالل تــوحــيده بــمفهوم الــزمــن،
بــمعنى أن "األفــعال" والــحوادث الــتي تحــدث هــي فــي الــحقيقة "تحــدث فــي الــزمــن" فحســب
وليس ــت م ــقررة س ــلفا ،أي ع ــندم ــا ن ــقول ع ــن ح ــدث م ــعني أن ــه "ق ــدر" فه ــذا ي ــعني أن ــه "ح ــدث
وتـحقق فـي لحـظة زمـنية فـعليا" ،فـالـقدر ال يـعني كـما يـوحـي الـفهم الـسائـد واملـضلل بـأن هـذا
الحــدث كــان مــقدرا مســبقا وكــان البــد أن يحــدث ،ألن مــثل هــذا الــفهم اتــكالــي ومــضلل ويــؤدي
إلى الخنوع واالستسالم والتوقف عن الفعل واإلنتاج.
ي ــقول إق ــبال "إن ال ــقدر ل ــيس ق ــضاء ث ــاب ــتا متحج ــرا ي ــفعل ف ــعله م ــن ال ــخارج ،ب ــل ه ــو امل ــدى
الــداخــلي لــشيء مــا ومجــمل إمــكانــاتــه الــقابــلة لــلتحقق ..وإذا مــا كــان الــزمــن واقــعيا ،فــإن كــل
لحـظة مـن لحـظات الـحياة الـواقـعية سـتكون أصـيلة إذن ،وتـتمخض عـما هـو جـديـد حـقا وغـير
مــتوقــع ســلفا" .هــذا املــعنى بــالتحــديــد يــقول عــنه إقــبال إنــه مــعنى أصــيل فــي الــقرآن الــكريــم،
حيث نجد "في القرآن ما معناه أن اهلل له في خلقه في كل يوم شأن جديد".
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***
فــكرة )الــقدر /الــزمــن( عــند الــفيلسوف محــمد إقــبال فــكرة عــظيمة ،تــمثل أســاســا قــويــا يــحتاجــه
عـ ــاملـ ــنا اإلسـ ــالمـ ــي الـ ــيوم لـ ــلبدء واالنـ ــطالق ،فـ ــعاملـ ــنا مـ ــبتلى بـ ــاالنـ ــغالق عـ ــلى الـ ــذات وتـ ــجيير
ال ــنصوص ال ــدي ــنية ل ــترس ــيخ س ــلطة ال ــحاك ــم م ــنذ ص ــدر اإلس ــالم ،ح ــيث ت ــم ال ــتدل ــيس ع ــلى
املســلمني بــفكرة الــقدر ،وأعــطيت مــعناهــا االتــكالــي الــذي يــوحــي بــمعنى أنــه "تــقديــر" اهلل عــز
وجل "املقدر واملكتوب" في اللوح املحفوظ منذ األزل.
***
أدعــو شــباب املســلمني ،وخــاصــة شــباب دول الخــليج الــعربــي إلــى قــراءة كــتاب "تجــديــد الــفكر
ال ــدي ــني ف ــي اإلس ــالم" ل ــلفيلسوف مح ــمد إق ــبال ،وق ــراءة ب ــقية ك ــتبه ،وك ــتب ف ــالس ــفة وم ــفكري ــن
وأدبـ ــاء شـ ــرقـ ــيني وغـ ــربـ ــيني حـ ــول اإلسـ ــالم مـ ــن خـ ــارج بـ ــيئتنا الخـ ــليجية الـ ــتي تحـ ــددت كـ ــثيرا
بخـطاب أحـادي الـرؤيـة ،لـيس تـقليال مـن شـأن أحـد ،وإنـما هـذه مجـرد دعـوة لـالنـفتاح وتـوسـيع
األفق ليس أكثر.
يـقول عـالـم االجـتماع الـعراقـي د.عـلي الـوردي رحـمه اهلل" ،إن الـذي ال يـفارق بـيئته الـتي نـشأ
فــيها وال يــقرأ غــير الــكتب الــتي تــدعــم مــعتقداتــه املــوروثــة ،ال نــنتظر مــنه أن يــكون مــحايــدا فــي
الحكم على األمور".
ال ــعال ــم ي ــتجاوز ب ــكثير ال ــحال ــة ال ــجام ــدة ال ــتي ن ــعتقد أن ــها "ال ــحقيقة امل ــطلقة" ،ال ــعال ــم م ــليء
بـمفكريـن آخـريـن ،سـيفتحون لـكم آفـاقـا أرحـب كـثيرا مـما تـتصورونـه ،وديـننا يـدعـونـا لـلبحث عـن
الحكمة أينما وجدت.
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شيطنة اإلسالم السياسي !
رب ــما ل ــم ي ــتعرض أي م ــصطلح لح ــملة ت ــشوي ــه وت ــجن وإس ــاءة اس ــتخدام وش ــيطنة أك ــثر م ــن
مــصطلح "اإلســالم الــسياســي" ،لــدرجــة أن املســلم الــيوم مــطالــب بــإعــالن تــبرئــه مــن "اإلســالم
السياسي" كل يوم  7مرات ليثبت للجميع أنه "مواطن صالح" ..فأي بؤس هذا ؟!
***
دعــونــي أذكــر لــكم بــعض الــحقائــق .فــي أملــانــيا الحــزب الــذي يــحكم مــنذ  2005وحــتى الــيوم
اس ــمه "ح ــزب االت ــحاد ال ــدي ــموق ــراط ــي امل ــسيحي" ،وه ــو الح ــزب ال ــذي ت ــنتمي إل ــيه مس ــتشارة
أملــانــيا االتــحاديــة الــسيدة انــجيال مــيركــل ،وفــيه نجــد مــكتوبــا فــي املــبادئ الــتأســيسية للحــزب
نــصا يــقول" :يــعمل الحــزب عــلى تــطبيق املــبادئ الــديــموقــراطــية املــسيحية ،ويــؤكــد عــلى الــفهم
املـسيحي للبشـر ومـسئولـياتـهم تـجاه اهلل" ،ومـن بـني أهـداف هـذا الحـزب املـعلنة "نشـر الـتعليم
االجتماعي الكاثوليكي".
وف ــي اس ــترال ــيا ي ــهيمن "الح ــزب ال ــدي ــموق ــراط ــي امل ــسيحي" ع ــلى ال ــبرمل ــان ول ــدي ــه م ــمثلون ف ــي
الــحكومــة ،والحــزب يــرفــع شــعار "دعــم املــسيحيني ورفــع الــقيم املــسيحية" وكــذلــك حــزب الــعمل
ال ـ ــدي ـ ــموق ـ ــراط ـ ــي ال ـ ــذي ي ـ ــعلن أن ـ ــه ح ـ ــزب م ـ ــسيحي .وف ـ ــي ب ـ ــلجيكا ي ـ ــعتبر "الح ـ ــزب امل ـ ــسيحي
الـديـموقـراطـي الـفلمنكي" أحـد أهـم األحـزاب الـتي تـهيمن عـلى الـحياة الـسياسـية ومـنه تـرشـح
أغــلب الــسياســيني ملــناصــب عــليا لــيس فــي بــلجيكا فحســب ،بــل فــي االتــحاد األوروبــي أيــضا
مــثل هــيرمــان رومــبوي الــذي شــغل مــنصب رئــيس املجــلس األوروبــي فــي الــفترة مــن - 2009
2014م ،وهـو أيـضا حـزب سـياسـي يـتبنى صـراحـة وعـلنا الـفكر املـسيحي الـكاثـولـيكي ويـعمل
ع ــلى ت ــرس ــيخ ال ــقيم ال ــدي ــنية امل ــسيحية .وع ــلى س ــبيل امل ــثال ول ــيس ال ــحصر ،ه ــذه ق ــائ ــمة ب ــأه ــم
األحــزاب املــسيحية الــكبرى الــتي تــحكم ولــها أغــلبية ب ـرملــانــية ووزراء وتــمارس عــملها بــأهــداف
مـعلنة قـوامـها نشـر املـسيحية والـدفـاع عـنها ورفـع شـأن قـيمها الـديـنية ،وإال كـيف بـاعـتقادكـم
تـتم مـحاربـة تشـريـعات اإلجـهاض والـقتل الـرحـيم واملـثلية الـجنسية واملـنتجات اإلبـاحـية وغـيرهـا
؟
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ف ــي األرج ــنتني الح ــزب ال ــدي ــموق ــراط ــي امل ــسيحي ،ف ــي ال ــنمسا ح ــزب ال ــشعب ال ــنمساوي وه ــو
حــزب مــسيحي ديــموقــراطــي ،فــي الــبرازيــل الحــزب الــديــموقــراطــي املــسيحي االجــتماعــي ،فــي
بـلغاريـا الـتحالـف املـسيحي الـبلغاري ،فـي كـندا حـزب الـديـموقـراطـية املـسيحية وحـزب الـتراث
امل ــسيحي ،ف ــي ت ــشيلي الح ــزب ال ــدي ــموق ــراط ــي امل ــسيحي ،ف ــي ك ــول ــوم ــبيا الح ــزب ال ــوط ــني
املــسيحي ،فــي كــوســتاريــكا حــزب الــوحــدة االجــتماعــية املــسيحية ،فــي كــرواتــيا حــزب االتــحاد
ال ــكروات ــي ال ــدي ــموق ــراط ــي امل ــسيحي ،ف ــي ال ــدن ــمارك الح ــزب ال ــدي ــموق ــراط ــي امل ــسيحي وح ــزب
االتحاد الديموقراطي املسيحي ..الخ.
الحـظوا ،شـرقـا وغـربـا أحـزابـا سـياسـية تـعمل بـمسمى ومـبادئ وقـيم وأهـداف ديـنية مـسيحية.
وبـ ــصورة عـ ــامـ ــة ،األحـ ــزاب املـ ــسيحية هـ ــي الـ ــتي تـ ــسيطر عـ ــلى مـ ــعظم املـ ــقاعـ ــد فـ ــي جـ ــميع
الـبرملـانـات األوروبـية ،وهـم يـشكلون دائـما "األغـلبية الـبرملـانـية" ويـمارسـون عـملهم فـي الـرقـابـة
والتشريع بناء على خلفية دينية ويفتخرون باستمرار بأنهم مسيحيون مؤمنون.
***
فـلسفيا ،كـل األحـزاب املـسيحية الـتي تـطلق عـلى نـفسها تـسمية "الـديـمقراطـية املـسيحية" هـي
امــتداد ألفــكار الــقديــس تــومــا األكــويــني )فــيلسوف الهــوتــي وقــديــس وأحــد مــعلمي الــكنيسة الـ
 ،33ت ـ ــوف ـ ــي ع ـ ــام 1274م( .م ـ ــعظم ه ـ ــذه األح ـ ــزاب ك ـ ــان ـ ــت ت ـ ــعمل ب ـ ــمسمى "ح ـ ــزب ال ـ ــعمل
الـكاثـولـيكي" ،ثـم غـيروا هـذه الـتسمية بـعد الـثورة الـفرنـسية ومـا تـالهـا مـن هـجوم عـلى الـكنيسة
لتصبح بمسمى "الديمقراطية املسيحية".
وف ــي ال ــوالي ــات املتح ــدة ،رغ ــم ه ــيمنة الح ــزب ال ــدي ــموق ــراط ــي والح ــزب الج ــمهوري ع ــلى ال ــعملية
الـ ــسياسـ ــية واحـ ــتكارهـ ــا ،إال أن هـ ــناك أحـ ــزابـ ــا "ديـ ــمقراطـ ــية مـ ــسيحية" ومـ ــعظم الـ ــسياسـ ــيني
املـنتمني للحـزب الـديـموقـراطـي والجـمهوري مـتديـنون ويـمارسـون عـملهم بخـلفية ديـنية مـسيحية
ويــفاخــرون بهــذا ،بــل إن بــعض رؤســاء الــواليــات املتحــدة يــنتمي ألحــزاب ديــنية متشــددة مــثل
الرئيس السابق بوش االبن )ينتمي للمسيحية امليثودية املنشقة عن الكنيسة االنجليكانية(.
***
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الـخالصـة ..فـي أوروبـا وأمـيركـا وروسـيا والـهند وغـيرهـا أحـزاب ديـنية ،وهـي أحـزاب سـياسـية
تـنطلق مـن مـنطلقات ديـنية كـاثـولـيكية وبـروتسـتانـتية وارثـوذوكـسية وهـندوسـية وغـيرهـا ،مـبادئـها
دي ــنية وأع ــضاؤه ــا م ــتدي ــنون والج ــميع يفتخ ــر به ــذا .ف ــلماذا إذن ت ــصبح األح ــزاب ال ــسياس ــية
اإلس ــالم ــية ج ــري ــمة وت ــهمة ،وم ــحارب ــتها وق ــتل أص ــحاب ــها واع ــتقال ــهم وت ــعذي ــبهم وال ــتنكيل ب ــهم
وبأسرهم ومنعهم من العمل السياسي أصبحت مدعاة للفخر واالعتزاز وادعاء البطوالت ؟!
***
ق ــبل أي ــام ،ق ــال ال ــرئ ــيس امل ــصري ال ــساب ــق ح ــسني م ــبارك بفخ ــر واع ــتزاز ح ــرف ــيا" :ل ــقد ق ــمت
بإفشال مخططات اإلسالم السياسي بعد السادات".
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رحلة أنتوني فلو من اإللحاد إلى اإليمان
أنــتونــي فــلو فــيلسوف بــريــطانــي تــوفــي عــام  2010وعــمره  87عــامــا ،قــضى مــنها  81عــامــا
وهـو ملحـد شـرس يـوصـف بـأنـه مـن أهـم مـنظري اإللـحاد فـي الـقرن العشـريـن ،لـكنه فـي الـعام
 - 2004أي قــبل وفــاتــه بـ  6ســنوات فــقط ـ أعــلن عــن تــغيير رأيــه تــمامــا ،وأنــه أصــبح يــؤمــن
ّ
وجل إيمانا راسخا وبثقة مطلقة.
بوجود اهلل عزّ
أنــتونــي فــلو لــه أكــثر مــن  30كــتابــا فــي الــدفــاع عــن اإللــحاد ونــقد اإليــمان ،حــججه وبــراهــينه
ومـناقـشاتـه ضـد املـؤمـنني بـوجـود اهلل كـانـت تـعد بـمنزلـة دسـتور اإللـحاد وامللحـديـن حـول الـعالـم،
وهـو صـاحـب الـحجة املـشهورة بـأن "امللحـد غـير مـطالـب بـإثـبات عـدم وجـود إلـه ،وإنـما املـؤمـن
هو املطالب بإثبات وجود اإلله".
ل ــكن ب ــعد ه ــذه ال ــرح ــلة ال ــطوي ــلة م ــن "اإلل ــحاد ال ــبارد" ب ــمصطلح ه ــيدج ــر ان ــتهى ب ــه امل ــطاف
بـإعـالنـه عـن إيـمانـه املـطلق والـواثـق والـعميق بـوجـود إلـه خـالـق لـلكون ،رغـم أنـه أعـلن أنـه ال يـتفق
مــع األديــان حــتى اآلن وأنــه بــحاجــة الــى مــزيــد مــن الــوقــت لــدراســتها ،كــما أنــه لــم يــغير مــوقــفه
مــن اســتحالــة الــبعث والــحياة بــعد املــوت والــحساب والخــلود ،إال أنــه تــوصــل الــى إيــمان واثــق
ب ــوج ــود اهلل ع ــز وج ــل ،وه ــذا م ــوق ــف ف ــلسفي م ــعروف ينسج ــم م ــع م ــنهج ال ــشك ال ــذي ت ــرس ــخ
فلسفيا مع ديكارت في القرن السابع عشر.
لـقد شـكل تـراجـع انـتونـي فـلو عـن اإللـحاد صـدمـة كـبيرة أذهـلت أتـباعـه فـي الـعالـم كـله خـاصـة
في أوروبا ،وتسبب في هزة عنيفة أصابت أركان اإللحاد في مقتل.
***
يـصنف إيـمان انـتونـي فـلو بـوصـفه إيـمانـا عـقليا ،بحسـب اعـتراف فـلو نـفسه ،حـيث جـاء نـتيجة
تــأمــل عــميق فــي حــقائــق الــعلم الحــديــث حــول الــكون والــوجــود ،والــتي ال يــمكن إنــكارهــا كــونــها
م ــثبتة ع ــلميا ،وأه ــمها ال ــحقائ ــق امل ــتعلقة ب ــال ــكواك ــب واملج ــرات وع ــال ــم الخ ــلية ال ــحية وال ــتوازن
الـهائـل فـي الـطبيعة ،وهـو مـا يـسمى فـي عـلم الـالهـوت )فـلسفة الـديـن( بـاسـم حـجة أو بـرهـان
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"ال ــتصميم ال ــذك ــي"  ،intelligent designوف ــي ال ــفلسفة اإلس ــالم ــية وع ــلم ال ــكالم ي ــسمى
"بـرهـان الـنظم" ،وخـالصـته أن الـكون مـصمم بـطريـقة ذكـية ومـتقنة تـمامـا وفـق نسـب ومـعايـير
وعـالقـات محـددة بـدقـة وإحـكام ال يـمكن أن تـصدر عـن مـصادفـة أو عـشوائـية ،وإنـما ال بـد مـن
وجود إله خالق تفوق قدرته قدرات هذا الكون الهائل.
وق ــد أج ــرى ب ــعض ع ــلماء ال ــري ــاض ــيات واإلح ــصاء ع ــمليات ح ــساب ــية )ح ــساب االح ــتماالت(
ل ــتكون أش ــياء ب ــسيطة ج ــدا ب ــامل ــصادف ــة ف ــكان ــت ال ــنتائ ــج م ــذه ــلة ،م ــثل ت ــشكيل ب ــيت ش ــعر م ــن
قـصيدة لشكسـبير مـكونـة مـن  400حـرف فـقط ،فـوجـدوا أن احـتمال تـكونـها بـاملـصادفـة يـتطلب
 10أس ج ــوج ــل )ال ــجوج ــل ه ــو واح ــد وب ــعد  100ص ــفر( وه ــذا رق ــم ه ــائ ــل وضخ ــم وال ي ــمكن
ت ــصوره ذه ــنيا وال ت ــوج ــد آل ــة ت ــتمكن م ــن ح ــساب ــه أص ــال ..ف ــما ب ــال ــكم ب ــالخ ــلية ال ــحية ال ــتي
يسميها علماء األحياء "الكون األصغر".
***
فـي الـلغة الـعربـية تـمت تـرجـمة كـلمة  atheistsبـامللحـديـن ،وكـلمة  atheismبـاإللـحاد ،وهـي
ترجمة غير دقيقة باعتقادي وال تفيد املعنى بشكل صحيح.
وأج ــد ك ــما ي ــقول د.ع ــدن ــان إب ــراه ــيم أن م ــصطلح أب ــي ال ــعالء امل ــعري ،رح ــمه اهلل ،ه ــو أف ــضل
مــصطلح يــصلح لــترجــمة هــذا املــفهوم ،حــيث كــان املــعري يــسميهم "الــنفاة" واملــذهــب "مــذهــب
النفي".
وهـ ــو مـ ــصطلح دقـ ــيق تـ ــمامـ ــا ،ألن كـ ــلمة  atheistأصـ ــال تـ ــتكون مـ ــن حـ ــرف الـ ــنفي  aوكـ ــلمة
 theistالــتي تــعني "املــؤمــن" ،فــمن نــسميه امللحــد هــو فــي الــحقيقة الــشخص الــذي "يــنفي"
اإليـمان بـوجـود إلـه .واضـح إذن أن مـصطلح املـعري أكـثر دقـة ألن اإللـحاد يـتعلق بـنفي وجـود
إلـه مـقابـل اإليـمان بـوجـود إلـه ،فـي حـني أن كـلمة إلـحاد ومـصدرهـا "لحـد" ال تـفيد هـذا املـعنى
إطالقا.
***
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أخــيرا...لــلنفاة )امللحــديــن( وللمهــتمني بــمذهــب الــنفي أقــترح قــراءة كــتاب "رحــلة عــقل" لــلدكــتور
عمرو شريف ،ففيه الكثير مما يستحق التأمل.
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نصف وجه ..نصف حقيقة
كــتب كــارل مــاركــس" :األديــان تــؤدي وظــيفة مــزدوجــة ،فــهي تــعوض الــفقراء عــن فــقرهــم مــن
خالل وعدهم بالغنى الروحي ،بينما تعطي الشرعية الالزمة لألغنياء المتصاص الفقراء".
شـيئا فـشيئا بـدأ الـعالـم يـدرك أن مـاركـس كـان عـلى صـواب فـي مـعظم تحـليالتـه ،فـي أوروبـا
وفـي أملـانـيا تحـديـدا تشهـد أكـبر مـوجـة "عـودة" لـفكر هـذا الـفيلسوف الـبائـس ،صـدر مـؤخـر عـن
دار نشـر أملـانـية كـتاب  Warum Marx Richt hatأي ،ملـاذا مـاركـس عـلى صـواب ؟ يـثار
هذا التساؤل اآلن بعد أن اكتوت أفئدة الغرب من نار الرأسمالية الجشعة.
***
ك ــتبت ري ــم ال ــعنزي ف ــي ت ــوي ــتر" :ف ــي ال ــذاك ــرة م ـ ٍ
ـناف ،م ــن ي ــسكنها ل ــه ق ــدر ،ال يح ــظى ب ــه م ــن
يستوطن أوطان النظر" ..يا للعمق والروعة.
***
حــكمة كــويــتية :إذا لــم تســتطع أن تبهــر الــناس بــذكــائــك ،فــحاول أن تــحيرهــم بــغبائــك )الــثانــية
معمول بها بكثرة(.
***
يــقول أحــد تــالمــيذ الــفيلسوف الــفرنــسي الــوجــودي جــان بــول ســارتــر :كــان ســارتــر أيــام شــبابــه
يــدخــل الــفصل فــي غــثيان ،يــصمت طــويــال ويــقلب بــصره فــينا ثــم يــقول "كــل هــذه الــوجــوه ومــا
مـن ملـعة ذكـاء واحـدة" ،اآلن أفـهم ملـاذا كـان أحـد أسـاتـذتـي ـ وهـو مـن تـالمـيذ سـارتـر ـ يـنظر
إلينا ثم يقرف ويشيح بنظره للشباك ويتركنا كالبلهاء.
***
لــلفنان الــروســي الــشاب بــافــيل كــوزيــنكو لــوحــة جــميلة اســمها "نــصف وجــه" ،هــي خــليط مــن
الـروعـة والـغموض والجـمال .نـصف وجـه المـرأة جـميلة ،نـصف حـقيقة ،ونـصف غـموض ..إنـها
نصف غير مكتمل ،يقول كل شيء ،أو ال شيء.
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***
كــان الــشاعــر الــرائــع بــدر شــاكــر الــسياب ،رحــمه اهلل ،بــانــتظار زوجــته إقــبال حــني كــان عــلى
سـريـر املـرض فـي املسـتشفى األمـيري بـالـكويـت عـام  ،1963ومـن فـرط الـشوق كـتب مـا يعجـز
الوصف عن تحليله :
غدا تأتني يا إقبال ،يا بعثي من العدم
ويا موتي وال موت
ويا مرسى سفينتي التي عادت
وال لوح على لوح
ويا قلبي الذي إن مت أتركه
على الدنيا ليبكيني
ويجأر بالرثاء على ضريحي
وهو ال دمع وال صوت
أحبيني ،حني يبلى كل وجهي
كل أضالعي ..وتأكل قلبي الديدان
تشربه إلى القاع
قصائد ..كنت أكتبها ألجلك في دواويني
أحبيها ..تحبيني
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من اإللحاد إلى اإليمان
كــان الــفيلسوف املــصري د .زكــي نــجيب محــمود ،أول مــن أدخــل الــوضــعية املــنطقية لــلفكر
الــعربــي فــي بــدايــة األربــعينيات مــن الــقرن املــاضــي ،والــوضــعية املــنطقية فــلسفة إلــحاد ،تــنكر
كل ما هو ميتافيزيقي )غيبي( ،وال تعترف إال بما تثبته الحواس بالتجربة.
وفــي "آخــر حــياتــه" بــدأ بــالتخــلي عــن هــذه الــفلسفة اإللــحاديــة والــعودة إلــى الــفكر اإلســالمــي
الذي كتب فيه ما يؤكد إيمانه العميق.
وبــاملــثل كــان الــفيلسوف املــصري د.عــبدالــرحــمن بــدوي "وجــوديــا" ،والــوجــوديــة فــلسفة إلــحاد،
خــاصــة فــي تــيار هــيدجــر الــذي تــأثــر بــه بــدوي كــثيرا ،ولــكنه أيــضا تــحول فــي "آخــر حــياتــه"
وكــتب مجــموعــة مــن الــكتب دفــاعــا عــن الــقرآن وعــن الــرســول محــمد صــلى اهلل عــليه وســلم وعــن
اإلس ــالم ،ت ــعد م ــن أف ــضل ال ــكتب امل ــوج ــهة ل ــلقارئ ال ــغرب ــي ،ف ــيها ان ــتقاد ع ــلمي م ــهم ل ــلنظرة
الــعنصريــة لــدى الــغرب ،وفــيها تــفنيد فــلسفي ال مــثيل لــه ألخــطاء املســتشرقــني حــول اإلســالم
والـعرب ،أنـصح بـقراءتـها بشـدة ألنـها أفـضل مـا كـتب عـن اإلسـالم مـن الـناحـية الـفكريـة الـتي
تتناول جوهر الدين وليس الشكليات البسيطة التي أغرقنا بها كثير من التافهني.
ه ــناك أم ــثلة ك ــثيرة ألس ــماء ك ــبيرة ج ــرى م ــعها م ــا ج ــرى ل ــكبار ال ــفالس ــفة ،م ــثل تج ــرب ــة د.
مـ ــصطفى محـ ــمود )رحـ ــلتي مـ ــن الـ ــشك إلـ ــى اإليـ ــمان( وتجـ ــربـ ــة الـ ــفيلسوف الـ ــفرنـ ــسي رجـ ــاء
غ ــارودي )روج ــيه غ ــارودي( وغ ــيره ــما ،وامل ــهم ف ــي األم ــر أن ه ــذا ال ــتحول ق ــد ت ــم ف ــي "آخ ــر
ح ــيات ــه" ،ف ــي م ــرح ــلة ال ــنضج وب ــعد اك ــتمال امل ــعرف ــة وال ــخبرة ب ــال ــحياة وال ــعزوف ع ــن الشه ــرة
والزيف.
ه ــذا ي ــؤك ــد م ــقول ــة ج ــميلة ق ــال ــها ال ــفيلسوف االنج ــليزي ف ــران ــسيس ب ــيكون ق ــدي ــما "ق ــليل م ــن
الــفلسفة قــد يــؤدي بــك إلــى اإللــحاد ،لــكن الــتعمق الشــديــد بــالــفلسفة يــرمــي بــك فــي أحــضان
الدين".
***
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ب ــاع ــتقادي ،اإلش ــكال ــية ال ــكبرى ال ــتي ت ــواج ــه امللح ــدي ــن ،وه ــم ف ــي ال ــغال ــب ملح ــدون م ــن ال ــنوع
ال ــثان ــي )اإلل ــحاد ال ــقلق ك ــما ي ــسميه ه ــيدج ــر( ه ــي "ع ــدم ع ــقالن ــية ال ــدي ــن" ،ب ــمعنى ع ــدم ق ــدرة
ال ــعقل ع ــلى ف ــهم ال ــدي ــن ب ــمفاه ــيم ال ــعقل وامل ــنطق األرس ــطي ال ــصارم ،خ ــاص ــة ف ــيما ي ــتعلق
بـالـغيبيات ،ولـكن ..ألـيس الـكون كـله "غـير عـقالنـي"؟ هـل تـمكن الـعلم التجـريـبي ـ الـذي يسـتند
إلــيه كــثير مــن امللحــديــن ـ مــن فــهم الــكون بــالــعقل واملــنطق والتجــريــب بــكل حــوادثــه وأحــداثــه؟
فـ ــإذا كـ ــنا فـ ــي هـ ــذا الـ ــعصر املـ ــتقدم جـ ــدا نـ ــقف عـ ــلى أطـ ــراف بـ ــاب الـ ــعلم بـ ــاعـ ــتراف الـ ــعلماء
أنفسهم ،فمتى إذن سيلج اإلنسان هذا البحر العميق ؟
بــالــنهايــة ..وكــما قــال الــفيلسوف األملــانــي الــكبير امــانــويــل كــانــت "هــناك حــدود لــلعقل ال يــمكنه
أن يتخ ــطاه ــا" ،وامل ــعرف ــة ال ــتي ت ــتعدى ح ــدود ال ــعقل ال ي ــمكن ب ــلوغ ــها ب ــغير اإلي ــمان ،وس ــتبقى
م ــسائ ــل ال ــلطف اإلل ــهي وال ــعناي ــة اإلل ــهية وال ــعدل اإلل ــهي وال ــروح وال ــعال ــم اآلخ ــر وغ ــيره ــا م ــن
الـقضايـا واألسـئلة الـكبرى ،وهـي مـسائـل إيـمانـية يـؤمـن بـها ويـطمئن إلـيها مـن يـزيـل الـشوائـب
عن صدره املتعب بالشكوك.
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الهندسة االجتماعية
كــيف نــضمن إدارة املــجتمع بــصورة جــيدة؟ يــقول عــالــم االجــتماع األملــانــي فــرديــنانــد تــونــيس
ف ــي دراس ــته امل ــهمة )امل ــشاك ــل ال ــحال ــية ل ــلبنية االج ــتماع ــية( إن "امل ــجتمعات الح ــدي ــثة ل ــم ت ــعد
ق ــادرة ع ــلى ال ــعمل ب ــنجاح ب ــاس ــتخدام األس ــال ــيب ال ــقدي ــمة م ــن اإلدارة االج ــتماع ــية ،ف ــال ــتطور
الـ ــحاصـ ــل فـ ــي املـ ــجتمعات الحـ ــديـ ــثة يـ ــتطلب اسـ ــتخدام أسـ ــالـ ــيب عـ ــلمية تـ ــقوم عـ ــلى بـ ــيانـ ــات
إحـصائـية مـوثـوقـة ،وهـذا مـا تـفعله "الـهندسـة االجـتماعـية" الـتي هـي نـظام عـلمي يسـتند إلـى
مــعطيات دقــيقة ودراســات مــيدانــية يــعيد تــنظيمها بــصورة مــالئــمة تــمكن مــن تــصميم بــرنــامــج
مس ــتدام ي ــضمن ت ــحقيق أف ــضل اس ــتفادة م ــن م ــوارد األرض وج ــهود البش ــر وي ــرف ــع مس ــتوى
الحريات واملعيشة والصحة والسعادة ألفراد املجتمع".
***
ال ــهندس ــة االج ــتماع ــية ت ــخصص ج ــدي ــد نس ــبيا ف ــي ع ــلم االج ــتماع ،أول م ــن اس ــتخدم ه ــذا
املــصطلح الــصناعــي الــهولــندي جــي ســي فــان مــاركــن فــي مــقال كــتبه عــام  1894يــحث فــيه
املـختصني عـلى اسـتحداث هـذا الـتخصص ملـساعـدة أربـاب الـعمل فـي الـتعامـل مـع مـشكالت
الـعمال ولـضمان إدارة مـوارد املـصانـع بـصورة جـيدة .فـ"املـهندس االجـتماعـي" يـقوم بـوظـيفة
م ــشاب ــهة ل ــوظ ــيفة أي م ــهندس ف ــي ب ــقية امل ــجاالت ،ف ــكما أن امل ــهندس امل ــعماري م ــسؤول ع ــن
ضـمان سـالمـة املـبانـي مـن خـالل مـا يـقوم بـه مـن قـياسـات وتحـليل ملـواد الـبناء وطـبيعة الـتربـة،
وكـما أن مـهندس الـطرق مـسؤول عـن حـسن تخـطيط الـطرق لـلمركـبات واملـشاة بـصورة تـضمن
أفـضل الحـلول لـضمان انـسيابـية الحـركـة وإعـطاء األولـويـة ملـن يـحتاجـها أكـثر ..كـذلـك املـهندس
االجـ ــتماعـ ــي مـ ــسؤول عـ ــن تخـ ــطيط املـ ــجتمع بـ ــصورة عـ ــلمية تـ ــضمن حـ ــسن تـ ــوزيـ ــع الـ ــسكان
وامل ـ ــوارد وال ـ ــجهود واألول ـ ــوي ـ ــات .ال ـ ــدول امل ـ ــتقدم ـ ــة أص ـ ــبحت م ـ ــتقدم ـ ــة ألن ـ ــها تس ـ ــتعني ب ـ ــجهود
املـختصني ومـنهم املـهندسـون االجـتماعـيون ،بـينما دولـنا تـعج بـالـفوضـى والتخـلف والهـدر ألنـنا
ن ــدي ــر ش ــؤون ب ــلدان ــنا ب ــأب ــشع ص ــور ال ــعالق ــات )النه ــب وال ــصراع( وب ــأق ــدم ط ــرق ال ــتفكير ،أي
باملحاولة والخطأ والتي تميز مرحلة اإلنسان البدائي في عصر الطباشير.
***
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ل ــنأخ ــذ ع ــلى س ــبيل امل ــثال ال ــتوزي ــع ال ــسكان ــي ف ــي ال ــكوي ــت ،الح ــظوا ك ــيف ت ــتم ع ــملية ت ــوزي ــع
املــساكــن الــحكومــية واألراضــي املــخصصة لــبناء الــسكن الــخاص؟ تــقوم ـ وفــقا لــقوانــني وزارة
اإلس ــكان ـ ع ــلى ت ــرس ــيخ ال ــتقسيم ال ــطبقي وال ــفئوي ،ويس ــتطيع أي ش ــخص أن ي ــالح ــظ ه ــذا
الـتقسيم فـي مـناطـق الـكويـت )مـناطـق حـضر وبـدو ،سـنة وشـيعة ،مـناطـق خـارجـية وداخـلية(..
بــتقسيمات تــدعــي الــحكومــة أنــها غــير مــوجــودة وتــدعــي تــبنيها لــلوحــدة الــوطــنية )فــال غــرابــة أن
يكون لدينا مشكلة دوائر انتخابية(.
***
ه ــناك ات ــجاه ــان رئ ــيسيان ف ــي ع ــمليات ال ــهندس ــة االج ــتماع ــية ،األول رادي ــكال ــي ي ــتمثل ف ــي
الــعمليات الــتي طــبقها االتــحاد الــسوفــييتي الــسابــق والــصني وســنغافــورة ومــالــيزيــا وكــمبوديــا
)فــي مــعالــجة مــشكلة الخــمير الحــمر( وغــيرهــا ،وهــي تــقوم عــلى بــرامــج قســريــة تــجبر الــسكان
ع ــلى ت ــغيير ن ــمط ح ــيات ــهم اب ــتداء م ــن ال ــترح ــيل القس ــري وإع ــادة ت ــوزي ــع ال ــسكان ب ــني امل ــدن
واألرياف ،ومن خالل إعادة تخطيط البرامج اإلعالمية وحتى في الفن واملعمار.
االتـجاه الـثانـي يـعتمد الـنهج الـتدريـجي الـذي يحـدث تـغييرا بـعيد املـدى ،مـنها بـرامـج مـكافـحة
املخـ ــدرات وتـ ــنظيم االنـ ــتخابـ ــات فـ ــي أمـ ــيركـ ــا وتـ ــنظيم حـ ــقوق املـ ــلكية ومـ ــعظم بـ ــرامـ ــج االتـ ــحاد
األوروبـي والـتي اسـتفادت كـثيرا مـن تحـليالت الـفيلسوف وعـالـم االجـتماع األملـانـي كـارل بـوبـر
في كتابه القيم "املجتمع املفتوح وأعداؤه".
***
الــهندســة االجــتماعــية عــلم يــقوم عــلى مــعطيات وبــيانــات دقــيقة ويــقدم نــتائــج عــلمية يــفترض أن
يســتخدمــها صــاحــب الــقرار .وصــنع الــقرار يــشكل فــي عــاملــنا الــيوم عــصب الــحياة حــيث إنــه
يــؤثــر فــي حــياة مــاليــني البشــر ،وكــلما كــان الــقرار مــدروســا ومــؤســسا عــلى نــتائــج الــعلم كــانــت
الــنتائــج مــضمونــة بــشكل أفــضل ،أمــا الــقرارات االعــتباطــية واالرتــجالــية فــهي لــن تــنتج ســوى
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وض ــعا م ــشاب ــها ل ــوض ــع ب ــلدان ــنا ال ــعرب ــية ..بتخ ــلفها وانح ــداره ــا وانح ــطاط ص ــراع ــات ــها االث ــنية
وبمواردها املهدورة.
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قراءة في ملف الشرق األوسط
ت ــشير ب ــعض ال ــتقاري ــر األم ــيرك ــية إل ــى أن ت ــكلفة الح ــرب ع ــلى ال ــعراق وع ــلى أف ــغانس ــتان ق ــد
تـجاوزت  6تـرلـيونـات دوالر تـقريـبا ،فـضال عـن الـخسائـر الـكبيرة فـي األرواح ،والـدمـار الـشامـل
الــذي لــحق بــتلك الــبلدان ،كــل هــذا دون أي انــتصار حــقيقي يــذكــر ،ال ألمــيركــا وال لــلعراق وال
ألفــغانســتان ،فــالــوضــع فــي الــدولــتني أصــبح أســوأ مــن الــسابــق ،واليــزال فــي تــراجــع وتــدهــور
مس ــتمري ــن ،وال ــتنظيمات امل ــقات ــلة امل ــعادي ــة ألم ــيرك ــا "ال ــقاع ــدة" أص ــبحت أك ــثر ق ــوة وان ــتشارا،
والــوضــع االقــتصادي املــتدهــور جــعل الــواليــات املتحــدة تــغلق مــكاتــبها الــفيدرالــية بســبب عــدم
ق ــدرت ــها ع ــلى دف ــع روات ــب امل ــوظ ــفني ،واألزم ــة ف ــي ت ــزاي ــد .ك ــل ه ــذا أدى ب ــال ش ــك إل ــى ت ــراج ــع
اهـ ــتمامـ ــها بـ ــمنطقة الشـ ــرق األوسـ ــط ،فـ ــي ظـ ــل تـ ــعقد املـ ــلفات وتـ ــصلب املـ ــواقـ ــف مـ ــن جـ ــميع
األط ــراف ،م ــقاب ــل ال ــترك ــيز ع ــلى ال ــقضاي ــا ال ــداخ ــلية وتحس ــني ال ــوض ــع االق ــتصادي وال ــصحي
والـتعليمي لـلشعب األمـيركـي الـذي عـانـى كـثيرا ،وهـو الخـطاب الـذي مـكن الـرئـيس أوبـامـا مـن
الفوز بمقعد الرئاسة.
***
هـذا املـوقـف االنهـزامـي خـلف فـراغـا سـرعـان مـا تـقدمـت روسـيا ملـلئه فـي الشـرق األوسـط ،ثـم
جــاءت أحــداث "الــربــيع الــعربــي" الــتي ســاهــمت فــي تســريــع وتــيرة الــتراجــع األمــيركــي وتــقدم
الــدب الــروســي بخــطوات ثــابــتة ومــدروســة ،مــقابــل الــتخبط الــواضــح فــي الــسياســة األمــيركــية
الـتي بـدا عـليها االضـطراب والـحيرة بـشكل كـبير مـع ثـورة  25يـنايـر فـي مـصر ومـا تـالهـا مـن
فـوز لـإلخـوان فـي انـتخابـات الـبرملـان والـرئـاسـة ،واسـتمر هـذا الـتخبط إلـى الـيوم ،فـحتى الـيوم
ال ي ــعرف ل ــلوالي ــات املتح ــدة األم ــيرك ــية م ــوق ــف ح ــازم وواض ــح ت ــجاه م ــا ج ــرى ف ــي م ــصر ،ف ــكل
مـواقـفها اتـسمت بـالـغموض والـتذبـذب ،فـال هـي أيـدت الـثورة الـشعبية صـراحـة وال هـي دعـمت
الــرئــيس الــسابــق حــسني مــبارك كحــليف ،وال هــي دعــمت الــرئــيس املــنتخب محــمد مــرســي وال
هي أقرت باالنقالب صراحة.
ول ــم ي ــكن ال ــوض ــع ف ــي س ــوري ــة أف ــضل ح ــاال ل ــلوالي ــات املتح ــدة ،ف ــال ه ــي دع ــمت ال ــجيش الح ــر
لـينتصر وال هـي دعـمت الـنظام الـسوري ،واألمـر كـذلـك مـع تـونـس ولـيبيا والـيمن ،فـلم يـكن لـها
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مـوقـف ثـابـت مـع أي مـن هـذه الـثورات ،ومـرد ذلـك بـالـتأكـيد هـو خـوفـها مـن صـعود اإلسـالمـيني
وبــالــتالــي تهــديــد الــكيان الــصهيونــي ،لــكن هــذا الــتردد والــغموض فــي املــواقــف كــان "أكــثر مــن
كـاف" لـيثبت ضـعف أمـيركـا وانـحسار نـفوذهـا فـي الشـرق األوسـط بـالنسـبة لـروسـيا ،والـتي لـم
تــتردد أبــدا فــي اقــتناص هــذه الــفرصــة والــتقدم بــثبات الســتعادة مجــدهــا الــقديــم فــي املــنطقة.
"الحــظوا الــعبء الــذي يــشكله الــكيان الــصهيونــي عــلى الــواليــات املتحــدة ،وهــو بــالــتأكــيد لــيس
ألنــه يــمثل تجــربــة ديــموقــراطــية وحــيدة فــي املــنطقة كــما يــدعــي الــبعض ،فــأمــيركــا الــتي تــآمــرت
ع ــلى ك ــل ال ــتجارب ال ــدي ــموق ــراط ــية ال ــحقيقية ف ــي الج ــزائ ــر وح ــماس وم ــصر ل ــم ي ــعد ل ــدي ــها أي
مصداقية في هذه األكذوبة".
***
الــتراجــع والــتخبط األمــيركــي واضــح لــكل مــراقــب ،وتــبعاتــه مــن ضــعف حــلفاء الــواليــات املتحــدة
م ــقاب ــل زي ــادة ق ــوة أع ــدائ ــها ال ــتقليدي ــني "إي ــران" ال ت ــحتاج ل ــذك ــاء ك ــبير ل ــفهمها .ل ــكن ال ــسؤال
املسـتحق هـنا ،هـل هـذا الـوضـع السيئ هـو "فشـل مـؤقـت" يـرتـبط بـإدارة الـرئـيس أوبـامـا فـقط،
أم هــو مــوقــف اســتراتــيجي يــعبر عــن فشــل مــؤســسة الــسياســة الــخارجــية األمــيركــية بــرمــتها؟
وبــالــتالــي فــعلينا أن نــتوقــع املــزيــد مــن الــتدهــور فــي أوضــاع املــنطقة ،وإعــادة رســم لخــريــطة
جغرافيتها وتحالفاتها.
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ما الذي تفعله دول الخليج ؟
شـكلت أحـداث "الـربـيع الـعربـي" مـنعطفا بـالـغ الخـطورة لـلمنطقة بـرمـتها ،كـما شـكلت تهـديـدا
واض ـ ــحا ألغ ـ ــلب أن ـ ــظمة ال ـ ــحكم ال ـ ــتقليدي ـ ــة ،ف ـ ــإذا ك ـ ــان ـ ــت "ج ـ ــمهوري ـ ــات ال ـ ــخوف" ب ـ ــأن ـ ــظمتها
ال ــدي ــكتات ــوري ــة وق ــبضتها األم ــنية ال ــقوي ــة ق ــد ت ــساق ــطت خ ــالل أي ــام أو أشه ــر ،ف ــكيف س ــيكون
مصير أنظمة أقل منها بكثير؟
اسـتدعـى ذلـك تحـركـات جـادة مـن قـبل أنـظمة دول الخـليج ،وتـمكنت إلـى حـد مـا مـن صـد ريـاح
الــتغيير ،وأعــادت تــرتــيب ذاتــها ،مــن خــالل إطــالق الــكثير مــن "الــوعــود اإلصــالحــية" واملــكرمــات
فـي بـدايـة األمـر ،ثـم مـن خـالل الـتعاون األمـني بـعد أن مـرت سـحابـة الـثورات بسـالم ،وهـو مـا
نالحظه اليوم بوضوح في االتفاقية األمنية بني دول مجلس التعاون الخليجي.
ال غـرابـة أبـدا فـي عـدم الـتعلم مـن تـجارب الـنظم الـساقـطة ،فهـذا هـو الـوضـع الـطبيعي لـديـنا،
وهـو يـعبر بـدقـة عـن سـذاجـة التخـطيط الـذي يـفتقر ألبسـط مـبادئ الـتفكير االسـتراتـيجي بـعيد
املـدى ،وهـي بـال شـك مجـرد ردود أفـعال سـطحية ،تـمثل جـزءا أصـيال مـن تـاريـخ طـويـل مـليء
بهــذه الــتصرفــات اآلنــية .لــكن ثــمة فــارقــا كــبيرا بــني األمــس والــيوم ،فــالــشعوب لــم تــعد مــرتــبطة
بنشــرة أخــبار الــساعــة الــتاســعة مــن تــلفزيــون رســمي يــكذب دون خجــل ألنــه يــعلم أال مــصدر
آخ ــر س ــواه ،وال ــتدخ ــل ال ــخارج ــي ب ــات أك ــثر س ــهول ــة م ــن أي وق ــت م ــضى ،وه ــو ي ــخضع ف ــي
الـغالـب إلرادة شـعوب تحـركـها وتـرسـم مـواقـفها ومـزاجـها وسـائـل إعـالم مـحترفـة ،ال تـحتاج إال
إلـى دفـعة بـسيطة جـدا مـن الـداخـل ،إلـى مجـموعـة صـغيرة تـتواطـأ مـعها ،فهـل تعجـز أي دولـة
معادية عن إيجاد مثل هذه املجموعات في بلداننا ؟
***
بــالنســبة لــي ،أدرك عــن وعــي أن بــقاء األنــظمة املــلكية فــي دول الخــليج أفــضل كــثيرا مــن كــل
االحـتماالت األخـرى ،ومـا الفشـل الـذريـع لحـركـات الـتغيير فـي الجـمهوريـات الـعربـية إال دلـيل
كـاف لهـذه الـقناعـة ،لـيس ألن األنـظمة املـلكية عـادلـة ،فـالـوضـع سيئ بـالـتأكـيد وبـاعـتراف الـنظم
ذاتــها ،والــفساد ال يــحتاج إلــى عــني خــارقــة لــرؤيــته ،وإنــما بســبب فشــل املــعارضــة فــي جــميع
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الـ ــدول الـ ــعربـ ــية بـ ــال اسـ ــتثناء ،فـ ــهي جـ ــميعها تـ ــنظيمات مـ ــشوهـ ــة بـ ــال مـ ــالمـ ــح وبـ ــال مـ ــشاريـ ــع
س ــياس ــية وال م ــصداق ــية وال ت ــاري ــخ ن ــضال ــي مش ــرف يس ــتقطب خ ــلفها ال ــناس ،ق ــد ي ــكون ف ــيها
أشــخاص صــالــحون ،ال شــك فــي ذلــك ،لــكنها حــتما فــاشــلة وفــاســدة كــتنظيمات وال تــقدم أي
بديل.
***
صــحيح ان قــوى املــعارضــة فــي دول الخــليج ال تــشكل بــديــال مــقبوال عــند الــشعوب عــن الــنظم
ال ــقائ ــمة ،ل ــكن ه ــذا ال ي ــدع ــو إل ــى االط ــمئنان ب ــال ــتأك ــيد ،ف ــال ــوض ــع ال ــقائ ــم ي ــجعل ه ــذه ال ــبلدان
عـرضـة للتخـريـب بـسهولـة مـن أي دولـة مـعاديـة ،فبسـبب كـثرة الـفساد والـظلم والهـدر فـي املـال
الـعام ،ورغـم إدراك الجـميع أن تجـربـة سـوريـة هـي الـنموذج لـلثورات الـفاشـلة ،ومـع هـذا يـؤكـد
الــعلم والــواقــع أن الــشعوب ال تــتصرف بــوعــي وعــقالنــية ،وأن فــريــقا صــغيرا مــن املــحترفــني بــما
ي ــمتلكه م ــن ام ــكان ــات ت ــكنول ــوج ــية ه ــائ ــلة ي ــوف ــره ــا ع ــصرن ــا امل ــتقدم ق ــادر ع ــلى ت ــوج ــيه ال ــحشود
وإشعال الحرائق وتدمير البلدان عن بعد.
***
كان حريا بي أن أسمي هذا املقال "طالسم" ..أعلم ذلك.

178

املواطنة فلسفيا
بــدايــة يــجب االعــتراف بــأن مــصطلح املــواطــنة  Citizenshipاقــترن تــاريــخيا بــنشأة املــديــنة
فـي أوروبـا ،فـالـكلمة ذاتـها مشـتقة مـن كـلمة  civisالـيونـانـية الـتي تـعني "املـواطـن" ،فـاكتسـب
مـصطلح املـواطـنة تـعريـفه وتـطور مـعانـيه مـن تـطور الـحضارة األوروبـية ،والـتي تـطورت بـدورهـا
مـن خـالل املـجتمع املـدنـي .ولـذلـك لـيس غـريـبا أال نجـد فـي الـقوامـيس الـعربـية الـقديـمة أي ذكـر
لكلمة مواطن أو مواطنة.
***
يــمكن الحــديــث عــن ثــالثــة نــماذج لــلمواطــنة ،األول بــمعنى "اإلقــامــة فــي املــديــنة" ،وهــذا أصــل
امل ــفهوم وم ــنبعه ف ــي ال ــيون ــان ال ــقدي ــمة ،ف ــامل ــواط ــن األث ــيني ب ــبساط ــة ه ــو م ــن ي ــقيم ف ــي أث ــينا،
اس ــتمر ه ــذا امل ــعنى ف ــي أوروب ــا إل ــى ق ــيام ال ــثورة ال ــفرن ــسية ع ــام  ،1789وق ــد وص ــف امل ــؤرخ
اإلنج ــليزي ك ــاكس ــتون ف ــي ك ــتاب ــه "أخ ــبار إنج ــلترا" امل ــنشور ع ــام  1480س ــكان ل ــندن ب ــأن ــهم
"مـ ــواطـ ــنو لـ ــندن" ،وفـ ــي إحـ ــدى روايـ ــات شكسـ ــبير يتحـ ــدث عـ ــن مـ ــديـ ــنة بـ ــيزا بـ ــأنـ ــها "مـ ــعروفـ ــة
ب ــمواط ــنيها ال ــوق ــوري ــن" .ه ــذه اإلش ــارات ت ــدل ب ــوض ــوح ع ــلى تح ــدي ــد م ــفهوم امل ــواط ــنة ب ــمعنى
اإلقامة في املدينة ليس أكثر.
ثـم جـاءت الـثورة الـفرنـسية الـتي نـادت بـشعار "الحـريـة واإلخـاء واملـساواة" ،وسـرعـان مـا تـحول
مـعنى املـواطـنة مـن الـنموذج األول )اإلقـامـة( إلـى الـنموذج الـثانـي الـذي تحـدد بـدخـول الـحقوق
وال ــواج ــبات ع ــلى امل ــعنى الج ــدي ــد ال ــذي اج ــتاح أوروب ــا ف ــي ردة ف ــعل ت ــمثل ص ــفعة ف ــي وج ــه
الــطغيان الــذي نــتج عــنه اســتبعاد مــاليــني البشــر مــن كــونــهم مــواطــنني ،بــدأ بــاســتبعاد الــنساء
والــبربــر فــي الــيونــان الــقديــمة ،واســتبعاد "الــعلمانــيني" مــن مــجتمع املــديــنة الــسماويــة الــخاص
بـاملـؤمـنني املـسيحيني كـما قـال الـقديـس أوغسـطني فـي "مـديـنة اهلل" وغـيرهـا ،فـفي أملـانـيا تحـدد
مــفهوم املــواطــنة  Bildungsbuergertumبــالــحقوق والــواجــبات ،وبــاملــثل حــدث فــي مــختلف
أوروبــا .والحــقا ،أعــطت نــظريــة مــارشــال فــي كــتابــه "املــواطــنة والــطبقة االجــتماعــية" الــصادر
عــام  1950دفــعة جــديــدة ملــفهوم املــواطــنة بــوصــفها "إقــامــة تــقترن بــالــحقوق والــواجــبات" ،إذ
فصل مارشال تلك الحقوق بمختلف مستوياتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
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الـنموذج الـثالـث لـلمواطـنة هـو الـذي نجـده بـوضـوح فـي املـجتمعات الشـرقـية بـمعنى "الـرعـايـا"،
وال ــرع ــاي ــا ض ــمنيا ه ــم ج ــزء م ــن "أم ــالك" ال ــحاك ــم ،وب ــال ــتال ــي تتح ــدد ح ــقوق ــهم وواج ــبات ــهم ب ــما
يــقرره هــو لــهم ،ولــذلــك ارتــبط خــطاب حــكام الشــرق مــنذ الــحضارات الشــرقــية الــقديــمة بــمفهوم
املــلكية عــند الحــديــث عــن املــواطــنني )يــا أبــناء شــعبي ،(..وحــتى وقــت مــتأخــر لــم تــعرف الــلغات
الشـرقـية عـمومـا كـلمة "مـواطـنني" ،وكـان اإلمـبراطـور الـيابـانـي مـيجي يسـتخدم كـلمة "شـنمن"
التي تعني "رعايا" حتى .1912
***
مـع تـطور الـزمـن واآلالت تـطورت الحـروب ،والـتي أنـتجت بـدورهـا حـاالت جـديـدة أربـكت الـكثير
مـ ــن الـ ــقيم واملـ ــعانـ ــي ومـ ــنها "املـ ــواطـ ــنة" ،إذ أصـ ــبح لـ ــديـ ــنا "الجـ ــئون سـ ــياسـ ــيون" ونـ ــازحـ ــون
ومــهاجــرون وأقــليات عــرقــية مهجــرة لــم يــتطرق لــها تــومــاس مــارشــال فــي نــظريــته الــتي هــيمنت
عليها النظرة الطبقية وتأثير السوق الرأسمالي.
ومـ ــع دخـ ــول أشـ ــكال جـ ــديـ ــدة للحـ ــروب الـ ــتي يشهـ ــدهـ ــا وقـ ــتنا الـ ــحاضـ ــر وتـ ــجاوزهـ ــا لـ ــلشكل
الـكالسـيكي )تـقابـل الـجيوش( عـادت نـقاشـات "مـا بـعد الـثورة الـفرنـسية" لـلواجـهة مـن جـديـد،
وذلـ ــك بسـ ــبب ظـ ــهور "مـ ــواطـ ــنني" مـ ــن أصـ ــول أجـ ــنبية يـ ــحاربـ ــون الـ ــدولـ ــة الـ ــتي يـ ــنتمون إلـ ــيها
وي ــضرون ب ــمصال ــحها ،األم ــر ال ــذي أح ــيا خ ــطاب "امل ــواط ــنة ال ــعرق ــية" ع ــلى ح ــساب امل ــواط ــنة
باإلقامة والحقوق والواجبات.
ال ــغري ــب ،أن ف ــرن ــسا ال ــتي أن ــتجت م ــفهوم امل ــواط ــنة امل ــرت ــبط ب ــال ــحقوق وال ــواج ــبات ،ه ــي ذات ــها
الـتي تـتعالـى فـيها الـيوم أصـوات الـيمني املـتطرف املـطالـب بـطرد املـهاجـريـن وسـحب الـجنسية
مـن ذوي األعـراق غـير األوروبـية ،بـينما أملـانـيا الـتي عـرفـت سـابـقا بـعنصريـتها املـفرطـة لـدرجـة
تـمييز األملـانـي وفـقا ملـالمـح الـوجـه والـسمات الـجينية ،واعـتبرت غـير األملـانـي )وخـاصـة الـيهود(
لـيس فحسـب غـير مـواطـنني ،وإنـما  ،Untermenschenأي أقـل مـن إنـسان ،أقـرت مـؤخـرا
"حـق" ازدواج الـجنسية لـلموالـيد مـن أصـول أجـنبية ،فـضال عـن الـحقوق الـكثيرة الـتي ال يحـلم
بها املواطنون األملان املهاجرون أو من ذوي األصول األجنبية في بلدانهم األصلية..
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مذبحة األبرياء
ت ــطور ال ــدول ال ع ــالق ــة ل ــه ب ــال ــزم ــن ،ف ــال ــدول ال ــقدي ــمة ليس ــت أك ــثر ت ــطورا م ــن ال ــدول الح ــدي ــثة،
ومـصر خـير مـثال ،فـهي مـن أقـدم الـدول لـكنها أكـثرهـا تخـلفا .املـوارد الـطبيعية أيـضا ليسـت
هـي الـعامـل الـحاسـم فـي تـقدم الـدول ورقـيها ،فـكثير مـن الـدول الـصناعـية الـكبرى ال تـملك أي
مـوارد طـبيعية )الـيابـان وسـويسـرا نـموذجـا( ،وهـناك دول كـثيرة مـليئة بـالـثروات وغـنية بـاملـوارد
الـطبيعية املـتنوعـة ،ومـع هـذا تـرزح تـحت نـير الجهـل والتخـلف ويـعانـي مـواطـنوهـا أشـد صـنوف
ال ــفقر وامل ــعان ــاة ،ف ــامل ــوارد ب ــذات ــها ال ت ــصنع ح ــضارة ول ــن ت ــحسن ح ــياة البش ــر إذا ل ــم تس ــتغل
بصورة جيدة .ما الذي تبقى إذن؟ اإلنسان بال شك.
ب ــاإلم ــكان ت ــطبيق ه ــذا امل ــعيار ع ــلى ج ــميع ال ــدول ق ــدي ــما وح ــدي ــثا ،سنج ــد ب ــوض ــوح أن ال ــدول
ال ـ ــتي اس ـ ــتثمرت ف ـ ــي اإلن ـ ــسان ج ـ ــنت ال ـ ــتقدم والس ـ ــالم ،ب ـ ــينما ال ـ ــدول املتخ ـ ــلفة ال ـ ــتي ت ـ ــعج
ب ــال ــفوض ــى وال ــدم ــار وال ــجوع ه ــي ال ــتي ال ق ــيمة ل ــإلن ــسان ف ــيها ،إال ب ــوص ــفه أداة ت ــرف ــع الف ــتة
تمجـد الـقائـد والـزعـيم وتهـتف بـشعارات تشـبع غـرور الـسياسـيني .نـحن متخـلفون ألن اإلنـسان
فــي بــلدانــنا بــال قــيمة ،وال يــمثل "مــحور الــتنمية" وال "هــدف الــتقدم" إال عــلى الــورق والخــطب
الحماسية العابرة.
***
مـعظم الـنساء ال يـميزن بـني الـتربـية والـرعـايـة ،الـتربـية هـي تـزويـد الـطفل بـقيم ومـهارات وسـلوك
ومــعتقدات وأفــكار ومــعلومــات ،هــذا كــله ال تــقدمــه الــخادمــة لــلطفل ،فــهي تــقدم لــه الــرعــايــة،مــن
مأكل وملبس ونظافة وفسحة للنوم ال أكثر.
***
قــد يــصح اطــالق تــسمية "املــقيمني بــصورة غــير قــانــونــية" عــلى مــن دخــل الــبالد بــطريــقة غــير
ش ــرع ــية ق ــدي ــما ،ل ــكن أن ت ــطلق ع ــلى ج ــميع "ال ــبدون" ب ــمن ف ــيهم م ــن ول ــدوا ف ــي ال ــكوي ــت ول ــم
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يخــرجــوا مــنها فهــذا أمــر يــخالــف املــنطق والــواقــع ،فــهم لــم يــدخــلوا الــبالد بــصورة غــير شــرعــية،
هم ولدوا في الكويت ،في مستشفياتها ،فكيف تكون إقامتهم فيها بصورة غير قانونية ؟
***
ملـاذا نـتمنى أن تـرجـع األيـام الجـميلة ،ملـاذا ال نـتمنى أن تـصبح أيـامـنا أجـمل مـثال ..طـاملـا أن
القضية مجرد "تمن" ؟!
***
ت ــروي امل ــصادر ال ــتاري ــخية "ال ــقدي ــمة" أن ه ــيرودوس ال ــروم ــان ــي م ــلك ي ــهوذا أم ــر ج ــنوده ب ــذب ــح
ج ــميع األط ــفال امل ــول ــودي ــن ف ــي ب ــيت لح ــم ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت خ ــوف ــا أن ي ــكون م ــن ب ــينهم ال ــسيد
املـسيح الـذي بشـرت بـه نـصوصـهم الـديـنية ،وذلـك بـعد "نـبوءة" قـدمـها لـه جـماعـة مـن الـعرافـني
والسحــرة قــدمــوا مــن بــالد فــارس ،وأخــبروه بــأنــهم رأوا نجــما فــي األفــق الشــرقــي يــشير لــقرب
والدة النبي املنتظر.
تــشير املــصادر الــتاريــخية "الحــديــثة" الــى أن الــصهايــنة ارتــكبوا أكــبر املــجازر وحــشية وعــنفا
ضــد املــدنــيني األبــريــاء فــي غــزة ،وذلــك بــعد "مــشورة" ومــعلومــات ودعــم مــالــي واســتخباراتــي،
قدمتها لهم جماعة "مجهولة" !
يــذكــر أن الــفنان الــهولــندي بــيتر روبــنز رســم لــوحــة "مــذبــحة األبــريــاء" عــام  ،1612تــم بــيعها لـ
"م ــجهول" ق ــبل س ــنوات ب ــمبلغ  77م ــليون دوالر ،مسج ــلة ب ــذل ــك راب ــع أع ــلى م ــبلغ ي ــتم دف ــعه
لشراء لوحة فنية.
فــي "مــذبــحة األبــريــاء" أبــدع روبــنز فــي تــصويــر بــشاعــة الــقتل الــوحــشي الــتي مــارســها جــنود
ه ــيرودوس ض ــد األط ــفال ،وس ــط ب ــكاء األم ــهات وم ــحاوالت ــهن ال ــبائ ــسة ح ــماي ــة أط ــفال ــهن م ــن
سـيوف الـجنود .لـوحـة بـغايـة الـدقـة والـروعـة ،أشـبه بـكتلة مـضطربـة مـن الـدم ومـشاعـر الـصدمـة

182

والـذهـول واأللـم والـرعـب والحـزن والـخوف الـتي تـقذفـها قـذفـا فـي وجـه الـناظـر إلـيها ..ومـا أشـبه
اليوم بالبارحة.
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الطبقة االجتماعية ..لفهم ما يجري
ي ــشير امل ــعنى امل ــباش ــر واألك ــثر ت ــداوال ف ــي األدب ــيات االج ــتماع ــية وال ــسياس ــية مل ــفهوم ال ــطبقة
االجــتماعــية  Social Classإلــى الــتقسيم أو الــتراتــبية فــي الــدرجــة بــني الــناس ،كــأن يــقال
أبناء "الطبقة العليا ،الوسطى أو الدنيا".
غـير أن مـثل هـذه الـتقسيمات كـانـت دائـما تـمثل عـنصريـة اقـصائـية حـتى عـلى مسـتوى الـعلم،
إذ لــم يــتورع كــثير مــن الــعلماء عــن اســتخدام تــقسيمات فــرعــية لــيكشف عــن مــواقــع داخــل كــل
رت ــبة ،م ــثل "ال ــطبقة ال ــعليا م ــن ال ــطبقة ال ــوس ــطى" أو "ال ــطبقة ال ــدن ــيا م ــن ال ــطبقة ال ــعليا"..
وهكذا.
كـ ــان املـ ــجتمع الـ ــبريـ ــطانـ ــي مـ ــن أكـ ــثر املـ ــجتمعات هـ ــوسـ ــا بهـ ــذه الـ ــتصنيفات الـ ــفجة ،لـ ــدرجـ ــة
انعكســت حــتى عــلى الــبرملــان الــذي انــقسم إلــى "مجــلس الــلوردات" )خــاص بــالــطبقة الــعليا(
و"مج ــلس ال ــعموم" )خ ــاص ب ــعام ــة ال ــناس( ،وف ــي ال ــتعليم ح ــيث ب ــرزت "امل ــدارس ال ــخاص ــة"
مـقابـل "املـدارس الـعمومـية" ،وال تـزال كـلمة "عـامـي" أو عـموم  Commonتـرتـبط فـي أذهـان
الكثيرين باعتبار العامي ينتمي إلى الطبقات الدنيا "الفقيرة غير املتحضرة وغير املثقفة".
وال يــزال الــتعليم الــخاص إلــى الــيوم هــو مــفتاح الــحصول عــلى "الــوظــائــف الــعليا" املــقتصرة
ع ــلى أب ــناء ال ــطبقات ال ــعليا ،ب ــل وص ــل الح ــرص ع ــلى ال ــتماي ــز ح ــتى ف ــي أك ــثر امل ــواق ــف ح ــدة
ومـواجـهة مـع املـوت كـما يظهـر ـ بـحق ـ فـيلم تـيتانـيك بـعض ركـاب الـدرجـة األولـى وهـم يـنتقدون
باشمئزاز عدم تخصيص مراكب االنقاذ وفصلهم عن بقية "الناس" خالل غرق السفية !
عـ ــلى نـ ــقيض املـ ــجتمع الـ ــبريـ ــطانـ ــي "الـ ــطبقي بـ ــامـ ــتياز" واملـ ــجتمعات الـ ــتي تـ ــأثـ ــرت بـ ــالـ ــنمط
الـبريـطانـي ،يـبرز بـوضـوح املـجتمع األمـيركـي بـوصـفه "مـجتمع بـال طـبقات" ،وال يـسعى الـزائـر
لهــذا الــبلد إال أن يــالحــظ وينبهــر بــالــلطف والــتواضــع وعــدم الــتمايــز أيــنما ذهــب )الحــديــث عــن
املجتمع األميركي وليس النظام السياسي(.
***
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كــان الــتقسيم الــطبقي الــسائــد لــفترة طــويــلة يــقوم عــلى تــمييز الــطبقة "األرســتقراطــية" ،وهــي
طــبقة حــكم وثــراء بــالــتوارث ،عــن "الــطبقة الــبورجــوازيــة" وهــي الــطبقة الــوســطى مــن أصــحاب
ال ـ ــتجارة امل ـ ــتوس ـ ــطة وامل ـ ــهن .أض ـ ــف إل ـ ــيها الح ـ ــقا "ال ـ ــطبقة ال ـ ــعام ـ ــلة" ،وه ـ ــي ف ـ ــئة دن ـ ــيا م ـ ــن
ال ــبورج ــوازي ــة ،و"ط ــبقة ال ــفقراء" وه ــي ال ــطبقة امل ــسحوق ــة ال ــتي ال ت ــملك أي ش ــيء ،واق ــتصر
دورها على التكاثر فحسب )لذلك هي األخطر دائما(.
ارتــبط هــذا الــتقسيم بــعالــم االجــتماع األملــانــي مــاكــس فــيبر الــذي حــدد الــطبقات وفــقا لــدرجــة
اس ــتفادت ــها أو ع ــدم اس ــتفادت ــها م ــن ال ــثروة وال ــدخ ــل ،وه ــذا ال ــنوع م ــن ال ــتقسيمات ال ــطبقية
ال ــقائ ــم ع ــلى "امل ــوق ــع م ــن س ــوق ال ــعمل" ه ــو م ــن أك ــثر األن ــواع ع ــرض ــة للح ــراك االج ــتماع ــي
)الح ــراك ه ــنا ب ــامل ــعنى ال ــعلمي ،أي االن ــتقال م ــن ط ــبقة اج ــتماع ــية إل ــى ط ــبقة أخ ــرى( ،وازداد
الحـراك مـع تـطور الـسوق والـتكنولـوجـيا الـتي مـكنت الـكثير مـن الشـباب الـطموح االنـتقال مـن
طـبقة الـفقراء املـسحوقـني إلـى طـبقة كـبار األثـريـاء فـي الـعالـم مـن خـالل انـتاج سـلعة بـسيطة،
كتطبيق أو لعبة للهواتف الذكية )صاحب فيسبوك وغيره مثال(.
عـند كـارل مـاركـس ،تـمثل "الـطبقية" بـؤرة مـركـزيـة لـرؤيـة الـعالـم ،فـهي الـتي تـنتج وتحـدد شـكل
ال ــعالق ــات االج ــتماع ــية ون ــوع ال ــصراع ع ــلى "ف ــائ ــض ال ــقيمة" ،وف ــيها ت ــتشكل اإلي ــدي ــول ــوج ــيات
وتس ــتغل أجه ــزة ال ــدول ــة وم ــؤس ــسات امل ــجتمع امل ــدن ــي ك ــوس ــائ ــل ف ــي ال ــصراع ال ــطبقي ال ــذي
يــضمن اســتمرار الــطبقة الــحاكــمة واألرســتقراطــية فــي الــحكم والــسيطرة عــلى مــفاصــل تــدفــق
"تكديس الثروة".
يــضيف إلــيها عــالــم االجــتماع األمــيركــي املــعاصــر جــون كــالرك الــصراعــات الحــديــثة ،الــعرقــية
والـجنسية واملـذهـبية وغـيرهـا مـن الـصراعـات الـتي يـسميها "مـظاهـر ثـانـويـة لـلصراع الـطبقي،
تـؤدي دورهـا بـالنسـبة لـلرأسـمالـية وتـختزل بـمسمى سـياسـات االخـتالف" ،ويـقول كـالرك  :إن
الـطبقية سـتبقى وسـتستمر بـانـتاج واضـفاء الشـرعـية عـلى الـتفاوت فـي الـدخـل والـثروة وفـرص
الحياة والسلطة ،وهذا باختصار ..هو جوهر ما يجري في عاملنا ملن يريد أن يفهم.
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فشل املشاريع العربية
مـن فشـل جـامـعة الـدول الـعربـية الـتي تـأسسـت عـام  ،1945إلـى فشـل مشـروع الـدولـة الـقومـية
ال ــذي ب ــدأه ج ــمال ع ــبدال ــناص ــر ف ــي  ،1956إل ــى فش ــل مش ــروع ال ــوح ــدة ب ــني م ــصر وس ــوري ــة
الـذي أعـلن قـيامـه عـام  1958بـاسـم "الجـمهوريـة الـعربـية املتحـد" ،إلـى فشـل مشـروع الـقومـية
الـعربـية مـع حـزب الـبعث الـعربـي االشـتراكـي الـذي تـأسـس عـام  ،1947وانـقسم إلـى حـزبـني
م ــتصارع ــني ه ــما الح ــزب ال ــعرب ــي االش ــتراك ــي ال ــعراق ــي ال ــذي ت ــأس ــس ع ــام  ،1952والح ــزب
الــعربــي االشــتراكــي الــسوري الــذي تــأســس عــام  ،1963إلــى فشــل االتــحاد الخــليجي الــذي
بــدأ عــام  ،1981إلــى فشــل إقــامــة دولــة مســتقرة فــي لــبنان مــنذ الحــرب األهــلية الــتي انــدلــعت
ع ــام  ،1975إل ــى فش ــل ج ــميع م ــشاري ــع ال ــوح ــدة امل ــغارب ــية وج ــميع م ــشاري ــع ال ــوح ــدة ال ــعرب ــية
األفــريــقية ،فــأصــبحت الــوحــدة وحــدات والــقومــية قــومــيات ،قــومــية عــربــية ســوريــة وقــومــية عــربــية
عـراقـية وأخـرى مـصريـة وأخـرى مـغاربـية وأخـرى خـليجية وأخـرى أفـريـقية ..فشـل مسـتمر مـنذ
 1945وإلــى الــيوم 22 ،دولــة تــتركــز فــيها مــعظم ثــروات الــدنــيا ،ومــع هــذا تشهــد أبــشع صــور
التفاوت الطبقي والتخلف االجتماعي وأكبر عدد من الصراعات واالنقسامات املدمرة.
***
املـجتمعات الـعربـية التـزال فـي جـوهـرهـا ال تـقبل االنـتظام فـي مـشاريـع دولـة .تـخيلوا لـو لسـبب
مـا سـقطت الـيوم الـحكومـة املـركـزيـة فـي أملـانـيا مـثال ،هـل تـتوقـعون أن تـعود الـقبائـل الجـرمـانـية
وت ــتقات ــل ف ــيما ب ــينها ع ــلى ال ــهوي ــة؟ ل ــم ي ــعد ف ــي أمل ــان ــيا وال ف ــي ال ــدول األوروب ــية أي وج ــود
ل ــلكيان ــات امل ــتعارض ــة م ــع ك ــيان ال ــدول ــة ،وال ــتمييز ب ــني ال ــفضاء ال ــخاص ل ــلفرد وال ــفضاء ال ــعام
ل ــلمجتمع ت ــم ب ــجهود رج ــال دول ــة ح ــقيقيني أس ــقطوا ك ــل م ــظاه ــر ه ــيمنة ال ــفضاءات ال ــخاص ــة
وأبـقوا فـقط عـلى مشـروع واحـد هـو "الـدولـة" .يسـتطيع الـفرد فـي أملـانـيا وبـقية الـدول األوروبـية
أن يفتخـر بنسـبه واسـتعراض تـاريـخ عـائـلته الـنبيلة إذا أراد ،لـكن بـعيدا عـن مـؤسـسات الـدولـة
وقواعدها التي وحدت الجميع تحت مظلة دستور وقوانني.
املــجتمع الــعربــي اليــزال فــي حــقيقته مــجتمعا جــاهــليا ،يــعود عــند أول فــرصــة لــغياب الــدولــة أو
ضـعف مـؤسـساتـها األمـنية الـقابـضة عـلى أعـناق البشـر مـنذ األربـعينيات مـن الـقرن املـاضـي،
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يــعود ســريــعا إلــى فــضائــه الــخاص الــذي يــقدمــه دائــما عــلى الــدولــة ،يــعود لــقبيلته أو طــائــفته
ال ــدي ــنية أو امل ــذه ــبية أو ألي ج ــماع ــة ص ــغيرة ي ــقدم ل ــها ال ــوالء وال ــطاع ــة ل ــتحتوي ــه وتح ــميه م ــن
طغيان الجماعات األخرى ،املتصارعة دوما.
مــا حــاجــة مــجتمع جــاهــلي كهــذا للحــريــة والــديــمقراطــية ووســائــل إعــالم حــديــثة ومســتقلة؟ هــذه
أسـلحة خـطرة فـي أيـدي مـن ال يـعرفـون مـاهـيتها وال يـعترفـون بـقواعـدهـا وال يـحسنون الـتعامـل
معها إال كأدوات شتم وسباب ،يجرحون بها أنفسهم واآلخرين بال شك.
***
م ــشكلة امل ــجتمعات ال ــعرب ــية ه ــي م ــشكلة ه ــوي ــة ف ــي ال ــصميم ،ل ــم ت ــتمكن م ــن التخ ــلص م ــن
ال ــنعرات ال ــعرق ــية ال ــتي ظ ــلت دائ ــما م ــعول ه ــدم ل ــكل مش ــروع ن ــهضوي ،م ــع أن ت ــراث ــها زاخ ــر
ب ــتجارب ن ــاج ــحة ومبه ــرة ع ــندم ــا ذاب ــت ال ــفوارق وانصه ــر الج ــميع ف ــي "امل ــجتمع اإلس ــالم ــي"
الــذي لــيس فــيه فــضل لــعربــي عــلى أعجــمي إال بــالــتقوى ،فــكانــت دولــة وكــانــت حــضارة ..مــن
مـؤسـسات ونـظم مـع عـمر بـن الخـطاب رضـي اهلل عـنه ،إلـى مـناد يـنادي لخـزائـن بـيت املـال مـع
ع ــمر ب ــن ع ــبدال ــعزي ــز ،إل ــى ح ــرك ــة ت ــرج ــمة ك ــبرى ف ــي ال ــعصر ال ــعباس ــي امل ــتقدم ،إل ــى ازده ــار
الـعلم واالخـتراعـات فـي األنـدلـس مـع عـبدالـرحـمن الـناصـر ،قـبل سـقوطـها فـي وحـل املـؤامـرات
والدسائس التي هوت بهم من القمة إلى قاع األمم ،في حدث لم يتوقف عن التكرار أبدا.
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املعقول والالمعقول حول "داعش"
رب ــما ل ــم ي ــحصل ألي ت ــنظيم م ــتطرف م ــن ك ــثرة ال ــتصنيفات وال ــدح ــرج ــة م ــثلما ح ــصل ل ــتنظيم
ال ــدول ــة اإلس ــالم ــية ف ــي ال ــعراق وال ــشام ال ــذي ي ــشار إل ــيه اخ ــتصارا "داع ــش" ،ف ــاإلي ــران ــيون
ي ــعتبرون ــه ت ــنظيما إره ــاب ــيا م ــدع ــوم ــا م ــن ال ــسعودي ــة ،وال ــسعودي ــون ي ــعتبرون ــه م ــؤام ــرة إي ــران ــية،
واملــعارضــة الــسوريــة فــيها مــن يــعتبر داعــش صــنيعة املــخابــرات الــصهيونــية ،وفــيهم مــن يــؤمــن
بـأن داعـش صـنيعة املـخابـرات األمـيركـية ،وهـناك مـن يـرى ان داعـش مـمول مـن قـطر ،وآخـرون
يـعتقدون أنـه مـمول مـن تـركـيا وهـكذا ..األكـيد أنـه مـن غـير املـعقول ان تـصدق كـل هـذه األقـوال
معا ،قد يصدق أحدها فقط ،وقد تكذب كلها.
***
م ــن األخ ــبار ال ــغري ــبة ـ وال ــطري ــفة ـ ح ــول زع ــيم داع ــش خ ــبر انتش ــر م ــؤخ ــرا م ــع ص ــورة ل ــشاب
يج ــلس م ــع ف ــتاة )ج ــلسة م ــش وال ب ــد( وع ــليها ت ــعليق ب ــأن امل ــدع ــو اب ــراه ــيم ال ــبدري )خ ــليفة
املسـ ــلمني الجـ ــديـ ــد( هـ ــو فـ ــي الـ ــحقيقة شـ ــمعون إيـ ــلوت وأنـ ــه عـ ــميل فـ ــي جـ ــهاز االسـ ــتخبارات
الـ ــصهيونـ ــية املـ ــوسـ ــاد .وال نـ ــدري هـ ــل نـ ــضحك أم نـ ــبكي ملـ ــا وصـ ــل إلـ ــيه حـ ــالـ ــنا مـ ــن الجهـ ــل
وال ــسخاف ــة .ط ــيب إذا ك ــان ال ــبغدادي ه ــو ش ــمعون إي ــلوت وت ــمكن م ــن خ ــداع ــنا ب ــوض ــع ل ــحية
ص ــناع ــية وس ــاع ــة رول ــكس ،ف ــماذا ع ــن عش ــرات اآلالف م ــمن ي ــقطعون ال ــرؤوس ب ــأي ــدي ــهم وه ــم
يصرخون "اهلل أكبر ..اهلل أكبر" ؟
***
قـرأت أيـضا تـقريـرا يـدعـي أنـه يـكشف حـقيقة داعـش وزعـيمها الـبغدادي ،يـقول بـاخـتصار ان
أبـ ــي بـ ــكر الـ ــبغدادي الـ ــحقيقي قـ ــتل فـ ــي  ،2008وألن مـ ــعظم أتـ ــباع هـ ــذا الـ ــتنظيم لـ ــم يـ ــروا
قـائـدهـم فـعال ألنـه دائـما مـلثم ،وبـعضهم بـايـعه عـبر وسـطاء ،قـام ضـابـط عـراقـي بـعثي سـابـق
بــرتــبة كــبيرة بــاســتغالل املــوقــف ،وقــدم الــبغدادي الــحالــي وضــحك عــلى ذقــون عشــرات اآلالف
مــن الــقاعــدة وأوهــمهم بــأنــه هــو الــبغدادي نــفسه ،وطــبعا هــناك مــاليــني مــن الســذج يــصدقــون
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هـذه الـسخافـة ،ألنـهم يـحبون اإلثـارة والـتشويـق ويـريـدون أن يـصدقـوا دون ان يـكلفوا أنـفسهم
عناء السؤال :وأين ذهب مئات القادة اآلخرين ممن يعرفون البغدادي األصلي ؟
***
ك ــتب امل ــفكر ال ــعرب ــي د.ع ــزم ــي ب ــشارة" :ت ــعيش داع ــش ف ــي ال ــفراغ ال ــذي خ ــلفه فش ــل ال ــدول ــة،
لــكنها لــم تــأت مــن فــراغ" .عــبارة مــكثفة وبــليغة ،تــلخص الــوضــع بــعمق ،فــداعــش وغــيرهــا مــن
ال ــتنظيمات امل ــتطرف ــة م ــن م ــختلف األدي ــان وامل ــذاه ــب ال ي ــمكن أن تظه ــر وت ــتحول م ــن مج ــرد
أفــكار طــائــشة لــشخصيات شــاذة إلــى تــنظيمات فــاعــلة عــلى األرض تســتقطب اآلالف إال مــع
وجــود وانــتشار الــظلم االجــتماعــي والــبطالــة بــني صــفوف الشــباب .مــاذا تــتوقــعون مــن شــباب
مـحبط ويـائـس سـلبتهم أنـظمة حـكم فـاسـدة كـل فـرص الـعيش الـكريـم ،وحـرمـتهم مـن كـل أمـل
فــي الــحياة ،وأقــفلت أمــامــهم كــل أبــواب الــدخــول إلــى الــتنظيمات املــعتدلــة ،فــلم يــتبق أمــامــهم
ســوى داعــش وأمــثالــها ،تــحتضنهم وتــعطيهم فــرصــة كــبيرة لــالنــتقام مــن تــلك األنــظمة الــظاملــة
وامل ــجتمعات ال ــتي اك ــتفت ب ــال ــتفرج ع ــليهم وه ــم ي ــتعرض ــون ل ــلجوع وال ــفقر والقه ــر واإلذالل،
وتحولهم من مهمشني مسحوقني ،إلى أبطال يرهبهم الناس ويرتعد من أمامهم الرجال ؟
***
فــي أملــانــيا الــكثير مــن الــتنظيمات الســريــة املــتطرفــة ،أهــمها الــنازيــون الجــدد .لــكن ال يــتجاوز
عـدد أعـضائـها الـعامـلني العشـرات ،لـيس ألنـها مـتطرفـة ،فـاملـتعاطـفون مـعها واملـؤيـدون ألفـكارهـا
ب ــامل ــالي ــني ،ول ــكن ع ــندم ــا ينخ ــرط الش ــباب ف ــي ال ــعمل والتخ ــطيط للمس ــتقبل ب ــال ــحصول ع ــلى
ســيارة ومــنزل خــاص وزوجــة وأوالد ..فــهم ينخــرطــون فــي الــحياة ويــتفرغــون لــالســتمتاع بــها،
وال يــتجاوزونــها أبــدا ويتخــلون عــنها مــن أجــل أفــكار مــتطرفــة ضــد اآلخــريــن ،ومــا يــنطبق عــلى
أملانيا ينطبق على كل البلدان بالتأكيد.
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ميديكوس
ب ــدأت دور ال ــسينما ال ــعامل ــية ه ــذه األي ــام ف ــي ع ــرض ال ــفيلم األمل ــان ــي ) Der Medicusأي
الـطبيب( ،وهـو مـأخـوذ عـن روايـة لـألديـب األمـيركـي نـوح غـوردون نشـرهـا عـام  ،1987احـتلت
لــسنوات طــويــلة قــائــمة أكــثر الــكتب مــبيعا حــول الــعالــم ،وبــشكل خــاص فــي أملــانــيا الــتي بــيع
فيها أكثر من  6ماليني نسخة.
ف ــي ال ــرواي ــة يتح ــدث غ ــوردون ع ــن ال ــتقدم ال ــعلمي ـ وخ ــاص ــة ف ــي ال ــطب ـ ع ــند املس ــلمني ف ــي
القرون الوسطى ،ويقارن ذلك بحالة الجهل والتخلف التي كانت سائدة في أوروبا آنذاك.
كــما يــبرز غــوردون فــي الــروايــة فــكرة الــتعايــش الســلمي بــني األديــان مــن خــالل عــالقــة صــداقــة
مـتميزة تـربـط الـطبيب املسـلم بـطبيب يـهودي وآخـر مـسيحي ،وربـما تـكون هـذه الـفكرة بـالـذات
أحـد أسـباب تـأخـر تـحويـل هـذه الـروايـة إلـى فـيلم سـينمائـي ،وذلـك لشـدة حـرص املـؤلـف عـليها
واشتراطه إبرازها في الفيلم.
***
م ــؤخ ــرا ،أق ــدم املخ ــرج األمل ــان ــي امل ــبدع ش ــتولتس ــل ع ــلى ت ــحوي ــل رواي ــة "ال ــطبيب" إل ــى ف ــيلم
سينمائي يتوقع له النقاد أن يكون ضمن قائمة األفالم العاملية املتميزة.
يـقول شـتولتسـل "نـميل هـذه األيـام إلـى وصـف الـدول الـعربـية واإلسـالمـية بـالتخـلف ،لـكن يـجب
الـتأنـي قـليال فـي هـذه األحـكام الـقاسـية والـتفكير فـي ثـقافـتنا وكـم األشـياء الـتي نـصفها الـيوم
بالتقدم والحضارة ،فهي مأخوذة في األساس من العرب واملسلمني.
كــثير مــن األشــياء الــتي نــنظر إلــيها الــيوم بــاعــتبارهــا جــزءا طــبيعيا مــن حــضارتــنا جــاءت فــي
األصل من العالم اإلسالمي".
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وف ــي ل ــقاء م ــع ال ــتلفزي ــون األمل ــان ــي "دوي ــتشه ف ــيلله" ح ــول ال ــفيلم ق ــال ش ــتولتس ــل" :آم ــل أن
يــساهــم هــذا الــفيلم فــي تــوضــيح بــعض الــحقائــق لــلمشاهــد الــغربــي ،وأن يــجعله يــدرك ويــقدر
دور املسلمني في النهضة اإلنسانية".
ت ــأم ــلوا ف ــي ه ــذا اإلب ــداع واإلن ــصاف ..وق ــارن ــوا ه ــذا ب ــكثير م ــن أع ــمال ــنا ال ــفنية ال ــتي تمتلئ
بالتشويه واالبتذال والكراهية ضد اإلسالم قبل غيره.
فحجم إساءتنا لإلسالم يفوق بمئات األضعاف حجم إساءة اآلخرين له.
***
م ــعظم ال ــناس ال ي ــختلفون ع ــن "امل ــكبلني ب ــاألغ ــالل" ال ــذي ــن وص ــفهم أف ــالط ــون ف ــي "تش ــبيه
الكهف" ..غارقون بالجهل ،يرون الظالل ويحسبون أنهم يرون الحقيقة.
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اإلقصاء ينتج خصما ً مدمرا ً
بـعد انـتهاء الحـرب الـعاملـية األولـى ،وضـع الحـلفاء املـنتصرون شـروطـا قـاهـرة ومـذلـة ألملـانـيا،
وأرهـقوهـا بـتعويـضات وديـون لـم تـكن بـقصد تـحقيق الـعدالـة وإنـما بهـدف تـدمـير أملـانـيا وإذالل
شــعبها ،تــم هــذا بــإصــرار شــديــد مــن رئــيس وزراء فــرنــسا آنــذاك الــذي كــانــت تحــركــه مــشاعــر
االنتقام أكثر من قواعد العقل واإلنصاف والرغبة في بناء مستقبل.
والـنتيجة كـانـت ظـهور هـتلر ،الـذي تسـبب فـي دمـار أوروبـا وقـتل أكـثر مـن  70مـليون إنـسان
وتشريد ومعاناة أضعاف هذا العدد.
ومخـطئ مـن يـظن أن هـتلر "حـالـة فـرديـة" ،فـهو نـتاج "خـطاب ثـوري" أشـعل الحـماس والـرغـبة
فــي االنــتقام فــي نــفوس املــاليــني مــن األملــان انــتصارا لــكرامــتهم ودفــاعــا عــن حــياتــهم املهــددة
بــفعل تــلك الشــروط الــقاســية واملــهينة ،فــذلــك الخــطاب كــان ســينتج خــصما عــنيفا ومــدمــرا عــلى
كل حال ..قدر هتلر أنه كان ذلك الرجل.
***
كـتب رئـيس مـركـز سـوروس لـلدراسـات االقـتصاديـة مـقاال مـهما حـذر فـيه االتـحاد األوروبـي مـن
خـطورة "إعـادة إنـتاج هـتلر جـديـد" بسـبب الشـروط املـجحفة املـتعلقة بـالـسياسـة الـنقديـة لـدول
االت ــحاد ،وق ــال ج ــورج س ــوروس ان ع ــملة ال ــيورو ت ــم ت ــصميمها ع ــلى ه ــيئة امل ــارك األمل ــان ــي،
فهناك بنك مركزي لدول االتحاد لكن ال توجد خزانة ديون مركزية ،وهذا خطأ فادح.
وبســبب إصــرار مــيركــل عــلى تحــمل كــل دولــة ديــونــها بــنفسها ،تــعانــي الــيوم دول عــديــدة مــثل
الــيونــان وإســبانــيا وإيــطالــيا مــن أزمــة خــانــقة قــد تــنتج وضــعا متفجــرا فــي املســتقبل الــقريــب،
تماما كما أنتجت الظروف القاسية ضد أملانيا األيديولوجيا النازية.
***
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ف ــي ف ــلسفة ال ــتاري ــخ ت ــعلمنا م ــن اب ــن خ ــلدون ان ل ــلتاري ــخ دورة ي ــعيد ف ــيها ن ــفسه ،وت ــعلمنا م ــن
هـيغل ان األحـداث مجـرد تـفاصـيل ال تـؤثـر فـي مـسيرة الـتاريـخ نـحو املـطلق ..واملـطلق عـلى مـا
يبدو ليس الكمال والسعادة ،وإنما الدمار الشامل.
إذا لـم نـتعلم أي شـيء مـن الحـربـني الـعاملـيتني األولـى والـثانـية ،فـما الـذي يـمكن أن يـؤثـر فـينا؟
 17عـامـا مـن الحـرب األهـلية الـطاحـنة فـي لـبنان لـم تـقنعهم بـالسـالم 20 .عـامـا مـن الـصراع
الـقبلي واالنـقسام لـم تـقنع الـيمنيني بـالـتوافـق 30 .عـامـا مـن اإلقـصاء والـوحـشية الـتي مـارسـها
صــدام لــم تــقنع الــعراقــيني بــالــتعايــش 40 ،عــامــا مــن الــديــكتاتــوريــة الــتي مــارســها الــقذافــي لــم
ت ــقنع ال ــليبيني ب ــال ــحوار ب ــدي ــال ع ــن ال ــعنف 60 ،ع ــام ــا م ــن ح ــكم ال ــعسكر ل ــم ت ــقنع امل ــصري ــني
بـ ــالـ ــتعدديـ ــة والـ ــقبول بـ ــاآلخـ ــر ..وهـ ــا هـ ــي دول أخـ ــرى تـ ــسير عـ ــلى ذات الـ ــطريـ ــق فـ ــي الـ ــعنف
واإلقـ ــصاء ،الـ ــسودان ،جـ ــنوب الـ ــسودان ،تـ ــونـ ــس ،سـ ــوريـ ــة ،األردن ،الجـ ــزائـ ــر ،املـ ــغرب ،ودول
اخرى.
فـمتى تـرتـوي نـفوسـنا مـن سـفك الـدمـاء وقـطع رؤوس األطـفال؟ مـتى نـتوقـف عـن إنـتاج وإعـادة
إنتاج "الخصم املدمر" الذي ال يترك له املنتصر أي شيء سوى الرغبة في االنتقام ؟
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يوما ً ما..
ي ــوم ــا م ــا ..س ــيدرك ال ــناس ف ــي ب ــالدن ــا أن ــهم ت ــقات ــلوا ع ــلى ال ش ــيء ،وأن أرواح امل ــالي ــني م ــن
أب ــنائ ــهم ذه ــبت س ــدى ب ــال ق ــيمة ،وأن م ــالي ــني املش ــردي ــن وامل ــعذب ــني وال ــجائ ــعني ق ــد دف ــعوا ث ــمن
بؤسهم وشقائهم من أجل جنون سالطني الحرب وتجار الطائفية.
ي ــوم ــا م ــا ..س ــيأت ــي ج ــيل ي ــدرك ح ــتما أن ــه ال ف ــائ ــدة م ــن ق ــتل إن ــسان بس ــبب إي ــمان ــه ب ــعقيدة
مختلفة.
***
يـومـا مـا ..سـيدرك املـصريـون أنـهم أضـاعـوا مـن حـياتـهم الـشيء الـكثير بسـبب الـكراهـية وروح
االنــتقام ،ســيدركــون أن نــهضة بــلدهــم وتــقدمــها يــجب أال تــرتــبط بــشخص بــعينه ،وإنــما يــرتــبط
بـمؤسـسات ال يـكون لـألفـراد فـيها أي قـيمة إال بـاحـترامـها واحـترام مـصالـح البشـر وحـقوقـهم..
أما ملاذا مصر بالذات ،فألن "مصر أم الدنيا ،واحنا كلنا متشعبطني فيها".
هـناك مـثل أملـانـي يـقول "مـا لـم يـأت بـعد ،ال يـعني أنـه لـن يـأتـي أبـدا" .يـومـا مـا ..سـيأتـي هـذا
اليوم.
***
تـذكـر كـتب الـتاريـخ أن الـنبي الـعبرانـي أرمـيا تـنبأ بـتدمـير أورشـليم عـاصـمة مـملكة يـهوذا ،وقـد
تــحققت نــبوءتــه عــندمــا احــتل الــبابــليون بــقيادة نــبوخــذنــصر أورشــليم ودمــروهــا عــام  586قــبل
املــيالد ،وقــتلوا مــعظم أهــلها ونــفوا الــبقية وأخــذوا الــنساء ســبايــا إلــى بــابــل .كــان الــنبي أرمــيا
ق ــبل ه ــذا يح ــذر ال ــيهود م ــن ان ــغماس ــهم ف ــي امل ــلذات وال ــذن ــوب وامل ــعـاص ــي ،ل ــكنهم ل ــم يه ــتموا
بتح ــذي ــرات ــه ب ــل سخ ــروا م ــنه ،وع ــنـدم ــا ص ــدق ــت رؤاه ون ــبوءت ــه ،ان ــعزل ع ــن ال ــناس وك ــتب "س ــفر
األحزان".
ترى ..كم أرميا لدينا اليوم ،وكم سفرا لألحزان ستكتب ؟!
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العالم أصبح خرابة
ق ــرأت ت ــقري ــرا ف ــي م ــوق ــع  CNNب ــاإلن ــترن ــت ي ــقول إن ت ــنظيم ال ــقاع ــدة ي ــعيش أق ــوى لح ــظات ــه
ال ــتاري ــخية ،وم ــقات ــلي ه ــذا ال ــتنظيم ف ــي أوج ن ــشاط ــهم ه ــذه األي ــام ،وه ــذا ي ــعتبر م ــحفزا ك ــبيرا
ل ــلتنظيم للتح ــرك ف ــي ع ــدة ات ــجاه ــات وال ــضرب ب ــقوة أك ــبر ،ك ــما أن ــه م ــحفز ك ــبير الس ــتقطاب
مـقاتـلني جـدد .قـرأت أيـضا تـقريـرا مـترجـما مـن صـحيفة "ديـر شـبيغل" األملـانـية يـذكـر بـحقائـق
وإحـصائـيات وشـواهـد تـاريـخية أن الـوضـع فـي الـعالـم الـعربـي قـد يـمتد ألكـثر مـن ثـالثـني سـنة
للوصول إلى "نقطة بداية" تعيدهم ملا كانوا عليه قبل  50سنة.
***
ق ــال ل ــي أح ــد األص ــدق ــاء م ــنتقدا ،إن ــني "م ــغرق ب ــال ــتشاؤم واإلح ــباط" ،ف ــإل ــى ه ــذا ال ــصدي ــق
وغــيره ،تــأمــلوا فــي عــاملــنا ومــا يجــري فــيه مــن صــراعــات مــدمــرة ،تــغذيــها إيــديــولــوجــيات مــتطرفــة
ت ــقوم ع ــلى ال ــكراه ــية وروح االن ــتقام ،ت ــجعل م ــن أغ ــلب أت ــباع ــها "آالت م ــتوح ــشة" ت ــقتل وت ــمزق
وتـعذب بـال تـفكير وبـال حـد أدنـى مـن قـيم الـقتال وأخـالق الـفرسـان ،واملـؤلـم أنـها جـميعا "آالت"
تقتل باسم اهلل.
***
ك ــتبت ص ــحيفة اإلن ــدب ــندت ق ــبل أس ــبوع "ح ــكام الخ ــليج ي ــؤس ــسون لح ــرب ط ــائ ــفية ف ــي ال ــعال ــم
اإلس ــالم ــي" ،ول ــم أق ــرأ ح ــتى اآلن أي رد م ــن أي دول ــة خ ــليجية ..ق ــال ل ــي ال ــصدي ــق ال ــعزي ــز
د.صـالح الـفضلي إن عـام  2014سـيكون عـام الـحسم ،قـبل ذلـك كـان مـقدمـات ملـا سـيحسم
ه ــذا ال ــعام ،وأخ ــذ يح ــلل ال ــواق ــع ويش ــرح ل ــي خ ــري ــطة ال ــتحال ــفات الج ــدي ــدة وت ــوازن ــات ال ــقوى..
إنها دعوة أخرى للرعب والتشاؤم.
***
بــالنســبة إلــي ،مــن أجــمل الــعبارات عــند الــشعب األمــيركــي ،والــتي تــكاد تــسمعها مــن الجــميع
تقريبا هي "ال أريد أن أحكم عليك ،أو على أحد ،"..يا للذوق واإلنسانية والتواضع.
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ال ــحكم ع ــلى اآلخ ــري ــن آف ــة م ــن آف ــات ال ــشعوب ال ــعرب ــية" ،ال ــحكم ع ــليهم" ول ــيس ان ــتقاده ــم أو
ت ــقييمهم ،ألن ال ــنقد أو ال ــتقييم ي ــتطلب م ــعاي ــير واض ــحة وم ــفهوم ــة وم ــتفقا ع ــليها ت ــجعل ال ــنقد
مـوضـوعـيا ومـفيدا ،أمـا الـحكم عـلى الـناس فـهو "رأي شـخصي" مـبني عـلى املـزاج والـعاطـفة
والصور النمطية عن اآلخرين.
الـحكم عـلى إنـسان يـعني ضـمنيا أن مـن يـطلق هـذا الـحكم يـضع نـفسه بـمنزلـة أعـلى بـدرجـة
أو درجـات مـن الـشخص الـذي يـحكم عـليه ،يـراه صـغيرا وقـليال ،ويـشعر ـ بـاملـقابـل ـ بـأنـه مـركـز
ال ــكون وم ــصدر امل ــعاي ــير وال ــقيم وص ــاح ــب الس ــلطة ال ــتي ت ــخول ــه ال ــحكم ع ــلى اآلخ ــري ــن ،وه ــو
يستمد "قوته الوهمية" من الخيال والعدم.
من أنا ألحكم على الناس ؟
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سوريا ..لتأديب الثوار
ال ــسياس ــة ت ــتطلب م ــرون ــة وت ــفاوض ــا وت ــراج ــع خ ــطوة ل ــلتقدم خ ــطوت ــني ،ال ــتصلب ب ــامل ــواق ــف ف ــي
الــسياســة غــير مــفيد ،وغــالــبا يــعبر عــن مــوقــف شــخصي وعــناد بــني أشــخاص تــصبح املــسألــة
بـالنسـبة لـهم مـسألـة كـرامـة و"تـكسير راس" ،لـكن يـتضرر مـنها الـناس بـصورة غـير عـادلـة ،فـما
ذنبنا ؟
ج ــمود ق ــوى امل ــعارض ــة وت ــصلبها ال يخ ــدم أح ــدا ،وال ــعمل الج ــماع ــي ي ــتطلب ت ــضحيات م ــن
األف ــراد ،وإذا ك ــان ب ــعض "ال ــرم ــوز" ي ــتصورون أن "ب ــريس ــتيجهم" ال ي ــسمح ل ــهم ب ــال ــتنازل،
ف ــعليهم االن ــسحاب وت ــرك امل ــجال ل ــغيره ــم م ــن غ ــير األن ــان ــيني ..إن وج ــد ،ال ــبلد ل ــم ي ــعد ب ــحال ــة
جـمود فحسـب ،بـل يـعيش نهـبا مـنظما وحـالـة إفـالس ،تـعليقنا هـكذا ،بـحالـة انـتظار بـائـسة أمـر
غير مفهوم ،فإذا كنتم تنتظرون "سوبر مان" فتأكدوا أنه لن يأتي.
***
فـي أي مـجتمع مـنقسم ـ كـما هـو الـحال فـي مـصر وبـقية بـلدانـنا الـعربـية ـ ال يـمكن نـجاح أي
مش ــروع س ــياس ــي ال ي ــقوم ع ــلى ال ــتواف ــق وإش ــراك الج ــميع ،ف ــأي ح ــكم ي ــقوم ع ــلى االق ــصاء
وم ــحاول ــة س ــحق اآلخ ــر ،ل ــن ي ــتمكن م ــن إن ــجاز أي ش ــيء ،وس ــيعتبر م ــهمته ال ــوح ــيدة ال ــحفاظ
عــلى الــكرســي بــقبضة أمــنية تــدمــر الــبلد وتــعطل نــهضته وتــقدمــه .بــلدانــنا متخــلفة ألنــها تــدور
حـول "مشـروع الـحكم" ولـيس عـلى مشـروع بـناء الـدولـة .سنسـتمر هـكذا ،إلـى أن يـأتـي جـيل
يـدرك ضـرورة الـتعايـش السـلمي والـعمل مـعا مـن خـالل نـظام حـكم تـشاركـي لـبناء وطـن يـسع
الجميع وليس من أجل الحكم ذاته ،أو من أجل سحق الخصوم.
***
إذا كــان الهــدف مــن إطــالــة الــصراع فــي ســوريــة ـ مــن خــالل "إبــقاء الحــرب دون حــسم" ـ هــو
تـأديـب الـشعوب الـعربـية الـتي تجـرأت عـلى الـثورة ،فـعلى مـا يـبدو تـحقق هـذا الهـدف ..نـرجـوكـم
أنهوا مأساة البشر هناك.
***
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الـبعض لـم يـعد يـميز بـني الحـرب الـدائـرة فـي سـوريـة )بـني الـنظام واملـعارضـة ومـن يـقف خـلف
كـل مـنهما( ،وبـني الـضحايـا األبـريـاء الـذيـن ال رأي لـهم فـيؤخـذ ،وال قـيمة لـهم فـتذكـر ،وال ذنـب
لــهم فــي أي شــيء .قــاتــل اهلل الــطائــفية الــتي أعــمت قــلوب الــطائــفيني حــتى لــم يــعودوا يــميزون
ب ــني ال ــضحية وال ــجالد .ال ــبعض وص ــلت ب ــه ق ــسوة ال ــقلب ألن ي ــكذب ل ــيمنع ال ــناس م ــن ال ــتبرع
لـالجـئني املـساكـني ،وهـناك مـن يسـتكثر حـذاء قـديـما يحـمي قـدمـي طـفل مشـرد ملجـرد أنـه مـن
طائفة أخرى ..أي بؤس هذا وأي شقاء وأي جهل ؟!
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عـالـم االجـتماع الـعراقـي الـكبير د.عـلي الـوردي ،رحـمه اهلل ،مـن الـقالئـل جـدا الـذيـن كـرسـوا
حـياتـهم لـبحث شـخصية اإلنـسان الـعراقـي ،لـه حـوالـي  17كـتابـا و 150بـحثا كـلها حـول هـذا
املــوضــوع ،انــتقده بــعض الــباحــثني عــلى عــدم الــتزامــه بــاملــنهج اإلحــصائــي فــي أبــحاثــه ،وهــو
مـنهج أمـيركـي يـقوم عـلى اسـتقصاء آراء الـناس مـن خـالل سـؤالـهم مـباشـرة فـي الـشوارع أو
املـنازل ،ولـكنه كـان يـرفـض هـذا الـنقد ويـقول ان هـذا املـنهج ال يـصلح لـلمجتمع الـعراقـي ،ألن
اإلنــسان الــعراقــي بــطبعه يــكره الــحكومــة ويــتوجــس مــنها خــيفة ،فــإذا رأى بــاحــثا يــمسك ورقــة
وقلما يظنه "أفندي" قادما من الحكومة ،فال يجيب أو يكذب في إجاباته.
ولـذلـك كـان يـعتمد مـنهج "الـتعايـش والـتفهم" الـذي يـقوم عـلى مـخالـطة الـناس والتحـدث مـعهم
ب ــعد كس ــب ث ــقتهم دون أن ي ــعرف ــوا م ــن ه ــو ،وه ــو م ــنهج م ــهم ف ــي ع ــلم االج ــتماع ب ــدأه ع ــال ــم
االجتماع األملاني ماكس فيبر في دراسته املهمة عن ظاهرة "االنتحار" في أوروبا.
ولـذلـك كـان الـوردي ،رحـمه اهلل ،يـخالـط الـناس فـي األسـواق والـحواري ،يجـلس الـساعـات مـع
ال ــعمال ف ــي امل ــقاه ــي وامل ــطاع ــم وم ــحالت ت ــصليح األح ــذي ــة ،وك ــان ي ــقول ان ع ــلم االج ــتماع
ب ــطبيعته م ــتواض ــع ،يس ــتمد م ــعظم م ــعلوم ــات ــه م ــن ال ــسوق ــة وال ــسفلة واملج ــرم ــني وال ــغوغ ــاء ..ألن
م ــشكلة ع ــلم االج ــتماع أن ــه ي ــدرس ظ ــواه ــر اج ــتماع ــية ال ت ــقبل التج ــري ــب ،إذ ال يس ــتطيع أي
بـاحـث أن يـجعل الـناس يـطلقون زوجـاتـهم مـثال كـي يـدرس ظـاهـرة الـطالق ،والجـريـمة حـدث ال
يمكن إخضاعها للتكرار.
ومـازلـت أذكـر أيـام الـدراسـة فـي الـجامـعة عـندمـا كـنا طـلبة نـقضي األشهـر عـند مـكتب الخـدمـة
االجــتماعــية فــي املــحكمة عــلى أمــل أن نحــظى بــمقابــلة حــالــة طــالق واحــدة دون فــائــدة ،حــتى
أص ــبت ب ــال ــخيبة وط ــلبت م ــن أس ــتاذي ت ــغيير م ــوض ــوع ال ــبحث امل ــيدان ــي إل ــى م ــشكلة أخ ــرى
)الكفاءة في الزواج(.
***
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أف ــهم ت ــمام ــا أن م ــعظم ال ــقرارات ل ــدي ــنا ال ع ــالق ــة ل ــها ب ــال ــعلم وال تس ــتمد م ــقوم ــات ــها م ــن أه ــل
االخ ــتصاص وال ت ــبنى ع ــلى أس ــاس ن ــتائ ــج ال ــبحث ال ــعلمي ،ف ــال غ ــراب ــة أن ي ــكون ح ــال ــنا ح ــال
العبث والفوضى.
ومـع هـذا ،سـأكـتب بـاخـتصار فـي املـقال الـقادم أهـم الـنتائـج الـتي تـوصـل إلـيها عـاملـنا الجـليل
د.عــلي الــوردي حــول شــخصية اإلنــسان الــعراقــي وحــول ســمات املــجتمع هــناك ،عــلى اعــتبار
أنــها أقــرب الــنتائــج إلــينا ،فــليس ثــمة دراســات أخــرى أقــرب وأدق مــن دراســات الــوردي ،لــعلها
تــلقى فــي يــوم مــن األيــام وقــعا حــسنا عــند مــسؤول مــا ،يهــديــه اهلل لــعمل شــيء مــن أجــل هــذا
الوطن على هدي من العلم.
أعــلم جــيدا أن املــقام ال يــسمح بــتلخيص دراســات أســتاذنــا الــكبير عــلي الــوردي ،وللمهــتمني
أحـيلهم ألهـم كـتبه رحـمه اهلل وهـي :مهـزلـة الـعقل البشـري ،وعـاظ السـالطـني ،ملـحات اجـتماعـية
مـن تـاريـخ الـعراق الحـديـث ) 8أجـزاء( ،دراسـة فـي طـبيعة املـجتمع الـعراقـي ،شـخصية الـفرد
العراقي ،بحث في نفسية الشعب العراقي على ضوء علم االجتماع الحديث.
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قــدمــت فــي املــقال الــسابــق بــاخــتصار شــديــد أعــتذر فــيه مــن مــقام أســتاذنــا وعــاملــنا الــكبير د.
ع ــلي ال ــوردي مل ــحة ع ــن دراس ــات ــه ح ــول ط ــبيعة امل ــجتمع وش ــخصية االن ــسان ال ــعراق ــي ،وال ــتي
أراهــا دراســات تــكاد تــنطبق تــمامــا عــلى املــجتمع الــكويــتي نــظرا لــلقرب الــثقافــي والــجغرافــي
واالجتماعي بني املجتمعني.
***
يخـلص الـوردي فـي كـتاب "دراسـة فـي طـبيعة املـجتمع الـعراقـي" الـذي صـدرت الـطبعة األولـى
مــنه عــام  1965إلــى أن الــحضارة تــرتــبط كــثيرا بــقوة الــدولــة أو ضــعفها ،فــإذا قــويــت الــدولــة
وأح ـ ــكمت ن ـ ــفوذه ـ ــا وس ـ ــيطرت ـ ــها س ـ ــتزده ـ ــر ح ـ ــينها امل ـ ــدن وي ـ ــتفرغ ال ـ ــناس ل ـ ــلعمل ال ـ ــزراع ـ ــي
والـصناعـي ،وإذا ضـعفت الـدولـة فسيجـد الـناس أنـفسهم مـضطريـن لـلعودة إلـى مـجتمعاتـهم
ال ــصغيرة ،وف ــي ال ــعراق ب ــداوة ت ــمثل خ ــط ال ــرج ــعة األول ح ــال ض ــعف ال ــدول ــة ،وم ــا أك ــثر م ــا
تـ ــعرضـ ــت الـ ــدولـ ــة الـ ــعراقـ ــية لـ ــنكسات وحـ ــاالت ضـ ــعف ،ولـ ــذلـ ــك أصـ ــبحت شـ ــخصية اإلنـ ــسان
ال ــعراق ــي م ــتذب ــذب ــة ب ــني ال ــبداوة وال ــحضارة .ي ــسمي د .ال ــوردي ه ــذه ال ــحال ــة ب ــظاه ــرة "امل ــد
والجـزر" ،ويـؤكـد أن هـذه الـظاهـرة مـوجـودة فـي كـثير مـن األقـطار الـعربـية والـتي يـقسمها إلـى
ث ــالث ــة أص ــناف ،األول ف ــيه ال ــبداوة وال ــحضارة ج ــنبا إل ــى ج ــنب ك ــال ــعراق )وال ــكوي ــت أي ــضا
بـاعـتقادي( ،الـصنف الـثانـي الـذي تـكون فـيه الـبداوة أشـد مـن الـحضارة مـثل نجـد واإلحـساء
ولــيبيا وصحــراء الجــزائــر وحــضرمــوت .والــصنف الــثالــث الــذي تــكون فــيه الــحضارة أقــوى مــن
الــبداوة وهــو قــليل جــدا فــي عــاملــنا الــعربــي ،ربــما إلــى حــد مــا فــي مــصر بــالــوجــه البحــري كــما
يـقول الـوردي .ويـتوصـل كـذلـك إلـى نـتيجة مـهمة مـفادهـا أن ظـاهـرة "املـد والجـزر" بـني الـبداوة
والــحضارة مــوجــودة فــي مــناطــق كــثيرة مــن الــعالــم ،كــالــصني والــهند والصحــراء اآلســيويــة ،إال
أن املــنطقة الــعربــية تــمتاز عــن غــيرهــا فــي هــذا الــشأن بشــدة الــصراع بــني الــبداوة والــحضارة
وبتتابعه على مدى أجيال.
***
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مـ ــن الـ ــنتائـ ــج املـ ــهمة فـ ــي دراسـ ــات الـ ــوردي عـ ــلى املـ ــجتمع الـ ــعراقـ ــي أن الـ ــبداوة والـ ــحضارة
م ــتعاكس ــتني ف ــي ق ــيمهما االج ــتماع ــية ت ــمام ــا ،ب ــل اله ــدف ال ــنهائ ــي ال ــذي ت ــسعى إل ــيه ال ــبداوة
عـلى الـنقيض تـمامـا مـن هـدف الـحضارة ،يـتضح ذلـك بـقوة فـي أمـريـن ،الـدولـة والـعمل املـهني
)يــسميه االحــتراف( ،فــالــبداوة مــيالــة بــطبيعة تــركــيبها االجــتماعــي لــلنفور مــن الــدولــة والــتنظيم
املـؤسـسي ،وتـتجنب الـخضوع لسـلطة أعـلى تحـدد مـا يـجب فـعله وتـركـه .والـبداوة تـقدم الـقبيلة
محـل الـدولـة ،ألن الـقبيلة محـل اعـتزازه وكـرامـته ،بـينما الـدولـة "فـي نـظره" ليسـت سـوى نـظام
للذل ،تجبره على العمل املقيد وطاعة املسؤول ودفع الضريبة.
وفــي االحــتراف ،يــقول الــوردي ،نجــد الــبدوي يــختزي مــن اتــخاذ "مــهنة" ،ولــعل كــلمة "مــهانــة"
تـرتـبط لـديـه بهـذا املـعنى ،فـالـبدوي مـقاتـل يـحترم النهـب والـغزو ،ويـحتقر الـرزق الـذي يـأتـيه عـن
طــريــق الــعمل ،ولــذلــك يــحتقر الــعمال ،كــالــحائــك والــصانــع والــبقال واملــعلم والــكساب وأي حــرفــة
من حرف الحضارة.
***
م ــا ال ــذي ي ــمكن أن ن ــتعلمه م ــن د .ال ــوردي ه ــنا؟ ال ش ــك ع ــندي أن أه ــم ن ــتيجة ه ــو أن ه ــذه
الـفوضـى والنهـب املـنظم وتـفوق قـيم الـبداوة الـتي تـرفـض الـنظام والـخضوع لـلقانـون واحـتقار
الــعمل وغــيرهــا ســببها الــرئــيسي "ضــعف الــدولــة" وتخــليها عــن مــمارســة دورهــا بــصورة عــادلــة
وبناءة ،يتم هذا عن جهل وقلة حيلة أكثر من كونه هدفا ورغبة عند السلطة.
بــقي أن أذكــر بــأن املــقصود بــالــبداوة هــنا لــيس "أبــناء الــقبائــل" بــاملــصطلح الــشعبي الــدارج،
وإنــما بــاملــعنى الــعلمي الــذي يــقصد فــيه مــنظومــة قــيم وثــقافــة اجــتماعــية تــوجــد فــي املــجتمعات
ف ــي م ــرح ــلة "م ــا ق ــبل ال ــدول ــة" ،وه ــي م ــوج ــودة ف ــي ب ــقاع ك ــثيرة م ــن ال ــعال ــم وليس ــت م ــحصورة
بصحراء الجزيرة العربية كما يظن البعض.
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بني الورق واإللكترون
أن ــتمي ل ــجيل أم ــسك ب ــال ــكتاب ح ــتى ت ــكون ــت ب ــينه وب ــني ال ــورق م ــشاع ــر وح ــنني ،ت ــلك امل ــشاع ــر
ال ــخاص ــة ال ــتي ت ــتشكل ع ــندم ــا ن ــضع ق ــطعة ورق ص ــغيرة ب ــني ال ــصفحات ل ــنعود إل ــى ن ــفس
املــوضــع بــعد فــترة ،أو حــني نخبئ بــني ثــنايــا األوراق بــعض الــذكــريــات أو حــني نــودعــها بــعض
األسرار.
مـثل هـذا الـحنني ال أجـده أبـدا مـع األجهـزة الحـديـثة ،لـدي مـئات الـكتب االلـكترونـية فـي جـهاز
اآليــباد مــنذ ســنني ،لــم أكــمل قــراءة واحــد مــنها حــتى اآلن ،بــينما قــرأت مــئات الــكتب الــورقــية،
وأعدت قراءة بعضها مرات ومرات.
أجهـزة اإللـكترون رغـم سـهولـة اسـتخدامـها ـ أحـيانـا ـ وتـنوع إمـكانـاتـها وقـدراتـها الـكبيرة عـلى
تخــزيــن مــاليــني الــكتب وتــصنيفها حــتى لــكأنــك تحــمل أكــبر مــكتبات الــعالــم فــي جــهاز صــغير،
إال أن ـ ــها ال ت ـ ــمنح ال ـ ــقارئ ذل ـ ــك ال ـ ــشعور الج ـ ــميل ال ـ ــذي ي ـ ــعطيه م ـ ــلمس ال ـ ــورق ،إن ـ ــها أش ـ ــبه
بالبساطة والتلقائية التي نجدها عند األطفال وال نشعر بها مع الكبار.
أمـسكت بـالـورق ثـم لـحقت بـاإللـكترون ،لـكن ابـني الـصغير سـينشأ عـلى اإللـكترون ،وربـما لـن
يمسك الورق أبدا ،سيجده شيئا غريبا ومتخلفا وينتمي لعالم ليس عامله.
***
بـعضنا يـلوم الـحاضـر عـلى هـذا الـتقدم ،ويتحـدث عـن املـاضـي بـكثير مـن الـشوق والـحنني ،بـل
ويتحـدث بـقرف واشـمئزاز عـن أطـفال عـصر اإللـكترون ،لـكن عـلينا أن نـتذكـر أن الـزمـن يـسير
لألمام ،وأن تفضيالتنا ليست هي معايير اآلخرين ،وأن لكل جيل أدواته ومفاهيمه.
الـزمـن سيسـتمر بـالـتقدم ،ومـن ال يـجيد الـتعامـل مـع هـذا الـواقـع وال يـحسن الـتكيف مـع عـالـم
اإلل ــكترون ،سيج ــد ن ــفسه خ ــارج ال ــزم ــن ..وح ــيدا م ــثل م ــساف ــر ت ــأخ ــر ع ــن ال ــرح ــلة وط ــارت ع ــنه
الطائرة.
***
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قـرأت قـبل أيـام تـقريـرا نشـرتـه جـريـدة "ديـر شـبيغل" األملـانـية يـرصـد خـسائـر كـثير مـن مـكاتـب
الـسفر والـسياحـة الـتقليديـة بسـبب مـنافـسة مـواقـع اإلنـترنـت الـتي تـقدم تـلك الخـدمـات بـأسـعار
أقـل وإمـكانـات أكـبر ووقـت أسـرع ،ويخـلص الـتقريـر إلـى أن كـثيرا مـن األعـمال "الـتقليديـة" ـ
وخــاصــة الــورقــية ـ ســتختفي خــالل بــضع ســنوات ،وســتغلق آالف املــكاتــب الــتي التــزال تــطلب
حـضور الـزبـائـن مـن أجـل الـحصول عـلى الخـدمـات ،ويـنبه الـتقريـر إلـى أن أصـحاب األعـمال
الـذيـن لـم يـبدأوا بـعد بـاالسـتعداد لـعصر اإللـكترون ولـم يـبدأوا فـعليا بـتكييف أعـمالـهم وتـوفـير
خـدمـاتـهم عـبر اإلنـترنـت وشـبكات الـتواصـل االجـتماعـي فـإنـهم سيخسـرون وسيجـدون أنـفسهم
مضطرين إلغالق مكاتبهم بسبب عدم تمكنهم من دفع اإليجارات والرواتب.
***
هـذا الحـديـث مـوجـه لـلقطاع الـخاص بـالـتأكـيد ،أمـا الـحكومـة فـهي حـتما تـنتمي لـعصر آخـر،
لــعالــم اليــزال يســتخدم األخــتام و"االســطمبة" وطــوابــع تــتطلب  15دقــيقة لشــرائــها مــن املــكائــن
وفتحها ولصقها على الورق.
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املستقبل هو ما نفعله اليوم
فـي رائـعتها " Under the Tuscan Sunتـحت شـمس تـوسـكان" تـذكـر الـشاعـرة واألديـبة
األمــيركــية مــن أصــل جــورجــي فــرانــسيس مــيز عــلى لــسان أحــد أبــطال الــروايــة وهــو مــارتــيني
الـذي يـوجـه حـديـثه إلـى الـفتاة الـبائـسة والحـزيـنة بسـبب اكـتشافـها خـيانـة زوجـها ،وانـفصالـها
عــنه وفشــلها فــي تــكويــن عــالقــة جــديــدة حــتى وصــلت لــحالــة مــن الــيأس مــن الــحياة واالعــتقاد
ب ــعدم ج ــدوى ف ــعل أي ش ــيء ف ــي ه ــذا ال ــعال ــم ال ــكئيب ..ف ــيقول ل ــها م ــارت ــيني :س ــنيورا ،ب ــني
الـنمسا وإيـطالـيا مـنطقة شـديـدة االنحـدار والخـطورة عـلى جـبال األلـب تـسمى سـيميرنـج ،قـام
األه ــال ــي ب ــبناء س ــكة ق ــطار ع ــليها ل ــترب ــط ف ــيينا م ــع ف ــينيسيا ،ق ــام ــوا ب ــبناء س ــكة الح ــدي ــد ه ــذه
حـتى قـبل أن يـوجـد أي قـطار يـمكن أن يـسير عـلى هـذا الـطريـق ،ومـع هـذا ،قـامـوا بـبنائـه عـلى
أمــل أن يــأتــي فــي يــوم مــن األيــام قــطار يــمر عــلى ســكة الحــديــد ويــنقل الــناس بــأمــان ويــوفــر
عليهم الوقت.
***
فــي عــام  2007كــنت مــسافــرا بــالــقطار مــن مــديــنة انــترالكــن إلــى أعــلى قــمة فــي جــبال األلــب
فـي سـويسـرا فـي مـنطقة تـسمى "يـونـج فـراو" ،تـوقـف الـقطار فـي محـطة فـي مـنتصف الـطريـق
كـانـت تـضم مـتحفا صـغيرا عـلى مـدخـله صـور قـديـمة لـلعمال الـذيـن قـامـوا بـبناء سـكة الحـديـد،
وتــماثــيل بــرونــزيــة ألصــحاب املشــروع الــذيــن حــفروا الــجبال فــي عــام  1860لــينعم مــن بــعدهــم
ويستفيدوا من هذا العمل.
***
نــتأمــل فــي وتــيرة األعــمال واإلنــجازات فــي دول الــعالــم املــتحضر فــندرك بــوضــوح أنــهم يــبنون
للمســتقبل ،يــسابــقون الــزمــن لــصنع حــضارة ،ثــم نــتأمــل فــي مــشاريــعنا املــتواضــعة جــدا فــي
الـكويـت ،فـماذا يـفترض أن نـدرك مـن فشـلها وجـمودهـا لـسنوات طـويـلة بـتكالـيفها الـخيالـية ثـم
ب ــعد ك ــل ه ــذا ال ي ــتم تس ــليمها بس ــبب أخ ــطاء وع ــيوب خ ــطيرة ته ــدد ح ــياة ال ــناس؟! م ــا ال ــذي
يفترض أن نستنتجه غير انعدام أي إرادة حقيقية لبناء مستقبل لهذا الوطن ؟!
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عــندمــا تــدور بــني الــناس أحــاديــث غــايــة فــي الخــطورة عــن أن الــكويــت مــؤقــتة ،فــهي بــالــتأكــيد
أحـاديـث لـم تـأت مـن فـراغ ،فـاالعـتقاد بـعدم وجـود مسـتقبل تـكونـه وتـغذيـه مـمارسـاتـنا نـحن عـلى
أرض الــواقــع ،فهــذا النهــب املــنظم والــتعامــل مــع الــفوائــض املــالــية بــعقلية "مــن صــادهــا عــشا
عـيالـه" ال تـبني أي مسـتقبل ..غـدا سـيلعننا أبـناؤنـا والـتاريـخ ألنـنا تـصرفـنا بـأنـانـية حـقيرة ،ولـم
نترك لهم سوى خرائب ينعق فوقها البوم.
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جسر الصني العظيم
تس ــتهلك ال ــصني ن ــصف ك ــمية االس ــمنت وال ــفوالذ ال ــذي ي ــتم إن ــتاج ــه ف ــي ال ــعال ــم ،وذل ــك بس ــبب
كثرة املشاريع اإلنشائية التي ال تتوقف طوال العام.
شــاهــدت تــقريــرا مــذهــال فــي قــناة نــاشــيونــال جــيوغــرافــيك عــن أكــبر الــجسور فــي الــعالــم والــتي
ت ــمتد ع ــبر ض ــفتي نه ــر ي ــان ــغتسي ال ــذي ي ــقسم ال ــصني إل ــى ن ــصفني ،ويشه ــد أك ــبر ح ــرك ــة
للبواخر والعبارات طوال اليوم وعلى مدار العام.
كــان الــصينيون يــعبرون نهــر يــانــغتسي بــالــعبارات الــتي تــقطع النهــر عــرضــا خــالل ســاعــتني
و 10دق ـ ــائ ـ ــق ،ف ـ ــي رح ـ ــلة ال تخ ـ ــلو م ـ ــن امل ـ ــخاط ـ ــر بس ـ ــبب م ـ ــرور ال ـ ــبواخ ـ ــر ال ـ ــتجاري ـ ــة ال ـ ــكبيرة
بــاســتمرار .لــكن بــعد بــناء جســر لــوبــو وهــو أكــبر جســر مــقوس فــي الــعالــم وجســر تــشينغداو
وهـو أطـول جسـر مـعلق فـي الـعالـم وغـيرهـا مـن الـجسور الـعظيمة ،أصـبح االنـتقال بـني ضـفتي
نهر يانغتسي ال يتجاوز أكثر من  10دقائق فقط ،وبأمان أكثر.
نه ــر ي ــان ــغتسي ه ــو ث ــال ــث أط ــول نه ــر ف ــي ال ــعال ــم ب ــعد نه ــر ال ــنيل ونه ــر األم ــازون ،ي ــنطلق م ــن
جــبال تــنغوال فــي الــتبت ويــصب فــي بحــر الــصني نــزوال ،يــبلغ طــولــه  63ألــف كــيلومــتر ،يــفصل
مــعظم املــدن الــصناعــية والــتجاريــة الــكبرى عــن بــعضها ،ولــذلــك يــمثل بــناء الــجسور عــبر هــذا
النهـر الـعظيم أمـرا بـالـغ األهـمية لـالقـتصاد الـصيني .وتـكمن التحـديـات الـكبرى أمـام بـناء مـثل
هـذه املـشاريـع الضخـمة فـي عـدة أمـور ،أوال فـي طـبيعة األرض الـرمـلية املتحـركـة الـتي يـصعب
مـعها بـناء قـواعـد ثـابـتة ،خـاصـة فـي مـديـنة شـنغهاي ثـانـي أكـبر املـدن الـصينية ،إضـافـة إلـى
عـرض النهـر الـكبير الـذي يـصل إلـى  90كـيلومـترا فـي بـعض الـنقاط ،إضـافـة إلـى الـصعوبـات
الــطبيعية املــتمثلة بــالــزالزل والــفيضانــات املــدمــرة .ومــع هــذا ،ال يــسع املــرء إال أن يــقف إجــالال
وإكـبارا لهـذا الـشعب الـعظيم الـذي يتحـدى بـإصـرار مـذهـل قـوى الـطبيعة ويـتغلب عـليها بـالـعلم
والهندسة واإلرادة لبناء حضارة ومجد.
***
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بـعد انـتهاء الـبرنـامـج ،وبـعد أن خـتم املـذيـع بـقولـه إن الـصني تخـطط لـبناء أكـثر مـن  50جسـرا
أخ ــرى ت ــتناف ــس ك ــلها ف ــي ال ــعظمة والج ــمال وال ــقدرة ع ــلى رب ــط امل ــدن وت ــسهيل ال ــتنقل ،أع ــدت
الـبصر إلـى بـالدي ،وأعـدت الـبصر إلـى الـبلدان الـعربـية كـلها ،فـعاد الـبصر خـاسـئا متحسـرا
عـلى مـا فـرطـنا فـي حـق أوطـانـنا وعـلى الـدمـار والتخـلف الـذي رسـخته أنـظمة حـكم فـاسـدة بـال
إنجاز وال حضارة ..منكم هلل.
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الحقيقة فلسفيا
ك ــان ال ــفيلسوف األمل ــان ــي ال ــكبير م ــارت ــن ه ــيدج ــر ي ــعتقد أن ال ــيون ــان ال ــقدي ــمة ت ــمثل "ال ــنموذج
األك ــمل" للبش ــري ــة ،وك ــان ي ــعتقد أن ال ــلغة ال ــيون ــان ــية ال ــقدي ــمة ت ــعبر أص ــدق ت ــعبير ع ــن "ال ــعقل
الـيونـانـي الـكامـل" )بـالـتأكـيد هـو يـقصد أثـينا الـديـموقـراطـية بـفالسـفتها الـعظام ولـيس إسـبرطـة
بنظامها العسكري(.
***
ت ــتبع ه ــيدج ــر ف ــي "ن ــداء ال ــحقيقة" ت ــاري ــخ ه ــذا امل ــصطلح )ال ــحقيقة( ع ــند ال ــيون ــان ،ف ــي ب ــحث
تيرمينولوجي عميق قدم فيه قراءته الخاصة لتصور اليونانيني عن الحقيقة وكيف فهموها.
يـقول هـيدجـر إن كـلمة "الـحقيقة" فـي الـلغة الـيونـانـية الـقديـمة تـنطق )ألـيثيا( ،وهـي تـتكون مـن
حــرف "ألــفا" وكــلمة "لــيثيا" ،ويــبني أن حــرف ألــفا إذا جــاء قــبل الــكلمة يــصبح أداء نــفي )ال -
لــيس( ،وكــلمة "لــيثيا" تــعني الــحجب والــغموض والــخفاء ،والــفعل "لــيثني" يــعني أن يــحجب أو
يخفي ويواري ..وعليه فإن املعنى الحرفي لكلمة "أليثيا" هو "الالمحجوب" أو "الالمخفي".
بــكالم آخــر ،الــحقيقة عــند الــيونــانــي قــديــما كــانــت تــعني "االنــكشاف" ،أي أن تظهــر األشــياء
أمامه بوضوح وتزال عنها الحجب والغموض واإلخفاء.
***
بـالنسـبة لـي ،يـمثل هـذا املـعنى الـدقـيق لـتصور الـحقيقة أكـثر املـعانـي رسـوخـا ويـقينا ،إذا مـا
تـأمـلنا جـيدا فـي مـعنى الـحقيقة بـوصـفها انـكشافـا وحـضورا لـألشـياء أمـام اإلنـسان ،كـما هـي
دون حـ ــجب أو غـ ــموض ،وهـ ــو مـ ــا يـ ــمثله املـ ــعنى املـ ــعاكـ ــس لـ ــلحقيقة ،أي الـ ــزيـ ــف والخـ ــداع..
ف ــال ــزي ــف ه ــو ف ــي ن ــهاي ــة امل ــطاف ت ــشوي ــه أو ت ــزوي ــر ي ــدخ ــل ع ــلى األش ــياء م ــن أج ــل "إخ ــفاء"
معاملها ،بحيث ال تظهر وال تتكشف على "حقيقتها".
ولــذلــك ،تــبقى األشــياء بــالنســبة لــنا غــير حــقيقية طــاملــا اعــتراهــا الــلبس والــغموض والــخفاء ،وال
يـمكننا الحـديـث  -يـقينا  -عـن شـيء بـوصـفه "حـقيقة" طـاملـا أنـه لـم يـتكشف لـنا ويظهـر أمـامـنا
بجالء ووضوح.
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هنا يكمن تمييز دقيق وعميق بني الحقيقة والرأي أو الشكوك واالتهامات.
فـعلى مـن يـرغـب أن يتحـدث عـن شـيء بـوصـفه حـقيقة ،فـعليه إذن أن يـكشفه لـلناس ،أن يظهـر
تــفاصــيله ويــجعله "حــاضــرا" بــكليته أمــامــهم ،وإال فــإنــنا نــكون بــإزاء قــناعــات وآراء شــخصية
وليسـت حـقائـق ،وفـي الـرأي نسـتطيع أن نـقتنع أو ال نـقتنع ،بـأن نـقبل أو نـرفـض ،أمـا الـحقيقة
ف ــال ي ــملك ال ــعقل م ــقاوم ــتها أو رف ــضها ..إال إذا ك ــان م ــغلقا ،ف ــيقال ع ــنه ح ــينها ان ــه أع ــمى
البصيرة.
***
عـرف اإلنـسان املسـرح مـن خـالل الـيونـانـيني ،الـذيـن كـانـوا يـقدمـون لـلناس عـروضـا "تـمثيلية"،
وألن ــها "ت ــمثيل" وليس ــت "ح ــقيقة" ،ك ــان ــوا ي ــلبسون أق ــنعة ت ــخفي وج ــوه ــهم ،ك ــان ــت األق ــنعة إم ــا
لـوجـه مـبتسم أو لـوجـه يـبكي لـلداللـة عـلى إحـدى الـحالـتني الـلتني كـانـتا تـمثالن املسـرح آنـذاك،
الكوميديا والتراجيديا ،ولهذا اتخذ املسرح رمز هذين الوجهني منذ ذلك الحني.
ولهــذا أيــضا نســتخدم فــي لــغتنا الــيومــية تشــبيه "الــقناع" لــوصــف الــكذب والــزيــف والخــداع،
ألن األقنعة حجب وغموض وإخفاء ،أما الحقيقة فهي كشف ووضوح وجالء.
***
ومــا دمــنا فــي ســيرة الــيونــان ..تــأمــلوا فــي هــذا الــسؤال :ملــاذا أنــجبت أثــينا هــذا الــعدد الــكبير
من الفالسفة ،في حني عجزت إسبرطة عن انجاب سوفسطائي واحد ؟.
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تموز ..وربيع العرب الدامي
يــذكــر عــالــم االنــثروبــولــوجــيا )= عــلم اإلنــسان( االســكوتــلندي الــكبير جــيمس فــريــزر فــي كــتابــه
املـهم "الـغصن الـذهـبي" أن مـعظم األسـاطـير الـديـنية ظهـرت مـع ظـهور الـزراعـة فـي عـصر مـا
قــبل الــتاريــخ ،وأن الــتطور الــعقلي للبشــر مــر بــثالث مــراحــل كــبرى هــي السحــر الــبدائــي ،ثــم
الـديـن ،ثـم الـعلم .ويـذكـر فـريـزر أن اإلغـريـق أخـذوا عـن الـبابـليني والـسوريـني عـبادة أدونـيس إلـه
ال ــخصوب ــة وال ــنماء ف ــي ال ــقرن ال ــساب ــع ق ــبل امل ــيالد ت ــقري ــبا ،وأدون ــيس ع ــند اإلغ ــري ــق ه ــو ذات ــه
"تـموز" فـي حـضارة بـالد النهـريـن الـقديـمة ،كـما أن أفـروديـت الجـميلة عـند اإلغـريـق هـي ذاتـها
عشتار عند البابليني.
ك ــان ال ــباب ــليون وال ــسوري ــون ي ــعتقدون أن اإلل ــه ت ــموز ي ــموت م ــرة ك ــل ع ــام ،ف ــتختفي م ــعشوق ــته
عشـتار إالهـة األمـومـة والـخصوبـة بـحثا عـنه فـي عـالـم األمـوات ،وبسـبب غـيابـهما يـجف الـزرع
وال ــضرع وي ــعم القح ــط وال ــجوع ،إل ــى أن تج ــده وت ــعود ب ــه ل ــلحياة م ــرة أخ ــرى ،ف ــيعود ال ــنماء
والــخصوبــة لــألرض مــن جــديــد وتــزدهــر الــحياة .مــوت تــموز فــي هــذه الــحضارة هــو الــصيف،
وعـودتـه مـع عشـتار هـو الـربـيع ..هـذا مـا نجـده فـي قـصائـد شـعراء الحـداثـة ،وأهـمهم الـشاعـر
الكبير بدر شاكر السياب بالتأكيد.
كـل مـن يـعرف الـسياب يـعرف تـأثـره الشـديـد بـالـشاعـر االنجـليزي ت.اس .إلـيوت ،خـاصـة فـي
قصيدة أنشودة املطر التي تمثل قمة التأثر بقصيدة "األرض الخراب" عند إليوت.
فـي "األرض الخـراب" يـحكي إلـيوت كـيف تـحول الـعالـم مـع بـدايـة الحـرب الـعاملـية األولـى إلـى
أرض مـدمـرة مـيتة ال حـياة فـيها ،ويسـتخدم لـغة رمـزيـة مـتأثـرة بـالـطقوس واألسـاطـير الشـرقـية
الــقديــمة ،وأهــمها أســطورة تــموز وعشــتار ،ويســتلهم مــنها عــودة الــحياة لــلعالــم بــعد الخــراب.
وت ــأث ــير إل ــيوت ع ــلى ش ــعراء الح ــداث ــة ف ــي ه ــذه ال ــرم ــزي ــة املس ــتمدة م ــن األس ــاط ــير الش ــرق ــية ل ــم
تـتوقـف عـند الـسياب وحـده ،بـل طـالـت مـعظم الـشعراء مـعه وبـعده ،خـاصـة نـازك املـالئـكة .وبـما
أن إلـيوت قـد أخـذ هـذه الـرمـزيـة مـن الشـرق أصـال ،فنسـتطيع أن نـقول إذن إن تـأثـر شـعرائـنا
ب ــه إن ــما ه ــو ع ــودة "م ــا ك ــان ل ــنا" ،فه ــذه ب ــضاع ــتنا ردت إل ــينا ،ل ــكن ك ــما ه ــو ال ــحال م ــع ب ــقية
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مـنتجاتـنا الـحضاريـة ،الـتي مـا كـان لـنا أن نـعرفـها لـوالهـم ،فـهم مـن اكـتشف لـنا حجـر رشـيد
وهم من اكتشف لنا النفط وغيره من الكنوز املدفونة تحت أقدامنا
***
ف ــي أن ــشودة امل ــطر ،ي ــنتقل ال ــسياب رح ــمه اهلل ب ــني ح ــال ال ــفرح وال ــبهجة ،م ــع سح ــر ال ــعيون
وانـ ــعكاس األقـ ــمار عـ ــلى النهـ ــر وكـ ــركـ ــرة األطـ ــفال عـ ــلى عـ ــرائـ ــش الـ ــكروم ..إلـ ــى حـ ــال الـ ــبؤس
والـ ــشقاء مـ ــع األشـ ــالء املـ ــبعثرة والـ ــعظام املـ ــسحوقـ ــة والـ ــفيضانـ ــات والـ ــدمـ ــار ،ويـ ــكرر هـ ــذيـ ــن
املشهـديـن طـوال الـقصيدة ،فـي رمـزيـة واضـحة لـتموز وعشـتار ،لـلموت والـحياة الـتي مـا انـفك
ال ــسياب ي ــذك ــره ــما ف ــي م ــعظم ق ــصائ ــده ،خ ــاص ــة ع ــندم ــا يتح ــدث ع ــن ال ــعراق .ف ــتأم ــلوا ف ــيما
يشهــده عــاملــنا الــعربــي املــنكوب هــذه األيــام ،مــن تــتابــع "الــربــيع" والــجفاف ..أال يــقفز أمــامــكم
تموز شاخصا على ضفاف أنهار الدم املسكوب ؟
***
كتب السياب في "أغنية في شهر آب" :
تموز يموت على األفق
وتغور دماه مع الشفق
في الكهف املعتم والظلماء
نقالة إسعاف سوداء
وكأن الليل قطيع نساء
كحل ،وعباءات سود
الليل خباء
الليل نهار مسدود
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تعب الشكاية
تعبت ،وأظن الكثيرون مثلي سئموا عبثية وجنون إنسان هذا العصر..
أحتاج ـ كما يقول محمد علوان ـ إلى أن يربت على كتفي أي شيء ،حتى لو قطرة مطر.
***
قــرأت مــنذ فــترة طــويــلة لــنجيب مــحفوظ" :ال أخـــشى عــلى ظهــري مــن عــدو شــريــف ،بــقدر مــا
أخشى على صدري من صديق مخادع".
اآلن أفـهم بـوضـوح مـاذا يـقصد ..بـعد أن غـابـت عـن صـراعـاتـنا أخـالق الـفرسـان ،وانحـدر كـثير
من الناس لقاع بال قرار.
***
ش ــاه ــدت ق ــبل أي ــام ص ــورة ل ــسـيدة ت ــبـكي وهـ ــي ت ــمسك وردة ح ــمراء وص ــورة الب ــنها ،ش ــاب
ص ــغير ب ــزي ع ــسكري ،وتس ــتند ال ــى ح ــائ ــط ك ــتـب ع ــليـه أسـ ــماء قـ ــتلى إح ــدى امل ــعارك ،وع ــلى
الـصورة تـعليق يـقول "فـازت هـذه الـصورة بـجائـزة أفــضل صـورة مـن الحـرب الـعاملـية الـثانـية،
األمهات أكثـر النـاس كرها للحرب ،فهن من يدفع ثمنها دمـوعا وألـما" ..يا للحزن.
***
فـي "هـكذا تـكلم زرادشـت" كـتب نـيتشة" :إنـكم ال تـعرفـون مـن الـعقل سـوى شـرارتـه ،لـكنكم ال
ترون أي سندان هو ،وال قسوة مطرقته".
أي عمق هذا يا نيتشة..
***
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مخ ــرج ع ــراق ــي م ــبدع اس ــمه ج ــالل ك ــام ــل ،ي ــعمل ح ــال ــيا ع ــلى اخ ــراج ف ــيلم "ب ــحيرة ال ــوج ــع"،
ســيقدمــه بــمناســبة اخــتيار بــغداد عــاصــمة لــلثقافــة ،يــقول جــالل ان الــفيلم يتحــدث عــن دوامــة
العنف والقتل الدائر في العراق ،ويسلط الضوء على معاناة العراقيني وآالمهم.
الحــظوا اســم الــفيلم ..بــحيرة "الــوجــع" ،واضــح أنــه مــأخــوذ عــن "بــحيرة الــبجع" ،أهــم أعــمال
املوسيقار الروسي الكبير تشويسكفسكي.
بــحيرة الــبجع كــان عــمال ســيمفونــيا رائــعا عــن الهــدوء والــراحــة وجــمال الــطبيعة ،حــني تــسمعها
يخيل لك أنك جالس على ضفاف نهر ساحر تمخر سكينته بجعة بيضاء..
لهم البجع ولنا الشكاية واألوجاع.
***
وجهــت بــعض الــدول األوروبــية انــتقادات الذعــة ضــد أملــانــيا بســبب زيــادة فــوائــضها الــتجاريــة،
وقــال مــندوب فــرنــسا مــثال بــأن ســبب تــكدس الــثروة فــي أملــانــيا بــالــرغــم مــن األزمــة االقــتصاديــة
ال ــعامل ــية ه ــو أن ــها ال ت ــنفق ع ــلى ال ــبنية ال ــتحتية وامل ــشاري ــع ..ف ــات ه ــذا امل ــندوب أن أك ــثر م ــن
 %90مـن هـذه الـفوائـض املـالـية الـكبيرة فـي أملـانـيا تـخص الـقطاع الـخاص ،الـذي يـتميز بـقوة
الصناعة واالجتهاد ،فما دخل القطاع الخاص بالبنية التحتية؟
بـعد سـنوات ،سنجـد أنـفسنا فـي الـكويـت فـي وضـع سيئ لـلغايـة ،وسـتكون دول مـجاورة فـي
وض ــع م ــمتاز ،والس ــبب أن ــهم ي ــعملون وي ــبنون ،ب ــينما ن ــحن نه ــدم ون ــتذم ــر ونش ــتكي م ــن ك ــل
شيء ..هل نلـوم اآلخـرين على نجـاحهم وفـشلنا؟
***
أخيرا ..كتب السياب:
آه لو أدركت يوما أمنياتي
ماتت الشكوى على ثغر تمادى في الشكاة.
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التجديد في خطاب التجديد
الـشيخ محـمد عـبده ورشـيد رضـا وجـمال الـديـن األفـغانـي والـكواكـبي وغـيرهـم جـاءوا فـي نـهايـة
الــقرن الــتاســع عشــر وبــدايــة الــقرن العشــريــن كمجــدديــن نــادوا بــفتح بــاب االجــتهاد وتجــديــد
الخــطاب الــديــني والــسياســي بــما يــناســب طــبيعة الــعصر ..وهــا نــحن اآلن وبــعد مــرور مــئات
الــسنني ،نشهــد خــطابــا يــنادي بــإحــياء خــطاب املجــدديــن ،أي "تجــديــد التجــديــد" ،وكــأنــنا بــال
عـقول ،وكـأن كـل هـذه الـسنوات الـتي مـضت بـغير قـيمة وال أهـمية بسـبب انـغالق الـفكر وضـيق
األفق وطغيان الكراهية.
ومع هذا ،أن تأتي متأخرا خير من أال تأتي أبدا ..عود على بدء.
***
م ــنظمة ح ــقوق ــية أمل ــان ــية دع ــت ق ــبل أس ــبوع إلج ــراء ت ــحقيق دول ــي ف ــي أح ــداث ش ــينغيان ــغ ف ــي
ال ــصني ،وال ــتي ق ــتل ف ــيها  16ش ــخصا م ــن األق ــلية اإلي ــغوري ــة املس ــلمة ،وك ــذل ــك ف ــي أح ــداث
أخرى مشابهة يتعرض فيها املسلمون لالضطهاد والقتل والتعذيب.
وفـي خـطاب الـرئـيس األملـانـي يـواخـيم جـاوك بـمناسـبة ذكـرى مـولـد الـسيد املـسيح دعـا الـشعب
األملاني إلى تذكر معاناة السوريني ،وبذل املزيد من أجلهم.
عـلما بـأن أملـانـيا هـي مـن أكـثر الـبلدان الـغربـية الـتي اسـتقبلت الجـئني سـوريـني ،فـي حـني أن
كثيرا من الدول العربية ،ودول الخليج خاصة لم تستقبل حتى اآلن وال الجئ واحد.
شكرا لألملان ..واسفا ً على دولنا.
***
بـعد أقـل مـن أسـبوعـني مـن انـدالع أحـداث عـنف فـي جـمهوريـة جـنوب الـسودان ،أرسـلت األمـم
املتح ــدة ق ــوة ع ــسكري ــة ل ــحفظ األم ــن ووق ــف ت ــطور ال ــصراع ب ــني ج ــماع ــتي ال ــرئ ــيس س ــيلفاك ــير
ونائبه السابق رياك مشار.
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فـي حـني تـمر اآلن الـسنة الـرابـعة عـلى الـشعب الـسوري وهـو يـعانـي الـقتل والتشـريـد والـدمـار
دون تدخل.
الس ــبب ب ــبساط ــة ،أن  %80م ــن ش ــعب ج ــنوب ال ــسودان م ــسيحيون ،ب ــينما ال ــشعب ال ــسوري
مسلم ،أي بال قيمة بالنسبة لألمم املتحدة.
***
هــناك دول نــاجــحة وهــناك دول فــاشــلة ،الــنجاح والفشــل لــهما أســباب وعــوامــل ،ودولــنا فــاشــلة
ألنـها لـم تـحقق مـتطلبات الـنجاح ،كـلنا شـركـاء فـي هـذا الفشـل ،الـنجاح ال يـأتـي بـالـصدفـة وال
عالقة له بالعرق واألجناس ولون البشرة ،يحصل على النجاح من يحقق متطلباته فقط.
***
للمهـتمني بـأخـبار الـتشكيل الـوزاري الجـديـد ،يـقول آينشـتني "إذا اسـتمررت فـيما تـفعله اآلن،
فستستمر في الحصول على ما تحصل عليه اآلن" ..ال تنتظروا أي جديد.
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حول مفهوم الديموقراطية
م ــؤل ــم خ ــطاب ك ــثير م ــمن ي ــصنفون أن ــفسهم ك ــمثقفني ف ــي ع ــامل ــنا ال ــبائ ــس ،م ــؤل ــم ج ــدا خ ــلط
املفاهيم لديهم بصورة تؤكد أنهم سطحيون ومزيفون.
تس ــتطيع أن ت ــالح ــظ ه ــذا ب ــوض ــوح ف ــي م ــقاران ــتهم ال ــساذج ــة ب ــني م ــفاه ــيم ت ــنتمي ملس ــتوي ــات
مـختلفة ،يـقارنـون بـني إيـديـولـوجـيا وبـني نـظام ،أو بـني مـفهوم ضـمن نـظام اقـتصادي مـع مـفهوم
في نظام سياسي وغيرها ،ولذلك ال عجب أن نقاشاتهم صراخ أو لغو بال قيمة.
***
ف ــي ك ــل م ــجتمع ث ــمة ن ــظم اج ــتماع ــية ت ــنظم ح ــياة البش ــر وش ــؤون ــهم ،ف ــهناك ن ــظام اق ــتصادي
ونــظام ســياســي ونــظام تــربــوي ونــظام ديــني ونــظام قــانــونــي ونــظام لحــركــة ســير الــسيارات..
الخ ،كل نظام له مجموعة من القواعد التي تحدد آلية عمله.
أم ـ ــا األف ـ ــكار ال ـ ــتي ت ـ ــقف ف ـ ــوق ه ـ ــذه ال ـ ــنظم وت ـ ــعطيها ش ـ ــكلها وق ـ ــواع ـ ــده ـ ــا وق ـ ــوان ـ ــينها ف ـ ــهي
األيــديــولــوجــيا ،والــتي هــي "مــنظومــة فــكريــة" تــشكل إطــارا عــامــا أشــبه بــالــدســتور يحــدد مــعالــم
تلك النظم االجتماعية.
مـثال ..االشـتراكـية أيـديـولـوجـيا تـقول إن املـجتمع سـابـق بـوجـوده وأهـميته عـلى الـفرد ،وبـالـتالـي
تـبدأ تـطبيقات هـذه الـرؤيـة عـلى الـنظم ومـنها فـي االقـتصاد الـذي يـصبح اشـتراكـيا أو تـعاونـيا
تكون امللكية فيه جماعية.
ي ــقاب ــل ه ــذه األي ــدي ــول ــوج ــيا االش ــتراك ــية أي ــدي ــول ــوج ــيا ف ــردي ــة )ال ــليبرال ــية( ول ــيس ال ــرأس ــمال ــية،
فالرأسمالية نظام اقتصادي ضمن األيديولوجيا الليبرالية.
أم ــا ال ــدي ــموق ــراط ــية ف ــهي ن ــظام س ــياس ــي ي ــمكن أن ي ــطبق ف ــي االش ــتراك ــية وف ــي ال ــليبرال ــية
وغــيرهــا ،فــالــديــمقراطــية كــنظام ســياســي يــقول بــأن الســلطة بــيد الــشعب ،يــقابــل هــذا الــنظام
نظم ترى أن السلطة ليست للبشر وإنما هلل ،وهذا ما نجده في األديان السماوية.
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ال ــفكرة إذن ف ــي ال ــنظام ال ــسياس ــي ت ــرت ــبط ب ــتبعية الس ــلطة ،ف ــإذا ك ــان ــت ب ــيد ال ــشعب ي ــسمى
الــنظام "ديــموقــراطــي" ،وإذا كــانــت بــيد فــرد يــسمى "أوتــوقــراطــي" ،وإذا كــانــت ســلطة ديــنية
يــسمى "ثــيوقــراطــي" ،وإذا كــانــت الســلطة بــيد جــماعــة أو حــزب واحــد يــسمى "تــوتــالــيتاري"..
وهكذا.
***
ال ــدي ــموق ــراط ــية إذن مج ــرد ن ــظام س ــياس ــي ي ــتعلق ب ــتنظيم ال ــحكم وإدارة ال ــدول ــة ،الس ــلطة ف ــيه
لـلشعب ،يسـتطيع أن يـمارسـها بـصورة مـباشـرة أو بـتفويـضها لـفرد أو حـزب أو بـرملـان أو أي
ش ــكل ي ــختاره ،ف ــليس ل ــلدي ــمقراط ــية ذات ــها ش ــكل مح ــدد ،وال ــتاري ــخ شه ــد ال ــعدي ــد م ــن ال ــنماذج
واألشكال املختلفة ،املهم في األمر أن تكون السلطة بيد الشعب.
والـغريـب أن "االسـتفتاء الـعام" الـذي يـمثل أكـمل صـورة لـلديـموقـراطـية الـحقيقية هـو أقـل هـذه
الوسائل ممارسة في الدول "الديموقراطية".
أم ــا وص ــف ال ــدي ــموق ــراط ــية ب ــأن ــها ح ــام ــية الح ــري ــات وح ــقوق اإلن ــسان وك ــرام ــة البش ــر وراع ــية
اإلب ــداع وغ ــيره ــا ف ــهي م ــحاول ــة لتج ــميل ه ــذا امل ــفهوم وف ــرض ــه ع ــلى ال ــناس ،ان ــها ن ــوع م ــن
الديكتاتورية الفكرية والخداع.
ص ــحيح أن ال ــدول ــة ال ــدي ــموق ــراط ــية "ق ــد" ت ــكفل ك ــل ت ــلك ال ــحقوق ول ــكن ه ــذه ال ــحقوق وال ــقيم
تــنتمي ملســتوى أخــالقــي يــختلف عــن املســتوى الــسياســي ،فــيصح أن يــتبنى مــجتمع مــا تــلك
الـقيم أو قـد يـتبنى عـكسها ،فـاملـجتمع الـيونـانـي الـقديـم الـذي أنـتج الـديـموقـراطـية كـان إقـصائـيا
عــنصريــا ضــد املــرأة وضــد غــير الــيونــانــيني ،وبــاملــثل كــان املــجتمع األمــيركــي "الــديــموقــراطــي"
ع ــنصري ــا ض ــد ال ــسود وي ــنتقص م ــن ح ــقوق امل ــرأة ل ــغاي ــة الس ــتينيات م ــن ال ــقرن امل ــاض ــي..
والـشواهـد عـلى وجـود دول ديـموقـراطـية تـتبنى فـي تشـريـعاتـها قـيما عـنصريـة وإقـصائـية كـثيرة
وحاضرة إلى اليوم.
***
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لســت ضــد الــديــموقــراطــية ،وإنــما أنــا مــعني بــنوعــية الخــطاب الــثقافــي الــذي أراه طــاغــيا فــي
ح ــضوره ف ــي وس ــائ ــل اإلع ــالم ،وي ــؤمل ــني درج ــة ال ــزي ــف والس ــطحية ال ــتي ت ــكتنف أك ــثره ،ألن
خـطابـا سـاذجـا مـثل هـذا ال يـميز بـني نـظام سـياسـي وآداب الحـديـث وآداب الـطريـق لـن يـنتج
عنه بالتأكيد سوى مجتمعات ساذجة ينخر فيها الجهل والزيف والتخلف.
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اللغة العربية والثرثرة
ع ـ ــدد م ـ ــفردات ال ـ ــلغة ال ـ ــعرب ـ ــية ي ـ ــتجاوز  500م ـ ــليون ك ـ ــلمة ،ب ـ ــينما ع ـ ــدد امل ـ ــفردات ف ـ ــي ال ـ ــلغة
االنجـليزيـة وهـي أكـثر الـلغات انـتشارا فـي الـعالـم ال يـتجاوز مـليون مـفردة فـقط ،وال يـوجـد لـغة
أخـرى تـتجاوز مـفرداتـها مـليونـا ونـصف املـليون فـي أحـسن األحـوال ،فـتأمـلوا فـي هـذا الـفرق
الـشاسـع بـني حجـم الـلغة الـعربـية وبـقية الـلغات .ال شـك أن هـذا الـثراء الـلغوي مـيزة كـبيرة فـي
أي لـغة ،فـهي تـعني املـزيـد مـن الـدقـة الشـديـدة فـي وصـف األشـياء واألفـعال .انـظروا مـثال فـي
الج ــذر "ع ــود" ك ــيف ت ــتفرع م ــنه عش ــرات األل ــفاظ األخ ــرى ،ع ــاد ،أع ــاد ،ي ــعود ،ع ــاود ،ت ــعود،
اسـتعاد ،عـودة ،مـعاد ،وعـيد ،عـيادة ،مـعاودة ،تـعويـد ،اعـتياد ،تـعود ،اسـتعادة ..الـخ ،كـما أن
ف ــي ال ــلغة ال ــعرب ــية وص ــف ل ــلحاالت ب ــمختلف م ــراح ــلها وب ــتمييز دق ــيق ج ــدا ل ــكل م ــنها م ــعنى
وم ــفردة ،م ــثل ج ــلس ،ج ــثم ،ت ــرب ــع ،رب ــض ،ج ــثا ،ق ــعد وغ ــيره ــا ،ف ــلكل م ــنها م ــعنى ي ــختلف ع ــن
اآلخـر وهـو أمـر ال نجـده فـي أي لـغة أخـرى .هـذا الـثراء الـلغوي يـفترض أنـه مـفيد جـدا لـلعلم،
فـالـعلم يـتسم بـالـدقـة الشـديـدة ،ولـو كـانـت الـعربـية هـي لـغة الـعلم لشهـدنـا تـطورا أكـثر مـن هـذا
بـكثير ،فـهناك عـالقـة مـهمة وأسـاسـية بـني الـفكر والـلغة .لـكن االنحـدار الـعام فـي حـياة الـعرب
جـعل مـيزة الـثراء الـلغوي ال تخـدم سـوى "الـثرثـرة" الـفارغـة مـن املـعنى ،واملـصيبة أن كـثيرا مـن
هذه الثرثرة يقدمها لنا أصحابها على أنها "أدب"
***
قــراءة األدب الــعربــي الــقديــم تــثبت لــنا أن الــلغة الــعربــية لــغة بــالغــة ،وأحــاديــث الــرســول صــلى
اهلل ع ــليه وس ــلم وال ــصحاب ــة ب ــأس ــئلتهم وإج ــاب ــات ــهم وال ــحوارات ال ــتي ك ــان ــت ت ــدور ب ــينهم ت ــدل
بــوضــوح عــلى عــمق الــلغة والــبالغــة ،والــبالغــة تــعني حــسن الــبيان وقــوة الــتأثــير وتــأديــة املــعنى
بـشكل صـحيح ،وكـلما تـم ذلـك بـكلمات أقـل كـلما كـانـت الـعبارة أكـثر بـالغـة ،وهـذا مـا نجـده فـي
لـسان الـعرب وكـتبهم قـديـما .أمـا الـيوم ،فـانحـرف مـفهوم الـبالغـة عـند الـكثيريـن وأصـبح مجـرد
ث ــرث ــرة ،ك ــالم ك ــثير ال تخ ــرج م ــنه إال ب ــشيء ي ــسير أو ب ــال أي ش ــيء أح ــيان ــا ،غ ــموض "ول ــف
ودوران" على فكرة بسيطة جدا.
***
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أتـابـع مـنذ سـنوات عـلى الـتلفزيـون األملـانـي بـرنـامـجا حـواريـا اسـمه "كـوادريـغا" )أي الـربـاعـي
بــالــلغة األملــانــية( ،فــي كــل حــلقة تــتم اســتضافــة ثــالثــة متحــدثــني إضــافــة ملــقدم الــبرنــامــج ،وألن
الــبرنــامــج مــوجــه لــلمشاهــد الــعربــي ،عــادة يــكون الــضيوف مــن "املــثقفني" الــعرب ومــن األملــان
املهتمني بالشأن العربي.
أكـثر مـا يـلفت انـتباهـي فـي هـذا الـبرنـامـج أن املتحـدث الـعربـي يـتكلم ثـالثـة أضـعاف املتحـدث
األملـانـي .الـعربـي يـميل عـادة إلـى الـتمهيد لـفكرتـه قـبل عـرضـها ،فيسهـب فـي الـتقديـم والـتمهيد
حـتى يـصبح عـرضـه مـمال وزائـدا عـن الـحاجـة ومجـرد "ثـرثـرة" ،إلـى أن يـنتهي الـوقـت وهـو لـم
يـقدم سـوى حـديـثا سـطحيا مهـلهال ،غـير واقـعي وغـير مـنطقي وغـير مـترابـط ويـنم عـن ضـحالـة
وجهـل واسـتخفاف بـعقل املـشاهـد .بـينما األملـانـي يـطرح فـكرتـه مـباشـرة بـعبارة صـغيرة ومـكثفة
املعاني وتوصل الفكرة بوضوح وعمق.
***
كـان الـيونـان قـديـما يمجـدون الـكالم ويـحتقرون الـعمل الـيدوي ،فـكان الـكالم لـليونـانـي والـعمل
الـ ــيدوي لـ ــلبربـ ــروس )الـ ــبربـ ــر( ،لـ ــكن حـ ــبهم لـ ــلكالم أنـ ــتج الـ ــفلسفة ،بـ ــينما حـ ــبنا لـ ــلكالم أنـ ــتج
"الثرثرة".
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في زمن الهرطقة
لــيس تــحيزا لــتخصصي ،لــكنني أعــتقد حــقا أن تــدريــس الــفلسفة ونشــرهــا فــي املــجتمع يــمثل
ن ــقطة ت ــحول وع ــالم ــة ف ــارق ــة ب ــني ال ــدول امل ــتقدم ــة وال ــدول املتخ ــلفة ،ب ــني ش ــعب م ــتحضر ي ــفكر
بوعي وشعب متخلف يساق كاألنعام والبهائم.
فــي الــدول املتخــلفة ،يــشكل الجهــل أحــد أهــم عــوامــل بــقاء األنــظمة الــقمعية الــتي لــيس لــديــها
مشـروع بـناء دولـة ،وإنـما فـقط مشـروع بـقاء فـي الـحكم ،تـنتهج هـذه الـدول املـنهج الـسوفـييتي
أو امل ــنهج ال ــنازي وغ ــيره ــا م ــن امل ــناه ــج األي ــدول ــوج ــية امل ــوج ــهة ال ــتي ت ــقوم ع ــلى زرع ت ــصورات
محــددة فــي أدمــغة الــناس عــلى أنــها حــقيقة ثــابــتة ،وتــحول البشــر إلــى قــوالــب جــامــدة ال تــفكر
وال تـنظر وال تـتأمـل وال تـجادل وبـالـتالـي ال تـحاسـب وال تـسأل وال تـغير .هـذه املـناهـج الـتربـويـة
الــقمعية تــجعل مــن مــاليــني البشــر مجــرد "أقــراص تخــزيــن" تــقبل أي فــكرة مــهما كــانــت شــاذة
وغــريــبة وتــناقــض أبســط قــواعــد الــعقل واملــنطق ،طــاملــا أنــها صــدرت مــن الــنظام وأدواتــه ،فــي
حـني تـرفـض أي فـكرة مـهما كـانـت عـقالنـية وواضـحة ومـتوافـقة مـع الـواقـع ،طـاملـا أنـها صـدرت
م ــن "ال ــخصوم" ،ألن ه ــذه امل ــناه ــج ال ــفاش ــية ت ــعتمد ع ــلى ف ــكرة أن م ــعيار ص ــدق األف ــكار ه ــو
"ال ــشخص" ال ــذي ت ــصدر ع ــنه ول ــيس ال ــعقل أو ال ــواق ــع وق ــواع ــد ال ــتفكير الس ــليم ،ول ــذل ــك ل ــيس
غ ــري ــبا أن ت ــحارب ال ــدول ال ــقمعية املنح ــطة ال ــفلسفة وال ــتفكير ال ــعقالن ــي الس ــليم ،ب ــينما ت ــروج
وتمج ــد خ ــطاب ال ــالم ــعقول وت ــعطي ألص ــحاب ــه أول ــوي ــة وم ــكان ــة وح ــظوة ،ف ــهم أف ــضل "أف ــيون"
يخدر الشعوب في زمن الهرطقة وتكفير العقل.
ه ــذا اإلق ــصاء امل ــتعمد ل ــلعقل ل ــيس ج ــدي ــدا ف ــي ع ــامل ــنا املتخ ــلف ،ف ــهو م ــوج ــود ف ــي ت ــراث ــنا م ــنذ
إق ــصاء امل ــعتزل ــة وق ــمعهم ألن ــهم أص ــحاب ع ــقل وف ــكر ون ــظر ،م ــع م ــالح ــظة أن ــني ال أق ــول ان
املـعتزلـة عـلى صـواب وال أروج لـفكرهـم ،أنـا فـقط أقـول بـأن مـنهجهم الـعقلي يـتوافـق مـع طـبيعة
البشـ ــر وسـ ــنة الـ ــكون ،فـ ــهم يـ ــصيبون ويخـ ــطئون بـ ــال شـ ــك ،لـ ــكن املـ ــهم أن مـ ــنهجهم ال يـ ــمنع
الـتفكير واملـناقـشة وال يـنتج عـنه تـألـيه لـلحاكـم والـعالـم وال يـؤدي إلـى إقـصاء اآلخـر وقـمعه ألنـه
صاحب رأي مختلف.
***
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تــأمــلوا فــي حــال كــثير مــن الــناس وكــيف يــكونــون قــناعــاتــهم وكــيف يــتمسكون بــها ويــدافــعون
عـنها بـالـقتل والـعنف حـتى ،دون أن يـفهموهـا أو يـراجـعوهـا ،فـقط ألنـها صـدرت عـن أشـخاص
ت ــرب ــوا ع ــلى أن ك ــل م ــا ي ــصدر ع ــنهم ص ــحيح وم ــقدس ،وك ــل م ــا ي ــصدر ع ــن خ ــصوم ــهم ك ــفر
وبـاطـل ،الحـظوا ..هـذا مـا كـان سـائـدا فـي عـصور التخـلف والـظالم فـي أوروبـا فـي الـعصور
ال ــوس ــطى ،وال ــتي ل ــم ت ــنهض وت ــتقدم إال ب ــعد أن تخ ــلصت م ــن ه ــذا ال ــتراث األس ــود وم ــنهج
التجهيل والجمود.
***
بــقي أن أذكــر ،أن "مــادة الــفلسفة" الــتي تــدرس فــي مــدارســنا لــلصف الــثانــي عشــر أدبــي،
هـ ــي "مـ ــسخ" لـ ــيس لـ ــها عـ ــالقـ ــة بـ ــالـ ــفلسفة ال مـ ــن قـ ــريـ ــب وال مـ ــن بـ ــعيد ،وأن هـ ــذا الـ ــتشويـ ــه
والسطحية املفرطة في كتاب الفلسفة املقرر قد تم عن قصد.
ت ــأم ــلوا ف ــي تج ــرب ــة دول ال ــنمور اآلس ــيوي ــة ،ال ــتي ك ــان ــت ق ــبل  30ع ــام ــا مج ــرد "ع ــشوائ ــيات"
وخـرائـب يـنعق فـوقـها الـبوم ،كـلها بـال اسـتثناء كـانـت نـقطة انـطالقـها مـع اصـالح الـتعليم .هـكذا
تتقدم الدول عندما يكون لديها "مشروع بناء دولة".
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جلجامش هذا الزمان
جــلجامــش هــو املــلك الــخامــس ملــديــنة أوروك "وتــكتب أيــضا أور" الــسومــريــة فــي الــقرن الــرابــع
ق ــبل امل ــيالد ،ت ــحكي ع ــنه األس ــاط ــير أن ــه ك ــان ق ــوي ــا ظ ــامل ــا م ــتجبرا س ــحق ش ــعبه ب ــالسخ ــرة
والـعبوديـة ،وهـو بـانـي سـور أوروك الـعظيم ،الـذي مـات بسـببه اآلالف مـن شـعبه ،فـضاقـوا مـنه
ح ــتى دع ــوا اهلل أن ي ــرس ــل ل ــهم خ ــصيما ي ــكون ل ــه ن ــدا ي ــوق ــف ت ــعسفه ،ف ــاس ــتجاب ل ــهم ال ــرب
وأرســل إلــيه "إنــكيدو وحــش الــبريــة" ،فــتقاتــل االثــنان مــن طــلوع الفجــر حــتى مــغيب الــشمس،
دون أن ي ــتمكن أح ــد م ــنهم م ــن ال ــقضاء ع ــلى اآلخ ــر ،ف ــاس ــتند ك ــل م ــنهم ع ــلى ج ــذع شج ــرة
مــنهكا تــعبا ،يــنظر كــل مــنهم لــآلخــر بــإعــجاب ،ثــم أصــبحوا بــعدهــا أصــدقــاء ،قــررا أن يــخوضــا
معا مغامرة الصعود إلى الجبل وأخذ "نبتة الخلود" من قمته.
شــد الــصديــقان الجــديــدان رحــالــها إلــى قــمة الــجبل عــبر األدغــال وبــني الــوحــوش ،وتــفوقــا عــلى
كـل الـصعوبـات ،وحـصال فـعال عـلى نـبتة الخـلود الـتي سـيتحول مـن يـأكـلها إلـى كـائـن متجـدد
الشـباب أبـدا ،وعـندمـا هـم جـلجامـش بـأكـل الـنبتة ،عـرض عـليه صـديـقه إنـكيدو أن يـزرعـها فـي
مــديــنته ،ويــطعم شــعبه مــنها لــيضمن لــهم الخــلود مــعه ،فــوافــق جــلجامــش وبــدأوا رحــلة الــعودة،
ل ــكن ف ــي م ــنتصف ال ــطري ــق ،غ ــفل االث ــنان ون ــام ــا م ــن ال ــتعب واالره ــاق ،ف ــجاءت ح ــية ت ــسعى
بهــدوء ،وأكــلت الــنبتة ومــضت ،فــكان الخــلود مــن نــصيب الــثعابــني ،تجــدد جــلدهــا وشــبابــها كــل
عام.
غــضب جــلجامــش مــن ذلــك أشــد الــغضب حــتى بــكى ،فــقد كــان الخــلود حــلمه األكــبر ،وعــندمــا
عــاد ملــديــنته ،ووقــف عــلى حــدودهــا يــتأمــل ســورهــا الــعظيم الــذي يحــمي املــديــنة ،قــرر مــنذ تــلك
اللح ــظة أن يخ ــلد اس ــمه ب ــأع ــمال ت ــبقي ذك ــره ف ــي ال ــتاري ــخ م ــدى ال ــحياة ،ف ــكان أف ــضل م ــلوك
سومر بناء وحضارة.
***
بـالنسـبة لـي ،د .مـهاتـير محـمد هـو جـلجامـش هـذا الـزمـان ،لـي كـوان هـو أيـضا جـلجامـش هـذا
ال ــزم ــان ،رج ــب ط ــيب أردوغ ــان ه ــو أي ــضا ج ــلجام ــش ه ــذا ال ــزم ــان ،ك ــيم ي ــون ــغ س ــام ه ــو أي ــضا
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جـلجامـش هـذا الـزمـان ،وكـل حـاكـم صـاحـب "مشـروع بـناء دولـة" هـو جـلجامـش هـذا الـزمـان..
غـير هـذا مجـرد شـخصيات عـابـرة يـلعنها الـناس والـتاريـخ ،ولـن يـغير مـن حـقائـق األمـور زيـف
اإلعــالم املــؤقــت وأوصــاف املجــد والــعظمة الــكاذبــة الــتي يــطلقها املــنافــقون املــحيطون بــالــحكام
الهامشيني.
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من أملانيا
قـبل أيـام انتهـت االنـتخابـات الـبرملـانـية فـي أملـانـيا بـفوز حـزب االتـحاد الـديـموقـراطـي املـسيحي
بـزعـامـة أنـجيال مـيركـل بـأغـلبية مـريـحة تـؤهـلها لـتشكيل الـوزارة لـلمرة الـثالـثة عـلى الـتوالـي مـنذ
 .2005فــي هــذه االنــتخابــات فــاز ألول مــرة فــي تــاريــخ الــبرملــان األملــانــي )بــونــدشــتاغ( نــائــبان
مـن أصـول افـريـقية )مـن الـسنغال تحـديـدا( ،كـما فـاز  11نـائـبا مـن أصـول تـركـية ،وكـذلـك فـازت
ألول م ــرة ام ــرأة مس ــلمة اس ــمها ج ــميلة ج ــيوس ــوف وه ــي م ــن أص ــل ت ــرك ــي ،ف ــي ح ــني فش ــل
املرشحون العرب ـ كالعادة ـ في الوصول للبرملان.
الحــظوا ..نــحن نتحــدث عــن أملــانــيا ،الــتي كــانــت قــبل  25عــامــا دولــة مــنقسمة ومــدمــرة ومــنهكة
بــالــديــون بســبب الحــروب ،وكــانــت تــعتبر مــنبعا لــلعنصريــة والــتمييز الــعرقــي .فــي عــام 1993
كــنت فــي مــيونــيخ ،وشــاهــدت بــنفسي فــي مســتشفى جــامــعة مــيونــيخ رجــال أملــانــيا فــي حــالــة
غــضب شــديــد يــصرخ عــلى مــوظــفي املســتشفى ويهــددهــم ،والســبب أن زوجــته دخــلت لــلوالدة
والـطبيب املـسؤول عـن الـتولـيد رجـل افـريـقي أسـود ،والـزوج لـم يـكن راضـيا عـن هـذا ،ويـطالـب
بــأن يــقوم بــتولــيد زوجــته طــبيب أبــيض .كــان هــذا فــي عــام  ،1993والــيوم فــي  2013يــصل
للبوندشتاغ نائبان أسودان من أصل افريقي ..باالنتخاب ،أي باختيار األملان أنفسهم.
أملـ ــانـ ــيا الـ ــيوم دولـ ــة عـ ــظمى ذات اقـ ــتصاد قـ ــوي ونـ ــظام اجـ ــتماعـ ــي يـ ــمثل نـ ــموذجـ ــا لـ ــلتعايـ ــش
السـ ــلمي والـ ــقبول بـ ــاآلخـ ــر ،بـ ــل إن أملـ ــانـ ــيا تـ ــعد الـ ــيوم إحـ ــدى أهـ ــم وأكـ ــبر الـ ــدول الـ ــتي تـ ــقدم
تشـريـعات قـانـونـية تـضمن حـريـة الـعبادة والـخصوصـية الـثقافـية لـلمواطـنني املـهاجـريـن لـديـها،
رغـم أن بـينها وبـني االيـديـولـوجـيا الـنازيـة الـتي رسـخت فـي أذهـان األملـان فـكرة الـتفوق الـعرقـي
عــلى بــقية البشــر فــترة ال تــتجاوز  50عــامــا ،بــل إن مــيركــل وحــزبــها الــحاكــم تــقدمــوا بــاقــتراح
لـلسماح بـازدواجـية الـجنسية ،وسـمعت فـي الـتلفزيـون األملـانـي وزيـرة الـعدل تـقول " ..مـن غـير
الـعادل أن نـضع شـابـا فـي الـثامـنة عشـرة مـن عـمره أمـام مـوقـف كـبير مـثل تحـديـد تـنازلـه عـن
جنسية وطنه األصلي أو وطنه الجديد أملانيا".
لـو كـانـت مـنظمة األمـم املتحـدة تـسير بـمنطق واقـعي عـادل ألصـبحت أملـانـيا مـن ضـمن الـدول
ال ــتي ت ــملك ح ــق ال ــفيتو ،ف ــهي أق ــوى اق ــتصادا وت ــأث ــيرا وف ــاع ــلية م ــن ف ــرن ــسا وب ــري ــطان ــيا ع ــلى
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ســبيل املــثال .هــذه املــكانــة والــقوة االقــتصاديــة الــعظمى الــتي وقــفت شــامــخة فــي وجــه األزمــة
االق ــتصادي ــة ال ــكبرى م ــنذ  ،2008ك ــان وراءه ــا ب ــال ش ــك دور م ــهم وف ــاع ــل م ــن املس ــتشارة
انـ ــجيال مـ ــيركـ ــل )أو إنـ ــجي كـ ــما يـ ــسميها األملـ ــان( ،ويـ ــكفي أن نـ ــعرف أن "إنـ ــجي" ـ املـ ــرأة ـ
عــندمــا تــولــت املــسؤولــية عــام  2005كــانــت نســبة الــبطالــة  ،%11.1أمــا الــيوم فنســبة الــبطالــة
انـخفضت إلـى  ،%6.8ويـكفي لـندرك حجـم وقـوة االقـتصاد األملـانـي أن نـذكـر بـأن صـادرات
أمل ــان ــيا م ــن ق ــطاع ال ــتكنول ــوج ــيا ال ــطبية ف ــقط ت ــبلغ  23م ــليار ي ــورو س ــنوي ــا ،ف ــما ب ــال ــكم ب ــبقية
القطاعات الصناعية األخرى.
***
مل ــاذا ن ــلجأ دائ ــما إل ــى اس ــتحضار ن ــماذج ال ــقوة وال ــعظمة م ــن دول ال ــعال ــم األخ ــرى ،ون ــقارن ــها
بــاســتمرار بــاألوضــاع املــزريــة فــي عــاملــنا الــعربــي؟ بــاخــتصار ألنــنا نــدرك فــي داخــلنا أنــنا ال
نــزال نــعيش مــرحــلة "مــا قــبل الــدولــة" ،انــنا أشــباه دول مــحكومــة بــنظم مــا قــبل الــتطور وخــارج
ال ــزم ــن ،ع ــشائ ــري ــات وزع ــام ــات ش ــكلية وش ــعوب متخ ــلفة ب ــال أي إن ــجازات ح ــضاري ــة ،ح ــيات ــنا
ع ــاب ــرة ل ــيس ل ــها ت ــأث ــير ،وص ــراع ــات ــنا متخ ــلفة ت ــعطي ل ــآلخ ــر ف ــرص ــا ك ــبيرة الس ــتغالل ــنا ونه ــب
ثرواتنا ونحن مبتسمون ومبهورون ونصفق له كفاتح ومنقذ عظيم.
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املساواة بني املرأة والرجل
يخ ــلط ال ــبعض ب ــني ع ــدة م ــفاه ــيم ومس ــتوي ــات م ــعرف ــية ع ــندم ــا ي ــتعلق األم ــر ب ــحقوق امل ــرأة ف ــي
عــاملــنا الــعربــي ،فــهناك مــن ال يــميز بــني الــعادات والــتقالــيد وبــني أحــكام الشــريــعة ،وهــناك مــن
يـربـط مـفهوم املـساواة فـي الـحقوق بـمفاهـيم الـرجـولـة بـاملـعنى الـعربـي الـكالسـيكي ،أي "سـي
السيد مقابل أم العبد".
والــحق ،أن مــصطلح "املــساواة" بــني املــرأة والــرجــل فــي الــحقوق هــو بــذاتــه أحــد أســباب هــذا
ال ــغموض واالرت ــباك ،ف ــامل ــعنى ال ــظاه ــر ال ــذي ي ــتبادر إل ــى ذه ــن أي إن ــسان م ــن ع ــبارة "ي ــجب
مــساواة املــرأة مــع الــرجــل" هــو املــساواة الــكامــلة بــينهما فــي كــل شــيء ،بــحيث يــصبح لــلمرأة
مـثل مـا لـلرجـل فـي كـل شـيء ،خـاصـة فـي ظـل هـيمنة الـثقافـة الـغربـية الـتي تـرسـخ هـذا املـعنى.
بــينما املــعنى الــصحيح الــذي يــفترض أن نــدعــمه ونــدافــع عــنه وتــتبناه الحــركــات الــنسويــة هــو
"امل ــساواة ف ــي ال ــحقوق" ،ألن امل ــطال ــبة ب ــإع ــطاء أي إن ــسان ح ــقوق ــه م ــهما ك ــان ج ــنسه أو ل ــون
بشــرتــه أو وضــعه االجــتماعــي أمــر مســتحق ،فــال يجــرؤ عــلى االعــتراض عــلى حــق إنــسان إال
ظ ــال ــم .امل ــسأل ــة ي ــجب أن ت ــتحول م ــن م ــطال ــبة بـ "امل ــساواة" إل ــى م ــطال ــبة بـ "ح ــقوق" ،ل ــيصبح
"الـصراع" الـتقليدي الـذي اسـتهلك جـزءا كـبيرا مـن ثـقافـتنا "مـا هـي حـقوق الـرجـل ،ومـا هـي
ح ــقوق امل ــرأة؟" ،ف ــعلى ال ــنساء واملش ــتغلني ب ــحقوق اإلن ــسان وال ــعدال ــة االج ــتماع ــية أن ي ــرك ــزوا
ح ــدي ــثهم ع ــلى ق ــضية "ال ــحقوق" ب ــدال م ــن ك ــلمة "م ــساواة" إذا أرادوا ح ــقا ت ــحقيق م ــكاس ــب
واقعية.
***
إذا قـال شـخص "يـجب مـساواة املـرأة بـالـرجـل فـي املـيراث" ،نـقول لـه هـذا خـطأ ،بـبساطـة ألن
"حـق" املـرأة فـي املـيراث هـو نـصف "حـق" الـرجـل ،لـكن إذا قـال "يـجب مـساواة املـرأة بـالـرجـل
ف ــي ال ــتعليم ،ف ــي ف ــرص ال ــعمل وال ــرات ــب األس ــاس ــي ،ف ــي ال ــسكن ،ف ــي ت ــجنيس أب ــنائ ــها ،ف ــي
اخــتيار مــن يــمثل املــجتمع فــي الــبرملــانــات واملــجالــس الــنقابــية ..الــخ" فــعندهــا نــكون فــي مــجال
الـحقوق املـدنـية الـتي تـمثل املـطالـبة بـها اسـتحقاقـا مـادامـت ال تـتعارض مـع الشـرع ،أو يـكون
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عـلى مـن يـرفـضها تـقديـم دلـيل جـيد يـثبت أنـها ليسـت حـقوقـا لـلمرأة ،ألنـها إذا كـانـت فـعال "مـن
حقوق" املرأة فيكون من الظلم والتعسف االعتراض عليها.
***
امل ــرأة ف ــي امل ــجتمع ال ــعرب ــي ت ــعرض ــت م ــع األس ــف ل ــكثير م ــن ال ــظلم وال ــتعسف واالس ــتبداد
بســبب ادعــاء "تــفوق" الــرجــل عــليها ،وهــو ادعــاء تــرســخ بســبب ســوء اســتغالل بــعض األحــكام
الش ــرع ــية م ــثل ح ــق ال ــرج ــل ف ــي ض ــعف امل ــيراث أو ال ــشهادة أو ت ــعدد ال ــزوج ــات ،م ــع أن ه ــذه
الـحقوق ال يـترتـب عـليها ـ بـالـضرورة ـ أي تـفوق ،فـهي مـسائـل إجـرائـية تـرتـبط بـطبيعة الـتكويـن
والـدور االجـتماعـي ،تـقابـلها حـقوق لـلمرأة ليسـت لـلرجـل ،كـما سـاهـم فـي ذلـك "جـمود" وتخـلف
الــفقه لــدى الــبعض مــمن يــعتقدون بــأن املــجتمع اإلســالمــي الــصحيح هــو فــقط مــجتمع صــدر
اإلسـالم ،بـكل مـا فـيه مـن "مـظاهـر" ،حـتى فـي الـلبس وركـوب الـبغال ،وهـم مخـطئون بـال شـك
ألن املـ ــجتمعات تـ ــتطور ـ هـ ــكذا خـ ــلق اهلل عـ ــز وجـ ــل الـ ــكون ـ وأن مـ ــا يـ ــنبغي أن نـ ــأخـ ــذه مـ ــن
املـجتمع اإلسـالمـي الـقديـم هـو الـقيم والـنظم الـثابـتة ولـيس املـظاهـر .وللحـديـث بـقية مـع مـفهوم
"قيادة املرأة".
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التعليم  ..حجر الزاوية
الــفرق الــجوهــري بــني الــثقافــة الــغربــية والــثقافــة الــعربــية يــكمن فــي الــتربــية ،هــم يــنطلقون مــن
مــبدأ "أنــت حــر ،أنــت تــختار وتتحــمل نــتيجة اخــتيارك" ،بــينما نــحن نــنطلق مــن مــبدأ "اســمع
ال ـ ــكالم" .اإلن ـ ــسان ال ـ ــغرب ـ ــي ي ـ ــنشأ ع ـ ــلى الح ـ ــري ـ ــة وتح ـ ــمل امل ـ ــسؤول ـ ــية ،وب ـ ــال ـ ــتال ـ ــي ت ـ ــصبح
ال ــدي ــموق ــراط ــية ج ــزءا م ــن ح ــقيقته وت ــكوي ــنه وش ــخصيته ،ف ــال يج ــد غ ــضاض ــة ف ــي ف ــهم ت ــداول
الس ــلطة س ــلميا ،وال يتح ــرج م ــن االع ــتراف ب ــالخ ــطأ وتح ــمل امل ــسؤول ــية وال ــعمل املش ــترك م ــع
اآلخـريـن ،كـل هـذه الـقيم السـلوكـية اإلنـسانـية وغـيرهـا هـي نـتاج طـبيعي لـلتربـية الـقائـمة عـلى
الحرية واملسؤولية الفردية.
ف ــي ح ــني أن ال ــترب ــية ال ــدي ــكتات ــوري ــة ال ــقائ ــمة ع ــلى التس ــلط وال ــقمع وف ــرض إرادة ال ــكبير ع ــلى
ال ــصغير ،ال ي ــمكن أن ت ــنتج إن ــسان ــا ح ــرا ي ــملك ق ــيم ال ــتعاي ــش وال ــقبول ب ــاآلخ ــر وال ــتعاون م ــن
أجل املصلحة العامة.
هـذا الـفرق الـجوهـري بـني الـشخصية الـغربـية والـشخصية الـعربـية هـو الـذي يفسـر بـدقـة سـبب
فش ــل ك ــل ال ــتجارب ال ــشكلية ل ــلنظم ال ــدي ــموق ــراط ــية ف ــي ع ــامل ــنا ال ــعرب ــي ،ف ــال ــشعوب ال ــعرب ــية
امل ـ ــسحوق ـ ــة ب ـ ــال ـ ــفقر والجه ـ ــل الت ـ ــزال غ ـ ــير م ـ ــدرك ـ ــة ف ـ ــي وع ـ ــيها الج ـ ــمعي ح ـ ــقيقة امل ـ ــمارس ـ ــة
الـديـموقـراطـية ،وأن االنـتخابـات هـي مجـرد جـزء بـسيط فـي هـذه املـنظومـة الـكبيرة الـتي تـدخـل
فـي مـعظم سـلوكـيات البشـر ،فـي تـعامـالتـهم الـتجاريـة واالجـتماعـية وفـي األسـواق والـشوارع،
وليس مجرد عملية وضع عالمة صح على اسم في ورقة انتخاب مرة كل بضع سنوات.
***
ال ــحكوم ــة امل ــنتخبة ت ــعني أن ي ــقوم الح ــزب ال ــذي ي ــتمكن م ــن ال ــحصول ع ــلى أغ ــلبية أص ــوات
ال ــناخ ــبني ف ــي ال ــبرمل ــان م ــن ت ــشكيل ال ــحكوم ــة ،ه ــذا ي ــتطلب وج ــود أح ــزاب ب ــبرام ــج س ــياس ــية
واض ــحة ون ــظم م ــراق ــبة وم ــحاس ــبة ص ــارم ــة ،ف ــكيف ي ــفترض أن ن ــتلقى خ ــطاب ال ــبعض ح ــول
ال ــحكوم ــة امل ــنتخبة ف ــي ال ــكوي ــت وك ــأن ــها الح ــل السح ــري ال ــذي سيح ــل ك ــل امل ــشاك ــل ف ــي ل ــيلة
وضحاها ..هل نضحك ،أم نبكي؟
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***
كــي نــصل إلــى الــيوم الــذي تــكون فــيه لــديــنا حــكومــة مــنتخبة وأحــزاب ســياســية فــاعــلة ونــظام
دي ــموق ــراط ــي ح ــقيقي ،ف ــإن ــنا ن ــحتاج لعش ــرات ال ــسنني م ــن ال ــترب ــية ال ــدي ــموق ــراط ــية ،وأن ن ــعلم
أبــناءنــا كــيف يــختارون بحــريــة ويتحــملون تــبعات اخــتياراتــهم .نــحتاج إلــى جــيل يــتربــى عــلى
خــطابــات الــتسامــح والــقبول بــاالخــتالف وعــدم االدعــاء بــامــتالك الــحقيقة وعــدم تــكفير الــناس،
نـحتاج إلـى نـظام تـربـوي يـزرع قـيما ويـرسـخ سـلوكـيات تـدعـم الحـريـة والـعدالـة وحـسن الخـلق،
ع ــنده ــا س ــيختار أب ــناء ه ــذا ال ــجيل زع ــيما لح ــزب ــهم م ــن م ــنطلق ال ــكفاءة ،وس ــيحاس ــبون ــه إذا
أخــطأ ..وإال ،فــإن حــالــنا ســيكون مــثل حــال لــبنان ،حــيث يــقضون ثــلث الــسنة فــي مــفاوضــات
لـتشكيل "الـحكومـة املـنتخبة" ،وثـلث الـسنة الـثانـي فـي صـراعـات بـني أعـضاء الـحكومـة املـبنية
عــلى مــحاصــصات طــائــفية ،والــثلث األخــير مــن الــعام فــي صــراعــات حــول اســتقالــة الــحكومــة
وحــل الــبرملــان والــبدء مــن جــديــد ،هــذا هــو الــنموذج الــواقــعي لــلحكومــة املــنتخبة الــتي يــفرزهــا
نـظامـنا الـتربـوي! لـذلـك ال غـرابـة فـي أن كـل الـدول املتخـلفة الـتي حـققت نـهضة وتـقدمـا فـي كـل
شيء بدأت بإصالح التعليم أوال.
تريدون التقدم واإلصالح وحل كل املشاكل؟ عليكم بإصالح التعليم إذن.
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إسالم متحضر
شهــر كــامــل مــضى عــلى تــطبيق قــانــون جــديــد فــي تــركــيا يــتعلق بحــظر بــيع الخــمور واإلعــالن
عــنها فــي أوقــات وأمــاكــن محــددة ،دون مــشاكــل وال انــقالبــات ودون أن تــتأثــر حــركــة الــسياحــة
أيـضا .هـذا نـتاج عـمل مـنظم بـدأه الـعبقري نجـم الـديـن أربـكان قـبل  30عـامـا ،وهـا هـي تـركـيا
تــجني ثــمار هــذا التخــطيط واالجــتهاد ،حــتى أصــبحت عــن جــدارة واســتحقاق بــلدا إســالمــيا
مـتحضرا وقـويـا بـكل املـجاالت ،لـيت الـعرب يـتعلمون مـن تـركـيا ومـن مـالـيزيـا كـيف أن اإلسـالم
ال يــمنع الــتقدم والــحضارة ،وأنــه بــاإلمــكان بــناء دول إســالمــية ديــموقــراطــية مــتحضرة دون أن
تفقد هويتها وثقافتها.
***
ف ــي ع ــام  2001ت ــم ح ــل ح ــزب ال ــفضيلة اإلس ــالم ــي ال ــذي ك ــان ي ــرأس ــه نج ــم ال ــدي ــن أرب ــكان
)إضـافـة لحـل أربـعة أحـزاب إسـالمـية أخـرى( فـأعـاد عـدد مـن أعـضائـه تـنظيم أنـفسهم وشـكلوا
حــزبــا جــديــدا هــو حــزب الحــريــة والــتنمية بــقيادة الــعبقري رجــب طــيب أردوغــان ،وبــعد أقــل مــن
ســنة تــمكنوا مــن الــفوز بــثلثلي مــقاعــد الــبرملــان ومــنصب رئــيس الــدولــة )الــرئــيس عــبداهلل غــول(
ومـنصب رئـيس الـحكومـة )أردوغـان( ،وهـو حـزب سـياسـي إسـالمـي مـعتدل ،اسـتطاع بخـطوات
مــدروســة وبــرامــج واقــعية ،اســتعادة الــطابــع اإلســالمــي لــتركــيا الــتي هــيمنت عــليها "الــعلمانــية
اإلقصائية" منذ .1921
ع ــندم ــا س ــئل أردوغ ــان ق ــبل  10س ــنوات ع ــما س ــتفعله ح ــكوم ــته ت ــجاه ب ــيع الخ ــمور ق ــال :ه ــذه
مــسألــة ثــانــويــة لــن نــنشغل بــها اآلن ،أولــويــاتــنا هــي بــناء اقــتصاد قــوي ورفــع مســتوى مــعيشة
امل ــواط ــن ال ــترك ــي وت ــنمية ال ــبالد .وب ــال ــفعل ،ت ــرك ــيا ال ــيوم ه ــي ض ــمن ال ــدول العش ــر األول ــى ف ــي
االقـتصاد والـتنمية .وألن حـزب الـعدالـة والـتنمية أصـبح فـعليا مـصدر نـجاح وقـوة وبـناء لـتركـيا
ورفـعة لـشعبها ،اسـتطاع أردوغـان بـحكمة ورويـة تخـليص تـركـيا مـن هـيمنة الـعسكر واسـتعادة
الكثير من الحقوق املدنية وخاصة حقوق املسلمني واملسلمات بدعم شعبي.
***
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مـع بـدايـة حـصول حـزب الحـريـة والـعدالـة )اإلخـوان املسـلمني( فـي مـصر عـلى أغـلبية بـرملـانـية
وم ــنصب ال ــرئ ــاس ــة ،س ــارع ــوا للتخ ــلص م ــن "ال ــخصوم" ال ــسياس ــيني وإق ــصاء ب ــقية ال ــتيارات
والحـديـث عـن مـنع بـيع الخـمور وإغـالق املـحالت الـتي تـتعاطـى مـع املحـرمـات والـتضييق عـلى
الــناس ،مــباشــرة وقــبل فــرض ســيطرتــهم عــلى مــؤســسات الــدولــة ،بــل إن أكــثر ذلــك كــان مجــرد
تـصريـحات صـحافـية تـتسم بـالـرعـونـة والفشخـرة الـفارغـة ،ولـذلـك كـان مـن الـبديـهي أن تـتحالـف
ضــدهــم كــل الــقوى حــتى املــتصارعــة بــينها لخــلعهم وهــذا مــا حــصل .وفــي كــثير مــن املــناطــق
املحـررة فـي سـوريـة تـعرض سـكانـها للجـلد والـتعزيـر عـلى مـمارسـات هـي مـن صـميم عـاداتـهم
وتـقالـيد حـياتـهم الـيومـية ،ولـذلـك أيـضا ال غـرابـة أن يـتخوف املـجتمع الـدولـي مـن دعـم املـعارضـة
رغ ــم إق ــراره ــم ب ــإج ــرام ال ــنظام .ال ــعرب ال يتح ــلون ب ــال ــصبر وح ــسن التخ ــطيط وال ــتدرج ف ــي
األمـور ،بـل إن هـؤالء املتشـدديـن الـذيـن يـدعـون تـطبيق اإلسـالم هـم أبـعد مـا يـكونـون عـن مـنهج
الـرسـول الـكريـم صـلى اهلل عـليه وسـلم .ألـم يـقل الـرسـول صـلى اهلل عـليه وسـلم "مـا كـان الـرفـق
ف ــي ش ــيء إال زان ــه ،وم ــا ن ــزع م ــن ش ــيء إال ش ــان ــه" ،وه ــل م ــنع الخ ــمور ف ــي م ــكة وامل ــدي ــنة
مباشرة أم بعد التمكني؟
***
تــأمــلوا فــي حــال الــدول الــتي فــهمت اإلســالم كــديــن ســالم ودعــوة لــلبناء مــثل تــركــيا ومــالــيزيــا،
وت ــأم ــلوا ف ــي ال ــدول ذات ال ــنظرة األح ــادي ــة وامل ــنهج اإلق ــصائ ــي م ــثل إي ــران وس ــوري ــة وال ــعراق
وغــيرهــا ،رغــم أن األخــيرة دول غــنية بــالــثروات الــطبيعية الــتي ال تــملكها تــركــيا ومــالــيزيــا ،فــرق
شاسع بني عاملهم املتقدم واملتحضر وعاملنا املليء بالصراعات الطائفية واإلقصاء!
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آفاق الحل في سورية
أول الــدروس الــتي يــجب أن نــتعلمها مــن الــوضــع فــي ســوريــة ،أن الــثورة الــشعبية إذا لــم يــتم
ح ــسمها خ ــالل األشه ــر الس ــتة األول ــى كح ــد أق ــصى ،ف ــعنده ــا ي ــجب ال ــتوق ــف والج ــلوس ع ــلى
ط ــاول ــة ال ــتفاوض وال ــقبول ب ــفكرة ت ــقدي ــم ت ــنازالت ،وإال ف ــإن ال ــثورة س ــتتحول إل ــى ش ــيء آخ ــر،
إلــى حــرب أهــلية وســاحــة لــصراع مــحاور وقــوى إقــليمية وجــماعــات مــقاتــلة ،لــكل مــنها أجــندة
وحـ ــسابـ ــات وأيـ ــديـ ــولـ ــوجـ ــيا ال يـ ــمكن الجـ ــمع بـ ــينها ،وسـ ــتصبح تـ ــنازالت األمـ ــس الـ ــتي كـ ــانـ ــت
مـ ــرفـ ــوضـ ــة ،جـ ــزءا يـ ــسيرا مـ ــما سـ ــيضطر الـ ــناس لـ ــتقديـ ــمه الحـ ــقا ،لـ ــكن مـ ــع كـ ــثير مـ ــن الـ ــندم
والحسرة.
***
فــي ســوريــة كــما فــي تــونــس ولــيبيا والــيمن ومــصر ،بــدأت ثــورة شــعبية مــن الــداخــل ضــد نــظام
ديـكتاتـوري دمـوي فـاسـد ،لـكن مـا جـرى فـي سـوريـة يـختلف عـما جـرى فـي بـقية دول "الـربـيع
الــعربــي" ،فبســبب عــدم تــمكن الــنظام واملــعارضــة مــن حــسم الــصراع لــصالــحهم مــنذ الــبدايــة،
تــوســعت املــعركــة وتــحولــت ســوريــة لــساحــة حــرب أهــلية تــغذيــها أطــراف بــإيــديــولــوجــيات مــتناحــرة
ح ـ ــتى أص ـ ــبحت س ـ ــاح ـ ــة ل ـ ــصراع م ـ ــحاور ودول ع ـ ــظمى ال ـ ــخاس ـ ــر األك ـ ــبر ف ـ ــيها ه ـ ــو ال ـ ــشعب
السوري الذي وصل به الحال للمجاعة ودمار شامل للدولة.
***
ال خ ــالف ع ــلى دي ــكتات ــوري ــة ال ــنظام املج ــرم ف ــي س ــوري ــة ،ال خ ــالف أي ــضا ع ــلى ال ــتعاط ــف م ــع
الــشعب الــسوري واإلقــرار بــحقه فــي تــقريــر مــصيره ،لــكن لــننطلق مــن الــوقــائــع عــلى األرض،
ال ــنظام ال ــسوري ل ــه م ــؤي ــدون وأت ــباع ،ول ــدي ــه دع ــم ق ــوي م ــن دول ال يس ــتهان ب ــها م ــثل روس ــيا
وإيران.
فـي املـقابـل ،املـعارضـة الـسوريـة عـلى أرض الـواقـع بـجانـبها الـسياسـي لـديـها أوراق قـوة ودول
إقــليمية كــبرى داعــمة ومــسانــدة ،لــكنها أصــبحت فــي اآلونــة األخــيرة غــير مســتقرة وغــير قــادرة
عــلى تــقديــم كــيان ســياســي مــوحــد ومــقبول لــيكون بــديــال بــعد ســقوط الــنظام .أمــا فــي جــانــبها
ال ــعسكري ف ــال ــوض ــع أس ــوأ ب ــكثير ،ف ــال ــواق ــع ع ــلى األرض أن س ــوري ــة ب ــات ــت م ــحضنا مل ــئات
الجــماعــات املســلحة الــتي جــاءت مــن كــل صــوب وحــدب وأصــبحت طــرفــا فــي الــصراع ،وعــلى
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الـرغـم مـن بـدايـتها الـجيدة فـي نـصرة الـشعب املـظلوم وقـتالـها جـميعها فـي خـندق واحـد ضـد
النظام ،إال أنها دخلت في اآلونة األخيرة في صراع قاتل فيما بينها.
فــي الــنهايــة ،الــوضــع فــي ســوريــة أصــبح خــليطا مــن الــقوى املــتصارعــة غــير املنسجــمة عــلى
املس ـ ــتوى ال ـ ــسياس ـ ــي وال ـ ــعسكري ،واس ـ ــتمرار ال ـ ــصراع ي ـ ــعني اس ـ ــتمرار اس ـ ــتنزاف ل ـ ــلقوى
اإلقـ ــليمية الـ ــتي تـ ــغذي هـ ــذا الـ ــصراع مـ ــن جـ ــهة ،واسـ ــتمرار مـ ــعانـ ــاة الـ ــشعب ودمـ ــار األرض
وتفككها ،إضافة إلى خطورة امتداد الصراع للمنطقة املحيطة من جهة أخرى.
***
ب ــاع ــتقادي ،أول ــى خ ــطوات الح ــل ف ــي س ــوري ــة ه ــي االع ــتراف ب ــأن ال ــصراع ق ــد وص ــل ل ــطري ــق
مسـدود ،وأنـه أصـبح صـراعـا بـني قـطبني كـالهـما يـملك الـوسـائـل والـقدرة عـلى الـتدمـير والـبقاء،
ولــيس مــن السهــل أن يــقضي أحــدهــما عــلى اآلخــر .فهــذه الــقناعــة املــبنية عــلى قــراءة تحــليلية
ل ــلواق ــع ول ــلمعطيات ال ــحقيقية ع ــلى األرض ول ــيس ع ــلى أوه ــام وأم ــنيات وت ــوق ــعات غ ــيبية ق ــد ال
تحــدث ،هــي الــتي ســتجعل األطــراف املــتصارعــة تــقبل بــتقديــم تــنازالت جــديــدة ربــما لــم تــكن
مقبولة سابقا كبداية لوضع حد للحرب والدخول في مسار سياسي.
بـاخـتصار ،الحـل الـعسكري غـير مـمكن ،لـن يـتمكن أي طـرف مـن سـحق الـطرف اآلخـر ،فـالـكل
ق ــوي ول ــدي ــه ق ــدرة ودع ــم خ ــارج ــي ،والح ــل ال ــسياس ــي ي ــتطلب ت ــنازالت ق ــد ت ــكون م ــؤمل ــة ،ل ــكنها
بــالــتأكــيد أقــل إيــالمــا مــن الــوضــع الــحالــي ومــن الــوضــع الــقادم إذا اســتمرت األمــور عــلى مــا
هــي عــليه ،هــذا حــديــث الــعقل والــواقــع ،هــناك بــالــتأكــيد مــن يــؤمــن بــإمــكانــات أخــرى ،سحــريــة
ربما.
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بني الجهراء وكوبنهاغن
الــدنــمارك مــملكة فــي االتــحاد األوروبــي ،نــظامــها الــسياســي هــو "مــلكية دســتوريــة ب ـرملــانــية"،
الحـزب الـفائـز فـي االنـتخابـات هـو الـذي يـشكل الـحكومـة .مـساحـتها  43ألـف كـيلومـتر مـربـع،
وعدد سكانها  5.5ماليني نسمة بحسب إحصاء .2010
تـصنف الـدنـمارك مـن بـني أعـلى بـلدان الـعالـم مـن حـيث مسـتوى دخـل الـفرد ،وفـي عـام 2008
حــصلت عــلى لــقب "أســعد مــكان فــي الــعالــم" اســتنادا ملــعايــير الــصحة والــرعــايــة االجــتماعــية
والــتعليم بحســب تــقريــر مجــلة فــوربــس ،وفــي عــام  2009حــصلت عــلى املــرتــبة الــثانــية كــأكــثر
الــبلدان املــساملــة بــالــعالــم )بــعد نــيوزيــلندا( ،وفــي مــؤشــر الــفساد احــتلت أيــضا املــرتــبة الــثانــية
كأقل البلدان فسادا.
الـدنـمارك تـحتل املـرتـبة  16مـن حـيث الـناتـج املحـلي عـلى مسـتوى الـعالـم ،ووفـقا لـتقاريـر الـبنك
الدولي فإنها أيضا تصنف كأكثر بلدان أوروبا مرونة وأمانا.
فــي الــدنــمارك أيــضا أعــلى "حــد أدنــى لــألجــور" ،أي أن "أقــل أجــر" فــي الــدنــمارك هــو أعــلى
مــن "أقــل أجــر" فــي أي مــكان آخــر بــالــعالــم ،كــما أنــها تــصنف كــأدنــى دول الــعالــم مــن حــيث
"عدم املساواة في الدخل" وفقا لتقارير األمم املتحدة.
ب ــاخ ــتصار ..ال ــدن ــمارك واح ــدة م ــن أف ــضل ب ــلدان ال ــعال ــم م ــن ح ــيث األم ــن والس ــالم ومس ــتوى
الدخل والخدمات والرعاية االجتماعية.
اآلن ..مـا السـر فـي كـل هـذا؟ مـن أيـن لـهم كـل هـذا؟ مـا الـذي تـملكه هـذه املـملكة مـن مـقومـات
ل ــتجعلها أس ــعد م ــكان ف ــي ال ــعال ــم وم ــواط ــنوه ــا أع ــلى دخ ــل وأك ــثر أم ــنا وراح ــة؟ ع ــالم ي ــعتمد
اقتصاد هذا البلد؟
***
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فـي الـحقيقة ،الـدنـمارك دولـة نـفطية ،ولـديـها غـاز طـبيعي أيـضا نـظرا ملـوقـعها املـتميز عـلى بحـر
الـبلطيق .لـكن هـل تـعرفـون كـم تـنتج الـدنـمارك مـن الـنفط؟ حـسنا ،تـنتج  340ألـف بـرمـيل نـفط
يوميا فقط ،بينما تنتج الكويت أكثر من  3ماليني برميل يوميا.
ت ــرت ــيب ال ــدن ــمارك م ــن ح ــيث إن ــتاج ال ــنفط ه ــو  ،35ب ــينما ال ــكوي ــت ت ــرت ــيبها ال ــعاش ــر .م ــساح ــة
الــكويــت نــصف مــساحــة الــدنــمارك ،وعــدد ســكان الــكويــت نــصف عــدد ســكان الــدنــمارك ،لــديــنا
مــمرات مــائــية مــهمة ومــوقــع تــجاري عــاملــي مــثلهم ..إذن مــا هــو الــشيء املــوجــود فــي الــدنــمارك
وغ ــير م ــوج ــود ف ــي ال ــكوي ــت ل ــيجعلهم أس ــعد ب ــلد ف ــي ال ــعال ــم ب ــينما ن ــتخبط ن ــحن ف ــي ال ــثروة
كاألطفال بال تخطيط وال حسن تدبير وال بناء وال حضارة؟
***
فـي عـام  2010وافـق الـبرملـان الـدنـماركـي عـلى مشـروع بـناء نـفق تـحت البحـر يـمتد بـطول 18
كــيلومــترا مــن مــديــنة فــيمارن فــي أملــانــيا إلــى جــزيــرة لــوالنــد الــدنــماركــية عــبر قــناة فــيهمارنــبيلت
فـي بحـر الـبلطيق بـتكلفة  5.5مـليارات يـورو ،هـذا الـنفق سـيوفـر لـيس فـقط  300كـيلومـتر فـي
الـسفر مـن هـامـبورغ إلـى كـوبـنهاغـن ،بـل سـيفتح طـريـقا سـريـعا لـلقطارات والـسيارات ويسهـل
االنـتقال إلـى الـسويـد والـنرويـج وبـقية الـدول الـسكندنـافـية ويـعيد ربـطها مـع أوروبـا عـبر أملـانـيا،
هذا يعني مزيدا من الفرص االقتصادية والتواصل بني الشعوب.
***
هـل تـذكـرون جـزيـرة بـوبـيان؟ بـالـكاد أذكـرهـا ،آخـر مـرة شـاهـدتـها قـبل االحـتالل الـعراقـي ،كـان
جســر بــوبــيان وقــتها مــتصدعــا عــلى وشــك االنــهيار .فــي تــلك الــفترة كــنت أســمع أن الــحكومــة
ستبني جسرا جديدا يربط الجهراء بمدينة الكويت.
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النموذج املاليزي مفتاح الحل ملصر
بحـلول الـثمانـينيات مـن الـقرن املـاضـي تحـددت مـالمـح االتـجاه اإلسـالمـي املـعتدل فـي مـالـيزيـا
بـعد مـسيرة طـويـلة مـن االضـطرابـات وعـدم وضـوح الـهويـة نـتيجة لـصراع الـتيارات اإلسـالمـية
فــيما بــينها خــالل وبــعد مــقاومــتها االحــتالل الــبرتــغالــي ثــم الــبريــطانــي والــذي كــان لــلجهاد فــيه
دور كــبير ،ثــم الــدخــول عــلى خــط الــجهاد ضــد االتــحاد الــسوفــييتي فــي أفــغانســتان ومــا تــال
ذلك من تشكيل تيارات إسالمية اتخذت العنف املسلح وسيلة أساسية لإلصالح.
وم ــع تس ــلم م ــهات ــير مح ــمد رئ ــاس ــة ال ــحكوم ــة ع ــام  1981ن ــجحت م ــال ــيزي ــا ف ــي دم ــج اإلس ــالم
املـعتدل فـي الـحياة الـسياسـية ،بـدءا مـن الـسماح بـتشكيل أحـزاب سـياسـية إسـالمـية )الحـزب
اإلسالمي( والسماح للجمعيات الدينية بممارسة نشاطها التوعوي في إطار قانوني.
إن أول مـا قـام بـه مـهاتـير محـمد بـعد تسـلمه السـلطة أن قـام بـدعـوة الـحكومـة إلـى الـبحث فـي
كـيفية االسـتفادة مـن الـقيم اإلسـالمـية فـي عـملية الـتنمية ،فـعقدت الـحكومـة مـؤتـمرهـا األول فـي
هـذا الـشأن ،وخـرجـت بـتوصـيات مـهمة اتخـذت كـمبادئ عـمل فـيما بـعد فـي مـجال التشـريـعات
القانونية والتعليم واالقتصاد بشكل خاص.
ثـم رفـع بـعد ذلـك مـهاتـير محـمد شـعار "أسـلمة أجهـزة الـحكومـة" ،ووضـع لهـذا الـشعار مـعايـير
مح ــددة ت ــضمن ع ــدم االف ــتئات ع ــلى ح ــقوق األق ــليات غ ــير املس ــلمة ،وع ــندم ــا اع ــترض ــت ب ــعض
األق ــليات م ــن غ ــير ال ــعرق امل ــال ــوي ع ــلى ذل ــك ،ق ــال ل ــهم ان م ــال ــيزي ــا دول ــة مس ــلمة ،وع ــلى غ ــير
املســلمني أن يــفهموا قــيم اإلســالم فــي هــذا الــبلد ،لــكن لــن نــجبر أحــدا عــلى شــيء ،والــقوانــني
اإلسالمية لن تطبق إال على املسلمني ،أما القوانني الوطنية فستطبق على الجميع.
والــنتيجة كــانــت مــا نــراه الــيوم مــن تــقدم وازدهــار شــملت كــل أفــراد الــشعب املــالــيزي بــمختلف
ديـانـاتـه وأعـراقـه ،ولـعل الـعامـل الـحاسـم فـي هـذه التجـربـة املبهـرة هـو وضـوح األهـداف املـتمثلة
فـي رؤيـة مـهاتـير محـمد ملـالـيزيـا  ،2020والـتأكـيد عـلى الـهويـة اإلسـالمـية الـتي انسجـمت مـع
إرادة وطبيعة وحقيقة الشعب املاليزي.
***

239

اآلن ..مـاذا عـن مـصر؟ مـصر دولـة عـربـية ذات أغـلبية مسـلمة ،ورغـم تـشابـه كـثير مـن ظـروف
الــحالــة الــراهــنة فــي مــصر مــع الــحالــة الــتي كــانــت عــليها مــالــيزيــا مــن الــتمزق واالنــقسام قــبل
نـهضتها فـي مـطلع الـثمانـينيات ،إال أن ملـصر مـميزات أكـثر مـما كـان ملـالـيزيـا ،فـفي مـصر ال
يـوجـد انـقسام عـرقـي وال أقـليات سـوى األقـباط ،وتـاريـخ مـصر لـم يـعرف صـراعـا بـني املسـلمني
واألق ــباط )ب ــاس ــتثناء ال ــفترة األخ ــيرة ،وب ــال ــتال ــي ف ــهو ص ــراع م ــصطنع( .ال ــنموذج امل ــال ــيزي
بـاعـتقادي يـمثل أفـضل نـموذج يـمكن أن تـنطلق مـنه مـصر ،ال عـيب أبـدا أن يـبدأوا مـن حـيث
تقدم املاليزيون ويتجاوزوا كل األخطاء التي وقعوا فيها.
ب ــإم ــكان امل ــصري ــني أن ي ــأخ ــذوا م ــن ال ــنموذج امل ــال ــيزي وال ــترك ــي ك ــذل ــك امل ــبادئ ال ــسياس ــية
واملـ ــعايـ ــير الـ ــعملية فـ ــي إدارة الـ ــدولـ ــة بـ ــمنظور إسـ ــالمـ ــي مـ ــعتدل يـ ــعبر عـ ــن حـ ــقيقة املـ ــجتمع
املـ ــصري ،دون اإلخـ ــالل بـ ــحقوق األقـ ــليات غـ ــير املسـ ــلمة ،مـ ــن خـ ــالل الـ ــتمييز الـ ــواضـ ــح بـ ــني
الـقوانـني الـوطـنية الـتي ال تـمييز فـيها بـني املـواطـنني ،وبـني الـقوانـني الشـرعـية الـتي تـخص كـل
فئة.
***
مـصر بـلد إسـالمـي وغـالـبية الـشعب مسـلمون ،ومـحاولـة تـجاوز هـذه الـحقيقة لـن تـؤدي إال إلـى
خسائر وتعطل وجمود.
ولـن تـنجح أي مـشاريـع مسـتوردة مـهما كـان بـريـقها المـعا ،ومـا تـقوم بـه بـعض وسـائـل اإلعـالم
من تضليل وتضخيم وشيطنة لإلسالم لن يغير طبيعة البشر ولن يلغى اإلسالم من قلوبهم.
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اس ــتغرق االن ــتقال م ــن ع ــصر ال ــنهضة ـ وال ــذي ك ــان ث ــورة ف ــي وج ــه ه ــيمنة ال ــكنيسة وط ــغيان
اإلقـطاعـيني ـ إلـى عـصر األنـظمة الـديـمقراطـية الـقائـمة عـلى املـؤسـسات والـدسـاتـير بـعد الـثورة
الــفرنــسية أكــثر مــن خــمسمائــة عــام ،واســتغرق االنــتقال مــن عــصر املــلكيات فــي بــعض الــدول
الـعربـية مـثل مـصر ولـيبيا والـعراق وغـيرهـا إلـى عـصر الجـمهوريـات أقـل مـن خـمسني عـامـا ،ولـم
يــتطلب األمــر أكــثر مــن عشــرة أعــوام لــلثورة ضــد هــذه األنــظمة الجــمهوريــة الــديــكتاتــوريــة بــعد
ذل ــك ،وبحس ــب م ــعطيات ال ــواق ــع وح ــقائ ــق ال ــتاري ــخ وال ــعلم ،ل ــن يس ــتغرق االن ــتقال م ــن ال ــوض ــع
ال ــحال ــي ف ــي ك ــثير م ــن ال ــدول إل ــى وض ــع ج ــدي ــد أك ــثر م ــن خ ــمسة أع ــوام ،ف ــال ــزم ــن ي ــتقلص
ويتسارع ،هذه حقيقة علمية اكتشفها آينشتاين قبل نصف قرن.
***
يـتوقـع كـثير مـن خـبراء االقـتصاد فـي الـعالـم انـهيار الـرأسـمالـية الـعاملـية خـالل األعـوام الـقليلة
الـقادمـة ،فحجـم الـخسائـر واألزمـات والـديـون أكـبر مـن أن يتحـملها أي نـظام ،وتـشير كـثير مـن
تح ــليالت خ ــبراء االق ــتصاد إل ــى ن ــظام وس ــط ي ــأخ ــذ م ــن ال ــرأس ــمال ــية واالش ــتراك ــية أف ــضل م ــا
فــيهما ،وأفــضل مــا فــي الــرأســمالــية هــو املــلكية الــخاصــة ومــساحــة الحــريــة الــكبيرة فــي الــعمل
واإلنــتاج ،وأفــضل مــا فــي االشــتراكــية هــو الــضمان االجــتماعــي وعــدالــة تــوزيــع الــثروة ،فــمتى
م ــا ت ــمكن ال ــعال ــم م ــن تش ــري ــع ق ــوان ــني وق ــواع ــد ع ــام ــة ت ــضبط امل ــلكية ال ــخاص ــة وح ــدود الح ــري ــة
الــفرديــة وعــالقــتها بحــريــات اآلخــريــن وتــضمن عــدالــة تــوزيــع الــثروة ومــنع الــتفاوت الــصارخ بــني
مــاليــني الــفقراء وحــفنة مــن األثــريــاء ،فــإن الــعالــم ســيكون حــينها قــد وصــل إلــى نــهايــة الــتاريــخ
الـحقيقية وليسـت الـكاذبـة كـما صـورهـا فـوكـويـامـا ،والـتي هـي مـن صـميم اإلسـالم فـي صـورتـه
النقية البعيدة عن الطائفية والتعصب.
***
ت ـ ــسود م ـ ــعظم ش ـ ــعوب ال ـ ــعال ـ ــم ال ـ ــيوم م ـ ــوج ـ ــة غ ـ ــضب غ ـ ــير مس ـ ــبوق ـ ــة ض ـ ــد األن ـ ــظمة ال ـ ــحاك ـ ــمة
والـحكومـات بـصورة عـامـة فـي مـختلف دول الـعالـم ،شـرقـا وغـربـا ،ومـثل هـذا الـغضب ال يـمكن
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أن يـمر بسـالم و مـن دون إحـداث تـغيير .ومـع ثـورة االتـصاالت الحـديـثة أصـبح الـتغيير الـذي
ك ــان ي ــتطلب خ ــمسمائ ــة ع ــام س ــاب ــقا ال ي ــحتاج أك ــثر م ــن خ ــمس س ــنوات ح ــال ــيا .ي ــقاب ــل ه ــذا
ال ــغضب ال ــشعبي ال ــعارم ط ــري ــقتان ف ــي ت ــعام ــل األن ــظمة م ــعه ،ال ــطري ــقة األول ــى ه ــي ب ــال ــقمع
ومـحاولـة احـكام الـقبضة الحـديـديـة إلخـضاع الـناس ،وهـي طـريـقة خـاطـئة بـال شـك ،فـلم يـعرف
ال ــتاري ــخ ـ ول ــن ي ــعرف ـ ن ــظام ــا اس ــتطاع أن ي ــسيطر ع ــلى ال ــشعب إذا ح ــان م ــوع ــد االن ــفجار.
والـطريـقة الـثانـية وهـي السـليمة بـالـتأكـيد وتـتمثل فـي اإلصـالح الـحقيقي ،فـي إحـداث تـغييرات
مـلموسـة فـي حـياة البشـر ،تـشعرهـم بـالـعدالـة واملـساواة وتـوفـر لـهم فـرص عـمل جـيدة وخـدمـات
مـناسـبة .الحـظوا ..هـناك عـامـل مشـترك بـني جـميع أنـظمة الـحكم الـساقـطة عـبر الـتاريـخ ،وهـو
"خداع النفس" بوهم االعتقاد أنهم مختلفون عن غيرهم ..صدقوني ،ال أحد مختلفا.

242

إيران بني الصفوية والتشيع

مـؤسـف أن يجـد اإلنـسان نـفسه مـضطرا لـتبريـر ذاتـه ومـعتقداتـه لـلناس ،لـكنه الـواقـع الـقاسـي
بتقسيماته العنصرية البغيضة.
لســت ســنيا وال شــيعيا ،ال أؤمــن اطــالقــا بهــذه الــتقسيمات وال تــهمني كــثيرا ،أذكــر هــذا حــتى
ال يفهم من املقال أنه موجه ضد أحد.
***
ث ــمة ارت ــباط ب ــني املس ــلمني ك ــاف ــة ب ــكل م ــذاه ــبهم وط ــوائ ــفهم ب ــامل ــملكة ال ــعرب ــية ال ــسعودي ــة ،ل ــيس
بـوصـفها كـيانـا سـياسـيا ،وإنـما بـوصـفها مـكانـا يـضم أهـم مـقدسـاتـهم ،وهـناك ارتـباط إضـافـي
للمســلمني الــسنة عــلى وجــه الــخصوص حــيث يــعتبرون الــسعوديــة مــركــزا لــلتسنن ،خــاصــة بــعد
تراجع دور األزهر.
وهـناك ارتـباط إضـافـي آخـر يـضاف لـكل هـذا بـالنسـبة لـدول مجـلس الـتعاون الخـليجي حـيث
تـمثل املـملكة الـعربـية الـسعوديـة لـهم "األخ األكـبر" بـكل مـا يحـمله هـذا الـتصور فـي املـجتمعات
الشرقية من معنى ،فهو السند والعزوة والحكمة وما إلى ذلك.
ال ضـرر فـي كـل هـذا عـلى االطـالق ،فـالـتعاون أفـضل مـن الـعمل الـفردي ،والـدول الـيوم تـبحث
لنفسها عن تجمعات تزيدها قوة.
***
ي ــقاب ــل ارت ــباط ال ــسنة ب ــال ــسعودي ــة ،ارت ــباط ال ــشيعة ب ــإي ــران ،م ــع أن م ــعظم امل ــقدس ــات ال ــدي ــنية
لـلشيعة مـوجـودة فـي الـعراق واملـديـنة املـنورة ولـيس فـي إيـران ،إال أن هـذا االرتـباط تـوثـق أكـثر
بــعد الــثورة اإلســالمــية الــتي قــادهــا الخــميني عــام  1979وإدخــالــه عــقيدة "واليــة الــفقيه" عــلى
عقيدة "اإلمامة" التي تشكل عصب املعتقد الشيعي بمختلف طوائفهم.
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هذه مسألة عقدية وهي من حق الشيعة بالتأكيد فكل إنسان حر بما يعتقد ويؤمن.
وم ــن وج ــهة ن ــظر إن ــسان ــية وأخ ــالق ــية ال ي ــجوز ال ــتمييز ب ــني البش ــر ع ــلى أس ــاس م ــعتقدات ــهم
الــديــنية أو غــير الــديــنية ،وفــي الــدولــة املــدنــية ال يــجوز حــرمــان فــئة مــن الــناس بــعض الــحقوق
بسبب معتقداتهم ،فهذه عنصرية.
***
مــشكلة الــصراع الــسني -الــشيعي لــم تــعد مــشكلة مــعتقد وجــنة ونــار ،بــل تــعدت ذلــك وتــعمقت
مـع دخـول الـسياسـة الـتي أفسـدت كـل املـعتقدات واسـتخدمـت كـل األدوات الـديـنية ـ بـما فـيها
اإلفـتاء ـ فـي هـذا الـصراع ،وهـنا مـكمن الخـطورة ،إذ فـقد بـعض الـناس ثـقتهم بـالـديـن نـفسه
ل ــكثرة ال ــخالف ــات وال ــفتاوى ذات ال ــصبغة ال ــسياس ــية ال ــتي ت ــناق ــض ف ــي ك ــثير م ــن األح ــيان
أبسط مبادئ العقالنية واإلنسانية والضمير.
***
نـعود لـلكويـت ،وملـفهوم الـصفويـة بـالتحـديـد حـيث أصـبح مـن أكـثر املـصطلحات اسـتخدامـا هـذه
األيـام ،والـصفويـة نسـبة ألسـرة مـن الـشاهـات )شـاه بـالـفارسـية تـعني املـلك( حـكمت إيـران مـن
ع ــام  1501إل ــى ع ــام  ،1785وشه ــدت خ ــالل ه ــذه ال ــفترة ع ــدة ح ــروب م ــع ال ــدول ــة ال ــعثمان ــية،
وتــرعــرت فــيها الــكثير مــن أفــكار الــكراهــية واملــعاداة لــلعرب وبــشكل خــاص لــعمر بــن الخــطاب
رضي اهلل عنه الذي فتح بالد فارس.
وألن ال ــكوي ــت ف ــيها م ــواط ــنون ش ــيعة وب ــعضهم م ــن أص ــول إي ــران ــية ،أص ــبح م ــوض ــوع ان ــتقاد
الـسياسـة اإليـرانـية ووصـف املـوالـني لـسياسـات إيـران بـالـصفويـني يـثير الـقلق واالشـمئزاز نـظرا
لــتداخــل املــفاهــيم وغــموض الــرســائــل ســواء عــند املــرســل أو املســتقبل ،وأصــبح هــذا املــوضــوع
ع ــام ــال م ــن ع ــوام ــل ت ــفكيك امل ــجتمع وت ــمزي ــق وح ــدت ــه ال ــوط ــنية ،وب ــال ــتال ــي أع ــتقد أن ــه ب ــات م ــن
الــضروري فــتح هــذه املــواضــيع ومــناقشــتها بــعقالنــية ومــوضــوعــية لــتزيــل الــلبس وتــضع الــنقاط
على الحروف وتمنع تراكم األحقاد ،وللحديث بقية..
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تأملوا ..ففيها عبر

مــنذ فــترة وأنــا أعــيد قــراءة بــعض الــنصوص املــاركــسية ،ملــاركــس نــفسه ولــرفــيق دربــه انجــلز أو
ألت ــباع ــهما أم ــثال ل ــينني وت ــروت ــسكي وغ ــرام ــشي وروزا ل ــوك ــسمبورغ وآخ ــري ــن ،وب ــعض ه ــذه
الــنصوص نشــرت فــي مــنتصف الــقرن الــتاســع عشــر ) ،(1840ويــهمني مــنها بــشكل خــاص
الـنقد الـعلمي ملـفاهـيم ونـظم كـالـرأسـمالـية والـديـمقراطـية والسـلطة والـنقابـات والـقانـون وغـيرهـا،
والغريب أن كثيرا مما كتب في تلك الفترة ينطبق تماما على واقعنا الحالي ..فتأملوا.
***
كــان لــينني ،الــفيلسوف والــزعــيم الــسوفــييتي الــسابــق يــميز بــني "الــديــمقراطــية الــخالــصة" وبــني
ال ــدي ــموق ــراط ــية امل ــطبقة ف ــي امل ــجتمعات ال ــبورج ــوازي ــة .ق ــد ي ــثير اس ــم ل ــينني ح ــساس ــية ل ــدى
الـ ــكثيريـ ــن ،وربـ ــما السخـ ــريـ ــة مـ ــن اسـ ــتخدام كـ ــلمات عـ ــفا عـ ــليها الـ ــزمـ ــن مـ ــثل الـ ــبورجـ ــوازيـ ــة
واالمـبريـالـية ..ال شـك فـي هـذا ،ولـكن كـما قـال عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي اهلل عـنه "اسـتمع ملـا
يقال ال ملن يقول".
الــديــموقــراطــية الــخالــصة هــي بــمعناهــا الــبسيط كــما جــاء عــند الــيونــان "حــكم الــشعب" ،يــقول
لـينني بـأن هـذا املـعنى شـكلي ومـضلل يـوهـم بـغير حـقيقته ،فـالـواقـع أن الـحكم فـي املـجتمعات
ال ــبورج ــوازي ــة وال ــطبقية ل ــيس ل ــألغ ــلبية ال ــفعلية وإن ــما ل ــلطبقة امل ــسيطرة ع ــلى وس ــائ ــل االن ــتاج،
فتصبح الديموقراطية في جوهرها مجرد نظام يخدم االنتاج ومصالح الطبقة املسيطرة.
اآلن ..تـأمـلوا فـي حـال الـدول الـيوم ومـنها الـكويـت ،كـيف تـرون الـديـموقـراطـية؟ هـل هـي نـظام
لـلعدالـة واملـساواة وحـمايـة حـقوق وحـريـات الـناس وتـنفيذ إرادة األغـلبية ،أم انـها مجـرد "نـظام
إداري" شكلي يخدم مصالح فئة معينة؟!
***
فــي عــام  1940كــتب لــيون تــروتــسكي )فــيلسوف أوكــرانــي( كــتابــا صــغير بــعنوان "الــنقابــات
فـي عـصر االنحـطاط اإلمـبريـالـي" يـلخص فـيه طـرق وأسـالـيب الـدولـة الـبورجـوازيـة فـي تـحويـل
ال ــنقاب ــات وم ــؤس ــسات ال ــعمل االج ــتماع ــي إل ــى ت ــاب ــع ذل ــيل للس ــلطة ،ي ــقول ت ــروت ــسكي" :ه ــناك
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مــيزة مشــتركــة لــتطور ،أو بــاألصــح :النحــطاط ،املــنظمات الــنقابــية الحــديــثة فــي الــعالــم بــأســره:
وهي تقاربها واندماجها بسلطة الدولة".
اآلن ..تـأمـلوا فـي حـال الـنقابـات فـي عـاملـنا الـعربـي "املنحـط" بـفعل الـديـكتاتـوريـة ،مـاذا تـرون،
هـل تـرون نـقابـات وجـمعيات تـدافـع عـن حـقوق منتسـبيها أم تـنظيمات شـكلية تـبرر وتـدافـع عـن
تس ــلط ال ــدول ــة وانح ــراف ــات ــها؟ ت ــأم ــلوا ف ــي ح ــال ال ــنقاب ــات االق ــتصادي ــة م ــثال ..ن ــموذج أك ــمل
لالنحطاط الذي يتحدث عنه تروتسكي.
الـنقابـات عـندنـا تـأخـذ تـصريـحا مـن وزارة الـشؤون وتـأخـذ مـنها "مـساعـدة" ومـقرا وتـعمل تـحت
مــظلتها وتــوجــيهها ..كــيف بــاهلل ســتحمي حــقوق الــعامــلني؟ واذا مــا انــتفضت إحــدى الــنقابــات
وطــالــبت بــحقوق ملنتســبيها أو اتخــذت مــوقــفا ســياســيا مــما يحــدث ،فــبكل بــساطــة تــقوم وزارة
الــشؤون بـ"حــل" مجــلس إدارتــها وتــنصب آخــر ،ومــا يــنطبق عــلى الــنقابــات يــنطبق عــلى كــثير
م ــن م ــؤس ــسات امل ــجتمع امل ــدن ــي األخ ــرى ،ب ــل وح ــتى ع ــلى ج ــوق ــة امل ــتمصلحني م ــن إع ــالم ــيني
ومــحامــني وغــيرهــم ،مــمن تــصبح مــهمتهم تــبريــر الــطغيان والــظلم واالنحــطاط ،والــذيــن لــوالهــم
واهلل ملا قامت للظلم راية.
***
تـقول روزا لـوكـسمبورغ )فـيلسوفـة بـولـنديـة تـوفـيت عـام " (1919تـقف الـدولـة إلـى جـانـب الـطبقة
امل ــسيطرة ف ــي ال ــصراع ب ــني امل ــصال ــح ،ف ــتصطدم س ــياس ــيا ب ــال ــتطور االج ــتماع ــي وم ــصال ــح
الـشعب ،فـتفقد بـذلـك طـابـعها كـممثل لـلمجتمع كـله شـيئا فـشيئا ،وتـتحول بـالـوتـيرة ذاتـها إلـى
دولــة طــبقية مــحضة" ،كــتبت هــذا الــكالم فــي أواخــر الــقرن الــتاســع عشــر ،فــتأمــلوا فــي واقــعنا
اليوم وفي مقترحات بعض النواب العنصرية؟
***
أخ ــيرا ..ب ــعد وف ــاة م ــارك ــس ب ــأي ــام ،أل ــقى رف ــيقه انج ــلز خ ــطاب ــا ع ــند ق ــبره ق ــال ف ــيه " :ل ــقد ك ــان
مــاركــس أفــضل املــكروهــني ،وأكــثر مــن تــعرض لــلتشهير فــي عــصره ،فــقامــت حــكومــات مــطلقة
وجـمهوريـة عـلى حـد سـواء بـترحـيله عـن أراضـيها ،وتـنافـس الـبورجـوازيـون فـي الـثلب والـتشهير
بـشخصه .لـقد أزاحـوا مـاركـس كـما تـزاح خـيوط الـعنكبوت ،لـكن لـم يـعر مـاركـس ذلـك اهـتمامـه
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ولـم يـرد إال عـندمـا دعـته الـضرورة إلـى الـرد .ومـات مـاركـس مـحبوبـا ممجـدا ،ونـعته املـاليـني مـن
الـعمال الـثوريـني مـن مـناجـم سـيبيريـا إلـى كـالـيفورنـيا وكـافـة أنـحاء أوروبـا وأمـيركـا .ومـن املـهم
الـقول انـه بـرغـم خـصومـه الـعديـديـن فـبالـكاد كـان لـه عـدو شـخصي واحـد .سيخـلد اسـمه عـلى
مر العصور ،وكذلك أعماله".
***
تأملوا ..فقط تأملوا!
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ثقافة التقاعد
مــؤســف أن يــعرض قــدامــى املــوظــفني مــمن تــجاوزت خــدمــتهم الــثالثــني عــامــا أنــفسهم للبهــدلــة
واإله ــان ــة بس ــبب إص ــراره ــم ع ــلى ع ــدم ال ــتقاع ــد ،م ــؤس ــف أن ت ــكون خ ــات ــمة م ــسيرت ــهم ال ــعملية
ال ــطوي ــلة ه ــي ال ــطرد وال ــبحث ع ــن س ــبل للتخ ــلص م ــنهم ب ــدال م ــن ت ــكري ــمهم واالح ــتفاء ب ــهم
واإلشادة بعطائهم.
املــوظــف بــعد ثــالثــني ســنة مــن الخــدمــة يســتحق الــتكريــم والــتقديــر وكــلمات شــكر وثــناء واعــتزاز
بـما قـدم ،لـكن إصـرار الـبعض عـلى الـبقاء فـي الـعمل وتـعطيل مـسيرة الـترقـيات والـتوظـيف فـي
وج ــه الش ــباب س ــيعرض ــهم ح ــتما ل ــإله ــان ــة وخ ــتام ح ــيات ــهم ال ــوظ ــيفية ب ــطري ــقة ال ت ــليق ب ــهم وال
بـاملـؤسـسات الـتي يـعملون بـها ،خـاصـة ذات األدوار الـتربـويـة ،ومـن لـديـه كـرامـة واحـترام لـلذات
يفترض أن يحرص كل الحرص على أال يجعل نفسه عرضة ملثل هذه النهايات املؤملة.
***
عــاملــنا الــعربــي يــفتقر لــثقافــة الــحياة بــعد الــتقاعــد ،بــل إن الــتقاعــد فــي عــقلية الــكثيريــن يــعني
املوت.
ح ــيات ــنا ت ــفتقر للتخ ــطيط ال ــجيد مل ــا ب ــعد ال ــوظ ــيفة ،ون ــظمنا اإلداري ــة ت ــتسم ف ــي أغ ــلب األح ــيان
ب ــاإلج ــحاف وال ــقسوة ،وم ــؤس ــسات ــنا ت ــكاد تخ ــلو م ــن أي ب ــرام ــج أو أنش ــطة ل ــلمتقاع ــدي ــن ،وإن
وجدت فهي تكرس الكسل واإلحباط وفترة انتظار لعزرائيل ،كاملقاهي الشعبية مثال.
بـل إن الـفكرة الـسائـدة لـلحياة بـعد الـتقاعـد فـي أحـسن األحـوال عـند "املسـتنيريـن" هـي الـبدء
بمش ــروع ت ــجاري أو االنخ ــراط ف ــي وظ ــيفة ه ــام ــشية م ــن ج ــدي ــد ،وك ــأن ال ــحياة ال تس ــتقيم إال
بـالـعمل فـي الـغرب ،ورغـم أن سـن الـتقاعـد عـندهـم أكـبر مـن سـن الـتقاعـد لـديـنا بـكثير ،إال أن
ثـقافـتهم تـزخـر بـمفاهـيم جـيدة عـن الـتقاعـد ،فـهو يـمثل بـالنسـبة لـهم حـياة جـديـدة واسـتحقاقـا
لـلراحـة واالسـتمتاع بـالـحياة بـعد مـسيرة الـعطاء وأداء االلـتزامـات املـطلوبـة ،سـواء تـجاه الـدولـة
أو املـجتمع أو األسـرة ،فتجـد الـتقاعـد لـديـهم مـرادفـا ملـعنى الـتقديـر واملـكافـأة والـراحـة ،وهـذا مـا
ينبغي أن يكون.
بينما لدينا يصبح مرادفا ملفهوم املرض والكسل والعالة على املجتمع أو املوت.
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شــاهــدت الــكثير مــن كــبار الــسن فــي الــواليــات املتحــدة األمــيركــية وعــدة دول أوروبــية يــركــبون
ســيارات ريــاضــية ويــلبسون مــالبــس شــبابــية ،يــسافــرون ويــلعبون ويســتمتعون بــما تــبقى لــهم
مـن عـمر ،تـشعر بـأنـهم يـتعامـلون مـع الـتقاعـد وكـأنـه بـدايـة لـحياة جـديـدة ،خـالـية مـن االلـتزامـات
واملسؤوليات.
ب ــينما ت ــرس ــخ ف ــي ث ــقاف ــتنا أن ال ــتقاع ــد م ــصيبة ت ــصيب ج ــميع أف ــراد األس ــرة ب ــالح ــزن وال ــقلق
والهم واالكتئاب ..ملاذا؟!
***
ل ــدي ــنا م ــشكلة ك ــبيرة ف ــي ن ــظام الخ ــدم ــة االج ــتماع ــية ،إذ إن م ــعظم ال ــرات ــب ع ــبارة ع ــن ب ــدالت
ومــكافــآت مــرتــبطة بــطبيعة الــعمل ،تــلغى عــند الــتقاعــد ،فيجــد االنــسان نــفسه فــي وضــع مــادي
ص ــعب ل ــلغاي ــة ،ف ــرق ش ــاس ــع ب ــني رات ــبه أث ــناء الخ ــدم ــة ورات ــبه ب ــعد ال ــتقاع ــد ،وه ــذا أح ــد أك ــبر
األسباب التي تجعل الكثيرين يصرون على االستمرار بالعمل.
لــديــنا أيــضا إشــكالــية ثــقافــية كــبيرة تــتعلق بــنمط الــحياة االســتهالكــية الــتي تــحيلنا إلــى وحــش
يزداد ضخامة ويطلب املزيد باستمرار.
لدينا أيضا مشكلة ثقافية كبرى تتعلق بسوء التخطيط للحياة واالستعداد لكل مرحلة..
فكل شيء عندنا "ماشي ع البركة" ،هكذا نبرر كسلنا والخمول.
***
ع ــزي ــزي امل ــتقاع ــد ،خ ــدم ــت م ــجتمعك ورب ــيت أوالدك وز ّوج ــتهم وأدي ــت دورك وم ــسؤول ــيات ــك ع ــلى
أكـمل وجـه ،انـطلق واسـتمتع بـالـحياة ،سـافـر لـبالد اهلل الـواسـعة وتـعرف عـلى ثـقافـات البشـر،
تـنقل بـني املـطاعـم الجـميلة واملـقاهـي "الـلي تـفتح الـنفس" ،اقـرأ كـتابـا كـل شهـر ،وادخـل عـالـم
الــتكنلولــوجــيا الجــديــدة ومــواقــع الــتواصــل االجــتماعــي وابــتهج ،فــالــسعادة ليســت عــيبا ،والــفرح
ليس جريمة.
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إشكالية :الثورة أم اإلصالح ؟
"اإلص ــالح" ي ــعني  -ح ــرف ــيا  -إع ــادة ت ــشكيل ) ،(Re-Formإم ــا م ــن خ ــالل إج ــراء ت ــعدي ــالت
ب ــسيطة ع ــلى ش ــيء ل ــجعله ف ــي وض ــع ج ــدي ــد أح ــسن ،أو م ــن خ ــالل إع ــادة ش ــيء إل ــى وض ــعه
ال ـ ــساب ـ ــق ف ـ ــي ح ـ ــال ت ـ ــغييره ب ـ ــطري ـ ــقة س ـ ــيئة .أم ـ ــا ال ـ ــثورة ،ف ـ ــمأخ ـ ــوذة م ـ ــن ال ـ ــكلمة ال ـ ــيون ـ ــان ـ ــية
) (Revolutioوالـتي كـانـت تـعني فـي الـلغة الـيونـانـية الـقديـمة نـقل أو تحـريـك شـيء مـن مـكان
إلـى مـكان آخـر ..وقـد اسـتخدمـت الـكلمة فـي الـسياسـة لـإلشـارة إلـى الـتغيير الـذي يـطرأ عـلى
ن ــظام ال ــحكم )ان ــتقال ــه م ــن ح ــال ــة إل ــى ح ــال ــة أخ ــرى( .وب ــعد ال ــثورة ال ــفرن ــسية ات ــسع ن ــطاق
اســتخدام كــلمة "ثــورة" ،فــأصــبحت تــطلق عــلى مــختلف مــناحــي الــحياة ،عــلى أي تــغيير كــبير
ف ــي ح ــياة البش ــر ع ــموم ــا ،م ــثل "ال ــثورة ال ــصناع ــية ،ال ــثورة ال ــعلمية ،ث ــورة االت ــصاالت ،ث ــورة
طبية."...
***
لــكن يــبدو أن بــريــق الــثورات قــد عــاد مــن جــديــد مــع أحــداث الــربــيع الــعربــي ،والــذي اســتلهمت
مـنه كـثير مـن الـشعوب حـول الـعالـم ،بـل وتـأثـرت بـه حـتى الحـركـات الـديـنية املـسيحية األصـولـية
فـي أمـيركـا الـشمالـية ،ومـع عـودة بـريـق الـثورات ،أعـيد إحـياء الـنقاش حـول جـدوى الـثورة الـتي
تـأكـل ذاتـها مـن جـهة ،واسـتحالـة اإلصـالح السـلمي فـي ظـل أنـظمة حـكم فـاسـدة تسـببت فـي
فساد كل مؤسسات الدولة من جهة ثانية.
***
مـفهومـا "الـصالح والـثورة" بـاعـتقادي يـلخصان املـأزق الـعربـي الـحالـي بـوضـوح ،فـالـفساد فـي
مــؤســسات الــدولــة الــرســمية وحــتى األهــلية بــلغ مــنتهاه حــتى لــم يــعد يــصلح مــعه أي اصــالح
سـلمي ،خـاصـة مـع غـياب املـشاركـة الـشعبية الـحقيقية .إال أن الـثورات الـتي تـمت فـي املـقابـل
كــانــت فــي مــعظمها فــاشــلة ،تــبدأ بــشعارات الــعدالــة واملــساواة وحــمايــة ثــروات الــشعب ،ثــم مــا
تـلبث أن تـتحول إلـى غـول جـديـد يـلتهم تـضحيات الـناس وتـنتهي بـالـقمع واالقـصاء والـبدء مـن
جديد بصنع ديكتاتور آخر" ..بدل فاقد".
***
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إشـكالـية الـثورة أم اإلصـالح تشـبه إلـى حـد مـا إشـكالـية املـشاركـة أم املـقاطـعة فـي االنـتخابـات
ال ــبرمل ــان ــية ال ــقادم ــة ف ــي ال ــكوي ــت ب ــعد ح ــكم امل ــحكمة ال ــدس ــتوري ــة األخ ــير وال ــذي أق ــر للس ــلطة
ال ــتنفيذي ــة ح ــق ت ــعدي ــل ال ــنظام االن ــتخاب ــي دون ال ــرج ــوع ل ــلبرمل ــان ،ف ــفي ح ــني ي ــرى أن ــصار
املــقاطــعة أن املــشاركــة تــعني اإلقــرار بــانــتهاك الــدســتور ،يــرى بــاملــقابــل أنــصار املــشاركــة أن
املقاطعة تعني االستسالم.
بـالنسـبة لـي ،أرى مـن الخـطأ اخـتزال املـشكلة فـي ثـنائـية مـشاركـة ـ مـقاطـعة ،فـاألمـر يـختلف
ع ــن ث ــنائ ــية إص ــالح ـ ث ــورة وال ــتي ال ي ــوج ــد ب ــينهما ح ــال ــة ث ــال ــثة ،ف ــإم ــا اإلص ــالح وإم ــا ال ــثورة.
ب ــينما ف ــي االن ــتخاب ــات األم ــر م ــختلف ،أو ي ــنبغي أن ي ــكون م ــختلفا ،ف ــامل ــقاط ــعة ي ــفترض أن
تـكون خـطوة أولـى تـتبعها خـطوات ضـمن بـرنـامـج مـتفق عـليه ،لـعل مـن أهـم أهـدافـه الـبدء فـي
اعتماد أسلوب االستفتاءات الشعبية في القضايا الكبرى ،مثل تعديل الدستور.
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شيزوفرينيا
ك ــيف ل ــشخص ب ــسيط م ــثلي أن ي ــتعام ــل م ــع أح ــداث ك ــبار ت ــعج وت ــموج ب ــها م ــدن وع ــواص ــم
إســالمــية وعــربــية ،وســط تــناقــضات أكــبر مــن أن يســتوعــبها عــقلي الــصغير؟ كــيف يــفترض أن
أفـهم تـفجير سـيارات وسـط أحـياء سـكنية ومـساجـد فـي بـغداد كـل يـوم ،مـقابـل تـعذيـب الـنظام
ملــعارضــيه بــوحــشية؟ وكــيف يــفترض أن أفــهم قــمع مــحتجني فــي البحــريــن يــطالــبون بــالــعدالــة،
مـقابـل عـنف هـؤالء املـحتجني الـذي يـصل لحـد حـرق شـرطـي بـاملـولـوتـوف؟ كـيف أمـيز بـني أتـباع
"املشــروع الــصفوي" الــذي يــضمر لــنا الشــر ،وبــني مــواطــنني شــرفــاء يــريــدون الــعدالــة والــعيش
الكريم ال أكثر؟
ك ــيف ي ــفترض أن أس ــتوع ــب ك ــل ت ــلك ال ــوح ــشية وال ــعنف امل ــفرط ض ــد م ــتظاه ــري ــن س ــلميني ف ــي
مـصر يـطالـبون بـاحـترام الشـرعـية وعـودة رئـيسهم الـذي اخـتاروه بـانـتخابـات حـرة ونـزيـهة؟ كـيف
أوف ــق ب ــني رس ــائ ــل ع ــلماء وم ــشاي ــخ يح ــذرون م ــن "االخ ــوان" وخ ــطره ــم ع ــلى اإلس ــالم ،وب ــني
إنسانية من اختارهم؟
هـناك مـن يـقول "اإلخـوان املسـلمني" مجـرمـون وخـونـة وعـمالء لـلصهايـنة ،آمـنا بـاهلل ،طـيب كـيف
ي ــفترض أن أت ــعام ــل م ــع "البش ــر" امل ــعتصمني ف ــي راب ــعة ال ــعدوي ــة وال ــنهضة وغ ــيره ــا ،وب ــينهم
نـ ــساء وشـ ــيوخ وأطـ ــفال وشـ ــباب فـ ــي مـ ــقتبل الـ ــعمر ،وبـ ــيني وبـ ــينهم أخـ ــوة الـ ــديـ ــن والـ ــعروبـ ــة
واإلن ــسان ــية؟ ه ــل أت ــعاط ــف م ــعهم ،ه ــل أف ــرح ل ــقتلهم وت ــعذي ــبهم ،ه ــل أت ــجاه ــلهم وال أك ــترث
لـحالـهم؟ مـاذا أفـعل ،كـيف إلنـسان بـسيط مـثلي أن يـوفـق بـني تـناقـضات عـقله وضـميره وواقـعه
وآراء علماء لطاملا احترمهم ووثق بهم؟
***
عـندمـا أعـود لـتاريـخ اإلسـالم وأدبـياتـه ،أجـد أنـه ثـورة ضـد الـظلم والـطغيان والـعبوديـة لـغير اهلل،
وع ــندم ــا أس ــترج ــع خ ــطب األئ ــمة ع ــلى امل ــناب ــر أج ــده ــا م ــليئة ب ــقصص وح ــكاي ــات ع ــن ب ــطوالت
الـصحابـة والـتابـعني ،وأسـمع املـشايـخ يمجـدونـهم ويـشيدون بـشجاعـتهم حـني يـصدحـون بـوجـه
الـحاكـم إذا أخـطأ ..وعـندمـا أعـود لـلواقـع مـاذا أرى ومـاذا أسـمع؟ أرى صـراعـات وفـجور فـي
الـخصومـة بـني املـشايـخ والـعلماء أنـفسهم ،وأسـمع تحـذيـرات مـن فـنت الخـروج عـلى الـحكام أو
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ح ــتى ان ــتقاده ــم ع ــالن ــية ..ف ــكيف أوف ــق ب ــني ت ــاري ــخ اإلس ــالم وب ــني تح ــذي ــرات وص ــراع ــات ع ــلماء
ومشايخ اليوم؟
***
كــنت قــد عــزمــت أكــثر مــن مــرة عــلى تــجاهــل كــل مــا يحــدث ،فــأنــا أعــرف بــداخــلي تــمامــا حــقيقة
ال ــصراع ــات ف ــي ع ــامل ــنا ال ــعرب ــي وأب ــعاده ــا االق ــتصادي ــة واالج ــتماع ــية ،وأف ــهم ج ــيدا ش ــخصية
اإلنـسان الـعربـي الـعنيد والـقاسـي والـذي تـغيب عـنه ثـقافـة الـتسامـح والـقبول بـاآلخـر املـختلف،
كــنت أقــول لــنفسي مــرارا :مــالــي وكــل هــذا الــعبث والــجنون ،ملــاذا أشــغل نــفسي وأتحــمل هــذا
العبء الثقيل على كاهلي املثقل أصال بالهموم واملشاكل الخاصة؟
ل ــكني ك ــلما ع ـ ّن ل ــي ذل ــك ال ــخاط ــر وه ــاج ف ــي داخ ــلي ،ت ــذك ــرت ح ــدي ــث رس ــول ــنا ال ــكري ــم "م ــثل
امل ــؤم ــنني ف ــي ت ــواده ــم وت ــراح ــمهم وت ــعاط ــفهم ك ــمثل الجس ــد ال ــواح ــد إذا اش ــتكى م ــنه ع ــضو
تـداعـى لـه سـائـر الجسـد بـالسهـر والحـمى" ،رحـماك ربـي ،مـاذا أصـنع أمـام هـذا الـواقـع الـذي
يمزقني في انفصام صارخ بني يمني وشمال ،وليس أمامي من يطمئن له القلب.
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هل حقا "اإلخوان املسلمني" خطر ؟!
ق ــرأت ك ــثيرا ف ــي ال ــفترة األخ ــيرة ع ــن "االخ ــوان املس ــلمني" ،وم ــا زل ــت أق ــرأ ه ــنا وه ــناك ف ــي
الـصحف ومـواقـع االنـترنـت ،والحـظت أن أغـلبية اآلراء ضـدهـم ،وأن كـثيرا مـن الـناس يسـبونـهم
ويح ــذرون م ــنهم وي ــعتبرون ــهم خ ــطرا ع ــلى األم ــة االس ــالم ــية ي ــفوق ب ــمراح ــل خ ــطر ال ــصهاي ــنة
والـ ــصفويـ ــني وكـ ــل أعـ ــداء االسـ ــالم ،لـ ــكنني لـ ــم أجـ ــد مـ ــن بـ ــني مـ ــعظم مـ ــا يـ ــكتب عـ ــن االخـ ــوان
املســلمني حــديــثا عــقالنــيا ومــوضــوعــيا يشــرح حــقيقة ذلــك الخــطر ،لــم أجــد أفــكارا يــمكن فــهمها
ومـناقشـتها ،وانـما ال يـتجاوز غـالـبية مـا يـكتب عـنهم الشـتائـم والسـباب ..الحـظوا ،أنـا ال أقـول
انــهم ال يــشكلون خــطرا وال أروج لــفكرهــم وال أدعــو لــالنــضمام الــيهم ،أنــا فــقط أقــول بــأنــني ال
أعـرف ان كـانـوا فـعال يـشكلون خـطرا كـما يـشاع ،ألنـني لـم أجـد حـديـثا مـوضـوعـيا يـثبت هـذا
الخطر حتى اآلن.
***
مـما قـرأت عـن تـاريـخ االخـوان املسـلمني ،أجـدهـم حـركـة سـياسـية تـرفـع شـعار االسـالم وتـدعـو
ل ــلخير وال ــفضيلة واص ــالح امل ــجتمع ،وف ــي ف ــترة م ــن ال ــفترات ل ــجأوا ل ــلعنف واس ــتباح ــوا دم ــاء
مــخالــفيهم ،خــاصــة بــعد أن اســتحدث ســيد قــطب فــكرة تــقسيم املــجتمع لــفريــقني ،فــريــق الــحق
وف ــري ــق ال ــباط ــل ،واس ــتحل دم ــاء ك ــل م ــن ي ــقف ف ــي وج ــه أه ــل ال ــحق "وه ــم االخ ــوان ف ــي ن ــظره
بالتأكيد"..
بــاألخــير ،هــي حــركــة بــدأت "ديــنية" تــسعى إلصــالح املــجتمع ،ثــم تــحولــت الــى حــركــة ســياســية
تـسعى لـتطبيق مـنهجها عـلى نـطاق أوسـع مـن خـالل السـلطة ،أفـهم خـطورة فـكرة سـيد قـطب،
لـكنها كـانـت فـكرة مـرحـلية جـاءت ردة فـعل عـلى الـعنف والـتنكيل الـذي تـعرضـوا لـه خـالل فـترة
حــكم جــمال عــبدالــناصــر ثــم أنــور الــسادات ،واخــتفت مــع حــسني مــبارك تــقريــبا ،ثــم ان كــثيرا
مــن الــتنظيمات الــديــنية االســالمــية وغــير االســالمــية لــديــها صــراحــة أو ضــمنيا هــذا الــتقسيم
الـصارخ بـني البشـر ،بـل هـي عـقيدة أصـبحت رائـجة حـتى عـلى مسـتوى الـتيارات الـسياسـية
ال ــعلمان ــية م ــنذ اع ــالن ب ــوش االب ــن الح ــرب ع ــلى "اإلره ــاب" ب ــعد ت ــفجيرات ال ــحادي عش ــر م ــن
سبتمبر  ،2001وشعاره الذي يردده الكثيرون "من ليس معنا فهو ضدنا".
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ملـاذا اذن يـتهم االخـوان املسـلمني دون غـيرهـم بهـذه الـتهمة ،مـا الـذي يـبرر اعـتبارهـم "الخـطر
األكبر" بسبب فكرة موجودة عند معظم التنظيمات الدينية والسياسية؟
***
لــم أجــد حــتى اآلن مــبررا مــقنعا حــول كــل هــذا الــتهويــل والــتخويــف مــن االخــوان املســلمني ،لــم
أت ــمكن ح ــتى اآلن م ــن ال ــوص ــول ال ــى ش ــرح م ــوض ــوع ــي وغ ــير م ــتعصب يش ــرح ب ــوض ــوح أي ــن
بـالتحـديـد يـكمن الخـطر الـذي يـفوق خـطر الـصهايـنة وكـل أعـداء األمـة فـي االخـوان املسـلمني.
وعـليه ،وانـطالقـا مـن عـقيدة الـوالء والـبراء الـتي تـعد أصـال راسـخا مـن أصـول االيـمان السـليم،
أجــد مــن واجــبي كمســلم دعــم االخــوان املســلمني بــما أســتطيع ،الــى أن أتــبني حــقيقة الخــطر
الــذي يــمثلونــه ،خــاصــة أن مــن يــعاديــهم حــالــيا فــي مــصر ويــقمعهم بــوحــشية ،ظــاهــر الــفساد
والـفحش والـفجور ،ومشـروعـه املـعادي لـإلسـالم ال يـخفى عـلى كـل صـاحـب عـقل وبـصيرة ،فهـل
هناك أوضح من إعالن كثير منهم عدم القبول بدولة اسالمية؟!
ان ــتقاد املش ــروع ال ــسياس ــي ح ــتى ال ــدي ــني ل ــإلخ ــوان املس ــلمني أم ــر مش ــروع ،رف ــض أف ــكاره ــم
ومـنهجهم حـق لـكل انـسان ،أمـا قـتلهم واسـتباحـة دمـائـهم والتحـريـض ضـدهـم بهـذه الـوحـشية
الصارخة فهذه ليست من قيم االسالم وال من االنسانية.
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املعقول والالمعقول في ثقافتنا
بـينما تحـرك إيـران جـنودهـا وخـبراءهـا وأسـلحتها لـدعـم الـنظام املجـرم فـي سـوريـة والـذي يـقتل
يـومـيا وبـكل وحـشية مـئات األطـفال والـنساء والـرجـال مـن الـشعب الـسوري ،وفـي الـوقـت الـذي
ت ــدع ــم روس ــيا وال ــصني ه ــذا ال ــنظام املج ــرم ب ــكل ق ــوة ..ي ــكتفي "ال ــعال ــم الح ــر" ب ــاالس ــتنكار،
ونكتفي نحن بالدعاء!
الـدعـاء جـيد ،لـكنه ال يـكفي ،وإال ملـا خـرج رسـولـنا الـكريـم عـليه أفـضل الـصالة والسـالم لـقتال
املش ــرك ــني ،ومل ــا أص ــيب ه ــو وص ــحبه ب ــالج ــروح واألل ــم ومل ــا اس ــتشهد ف ــي ت ــلك امل ــعارك ال ــطوي ــلة
آالف املس ــلمني ،ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن دع ــاء ال ــرس ــول ع ــليه ال ــصالة والس ــالم ك ــان مس ــتجاب ــا،
والسـ ــبب أن املـ ــعارك تـ ــتطلب اسـ ــتعدادا وتسـ ــليحا وتـ ــدريـ ــبا عـ ــلى الـ ــقتال ،وهـ ــو مـ ــا ال يـ ــفعله
املســلمون الــيوم ألنــهم جــبناء ،يــريــدون اهلل عــز وجــل أن يــرســل لــهم طــيرا أبــابــيل وحــجارة مــن
ســجيل وريــحا صــرصــرا وبــحارا هــوجــاء وغــيرهــا مــن جــنود الــرحــمن لــتحارب بــدال عــنهم ،بــينما
يستمتعون هم بملذات الدنيا ..والغريب أنهم بعد هذا يريدون ملذات اآلخرة أيضا!
يـخبرنـا الـقرآن الـكريـم أن الـسيدة مـريـم الـعذراء أم املـسيح عـليه السـالم خـرجـت مـن مـخاضـها
ال ــعسير وح ــيدة ك ــسيرة ،ث ــم ج ــلست ت ــحت شج ــرة م ــنهكة وم ــتعبة م ــن آالم ال ــوالدة ،وم ــع ذل ــك
ج ــاءه ــا ال ــوح ــي وأب ــلغها أن اهلل ع ــز وج ــل ي ــأم ــره ــا أن ته ــز ج ــذع النخ ــلة ل ــتسقط ع ــليها رط ــبا
ج ــنيا ،ف ــتصوروا ك ــيف ه ــو ال ــحال م ــع أم ال ــسيد امل ــسيح ع ــليه الس ــالم وه ــي ام ــرأة ع ــان ــت م ــا
عـانـت مـن قـومـها بسـبب حـملها مـن غـير زوج ،ومـع ذلـك أمـرهـا اهلل عـز وجـل بـالـعمل وبـذل جهـد
بــسيط أوال لــيرزقــها ،هــل كــان مســتحيال عــلى اهلل عــزوجــل أن يــطعمها بــغير جهــد مــنها؟! كــال
بـالـتأكـيد ،لـكنه درس لـنا ،لـم نـتعلم مـنه مـا يـنبغي أن نـتعلم ،ألن كـثيرا مـمن يـقف عـلى املـنابـر
الـيوم أشـخاص تـافـهون ومـنافـقون يتحـدثـون بخـطاب سـاذج ومـليء بـالـالمـعقول ،يـرسـخون بـه
ث ــقاف ــة الخ ــمول واالت ــكال وان ــتظار ال ــرج ــل ال ــخارق ال ــذي يقه ــر األع ــداء ب ــضرب ــة واح ــدة وي ــري ــنا
باليهود والنصارى عجائب قدرة اهلل على البطش باملجرمني.
ال ــعال ــم ي ــفعل وي ــصنع وي ــدرب ويس ــتعد ،ب ــينما ع ــامل ــنا اإلس ــالم ــي امل ــري ــض وامل ــبتلى ب ــال ــخنوع
والـعبوديـة وعـقلية الـرعـاع يـريـد تحـريـر أولـى الـقبلتني وثـالـث الحـرمـني عـن طـريـق "هـاشـتاق" فـي
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"تـويـتر" ونـصرة أهـلنا فـي سـوريـة مـن خـالل رسـالـة قـصيرة فـي هـاتـف ،فـأي وضـاعـة هـذه وأي
اح ــتقار ألم ــة امل ــليار ون ــصف امل ــليار مس ــلم؟! غ ــثاء! ه ــل ك ــان ال ــرس ــول ص ــلى اهلل ع ــليه وس ــلم
عـاجـزا عـن الـدعـاء وهـو الـذي ال يـرد لـه طـلب؟! ومـع هـذا لـم يـمنعه ذلـك مـن الـقيام بـما يـنبغي
الـقيام بـه ،جهـز الـجيوش وأعـد الـعدة للحـرب بـمتطلباتـها ،ثـم سـلم أمـره وأمـر املسـلمني هلل عـز
وجل.
ه ــكذا ي ــنصر اهلل ع ــز وج ــل امل ــؤم ــنني ،أم ــا م ــا ي ــفعله ك ــثير م ــن أدع ــياء ال ــتقوى وال ــتدي ــن ال ــيوم،
بـكروشـهم املـنتفخة وحـياتـهم الـباذخـة والـفارهـة فـما هـو إال تـعطيل لـلعقول بخـطاب الـالمـعقول،
والذي ينطبق عليه ما قاله ماركس "أفيون الشعوب".
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بني الثورة والتنوير
مـع بـدايـات مـا بـات يـعرف بـاسـم "عـصر الـتنويـر" فـي الـقرن الـثامـن عشـر ،وجـه الـقس يـوهـان
ف ــردري ــش ت ــسول ــنر س ــؤاال إل ــى ال ــفيلسوف األمل ــان ــي ال ــكبير ام ــان ــوي ــل ك ــان ــت ق ــال ف ــيه :م ــا ه ــو
الـتنويـر؟ كـان سـؤاال مسـتحقا ،رغـم أن الـكلمة قـد تـوحـي بـالـبساطـة ،فـقد كـانـت طـبيعة الـعصر
ك ــلها ت ــدور ح ــول م ــفهوم ال ــتنوي ــر وال ــذي مه ــد ب ــعد ذل ــك ل ــقيام ال ــثورة ال ــفرن ــسية ع ــام 1789م.
وفـي جـوابـه عـن تـساؤل الـقس تـسولـنر ،كـتب كـانـت مـقالـة مـطولـة بـعنوان "مـا الـتنويـر؟" )was
 (?ist aufklaerungنش ــرت ع ــام 1784م ،أي ق ــبل ق ــيام ال ــثورة ال ــفرن ــسية بخ ــمسة أع ــوام
قــال فــيها" :الــتنويــر هــو خــروج اإلنــسان مــن قــصوره الــذي اقــترفــه فــي حــق نــفسه مــن خــالل
عــدم اســتخدامــه لــعقله إال بــتوجــيه مــن إنــسان آخــر" .وش ـ ّ
خص كــانــت أســباب حــالــة الــقصور
ه ــذه ف ــي ع ــام ــلني ب ــالتح ــدي ــد ه ــما :الكس ــل وال ــخوف .ف ــتكاس ــل ال ــناس ع ــن ال ــتفكير وات ــخاذ
املـواقـف الـتي تنسجـم مـع طـبيعة اإلنـسان األخـالقـية والـخيرة ،جـعلهم يـعتمدون بـشكل مـفرط
ع ــلى اآلخ ــري ــن م ــمن يس ــتغلون ــهم وي ــقدم ــون أن ــفسهم ب ــوص ــفهم ق ــادة أو زع ــماء س ــياس ــيني أو
ديـنيني ..ال يـهم ،فـاملـشكلة تـكمن فـي االسـتسالم واالنـقياد ـ طـوعـا ـ لـشخص آخـر يـفكر بـدال
ع ــنا وي ــقرر "ه ــو" م ــا ال ــذي ي ــصلح وم ــا ال ــذي ال ي ــصلح ل ــنا "ن ــحن" .وبس ــبب ال ــخوف وال ــجنب،
أصــبح كــثير مــن الــناس خــانــعون ال يجــرؤون عــلى الــتوقــف لحــظة واحــدة والــتأمــل فــيما يــقرره
لهم هؤالء "القادة" ،مهما بلغ ذلك من السذاجة والقبح.
كــلمة "الــتنويــر" فــي الــلغة الــعربــية تــعني "فــعال" الخــروج مــن حــالــة الــظالم إلــى حــالــة الــنور،
ول ــذل ــك ل ــم ت ــكن ت ــسمية "ع ــصر ال ــتنوي ــر" به ــذا االس ــم م ــن ق ــبيل امل ــصادف ــة ،ب ــل ك ــان م ــقصودا
ل ــحث ال ــناس ع ــلى الخ ــروج م ــن ح ــال ــة ال ــخنوع وال ــعبودي ــة ال ــتي ك ــان ــت س ــائ ــدة ف ــي ال ــعصور
الـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــطى أو "عـ ـ ـ ــصور الـ ـ ـ ــظالم" .ومـ ـ ـ ــع أن كـ ـ ـ ــلمة الـ ـ ـ ــتنويـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــلغة األملـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــية هـ ـ ـ ــي
 ،Erleuchtungإال أن كـانـت لـم يسـتخدم هـذا الـلفظ وإنـما اسـتخدم كـلمة Aufklaerung
وال ــتي ت ــعني ح ــرف ــيا "ال ــتوض ــيح" ف ــلماذا؟ الس ــبب أن ك ــلمة  Erleuchtungب ــاألمل ــان ــية )أي
تـنويـر( كـانـت تسـتخدم آنـذاك بـمعنى "الـثورة" ،ورغـم أن الـفيلسوف كـانـت كـان مـؤيـدا ملـبادئ
الـثورة الـفرنـسية ،إال أنـه لـم يـؤيـد الـثورة كـوسـيلة لـالصـالح ،فـقد كـان مـوقـنا بـأن اصـالح عـقول
البش ــر وج ــعلهم مس ــتقلني ب ــذوات ــهم ويس ــتخدم ــون ع ــقول ــهم ب ــأن ــفسهم أم ــر ال ي ــنفع م ــعه ال ــتغيير
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املـفاجئ والسـريـع كـما يحـدث فـي الـثورات ،وإنـما يـتطلب تـدريـبا وتـربـية عـقلية ونـقديـة طـويـلة
األم ــد .وم ــع ه ــذا ،ل ــم ي ــقتنع ال ــعال ــم ب ــفكرة االص ــالح ع ــن ط ــري ــق ال ــترب ــية ،ب ــل أخ ــذت م ــعظم
الــشعوب بــطريــق الــثورات كــما حــدث فــي الــثورة الــفرنــسية والــثورة األمــيركــية وحــركــات التحــرر
فـي أمـيركـا الـالتـينية والـثورة الـبلشفية وغـيرهـا وصـوال إلـى الـثورات الـعربـية الـحالـية ..والسـبب
بـبساطـة أن للبشـر قـدرة عـلى االخـتزال والـصبر وتحـمل األذى والـظلم ،لـكن األنـظمة الـحاكـمة
ال تــبدأ بــاالصــالح فــي الــوقــت املــناســب ،وإنــما دائــما تــعلن أنــها "ســتفعل" بــعد فــوات األوان
وانفجار الشعوب ..والغريب أنه ال أحدا يتعظ من أحد.
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نجوم سيدي مؤمن
يــلفت األديــب املــغربــي مــاحــي بــنبني فــي روايــته الجــديــدة "نــجوم ســيدي مــؤمــن" إلــى خــطورة
الــهوة الــعميقة بــني الــفقراء واألغــنياء ،ويحــذر مــن اســتمرار تــجاهــل أحــوال الــفقراء ومــعانــاتــهم
ف ــي م ــدي ــنة س ــيدي م ــؤم ــن ،وال ــتي ه ــي رم ــز ل ــكل امل ــدن امل ــطحون ــة ب ــال ــفقر والجه ــل وال ــعفن ف ــي
عـ ــاملـ ــنا الـ ــعربـ ــي ،قـ ــائـ ــال إن الـ ــعيش فـ ــي "سـ ــيدي مـ ــؤمـ ــن" وسـ ــط الـ ــقاذورات ورائـ ــحة الـ ــعرق
وال ــنفثال ــني وأص ــوات ال ــشخير ،ب ــبطون ف ــارغ ــة وأج ــساد ن ــحيلة وم ــالب ــس مه ــترئ ــة س ــيصنع ف ــي
نــهايــة املــطاف "قــنابــل بشــريــة" ال تــبالــي بــتدمــير الــعالــم كــله ،طــاملــا أنــه قــد أشــاح بــوجــهه عــن
معاناتهم وتخلى عن مساعدتهم.
وفـي الـروايـة حـديـث مـؤلـم ووصـف قـاس عـن عـذابـات الـفقراء وتـعاسـتهم ،يـقول فـيه "يـاشـني" ـ
الــشخصية الــرئــيسية فــي الــروايــة ـ عــن شــباب مــديــنة ســيدي مــؤمــن :لــم نــعد نــخشى "قــابــض
األرواح" ،فـالـناس يـأتـون ويـذهـبون ويـعيشون ويـموتـون دون أن يـتغير أي شـيء فـي أحـوالـهم
التعيسة ،حتى أصبح قابض األرواح حليفنا وضيفنا ..نخدمه ويخدمنا!
ث ــم ي ــتناول ب ــنبني ط ــرق ت ــحول ه ــؤالء الش ــباب امل ــحبطني واملنكس ــري ــن ب ــفعل ال ــجوع والجه ــل
والـفقر إلـى "إرهـابـيني" يـنتقمون مـن الـعالـم الـذي تـجاهـلهم وتسـبب فـي صـنع واقـعهم املـزري،
وذلـك مـن خـالل صـورة نـمطية أصـبحت تـقليديـة جـدا مـع تـركـيز االعـالم الـغربـي والـعربـي عـليها
مـ ــؤخـ ــرا ،أال وهـ ــي اسـ ــتغالل "الجـ ــماعـ ــات الـ ــجهاديـ ــة املـ ــتطرفـ ــة" لـ ــضياع الشـ ــباب وفـ ــراغـ ــهم
واســتعدادهــم لــفعل أي شــيء مــقابــل تــأمــني وجــبة عــشاء ألســرهــم وأطــفالــهم الــجوعــى ،وهــكذا
يصبح الفقر والبؤس مرتعا وأرضا خصبة لصنع "اإلرهاب" كما يراه ماحي بنبني وغيره.
***
ال جـديـد يـذكـر فـي روايـة "نـجوم سـيدي مـؤمـن" ،فـهي تـكرار لـفكرة قـديـمة روج لـها الـكثير مـن
األدب ــاء وص ــان ــعي األف ــالم م ــنذ عش ــرات ال ــسنني ،ورب ــما ي ــكفي م ــشاه ــدة ف ــيلم "ح ــني ميس ــرة"
الــذي انــتج عــام  2007للمخــرج املــبدع خــالــد يــوســف لــفهم هــذه الــفكرة الــبسيطة ،فــقد كــان
ال ــفيلم ب ــمثاب ــة رس ــال ــة تح ــذي ــر واض ــحة وم ــباش ــرة وق ــوي ــة ل ــلنظام آن ــذاك ح ــول خ ــطورة ت ــجاه ــل
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مـعانـاة الـفقراء وتـزايـد الـهوة بـينهم وبـني عـالـم األثـريـاء مـن لـصوص املـال الـعام ،وفـيه تـصويـر
واق ــعي وع ــميق ل ــكيفية اس ــتغالل الش ــباب امل ــعدم م ــن ق ــبل ب ــعض الج ــماع ــات اإلره ــاب ــية ..ف ــما
الذي حدث؟ كالعادة ،خدع النظام نفسه واستمع للمنافقني حتى وقع.
الــفكرة قــديــمة والتحــذيــرات مــتكررة ،إال أن الجــديــد هــو تــوقــيت صــدور الــروايــة فــي هــذا الــوقــت
بــالــذات ،فــهي تــمثل نــاقــوس خــطر آخــر لــألنــظمة الــتي التــزال تــمني نــفسها بــالــوهــم وتخــدعــها
ج ــوق ــة امل ــتمصلحني ب ــأن "وض ــعهم م ــختلف" ..ال أح ــد م ــختلف ،ك ــل البش ــر م ــتشاب ــهون ف ــي
رف ــض القه ــر وال ــجوع والجه ــل ..م ــنذ ق ــيام أول ــى ال ــثورات ع ــلى ه ــذه األرض ،فمح ــرك ال ــثورة
دائ ــما أم ــر واح ــد ،ه ــو "ال ــشعور ب ــال ــظلم" أي ــا ك ــان س ــبب ه ــذا ال ــظلم ،ف ــيثور ال ــفقراء بس ــبب
الجوع ،ويثور األغنياء بسبب القهر!
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بارادايم ..التفكير خارج الصندوق
كــان الــفيلسوف األمــيركــي تــومــاس كــون أول مــن اســتخدم مــصطلح ) Paradigmبــارادايــم(
فــي الســتينيات مــن الــقرن املــاضــي ،وحــدده بــمعنى مجــموعــة األفــكار واملــعتقدات والــتصورات
واالن ــطباع ــات ال ــتي ت ــشكل ش ــخصية اإلن ــسان م ــنذ م ــول ــده وت ــكبر م ــعه ،وت ــجعله ي ــرى ال ــعال ــم
ويفس ــر األش ــياء وف ــقا له ــذه امل ــنظوم ــة ال ــفكري ــة .ال ــبراداي ــم أش ــبه بـ "ص ــندوق" ي ــحتوي أدوات
توجيه تجعل تفكير اإلنسان مقيدا ومحددا بصورة نمطية تسعى للتوافق مع ما هو سائد.
***
مــشكلة الــبارادايــم انــه يــجعل اإلنــسان فــي حــالــة تــأهــب واســتعداد لــرؤيــة بــعض األمــور وفــقا
لـتوقـعاتـه املسـبقة ،وتـتفاقـم املـشكلة أكـثر إذا كـان الـبارادايـم بـمنزلـة حـالـة عـامـة فـي املـجتمع،
وهــو مــا يظهــر بــوضــوح فــي الــعالــم الــعربــي عــمومــا هــذه األيــام ،وفــي الــكويــت بــشكل خــاص
بســبب هــيمنة مــوضــوع "الــربــيع الــعربــي" عــلى وســائــل اإلعــالم والــتواصــل االجــتماعــي ،ولــذلــك
تجـد كـثيرا مـن الـناس يـتصرفـون ويـطلقون األحـكام بسـرعـة وبـتعميمات خـاطـئة ،ويفسـرون كـل
شــيء بــناء عــلى تــصورات نــمطية مســبقة ،فتجــد مــن يــرى أن كــل الــشيعة مــوالــون إليــران ،أو
كـل الـسنة مـوالـون لـلسعوديـة ،أو كـل "بـدوي" والؤه لـلقبيلة أكـثر مـن الـدولـة ،أو كـل "حـضري"
تـاجـر ال يهـتم إال بجـمع املـال ..الـخ .بسـبب الـبارادايـم تـمت اإلسـاءة لـكثير مـن الـناس بـصورة
مـجحفة ،وألـقيت الـتهم املـعلبة ضـد أبـناء الـكويـت بـكل وقـاحـة ،مـثل فـالن "صـفوي" ملجـرد كـونـه
ش ــيعيا ،أو ف ــالن "م ــزدوج" ملج ــرد ك ــون ــه م ــعارض ــا ألداء ال ــحكوم ــة ف ــي إدارة ش ــؤون ال ــدول ــة..
الـ ــبارادايـ ــم قـ ــولـ ــب كـ ــثيرا مـ ــن الـ ــناس وحـ ــولـ ــهم إلـ ــى آالت ال تـ ــفكر وال تـ ــتصرف خـ ــارج األطـ ــر
املـرسـومـة لـها ،فـال تـسمع غـير تـكرار وتـرديـد لـنفس الـحجج واالتـهامـات والشـتائـم الـتي تـطلق
بــصورة جــماعــية ،أمــا الــتفكير الــعقالنــي واملــوضــوعــي والــرزيــن فــال يــكاد يظهــر بســبب أجــواء
االتهامات الجاهزة والتخوين السريع.
***
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قـال رسـولـنا الـكريـم صـلى اهلل عـليه وسـلم فـي الحـديـث الشـريـف "ال تـكونـوا إمـعة ،تـقولـون إن
أحـ ــسن الـ ــناس أحـ ــسنا ،وإن ظـ ــلموا ظـ ــلمنا ،ولـ ــكن وطـ ــنوا أنـ ــفسكم ،إن أحـ ــسن الـ ــناس أن
تـحسنوا وإن أسـاءوا فـال تـظلموا" .وبهـذا الحـديـث الـعظيم يـعلمنا صـلى اهلل عـليه وسـلم كـيف
نخــرج مــن صــندوق الــبارادايــم الــذي يــقيدنــا بــمواقــف نــمطية وأحــكام مســبقة ،أن نــفكر خــارج
الصندوق بتجرد وموضوعية ونقول الحق ولو على أنفسنا.
***
ملــن يــرغــب فــي الخــروج مــن الــصندوق ،هــذه بــعض األفــكار املــفيدة :تــقبل فــكرة أنــك ال يــمكن
أن ت ــكون ع ــلى ص ــواب دائ ــما ،وأن البش ــر يخ ــطئون ،وأن ال ــكمال هلل وح ــده ع ــز وج ــل ،وت ــقبل
احـتمال أن يـكون الـرأي اآلخـر أكـثر صـوابـا .حـاول الـتفكير وفـقا ملـعايـير جـديـدة ومـختلفة عـما
اع ــتدت ع ــليه .ال ت ــردد بس ــرع ــة ك ــل م ــا ت ــسمع ،وال ت ــصدق ك ــل م ــا ي ــقال .ال ت ــجعل إع ــجاب ــك
ب ــشخص م ــا ي ــحول ــك إل ــى "ت ــاب ــع" ل ــه ب ــال ش ــخصية وال ت ــفكير ،ف ــكل البش ــر م ــتساوون ،وك ــل
إنـسان سـيحاسـب عـلى أفـعالـه ولـن يتحـمل أحـد وزر أحـد ..بـاخـتصار ،كـن إنـسانـا أخـالقـيا ال
يقبل الظلم على نفسه وال على غيره.
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تنامي عنصرية اليسار !
قــبل انــدالع ثــورة  1789فــي فــرنــسا ،اجــتمع مــمثلو الــطبقات االجــتماعــية الــثالث ،وهــم طــبقة
املــلك ورجــال الــديــن ،طــبقة الــنبالء ،وطــبقة الــعامــة ،اجــتمعوا مــع املــلك لــويــس الــسادس عشــر
ملـناقـشة سـوء األوضـاع الـتي وصـلت إلـيها فـرنـسا بـعد تـزايـد القهـر والـظلم الـذي كـان يـمارسـه
االق ــطاع ــيون م ــن ال ــنبالء ورج ــال ال ــدي ــن وأت ــباع امل ــلك ض ــد ال ــشعب )أي ط ــبقة ال ــبرول ــيتاري ــا
امل ــسحوق ــة ك ــما ي ــسميهم م ــارك ــس( .ج ــلس أت ــباع امل ــلك ورج ــال ال ــدي ــن ع ــلى ي ــمني امل ــلك ل ــوي ــس
ال ــسادس عش ــر ،وج ــلس م ــمثلو ال ــشعب امل ــطال ــبون ب ــالح ــري ــة واالن ــعتاق م ــن ح ــال ــة ال ــرق ع ــلى
ي ــسار امل ــلك ف ــي ال ــبرمل ــان ،وك ــما ه ــو م ــعروف ،ل ــم ي ــسفر االج ــتماع ع ــن ن ــتائ ــج إي ــجاب ــية ،إذ ل ــم
تسـتجب السـلطة ملـطالـب الـناس ،مـا أفـضى إلـى انـدالع أعـظم الـثورات االجـتماعـية الحـديـثة،
وهي الثورة الفرنسية.
ومــنذ ذلــك الــحني أصــبح مــصطلح "الــيسار" يســتخدم لــوصــف األحــزاب والــتيارات الــسياســية
املــدافــعة عــن الحــريــات واملــساواة والــعدالــة االجــتماعــية ،وفــي مــقدمــتها األحــزاب االشــتراكــية
والـ ــليبرالـ ــية ،مـ ــقابـ ــل مـ ــصطلح "الـ ــيمني" الـ ــذي تـ ــوصـ ــف بـ ــه الـ ــتيارات واألحـ ــزاب الـ ــسياسـ ــية
املــحافــظة ،و"املــحافــظة" هــنا تــعني الــسعي لــالبــقاء عــلى الــوضــع الــقائــم ومــنع تــطوره لــوضــع
جـديـد )غـالـبا مـزيـد مـن الحـريـات واملـشاركـة الـشعبية فـي الـحكم( ،أو الـعمل لـلعودة إلـى وضـع
سـابـق .الـطريـف فـي األمـر ،أن الـبرملـان الـفرنـسي ،ومـعه مـعظم الـبرملـانـات فـي الـعالـم ،اليـزال
يتبع هذا التقسيم في جلوس ممثلي األحزاب السياسية على يمني ويسار رئيس الجلسة.
***
عـلى مـر الـتاريـخ ،كـانـت األحـزاب والـتيارات الـيساريـة دعـاة تحـرر ومـساواة وعـدالـة اجـتماعـية،
ارتــبط بــالــيسار كــل مــن الــعلمانــية واالشــتراكــية والــتقدمــية ،وكــان الــيساريــون عــلى الــدوام مــن
أشـ ــد املـ ــدافـ ــعني عـ ــن الحـ ــريـ ــات الـ ــعامـ ــة وحـ ــقوق اإلنـ ــسان وبـ ــشكل خـ ــاص حـ ــقوق األقـ ــليات
واملـهاجـريـن ،وشهـدت قـاعـات الـبرملـانـات األوروبـية أروع الـنماذج لـكفاح الـتيارات الـيساريـة مـن
أجل إعطاء املهاجرين حقوق املواطنة الكاملة.
***
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قـبل أيـام فـي أملـانـيا ،دعـا املـرشـح االشـتراكـي الـديـموقـراطـي الـذي يـنافـس مـيركـل عـلى مـنصب
املسـتشاريـة إلـى فـصل الـتالمـيذ املسـلمني مـن الجنسـني عـن بـقية الـتالمـيذ فـي جـميع مـدارس
أملــانــيا ،خــاصــة فــي األنشــطة الــريــاضــية .قــبل ذلــك وخــالل الــسنوات الــقليلة املــاضــية شهــدت
فـرنـسا ،وهـي مهـد ثـورة الحـريـات والـعدالـة االجـتماعـية ،حـوادث مـتكررة تـعبر عـن إعـادة إحـياء
ال ـ ــروح ال ـ ــعنصري ـ ــة ض ـ ــد ال ـ ــعرب واملس ـ ــلمني واألج ـ ــان ـ ــب ب ـ ــصورة ع ـ ــام ـ ــة ،ب ـ ــلغ ب ـ ــعضها ح ـ ــدود
االنحـطاط والـالمـعقول ،مـثل نـبش وتخـريـب مـقابـر املسـلمني فـي بـاريـس ،ومـثل هـذه الـحوادث
أص ــبحت ت ــتزاي ــد ف ــي م ــعظم أوروب ــا وال ــوالي ــات املتح ــدة ،وب ــدرج ــات م ــتفاوت ــة م ــن ال ــعنف ال ــذي
يصل لحد القتل وتخريب املمتلكات أحيانا.
***
أن ي ــمارس أت ــباع ال ــتيارات ال ــيمينية امل ــتطرف ــة م ــثل ه ــذه األف ــعال امل ــشينة أم ــر م ــفهوم ،ف ــهي
تنسجــم مــع أطــروحــاتــهم الــعدائــية ضــد املــهاجــريــن واألقــليات عــمومــا ،لــكن أن تــصدر دعــوات
ت ــمييز ع ــنصري م ــن ك ــبار ال ــيساري ــني ث ــم تج ــد م ــن ي ــصفق ل ــها ،فه ــذا م ــؤش ــر ب ــال ــغ الخ ــطورة
ي ــتطلب ج ــهودا ك ــبيرة م ــن ال ــحكوم ــات ال ــغرب ــية ل ــوق ــف ت ــنام ــي ح ــرك ــات ال ــعنصري ــة وم ــخاط ــر
ممارساتهم املتطرفة والعنيفة.
ال ش ــك أن ال ــوض ــع االق ــتصادي امل ــتردي ال ــذي تشه ــده أوروب ــا ن ــتيجة األزم ــات االق ــتصادي ــة
املــتالحــقة يــشكل عــامــال حــاســما فــي تــنامــي حــركــات الــتطرف والــعنف والــعنصريــة فــي هــذه
ال ــبلدان ،إذ ي ــنظر امل ــواط ــنون "األص ــليون" ل ــهم ب ــوص ــفهم أح ــد أس ــباب ت ــزاي ــد ال ــبطال ــة ف ــي
صـفوفـهم ،وهـذا يـدل عـلى جهـل كـبير نـتيجة الـحقد والـكراهـية الـلذيـن يـهيمنان عـلى الـعنصري
ال ــذي ينس ــب ك ــل أس ــباب التخ ــلف وت ــردي األوض ــاع إل ــى ه ــؤالء املس ــتضعفني ال ــذي ــن ي ــعان ــون
أكـثر مـن غـيرهـم مـن نـتائـج األزمـات االقـتصاديـة ،ويـتغاضـون عـن املتسـببون الـحقيقيون فـيها،
وهم الرأسماليون الجشعون.
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أملانيا الجديدة ..ومسلمون يعطلون نشر اإلسالم
ف ــي م ــعظم م ــقاط ــعات أمل ــان ــيا ت ــم خ ــالل ال ــسنوات ال ــقليلة امل ــاض ــية ال ــسماح ب ــتدري ــس ت ــعال ــيم
اإلســالم فــي املــدارس الــحكومــية ،إال أن الــخالفــات املــذهــبية والــطائــفية بــني مــمثلي التجــمعات
اإلسـالمـية هـناك حـول مـحتوى املـادة الـعلمية عـن اإلسـالم تسـببت فـي تـعطيل املـوضـوع الـذي
ي ــفترض أن ي ــكون م ــن أف ــضل وأك ــبر وس ــائ ــل ال ــدع ــوة ونش ــر دي ــن ال ــتوح ــيد ف ــي ق ــلب أوروب ــا.
ت ــخيلوا إذن ص ــورة اإلس ــالم وم ــا ال ــفكرة ال ــتي س ــتتكون ف ــي أذه ــان ال ــغرب ع ــن املس ــلمني؟!
هكذا تفعل الطائفية وهكذا تعمي الكراهية والحقد الطائفي قلوب املنتمني إليها.
***
أن ت ــسمح ال ــحكوم ــة األمل ــان ــية ب ــتدري ــس ت ــعال ــيم اإلس ــالم ف ــي م ــدارس ــها ،خ ــطوة ك ــبيرة وف ــرص ــة
عــظيمة لــم تــتوافــر ألي ديــن آخــر ،تــعبر بــوضــوح عــن حــالــة االنــفتاح والــتسامــح الــتي يــعيشها
هــذا الــبلد الــعظيم ،والــرغــبة الــصادقــة فــي طــي صــفحة الــنازيــني املــظلمة الــتي وصــمت أملــانــيا
بـالـعنصريـة واالنـغالق لـفترات طـويـلة ،وقـد شهـدت بـنفسي جـزءا مـن هـذا الـتحول الـكبير الـذي
ط ــرأ ع ــلى ال ــثقاف ــة األمل ــان ــية م ــنذ م ــطلع ال ــتسعينيات وح ــتى ال ــيوم ،والح ــظت اه ــتمام األمل ــان
ب ــاإلس ــالم ب ــشكل خ ــاص ،ح ــيث زادت م ــراك ــز ت ــعليم ال ــلغة ال ــعرب ــية ب ــشكل م ــلحوظ ،وانتش ــرت
بــكثرة الــكتب املــتعلقة بــاإلســالم والــقرآن الــكريــم وتــفسيراتــه فــي مــكتباتــها ،وكــذلــك زيــادة عــدد
املـساجـد ومـراكـز الـدعـوة ومـجالـس اإلفـطار الجـماعـي فـي رمـضان فـي كـبرى مـدنـها ،إضـافـة
إلـى الـقوانـني والتشـريـعات الـتي تـتعلق بـاملسـلمني وحـقوقـهم الـديـنية وغـيرهـا ،يـقابـل ذلـك تـعطش
كــبير لــدى كــثير مــن األملــان لــفهم اإلســالم ،ورغــبة شــديــدة لســد الــفراغ الــروحــي الــذي يــعانــي
منه الغرب بصورة عامة وخالل السنوات القليلة املاضية بشكل خاص.
كـل هـذا يـجعلنا أمـام أكـبر وأفـضل فـرصـة تـاريـخية لخـدمـة ديـن اهلل ونشـره بـني أفـضل شـعوب
األرض تـ ــعليما وثـ ــقافـ ــة وتـ ــقدمـ ــا ،ومـ ــع ذلـ ــك تـ ــأبـ ــى الـ ــطائـ ــفية الـ ــبغيضة إال أن تـ ــطل بـ ــرأسـ ــها
الشــريــر ،وتحــرم مــاليــني البشــر مــن فــرصــة الــتعرف عــلى عــظمة هــذا الــديــن وشــمولــيته وقــدرة
تش ــري ــعات ــه اإلل ــهية ع ــلى ت ــنظيم ح ــياة البش ــر ب ــأف ــضل ص ــورة .أل ــيس ف ــي اإلس ــالم م ــا يج ــمع
مـختلف املـذاهـب والـطوائـف مـن مـبادئ حـق وخـير ووحـدانـية ،ألـيس لـدى املسـلمني مـا يـتفقون
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ع ــلى ت ــقدي ــمه ل ــآلخ ــري ــن وي ــمكن أن ي ــقنعهم ب ــدخ ــول اإلس ــالم وال ــتأك ــيد ع ــلى أن ــه دي ــن ال ــنجاة
والرحمة والفضيلة والسالم؟!
***
أملـانـيا الـيوم ليسـت هـي أملـانـيا قـبل  20عـامـا ،فـهي أملـانـيا جـديـدة وعـظيمة بـاقـتصادهـا الـقوي
وص ــناع ــات ــها امل ــتميزة وم ــدن ــها الج ــميلة وان ــفتاح ــها ال ــثقاف ــي غ ــير املس ــبوق .أمل ــان ــيا ال ــيوم ت ــفتح
أبــوابــها للمســلمني لنشــر تــعالــيمهم الــتي يــدعــون أنــها ســمحة وتــدعــو للســالم واملــحبة ،إال أن
ال ــطائ ــفيني ب ــعقول ــهم ال ــصغيرة وأن ــان ــيتهم امل ــفرط ــة ي ــغلقون ك ــل ب ــاب م ــن أب ــواب ال ــخير وامل ــحبة.
قاتل اهلل الطائفية والطائفيني ..ما أقبحهم!
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بني الحركة و"الحراك"
الح ــراك االج ــتماع ــي ) (Social Mobilityه ــو االن ــتقال م ــن م ــكان ــة اج ــتماع ــية أو مس ــتوى
م ــعيشي أو اق ــتصادي أو س ــكني أو ث ــقاف ــي م ــعني إل ــى م ــكان ــة أخ ــرى ،إم ــا ل ــألع ــلى )أي م ــن
مكانة اجتماعية متدنية إلى مكانة أعلى( وإما لألسفل.
ف ــي ك ــل م ــجتمع ه ــناك "ت ــرت ــيب تس ــلسلي" ف ــي م ــختلف امل ــجاالت االج ــتماع ــية.ف ــي ال ــوض ــع
االق ــتصادي ه ــناك ف ــقراء وم ــتوس ــطو دخ ــل وأغ ــنياء وف ــاح ــشو ال ــثراء ،ف ــي امل ــكان ــة االج ــتماع ــية
هـناك نـبالء أو أشـراف أو سـادة وطـبقة وسـطى وطـبقة دنـيا ومـسحوقـون ومـنبوذون ،فـي الـديـن
ه ــناك ع ــام ــة ال ــناس وخ ــواص ال ــناس ورج ــال دي ــن أو رج ــال ك ــهنوت ،ف ــي م ــكان االق ــام ــة أو
الــسكن هــناك ســكان الــريــف وســكان الــباديــة وســكان املــدن أو الــحضر ،وفــي الــثقافــة هــناك
متعلمون وأنصاف متعلمني وجهلة ..الخ.
الحـراك االجـتماعـي بـاخـتصار يـعني االنـتقال مـن وضـع اجـتماعـي إلـى وضـع آخـر صـعودا أو
هبوطا.
***
الحـركـات االجـتماعـية ) (Social Movementsهـي مجـموعـة األفـعال أو الـجهود الـتي يـقوم
بــها عــدد مــن األشــخاص مــن أجــل تــحقيق هــدف أو مجــموعــة أهــداف مشــتركــة ،وهــي تــختلف
ع ـ ــن األح ـ ــزاب م ـ ــن ح ـ ــيث ال ـ ــتنظيم ال ـ ــرس ـ ــمي وان ـ ــتساب األع ـ ــضاء وال ـ ــدي ـ ــموم ـ ــة ،ف ـ ــالح ـ ــرك ـ ــات
االجـتماعـية تـكون مـؤقـتة وتجـمع أشـخاصـا مـن مـختلف الـتيارات واالتـجاهـات الـفكريـة ،وتـرتـبط
فقط بتحقيق األهداف ،فتنشأ من أجل مهمة محددة وتنتهي بانتهائها.
***
عـلميا ،مـا يحـدث فـي الـكويـت هـو "حـركـة اجـتماعـية" ولـيس "حـراك" ،والحـركـات االجـتماعـية قـد
تــكون ســياســية ،وقــد تــوجــه نــحو أي نــظام مــن الــنظم االجــتماعــية األخــرى ،فــقد تــكون حــركــة
تـصحيح فـي نـظام اقـتصادي فـاشـل ،أو حـركـة اصـالح سـياسـي لـنظام غـير مسـتقر ،أو حـركـة
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اص ــالح ت ــرب ــوي أو دي ــني أو أي م ــجال آخ ــر .وال ــتاري ــخ ع ــرف ال ــعدي ــد م ــن ن ــماذج الح ــرك ــات
االجتماعية ،بعضها تكلل بالنجاح وبعضها أصيب بالفشل.
م ــن امل ــهم أي ــضا ال ــتمييز ب ــني الح ــرك ــات االج ــتماع ــية وب ــني ال ــثورات ،وال ــعام ــل ال ــحاس ــم ف ــي
ال ــتمييز ب ــينهما ي ــرت ــبط ب ــأم ــري ــن ،األول ه ــو ن ــوع ال ــتغيير ،ف ــيكون ال ــتغيير ف ــي ال ــثورات ش ــام ــال
وجــذريــا )راديــكالــي( ،بــينما فــي الحــركــات يــكون جــزئــيا ومــوجــها نــحو نــظام أو مــجال محــدد،
والــثانــي يــتعلق بــالــوســائــل املســتخدمــة ،فــفي الــثورات عــادة يــكون الــعنف هــو الــوســيلة األبــرز،
بـينما الحـركـات االجـتماعـية تـعمل عـادة ضـمن الـقوانـني والـنظم املـعمول بـها .ولـذلـك مـن املـهم
أن ت ــعي األن ــظمة ال ــحاك ــمة أن الح ــرك ــات االج ــتماع ــية ق ــد ت ــنتقل وت ــتحول م ــن ك ــون ــها ح ــرك ــة
اجـتماعـية سـلمية هـدفـها إصـالح خـلل بـسيط فـي أحـد الـنظم االجـتماعـية ،إلـى "ثـورة" شـامـلة
إذا م ــا ط ــال أم ــده ــا ول ــم ت ــتجاوب م ــعها الس ــلطة ب ــصورة ت ــخفف م ــن ح ــدت ــها وت ــمنع ت ــراك ــم
الغضب فيها ووصوله لحد االنفجار.
***
ال يــوجــد فــي أي عــلم مــن الــعلوم االجــتماعــية مــصطلح "حــراك ســياســي" أو "حــراك إعــالمــي"
وغــيرهــا مــن املــفاهــيم املــضللة والــتي تــنم عــن جهــل كــبير وخــلط واضــح فــي املــفاهــيم .واملــسألــة
هــنا ليســت شــكلية عــلى االطــالق ،وهــي أيــضا ليســت مجــرد حــرص عــلى الــدقــة واالســتخدام
األمــثل لــلمفاهــيم الــعلمية ،وإنــما تــتجاوز ذلــك إلــى قــضية أهــم ،وهــي أن هــذا الخــلط الــواضــح
فـي املـفاهـيم يـدل بـوضـوح عـلى أن مـن يـتصدر "الحـركـة االجـتماعـية" الـحالـية فـي الـكويـت هـم
فــي الــغالــب مــن غــير أهــل الــعلم واالخــتصاص ،وهــذا يــعني عــدم وجــود أي مشــروع ســياســي
أو رؤيـة ملـا يـنبغي أن يـكون ،وإنـما املـسألـة بـرمـتها مجـرد ضـيق وحـنق مـن سـوء إدارة الـدولـة
وان ــتشار م ــظاه ــر ال ــفساد ف ــيها ب ــكثرة وغ ــياب واض ــح ل ــتطبيق ال ــقان ــون أو الزدواج ــية امل ــعاي ــير
ع ــند ت ــطبيقه ،ب ــاخ ــتصار ه ــي ح ــال ــة غ ــضب م ــبررة .أم ــر ج ــيد أن ي ــغضب ال ــناس ع ــند ت ــفشي
ال ــفساد ،ل ــكنه أم ــر خ ــطير أن ي ــكون ال ــغضب ف ــوض ــوي ــا ب ــال أه ــداف واض ــحة وق ــيادات واع ــية
تضبطه وتضمن احتواءه وعدم خروجه عن السيطرة.
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شوكوالتة فاخرة
ب ــيير م ــارك ــول ــيني أح ــد أشه ــر ص ــان ــعي ال ــشوك ــوالت ــة ف ــي ب ــلجيكا ،ي ــتميز م ــصنعه ب ــإع ــداد
مجـموعـة مـتنوعـة مـن الـنكهات واألشـكال واألنـواع الـفاخـرة مـن الـشوكـوالتـة ،وسـر تـميزه يـكمن
فــي اجــتهاده حــيث يحــرص عــلى انــتقاء أجــود أنــواع حــبوب الــكاكــاو ،بــل ويــسافــر بــنفسه إلــى
مـدغـشقر ويـقضي مـع املـزارعـني أسـابـيع وأيـامـا لـضمان جـودة املـحصول ونـوعـية الـحبوب .قـبل
أيـام عـرضـت قـناة دويـتشة فـيلله بـرنـامـجا عـنه ،شـاهـدتـه فـي بـدايـة الـبرنـامـج وهـو فـي مـصنعه
ف ــي ب ــلجيكا ،يش ــرح للج ــمهور ط ــري ــقته ال ــخاص ــة ف ــي إع ــداد ال ــشوك ــوالت ــة ال ــفاخ ــرة ،ف ــتنتقل
الــكامــيرا بــني أرجــاء املحــل لــتأخــذ لــقطات فــعلية لــلزبــائــن وهــم يــتذوقــون ويشــترون ..كــانــوا فــي
غاية السعادة والفرح.
ث ــم ت ــنتقل ال ــكام ــيرا م ــع م ــارك ــول ــيني إل ــى م ــدغ ــشقر ،ال ــذي ي ــتوج ــه إل ــى مج ــموع ــة م ــن م ــزارع
الـكاكـاو الـكبيرة فـماذا نـرى ؟ أسـر مـمتدة تـعمل بـكل أفـرادهـا ،مـن الجـد إلـى الـحفيد فـي تـلك
امل ــزارع ،ب ــأي ــاد م ــتشققة وأج ــساد ه ــزي ــلة ووج ــوه ي ــغطيها الح ــزن وال ــبؤس.

ث ــمرة ال ــكاك ــاو

تــتطلب ســتة أشهــر مــن الــعنايــة حــتى تــنضج ،ثــم تــبدأ بــعدهــا رحــلة عــمل شــاقــة ومــضنية فــي
جـمع املـحاصـيل وفـتح الـثمر وتجـميع الـحبوب ثـم فـرزهـا ثـم تـجفيفها ثـم تخـميرهـا ثـم تـنظيفها
ث ــم ت ــعبئتها ..ال ــخ ،ع ــمل ش ــاق وم ــتعب ي ــشارك ف ــيه الج ــميع م ــن ال ــصباح ح ــتى امل ــساء ،وف ــي
الــنهايــة يــبيعون الــحبوب لــبيير مــاركــولــيني بــثمن بــخس يــوفــر لــهم بــالــكاد مــتطلبات الــبقاء عــلى
قيد الحياة.
املـؤلـم فـي األمـر ،أنـه ال أحـد مـن هـذه الجـموع البشـريـة الـتي حـولـتها آلـة الـرأسـمالـية الـجشعة
إلــى آالت ،ال أحــد مــنهم تــذوق فــي حــياتــه قــطعة شــوكــوالتــة وال يــعرفــون أصــال طــعمها عــندمــا
ت ــعود ال ــكام ــيرا إل ــى ب ــلجيكا م ــرة أخ ــرى ،م ــع م ــارك ــول ــيني وم ــحالت ــه الفخ ــمة وزب ــائ ــنه األغ ــنياء،
تـدرك حجـم املـأسـاة والـتناقـض الـصارخ بـني عـالـم الـفقراء بـكل مـا فـيه مـن بـؤس وشـقاء ،وعـالـم
األغنياء بكل ما فيه من شوكوالتة فاخرة.
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إسرائيل والنيل
اس ــتطاع ال ــصهاي ــنة ف ــي فلس ــطني امل ــحتلة أن ي ــحصلوا ع ــلى ع ــقد م ــع دول ــة ج ــنوب ال ــسودان
الــناشــئة يــتيح لــهم الــعمل عــلى مــياه الــنيل بــتنقيته وتــنظيم تــصريــفه ،وهــذا يــعني أن إســرائــيل
س ــتتحكم ب ــمياه ال ــنيل ووص ــول ــه ال ــى م ــصر ،ي ــعني أن ــها أص ــبحت ت ــمسك ب ــزم ــارة رق ــبة م ــصر
وس ــتتحكم ب ــقرارات ــها ب ــعد أن ت ــحكمت ب ــمياه ــها .ب ــال ــتأك ــيد س ــيصرخ ع ــباق ــرت ــنا م ــن م ــثقفي
السـلطة بـأن هـذا غـير صـحيح ،وسـيضحكون عـلى هـذا الـواقـع ويـصفونـه بـأسهـل تـهمة مـعلبة
وجـ ــاهـ ــزة لـ ــديـ ــهم ،وهـ ــي "نـ ــظريـ ــة املـ ــؤامـ ــرة" .والـ ــحق أنـ ــها ال مـ ــؤامـ ــرة وال بـ ــطيخ ،هـ ــذا تـ ــفكير
اســتراتــيجي مــنظم يــقوده أفــراد يــحبون أوطــانــهم ويخــدمــونــها فــعال ولــيس قــوال وشــعارات كــما
هو حالنا.
املـسألـة بـبساطـة وبـحقائـق واضـحة ،إسـرائـيل حـليفة لـلواليـات املتحـدة ،والـواليـات املتحـدة فـعلت
كـ ــل شـ ــيء لـ ــتمزيـ ــق الـ ــسودان ودعـ ــم انـ ــفصال جـ ــنوب الـ ــسودان ،وهـ ــذا مـ ــا حـ ــصل وهـ ــا هـ ــي
إس ــرائ ــيل ت ــجني أول ــى ث ــمار ه ــذا التخ ــطيط .ال ــوالي ــات املتح ــدة ت ــدخ ــلت ب ــشكل س ــاف ــر ب ــاس ــم
االن ــسان ــية وح ــماي ــة ش ــعب دارف ــور م ــن اض ــطهاد ح ــكوم ــة ال ــبشير ،ف ــأي ــن ه ــي وأي ــن م ــواق ــفها
اإلن ــسان ــية م ــما يح ــدث م ــن م ــجازر ل ــلشعب ال ــسوري أو م ــن م ــجاع ــات ال ــيمن أو م ــن م ــذاب ــح
أراك ــان وغ ــيره ــا؟! امل ــسأل ــة واض ــحة ،وه ــي ف ــي ال ــحقيقة ف ــي ع ــال ــم ال ــسياس ــة ال غ ــبار ع ــليها،
فـهؤالء يـعملون لخـدمـة مـصالـحهم وهـو أمـر مشـروع فـي هـذا الـعالـم الـقذر ،املـشكلة فـينا نـحن
ال ــعرب واملس ــلمني ،م ــمن ن ــبحث ع ــن م ــواق ــف إن ــسان ــية وأخ ــالق ــية ونس ــتجدي ال ــدع ــم وال ــتدخ ــل
إلنقاذ املستضعفني واملساكني في عالم ال تحركه سوى املصالح االقتصادية.
اثـنتان وعشـرون دولـة عـربـية تـملك مـعظم ثـروات الـعالـم ،وفـيها مـا فـيها مـن مـنابـع املـياه والـنفط
وأهـم املـمرات البحـريـة والـجويـة واألرضـية ،فـيها الـعقول والـطاقـات البشـريـة الـهائـلة وكـل عـوامـل
الــنجاح وســيادة الــعالــم ،ومــع هــذا هــي فــي قــاع الــعالــم ،وشــعوبــها مــن أهــون شــعوب األرض
ودمــهم أرخــص مــن الــتراب ،كــل هــذا بســبب األنــظمة الــفاشــلة الــتي تــحيط نــفسها بــعصابــات
ف ــاس ــدة ت ــؤم ــن ل ــها ال ــبقاء واالس ــتمرار .اث ــنتان وعش ــرون دول ــة ل ــيس ف ــيها دول ــة واح ــدة ل ــدي ــها
مش ــروع ب ــناء دول ــة ون ــهوض ب ــأم ــة ،ال ش ــيء ف ــيها س ــوى مش ــروع ال ــحكم وال ــبقاء ف ــي الس ــلطة
مهما كلف ذلك من ذل وخنوع وانهيار وتراجع.
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***
م ــصر ت ــملك م ــقوم ــات ال ــنجاح وال ــنهوض ،ول ــدي ــها أوراق ق ــوة ل ــعل أه ــمها ق ــناة ال ــسوي ــس ،ل ــكن
املــشكلة أن الــشعب املــصري الــيوم مــنقسم إلــى جــزء "يــتمنى" فشــل الــرئــيس محــمد مــرســي،
وجـزء "يـعمل" فـعال عـلى إفـشالـه ،كـل هـذا بسـبب مـواقـف مسـبقة وأفـكار نـمطية عـن االخـوان
املسلمني ،فكيف ستنهض مصر وتتقدم إذن؟!
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االحتالل العراقي
ي ــصادف ي ــوم ال ــثان ــي م ــن اغس ــطس ذك ــرى م ــرور  22ع ــام ــا ع ــلى ال ــغزو ال ــعراق ــي واح ــتالل
الـكويـت عـام  ،1990فـماذا تـعلمنا مـن تـلك التجـربـة الـقاسـية؟ يـقول األملـان :إذا لـم تـكن تـتقدم
إلـى األمـام ،فـأنـت إذن تـتراجـع إلـى الخـلف .فـأيـن نـحن ومـا هـو وضـعنا بـعد كـل هـذه املـسيرة
الطويلة من التاريخ؟
***
ي ــؤك ــد ع ــلماء االج ــتماع أن ال ــدول ال ــتي ت ــتعرض الح ــتالل أو ح ــروب ،وال تس ــتخدم ال ــتوص ــيف
السـليم للحـدث ،وتـقوم بـتغيير الـحقائـق الـتاريـخية )غـالـبا بسـبب مـجامـالت أو خـوف( فـإن ذلـك
يـؤثـر عـلى الـشعور بـاالنـتماء والـوالء لـلوطـن ،ويـفقد املـواطـنني الـثقة بـحكومـتهم الـوطـنية .تـأمـلوا،
أليس هذا ما يحدث في الكويت؟
***
ق ــد ي ــكون ل ــلحكوم ــة ح ــساب ــات ــها وم ــجام ــالت ــها ،ل ــكن ب ــالنس ــبة ل ــنا وألوالدن ــا وأي ــضا أله ــلنا ف ــي
الـعراق ،مـمن نـعتقد بـأنـهم أيـضا عـانـوا مـن هـذا االحـتالل كـما عـانـينا وتـضرروا كـما تـضررنـا،
لـ ــكن ملـ ــصلحة الجـ ــميع يـ ــجب أن نـ ــسمي األشـ ــياء بـ ــأسـ ــمائـ ــها ،مـ ــا حـ ــصل هـ ــو غـ ــزو عـ ــراقـ ــي
واح ــتالل ع ــراق ــي ل ــلكوي ــت ،ص ــدام حس ــني ك ــان وق ــتها رئ ــيسا ل ــلعراق ،وه ــو ص ــاح ــب ال ــفكرة
واالط ــماع والج ــرائ ــم واألخ ــطاء ،ل ــكن م ــن غ ــزا ال ــكوي ــت واح ــتلها غ ــدرا ه ــو ال ــعراق ،ال ــجيش
الــعراقــي الــنظامــي والــجيش الــشعبي ..هــذه حــقائــق تــاريــخية ال يــمكن تــجاوزهــا .أمــا مــسألــة
ال ــتسام ــح وإع ــادة ب ــناء ال ــعالق ــات وت ــقوي ــتها م ــن ج ــدي ــد فه ــذه م ــسأل ــة أخ ــرى ،ت ــتطلب س ــلوك
وم ــظاه ــر ح ــسن ال ــجوار وأف ــعال ت ــترج ــم ع ــلى أرض ال ــواق ــع ،وم ــن م ــصلحتنا ج ــميعا أن ن ــبني
عالقات ثنائية جيدة ،لكن هذا لن يلغي التاريخ.
***
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كــل الــدول الــتي قــامــت فــي لحــظة تــاريــخية بــنفس مــا قــامــت بــه الــعراق ضــد الــكويــت ،قــدمــت
االعـتذار والـتعويـضات ولـم يـمنعها ذلـك مـن إعـادة بـناء عـالقـاتـها مـن جـديـد ،ولـم تـزور الـتاريـخ
وت ــقلب ال ــحقائ ــق ،ف ــها ه ــي أمل ــان ــيا ت ــقدم ك ــل س ــنة اع ــتذاره ــا لج ــميع ال ــدول ال ــتي ت ــضررت م ــن
االح ــتالل األمل ــان ــي ،ول ــم ت ــزور ال ــتاري ــخ وت ــدع ــي أن ــه اح ــتالل "ه ــتلري" .ع ــلينا أال نخ ــلط ب ــني
ال ــتسام ــح وامل ــصال ــحة وإع ــادة ب ــناء ال ــعالق ــات األخ ــوي ــة ..وب ــني ح ــقائ ــق ال ــتاري ــخ .ال ــعراق ق ــام
ب ــاح ــتالل ال ــكوي ــت ع ــام  1990ث ــم تح ــررت ال ــكوي ــت ب ــفضل اهلل ع ــز وج ــل ث ــم ب ــجهود أش ــقائ ــنا
وأص ــدق ــائ ــنا ،ه ــذا ت ــاري ــخ ال ي ــمنع ال ــتسام ــح ،ب ــل ي ــزي ــده ق ــوة اذا ص ــدق "أش ــقاؤن ــا" ال ــعراق ــيني
وتعاملوا معنا كدولة تسامت على جراحها وتسامحت ومدت يد الصداقة والسالم.
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شريط أحمر
شــاب أمــيركــي أبــيض فــتح الــنار عــلى الجــمهور فــي دار ســينما وقــتل  14وجــرح  ،50حــادث
يـتكرر دائـما بـاخـتالف الـتفاصـيل فـي أمـيركـا وأوروبـا ،الـغريـب فـي األمـر أن يـصدر مـن قـناة
اخــباريــة عــلى درجــة عــالــية مــن االحــتراف مــثل قــناة الجــزيــرة خــبر يــقول فــيه املــذيــع "ال تــوجــد
ش ــبهة ع ــمل إره ــاب ــي وراء ال ــحادث" ،ف ــإذا ك ــان ق ــتل  14وج ــرح  50م ــن ج ــمهور آم ــن به ــذه
الـوحـشية بـفتح الـنار عـليهم بـال تـمييز وبـال ذنـب لـيس عـمال إرهـابـيا ،فـما هـو الـعمل اإلرهـابـي
إذن؟ أن يكون الفاعل مسلما!
***
بــبساطــة واخــتصار" ،الــشعور" بــالقهــر والــظلم وغــياب الــعدالــة وانــتشار الــفساد يــتحول الــى
بـركـان غـضب وثـورة عـارمـة اذا لـم يـتم احـتواؤه والـتخفيف مـن وطـأتـه .مـا حـرك الـثورات قـديـما
ه ــو ال ــذي ح ــرك ال ــثورات ح ــدي ــثا ،ال ــشعور ب ــال ــظلم والقه ــر وان ــتشار ال ــفساد ..وه ــو م ــا ي ــتشكل
ب ــقوة ف ــي ن ــفوس ال ــكثيري ــن وي ــزداد ي ــوم ــا ب ــعد ي ــوم ف ــي ب ــالدن ــا ،وم ــع األس ــف دون ان ي ــقاب ــله
اجراءات اصالحية تخفف من حدة الشعور بالظلم والقهر .ناقوس خطر.
***
كـنت أظـن أن بـاكسـتان "دولـة إسـالمـية" ،فـرحـت كـثيرا المـتالكـها السـالح الـنووي ،كـنت أظـن
أن ــه س ــيكون م ــصدر ق ــوة وع ــزة للمس ــلمني ..ي ــا لس ــذاج ــتي ،ف ــهاه ــم املس ــلمون ي ــقتلون وتنح ــر
رقابهم بالسكاكني كل يوم هنا وهناك ،وباكستان تتفرج!
***
الشريط االحمر )عاجل( لم يغب عن شاشة اخبار الجزيرة منذ .2003
***
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ح ــزب ال ــبعث ت ــأس ــس ف ــي س ــوري ــة وال ــعراق م ــع م ــيشيل ع ــفلق ،أق ــيم ع ــلى أس ــس "ال ــعروب ــة"
ومـبادئ ال ديـنية ،إال أن الـديـن كـان دومـا حـاضـرا ،بـل الـطائـفية كـانـت أكـثر حـضورا ،فـصدام
حس ــني )ال ــسني( اضطه ــد ال ــشيعة ف ــي ال ــعراق وق ــات ــلهم ف ــي إي ــران ،ف ــي ح ــني اتخ ــذ ح ــاف ــظ
االسـد )الـشيعي( إيـران الـشيعية حـليفا اسـتراتـيجيا وصـديـقا دائـما ،وهـاهـو ابـنه يـقتل الـسنة
بــكل وحــشية ،فــأيــن هــي مــبادئ الــبعث وأيــن الــعروبــة الــتي يــتغنون بــها؟ انــها الــطائــفية الــنتنة
التي حولت الشعب العربي إلى "أعداد قتلى" في شريط االخبار العاجلة!
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خربشات حول الرأسمالية الجشعة
ليس ــت ال ــرأس ــمال ــية ك ــلها ش ــر م ــطلق ،ول ــكن امل ــشكلة ت ــكمن ف ــي "ال ــرأس ــمال ــية ال ــجشعة" وه ــي
الــتي تــكونــت بــفعل فــالســفة االقــتصاد الــكالســيكيني أمــثال ريــكاردو وآدم ســميث ،وبــالتحــديــد
مــع مــطالــبتهما بــرفــع كــل أنــواع الــقيود والــضوابــط )دعــه يــعمل دعــه يــمر( وتــرك الــسوق لــينظم
نـفسه بـنفسه مـن خـالل "الـيد الـخفية" الـتي بشـر بـها سـميث ،فـمع هـذه الـفكرة أصـبح ألسـوأ
مــا فــي الــنفس البشــريــة مــن رذائــل )الــجشع( بــيئة خــالقــة ،فظهــر االحــتكار وظهــرت الــدعــايــة
الــتي أصــبحت عــلما يــدرس ســلوك البشــر وطــبائــعهم مــن أجــل الــتأثــير عــليهم وتــحويــلهم إلــى
"أدوات" ووســائــل اســتهالكــية .فــي الــرأســمالــية الــجشعة غــابــت كــل الــقيود والــضوابــط ،فــبات
أمــرا مــقبوال أن يــتحالــف ســياســي فــاســد مــع رأســمالــي جــشع مــن أجــل إشــعال حــرب هــنا أو
صـراع هـناك لـحصد مـاليـني األبـريـاء بـكل عـنف ووحـشية وبـشاعـة ،مـادام "الـسوق" يسـتوعـب
ويسمح بتصريف السالح.
***
الــريــاضــة كــانــت مــيدانــا رائــعا لــترســيخ مــفهوم املــنافــسة الشــريــفة وتــعزيــز مــفهوم "الــخصومــة"،
فـ ــي الـ ــريـ ــاضـ ــة يـ ــبذل كـ ــل طـ ــرف جهـ ــده ليهـ ــزم خـ ــصمه ،والـ ــخصم هـ ــنا لـ ــيس "عـ ــدوا" وإنـ ــما
"مـ ــنافـ ــس" ،لـ ــه نـ ــفس الـ ــحقوق مـ ــن الـ ــتقديـ ــر واالحـ ــترام والـ ــوجـ ــود كـ ــطرف مـ ــقابـ ــل .ثـ ــم دخـ ــلت
الــرأســمالــية الــجشعة وحــولــت هــذا املــيدان الــصحي والــتربــوي إلــى "ســوق" آخــر ،أفــرغــته مــن
كــل الــقيم األخــالقــية ،وقــضت فــيه عــلى مــفهوم املــنافــسة والــخصومــة والــقدوة الــحسنة والــجسم
السـليم ،ولـذلـك ال غـرابـة أن تمتلئ املـالعـب بـأحـداث الـعنف والـشغب ،وال غـرابـة أن يـقدم فـريـق
كــرة قــدم بــأكــمله دعــايــة تــلفزيــونــة ملشــروب غــازي يــضر بــالــصحة ويــتعارض مــع أبســط قــواعــد
الــريــاضــة ،هــكذا حــولــت الــرأســمالــية الــجشعة الــالعــبني إلــى ســلعة ،تــباع وتشــترى وتســتخدم
لـلترويـج لسـلعة أخـرى ،بـل حـتى مـتعة املـشاهـدة حـرم مـنها الـناس وأصـبحت الـريـاضـة وسـيلة
الحتكار حقوق بث املباريات وبيعها بأسعار يعجز عنها ماليني الناس حول العالم.
***
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وم ــا أفس ــدت ــه ال ــرأس ــمال ــية ال ــجشعة ف ــي االق ــتصاد وان ــعكاس ــه ع ــلى م ــختلف م ــناح ــي ح ــياة
البشــر ،فــي الــريــاضــة والــتربــية والــصحة بــل وحــتى الــديــن ،ال يــقل خــطورة عــما أفســدتــه فــي
ال ــدي ــموق ــراط ــية ،ح ــيث ت ــراج ــعت ك ــل ال ــقيم ال ــنبيلة ال ــتي ن ــادى ب ــها ال ــفالس ــفة واملبش ــرون ح ــول
اإلخــاء واملــساواة والــتعايــش الســلمي ،بــل وذهــبت تــضحيات كــل أولــئك الــذيــن قــدمــوا أرواحــهم
لخــدمــة الســالم واملــحبة لــإلنــسانــية هــباء مــنثورا بســبب تــحالــفات الــرأســمالــيني الــجشعني مــع
الــسياســيني الــفاســديــن ،فــأصــبحت املــواقــف الــسياســية تتخــذ بــكل وضــوح بــناء عــلى املــصالــح
االقـتصاديـة فـقط ال غـير ،وأصـبح قـتل مـاليـني البشـر أمـرا مـقبوال هـنا ،بـينما قـتل عشـرة هـناك
أمـر مـرفـوض ويسـتدعـي تـدخـال عـسكريـا حـاسـما فـقط مـن أجـل إتـمام صـفقة تـجاريـة ،تـمامـا
كــما فــعلت حــكومــات "الــعالــم الحــر" حــني تــركــت مــاليــني البشــر يــموتــون بســبب فــيروس بــسيط
ف ــي أف ــري ــقيا ول ــم ت ــقدم ل ــهم امل ــضادات ال ــحيوي ــة واألم ــصال ،ألن ــها دول ف ــقيرة" .ال ــعال ــم الح ــر"
وحـقوق اإلنـسان وخـطابـات الـسياسـيني األفـاقـني كـلها أصـبحت مـزيـفة نـزعـت عـنها الـرأسـمالـية
الجشعة كل أقنعة اإلنسانية البريئة ..حتى أصبح العالم جيفة بال قلب وال روح !
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من أحاديث رمضان
ف ــي ب ــداي ــة الخ ــمسينيات ق ــام ال ــزع ــيم ال ــصيني م ــاو ت ــسي ت ــون ــغ ب ــزي ــارة مل ــوس ــكو ،ال ــتقى ف ــيها
س ــتال ــني ،وتعه ــد ف ــي خ ــطاب أم ــام ــه ان ت ــحقق ال ــصني "ال ــقفزة ال ــكبرى" خ ــالل س ــنوات ق ــليلة،
وأن تتخـطى صـادراتـها مـن املـحاصـيل الـزراعـية صـادرات الـواليـات املتحـدة .عـاد مـاو لـلصني،
ثــم بــدأت أكــبر عــملية تــعذيــب مــنظم فــي الــتاريــخ ،حــيث أجــبر مــاليــني البشــر عــلى الــعمل لــيل
نـهار ،مـقابـل حـرمـانـهم مـن الـطعام لـتوفـير املـحاصـيل وزيـادة الـصادرات .وبحـلول عـام 1959
م ــات أك ــثر م ــن  45م ــليون ش ــخص ف ــي ال ــصني "ج ــوع ــا" ..ك ــل ه ــذا بس ــبب ج ــنون ش ــخص
واحد ،أراد ان يتباهى أمام مجنون آخر.
***
وزي ـ ــر ال ـ ــخارج ـ ــية وم ـ ــندوب ل ـ ــيبيا ل ـ ــدى األم ـ ــم املتح ـ ــدة ال ـ ــساب ـ ــق وص ـ ــدي ـ ــق ال ـ ــقذاف ـ ــي امل ـ ــقرب
عــبدالــرحــمن شــلقم فــي شــهادتــه لــلتاريــخ أظهــر كــل عــيوب الــقذافــي ووصــفه بــالــجنون والــغباء
والحـماقـة ،قـال عـنه انـه قـصير وكـان يـلبس كـعبا عـالـيا ألنـه ال يـحتمل الـوقـوف بـجانـب شـخص
أطـول مـنه وكـان وكـان ..كـل هـذا بـعد مـوتـه ،وهـو الـذي أمـضى مـعه وفـي خـدمـته أكـثر مـن 30
س ــنة .ك ــذل ــك ف ــعل م ــسؤول امل ــقر ال ــرئ ــاس ــي ل ــلرئ ــيس امل ــصري ال ــساب ــق مح ــمد ح ــسني م ــبارك
الـلواء شـفيق الـبنا ،والـذي أخـذ يسـرد عـلى محـطات الـتلفزة هـنا وهـناك كـل صـغيرة وكـبيرة عـن
حــياة الــرئــيس الــسابــق الــخاصــة فــي بــيته ومــع زوجــته وأوالده ،حــتى قــال عــنه انــه "عــلى طــول
ســكران ومــا بــيصليش" .وبــاملــثل فــعل كــثير مــمن كــانــوا مــقربــني مــن الــقادة بــعد زوال حــكمهم،
وم ــا ه ــذا إال دل ــيل ن ــقص ف ــي ال ــرج ــول ــة وال ــشهام ــة وال ــوف ــاء وح ــسن الخ ــلق ،وأم ــثال ه ــؤالء م ــمن
يــتحولــون فــجأة بــعد ســقوط زعــيمهم إلــى مــصلحني ونــاقــديــن يــدعــون أنــهم "نــصحوا الــريــس"
وحـ ــذروه واعـ ــترضـ ــوا عـ ــلى تـ ــصرفـ ــاتـ ــه وعـ ــملوا كـ ــذا وفـ ــعلوا كـ ــذا ..أمـ ــثال هـ ــؤالء ال يسـ ــتحقون
االح ــترام وال أن ت ــفتح ل ــهم أب ــواب اإلع ــالم ل ــيبثوا أك ــاذي ــبهم ع ــلى ال ــناس وي ــصنعوا ألن ــفسهم
أمجادا على قفا زعماء خدموهم وساهموا في كل جرائمهم.
***
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يــقال ان "اإلرهــاب" قــد أوجــد ســوقــا جــديــدا ملــكافــحته ،وهــو ســوق مــنتعش وأربــاحــه مــضمونــة
وتفوق أرباح أي عمل تجاري آخر.
***
ف ــي ال ــكوي ــت ل ــدي ــنا م ــشكلة ف ــي إدارة ال ــبلد ،م ــثل ك ــل ب ــلدان ال ــعال ــم .ه ــذه امل ــشكلة أوج ــدت
مـ ــشكلة أخـ ــرى أصـ ــبحنا نـ ــعيشها الـ ــيوم بـ ــوضـ ــوح تـ ــتعلق بـ ــالحـ ــديـ ــث عـ ــن املـ ــشكلة األولـ ــى أو
"امل ــشكلة األص ــلية" ،ف ــي ت ــوص ــيفها وتح ــدي ــد أس ــباب ــها وع ــوام ــل ت ــفاق ــمها واملتس ــببني ف ــيها وم ــا
إلـى ذلـك ،ولـكي نـتمكن مـن حـل املـشكلة األصـلية ،نـحتاج أوال إلـى حـل املـشكلة الـتي تـفرعـت
عـنها ،لـكي تـتوافـر حـينها بـيئة سـياسـية واجـتماعـية يـكون فـيها لـلنقد والتحـليل والحـلول مـعنى
مفهوما ولغة مشتركة وأفكارا تقبل التطبيق.
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من مفارقات الثقافة الكويتية
مــتابــعة مــا يجــري فــي عــاملــنا الــعربــي تــرهــق الــنفس وتــؤلــم الــضمير وتــكرس الخــذالن والــيأس،
أم ــا م ــتاب ــعة م ــا يج ــري ف ــي ال ــكوي ــت ف ــقصة أخ ــرى ،ت ــؤدي إل ــى ال ــجنون والح ــماق ــة ع ــلى أق ــل
تـقديـر .مـاذا تـريـد السـلطة؟ ومـاذا تـريـد املـعارضـة؟ ومـاذا يـريـد الـشعب؟ ال أحـد يـعرف ..الـكل
مـنهمك ـ ومـنذ سـنني ـ بـاجـترار خـطاب سـياسـي تـافـه وكـاذب تـجاوزتـه الـشعوب بـأفـعال ،وهـا
هي تعيد ترتيب ذاتها بكرامتها ،رغم فداحة الثمن.
***
الـكل يحـرض ،لـكن ال أحـد يـفعل ،الـكل يـريـد الـجنة ،لـكن ال أحـد يـريـد أن يـموت ،والـكل يـبكي
ويندب ويتحسر فمن املسؤول؟
***
فـي ثـقافـتنا الـكويـتية ،أمـر عـادي جـدا أن تـرى ثـناء ومـبالـغة فـي املـديـح لـدرجـة الـتقديـس ألحـد
األش ــخاص ،ل ــيس ألن ــه يس ــتحق ذل ــك ،وإن ــما ف ــقط ن ــكاي ــة ف ــي خ ــصمه .ه ــذا ح ــال ــنا م ــع أت ــباع
الـ ــحكومـ ــة وأتـ ــباع املـ ــعارضـ ــة مـ ــن عـ ــشاق تـ ــقديـ ــس األشـ ــخاص والـ ــباحـ ــثني عـ ــن "رمـ ــوز" .أمـ ــا
الـواقـعيون والـعقالء ،فـهم فـي حـيرة مـن أمـرهـم ،هـل يخـرجـون لـلتظاهـر فـي سـاحـة اإلرادة أم
ال؟ فـالـبلد "حـالـه واقـف" والـفساد يـزيـد ويـكبر والـنيران تتفجـر حـولـنا والـوضـع خـطير والـحكومـة
ن ــاي ــمة ف ــي العس ــل وك ــأن ــها ال ت ــسمع وال ت ــرى وال ت ــفهم ،وف ــي امل ــقاب ــل امل ــعارض ــة ت ــبدو غ ــير
منسج ــمة ول ــم ت ــحترم ال ــتزام ــات ــها وس ــارع ــت إل ــى خ ــداع ــهم بمج ــرد وص ــول ــهم ل ــلبرمل ــان ،ف ــتغيرت
األول ــوي ــات ال ــتي أع ــلنوا ع ــنها ق ــبل االن ــتخاب ــات وت ــحول ــوا إل ــى غ ــول ب ــدي ــل ع ــن غ ــول ال ــحكوم ــة،
ك ــاله ــما سيئ وك ــاله ــما دون مس ــتوى ال ــطموح وال ــوع ــي وال ــقدرة ع ــلى ت ــقدي ــر م ــصلحة ال ــبالد
والعباد.
***
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يــدرك الــكثيرون أن مــعظم الــسياســيني فــي الــحكومــة والــبرملــان هــم ســبب املــشكلة ،فــالــحكومــة
كــرســت الــفوضــى والــفساد وكســر الــقانــون ،والــنواب رســخوا االنــقسام والــفئويــة وجــعلوهــا فــوق
ال ــوط ــن .وامل ــشكلة ليس ــت ف ــي ع ــدم وج ــود ش ــخصيات ج ــدي ــدة تح ــل مح ــل ال ــشخصيات ال ــتي
أث ــبتت فش ــلها م ــنذ أع ــوام ،امل ــشكلة أن م ــن ي ــطرح ن ــفسه ك ــبدي ــل ال ي ــبدو أن ــه م ــختلف ع ــما ه ــو
مـوجـود ،وكـثرة الـشخصيات الـتي انـكشف زيـفها الحـقا جـعلت الـناس يـتخوفـون مـن كـل جـديـد
!
***
ك ــمية امل ــواع ــظ وال ــنصائ ــح واالق ــتباس ــات ال ــدي ــنية واألدب ــية واألخ ــالق ــية ف ــي ت ــوي ــتر وفيس ــبوك
ورس ــائ ــل ال ــهوات ــف ت ــجعلك ت ــتصور أن ــك ت ــعيش ف ــي ال ــجنة ،وع ــندم ــا تخ ــرج ل ــلشارع وت ــلتقي
بالناس وتتعامل معهم ..تدرك حينها املعنى الحقيقي للزيف والكذب.
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مبادرة سسوانتو مع مافيا املسامير
"أي مـسمار فـي الـطريـق يـعني إمـكانـية ثـقب إطـار دراجـة شـخص مـا" ،بهـذه الـكلمات تحـدث
ســسوانــتو إلــى مــراســلة تــلفزيــون دويــتشه فــيلله االملــانــية ،قــد تــبدو كــلماتــه ســاذجــة وقــد يــبدو
مـوضـوعـه تـافـها بـالنسـبة لـلكثيريـن ،لـكن مـا فـعله سـسوانـتو فـي الـعاصـمة االنـدونـيسية جـاكـرتـا
يستحق أن يوصف بأنه قصة نجاح "حقيقية" وليست مصطنعة.
سـسوانـتو شـرطـي مـرور بـسيط بـالـكاد يـوفـر مـتطلبات أسـرتـه الـصغيرة مـثل مـعظم الـفقراء فـي
بـالده ،ولـذلـك فـإن مـسمارا صـغيرا فـي الـطريـق قـد يتسـبب فـي مـعانـاة كـبيرة لـه والسـرتـه إذا
مــا تســبب فــي ثــقب اطــار دراجــته الــهوائــية ،والنــه يــعانــي ،ويــرى كــل يــوم مــعانــاة اآلخــريــن مــن
وجـود املـسامـير فـي شـوارع جـاكـرتـا وطـرقـاتـها ،والـتي تـقوم "مـافـيا املـسامـير" بـرمـيها كـل يـوم
ف ــي ال ــطرق ،ق ــام ب ــصنع أداة ب ــسيطة ه ــي ع ــبارة ع ــن ع ــمود ص ــغير م ــن الح ــدي ــد ،ث ــبت ع ــليه
مجـموعـة مـن املـغناطـيسات وعـجالت وحـبل ،ثـم بـدأ يجـر هـذه اآللـة الـبسيطة مـعه فـي الـشوارع
أثـناء قـيامـه بـعمله ،فيجـمع مـن خـاللـها مـا يسـتطيع مـن املـسامـير لـتنظيف الـشارع واملـساهـمة
فــي حــمايــة إطــارات الــسيارات والــعجالت ،انــه عــمل تــطوعــي بــسيط ،لــكن نــتائــجه كــانــت أكــبر
ب ــكثير م ــما ك ــان ي ــتصور ،إذ ب ــدأ ب ــعض زم ــالئ ــه ب ــال ــتطوع م ــعه ،وب ــدأوا بج ــمع أع ــمدة الح ــدي ــد
واملـغناطـيسات املـهملة ،وصـنع لـهم سـسوانـتو املـزيـد مـن "جـامـعات املـسامـير" ،تـوسـعت الـفكرة
وس ــاه ــم ك ــثير م ــن ش ــرط ــة م ــرور ج ــاك ــرت ــا ف ــي ه ــذه امل ــبادرة ال ــتطوع ــية ال ــتي ت ــنقذ ب ــصورة أو
ب ــأخ ــرى ح ــياة ال ــكثيري ــن ،ك ــما ت ــساه ــم ف ــي ت ــسيير ح ــرك ــة امل ــرور ال ــتي ت ــتعطل ك ــلما اض ــطر
شــخص لــتبديــل إطــار ســيارتــه املــثقوب وســط الــشارع ،فــي بــلد يــمثل فــيه ثــقب اإلطــار مــشكلة
اقـتصاديـة كـبيرة قـد تحـرم رضـيعا مـن وجـبة حـليب ،هـكذا تـصدى سـسوانـتو ملـافـيا املـسامـير
مـن أصـحاب مـحالت تـصليح إطـارات الـسيارات والـدراجـات فـي جـاكـرتـا ،والـذيـن يـتعمدون كـل
يوم رمي آالف املسامير لكسب رزقهم بمعاناة اآلخرين !
قــال ســسوانــتو ملــراســلة دويــتشه فــيلله الــتي جــاءت مــن بــرلــني لــجاكــرتــا خــصيصا لــعمل تــقريــر
إع ــالم ــي ع ــنه وع ــن م ــبادرت ــه ،إن ــه وزم ــالءه أص ــبحوا ي ــشعرون ب ــأه ــمية ال ــتضام ــن االج ــتماع ــي
ب ــصورة أك ــبر ،وف ــهموا ب ــعمق ق ــيمة ال ــعمل م ــن أج ــل اآلخ ــري ــن م ــهما ك ــان ص ــغيرا ب ــعد ه ــذه
التج ــرب ــة ،ي ــضيف ،أص ــبحت أش ــعر ب ــال ــسعادة م ــع ك ــل م ــسمار أزي ــحه ع ــن ال ــطري ــق ،رغ ــم أن
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زوجـته تـشعر بـالـخوف عـليه مـن انـتقام مـافـيا املـسامـير ،يـا لـه مـن درس جـميل هـذا الـذي قـدمـه
سسوانتو ورفاقه !
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ماجليف شنغهاي
قــبل  30عــامــا قــال مــهندســو شــركــة تــرانــزرافــيت األملــانــية ان االزدحــام املــروري ســينتقل إلــى
الــسماء مــع الــطائــرات بــعد أقــل مــن  20ســنة ،فــالــطلب عــلى الــطائــرات يــتزايــد وحــركــة املــالحــة
الـجويـة تـكبر يـومـا بـعد يـوم .بـدأت الشـركـة بـاالسـتثمار بهـذا الـجانـب ،وقـامـوا بـدراسـة املـوضـوع
واك ــتشفوا أن امل ــشكلة ت ــكمن أس ــاس ــا ف ــي ال ــرح ــالت ال ــقصيرة ال ــتي ت ــقل م ــساف ــتها ع ــن أل ــف
ك ــيلوم ــتر ،ف ــهي ت ــشكل ح ــوال ــي  %50م ــن مج ــموع ال ــرح ــالت ال ــجوي ــة ،وه ــي رح ــالت م ــزع ــجة
وذات تـكلفة عـالـية عـلى شـركـات الـطيران وتـمأل الـسماء بـالـطائـرات مسـببة االزدحـام فـي الـجو،
بدأوا بالبحث عن حل ،والذي تمثل في قطارات ماجليف.
مـاجـليف بـاخـتصار عـبارة عـن قـطار يـعمل بـاملـغناطـيس ،تـكنولـوجـيا أملـانـية عـبقريـة )بـالـتأكـيد(،
تســتهلك قــدرا ضــئيال مــن الــطاقــة الكهــربــائــية الــتي تــحولــها إلــى حــقل مــغناطــيسي قــوي بــني
ع ــرب ــة ال ــقطار وال ــسكة ال ــتي ي ــسير ع ــليها ،ال ــحقل امل ــغناط ــيسي ي ــرف ــع ع ــرب ــة ال ــقطار وي ــدف ــعها
لــألمــام بســرعــة تــصل الــى  500كــلم بــالــساعــة .وفــي عــام  ،2000قــامــت الــصني بــتوقــيع أول
عــقد مــع شــركــة تــرانــزرافــيت األملــانــية لــبناء خــط نــقل فــي مــديــنة شــنغهاي بــتكلفة مــليار و200
م ــليون دوالر .ورغ ــم ال ــظروف ال ــقاس ــية ل ــطبيعة أرض ش ــنغهاي ذات ال ــترب ــة املتح ــرك ــة ،إال أن
األملـان أنجـزوا املـهمة فـي الـوقـت املحـدد وقـدمـوا لـلصني "مـاجـليف شـنغهاي" ،وخـالل أقـل مـن
 3س ــنوات ق ــطع م ــاج ــليف ش ــنغهاي أك ــثر م ــن  2م ــليون ك ــيلوم ــتر ،واس ــتخدم ــه أك ــثر م ــن 80
مـليون راكـب ،بـال حـوادث وال ضـجيج ،فـهو أكـثر وسـائـل الـنقل أمـانـا حـتى اآلن ،سـريـع وقـوي
ودقــيق تحســب دقــة مــواعــيده بــالــثانــية ،وصــديــق لــلبيئة ،فــالــقطار ال يــصدر عــنه أي انــبعاثــات
تـضر بـالـبيئة ،وال حـتى ضـوضـاء ،وأكـد جـميع مـن اسـتخدمـه أنـه مـريـح ورائـع وسـريـع ،يـقطع
مـسافـة  30كـلم فـي  7دقـائـق فـقط ،بـاخـتصار إنـه قـطار رائـع ،جـعل أهـل شـنغهاي يـتباهـون
بقطارهم "ماجليف شنغهاي" ويعتبرونه مصدر جذب سياحي ملدينتهم.
***
فـي الـكويـت لـديـنا مـشكلة مـرور كـبيرة وعـويـصة ،بـاتـت تـأكـل مـن أعـصابـنا وأعـمارنـا كـل يـوم،
ولـديـنا  14مـليار ديـنار فـائـض بـاملـيزانـية لهـذا الـعام ،اي مـا يـعادل  38مـليار دوالر ،مـاذا لـو
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أعــطينا مــنها شــركــة تــرانــزرافــيت األملــانــية مــليارا أو اثــنني أو  3مــليارات دوالر لــيبنوا لــنا خــط
ن ــقل ي ــساه ــم ف ــي ح ــل امل ــشكلة وي ــوف ــر وس ــيلة ن ــقل ح ــدي ــثة وآم ــنة وج ــميلة وتسج ــل ل ــنا ان ــجازا
حــضاريــا نــتباهــى بــه مــثل ســكان شــنغهاي ،أيــن الــصعوبــة فــي أن تــتوافــق الــحكومــة والــبرملــان
واملــجتمع عــلى هــذا املــطلب الــذي ســيجعلنا نــنتقل مــن الــعبدلــي إلــى الــنويــصيب فــي أقــل مــن
 15دقــيقة ،كــم مــليارا ضــيعناهــا عــلى عــالج ســياحــي بــالــخارج وشــراء ذمــم وهــدرا فــي لــجان
عـمل بـال فـائـدة ،إلـى مـتى نـتصرف بـعقلية الـسفيه؟  3مـليارات دوالر بـإمـكانـها أن تـربـط مـدن
ال ــكوي ــت م ــن ش ــمال ــها إل ــى ج ــنوب ــها ،وم ــن ش ــرق ــها إل ــى غ ــرب ــها خ ــالل ع ــام ون ــصف ال ــعام ف ــقط
بأحدث التكنولوجيا وأكثرها أمانا وأقلها تكلفة ،ماذا ننتظر ؟!
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ربيع براغ وربيع العرب
مــن األســاســيات األولــى فــي الــعلوم االجــتماعــية واالنــسانــية أنــك ال تســتطيع أن تــتنبأ بســلوك
البشـر ،أفـرادا كـانـوا أم جـماعـات أو حـتى دوال ،بـبساطـة ألن سـلوك االنـسان ال يـسير بـمنطق
الــحتمية الــذي تــسير عــليه بــقية املــوجــودات .كــل املــعادن تــتمدد بــالحــرارة ،لــكن لــيس كــل زواج
فاشل ينتهي بالطالق ،وال كل ظلم اجتماعي ينتهي بثورة.
***
فــي عــام  1968تســلم ألــكسندر دوبــتشيك زعــامــة الحــزب االشــتراكــي فــي تــشيكوســلوفــاكــيا
وسـط أوضـاع مـزريـة كـانـت تـعيشها الـدول الـشيوعـية عـمومـا ،فـبدأ بحـركـة اصـالحـات واسـعة
ركــزت فــي بــدايــة األمــر عــلى رفــض وصــايــة الحــزب عــلى املــجتمع وقــام بــعدة إجــراءات عــملية
للحــد مــن ســلطة األجهــزة األمــنية وأنشــطتها الــقمعية وهــيمنتها عــلى حــياة الــناس ،ودافــع عــن
حـريـة الـصحافـة وحـق املـواطـنني فـي الـسفر لـلخارج وغـيرهـا ،قـابـل ذلـك رفـض مـوسـكو بـالـتأكـيد
والـتي حشـدت حـلفاءهـا وقـامـت بـالـهجوم عـلى تـشيكوسـلوفـاكـيا واحـتالل عـاصـمتها بـراغ خـالل
أيــام ،واعــتقل ألــكسندر بــوتــشيك ورفــاقــه وألــغيت جــميع اإلجــراءات االصــالحــية الــتي قــام بــها.
حــينها قــال بــوتــشيك كــلمته املــشهورة لــلسوفــييت "تســتطيعون أن تــسحقوا الــورد فــي بــالدي،
ل ــكنكم ل ــن ت ــوق ــفوا ال ــرب ــيع أب ــدا" ،وم ــن ي ــوم ــها ب ــدأت ح ــرك ــة ال ــعصيان امل ــدن ــي وق ــاوم ال ــشعب
ال ــتشيكوس ــلوف ــاك ــي االح ــتالل ال ــسوف ــييتي ف ــيما ب ــات ي ــعرف ب ــاس ــم "رب ــيع ب ــراغ" .ف ــي ن ــهاي ــة
املــطاف ،تحــررت تــشيكوســلوفــاكــيا وانــفصلت إلــى دولــتني هــما جــمهوريــة الــتشيك وجــمهوريــة
س ــلوف ــاك ــيا دون ق ــطرة دم ،وال ــيوم ه ــما م ــن ب ــني ال ــدول امل ــتقدم ــة واملس ــتقرة وم ــن أج ــمل ب ــلدان
العالم وقدمتا للبشرية نموذجا رائعا للثورة الناعمة.
***
ال أت ــفق م ــع دع ــوات ب ــعض امل ــثقفني م ــمن ي ــحاول ــون ت ــخوي ــف ال ــناس م ــن "ال ــرب ــيع ال ــعرب ــي"
اســتنادا إلــى بــعض الــتجارب الــفاشــلة هــنا أو هــناك ،ألنــه فــي املــقابــل لــديــنا تــجارب نــاجــحة
وخــاصــة تــلك الــتي قــامــت عــلى حــركــات الــعصيان املــدنــي والــتي حــررت الــهند مــن بــريــطانــيا
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بـزعـامـة غـانـدي وحـررت تـشيكوسـلوفـاكـيا مـن االتـحاد الـسوفـييتي بـزعـامـة بـوتـشيك وغـيرهـا .ومـع
ذل ــك ،ع ــلينا أن ن ــعترف ـ م ــن ال ــناح ــية ال ــعلمية ـ ب ــأن ــنا ل ــن نس ــتطيع أن ن ــبني ح ــجة أو دل ــيال
قــاطــعا بــناء عــلى أحــداث تــاريــخية ،نــعم ،ألن ســلوك البشــر ال يــسير بــمنطق حــتمي .الــثورات
تـختلف بـالـتأكـيد عـن حـركـات االصـالح الـبطيئة ،فـالـثورات سـريـعة والـتغير فـيها عـادة مـا يـكون
جـذريـا )راديـكالـيا( ويـصعب الـتنبؤ بـما سيحـدث بـعد نـجاحـها ،قـد تـسير األمـور لـألفـضل ،وقـد
ت ــسير األم ــور ل ــألس ــوأ ،فه ــذا ي ــعتمد ع ــلى وع ــي ال ــشعب وق ــدرت ــه ع ــلى ال ــتواف ــق ،ول ــكن ه ــذا ال
يــعني وجــوب أن يــقبل الــناس بــالــظلم االجــتماعــي والقهــر والــديــكتاتــوريــة واســتئثار عــدد قــليل
مــن البشــر بــالــثروة والســلطة مــقابــل ســحق األغــلبية .فــاملــسألــة ال يــجب أن تــكون إمــا الــقبول
ب ــال ــدي ــكتات ــوري ــة وال ــظلم والقه ــر وإم ــا ال ــفوض ــى وال ــفتنة ،وال ــتاري ــخ ي ــعلمنا أن ال ــشعوب ت ــختار
دائـما املـخاطـرة بـكل شـيء مـن أجـل الحـريـة والـعدالـة .الـعالـم يـسير لـألمـام ،واألنـظمة الـتي ال
تتغير بيدها نحو األفضل ،سيأتي من يزيحها ويجري التغيير بنفسه.
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إيران ورقة خاسرة
الــشعب اإليــرانــي يــموت مــن الــجوع ،هــذا مــا قــالــته الــفتاة اإليــرانــية املــسكينة حــني قــفزت عــلى
س ــيارة ال ــرئ ــيس أح ــمدي ن ــجاد خ ــالل زي ــارت ــه إلح ــدى ال ــقرى وه ــي ت ــبكي ،وم ــع ذل ــك ت ــصرف
ال ــحكوم ــة اإلي ــران ــية م ــالي ــني ال ــدوالرات م ــن أج ــل إش ــعال ح ــرائ ــق ه ــنا وف ــتنة ه ــناك ودع ــم ن ــظام
إجرامي اشمأز من جرائمه حتى نتنياهو !
ال ــنظام ال ــوح ــشي املج ــرم ف ــي س ــوري ــة س ــاق ــط ف ــعليا م ــنذ أشه ــر ،ف ــسوري ــة ال ــيوم دول ــة م ــفلسة
وال ــحياة ف ــيها م ــتوق ــفة وال ــشعب م ــعظمه ي ــرف ــض ه ــذا ال ــنظام ال ــقمعي ،ل ــم ي ــعد ه ــناك م ــجال
لـلتراجـع ،واملـسألـة مـسألـة وقـت ال أكـثر ،فـكما سـقط الـنظام فـي تـونـس ومـصر ولـيبيا والـيمن،
س ــيسقط ال ــنظام ف ــي س ــوري ــة ق ــري ــبا ب ــإذن اهلل ،وق ــتل امل ــزي ــد م ــن األب ــري ــاء ال يخ ــدم أح ــدا وال
يـحقق أي أهـداف ،انـه فـقط يـؤلـم الـضحايـا وأهـلهم بـال فـائـدة ،لـكنه يـدل بـوضـوح عـلى حـقيقة
ال ــحقد وال ــكراه ــية وال ــوح ــشية ال ــتي ت ــميز ه ــذا ال ــنظام املج ــرم وأت ــباع ــه ،ووق ــوف إي ــران ودع ــمها
له ـ ــذا ال ـ ــنظام املج ـ ــرم ل ـ ــن ي ـ ــؤدي إال إل ـ ــى إف ـ ــالس إي ـ ــران وان ـ ــهيار اق ـ ــتصاده ـ ــا ب ـ ــعد ان ـ ــهيار
مـصداقـيتها ،وهـو أمـر سـيؤدي عـاجـال أم آجـال إلـى ثـورة جـديـدة فـي إيـران نـفسها ،فـالـشعب
ال ــذي س ــبق ان ق ــام ب ــال ــثورة ض ــد س ــياس ــات ال ــنظام اإلي ــران ــي ،سيج ــد ن ــفسه م ــضطرا ل ــلقيام
بــثورات أخــرى ،ال تحــركــها الــطائــفية وال االيــديــولــوجــيا ،وإنــما سيحــركــها الــجوع والقهــر الــذي
حرك قبلهم الشعب التونسي واملصري والليبي واليمني ،إنها دورة الحياة وواقع الحال.
***
إيــران اســتنفدت مــعظم طــاقــتها فــي دعــم حــركــات تــمرد فــي مــختلف دول الــعالــم ،والــتي بــاتــت
تــشكل عــبئا ثــقيال عــلى اقــتصادهــا الــضعيف أصــال ،واملــراهــنة عــلى هــذا الــنظام الــذي يحــمل
أجـندة تـوسـعية هـو رهـان خـاسـر بـكل املـقايـيس ،فـالـعالـم لـم يـعد فـيه مـكان ألصـحاب املـشاريـع
االســتعماريــة والــتوســعية مــنذ مــوت هــتلر ،ومــا تــقوم بــه إيــران مجــرد عــبث ســياســي ال طــائــل
مـنه ،وال يـؤدي إال إلـى املـزيـد مـن عـذابـات الـشعب اإليـرانـي قـبل غـيره ،وإلـى سـقوط املـزيـد مـن
األبرياء ضحايا لهذا الجنون االيديولوجي.
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والـقراءة التحـليلية لـلواقـع تـبني بـوضـوح انـهيار الـنظام الـتوسـعي فـي إيـران ،فحجـم املـشكالت
الـتي يـحاول الـنظام الـسيطرة عـليها وإخـمادهـا قـد تخـطت قـدرتـه عـلى احـتوائـها وهـي تـقترب
من درجة االنفجار.
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مجرمو اليوم ضحايا الغد
مـ ــن لـ ــم يـ ــعترض عـ ــلى جـ ــرائـ ــم صـ ــدام حسـ ــني ضـ ــد الـ ــشيعة قـ ــبل ثـ ــالثـ ــني عـ ــامـ ــا ،ال يـ ــحق لـ ــه
االعــتراض الــيوم عــلى جــرائــم بــشار األســد ضــد الــسنة ،فــمن يــقبل بــقتل األبــريــاء مــن أي مــلة
أو ط ــائ ــفة أو دي ــن ه ــو ش ــخص ب ــال م ــبادئ وال ق ــيم إن ــسان ــية ،وال ي ــحق ل ــه أن يس ــتنكر ج ــرائ ــم
اإلبـادة الـوحـشية هـنا ويـتجاوز عـن نـفس الـفعل هـناك ،فـمثل هـذه االنـتقائـية الـبشعة هـي الـتي
تـصنع مجـرمـني مـتوحشـني مـن أمـثال هـتلر وسـتالـني ومـوسـيليني وصـدام وبـشار وغـيرهـم مـن
الطغاة.
مـا يحـدث الـيوم فـي سـوريـة والـعراق مـن قـتل مـنظم وبـشع تـفوح مـنه رائـحة طـائـفية نـتنة ضـد
أب ــري ــاء ال ذن ــب ل ــهم س ــوى أن ــهم م ــن ط ــائ ــفة أخ ــرى ،ج ــاء دوره ــا ال ــيوم ل ــتكون ه ــي ال ــطائ ــفة
ال ــضعيفة ،س ــيدف ــع ث ــمنه ي ــوم ــا م ــا أب ــري ــاء آخ ــرون ع ــندم ــا ي ــدور ال ــزم ــن دورت ــه وت ــنقلب م ــوازي ــن
الــقوى ،طــاملــا أن عــقلية االنــتقام هــي الــسائــدة ،وطــاملــا أن خــطاب الــتكفير والــكراهــية وفــتاوى
الــتقرب إلــى اهلل بــأرواح الــضحايــا مــن الــطوائــف واألديــان األخــرى هــي املــسيطرة ،وال أدري
أي عقيدة هذه التي تدعو أتباعها إلى قتل الناس للتقرب إلى اهلل !
لــديــنا طــائــفية ،لــديــنا خــالف حــاد بــني الــسنة والــشيعة ،وكــالهــما يــغذي ويــشحن فــكر الــتكفير
ويــوغــر صــدور الــناس بــالــكره والــحقد واالنــتقام ،ولــو قــدر ألي طــرف مــنهما الــسيطرة فــسيفعل
كـما فـعل صـدام ويـفعل اآلن بـشار وغـيره مـن غـالة الـطائـفيني ،بـال رحـمة وال تـردد ،وسـيحصل
الـعالـم عـلى مـزيـد مـن الـرؤوس املـقطوعـة واألجـساد املـمزقـة وسـط مـرأى ومـسمع "الـعالـم الحـر"
الذي ال يتحرك إال وفقا للمصالح.
ه ــل ن ــحن أب ــري ــاء ت ــمام ــا؟ ك ــال ب ــال ــتأك ــيد ،ف ــصمتنا ال ــيوم ع ــلى م ــهات ــرات ب ــعض "رج ــال ال ــدي ــن"
املـتطرفـني ،سـيدفـع ثـمنه أوالدنـا غـدا ،تـمامـا كـما يـدفـع أطـفال سـوريـة الـيوم ثـمن صـمت آبـائـهم
وأجـدادهـم طـوال الـعقود املـاضـية .الـطائـفية وحـش ،نـحن الـذيـن نـغذيـه ونـزوده بـأشـرس وسـائـل
الـكراهـية والـحقد واالنـتقام والـتدمـير ،ونـحن مـن يـطلقه لـيسحق فـي كـل يـوم ،فـوجـا جـديـدا مـن
أجـساد الـضحايـا ..كـلنا شـركـاء بـالجـريـمة ،بـصمتنا وتـخاذلـنا وتـقديـسنا لـألشـخاص ،فـاتـركـوا
الـبكاء والـنحيب وامـسحوا دمـوع الـتماسـيح وافـعلوا شـيئا لـوقـف عـقلية الـتكفير واالنـتقام ،وإال
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فــماذا تــتوقــعون مــن أبــناء هــؤالء الــضحايــا الــذيــن يــشاهــدون أشــالء أهــلهم حــني تــدور الــدوائــر
وتتغير األحوال ويصبح مجرمو اليوم ضحايا الغد ؟
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بني التاجر واللص
ي ــروي ل ــي أح ــد األص ــدق ــاء ي ــقول :ت ــشجعت وق ــررت ال ــدخ ــول إل ــى ع ــال ــم ال ــتجارة ،وت ــعذب ــت
ورأي ــت ال ــوي ــل ح ــتى ت ــمكنت م ــن اس ــتخراج رخ ــصة ت ــجارة ع ــام ــة وم ــقاوالت ،وذات ي ــوم ق ــرأت
اعــالنــا مــن الــهيئة الــعامــة لــلتعليم الــتطبيقي والــتدريــب حــول مــناقــصة لــتوفــير  2000كــرســي
لــلطلبة ،ذهــبت ودفــعت رســوم مــظروف املــناقــصة وبــحثت املــوضــوع مــع شــريــك هــندي لــه خــبرة
ف ــي ه ــذا امل ــجال ،وب ــعد ال ــبحث وامل ــراس ــالت م ــع امل ــصان ــع والش ــرك ــات وض ــعنا ال ــسعر ال ــذي
اع ــتقدن ــا ان ــه ال ي ــمكن ألح ــد ان ي ــضع اق ــل م ــنه ي ــكمل ص ــاح ــبي وي ــقول ج ــاء "ال ــيوم امل ــوع ــود"
الـذي كـنت انـتظره وأحـلم بـه ،وبـدأ فـتح املـظاريـف فـماذا حـصل؟ رسـت املـناقـصة عـلى "تـاجـر
كبير جدا" وضع سعرا اقل من السعر الذي وضعته بفارق  100فلس ،وال تسأل كيف.
ي ــقول ص ــاح ــبي :إن ــه ال ي ــصدق م ــا ح ــدث ،ه ــل ي ــمكن ان ت ــصل االم ــور ال ــى ه ــذا الح ــد ،ال ــى
اصغر األعمال وابسطها كيف ألمثالي ان يعملوا اذن ؟!
***
ال شــك ان الــتاجــر مــثله مــثل اصــحاب بــقية املــهن الشــريــفة األخــرى الــتي يــحتاجــها املــجتمع،
فــاملــجتمع يــحتاج لــلطبيب واملــعلم واملــهندس وعــامــل الــنظافــة واملــوظــف اإلداري وكــذلــك لــلتاجــر،
ف ــال ــتاج ــر ال ــحقيقي ي ــقدم ل ــوط ــنه وم ــجتمعه خ ــدم ــة ع ــظيمة ال ت ــقل أه ــمية ع ــن خ ــدم ــة أص ــحاب
امل ــهن األخ ــرى ،ل ــكن ه ــذا ب ــال ــتأك ــيد ال ي ــنطبق ع ــلى ال ــلصوص م ــمن يس ــرق ــون ال ــلقمة م ــن ف ــم
ال ــجائ ــع ،وال ــفرق ب ــينهما ك ــبير ،ف ــمن يج ــلب ب ــضائ ــع م ــن ش ــتى ب ــقاع األرض وي ــبيعها ب ــرب ــح
مــعقول هــو إنــسان شــريــف يــقدم لــلناس خــدمــة عــظيمة ،امــا مــن يســتخدم الــرشــوة او الــنفوذ
ل ــلحصول ع ــلى امل ــناق ــصات ب ــطرق غ ــير مش ــروع ــة ث ــم ي ــرف ــع األس ــعار آالف امل ــرات ب ــعد ت ــرس ــية
املـناقـصة عـليه بـأوامـر تـغييريـة وهـمية فـهو فـي الـحقيقة لـص ولـيس تـاجـرا ،ومـن املـهم ان نـميز
بــني االثــنني وأن نــدعــم الــتجار الشــرفــاء بــكل الــوســائــل ،فــي مــقابــل الــتصدي لــلصوص الــذيــن
ي ــشكلون خ ــطرا ع ــلى امل ــجتمع ،وب ــال ــتال ــي م ــن غ ــير اإلن ــصاف أن يتهج ــم ال ــبعض ع ــلى ط ــبقة
الـ ــتجار بـ ــتعميمات غـ ــير مـ ــوضـ ــوعـ ــية ،فـ ــالـ ــتجار مـ ــثل غـ ــيرهـ ــم فـ ــي كـ ــل املـ ــهن واألعـ ــمال ،فـ ــيهم
الش ــري ــف وف ــيهم ال ــلص ،ال ــتعميم أو ال ــهجوم ع ــلى ك ــل ال ــتجار بس ــبب ل ــصوص ــية ال ــبعض ال
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يخ ــدم م ــصلحة ال ــبالد وال ال ــعباد ،وم ــن ت ــبعات ع ــدم ال ــتمييز ب ــني ال ــتاج ــر وال ــلص م ــا شه ــدت ــه
الــكويــت مــن جــمود وتــوقــف لــلمشاريــع ،حــيث كــانــت ســهام الــتشكيك واالتــهام تــطال كــل تــاجــر
وهـذا خـطأ بـالـتأكـيد ،فـعلى أكـتاف املـئات مـن الـتجار الشـرفـاء قـامـت الـكويـت كـما قـامـت عـلى
أكـتاف غـيرهـم مـن الـعمال واملـوظـفني والـعسكر ..والـتعميم وإلـقاء الـتهم لـن يخـدمـا مـصالـحنا،
وأمر ال يتصف باملوضوعية واإلنصاف ،فليس كل تاجر لصا.
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املرض من وجهة نظر اقتصادية
الـتقاريـر الـطبية الـتي تـصدر بـني الـحني واآلخـر وفـيها تحـذيـرات خـطيرة حـول بـعض األمـراض
تسـتوجـب الـوقـوف عـندهـا وتـأمـل مـا فـيها .نـعرف جـيدا مـخاطـر األمـراض عـلى صـحة األفـراد
وانــعكاســاتــها الســلبية عــلى حــياتــهم وســلوكــياتــهم ،ونــعرف أن تــوفــير الــرعــايــة الــطبية املــناســبة
حــق مــن حــقوق االنــسان ،والــدســتور الــكويــتي يــنص صــراحــة عــلى ذلــك ..كــل هــذا غــير مــهم،
فـأي حـديـث يـمكن أن يـقال عـن حـقوق االنـسان بـعد نحـر رقـاب األطـفال فـي سـوريـة فـي ظـل
صــمت عــاملــي مــرعــب؟ ثــم إن الــقوانــني فــي بــالدي ال تــطبق ،ولــم تــعد تــساوي قــيمة الــورق ،ولــم
يـعد بـاالمـكان الحـديـث عـن األمـراض ودور الـدولـة فـي تـوفـير الـعالج املـناسـب والـوقـايـة الـفاعـلة
إال من الناحية االقتصادية ،فاملال هو أكثر ما يهم الحكومات وشركائها.
ومـ ــن الـ ــناحـ ــية االقـ ــتصاديـ ــة ،املـ ــرض بـ ــكل بـ ــساطـ ــة أكـ ــثر تـ ــكلفة مـ ــن الـ ــصحة ،الـ ــعالج يـ ــرهـ ــق
مـيزانـيات الـدول ،بـينما الـوقـايـة أكـثر تـوفـيرا .تـقول بـعض الـتقاريـر الـطبية ان أكـثر مـن نـصف
املـجتمع الـكويـتي سـيصاب بـداء الـسكري املـزمـن بحـلول عـام  ،2015والـسكري مـرض مـزعـج
تــتجاوز تــكلفته االقــتصاديــة حــدود الــعالج بــحقن االنــسولــني بــكثير ،فــمريــض الــسكري ســيفقد
أك ــثر م ــن ن ــصف ق ــدرات ــه ع ــلى ال ــعمل واالن ــتاج ،وإص ــاب ــة أك ــثر م ــن ن ــصف امل ــجتمع ب ــمرض
الـسكر تـعني بـبساطـة تـرهـل الـدولـة وخـمولـها ،وهـنا تحـديـدا تـكمن األزمـة االقـتصاديـة ،فـعندمـا
يــصبح ثــلثا املــجتمع مــرضــى ،فــإن ثــلثي مــداخــيل الــدولــة ســتذهــب لــعالجــهم ،وســتفقد الــدولــة
ثلثي قدرتها على االنتاج.
***
ي ــقول ه ــرب ــرت س ــبنسر ـ ف ــيلسوف وع ــال ــم اج ــتماع ب ــري ــطان ــي ـ ان ال ــدول تش ــبه األف ــراد ف ــي
نـموهـا وتـطورهـا ،ووظـائـف الـنظم واملـؤسـسات فـي الـدولـة تـقابـل الـوظـائـف الـبيولـوجـية ألعـضاء
ال ــجسم البش ــري ،ف ــكل ع ــضو ي ــؤدي دورا مح ــددا ،وال ــدول ت ــشيخ وته ــرم ـ ب ــلغة اب ــن خ ــلدون ـ
ت ــمام ــا ك ــما ي ــمرض اإلن ــسان ،وت ــموت ك ــما ي ــموت البش ــر إذا ل ــم ت ــقم ف ــيها ال ــنظم وامل ــؤس ــسات
بواجباتها بصورة سليمة.
***
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م ــاذا ي ــعني ت ــشييد م ــدن س ــكنية ج ــدي ــدة ،ب ــال م ــراف ــق ري ــاض ــية وال ح ــدائ ــق وال ط ــرق م ــناس ــبة
ل ــلمشاة؟ ي ــعني امل ــزي ــد م ــن ال ــسمنة وامل ــزي ــد م ــن األم ــراض وامل ــزي ــد م ــن ال ــطواب ــير ع ــلى أب ــواب
األطباء واملزيد من الترهل واملزيد من الكسل … والقليل من العمل.
بـاخـتصار شـديـد ،تـكلفة بـناء مـراكـز ريـاضـية وحـدائـق عـامـة وبـرامـج تـوعـية واقـعية وحـديـثة أقـل
بـما ال يـقاس مـن تـكلفة عـالج آالف املـرضـى وأقـل بـكثير مـن تـكلفة الـتقاعـد الـطبي املـبكر وأقـل
بـكثير مـن مـصاريـف الـعالج فـي الـخارج وأقـل بـكثير مـن تـكلفة مـوظـفني ال يسـتطيعون الـعمل
لــكنهم يــتقاضــون رواتــب ،وبــالــتالــي فــمن الــناحــية االقــتصاديــة مــن األفــضل لــلدولــة أن تــختار
االســتثمار فــي الــوقــايــة ،لــيس مــن أجــل ســالمــة الــناس وصــحتهم وســعادتــهم بــالــتأكــيد ،فهــذا
آخـر مـا يـهم الـحكومـات ،وإنـما لـتقويـة اقـتصاد الـدولـة حـتى يـتبقى شـيء فـي املـيزانـية ليسـرقـه
اللصوص !

296

بني النافذة والباب
لـلنافـذة فـي حـياتـنا تـأثـير خـاص ،فـهي عـني عـلى الـعالـم ،تـروي بـصمت ألـف حـكايـة وحـكايـة،
تــقول كــل شــيء حــني نــريــد ،وتــصمت عــن كــل شــيء حــني نــرغــب .الــنافــذة فــي وجــدانــنا تــرتــبط
عــادة بــالــتأمــل والــفرجــة والــذكــريــات بــكل مــا فــيها مــن تــفاصــيل ،عــلى عــكس الــباب الــذي يــثير
ف ــي ن ــفوس ــنا ال ــره ــبة وال ــكآب ــة والضج ــر دون أن ن ــشعر ،رب ــما ألن ــه ي ــرت ــبط ب ــمفاه ــيم "ال ــطرد"
والغلق والتلصص !
٭ الـنافـذة حـياة ،بـكل مـا فـيها مـن صـخب وإزعـاج وحـركـة وقـبح وجـمال ..الـباب سـكون .أذكـر
أنـني وقـفت ذات يـوم عـلى الـنافـذة أنـا وصـديـقي فـي أحـد أحـياء الـقاهـرة الـقديـمة ،نـتفرج عـلى
"خـناقـة" دبـت بـني اثـنني فـي الـشارع املـقابـل ،نـضحك تـارة ونـصمت أخـرى ألن الـخناقـة الـتي
اســتمرت أكــثر مــن ســاعــتني كــانــت "خــناقــة بــؤيــئي" كــما يــسمونــها ،تهــديــد وســباب وكــالم فــقط
دون ضـرب ،يـومـها قـلت لـصاحـبي :مـا أعـظم هـذا الـشعب ،هـذه خـناقـة مـتحضرة ،بـذيـئة لـكنها
سلمية.
٭ وأذك ــر أي ــضا أن ــني ك ــنت أج ــلس أم ــام ن ــاف ــذة ش ــقتي ال ــصغيرة ف ــي ل ــندن ك ــل ي ــوم ،أراق ــب
بهــدوء دبــيب الــحياة فــي هــذه املــديــنة الجــميلة ،بــكل مــا فــيها مــن تــناقــضات وأعــاجــيب ،أتــقلب
ب ــني س ــكون ــها ل ــيال ،وص ــخبها ف ــي ال ــنهار ،ك ــنت أج ــلس م ــع ك ــوب ق ــهوة وص ــوت ف ــيروز ف ــأش ــعر
وكأنها تحدثني ،أستمع إليها وهي تروي قصة عالم بال قلب وال روح !
٭ لــكل مــنا ذكــريــات تــعيدهــا "نــافــذة مــا" ،نــافــذة طــائــرة فــي رحــلة ســفر ،أو نــافــذة غــرفــة فــي
مســتشفى أثــناء املــرض ،أو نــافــذة فــندق تــتساقــط عــليها قــطرات املــطر .وفــي ذاكــرتــي الخــربــة
الـكثير مـن األحـداث والـتفاصـيل املـرتـبطة بـالـنافـذة ،لـكنني ال أحـمل أي شـيء مـع األبـواب وال
أشعر معها بأية مشاعر خاصة .النافذة عالم يطل على عالم.
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منطق الخوف
اعـتبر مـاركـس الـعامـل االقـتصادي أهـم الـعوامـل املـؤثـرة فـي حـياة البشـر ،كـان يـعتقد أن وراء
ك ــل ش ــيء ح ــتى ال ــدي ــن ع ــام ــال اق ــتصادي ــا يح ــرك ال ــناس ل ــفعل م ــا ي ــفعلون وت ــرك م ــا ي ــترك ــون،
وتــفسيره لــتطور الــحياة الــذي أطــلق عــليه اســم "املــاديــة الــتاريــخية" يــقول بــوضــوح أن الــعامــل
االق ــتصادي ه ــو ال ــعام ــل األول واأله ــم ف ــي تح ــدي ــد ح ــرك ــة ال ــتاري ــخ ،ب ــاخ ــتصار االق ــتصاد ه ــو
الحياة.
فـي الـواليـات املتحـدة األمـيركـية ال نجـد بـني الحـزبـني األسـاسـيني ،الجـمهوري والـديـموقـراطـي،
اخــتالفــا كــبيرا فــي الــرؤى والــتوجــهات ،فــكالهــما يــؤمــنان بــنفس املــبادئ واألفــكار ،غــير أنــهما
يـتنافـسان أشـد الـتنافـس وفـقا لـألولـويـات فـقط ال غـير ،واألولـويـات تـتغير عـندهـم تـبعا لـلتوجـيه
اإلعــالمــي الــذي يــقود الــرأي الــعام ،وهــذا مــا يفســر فــوز الــرئــيس الــسابــق بــوش االبــن بــواليــتني
رئــاســيتني رغــم أنــه لــم يــقدم أي شــي جــديــد ولــم يــنجح فــي تحســني ظــروف املــواطــن األمــيركــي
املـعيشية ،مـع أن األمـيركـيني كـانـوا قـد ملـسوا الـتقدم الـكبير الـذي أحـرزه الـرئـيس الـديـموقـراطـي
ك ــلينتون ف ــي ال ــجان ــب االق ــتصادي ،وم ــع ه ــذا ف ــضلوا ال ــرئ ــيس الج ــمهوري ب ــوش االب ــن ب ــل
وأع ــادوا ان ــتخاب ــه ل ــوالي ــة ث ــان ــية لس ــبب م ــهم ،وه ــو أن ال ــرئ ــيس ب ــوش االب ــن ج ــعل "األم ــن" أه ــم
أولـويـاتـه فـي بـرنـامـجه االنـتخابـي ،مـقابـل الـوضـع االقـتصادي عـند الـديـموقـراطـيني .لـكن ملـاذا
اخـتار األمـيركـيون األمـن كـأولـويـة عـلى االقـتصاد؟ السـر يـكمن فـي الحـملة اإلعـالمـية الضخـمة
الــتي جــعلت األمــيركــيني يــعيشون فــي خــوف وقــلق دائــمني :بــن الدن قــال ،والــظواهــري أعــلن،
الـقاعـدة ،األنـثراكـس ،هـجوم مـحتمل ،رفـع حـالـة الـطوارئ لـلون األحـمر ،خـفضها لـلون األزرق،
ته ــدي ــد امل ــطارات ،ق ــنبلة م ــوق ــوت ــة ه ــنا ،وه ــجوم ان ــتحاري ه ــناك ..ع ــاش األم ــيرك ــيون ف ــي رع ــب
مستمر ليل نهار ،ثم قدم بوش االبن نفسه كمخلص وحام ومقاتل فكيف ال ينجح.
***
ومـن يـفهم مـا جـرى فـي الـواليـات املتحـدة ،سـيفهم مـا يجـري فـي الـكويـت هـذه األيـام .فـها نـحن
نـعيش الـرعـب ذاتـه ،الـصفويـون قـادمـون ،الـبدو سـيلتهمونـنا ،الـتجار نهـبونـا ،الـكويـت سـتزول،
إيــران قــادمــة ،الــشيعة ســيقتلونــنا ،كــال الــسنة ســيذبــحونــنا ،الــحكومــة مــتواطــئة ،خــاليــا نــائــمة،
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وأخ ــرى ص ــاح ــية ،ه ــجوم م ــحتمل وح ــرب وش ــيكة ..وف ــي ك ــل ه ــذا ي ــصعد م ــن يس ــتغل ال ــخوف
والـ ــرعـ ــب فـ ــي قـ ــلوب املـ ــساكـ ــني األبـ ــريـ ــاء عـ ــند الـ ــسنة والـ ــشيعة والـ ــبدو والـ ــحضر ،عـ ــند هـ ــؤالء
البسـطاء مـمن يـعبدون اهلل ويـصلون كـل عـلى طـريـقته وال يـريـدون سـوى الـعيش الـكريـم وتـربـية
أبنائهم بما يرضي اهلل ،ليدخلوا الجنة بعد ذلك.
عـامـل الـخوف كـان دائـما الـوسـيلة األفـضل الـتي اسـتغلها األقـويـاء أو األذكـياء لـلسيطرة عـلى
عــامــة الــناس واســتعبادهــم ،يــرعــبون الــناس فتتجــمد عــقولــهم ثــم يــتحولــون إلــى قــطيع يــسيرهــم
الــقائــد املــلهم واملخــلص والــقوي والــذكــي الــذي يــعرف كــل شــيء ولــديــه كــل األســرار ،دون أن
يج ــرؤ أح ــد م ــن ه ــذا ال ــقطيع ع ــلى ال ــتوق ــف لح ــظة وال ــتأم ــل ف ــيما يج ــري ..وال ف ــرق ه ــنا ب ــني
اإلنــسان الــبدائــي الــذي اخــترع صــنما ليحــميه مــن غــضب الــطبيعة ،وبــني مــن يــخترعــون الــيوم
آالف اآللهة واألصنام لتحميهم من "العدو القادم“ !
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املسكوت عنه
مـا نـعرفـه عـن املـاضـي هـو مـا يـنقل إلـينا سـواء بـالـكتابـة أو شـفاهـة ،والـتاريـخ مـا هـو إال روايـة
مـحكية عـن أحـداث كـما يـريـد لـنا أن نـتصورهـا كـاتـبها أو راويـها ،وهـو لـذلـك ال يـمكن أن يـكون
مــوضــوعــيا تــمامــا ،فــهو إمــا طــعن وتجــريــح نــاتــج عــن فــجور بــالــخصومــة ،أو مــدح ومــبالــغة مــن
أجــل التكســب أو الــتعصب .هــذا ال يــعني أن الــتاريــخ كــله أكــاذيــب ،لــكنه يــعني بــالــتأكــيد أنــه
مليء باألكاذيب.
أمـا الـحقيقة فـال وجـود لـها ،لـكن جـزءا مـنها يـقبع هـناك فـي ذلـك املـكان املـظلم واملـجهول ،فـي
املـسكوت عـنه ،فـي تـلك الـبقعة الـصغيرة الـتي يخجـل مـنها الـناس ،أو يـخشون االقـتراب مـنها
وال يج ــرؤون ع ــلى الح ــدي ــث ع ــنها ب ــال ــعلن ،ه ــناك ح ــيث ي ــبتلع ال ــتاري ــخ ال ــكثير م ــن ال ــحكاي ــات،
ويدفن في حفرة سحيقة آالف الحقائق املغايرة تماما لكل ما يكتب ويقال ويتباهى به.
املـسكوت عـنه هـو تـاريـخ أيـضا ،يظهـر رغـم كـل مـحاوالت الـطمس املـتعمدة ،وكـل جـهود الـتزويـر
املــحترفــة ،ورغــم الــنسيان ،فــدائــما ثــمة خــيط رفــيع يــكشف فــي يــوم مــن األيــام مــا كــان ســرا،
ســواء بــصورة مــتعمدة ،أو وفــقا لــقوانــني املــصادفــة .املــسكوت عــنه قــد يــكون حــدثــا بــسيطا ،أو
ك ــلمة ع ــاب ــرة ،أو م ــثال ش ــعبيا ب ــذي ــئا ،ل ــكنه ي ــثبت أن ت ــاري ــخا ك ــام ــال م ــما ي ــدرس وي ــتداول ب ــني
ال ــناس م ــا ه ــو إال أك ــاذي ــب ص ــارخ ــة وب ــطوالت وه ــمية .امل ــسكوت ع ــنه ع ــال ــم م ــجهول يظه ــر
ويـتكشف فـي أحـاديـث الـعجائـز ،أو فـي الـقصاصـات املـخبأة فـي ثـنايـا الـكتب ،أو حـتى فـي
هفوات األحاديث وفيما تظهره النفس في لحظات الغضب !
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بني الطائفي واملتدين
املــتديــن يــعتقد أنــه عــلى حــق ،الــطائــفي يــعتقد أن اآلخــريــن عــلى بــاطــل ،ومــا بــني هــذا الــحق
وذاك الـباطـل أزهـقت مـاليـني األرواح وأريـقت الـدمـاء واسـتبيحت األعـراض وديسـت الـكرامـات
تحت األقدام منذ عصور ،بفتاوى واجتهادات شخصية ألبسناها نحن ثوب القداسة!
مـن يـكفر اآلخـريـن ويـحكم عـليهم بـالـضالل والخـلود فـي الـنار والـشقاء فـي الـدنـيا ،إنـما يشـرك
نـفسه مـع اهلل فـي الـحكم ويـنازعـه فـي املـلك ،وفـي هـذا شـقاء لـه قـبل أن يـكون شـقاء لـآلخـريـن.
تســتطيع أن تــؤمــن بــأنــك عــلى حــق ،وأن مــعتقداتــك صــحيحة ،وتســتطيع أن تــدعــو الــناس إلــى
تــبني هــذه املــعتقدات بــالــحسنى والــكلمة الــطيبة ،لــكنك أبــدا لــن تســتطيع أن تــجبر أحــدا عــلى
ذلــك ،وال يــحق لــك أن تــحكم عــلى الــناس ،فــنحن جــميعا نشــترك بــنفس آلــة الــتفكير ،و"الــعقل
أعدل األشياء قسمة بني الناس" كما قال ديكارت.
األدي ــان ،س ــماوي ــة ك ــان ــت أم م ــن ص ــنع االن ــسان ،ك ــلها ت ــقول ب ــفكرة اإلل ــه ،وك ــلها ت ــنظر ح ــني
تتح ــدث ع ــن ه ــذا اإلل ــه إل ــى أع ــلى ،ول ــذل ــك ك ــل امل ــعاب ــد ت ــتجه م ــآذن ــها وم ــنارات ــها إل ــى ال ــسماء،
وك ــلها ي ــدع ــي أت ــباع ــها أن ــهم ع ــلى ح ــق ،وح ــده ــم ال ــطائ ــفيون وامل ــتطرف ــون ه ــم م ــن ي ــعتقدون أن
اآلخـ ــريـ ــن عـ ــلى بـ ــاطـ ــل ،ويـ ــتصرفـ ــون مـ ــعهم عـ ــلى هـ ــذا األسـ ــاس ،فـ ــيبيحون ألنـ ــفسهم قـ ــتلهم
واسـتعبادهـم ونهـب أمـوالـهم ،ولـو تـصرف كـل شـخص مـن أتـباع هـذه األديـان وفـق الـتفسيرات
املتطرفة ملنظريها ،لفنت البشرية وأبيدت منذ قرون.
اعـبد ربـك كـما تـريـد ،وادع اآلخـريـن إلـى مـا تـعتقد أنـه الـحق والـخير بـالـكلمة الـطيبة واملـوعـظة
الــحسنة ،لــكن ال تــقتلهم بــحجة أنــك تــريــد لــهم الــخالص والــنجاة ،وقــتلهم لــيس بــالــضرورة أن
يـكون بـصورة مـباشـرة ،فـقد تتسـبب بـقتل املـئات بسـالح الـكلمة والتحـريـض والـتكفير فـاحـذر،
ألن من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا.
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من عجائب البشر
صــرفــت وكــالــة الــفضاء األمــيركــية "نــاســا" مــنذ انــشائــها عــام  1957وحــتى اآلن حــوالــي
 880م ــليار دوالر ،ول ــو س ــأل ــت مل ــاذا ك ــل ه ــذه األم ــوال وال ــجهود ال ــتي ص ــرف ــت واألرواح ال ــتي
أزه ــقت؟ ف ــجواب ــهم ه ــو ل ــلبحث ع ــن م ــكان آخ ــر ي ــمكن أن ي ــصلح ل ــلحياة ،ي ــا ل ــعجائ ــب البش ــر!
ي ــقضون س ــنوات وي ــصرف ــون امل ــليارات ب ــحثا ع ــن ق ــطرة م ــاء ف ــي ال ــقمر أو امل ــري ــخ ،ف ــي ح ــني
تــشكل املــياه ثــلثي مــساحــة األرض ،ولــو صــرف ربــع تــلك املــبالــغ عــلى إنــشاء محــطات تحــلية
وعـلى الـزراعـة ورعـايـة الـثروة الـحيوانـية والـسمكية ،لـتمكنا مـن تـوفـير طـعام ومـياه نـظيفة تـكفي
كل البشر على سطح األرض والقمر واملريخ ملائة عام.
***
مـا الـذي يـجعل دولـة مـا تـحاول غـزو دولـة أخـرى ونهـب ثـرواتـها ،مـا فـائـدة الـثروة الجـديـدة الـتي
سـتضاف إلـى ثـرواتـها مـادامـت ال تـصرف عـلى خـدمـة املـواطـنني أصـال؟ أمـر عـجيب فـعال أن
تــصرف بــعض الــدول مــعظم مــداخــيلها عــلى التســليح وتحــرم الــشعب مــن الــتمتع بــالــحياة ،ثــم
تــسعى لنهــب ثــروات دولــة أخــرى .أمــا األكــثر غــرابــة وعــجبا فــهو أن يــدفــع الــناس املحــرومــون
حياتهم ثمنا لتنفيذ هذه الرغبة الجنونية.
***
وم ــا ال ــذي ي ــجعل م ــعظم البش ــر ي ــعيشون ف ــي ال ــصحاري وال ــقفار أو ت ــحت ال ــثلوج ال ــقات ــلة أو
ف ــي الخ ــرائ ــب واألن ــقاض ،ف ــي ح ــني أن أج ــمل امل ــناط ــق وأك ــثره ــا ق ــاب ــلية ل ــلحياة ف ــارغ ــة؟ مل ــاذا
يــتقاتــل الــناس عــلى قــطعة أرض هــنا أو هــناك فــي حــني أن  %95مــن مــساحــة األرض غــير
مأهولة بالسكان؟ الطيور أعقل من اإلنسان أحيانا.
***
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أخ ــيرا ..م ــن ع ــجائ ــب البش ــر ك ــما ي ــقول ع ــادل إم ــام ف ــي مس ــرح ــية ال ــواد س ــيد ال ــشغال "ن ــاس
عندهم لحمة ،يعزموا ناس عندهم لحمة ،علشان ياكلوا لحمة!“.
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مستقبل االتحاد األوروبي
يـمر االتـحاد األوروبـي اآلن بـمفترق طـرق ،يـمثل مـن وجـهة نـظر كـثير مـن املـراقـبني واحـدا مـن
أخـطر مـسارات الـتاريـخ لهـذه الـقارة الـعجوز ،بـني اسـتمرار لـالتـحاد الـذي بـدأ عـلى الـورق فـي
أوائـل الـتسعينيات ،وعـلى الـواقـع مـنذ نـهايـة الحـرب الـعاملـية الـثانـية عـام  ،1945وبـني انـهيار
هـذه الـوحـدة الـتي تـترنـح بـفعل ضـربـات األزمـات االقـتصاديـة املـتتالـية ،وتـنامـي حـركـات الـيمني
املتطرف ذات الخطابات القومية.
فــفي الــوقــت الــذي يــرى فــيه دعــاة اســتمرار الــوحــدة أن األمــور تــسير بــشكل جــيد وأن األزمــة
االقـتصاديـة الـكبرى عـبرت بـوضـوح عـن تـضامـن دول االتـحاد ووقـوفـها كـقوة مـوحـدة فـي وجـه
االعـ ــصار ،يـ ــرى دعـ ــاة االنـ ــهيار أن سـ ــلسلة اإلجـ ــراءات الـ ــتي تتخـ ــذهـ ــا الـ ــدول الـ ــقياديـ ــة فـ ــي
االتـحاد األوروبـي وأهـمها أملـانـيا وفـرنـسا تشـبه إلـى حـد كـبير اإلجـراءات الـتي اتخـذهـا الـبنك
الــدولــي تــجاه دول الــعالــم الــثالــث ،بــنفس الشــروط املــجحفة والــتي أفــرزت فــي نــهايــة املــطاف
دوال متهالكة ومتخمة بالديون ومكبلة بالفوائد وتابعة للدول الدائنة.
كـ ــما أن ريـ ــاح "الـ ــصحوة الـ ــكبرى" الـ ــتي بـ ــدأت بـ ــثورة الـ ــياسـ ــمني فـ ــي تـ ــونـ ــس أوائـ ــل الـ ــعام
امل ــاض ــي ،ه ــبت ن ــسمات ــها أي ــضا ع ــلى ش ــباب أوروب ــا وج ــعلت ك ــثيرا م ــنهم يخ ــرج م ــن ح ــال ــة
ال ــالم ــباالة والس ــلبية إل ــى ح ــال ــة ال ــفعل وم ــحاول ــة وق ــف اس ــتهتار الس ــلطة ب ــحقوق ــهم وال ــتالع ــب
بـثرواتـهم الـتي بـددتـها تـلك السـلطات فـي تـحالـفاتـها املشـبوهـة مـع الـرأسـمالـيني الـجشعني ،إذ
ل ــم ي ــعد ش ــباب ه ــذا ال ــجيل ال ــواع ــي والنش ــط ي ــتقبل أن ت ــقوم الس ــلطة ب ــمكاف ــأة فش ــل ذوي
ال ــياق ــات ال ــبيضاء ك ــما ي ــسميهم م ــاك ــس ف ــيبر وتس ــببهم ب ــإف ــالس ال ــبنوك م ــن أم ــوال داف ــعي
الـضرائـب ،فـي الـوقـت الـذي يـتوقـعون فـيه أن تـتم مـعاقـبتهم مـشكلة أوروبـا ،بـل مـشكلة الـعالـم
الــيوم تــكمن أســاســا فــي هــيمنة الــرأســمالــية عــلى الــديــموقــراطــية ،فــاملــواطــن فــي جــميع الــدول
الــديــموقــراطــية يــؤمــن بــالــديــموقــراطــية كــنظام حــكم جــيد يــضمن تــبادال ســلميا للســلطة وصــوتــا
يــعبر عــن رأي األغــلبية ،لــكنه ال يــشعر بــأن مــن يــقود الــعملية الــديــموقــراطــية ويتخــذ الــقرارات
املـصيريـة الـتي تـتعلق بـحياتـه ومسـتقبل أبـنائـه هـم الـنواب الـذيـن قـام بـانـتخابـهم ،فـهناك دائـما
ح ــكوم ــة ظ ــل أو مج ــموع ــات ض ــغط ه ــي ال ــتي ت ــتحكم ب ــاالق ــتصاد وه ــي ذات ــها ال ــتي ت ــتحكم
بالسياسة وتحرك النواب وتحدد مسارات التصويت على التشريعات.
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الــعالــم الــيوم يــعيش حــالــة "اغــتراب" ســياســي تشــبه فــي تــفاصــيلها حــالــة اغــتراب الــعامــل عــن
العمل التي تحدث عنها ماركس بعمق في كتابه "رأس املال".
ف ــامل ــواط ــن ال ــيوم ال ي ــشعر ب ــأن ــه ه ــو ف ــعال م ــن ي ــحكم ك ــما ت ــقول م ــبادئ ال ــدي ــموق ــراط ــية ،ب ــل ه ــو
مجـرد "أداة" بـسيطة فـي آلـة االقـتصاد الضخـمة والـتي يـتحكم بـكل حـركـاتـها أشـخاص بـبدلـة
سـوداء ويـاقـة بـيضاء وسـيجار كـوبـي مـلفوف عـلى أفـخاذ عـذراوات هـافـانـا أوروبـا الـيوم تـترنـح
ك ــما ل ــم ت ــترن ــح م ــن ق ــبل ت ــحت وط ــأة ال ــدي ــون وف ــوائ ــده ــا امل ــرع ــبة ،ودول ك ــثيرة م ــنها ال ــيون ــان
وإيـ ــطالـ ــيا واسـ ــبانـ ــيا والـ ــبرتـ ــغال مهـ ــددة بـ ــالـ ــزوال أو الـ ــبيع كـ "خـ ــردة" إلـ ــى دول ذات نـ ــفوذ
رأســمالــي مــهيمن مــثل أملــانــيا وفــرنــسا ،تــتصاعــد فــيها أصــوات املــناديــن بــالــعودة إلــى الــدول
الــقومــية ،رغــم أن أهــم املــبادئ الــتي قــامــت عــليها فــكرة االتــحاد هــي إلــغاء الــقومــيات وصهــر
املــجتمع األوروبــي فــي شــعب واحــد بهــدف تــجنب خــروج "هــتلر جــديــد" يــؤمــن بــتفوق قــومــيته
وعرقه على بقية الشعوب واألعراق.
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مصر والتجربة العراقية
اإلنــسان كــائــن غــريــب ،ال تســتطيع ان تــفهمه أو تــتنبأ بســلوكــياتــه حــتى فــي املــواقــف الــعاديــة
واملـكررة ،ملـاذا تـمكن اخـوانـنا فـي تـونـس مـن تـحقيق نـجاح جـيد فـي ثـورتـهم ،والـبدء بـبناء دولـة
جـديـدة عـلى أسـس مـدنـية حـديـثة ،قـدمـوا فـيها نـماذج غـير مسـبوقـة فـي تـاريـخ البشـريـة حـول
امل ــشارك ــة ف ــي ادارة ش ــؤون ال ــبالد ،ف ــي ح ــني ي ــتعثر اخ ــوان ــنا ف ــي م ــصر ح ــتى اآلن وي ــقفون
عاجزين ويتقاتلون في املربع األول !
ب ــعد تح ــري ــر ال ــعراق م ــن ن ــظام ال ــحكم ال ــشمول ــي ل ــصدام حس ــني وع ــصاب ــته ك ــان ال ــعراق ــيون
يـعيشون أزهـى وأجـمل لحـظات الـعمر ،كـانـوا فـي األيـام األولـى للتحـريـر يـلعبون كـرة الـقدم مـع
ج ــنود ق ــوات ال ــتحال ــف ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ــترك ــون ب ــنادق ــهم ع ــلى األرض ،وك ــان ــوا ي ــرق ــصون م ــعهم
"ج ــوب ــي" ف ــي "ف ــلكة التح ــري ــر" ،ث ــم ب ــدأ ال ــتحول ب ــعد أي ــام ق ــليلة وب ــصورة غ ــري ــبة ،فخ ــرج ــت
أصـوات تهـدد وتحـذر مـن "الـوجـود األجـنبي" وتـؤكـد أن األمـيركـان احـتلوا الـعراق ولـن يخـرجـوا،
وم ــا ب ــني اس ــتقبال األم ــيرك ــان وت ــقبيل رؤوس ــهم ع ــرف ــان ــا ب ــدوره ــم ف ــي تح ــري ــر ال ــعراق ،وق ــتلهم
ومــعامــلتهم كــمحتلني كــانــت املــسألــة مــسألــة أيــام فــقط ،ال أعــرف إن كــان ذلــك قــد تــم بتخــطيط
مسـبق وفـق نـظريـة املـؤامـرة أم ان املـسألـة مجـرد فـوضـى وسـوء إدارة ،لـكنني اعـرف ان تـطور
األحـداث قـد تسـبب فـي تـدمـير الـعراق وقـتل املـاليـني بـال ذنـب ،كـان عـلى الـعراقـيني ان يـتعاونـوا
م ــع األم ــيرك ــيني وق ــوات ال ــتحال ــف واألم ــم املتح ــدة س ــلميا ل ــبناء "ال ــعراق الج ــدي ــد" ،وي ــعطوه ــم
فـرصـة ووقـتا كـافـيني إلعـادة بـناء الـجيش ومـؤسـسات الـدولـة املـدمـرة ،ويحـددوا بـالـتوافـق ووفـق
مــصلحة بــالدهــم مــوعــدا لخــروج قــوات الــتحالــف بــعد اتــمام املــهمة ،أمــا افــتراض ســوء الــنوايــا
وتـقريـر ان األمـيركـان مـحتلون بـصورة اعـتباطـية ووفـقا لـتصورات نـمطية سـابـقة هـو مـا أوصـل
العراق الى هذا الحد من الدمار والتقسيم.
ومــع كــل مــا حــدث ويحــدث فــي الــعراق ،يــقف املــرء حــائــرا وحــزيــنا أمــام مــا يجــري فــي مــصر،
ه ــذا ال ــبلد ال ــعظيم ال ــذي يس ــتند ال ــى  8آالف ع ــام م ــن ال ــحضارة وال ــتاري ــخ ،وم ــع ه ــذا ت ــتكرر
املـأسـاة نـفسها بـأدق تـفاصـيلها املـؤملـة وكـأن احـدا ال يـقرأ الـواقـع وال يـتعلم مـن تـجارب األمـم،
عـندمـا قـامـت الـثورة فـي يـنايـر املـاضـي كـان املـصريـون يهـتفون لـلجيش ويـتفاخـرون بـأنـه مـن
الــشعب ومــعه ،وكــانــوا يــلتقطون الــصور مــع الــجنود فــوق الــدبــابــات ويــحتفلون بــأعــراســهم فــي
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م ــيدان التح ــري ــر ب ــني ال ــعساك ــر ،واآلن يخ ــرج ــون ب ــامل ــالي ــني ل ــضرب ال ــجيش واله ــتاف ض ــده،
وت ــقري ــر ان املج ــلس ال ــعسكري ي ــري ــد س ــرق ــة الس ــلطة ،م ــع ان ال ــبداي ــة ك ــان ــت رائ ــعة والخ ــطوات
األول ــى ب ــعد ت ــنحي ال ــرئ ــيس ال ــساب ــق مح ــمد ح ــسني م ــبارك ك ــان ــت ج ــيدة ورغ ــم ت ــأك ــيد امل ــشير
ط ــنطاوي م ــرارا ع ــدم رغ ــبة ال ــجيش ف ــي االس ــتيالء ع ــلى الس ــلطة ،مل ــاذا ال ت ــكتمل م ــشاري ــعنا،
وملاذا تكون خياراتنا دائما إما السيئ أو األسوأ ؟!
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جامعة الفشل العربية
مـ ــنذ مـ ــارس املـ ــاضـ ــي ،أي مـ ــنذ  9أشهـ ــر والـ ــعالـ ــم يـ ــقرأ ويـ ــسمع ويـ ــشاهـ ــد الـ ــتعذيـ ــب والـ ــقتل
وال ــقصف ال ــيوم ــي م ــن ق ــبل "الش ــبيحة" والش ــرط ــة وال ــجيش ض ــد امل ــدن ــيني ال ــعزل ف ــي م ــختلف
مــدن ســوريــة ،والــذيــن خــرجــوا فــي مــظاهــرات ســلمية هــي حــق مــن حــقوقــهم املشــروعــة ولــلتعبير
عــن رفــضهم لهــذا الــنظام الــقمعي 9 .أشهــر والــعالــم يــنظر ويــراقــب ويــتابــع أخــبار الــقمع فــي
س ــوري ــة وم ــتاب ــعة أع ــداد ال ــقتلى وم ــناظ ــر سح ــل ال ــجثث وال ــتنكيل ب ــامل ــعتقلني وم ــناظ ــر ال ــتعذي ــب
ال ــوح ــشي ال ــتي ل ــم ي ــرح ــم ف ــيها ح ــتى األط ــفال 9 .أشه ــر والي ــزال الش ــبيحة ي ــقتلون والي ــزال
الـجيش يـقصف الـبيوت بـساكـنيها ودول الـعالـم "الحـر" تـتفرج وجـامـعة الـدول الـعربـية تـعطي
املهـلة تـلو املهـلة لهـذا الـنظام الـوحـشي لـقتل املـزيـد مـن األبـريـاء .إذن بـماذا سـيخبرنـا املـراقـبون
املـبعوثـون مـن جـامـعة الـدول الـعربـية أكـثر مـما شـاهـدنـا وشـاهـد الـعالـم بـالـصوت والـصورة مـن
جرائم النظام في سورية ضد املواطنني؟
جــامــعة الــدول الــعربــية لــم تحــل يــومــا ومــنذ إنــشائــها أي مــشكلة ،ولــم تــنصر أي شــعب عــربــي
مـظلوم ،ولـم تـكن يـومـا أكـثر مـن "بـرسـتيج" ومـنبرا لـلظهور اإلعـالمـي ،حـتى تـحولـت وبـحق إلـى
جــامــعة الفشــل الــعربــية ،وأنــا عــلى يــقني بــأنــه ال يــوجــد عــربــي واحــد يــثق بهــذا الــكيان الــزائــد
عــلى الــحاجــة .يــومــا بــعد يــوم تــرســخ جــامــعة الــدول الــعربــية فــي أذهــان املــواطــن الــعربــي أنــها
"زي قــلتها" ،وأنــنا ال يــمكن أن نحــل مــشاكــلنا بــقدراتــنا وطــاقــاتــنا ،وإنــما نــحن دائــما بــحاجــة
إلـى جـهود الـعم سـام والـعم جـورج والـعم طـونـي ،ثـم نسـتغرب بـعد ذلـك ونـغضب مـن "الـتواجـد
األجــنبي" مــا أرخــص اإلنــسان فــي عــاملــنا ،بــكل بــساطــة يــمكن أن يــقتل املــئات وهــم جــالــسون
فــي مــقهى أو أثــناء قــضاء حــوائــجهم فــي الــسوق أو حــتى وهــم يــقدمــون واجــب الــعزاء ،فــقط
مـن أجـل "إيـصال رسـالـة" لـلمنافسـني الـسياسـيني .ومـا أبـشع "زعـماءنـا" وقـادتـنا وسـياسـيينا
ممن ال يعرفون كيف يوصلون رسائلهم إال بالدم والنار.
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حكاية بال مالمح
م ــن أج ــمل م ــا ق ــرأت ف ــي ك ــتاب ال ــشاع ــر ال ــكبير ب ــدر ش ــاك ــر ال ــسياب "ك ــنت ش ــيوع ــيا" ال ــذي
ي ــحكي ف ــيه تج ــرب ــة ث ــمان ــية أع ــوام ق ــضاه ــا ف ــي ص ــفوف الح ــزب ال ــشيوع ــي ال ــعراق ــي ،ي ــقول:
تحـدرت مـن عـائـلة تـملك بـساتـني لـلنخيل يشـتغل فـيها الـفالحـون ،يـتقاضـون الـثمن مـن الـنتائـج.
ومــع أن أهــلي كــانــوا مــن أطــيب الــناس قــلوبــا وأكــثرهــم بــساطــة وديــموقــراطــية ،فــقد رأيــت مــن
مـظاملـهم الـتي أنـزلـوهـا بـالـفالحـني شـيئا كـثيرا .اذكـر زنـوبـة زوجـة الـفالح الـتي كـانـت تخـدم فـي
مــنزلــنا ،قــانــعة بــعد يــوم مــن الــعمل الــشاق ،بــصحن مــن املــرق أو الــتمن ،وبــبضعة اســمال لــها
وألط ــفال ــها ك ــلما ح ــل ال ــعيد .وف ــي إح ــدى غ ــرف ال ــدار ،ك ــان ــت أك ــياس ال ــرز وال ــطحني وال ــسكر
وال ــشاي ،وي ــبدو أن زن ــوب ــة وه ــي ت ــرى اط ــفال ــها ي ــجوع ــون ،تج ــرأت وس ــرق ــت ح ــفنة م ــن ال ــرز
أخـفتها فـي ثـيابـها .وأحـس بـها أهـلي ،رأوا الـرز الـذي هـيأتـه لـتأخـذه حـني تـغادر الـدار .فـماذا
فعلوا ؟
وضــعوا حــفنة الــرز فــي إنــاء تــركــوه فــي احــدى غــرف الــدار ،ثــم أمــروا زنــوبــة بــان تــكنس تــلك
الـغرفـة ،فـترى الـرز وتـعلم أن سـرقـتها قـد افـتضح أمـرهـا .انـني اتـذكـرهـا اآلن ،تـكنس وتـبكي،
شــاعــرة بــالخــزي والــعار واألســف والــخوف .ان هــذا املشهــد وســواه مــن املــشاهــد انــطبعت فــي
نــفسي مــنذ الــطفولــة ،فــنشأت كــارهــا لــلظلم مــحبا لــآلخــريــن .وجــاءت الــشيوعــية تــنادي بــالــعمل
للجـميع والـطعام للجـميع والـعدالـة واملـساواة بـني البشـر .ومـن ال يـريـد الـعمل للجـميع والـطعام
للجميع والعدالة واملساواة ؟
***
مـن عـجائـب البشـر ،أنـك عـندمـا تـكون عـلى حـق ،ال أحـد يـتذكـر .وعـندمـا تـكون عـلى خـطأ ،ال
أحـد يـنسى .يـقول أحـد األصـدقـاء إن الـعنصريـة فـي الـكويـت ليسـت جـديـدة ولـم تـغب يـومـا عـن
املشه ــد ال ــسياس ــي وال االج ــتماع ــي .وف ــي ه ــذا امل ــعنى ق ــرأت ال أذك ــر أي ــن :ال ــكوي ــتيون ك ــان ــوا
يــسمون األعــور الــفقير "أحــمدوه الــعور" ،بــينما يــسمون الــتاجــر األعــور "حــجي أحــمد جــريــم
العني" )أي الحاج أحمد كريم العني !(.

310

***
ك ــان ــت ت ــنتظر ع ــند ب ــاب غ ــرف ــة ت ــوزي ــع ال ــتموي ــن ،ت ــراق ــب عش ــرات امل ــراج ــعني ال ــقادم ــني ألخ ــذ
ح ــصتهم م ــن ال ــتموي ــن امل ــجان ــي ،تس ــتقبلهم ب ــتحية وك ــلمات ت ــودد م ــن أج ــل أن ي ــجود ع ــليها
أح ــده ــم ب ــشيء م ــن ه ــذا ال ــفائ ــض .أم ــضت ح ــوال ــي أرب ــع س ــاع ــات دون أن ي ــعطيها أح ــد أي
ش ــيء ،وع ــندم ــا وع ــده ــا األخ ــير ب ــأن ي ــعطيها ع ــلبة ح ــليب ،ق ــال ال ــعام ــل "الح ــليب خ ــلص"… ي ــا
لتعاستها ،بعض األفراح تأبى أن تكتمل !
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خربشات مواطن محبط
كـانـت املـوضـة فـي االنـتخابـات املـاضـية هـي "حـقوق املـرأة" ،فـجأة أصـبحت كـل الـطرق تـؤدي
إل ــى روم ــا ،ال ــكل ك ــان ي ــنادي وي ــدع ــو ل ــلتصوي ــت ل ــلمرش ــحات وك ــأن ــهن ال ــعصا السح ــري ــة ال ــتي
سـتحل كـل مـشاكـلنا بـضربـة واحـدة ،كـنا نـرى فـي املـرشـحات األمـل الجـديـد لـلخالص مـن لـغة
خ ــطاب م ــتدن ــية وانح ــراف ك ــبير ف ــي امل ــمارس ــة ال ــدي ــموق ــراط ــية ،ث ــم م ــاذا؟ ت ــبني ل ــنا أن امل ــسأل ــة
ليسـ ــت بـ ــالـ ــشهادات وال بـ ــالـ ــكالم املـ ــنمق الجـ ــميل .والـ ــيوم مـ ــا املـ ــوضـ ــة؟ املـ ــوضـ ــة الـ ــيوم هـ ــي
"الشـباب" .بـنفس الـسيناريـو وبـنفس األحـالم الـكل يـنادي والـكل يـدعـو العـطاء الشـباب فـرصـة
وال ــكل يتح ــدث ب ــاس ــم الش ــباب )ح ــتى ال ــشياب( ،وال ــكل ي ــقدم ن ــفسه م ــن أج ــل الش ــباب .وأن ــا
كـمواطـن بـسيط ومـعتر ال يهـتم وال يـبالـي بـكل مـا يحـدث مـن جـنون ،لـكنه يـريـد فـقط أن يـعرف
مــن هــم الشــباب؟ ومــا هــو الــسن الــذي يــنطبق عــليه مــصطلح الشــباب عــند هــؤالء الــسياســيني
الجدد ،فقط ألعرف هل أنا منهم أم فاتني القطار ؟
***
يـقول نـيتشة :الـحاضـر جسـر يـعبر عـليه الـزمـان مـن املـاضـي إلـى املسـتقبل ،واإلنـسان جسـر،
تـمر مـن فـوقـه البشـريـة مـن جـيل إلـى جـيل .بهـذا املـعنى الـدقـيق يـجعل الـكثيرون مـن أنـفسهم
مجــرد جســر أو ســلم يــعبر عــليه اآلخــرون مــن حــال إلــى حــال .وفــي االنــتخابــات تتجســد هــذه
املـعانـي الـبشعة بـأبـشع صـورة" ،بشـر" يـساقـون بـاآلالف كـقطيع مـن األغـنام مـن أجـل تـمكني
شخص آخر من سرقتهم ..يا لها من بالهة !
ال أعـرف كـيف تـحقق مـواقـع الـتواصـل االجـتماعـي مـثل تـويـتر وفيسـبوك وغـيرهـا أربـاحـا ،فـهي
خ ــدم ــات م ــجان ــية وال ن ــرى ف ــيها إع ــالن ــات ،وم ــع ه ــذا ن ــقرأ ب ــني ح ــني وآخ ــر ع ــن ب ــيع "ج ــزء" م ــن
أســهمها بــاملــاليــني .ال يــهم ،فــأمــثالــي ال يــمكنهم أن يــفهموا فــي عــالــم املــال ســوى "الــراتــب"،
لــكنني أفــهم جــيدا أن املــرشــح الــذي يــدفــع ربــع مــليون ديــنار لحــملته االنــتخابــية ال يــمكن أن
يــكون هــدفــه خــدمــتي وبــالــتأكــيد لــيس خــدمــة الــكويــت ،وإنــما مــن أجــل الــوصــول إلــى العشــرة
مـاليـني ،ال أعـرف كـيف ،لـكن هـذا مـا يحـدث عـلى قـفا "الخـرفـان" الـتي تـبيع أصـواتـها مـقابـل
تذكرة سفر أو توقيع معاملة أو شنطة نسائية )ثم نتغنى بحب الوطن ،ما أكذبنا( !
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بني عاملني
فــي فــيلم تــايــتانــك ،تــهيأت لــلشاب املــغامــر والــفقير "جــاك" فــرصــة الــدخــول إلــى صــالــة رجــال
األعـمال والجـلوس مـع األثـريـاء و"الـنبالء" عـلى طـاولـة واحـدة بـعد أن أنـقذ حـياة "روز" ،الـتي
كــانــت تــحاول االنــتحار .لــم يــتطلب األمــر عــبقريــة خــاصــة لــيدرك مــأســاة روز وبــؤســها ،دعــاهــا
إلـى صـالـة الـدرجـة الـثانـية ،إلـى عـاملـه هـو ،مـع "الـناس الـعاديـني" .نـزلـت ..فـتاة جـميلة وأنـيقة
ق ــادم ــة م ــن ع ــال ــم ف ــاح ــش ال ــثراء وال ــرت ــاب ــة ،ك ــل ش ــيء ف ــيه ي ــسير بـ "اإلت ــيكيت" وب ــنظام مح ــدد
وتـعليمات خـاصـة ..حـتى الـضحك ،إلـى عـالـم الـبساطـة والـتلقائـية واملـرح ،عـالـم الـناس كـما هـم
ب ــطبيعتهم ودون ت ــكلف ،وه ــناك اك ــتشفت أن ع ــامل ــها "م ــزي ــف" وخ ــال م ــن امل ــشاع ــر وال ــتواص ــل
اإلن ــسان ــي الح ــميم ،ح ــيث ل ــكل ش ــيء ث ــمن ول ــكل ف ــعل م ــقاب ــل .ب ــامل ــناس ــبة ،ك ــلمة "ات ــيكيت"
 étiquetteفـرنـسية ومـعناهـا الحـرفـي "الـتصنع" ،بـمعنى الـتظاهـر بـعمل شـيء ،كـأن يـتصنع
اإلنـسان طـريـقة مـعينة فـي األكـل أو إلـقاء الـتحية أو حـتى االبـتسامـة بحـدود مـرسـومـة ..وهـنا
يتقاطع املعنى مع مفهوم ”الزيف" !
***
"بـني عـاملـني" صـورة تـتكرر فـي كـثير مـن األعـمال األدبـية والـدرامـية ،بـالنسـبة لـي أجـد أجـملها
فـي أعـمال نـجيب مـحفوظ والـتي كـانـت بـحق تـدويـنا لـحياة املـجتمع املـصري بـكل مـا فـيها مـن
ه ــموم وم ــكاب ــدة وص ــراع ط ــبقي ،ف ــي أح ــيائ ــها ال ــفقيرة وامل ــهجورة ح ــني ت ــدخ ــل إل ــيها "ع ــرب ــية
املـ ــرسـ ــيدس" ألحـ ــد املـ ــرشـ ــحني ملجـ ــلس الـ ــشعب ،والـ ــذي يـ ــنزل وهـ ــو "مـ ــبوز وقـ ــرفـ ــان" يـ ــتصنع
االبــتسامــة والــتعاطــف مــع الــغالبــة ،ويــوزع لــهم قــطعة قــماش وبــضعة جــنيهات .هــذه األعــمال
ال ــعبقري ــة وأم ــثال ــها ه ــو م ــا ي ــشكل ال ــوع ــي االج ــتماع ــي وال ــصور ال ــنمطية ف ــي أذه ــان ال ــناس،
وأزعــم أن بــدايــة الــثورات الــعربــية الــحالــية تــعود ملــا تــشكل فــي أذهــان الــناس مــن أفــكار مــن
هــذه األعــمال ،عــن الــهوة الــسحيقة بــني عــالــم الــفقراء بــكل مــا فــيه مــن بــؤس وشــقاء وحــرمــان،
وعالم األثرياء بكل ما فيه من برود وجشع.
***
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"ب ــني ع ــامل ــني" ص ــورة ن ــمطية ج ــدي ــدة ت ــتشكل ف ــي م ــجتمعنا ال ــيوم به ــدوء ،دون أن ي ــكترث ل ــها
أحـد .تـعمق كـل يـوم الـفجوة بـني الـناس ،تـمزقـهم بحـدود مـرسـومـة لـكل فـئة ،وتـغذي نـزعـة الشـر
ال ــكام ــنة ف ــي ن ــفوس ــهم وت ــرب ــيها ل ــتنطلق ف ــي ي ــوم م ــا ب ــكل وح ــشية ..ح ــينها س ــنتساءل وب ــكل
سذاجة وعبط ـ كالعادة ـ كيف وصلت األمور إلى هذا الحد
***
كتب السياب:
مدينتنا تؤرق ليلها نار بال لهب
تح ّم دروبها والدور ثم تزول حماها
ويصبغها الغروب بكل ما حملته من سحب
فتوشك أن تطير شرارة ويهب موتاها
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حديد عتيق ملوت جديد
أشــفق كــثيرا عــلى أبــناء هــذا الــجيل "املــعتر" ،كــنت أعــتقد أنــهم أفــضل مــمن ســبقوهــم ألنــهم
نـشأوا فـي زمـن الـعوملـة ،حـيث الـفضاء الـرحـب هـو حـدود الـعالـم ،وحـيث تـجتمع ثـقافـات الـدنـيا
لـديـهم فـي جـهاز بحجـم الـكف ،يـتنقلون مـن خـاللـه مـن أقـصى الشـرق ألقـصى الـغرب بـكبسة
زر .غــير أن تــأمــل الــواقــع يــجعلني أعــيد الــنظر وأتــراجــع عــن اعــتقادي الــخاطئ ،فــأبــناء الــيوم
يـنشأون عـلى قـيم الـصراع واالنـتقام وأخـبار الـقتل والحـروب الـتي ال تـنتهي ،إنـهم بـاخـتصار
ي ــجنون ث ــمار  50ع ــام ــا م ــن ال ــكبت وال ــطغيان وال ــكراه ــية واإلق ــصاء ،وال ــتي ن ــضجت وح ــان
قطافها في أيامهم الغابرة.
ك ــيف س ــمحنا مل ــثل ه ــذه ال ــثقاف ــة امل ــرع ــبة ب ــأن ت ــتغلغل ف ــي أدم ــغة أط ــفال ــنا دون أن ن ــفعل أي
شـيء؟ أطـفالـنا الـيوم يتحـدثـون عـن املـظاهـرات وأخـذ "الـحقوق" بـالـقوة ،فـماذا تـتوقـعون لـعدد
الجـرائـم وأنـواعـها بـعد عشـرة أعـوام ،مـاذا تـتوقـعون مـن أطـفال يـشاهـدون كـل يـوم جـثثا تسحـل
وتــرمــى فــي أكــوام ،كــيف تــتوقــعون ســلوك أطــفالــنا بــعد عشــرة أعــوام وكــل شــيء حــولــهم يــنطق
ب ــال ــعنف وال ــقتل وال ــتمزي ــق وال ــنبذ والتش ــرذم ،ح ــتى أل ــعاب ــهم م ــا ع ــادت تج ــمعهم وال تس ــتفز
عقولهم بقدر ما تصنفهم وتوغر صدورهم وتزرع الحقد وكراهية اآلخر في نفوسهم !
إن ــنا ال ــيوم ب ــإزاء ج ــيل ك ــام ــل ي ــنشأ وي ــترب ــى ع ــلى ت ــراج ــع ق ــيم االن ــسان ــية وأخ ــالق ال ــتسام ــح
والــتعاون واالجــتماع البشــري اآلمــن واملــسالــم ،فــي مــقابــل تــفوق الــقيم الســلبية ،حــيث لــم يــعد
للخج ــل أو ال ــخوف أي وج ــود ،وح ــيث أص ــبحت امل ــجاه ــرة ب ــالس ــرق ــة وال ــرش ــوة وال ــكذب م ــصدر
فخ ــر ب ــعد أن ش ــوه ــت م ــفاه ــيمها وان ــقلبت م ــعان ــيها إل ــى أض ــداده ــا ،ف ــال ــرش ــوة أص ــبحت ك ــرم،
والس ــرق ــة ت ــحول ــت إل ــى ش ــطارة ،وس ــحق آالف البش ــر ب ــال ــدب ــاب ــات وال ــقناب ــل وال ــرش ــاش ــات ب ــات
"شــأنــا داخــليا" ،وكــأن البشــر خــراف يــذبــحهم الــزعــيم مــتى شــاء ألنــهم "شــعبه" ،ثــم بــعد كــل
هــذا االنحــدار والــتراجــع إلــى مــرحــلة اإلنــسان الــبدائــي املــتوحــش ،مــاذا تــقدم مــدارســنا لــهؤالء
الــصغار لــتنشئتهم ،ومــاذا تــقدم لــهم وســائــل اإلعــالم ومــاذا يــقدم لــهم "رجــال الــديــن" بــل مــاذا
يقدم لهم األهل ؟
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٭ كتب السياب في رائعته "أمام باب اهلل" :
منطرحا أمام بابك الكبير
أصرخ في الظالم أستجير
يا راعي النمال في الرمال
وسامع الحصاة في قرارة الغدير
أصيح كالرعود في مغاور الجبال
كآهة الهجير
منطرحا أمام بابك الكبير
أحس بانكسارة الظنون في الضمير
أريد أن أعيش في سالم
كشمعة تذوب في الظالم
بدمعة أموت وابتسام
تعبت من توقد الهجير
تعبت من صراعي الكبير
تعبت من تصنع الحياة
تعبت ..كالطفل إذا أتعبه بكاه
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ألننا عنصريون وبال مبدأ
مــن يــتتبع تــاريــخ الــكويــت ،يــدرك أن مــمارســات الــحكومــة الــتي ضــج مــنها الــناس الــيوم ليســت
جـديـدة ،فهـذا ديـدن الـحكومـة وكـل الـحكومـات فـي أي زمـان وأي دولـة ،فـهي تـسعى دائـما إلـى
تـقريـب فـئة مـا وإقـصاء فـئات أخـرى بحسـب املـصالـح الـسياسـية ،فهـذا مـا يـعطي أي حـكومـة
الــقدرة عــلى الــبقاء واملــناورة والهــرب وإشــغال الــناس بــقضايــا وصــراعــات بــدال مــن االنــشغال
بمتابعة انجازاتها وسرقات ذوي الياقات البيضاء فيها.
هـذا مـا حـدث واليـزال يحـدث فـي الـكويـت ،فـالـحكومـة قـربـت "الـبدو" أو أبـناء الـقبائـل فـي فـترة
م ـ ــن ال ـ ــفترات وأق ـ ــصت ب ـ ــقية ف ـ ــئات امل ـ ــجتمع ،ح ـ ــينها ل ـ ــم ي ـ ــعترض أب ـ ــناء ال ـ ــقبائ ـ ــل ع ـ ــلى ه ـ ــذه
املـمارسـة ،وإنـما تـفرغـوا وبـكل أنـانـية لـالسـتفادة مـن هـذه الـعالقـة املـتميزة ،ثـم تـغيرت الـظروف
وتــطلبت مــصالــح الــحكومــة التخــلي عــن أبــناء الــقبائــل وتــقريــب "الــحضر" ،فــفعلوا وبــكل أنــانــية
كــما فــعل "الــبدو" ،حــلبوا الــدولــة ولــم يــبالــوا بــبقية املــواطــنني ،ثــم اقــتضت مــصالــح الــحكومــة أن
تتخ ـ ــلى ع ـ ــن ال ـ ــحضر فتخ ـ ــلت ع ـ ــنهم ،ف ـ ــجاء دور اإلخ ـ ــوان املس ـ ــلمني ،ث ـ ــم دور الس ـ ــلفيني ث ـ ــم
ال ــليبرال ــيني وغ ــيره ــم ،ف ــفعلوا ج ــميعهم م ــا ف ــعل م ــن ق ــبلهم ،وال ــيوم ج ــاء دور ال ــشيعة ه ــذه امل ــرة
لـيتحالـفوا مـع الـحكومـة ،وهـا هـم يـمارسـون دورهـم وبـكل أنـانـية وبـنفس الـطريـقة الـتي مـارس
ب ــها ال ــبدو وال ــحضر واالخ ــوان والس ــلفيون وال ــليبرال ــيون وال ــعلمان ــيون ،يس ــتغلون ال ــفرص ــة ك ــما
اس ــتغلها م ــن ق ــبلهم ،ف ــال أح ــد أف ــضل م ــن أح ــد ،ك ــلهم أن ــان ــيون وع ــنصري ــون وإق ــصائ ــيون
ويتصرفون وفقا للمثل البشع "من صادها عشا عياله".
اآلن وبـعد هـذه الـتجارب املـريـرة الـتي لـم تـفرز سـوى اإلقـصاء والـنبذ واألنـانـية وتـدمـير الـدولـة،
أمـا آن األوان أن يـعي أبـناء الـكويـت مـن كـل هـذه الـفئات ـ وبـعيدا عـن أكـاذيـب الـسياسـيني ـ
أن الـحكمة تـقتضي عـدم الـقبول بـإقـصاء أي فـئة ،وأنـنا لـن نـحصل عـلى حـقوقـنا وآدمـيتنا إال
ف ــي إط ــار ال ــعدال ــة االج ــتماع ــية وامل ــساواة ب ــني الج ــميع وس ــيادة م ــفاه ــيم امل ــواط ــنة ال ــحقة دون
تــمييز ودون إقــصاء؟ كــان الــفرس قــديــما يــتركــون الــناس بــال قــانــون ملــدة يــوم كــامــل ،يــفعل فــيه
الـناس مـا يـشاءون مـن الـقتل والنهـب والسـرقـة دون عـقوبـة ،فـقط لـيدرك الـناس أهـمية الـقانـون
والــعقوبــات بــعد هــذا الــيوم الــعصيب .وكــل مــا أتــمناه أن نــتعلم جــميعنا ســنة وشــيعة ،حــضرا
وب ــدوا ،ت ــجارا وم ــوظ ــفني أن ال ــقبول ب ــإق ــصاء وظ ــلم إح ــدى ال ــفئات ال ــيوم ع ــواق ــبه وخ ــيمة ع ــلى
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الج ــميع ف ــي املس ــتقبل ،إذا ق ــبل ال ــشيعي ال ــيوم أن ت ــظلم ال ــحكوم ــة اخ ــوان ــه ال ــسنة ف ــسيقبل
السنة بظلمه غدا.
امل ــوق ــف ال ــيوم ي ــتطلب ج ــهودا ع ــقالن ــية م ــن ج ــميع ال ــفئات ،و"االن ــتصار" امل ــؤق ــت ال ــذي ت ــعيشه
إحــدى الــفئات عــند تــحالــفها مــع الــحكومــة عــلى حــساب بــقية فــئات املــجتمع لــيس انــتصارا وال
مكسـبا ،فـهو مـؤقـت وسـرعـان مـا يـتحول إلـى وبـال وألـم كـما هـو حـاصـل اآلن مـن أغـلب فـئات
املــجتمع وهــم يــراقــبون لحــظات الــعز الــتي يــتمتع بــها الــشيعة ،ولــكن تــذكــروا أنــكم قــبلتم بهــذا
الـوضـع سـابـقا وكـان الـشيعة يـومـها فـي نـفس مـوقـفكم يـعانـون مـا تـعانـون الـيوم مـن اإلقـصاء
والح ــرم ــان .ال س ــبيل ل ــنا إال ب ــتجاوز ع ــقلية وث ــقاف ــة االن ــتقام وال ــحقد والحس ــد ،ل ــن ن ــرت ــاح ول ــن
ن ــتفرغ ل ــبناء ب ــلدن ــا وت ــأم ــني مس ــتقبل أط ــفال ــنا إال إذا رس ــخت ف ــي ث ــقاف ــتنا م ــفاه ــيم ال ــتسام ــح
واملحبة واإليثار واحترام االختالف.
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هتلر والبدون
فـ ــي الـ ــثالثـ ــينيات ،وصـ ــف هـ ــتلر الـ ــيهود بـ ــكلمة “ "Untermenschenوالـ ــتي تـ ــعني بـ ــالـ ــلغة
األمل ــان ــية "أق ــل م ــن إن ــسان" ب ــمعنى أن ــهم ب ــدرج ــة أق ــل وأدن ــى م ــن ب ــقية البش ــر ،وبس ــبب ه ــذا
ال ــوص ــف ت ــعرض ال ــيهود امل ــذن ــبون وغ ــير امل ــذن ــبني ،رج ــاال ون ــساء وأط ــفاال ل ــكل أن ــواع ال ــتعذي ــب
والـشقاء ،ألن الـفوهـرر زرع فـي أدمـغة أبـناء شـعبه أن الـيهود لـيسوا بشـرا ،بـل بـدرجـة أقـل مـن
البشــر ،ولــذلــك بــلغت درجــة الــتنكيل والــتعذيــب واإلبــادة الجــماعــية الــتي ارتــكبها الــنازيــون ضــد
ال ــيهود درج ــة غ ــير مس ــبوق ــة ف ــي ال ــتاري ــخ ،ح ــتى ان ــهم اس ــتعملوا ف ــي ال ــتجارب ال ــطبية ب ــكل
ب ــشاع ــة ع ــلى ي ــدي ال ــطبيب ال ــنازي ي ــوس ــف م ــنجيل ،ف ــكان ي ــتعام ــل م ــعهم ك ــما ي ــتعام ــل م ــع
الــفئران فــي املــختبر ،ولــم ال ،فــقائــده اعــتبرهــم "أونــترمــنشن" ،عــندمــا تــتصرف الــدولــة بــصورة
عـنصريـة ضـد فـئة مـن الـناس ،فـهي تـعطي مـواطـنيها املـبرر ملـمارسـة أبـشع مـا فـي اإلنـسان
مـن لـؤم وفـجور ،وهـذا مـا يحـدث بـكل أسـف مـع الـبدون فـي الـكويـت ،لـوال بـقية مـن ديـن وتـقوى
وضمير في قلوب أكثر أهل الكويت ،الذين ال يقبلون بالظلم على أنفسهم وال على غيرهم.
ملـاذا تـتصرف وزارة الـداخـلية مـع تجـمعات الـبدون السـلمية بـطريـقة مـختلفة عـن تـصرفـها مـع
تجمعات الكويتيني؟ ألنها تنظر لهم على أنهم بدرجة أدنى من البشر.
وملــاذا يتحــدث بــعض املــرضــى مــن ذوي الــدمــاء الــزرقــاء بــكل وقــاحــة ويــطالــب بــقتلهم أو نــفيهم
وحـ ــرمـ ــانـ ــهم مـ ــن كـ ــل مـ ــقومـ ــات الـ ــحياة والـ ــحقوق اإلنـ ــسانـ ــية؟ ألنـ ــهم عـ ــنصريـ ــون ويسـ ــتمدون
عنصريتهم من الدولة التي اعتبرت البدون "أونترمنشن" وليست لهم أي حقوق.
ال أظــن أنــنا بــحاجــة إلــى اجــترار كــل تــلك األحــاديــث املــكررة عــن اإلنــسانــية والــحالل والحــرام،
ألنـه مـن الـواضـح أنـها لـغة ال يـفهمها الـعنصريـون ،ولـو كـانـت لـدى املـسؤولـني عـن مـلف الـبدون
ذرة مـن اإلنـسانـية ملـا اسـتمرت مـعانـاتـهم كـل هـذه الـسنني ،فـما نـحتاجـه إذن شـيء آخـر ،أن
ن ــدرك أن ال ــعال ــم ت ــغير ب ــعد ص ــفعة ال ــبوع ــزي ــزي ،فخ ــروج ال ــناس ب ــامل ــالي ــني ف ــي ت ــون ــس وم ــصر
ولــيبيا والــيمني وســوريــة والبحــريــن وفلســطني وأمــيركــا وبــريــطانــيا وأملــانــيا وتــشيلي وهــندوراس
وال ــيون ــان واس ــبان ــيا وإي ــطال ــيا وو وو… م ــا ه ــو إال ب ــداي ــة ال ــنهاي ــة ل ــعقود القه ــر واالس ــتبداد
واستعباد البشر واستغاللهم أبشع استغالل من أجل جموح ونزوات أصحاب السلطة.

319

ش ــعوب ال ــعال ــم ل ــم ت ــعد ت ــقبل أن يس ــتأث ــر  %10م ــن ال ــناس بـ  %90م ــن ال ــثروة ،ول ــن ي ــقبلوا
املـزيـد مـن الـطغيان والـظلم والـنظر إلـيهم وكـأنـهم عـبيد أو حشـرات ،ولـذلـك مـن مـصلحة الـكويـت
أوال وقـ ــبل كـ ــل شـ ــيء أال نـ ــقبل بـ ــاسـ ــتمرار الـ ــتعسف والـ ــتعامـ ــل بـ ــعنف مـ ــع مـ ــطالـ ــبات الـ ــبدون
بــحقوقــهم ،واألهــم أال يســتمر الــبعض بــالــكذب ونــفي اســتخدام الــعنف غــير املــبرر ألن كــل مــا
يحـدث يـنقل لحـظة بلحـظة لـلعالـم كـله ،فـمثل تـلك الـتبريـرات الـساذجـة واألكـاذيـب الـوقـحة كـانـت
دائما الشرارة التي تفجر براكني الغضب التي تتراكم عبر السنني.

320

هل تعلم ؟
هــل تــعلم ان عــدد الــيهود فــي الــواليــات املتحــدة األمــيركــية  6مــاليــني ،بــينما عــدد املســلمني 10
مـاليـني ،ومـع هـذا يـنص الـدسـتور األمـيركـي عـلى أن يـؤدي الـرئـيس املـنتخب قـبل تـولـيه مـهامـه
الـيمني الـدسـتوريـة أمـام مـمثلني عـن الـطوائـف الـرئـيسية وهـي الـكاثـولـيك ،الـبروتسـتانـت والـيهود
فقط؟ )القوة في التنظيم وليس في العدد(.
***
وهــل تــعلم أن أمــيركــا لــيس فــيها حــكومــة بــاملــعنى الــبرملــانــي املــتعارف عــليه ،إذ تــتركــز الســلطة
الـتنفيذيـة كـلها بـيد الـرئـيس ،والـذي يـختار مـعاونـني يـطلق عـليهم اسـم "سـكرتـير" ،مـثل سـكرتـير
الــدفــاع وســكرتــير الــخارجــية) ..الــسكرتــير يــعادل الــوزيــر( .واألغــرب أن عــدد الــسكرتــاريــا ـ أو
ال ــوزراء م ــجازا ـ ال ي ــتجاوز  13وزي ــرا ،وأن ك ــثيرا م ــن ال ــرؤس ــاء األم ــيرك ــان ل ــم ي ــختاروا 13
وزي ــرا ،ب ــل م ــنهم م ــن اخ ــتار  7ف ــقط م ــثل ال ــرئ ــيس ل ــنكول ــن؟ )ون ــحن ل ــدي ــنا  16وزي ــرا ف ــي ب ــلد
أصغر من نيويورك والباقي تعرفونه(.
***
وهـل تـعلم أن االنـتخابـات الـرئـاسـية فـي الـواليـات املتحـدة تـمر بـمرحـلتني ،األولـى تـسمى املـرحـلة
الـتحضيريـة وهـي "غـير دسـتوريـة" ،ومـع ذلـك جـرت "الـعادة" عـلى وجـودهـا فـي كـل االنـتخابـات
ال ــرئ ــاس ــية .وال ــغري ــب أن ال ــناخ ــبني ي ــختارون ال ــرئ ــيس ل ــعوام ــل ش ــخصية ف ــقط ول ــيس م ــن أج ــل
الــبرنــامــج االنــتخابــي؟ وهــل تــعلم أن الــدســتور األمــيركــي يــنص عــلى  7صــالحــيات دســتوريــة
فـقط لـلرئـيس ،والـبقية اكتسـبها عـن طـريـق أحـكام قـضائـية صـادرة مـن املـحكمة الـعليا بـمرور
الزمن ؟
***

321

وه ــل ت ــعلم أن ال ــرئ ــيس األم ــيرك ــي رغ ــم ك ــون ــه ال ــقائ ــد األع ــلى ل ــلقوات املس ــلحة ،إال أن ق ــرارات
الحــرب ومــيزانــية الــجيش بــيد الــكونــغرس ولــيس الــرئــيس )تــوازن قــوى( ،كــما أن مــوازنــة الــدولــة
ي ــضعها م ــكتب امل ــوازن ــة ال ــتاب ــع ل ــلبيت األب ــيض ،إال أن الس ــلطة امل ــطلقة ف ــي تح ــدي ــد ال ــواردات
والــنفقات هــي لــلكونــغرس ولــيس لــلرئــيس) .الــبرملــان لــديــنا أيــضا يــملك صــالحــيات دســتـوريــة
حــول ميزانية الدولة ،لكننا ال نرى أي توازن للقوى مع الحكومة(.
***
وه ــل ت ــعلم أن م ــدة ع ــضوي ــة ال ــنواب ف ــي مج ــلس امل ــمثلني ومج ــلس ال ــشيوخ س ــنتان ف ــقط .وق ــد
فشـلت مـحاوالت عـدة رؤسـاء لـجعلها  4سـنوات؟ )عـندنـا مـدة الـعضويـة  4سـنوات لـكنها تـكاد
تكون خالية من اإلنجاز(.
***
وه ــل ت ــعلم أن ش ــروط ال ــترش ــح ملج ــلس امل ــمثلني أن ي ــكون س ــن امل ــرش ــح  25ع ــام ــا ،وأن ي ــكون
أمـيركـيا ألكـثر مـن  7سـنوات فـقط؟ )ونـحن لـديـنا بـدون يـعيشون فـي الـكويـت مـنذ الـثالثـينيات
وال يحصلون على أبسط الحقوق اإلنسانية وليس السياسية(.
***
وهــل تــعلم أن الــدســتور األمــيركــي يــعطي املــواطــنني الــحق فــي إقــالــة أي نــائــب مــنتخب )ســواء
ف ــي ال ــبرمل ــان أو امل ــجال ــس ال ــبلدي ــة أو الش ــري ــف ف ــي الش ــرط ــة ..ال ــخ( وذل ــك م ــن خ ــالل ت ــقدي ــم
عـريـضة مـن قـبل عـدد محـدد مـن املـواطـنني ،وذلـك اسـتنادا إلـى نـظريـة الـسيادة الـشعبية الـتي
تــقول بــالــوكــالــة اإللــزامــية لــلنواب ،ويــسمى هــذا الــحق بــاســم الـ "راكــال"؟ )لــو كــان لــديــنا هــذا
الحق ،لخلعنا نصف النواب(.
***
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أخ ــيرا ،ه ــل ت ــعلم أن ق ــراءة ال ــنظام ال ــدس ــتوري ف ــي ال ــوالي ــات املتح ــدة م ــمتعة ج ــدا؟ وم ــع ه ــذا
سيصيبك الحزن ألنك ستكتشف مقدار التخلف الذي يعيش فيه عاملنا العربي
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إيكونوموس
بــالنســبة لــهيدجــر ،الــفيلسوف األملــانــي الــكبير ،كــان الــشعب الــيونــانــي الــذي عــاش قــبل املــيالد
هــو أكــثر الــشعوب الــناضــجة عــقليا ،وأن الــلغة الــيونــانــية هــي مــصدر األفــكار الــعظيمة ،لــذلــك
كـان هـيدجـر شـديـد الحـرص عـلى الـبحث الـتيرمـينولـوجـي )دراسـة تـطور املـصطلحات( والـعودة
ب ــامل ــصطلح إل ــى أص ــله ال ــيون ــان ــي غ ــال ــبا وم ــعرف ــة ك ــيف ف ــهم ال ــيون ــان ه ــذه ال ــكلمة أو ت ــلك .وم ــع
ه ــيدج ــر ن ــتتبع ك ــلمة "اق ــتصاد"  ،Economyلنج ــد أن ــها ك ــلمة ي ــون ــان ــية ت ــتكون م ــن م ــقطعني،
إيــكوس وتــعني "املــنزل" ،ونــيمو والــتي تــعني "اإلدارة أو الــتدبــير" .فــقد كــان الــيونــان يــفهمون
االق ــتصاد ع ــلى أن ــه ف ــن إدارة امل ــنزل وت ــدب ــيره ب ــصورة س ــليمة ،وبه ــذا تح ــدث أرس ــطو وح ــدد
للمرأة الدور األكبر في هذا الجانب.
وت ــطور االق ــتصاد إل ــى "ن ــظام اج ــتماع ــي" ي ــفترض أن ــه ال يخ ــرج ع ــن ه ــذا ال ــتصور ال ــيون ــان ــي
ال ــدق ــيق ،ف ــال ــنظام االق ــتصادي ي ــعني ب ــاخ ــتصار "ف ــن إدارة وت ــدب ــير ش ــؤون ال ــدول ــة" ،ال ــتحكم
ب ــامل ــصروف ــات وال ــعمل ع ــلى زي ــادة ال ــدخ ــل وت ــنوي ــع م ــصادره واالدخ ــار للمس ــتقبل ،ك ــل ه ــذا
ب ــال ــتوازن م ــع ت ــوف ــير ك ــل م ــتطلبات ال ــشعب بحس ــب ق ــدرة ال ــدول ــة ومس ــتوى دخ ــلها .ه ــذا ه ــو
االقـتصاد ،وهـذه هـي مـهمة أي حـكومـة تـجاه الـشعب فـي أي دولـة ،وأي خـلل فـي ذلـك يـعني
ببساطة فشل الحكومة ،أو الحكومات!
***
فــي الــكويــت لــديــنا خــلل كــبير فــي نــظامــنا االقــتصادي ،واضــح ومــعروف للجــميع .لــديــنا خــلل
فــي إدارة ثــروة الــشعب ،خــلل فــي املــصروفــات ،وخــلل فــي تــنمية املــوجــودات ،وخــلل فــي تــنويــع
مــصادر الــدخــل ،وخــلل فــي تــوفــير مــتطلبات الــشعب ..والخــلل لــيس جــديــدا وهــو غــير مــرتــبط
بـأداء هـذه الـحكومـة فـقط ،بـل هـو فشـل كـبير ألكـثر مـن حـكومـة عـلى مـدى تـاريـخ الـكويـت ،عـلى
ســبيل املــثال :جــامــعة الــكويــت تــأسســت عــام  ،1966ونــحن فــي  2011أي مــضى  45عــامــا
ولــم تــقم أي حــكومــة بــتأســيس جــامــعة ثــانــية هــذا يــعني أن الــحكومــات الــتي جــاءت بــعد 20
عــامــا عــلى األقــل عــلى تــأســيس جــامــعة الــكويــت كــلها فشــلت فــي مــهمة تــقديــر حــاجــة الــبالد
لـوجـود جـامـعة أخـرى ،ثـم نـفاجـأ بـاملـشكلة الـيوم ونـبحث عـن حـلول تـرقـيعية لـقبول الـطلبة ونـتهم
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ه ــذه ال ــحكوم ــة ب ــالفش ــل ون ــنسى م ــسؤول ــية م ــن س ــبق ،واألم ــر ي ــنسحب ع ــلى ك ــل ق ــطاع ــات
الخدمات األخرى كالصحة واملواصالت وغيرها وليس التعليم فقط.
فـمن غـير االنـصاف أن نـلقي بـالـلوم عـلى هـذه الـحكومـة فـقط ،فـكل الـحكومـات الـسابـقة شـريـكة
ـ م ــع ه ــذه ال ــحكوم ــة ـ ف ــيما ن ــعيشه م ــن فش ــل ف ــي إدارة وت ــدب ــير ش ــؤون ال ــدول ــة ،ب ــل إن ع ــدم
مــحاســبة املــقصريــن واملخــطئني طــوال تــاريــخ الــكويــت هــو الســبب الــرئــيسي فــي هــذا الفشــل
الذريع.
أمـا األصـوات املـطالـبة بـفرض الـضرائـب بـحجة تـصحيح مـسار االنحـراف االقـتصادي الـكبير
ال ــذي ن ــعيشه ،ف ــهي ن ــفس األص ــوات ال ــتي تس ــببت ف ــي ه ــذا الفش ــل ال ــذري ــع وت ــبدي ــد ث ــروات
الــشعب ،وبــالــتالــي فــمن غــير املــقبول أن يــتصدى لحــل املــشكلة مــن تســبب فــي صــنعها .كــما
أن ف ــرض ال ــضرائ ــب ف ــي ال ــكوي ــت اآلن خ ــطوة خ ــطيرة س ــتؤدي إل ــى م ــزي ــد م ــن ال ــتده ــور ف ــي
ن ــظام ــنا االق ــتصادي ألن ال ــضرائ ــب ب ــاخ ــتصار س ــتقضي ع ــلى أص ــحاب ال ــدخ ــل امل ــتوس ــط
واملحدود ،وهم عماد االقتصاد في أي بلد.
م ــا ن ــحتاج ــه ح ــقا ل ــيس م ــزي ــدا م ــن األم ــوال ،ف ــوض ــعنا االق ــتصادي ي ــختلف ت ــمام ــا ع ــن وض ــع
ال ــوالي ــات املتح ــدة األم ــيرك ــية ،ف ــأم ــيرك ــا ل ــدي ــها عج ــز م ــال ــي بس ــبب زي ــادة امل ــصروف ــات أك ــثر م ــن
الـدخـل ،ولـكننا بـحاجـة إلـى إدارة رشـيدة عـاقـلة تهـتم حـقا بـالـعمل مـن أجـل الـكويـت ومسـتقبلها
فعال وليس قوال.
املـسألـة فـي غـايـة الـبساطـة وال تـحتاج "فـذلـكات" وقـصص طـويـلة عـريـضة مـعروفـة ومـكشوفـة،
ل ــف ودوران ب ــمصطلحات اق ــتصادي ــة م ــعقدة ع ــلى ش ــاك ــلة "العج ــز االك ــتواري" إلي ــهام ال ــناس
بـوجـود مـشكلة اقـتصاديـة عـاملـية كـبرى مـن أجـل "سـرقـة" الـلقمة مـن أفـواهـهم .الـقضية قـضية
"إدارة وت ــدب ــير" واع وع ــاق ــل يس ــتهدف ال ــصال ــح ال ــعام ،ت ــمام ــا ك ــما تس ــتهدف األم م ــصلحة
أسرتها كلها.

325

تعديل الدستور لعقلنة السياسة
ب ــعد الح ــرب ال ــعامل ــية االول ــى ون ــتيجة ل ــكثرة ال ــخالف ــات ب ــني الس ــلطتني التش ــري ــعية وال ــتنفيذي ــة،
لـجأت أملـانـيا الـى اجـراء تـعديـالت دسـتوريـة لـتنظيم الـعالقـة بـني الـبرملـان والـحكومـة عـرفـت فـيما
بــعد بــاســم "الــبرملــانــية املــعقلنة" ،وقــد أخــذت عــدة بــلدان أوروبــية وأهــمها ايــطالــيا وفــرنــسا هــذه
التج ــرب ــة م ــن أمل ــان ــيا ،وم ــن أه ــم م ــالم ــح ه ــذه ال ــتعدي ــالت ال ــدس ــتوري ــة ق ــوان ــني ت ــجبر ال ــحكوم ــة
الجـديـدة عـلى أن تـتقدم لـنيل الـثقة مـن الـبرملـان عـلى أسـاس بـرنـامـج عـمل محـدد مـن أجـل مـنع
االزم ــات ال ــوزاري ــة امل ــتكررة وامل ــتعلقة ب ــاس ــتمراري ــة ال ــحكوم ــة ،ي ــقاب ــلها ت ــعدي ــالت ت ــتعلق ب ــوض ــع
ضوابط تحد من تحريك املساءلة السياسية للحكومة أمام البرملان بسهولة.
والـحق أن كـل الـدول الـديـموقـراطـية عـانـت الـكثير والتـزال تـعانـي حـتى الـيوم مـن الـتوتـر الـدائـم
لـلعالقـة بـني السـلطتني التشـريـعية والـتنفيذيـة ،وسـتبقى الـعالقـة املـتوتـرة بـينهما كـنتيجة طـبيعية
لـشكل الـعالقـات االجـتماعـية بـني البشـر ،ومخـطئ مـن يـظن أنـه بـاالمـكان وقـف الـصراعـات فـي
ال ــعالق ــات االج ــتماع ــية ،وج ــهود البش ــر ال ته ــدف ع ــلى االط ــالق ال ــى م ــنع ال ــصراع وان ــما ال ــى
تــرشــيده وعــقلنته وجــعله انــسانــيا وتــحت الــسيطرة الــتي تــؤدي فــي الــنهايــة الــى ضــبط الســلوك
البش ــري .وت ــجارب ال ــدول م ــليئة ب ــنماذج وص ــور ج ــميلة أح ــيان ــا وم ــشوه ــة أح ــيان ــا أخ ــرى ف ــي
مـحاوالتـها الحـتواء االزمـات الـسياسـية ووضـع بـرامـج تـنتج نـظما سـياسـية قـابـلة لـفرض مـبدأ
ال ــتعاون ب ــني الس ــلطات ،ب ــل ان ت ــاري ــخ البش ــري ــة ب ــأك ــمله م ــا ه ــو اال ن ــوع م ــن ه ــذه ال ــتجارب،
سعي دائم اليجاد صيغة توافقية بني البشر املختلفني دائما.
***
تجــربــتنا الــسياســية فــي الــكويــت رغــم أنــها تجــربــة فــريــدة فــي مــحيطها الــجغرافــي ،اال أنــها
التــزال تجــربــة فــتية ال يــتجاوز عــمرهــا  50عــامــا ،لــم تشهــد خــاللــها تــعديــالت دســتوريــة تــعكس
الــرغــبة الــحقيقية لــالصــالح الــسياســي ،وهــو الــوضــع الــطبيعي املــفترض لــكل نــظام دســتوري.
ومــرد ذلــك كــما يــبدو بــوضــوح هــو انــعدام الــثقة بــني الجــميع ،وفــقدان الــثقة لــم يــأت مــن فــراغ،
وان ــما م ــن واق ــع م ــمارس ــة ي ــوم ــية يشه ــد ف ــيها ال ــناس ت ــحال ــفات م ــري ــبة ب ــني أص ــحاب امل ــال
وأص ــحاب ال ــقرار ،فه ــذا ال ــتحال ــف ب ــني امل ــال والس ــلطة ه ــو أك ــبر ع ــوام ــل ان ــهيار االن ــظمة وه ــو
اآلفة التي حذرت منها جميع االديان والشرائع السماوية وغير السماوية.
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وت ــأم ــل ال ــحال ــة ال ــسياس ــية ف ــي ال ــكوي ــت ال ــيوم ي ــبني ب ــوض ــوح م ــقدار الخ ــلل ف ــي ال ــعالق ــة ب ــني
ال ــبرمل ــان وال ــحكوم ــة ،خ ــلل ن ــات ــج ع ــن ق ــصور دس ــتوري واض ــح ،وامل ــسأل ــة ل ــم ت ــعد م ــتوق ــفة ع ــلى
ش ـ ــخص س ـ ــمو رئ ـ ــيس مج ـ ــلس ال ـ ــوزراء وب ـ ــقائ ـ ــه ف ـ ــي م ـ ــنصبه أو رح ـ ــيله ،وان ـ ــما ف ـ ــي االط ـ ــر
الـ ــدسـ ــتوريـ ــة الـ ــتي تحـ ــدد شـ ــكل الـ ــعالقـ ــة بـ ــني السـ ــلطتني ،والـ ــتي حـ ــددهـ ــا الـ ــدسـ ــتور بـ ــمفهوم
"الــتعاون" اال أن الــقوانــني االجــرائــية الــتي تــترجــم هــذا املــبدأ الــى واقــع عــملي لــم تــعد كــافــية
لــتحقيق هــذا الــتعاون املــنشود ،وبــالــتالــي بــات مــن الــضروري اجــراء تــعديــالت دســتوريــة تــعيد
ت ــنظيم ال ــعالق ــة ب ــني الس ــلطتني ب ــصورة ق ــان ــون ــية واض ــحة وع ــقالن ــية ال ت ــعتمد ف ــقط ع ــلى ح ــسن
الــنوايــا ،الن الــزمــن تــغير ومــعظم البشــر الــيوم بــال ضــمير وال أخــالق وال ديــن ،فــلم يــبق ســوى
عـقلنة الـعمل الـسياسـي عـن طـريـق الـقوانـني الـتي تـضع حـدودا واضـحة لـكل طـرف مـن طـرفـي
الــعالقــة الــسياســية ،وأعــني الــبرملــان والــحكومــة ،فــوجــود حــكومــة ال تحــظى بــثقة الــبرملــان مــنذ
ال ــبداي ــة ول ــيس ل ــدي ــها ب ــرن ــام ــج ع ــمل م ــن ج ــهة ،وع ــدم وج ــود ض ــواب ــط ل ــحسن تح ــري ــك امل ــساءل ــة
الـسياسـية مـن جـهة أخـرى لـن يـنتجا بـالـتأكـيد سـوى املـزيـد مـن االزمـات الـسياسـية املـتالحـقة
واملتكررة وبالتالي جمود وتراجع ثم انهيار.
بـاملـناسـبة ،الـدسـتور االمـيركـي تـم تـعديـله  27مـرة مـنذ الـتصديـق عـليه ،وآخـر تـعديـل كـان فـي
مايو .1992
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حول الثورات العربية
فـي املـواقـف تـتكشف الـعديـد مـن الـحقائـق ،وتـسقط الـكثير مـن األقـنعة ،ثـمة مـن يـحاول جـاهـدا
أن يــقلل مــن قــيمة الــثورات الــعربــية املــباركــة فــي تــونــس ومــصر ولــيبيا والــيمن و"غــيرهــا" ،مــن
خــالل وصــفها بــالــفوضــى أو "املــؤامــرة الــخارجــية" ،إال أن أبــشع تــلك املــحاوالت االنهــزامــية مــا
يــروج لــه بــعض "املــفكريــن" مــن تــرهــات حــول نــتائــج هــذه الــثورات ،حــيث يــقومــون بــاســترجــاع
ن ــتائ ــج االن ــقالب ــات ال ــعسكري ــة ال ــتي ق ــام ب ــها "ل ــصوص الس ــلطة" أم ــثال ص ــدام حس ــني وم ــعمر
ال ــقذاف ــي وال ــتي ل ــم تج ــلب ل ــتلك ال ــبلدان س ــوى الخ ــراب وال ــدم ــار وم ــالي ــني ال ــضحاي ــا وال ــثكال ــى
واألي ــتام ،ث ــم يس ــتنتجون ـ ب ــكل س ــذاج ــة ـ أن ه ــذه ال ــثورات تش ــبه ت ــلك االن ــقالب ــات .إن م ــقارن ــة
"ال ــثورات ال ــشعبية" ب ــاالن ــقالب ــات ال ــعسكري ــة ل ــيس خ ــطأ ع ــلميا فحس ــب ،ب ــل ه ــي ف ــعل غ ــير
أخـالقـي أيـضا ،فـفي مـحاولـة تـخويـف الـناس مـن الـثورات مـن خـالل ربـطها بـتجارب انـقالبـات
ع ــسكري ــة ف ــاش ــلة خ ــيان ــة ل ــدم ــاء الشه ــداء وال ــضحاي ــا ،ال ــثورات ت ــقارن ب ــال ــثورات ،واالن ــقالب ــات
العسكرية ال تقارن إال بمثلها من االنقالبات.
***
كـ ــانـ ــت أوروبـ ــا تـ ــرزح تـ ــحت وطـ ــأة الـ ــحكم االسـ ــتبدادي لـ ــطبقة الـ ــنبالء واإلكـ ــليروس وتـ ــعانـ ــي
ش ــعوب ــها م ــن ال ــظلم وال ــفقر وال ــجوع والجه ــل ف ــي ال ــعصور ال ــوس ــطى ،ح ــفنة م ــن "ال ــنبالء"
اسـ ــتحوذت عـ ــلى كـ ــل شـ ــيء واسـ ــتعبدت البشـ ــر بـ ــاسـ ــم الـ ــديـ ــن بـ ــعد أن تـ ــحالـ ــفوا مـ ــع رجـ ــال
ال ــكنيسة ،ف ــان ــدل ــعت ال ــثورة ال ــفرن ــسية ال ــعظيمة ع ــام  1789ووض ــعت ح ــدا مل ــئات ال ــسنني م ــن
السخـرة واالسـتعباد ،لـم يحـدث ذلـك بـني يـوم ولـيلة ،وإنـما تـطلب األمـر  10أعـوام مـن الـكفاح
والـنضال والـتضحيات الـتي نـقلت أوروبـا مـن عـصر الـفقر والجهـل والـظالم إلـى عـصر الـتنويـر
والـعلم وحـقوق اإلنـسان ودولـة املـؤسـسات ،فـقد اسـتمرت الـثورة الـفرنـسية مـن عـام  1789إلـى
عـام  1799وتـطلب األمـر فـي الـبدايـة  3أعـوام فـقط لـتأسـيس الجـمعية الـوطـنية وكـتابـة دسـتور
وفـتح سـجن الـباسـتيل واصـدار بـيان حـقوق اإلنـسان ،ثـم يـأتـي اآلن مـن يـطالـب بـنتائـج فـوريـة
ل ــثورة ال ــياس ــمني وث ــورة م ــيدان التح ــري ــر وك ــأن ال ــناس ت ــملك ع ــصا سح ــري ــة .م ــاذا ب ــاع ــتقادك ــم
يــمكن أن تــفعل  40عــامــا مــن الــقمع والــتعذيــب والــتجويــع وانــتهاك األعــراض الــتي مــارســتها
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األن ــظمة ال ــدي ــكتات ــوري ــة ف ــي ال ــدول ال ــعرب ــية ،ه ــل ت ــعتقدون أن م ــالي ــني ال ــجياع ب ــإم ــكان ــهم أن
يضربوا األرض لتتحول مصر املحروسة إلى دولة تشبه السويد مثال ؟
***
واقــع الــشعوب الــعربــية مــؤلــم ،وإصــالح مــا أفســده الــديــكتاتــوريــون وحــاشــيتهم فــي  40عــامــا
م ــهمة ليس ــت ه ــينة ب ــال ــتأك ــيد ،ف ــامل ــسأل ــة ليس ــت ب ــإص ــالح م ــبنى ه ــنا أو ت ــشغيل م ــنشأة ه ــناك،
امل ــسأل ــة أك ــبر م ــن ذل ــك ب ــكثير ،وت ــتطلب أوال إص ــالح ال ــنظم االج ــتماع ــية ،وأه ــمها م ــؤس ــسات
ال ــتنشئة االج ــتماع ــية وإص ــالح م ــنظوم ــة ال ــقيم ال ــتي أت ــلفتها ت ــلك األن ــظمة االس ــتبدادي ــة ،ومل ــن
يــبحث عــن املعجــزات نــقول ،يــكفي أن هــذه الــثورات الــعربــية املــباركــة قــد أوقــفت نــزيــف الهــدر
وب ــدأت م ــرح ــلة ال ــتحول إل ــى دول م ــدن ــية ت ــحكمها م ــؤس ــسات وق ــوان ــني ب ــدال م ــن م ــزاج ال ــحاك ــم
ون ـ ــزوات أب ـ ــنائ ـ ــه ،وج ـ ــعلت ض ـ ــباط الش ـ ــرط ـ ــة ي ـ ــحيون الش ـ ــباب ف ـ ــي ال ـ ــشوارع ب ـ ــعد أن ك ـ ــان ـ ــوا
يضربونهم على قفاهم بال سبب.
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حضارة القتل
أسـامـة بـن الدن إرهـابـي ألنـه قـتل آالف األبـريـاء ،فـماذا عـن بـقية املجـرمـني الـذيـن قـتلوا مـاليـني
األبـريـاء؟ مـا الـذي يـميز الـقادة الـذيـن تسـببوا فـي قـتل مـاليـني البشـر حـتى وهـم فـي املـالجئ
واملسـ ــتشفيات واملـ ــنازل وسـ ــيارات اإلسـ ــعاف عـ ــن أسـ ــامـ ــة بـ ــن الدن؟ مـ ــاذا عـ ــن قـ ــادة الـ ــكيان
الـصهيونـي الـذيـن يـقتلون الفلسـطينيني كـل يـوم؟ بـماذا يـختلف تـفجير بـرجـي الـتجارة الـعاملـية
في منهاتن عن قصف ملجأ العامرية في بغداد ؟
واضــح جــدا أنــنا نــك ّون آراءنــا وقــناعــاتــنا مــن خــالل خــطاب وســائــل االعــالم األمــيركــية ،والــتي
هــي أصــال مــجيرة بــالــكامــل لخــدمــة الــكيان الــصهيونــي املــحتل ،أصــبحنا مجــرد آالت تــسجيل
ت ــردد ب ــال وع ــي م ــا ي ــبثه األم ــيرك ــان ،ح ــتى وص ــل ب ــنا األم ــر إل ــى ت ــقبل ال ــباط ــل ع ــلى أن ــه ح ــق،
وق ــبول ال ــحق ع ــلى أن ــه ب ــاط ــل ،وإال ك ــيف أص ــبحنا ن ــنتقد ون ــهاج ــم "ح ــماس" ون ــصفهم ب ــما
ي ــصفهم ب ــه األم ــيرك ــان وال ــصهاي ــنة بـ "اإلره ــاب ــيني" وه ــم ل ــم ي ــفعلوا ش ــيئا س ــوى ال ــدف ــاع ع ــن
أرضـهم وأنـفسهم وأمـوالـهم وأعـراضـهم مـن الـصهايـنة املـحتلني؟ وملـاذا يـوجـد بـيننا "مسـلمون"
ي ــفرح ــون وي ــتبادل ــون ال ــتهنئة ل ــقتل رج ــل مس ــلم؟ الح ــظوا أن ال ــفات ــيكان أع ــلن أن "امل ــسيحي
الحقيقي ال يفرح بموت أي إنسان“ !
عــاملــنا يــتجه إلــى الــالعــقالنــية والــجنون بــصورة أكــبر يــومــا بــعد يــوم ،قــتل البشــر أصــبح أمــرا
مـقبوال وعـاديـا جـدا وكـأنـنا نتحـدث عـن قـتل ذبـابـة أو نـملة ،بـل إنـنا فـي أحـسن األحـوال نـنتقد
قــتل املــدنــيني ونــتقبل قــتل الــجنود وكــأنــه أمــر طــبيعي أن يــقتلوا ،ملــاذا ،ألــيسوا بشــرا ولــهم حــق
الــحياة؟ الــرئــيس األمــيركــي أوبــامــا خــرج بــكامــل أنــاقــته وأعــلن بــكل فخــر عــن "قــتل" إنــسان،
صـفق املـشاهـدون ورقـص الـناس بهـذا الـنبأ ،يـا لـها مـن انـتكاسـة فـي مـسيرة اإلنـسان ويـا لـه
من تراجع ،علينا إذن أن نعترف بأن حضارتنا اليوم هي حضارة قتل وتدمير ..بامتياز !
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من هنا ..وهناك
جـلس رجـل فـي غـرفـة الـتدخـني فـي أحـد املـطارات لـيدخـن قـبل مـوعـد االقـالع ،وعـند خـروجـه مـن
غـرفـة الـتدخـني أوقـفه أحـد "املـالقـيف" وسـألـه :كـم عـلبة تـدخـن فـي الـيوم؟ رد الـرجـل :وملـاذا هـذا
الـسؤال؟ فـقال املـلقوف :هـل تـعلم أنـك لـو جـمعت قـيمة مـا تـنفقه عـلى الـتدخـني لـكانـت الـطائـرة
الـتي سـتصعدهـا اآلن مـلكا لـك! سـألـه املـدخـن :وهـل أنـت تـدخـن؟ قـال املـلقوف :ال ،سـألـه مـرة
ثــانــية :وهــل تــملك تــلك الــطائــرة؟ قــال :أيــضا ال .فــرد عــليه املــدخــن :أنــا أدخــن وأنــا أمــلك تــلك
الطائرة .كان الرجل املدخن ريتشارد برنسون صاحب شركة طيران فيرجن.
ف ــي م ــدي ــنة ص ــغيرة ت ــكاد ت ــكون م ــهجورة ك ــغيره ــا بس ــبب األزم ــة االق ــتصادي ــة ال ــعامل ــية ،ي ــدخ ــل
رج ــل س ــائ ــح غ ــني ع ــلى أح ــد ال ــفنادق ،وي ــضع  100دوالر ع ــلى ك ــاون ــتر االس ــتقبال وي ــصعد
لـيتفقد الـغرفـة .فـي هـذه األثـناء يسـتغل مـوظـف االسـتقبال الـفرصـة ويـأخـذ املـائـة دوالر ويـذهـب
مسـ ــرعـ ــا إلـ ــى الجـ ــزار ليسـ ــدد ديـ ــنه ،الجـ ــزار يـ ــفرح بهـ ــذا الـ ــفرج ويـ ــتجه مسـ ــرعـ ــا إلـ ــى تـ ــاجـ ــر
املــواشــي ليســدد جــزءا مــن ديــونــه املــتراكــمة ،تــاجــر املــاشــية يــذهــب بــدوره إلــى تــاجــر األعــالف
وي ــعطيه امل ــائ ــة دوالر ل ــيكف ع ــن ال ــتذم ــر ،ت ــاج ــر األع ــالف ي ــأخ ــذ امل ــال وي ــعطيه ل ــصدي ــقه ال ــذي
اق ــترض م ــنه ق ــبل أي ــام م ــائ ــة دوالر ،وص ــدي ــقه ي ــتجه مس ــرع ــا ل ــلفندق وي ــضع امل ــائ ــة دوالر ع ــلى
كــاونــتر االســتقبال ليســدد ديــنه الــسابــق ،وفــي هــذه اللحــظة يــنزل الــسائــح الــثري الــذي يــأخــذ
امل ــائ ــة دوالر وي ــمضي ألن ال ــغرف ــة ل ــم ت ــعجبه .ه ــكذا ت ــدي ــر أس ــواق امل ــال ف ــي ال ــوالي ــات املتح ــدة
االم ـ ــيرك ـ ــية اق ـ ــتصادي ـ ــات ال ـ ــعال ـ ــم ،أم ـ ــوال ت ـ ــلف وت ـ ــدور دون أن ي ـ ــحصل أح ـ ــد ع ـ ــلى ش ـ ــيء..
رأسمالية.
تحــدثــنا إحــدى األســاطــير الــصينية الــقديــمة عــن مــلك أراد أن يــصنع لــه نــاقــوســا ضخــما مــن
الــذهــب والــفضة والــنحاس والحــديــد ،فــكلف أحــد الــوزراء بــصنعه ،لــكن املــعادن املــختلفة أبــت
أن تتحــد ،وكــاد الــوقــت يــمضي دون أن يجــد الــوزيــر املــسكني حــال ،وحــني رأت ابــنته واســمها
"ك ــون ــغاي" م ــا ي ــعان ــيه وال ــده ــا ذه ــبت إل ــى ب ــعض ال ــعراف ــني لتس ــتشيره ــم ف ــي األم ــر ،ف ــأش ــاروا
عــليها بــأن املــعادن املــختلفة لــن تتحــد مــعا إال إذا امــتزجــت بــدمــاء فــتاة عــذراء ،فــما كــان مــنها
إال أن أل ـ ــقت ب ـ ــنفسها ف ـ ــي ال ـ ــقدر ال ـ ــكبيرة ل ـ ــتمتزج امل ـ ــعادن وت ـ ــنقذ وال ـ ــده ـ ــا ،غ ـ ــير أن ص ـ ــدى
الناقوس ظل يردد اسمها كلما دق" ..كونغاي ..كونغاي".
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كتب الشاعر بدر شاكر السياب:
هياي ..كونغاي ،كونغاي
مازال ناقوس أبيك يقلق املساء
بأفجع الرثاء
"هياي ..كونغاي ،كونغاي"
فيفزع الصغار في الدروب
وتخفق القلوب
وتغلق الدور ببكني وشنغهاي
من رجع :كونغاي ..كونغاي
فلتحرقي وطفلك الوليد
ليجمع الحديد بالحديد
والفحم والنحاس بالنظار
والعالم القديم بالجديد
آلهة الحديد والنحاس ..والدمار

332

من أدب الحروب
فــي مــثل هــذه األيــام الــعجاف ،الــتي أصــبح فــيها قــتل البشــر مــثل قــتل الــذبــاب ،أجــد نــفسي
مـنكبا عـلى أعـمال األديـب األملـانـي الـرائـع هـايـنريـش بـول الـتي أجـد فـيها شـيئا مـن املـواسـاة
والــتربــيت .هــايــنريــش بــول الــحاصــل عــلى جــائــزة نــوبــل لــألدب عــام  1972هــو أحــد أدبــاء مــا
بــعد الحــرب الــعاملــية الــثانــية ،كــرس مــعظم أعــمالــه ملــناقــشة عــبثية الحــروب وانــكسار الــشعوب
امله ــزوم ــة ،وت ــميز ب ــوص ــف ال ــحال ــة ال ــنفسية ل ــلجنود ال ــعائ ــدي ــن م ــن م ــيادي ــن امل ــعارك ،ب ــما خ ــلفته
فـيهم تـلك الـتجارب الـقاسـية مـن خـوف ويـأس وضـعف ،كـما اهـتم بـشكل كـبير بـوصـف مـشاعـر
العجـز وقـلة الـحيلة الـتي اعـترت اإلنـسان الـبسيط خـالل تـلك الـفترة املـؤملـة ،حـيث تـحول مـاليـني
البش ــر إل ــى مج ــرد أدوات وك ــائ ــنات ض ــعيفة ت ــنتظر امل ــوت وت ــعيشه ك ــل لح ــظة ،بحس ــب خ ــطط
القائد ونزواته.
لـم يـعد لـهايـنريـش بـول حـضور كـبير فـي أملـانـيا الـيوم ،فـهو بـالنسـبة لـهم مجـرد "أديـب مـرحـلة"،
هــي مــرحــلة الحــروب الــعاملــية ومــا خــلفته مــن مــآســي ،لــكنه ربــما يــكون أهــم أدبــاء هــذا "الــزمــن
األغـ ــبر" الـ ــذي نـ ــعيشه اآلن ،فـ ــفي أعـ ــمالـ ــه الـ ــكبيرة مـ ــثل روايـ ــة "عـ ــند الجسـ ــر" و"مـ ــوت إلـ ــزة
بـاسـكواليـت" و"أيـها املـتجول" وغـيرهـا وصـف رائـع يـعبر ـ مـن جـديـد ـ عـما نـشعر بـه نـحن أبـناء
عصر "مكافحة اإلرهاب".
***
م ــتاب ــعة م ــا يج ــري ف ــي ع ــامل ــنا ال ــعرب ــي أم ــر م ــره ــق وم ــرع ــب ،يس ــتهلك ع ــمر اإلن ــسان وص ــحته،
ومـتابـعة مـا يجـري فـي الـكويـت يـدعـو لـلبكاء والحسـرة ،تـوقـف فـينا الـزمـن ،ومـاتـت فـينا الـفرحـة
واألحــالم واعــترانــا الــيأس واإلحــباط .خــمسة أعــوام ونــحن نــجتر الحــديــث ذاتــه ،ونــتابــع "املــوت
الــسياســي" ذاتــه ،ونــقرأ األخــبار ذاتــها بــتكرار مــمل ،حــالــنا كــحال الــعجائــز ومــبتوري األرجــل
الذين كانوا ينتظرون ساعة الفرج في أقبية برلني ومالجئ فرايبورغ.
يـا للحسـرة ويـا لـلغثيان ،هـل نـبكي ؟ "ومـا فـائـدة الـبكاء فـي زمـن الـنحيب" كـما يـقول الـشاعـر
األملاني هولدرلني !
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***
كـتب الـفيلسوف واألديـب الـفرنـسي الـوجـودي ألـبير كـامـو روايـة بـعنوان "الـطاعـون" يـصف فـيها
مــا عــانــاه أهــل مــديــنة وهــران فــي الجــزائــر بســبب الــطاعــون فــي الســتينيات يــقول فــيها" :لــقد
كـانـوا يـنكرون فـي هـدوء ،أنـه قـد مـر بـنا وقـت عـرفـنا فـيه ذلـك الـعالـم املـجنون الـذي كـان مـقتل
ال ــرج ــل ف ــيه م ــن األم ــور ال ــتي تح ــدث ك ــل ي ــوم ك ــمقتل ال ــذب ــاب ،وأن ــنا ق ــد ع ــرف ــنا ت ــلك ال ــوح ــشية
املحـددة املـعالـم ،ذلـك الهـذيـان املـدبـر ،ذلـك الـسجن الـذي يجـلب مـعه نـوعـا مـن الحـريـة الـبشعة
ب ــالنس ــبة ل ــكل م ــا ل ــم ي ــكن ح ــاض ــرا ،رائ ــحة امل ــوت ال ــتي ك ــان ــت ت ــذه ــل ج ــميع م ــن ت ــلتهم .وك ــنا
ك ــشعب ي ــذه ــب م ــنه ك ــل ي ــوم ج ــزء ـ ف ــي ش ــكل ك ــوم ــة ـ إل ــى األت ــون ،ف ــما ي ــلبث أن ي ــتحول إل ــى
دخان دسم بينما ينتظر جزءا آخر دوره مكبال بأصفاد العجز والخوف".
***
وكتب السياب في رائعته "رسالة من مقبرة" :
النور من طني هنا أو زجاج
قفل على باب سور!
النور في قبري دجى دون نور
النور في شباك داري زجاج
كم حدقت بي خلفه من عيون
سوداء كالعار
يجرحن باألهداب أسراري
فاليوم داري لم تعد داري
والنور في شباك داري ظنون
تمتص أغواري !
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سيكولوجية الحشود
ي ــعد "ع ــلم ن ــفس ال ــحشود" أح ــد ف ــروع ع ــلم ال ــنفس االج ــتماع ــي ال ــذي يه ــتم ب ــدراس ــة ال ــحال ــة
الــنفسية الــتي تحــرك األفــراد وتــتحكم فــي ســلوكــهم أثــناء تــواجــدهــم ضــمن الــحشود ،إذ أثــبتت
الــدراســات الــعلمية أن األفــراد الــعاديــني يــتصرفــون عــادة بــطريــقة ال تــعبر عــن حــقيقتهم ،كــأن
ي ــصبحون ع ــدوان ــيني وي ــلجأون ل ــلعنف غ ــير امل ــبرر ن ــتيجة اك ــتساب ــهم ش ــعورا ب ــال ــقوة اإلض ــاف ــية
وه ــم ض ــمن الحش ــد .ك ــما أن ال ــشعور ب ــال ــذن ــب وم ــحاس ــبة ال ــذات ت ــتضاءل إل ــى درج ــة ال ــصفر
أثـناء قـيام األفـراد بـالتخـريـب أو حـتى الـقتل خـالل مـشاركـاتـهم فـي املـظاهـرات والـثورات ،ومـرد
ذلــك حــالــة الــفوضــى الــتي تــصاحــب املــظاهــرات أو الــثورات الــشعبية والــتي يــصبح فــيها مــن
الصعب إن لم يكن من املستحيل تحديد املسؤولية الجنائية عن حوادث القتل والتخريب.
وقــد تــناول جــوســتاف لــوبــون أحــد عــلماء االجــتماع الــفرنــسيني فــي الــقرن الــتاســع عشــر دور
الــبروبــوغــانــدا )الــدعــايــة( والــشعارات الحــماســية )بــغض الــنظر عــن كــونــها عــقالنــية أم ال( فــي
تــكويــن الــرأي الــعام وإثــارة الجــماهــير وحــفزهــم عــلى املــشاركــة فــي الــحشود ،كــما قــام ســكنر
ومـيللر وتـارد وغـيرهـما مـن عـلماء االجـتماع بـدراسـة ظـاهـرة "الحشـد" فـي مـحاولـة لـفهم آلـيات
ع ــملها وط ــرق ه ــيمنتها ع ــلى س ــلوك األف ــراد ،ورب ــما ي ــعد أه ــم م ــا ت ــوص ــل إل ــيه ه ــؤالء ال ــعلماء
وغـيرهـم مـن نـتائـج هـو أن الـفرد عـندمـا يـدخـل ضـمن الحشـد فـإنـه يـفقد الـقدرة عـلى الـسيطرة
وال ــتحكم ف ــي أف ــعال ــه ب ــصورة ك ــبيرة ،فيج ــد ن ــفسه م ــضطرا ل ــلتصرف ك ــما ي ــتصرف اآلخ ــرون
دون وعــي بــأبــعاد ونــتائــج أفــعالــه ،فــفي الحشــد تتحــرك الجــموع وكــأنــها كــتلة بشــريــة ضخــمة،
ت ــتسارع ف ــيها األح ــداث ب ــشكل غ ــير م ــدروس أو غ ــير مخ ــطط ل ــه مس ــبقا ،ول ــردود األف ــعال ه ــنا
دور ك ــبير ف ــي ت ــشكيل الس ــلوك الج ــمعي وتح ــري ــك الج ــماه ــير ب ــات ــجاه ــات ع ــشوائ ــية ،وي ــسيطر
عــلى األفــراد خــالل الــحشود اســتعداد خــاص لــفعل أي شــيء ،ومــحاولــة الــتميز عــن اآلخــريــن
ب ــفعل م ــا ل ــم ي ــفعله غ ــيره ــم ،وه ــذا م ــا يفس ــر ع ــشوائ ــية الس ــلوك ال ــعدوان ــي ال ــذي ينتش ــر أث ــناء
املــظاهــرات أو الــثورات ،إذ يجــد األفــراد أنــفسهم بــحاجــة إلــى فــعل أي شــيء لــيشعروا بــأنــهم
جـزء مـن هـذا الحشـد وأنـهم منسجـمون مـع مـا يحـدث ،وليتخـلصوا مـن عـقدة الـشعور "بـالـنبذ
واإلقصاء" التي تطاردهم خالل تواجدهم في الحشود.
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بـ ــاخـ ــتصار ،فـ ــي الحشـ ــد يـ ــتصرف الـ ــناس بـ ــمنطق يـ ــختلف عـ ــن مـ ــنطق األفـ ــراد ،أي بـ ــمنطق
الجــماعــة أو الحشــد ،والــذي هــو أصــال يــكون بــال مــنطق وال تخــطيط مســبق وهــنا يــكمن ســر
قوة الحشود وخطورتها أيضا.
الــحكمة تــقتضي أال يــترك املــجال لــلشعوب حــتى تــصل إلــى مــرحــلة الــثورة وتــكويــن الــحشود،
ألن الــنهايــة مــعروفــة ومــتكررة فــي كــل الــثورات الــشعبية ،لــيس مــن خــالل قــمعها ومــحاولــة مــنع
الــناس مــن التجــمع ،ألن ذلــك أكــبر مــن قــدرة أي نــظام ،والــتاريــخ مــليء بــالــدروس ،وإنــما مــن
خ ـ ــالل ال ـ ــعدل ف ـ ــي ال ـ ــحكم وامل ـ ــساواة ب ـ ــني ال ـ ــناس ،ف ـ ــهو ال ـ ــضمان ـ ــة األك ـ ــيدة ل ـ ــبقاء أي ن ـ ــظام
واسـتمراره .الـعالـم يـتغير وثـورة االتـصاالت قـلصت الـزمـن ،ومـن ال يـتعلم مـن تـجارب اآلخـريـن
لن يجديه البكاء على األطالل أو امللك !
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في العقد االجتماعي
مــا يجــري فــي الــعالــم الــعربــي مــن تــوتــر وحــراك اجــتماعــي وســياســي يســتدعــي الحــديــث عــن
ن ــظري ــة ال ــعقد االج ــتماع ــي ،وال ــتي ي ــشكل ف ــهمها ب ــصورة دق ــيقة وع ــيا أك ــبر وت ــصبح ال ــصورة
عــندهــا أكــثر وضــوحــا .وعــندمــا يــدور الحــديــث عــن نــظريــة الــعقد االجــتماعــي فــال شــك أن اســم
تــومــاس هــوبــز وجــون لــوك وجــان جــاك روســو هــو أول مــا يــتبادر إلــى األذهــان بــوصــفهم أهــم
م ــنظري ال ــعقد االج ــتماع ــي ،وإن ك ــان م ــوض ــوع ال ــنظري ــة ق ــدي ــم ونج ــد ب ــداي ــات ــه ع ــند أف ــالط ــون
وأرس ــطو .ب ــالنس ــبة ل ــهوب ــز ،ك ــان ال ــسؤال األس ــاس ــي ل ــدي ــه :مل ــاذا ع ــلينا أن ن ــخضع للس ــلطة؟
ف ـ ــوج ـ ــد أن اإلن ـ ــسان ف ـ ــي ح ـ ــقيقته م ـ ــا ه ـ ــو إال "ذئ ـ ــب ألخ ـ ــيه اإلن ـ ــسان" Homo Homini
 ،Lupusسـيلتهمه عـند أول فـرصـة تـسنح لـه ،وهـذا مـا كـان سـائـدا فـي مـرحـلة مـا قـبل الـدولـة
والــتي يــسميها هــوبــز الــحالــة الــطبيعية ) ،(State of Natureوألن اإلنــسان لــن يــتمكن مــن
مـواصـلة الـحياة فـي ظـل هـذا الـوضـع الـهمجي ،وجـد نـفسه "مـضطرا" إلـى الـتنازل عـن حـريـته
لـلحاكـم ،مـقابـل أن يحـظى بـاألمـن واالسـتقرار الـتي يـتوجـب عـلى الـحاكـم تـأمـينها للجـميع .أمـا
ج ــون ل ــوك ف ــقد ات ــفق م ــع ه ــوب ــز ب ــشأن ال ــحال ــة ال ــطبيعية ال ــهمجية ،ول ــكنه اخ ــتلف ق ــليال ب ــقول ــه
ب ــأن ــها ليس ــت خ ــال ــية م ــن امل ــسؤول ــية األخ ــالق ــية وال ــعيش ف ــيها ل ــيس مس ــتحيال ك ــما ق ــال ه ــوب ــز.
وهـناك شـواهـد واقـعية عـبر الـتاريـخ اإلنـسانـي ،ولـذلـك جـاء مـوقـف لـوك مـن الـثورة عـلى الـحاكـم
أكـثر انـسجامـا مـن هـوبـز ،حـيث كـان يـرى أن األفـراد تـنازلـوا عـن "جـزء" مـن حـريـاتـهم لـلحاكـم
م ــقاب ــل ال ــحصول ع ــلى االس ــتقرار وال ــنظام ،ول ــكن م ــتى م ــا أخ ــل ال ــحاك ــم ب ــواج ــبات ــه ف ــمن ح ــق
األفــراد أن يــثوروا عــليه ويســتعيدوا مــا كــان لــهم مــن مــنطلق مــبدأ "الــدفــاع عــن الــنفس" .أمــا
جـان جـاك روسـو فـقد خـالـف االثـنني كـليا ،حـني اعـتبر الـحالـة الـطبيعية للبشـر أنـها حـالـة نـقاء
إنـسانـي وأخـالقـي دنسـتها يـد الـحضارة والـتقدم ،والـتي أنـتجت قـيما جـديـدة قـوامـها الحسـد
والـتنافـس والـجشع )الـرأسـمالـية( والـتي أدت فـيما بـعد وخـاصـة بـعد ظـهور "املـلكية الـخاصـة"
إلـى الـحاجـة لـوجـود السـلطة أو الـدولـة مـن أجـل تـنظيم هـذه الـعالقـات الجـديـدة .هـذا بـاخـتصار
شـديـد أهـم مـالمـح نـظريـة الـعقد االجـتماعـي عـند أهـم فـالسـفتها ،ومـا يـهمنا مـنها الـتأكـيد عـلى
أن الــعالقــة الــتي تــربــط الــحاكــم بــاملــحكوم هــي عــالقــة "عــقد اجــتماعــي" قــوامــها تــنازل األفــراد
عـن جـزء مـن حـريـاتـهم لـلحاكـم مـقابـل حـصولـهم عـلى األمـن واالسـتقرار وتـنظيم شـؤون الـحياة
بـالـعدل واملـساواة ،وهـي نـظريـة تـخالـف تـمامـا مـا روج لـه "مـنظرو السـلطة" عـبر الـتاريـخ حـني
اع ــتبروا ال ــحكم ن ــوع ــا م ــن "االل ــوه ــية" وه ــو م ــا ي ــسمى ب ــال ــحكم "اإلل ــهي" ع ــلى األرض ،وال ــذي
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يـحارب أي فـكرة لـلثورة عـلى الـحاكـم مـهما بـلغ بـه الـطغيان والـظلم ،وهـو فـهم صـارخ الـوقـاحـة
واالنحـطاط ،إذ أنـه يـجعل الـحاكـم وهـو إنـسان مـثله مـثل بـقية البشـر بـمثابـة إلـه ومـركـز الـكون
وال ــحياة ،م ــن أج ــله وب ــاس ــمه ت ــبرر ك ــل الج ــرائ ــم وامل ــظال ــم دون اع ــتبار ل ــحياة م ــالي ــني ال ــناس
وحـقوقـهم ،وشـواهـده شـاخـصة فـي الـتاريـخ مـنذ الـقدم وحـتى الـيوم ،ونـهايـاتـه املـأسـاويـة أيـضا
عالقة في أذهان البشر في كل مكان.
مــا حــدث فــي تــونــس وفــي مــصر وبــقية الــبلدان الــثائــرة لــيس جــديــدا عــلى البشــريــة ،رغــم أنــه
جـديـد عـلى عـاملـنا الـعربـي ،وهـنا نـصل إلـى وقـفة مسـتحقة مـن بـعض األنـظمة الـحاكـمة لـتراجـع
حــسابــاتــها مــع شــعوبــها املــسحوقــة والــجائــعة ،وتــتأمــل فــيما يحــدث بــعني راصــدة وعــقل مــتفتح
ب ــعيدا ع ــن ت ــضليل "الح ــرس ال ــقدي ــم" م ــمن ي ــعيشون خ ــارج ال ــزم ــن وال ي ــعون حج ــم ال ــتغيرات
الــتي أصــابــت الــعالــم الجــديــد ويــعتقدون أنــه ال يــزال بــإمــكانــهم حــكم الــناس بــالحــديــد والــنار
وال ــسجون وال ــتعذي ــب .ع ــامل ــنا ال ــيوم تح ــرك ــه ت ــكنول ــوج ــيا االت ــصاالت ال ــعاب ــرة ل ــلقارات ول ــيس
الــصواريــخ ،والــجوع كــافــر والــفقير لــيس لــديــه مــا يخســره ،فــال ســبيل إذن إال الــعدل فــي حــكم
ال ــناس ،ف ــبال ــعدل وح ــده تس ــتقر ال ــشعوب ويس ــتقر امل ــلك ،وال ــحكيم م ــن اع ــتبر ب ــغيره ق ــبل أن
يعتبر به الناس.
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أملانيا بني األمس واليوم
خــالل كــلمته بــمناســبة مــرور  20عــامــا عــلى الــوحــدة بــني أملــانــيا الشــرقــية والــغربــية مــنذ ايــام،
قـال الـرئـيس األملـانـي كـريسـتيان فـولـف "املـسيحية جـزء مـن أملـانـيا ،والـيهوديـة جـزء مـن أملـانـيا،
وكـذلـك اإلسـالم أصـبح جـزءا مـن أملـانـيا" ،وحـذر فـولـف مـن أي مـمارسـات مـن شـأنـها الـتمييز
بني املواطنني مهما كانت أصولهم.
وقـبل ذلـك قـال خـلفه الـرئـيس الـسابـق هـورسـت كـولـر ان "اإلسـالم ديـن سـالم ،وال يـوجـد مـبرر
ملـنع املسـلمات مـن ارتـداء الـحجاب فـي أوروبـا" ،والـرئـيس كـولـر اسـتقال فـي مـايـو املـاضـي مـن
مــنصبه كــرئــيس ألملــانــيا االتــحاديــة بســبب "ادعــاء" إحــدى الــصحف األملــانــية بــأنــه مــؤيــد ملــهمة
الــجيش األملــانــي فــي أفــغانســتان ،فــقد اعــتبر هــذه املــزاعــم بــأنــها "تــفقد االحــترام الــضروري
ألعــلى مــنصب فــي الــدولــة" كــما صــرح بــذلــك فــي خــطاب اســتقالــته ،ومــن يــتابــع أخــبار أملــانــيا
سـيعرف أنـها أصـبحت مـن أكـثر الـبلدان األوروبـية تـسامـحا وانـفتاحـا مـع املـهاجـريـن وبـشكل
خـاص مـع املسـلمني ،رغـم أن عـدد املسـلمني فـي أملـانـيا ال يـتجاوز مـليونـا وتـسعمائـة ألـف مـن
أصـل  82مـليونـا ،أي ان نسـبة املسـلمني فـي أملـانـيا ال تـتجاوز  ،%2.3ومـع هـذا تـعد أملـانـيا
الــيوم مــن أكــثر الــدول األوروبــية الــتي تــمنح املســلمني حــقوقــهم الــديــنية وحــريــتهم فــي مــمارســة
ش ــعائ ــره ــم ب ــنفس ال ــقدر ال ــذي ت ــعطيه ل ــبقية امل ــواط ــنني م ــهما ك ــان ــت دي ــان ــات ــهم وأع ــراق ــهم ،ف ــي
الـوقـت الـذي تـتزايـد فـيه حـدة الـتيارات الـعنصريـة فـي دول أوروبـية "كـانـت" فـي يـوم مـن األيـام
مــصدرا لــلتنويــر والــدعــوة إلــى املــساواة .أملــانــيا الــيوم ليســت كــما كــانــت بــاألمــس ،أملــانــيا الــيوم
للج ــميع ع ــلى ق ــدر امل ــساواة وليس ــت ل ــلعنصر اآلري ف ــقط ،أمل ــان ــيا ال ــيوم ح ــطمت ال ــعنصري ــة
والــتمييز بــني البشــر بتحــطيم جــدار بــرلــني الــذي لــم يــمض عــلى ســقوطــه ســوى عشــرون عــامــا،
ف ــي ح ــني أن ــنا ف ــي ال ــكوي ــت ن ــصر ع ــلى اس ــتخدام "س ــور ال ــكوي ــت" ل ــلتمييز ب ــني امل ــواط ــنني
ووض ــعهم ف ــي م ــرات ــب وط ــبقات ،رغ ــم أن ال ــسور ك ــان رم ــزا ل ــلوح ــدة ال ــوط ــنية وت ــكات ــف ال ــشعب
للدفاع عن الكويت !
تـهنئة مـن الـقلب إلـى سـفير جـمهوريـة أملـانـيا االتـحاديـة فـي الـكويـت فـرانـك مـاركـوس ولـلشعب
األملـانـي الـصديـق بـمناسـبة ذكـرى مـرور  20عـامـا عـلى الـوحـدة بـني األملـانـيتني ،وشـكرا لـجهود
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ال ــسفير م ــن أج ــل اف ــتتاح م ــدرس ــة أمل ــان ــية ف ــي ال ــكوي ــت ق ــري ــبا رغ ــم م ــماط ــالت وزارة ال ــترب ــية،
وأرجو أن يحجز لي مقعدا فيها من اآلن لننهل من ثقافة هذا الشعب العظيم.
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مذكرة خلية  CIAالحمراء
نش ــر م ــوق ــع "وي ــكي ل ــيكس" م ــذك ــرة وك ــال ــة االس ــتخبارات األم ــيرك ــية  ciaال ــتي تح ــمل ع ــنوان
"مـاذا لـو نـظر األجـانـب ألمـيركـا بـوصـفها مـصدرة لـإلرهـاب؟" ،وهـي مـذكـرة مـهمة تحـمل الـكثير
أنــقلها مــختصرة وبــترجــمة بــتصرف لــلمساهــمة فــي حــملة "ويــكي لــيكس" الــهادفــة إلــى نشــر
الحقائق للجميع على أمل أن تصيبنا مثل هذه العدوى الرائعة في عاملنا العربي.
"خـالفـا ملـا هـو شـائـع ،الحـديـث عـن أمـيركـا بـوصـفها راعـية أو مـصدرة لـإلرهـاب ال يـمثل ظـاهـرة
جــديــدة ،كــما أنــه ال يــقتصر عــلى املــتطرفــني مــن املســلمني وال فــي الشــرق األوســط أو أفــريــقيا
أو غــيرهــا ،فــهناك اعــتقاد خــفي لــدى األمــيركــان بــأن الحــريــة والــتنوع االثــني والــثقافــي الــذي
يـميز املـجتمع األمـيركـي ومـا يـتمتع بـه املـواطـن األمـيركـي مـن امـتيازات بحـريـة الـتنقل عـبر دول
ال ــعال ــم ك ــل ذل ــك ي ــغري اإلره ــاب ــيني الس ــتغالل م ــواط ــنني أم ــيرك ــيني وت ــجنيده ــم ل ــلقيام ب ــعمليات
إرهــابــية .ومــن الــشواهــد عــلى ذلــك قــيام خــمسة شــباب مســلمني أمــيركــيني بــالــسفر مــن شــمال
فــيرجــينيا إلــى بــاكســتان لــالنــضمام إلــى صــفوفــهم وتــنفيذ عــمليات إرهــابــية لــصالــح طــالــبان،
وف ــي ن ــوف ــمبر  2008ش ــارك م ــواط ــن أم ــيرك ــي م ــن أص ــل ب ــاكس ــتان ــي ف ــي ع ــملية ت ــفجير ف ــي
م ــوم ــباي راح ض ــحيتها  16ق ــتيال ،وه ــناك ط ــبيب أم ــيرك ــي ي ــهودي اس ــمه ب ــاروخ ج ــول ــدش ــتني
س ــاف ــر إل ــى إس ــرائ ــيل ع ــام  1994وان ــضم إل ــى مج ــموع ــة ي ــهودي ــة م ــتطرف ــة اس ــمها ك ــاش وق ــام
بـفتح الـنار عـلى املـصلني الفلسـطينيني وقـتل مـنهم  29شـخصا ،كـما قـام كـثير مـن األمـيركـيني
مـن أصـل أيـرلـندي بـتمويـل ودعـم عـمليات الـعنف الـتي كـان الـجيش الجـمهوري االيـرلـندي يـقوم
بها ضد اململكة املتحدة.
م ــؤخ ــرا ت ــتزاي ــد امل ــخاوف م ــن ق ــيام ت ــنظيم ال ــقاع ــدة ب ــتجنيد م ــواط ــنني أم ــيرك ــيني ل ــلقيام ب ــأع ــمال
إره ــاب ــية داخ ــل ال ــوالي ــات املتح ــدة ،ل ــكن ال ــخوف األك ــبر ه ــو اس ــتغالل ــهم ل ــلقيام ب ــأع ــمال ع ــنف
خـارج الـواليـات املتحـدة كـونـهم يحـملون جـوازات سـفر أمـيركـية مـا يـتيح لـهم حـريـة الـتنقل عـبر
الــبلدان دون أن يــثيروا الــشكوك حــولــهم مــادامــوا ال يحــملون الــطابــع اإلســالمــي الــشائــع ،كــل
ذلـك يـثير الـعديـد مـن املـخاطـر عـلى مـصالـح الـواليـات املتحـدة األمـيركـية وقـد يتسـبب فـي إثـارة
ب ــعض ال ــصعوب ــات م ــع ح ــكوم ــات ك ــثير م ــن ال ــدول الح ــليفة ألم ــيرك ــا وي ــعيق ح ــرك ــتها وح ــملتها
ملكافحة اإلرهاب".
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من أحاديث الضجر
قال نتشه "في العزلة تلتهم ذاتك ،وفي الحشد يلتهمك الناس" !
وم ــا ب ــني ال ــعزل ــة والحش ــد ،وم ــسؤول ــيات ت ــطاردن ــي ل ــيل ن ــهار ب ــال ان ــتهاء ،ال ته ــدأ وال تس ــتكني
حــتى تــأكــل مــني الــعمر كــله واألعــصاب يــتجاوز مــداهــا حــدود الــعدم ،تــحيلني إلــى مــا يشــبه
اآللــة ،وتــجعلني أدور فــي دائــرة مــن فــراغ ،أبــحث فــيها مــنذ ســنني عــن "زاويــة" تكســر وتــيرة
هذا العماء ،فال شيء غير الضجر" ،رحى تدور ..وحولها بشر".
ال ــبعض ي ــعيش ك ــاآلالت ال ــتي ت ــعمل ب ــال ت ــوق ــف ،ح ــتى إذا م ــا أص ــاب ــها الخ ــراب س ــيقت إل ــى
حـيث مـكب الخـرداوات ،تـرمـى ويـطويـها الـنسيان وكـأنـها لـم تـكن ،غـارقـون فـي الـهموم إلـى حـد
االنح ــدار ،واملس ــتقبل م ــجهول غ ــام ــض ،وج ــه ش ــائ ــه ب ــال م ــالم ــح وال ت ــفاص ــيل ،ال ي ــخبرك ـ إن
أخبرك ـ بأكثر مما تعرف
ب ــالنس ــبة مل ــتفرج م ــثلي ،ي ــراق ــب م ــن ب ــعيد ـ وب ــال اك ــتراث ـ ع ــال ــم ي ــدور وي ــطحن ،ت ــتحاش ــر ف ــيه
الــوجــوه املــتلصصة وتــتدلــى مــنه األجــساد املــتالصــقة لــلظفر بــبعض مــا يحــمله هــذا الــكون مــن
رتـابـة وجـنون ،تـتساوى عـنده الـشكوك بـالـيقني ،والـسكون بـالـضياع ،والـغربـة بـالـوطـن ،وتـصبح
ف ــي ن ــاظ ــري ــه ك ــل األش ــياء وك ــأن ــها م ــرص ــوص ــة ع ــلى ج ــدار ع ــتيق ،ي ــمتد ع ــبر ح ــواري م ــدي ــنة
مـ ــهجورة لـ ــيس فـ ــيها أكـ ــثر مـ ــما تـ ــأخـ ــذه الـ ــريـ ــح مـ ــن الـ ــبالط )Cum Deus calculat, t
.(mundus
األبـله يـضع عـلى الـيمني مـا يـنبغي أن يـوضـع عـلى الـيسار ،ويـضع عـلى الـيسار مـا يـنبغي أن
يـوضـع عـلى الـيمني ،ألنـه ال يـميز االتـجاهـات .بـالنسـبة "لـألسـويـاء" هـو مجـرد أبـله ال يـعي مـا
يــدور فــي هــذا الــعالــم ،وهــم بــالنســبة لــه مجــموعــة مــن "املــجانــني" يــدورون فــي هــذا الــعالــم بــال
وعي ،رحى تدور ..وحولها ضجر !
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دولة تختنق
املـدن تشـبه جسـد اإلنـسان ،فـبقدر مـا تـتميز حـركـة املـرور والـتنقل فـيها بـاالنـسيابـية واالرتـياح
بـقدر مـا تـكون بـقية األمـور فـيها سـليمة ،واملـدن الـتي تـعانـي مـن ازدحـام مـروري وتـوقـف فـإنـها
ســتختنق وتــموت ،تــمامــا كــما يــختنق اإلنــسان املــريــض بــانســداد الشــرايــني ويــموت ،والــكويــت
الــيوم وصــلت مــع األســف الشــديــد إلــى مســتويــات غــير مســبوقــة مــن االخــتناق املــروري الــذي
بــات يشــل الحــركــة فــي مــعظم مــدنــها وضــواحــيها ،وهــو أمــر خــطير ال نجــد فــي مــقابــله جــهودا
مخـلصة وصـادقـة لـوضـع الحـلول الـحقيقية ،فـال طـرق جـديـدة تـبنى وال جـسور تـشيد وال حـتى
ضـوابـط لـوقـف تـدفـق الـعمالـة الـهامـشية الـتي تـعد أحـد األسـباب الـرئـيسية فـي هـذا االخـتناق.
ك ــل دول ال ــعال ــم ت ــعان ــي م ــن ه ــذه امل ــشكلة ،غ ــير أن ال ــدول ت ــضع ح ــلوال ع ــملية ل ــتفادي آث ــاره ــا
املـدمـرة ،خـاصـة أن كـثيرا مـن هـذه الحـلول لـن تظهـر نـتائـجها إال بـعد عشـرة أعـوام عـلى أقـل
تــقديــر ،ولــذلــك تــسعى جــاهــدة مــن اآلن لــلبدء فــي رحــلة األلــف مــيل ،فــي حــني نــتعثر نــحن هــنا
ومـنذ سـنني فـي قـضايـا هـامـشية وال نـشعر بـما يحـدث وبـما سيحـدث ،الـزمـن يـمضي وإذا لـم
نــعمل الــيوم فــلن يــكون لــنا غــد ،وسنجــد أنــفسنا خــالل فــترة بــسيطة عــاجــزيــن عــن الــفعل حــتى
وإن تــوافــرت حــينها اإلرادة الــصادقــة والحــرة ،وعــلينا أن نــعي بــأنــنا كــلما بــدأنــا أســرع كــلما
وفــرنــا أكــثر ،فــما ســيكلفنا الــيوم مــليارا ســيكلفنا غــدا  10مــليارات ..الــكويــت تــختنق فهــل مــن
مغيث ؟
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اطلب له الرحمة
جـمعت أوراقـي وتـوجهـت إلـى قـسم اإلخـراج ،كـنت سـعيدا ذلـك املـساء عـلى غـير الـعادة ،ربـما
ألنــني لــم أتــابــع األخــبار يــومــها ..بــحثت عــن "صــديــقي" فــلم أجــده ،ســألــت الــزمــيل زيــن عــبدو:
أين الحاج طلعت؟ رد بصوت حزين ،عطاك عمره ،اطلب له الرحمة !
يـا لهـذه الـكلمة ،كـم هـي قـاسـية ويـا لـوقـعها عـلى مـسامـعنا كـم هـو مـؤلـم ،قـلبت كـيانـي وغـيرت
ح ــال ــي ف ــي لح ــظتني ،اع ــتران ــي االن ــكسار وأص ــبح وج ــهي ش ــاح ــبا ،مل ــلمت أوراق ــي وأج ــزائ ــي
وخ ــرج ــت ،ت ــوارت اب ــتسام ــات ال ــفرح خ ــلف أس ــتار الح ــزن ،رغ ــم أن ــني ل ــم أظه ــر ذل ــك ،آه ..ك ــم
نحن بارعون في إخفاء مشاعرنا والتظاهر بالصالبة ،يا لها من بالهة.
رغــم طــول املــدة الــتي كــنت ألــتقي فــيها بــالــحاج طــلعت ،رحــمه اهلل ،فــي الجــريــدة ،إال أنــنا لــم
نتحــدث كــثيرا ،فــالــكل مــنهمك بــأوراقــه املــبعثرة فــي كــل اتــجاه ،الــعمل كــثير والــوقــت قــليل .قــبل
أشه ــر ق ــليلة ف ــقط ت ــكون ــت ب ــينه وب ــيني ص ــداق ــة ،ج ــلست م ــعه ل ــيصمم ل ــي إح ــدى ال ــصفحات،
اق ــترح ــت ع ــليه أن ت ــكون ال ــصفحة ب ــشكل م ــعني ،ف ــقال "وري ــني ال ــصور" ،وأخ ــذ ي ــتفحصها
بس ــرع ــة ،ث ــم رد "م ــا ي ــنفعش" ،أن ــا ح ــعملها ب ــال ــشكل ده ،وراح ي ــضرب ع ــلى اآلل ــة ال ــحاس ــبة
ويحس ــب ال ــكلمات واألس ــطر وي ــرس ــم ويخ ــطط ع ــلى "امل ــاك ــيت" .ق ــلت ل ــه ب ــس ي ــا ح ــاج ي ــا ل ــيت
تخ ــليها ب ــال ــشكل ده ،وأخ ــذت أل ــقي ع ــليه اق ــتراح ــات ــي ال ــسخيفة وامل ــزع ــجة ،ف ــصرخ ب ــصوت
مــتقطع ومــتعب مــن أثــر الــسعال" :يــابــني مــا يــنفعش انــت عــندك صــور تــمانــية عــمود والــكالم
كــتير ،مــتتعبنيش أنــا راجــل عــيان وبشــتغل بــنص رئــة" ،قــلت خــالص آســف يــا حــاج وألــف ال
ب ــاس ع ــليك .ب ــعد أي ــام ع ــدت إل ــيه وق ــلت ل ــه أل ــف أل ــف ش ــكر ي ــا ح ــاج ،ف ــاك ــر امل ــوض ــوع ال ــلي
ع ــملناه ،ف ــزت ف ــيه ب ــجائ ــزة ال ــصحاف ــة .اب ــتسم وق ــال "ت ــعال اق ــعد ،ه ــو امل ــوض ــوع ك ــان ع ــن إي ــه
بالظبط ؟"
وأخ ــذت أح ــدث ــه ب ــكل س ــعادة ،وأس ــتمع إل ــيه ب ــكل ف ــرح ،اك ــتشفنا ف ــي ذل ــك امل ــساء أن ب ــيننا
اهـتمامـات مشـتركـة ،واكـتشفت أنـه "مـخترع" وقـارئ جـيد لـألدب ،يـعشق الـتكنولـوجـيا والـعلوم،
ك ــنت أس ــتمتع ك ــثيرا وأن ــا أس ــتمع إل ــيه ح ــني ي ــحكي" ..ك ــان ع ــندن ــا ف ــي م ــصر واح ــد اخ ــترع
ج ــهاز ،ب ــتاع ص ــغير ك ــده تح ــط ف ــيه م ــوس ال ــحالق ــة ال ــقدي ــمة ي ــرج ــع ج ــدي ــد خ ــال ــص ،ح ــارب ــوه
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وم ــعرف ــش ي ــبيعه ،ده ل ــو ك ــان ف ــي أم ــيرك ــا ك ــان زم ــان ــه دول ــقتي م ــليون ــير ..ب ــس خ ــد ب ــال ــك ،ه ــمه
أصــال مــش حــيسيبوه يــعمله ،عــارف لــيه ..الشــركــات الــكبيرة مــش حتخــليه ألنــه حيخســرهــم،".
رحـمك اهلل يـا حـاج طـلعت وأسـكنك الـجنة ،أفـتقد وجـودك ،رغـم أنـني مـازلـت أراك جـالـسا فـي
مكتبك كلما نظرت إلى قسم اإلخراج ،أراك متأمال صابرا ..في انتظار ما ال يأتي.
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نحو إسالم بال مذاهب
ه ــل ي ــحتاج املس ــلمون ال ــيوم إل ــى أك ــثر م ــما ك ــان س ــائ ــدا ف ــي ع ــصر ال ــرس ــول ص ــلى اهلل ع ــليه
وسـلم فـي أمـور ديـنهم ،حـيث لـم يـكن لـلمذاهـب وال الـطوائـف وجـود ،هـل نـحتاج إلـى أكـثر مـن
أركـ ــان اإلسـ ــالم الخـ ــمسة والـ ــتي ال يـ ــختلف عـ ــليها سـ ــنة وال شـ ــيعة وال خـ ــوارج وال زيـ ــديـ ــة وال
م ــعتزل ــة؟ اإلس ــالم ك ــما ع ــلمنا إي ــاه ال ــرس ــول ص ــلى اهلل ع ــليه وس ــلم يتح ــدد ب ــنطق ال ــشهادت ــني،
والـصالة والـصوم والـزكـاة والـحج ،أمـا مـا دون ذلـك فـفي األمـر سـعة واجـتهاد ،ومـن يـقل غـير
ذلــك فــإنــه يــكذب حــديــث الــرســول صــلى اهلل عــليه وســلم الــذي يــتفق عــليه كــل املســلمني .لــسنا
بــحاجــة إلــى كــل هــذه الــتعقيدات الــتي يــحاول أصــحابــها أن يحجــروا بــها عــلى عــقول البشــر
ويــحولــوهــم إلــى قــطيع مــن الــبهائــم ال تجــرؤ عــلى الــتفكير ،لــسنا بــحاجــة إلــى أكــثر مــن نــطق
الــشهادتــني واإليــمان بــاهلل ومــالئــكته وكــتبه ورســله فــي الــعقيدة ،أمــا الــفقه فــما هــو إال اجــتهاد
هــدفــه تــوضــيح كــيفية الــعبادة وتــنظيم حــياة الــناس فــي مــعامــالتــهم ،وفــي كــل هــذا يســر وســعة
ال تخـرج مـن اإلسـالم مـادامـت الـنية خـالـصة هلل عـز وجـل ،وهـو أمـر ال يـعلمه إال اهلل سـبحانـه.
لـن نـدخـل الـنار إذا لـم نـقرأ مجـموع الـفتاوى البـن تـيمية أو كـتاب الـكافـي لـلكلليني ،وإال أيـن
ســيذهــب مــاليــني البشــر مــمن ولــدوا ومــاتــوا قــبل أن يــولــد ابــن تــيمية والــكلليني مــع احــترامــي
الجتهادهما ؟
ه ــنال ــك م ــالي ــني البش ــر م ــن املس ــلمني م ــمن ال ي ــصلون وال ي ــصوم ــون وال ي ــدف ــعون ال ــزك ــاة وال
يــحجون رغــم قــدرتــهم ،مــاليــني البشــر ال يــعرفــون شــيئا عــن أركــان اإلســالم فــي مــختلف بــلدان
الــعالــم ،ومــاليــني غــيرهــم مــن أديــان أخــرى أو بــال ديــن لــم يــسمعوا عــن اإلســالم غــير مــا تــبثه
وس ــائ ــل اإلع ــالم ال ــغرب ــية م ــن اف ــتراءات ب ــأن ــه دي ــن ع ــنف وق ــتل وإره ــاب ،أل ــيسوا أول ــى به ــذه
الــجهود والــوقــت واألمــوال الــتي تــبذل فــي مــهاتــرات الــتكفير والسفســطة الــزائــدة الــتي تجــري
ب ــني املس ــلمني؟ م ــالي ــني البش ــر ي ــعيشون ف ــي ض ــياع وال ي ــعرف ــون م ــا ه ــو اإلس ــالم ،وه ــناك م ــن
يـفني عـمره فـي حـروب وصـراعـات مـذهـبية بـال طـائـل وال غـايـة ،أي ديـن هـذا الـذي ال نـعرف فـيه
أبسط األولويات ؟!
ف ــي ع ــام  1997ك ــنت أدرس ف ــي ج ــام ــعة واش ــنطن ،وك ــان ــت إح ــدى ال ــكنائ ــس ال ــقري ــبة م ــن
الــجامــعة تــرســل كــل يــوم مجــموعــة مــن أتــباعــها لــلجامــعة ،كــانــوا يــضعون طــاولــة صــغيرة عــلى
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مـدخـل الـكلية ويـوزعـون بـعض الـكتب الـتبشيريـة ويـدعـون الـطلبة إلـى املـسيحية .كـنت أقـضي
بـعض الـوقـت مـع إحـدى املـتطوعـات فـي نـقاش حـول املـسيحية واإلسـالم ،وخـالل أقـل مـن شهـر
واح ــد أع ــلنت ت ــلك ال ــفتاة إس ــالم ــها ،رغ ــم ض ــحال ــة م ــعلوم ــات ــي ع ــن اإلس ــالم ب ــكل ص ــراح ــة،
فــاإلســالم بــالنســبة لــي واضــح وبــسيط مــادامــت بــعيدا عــن تــعقيدات الــتكفير واملــذهــبية .هــذه
ال ــحكاي ــة ت ــؤرق ــني ك ــثيرا وت ــشكل ه ــاج ــسا مس ــتمرا ل ــدي ،ف ــدائ ــما أح ــدث ن ــفسي ب ــأن ــني إذا
اس ــتطعت أن أق ــنع ف ــتاة أم ــيرك ــية م ــكلفة ب ــال ــتبشير ودع ــوة ال ــناس ل ــلمسيحية ب ــال ــدخ ــول إل ــى
اإلس ــالم وأن ــا ال ــساذج ال ــجاه ــل ال ــذي ال ي ــملك ف ــي ال ــدي ــن ع ــلما ،ف ــما ال ــذي ي ــمكن أن ي ــفعله
ال ــعلماء وط ــلبة ال ــعلم ورج ــال ال ــدي ــن ل ــو ب ــذل ــوا جه ــدا ص ــادق ــا ف ــي دع ــوة ال ــناس وه ــداي ــتهم مل ــا
نــسميه ديــن الــفطرة الســليمة؟ اتــقوا اهلل فــي الــناس أيــها الــعلماء واملــشايــخ ،فــاملســلمون الــيوم
يفج ــرون امل ــساج ــد ب ــمن ف ــيها م ــن امل ــصلني بس ــبب خ ــطاب ــكم امل ــذه ــبي ،م ــالي ــني الش ــباب ال
يــصلون وأنــتم الهــون فــي مــناقــشة جــزئــية ضــمن جــزئــية ضــمن جــزئــية فــي قــضية فــرعــية فــأي
خواء هذا ؟!
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العصبية في فكر ابن خلدون
عـندمـا شـرع ابـن خـلدون فـي كـتابـة الـتاريـخ ،كـان لـديـه سـؤال جـوهـري شـ ّكل فـيما بـعد أسـاس
بــحثه االجــتماعــي وهــو :كــيف تــقوم الــدولــة وكــيف تــنهار؟ وكــان ابــن خــلدون يــعتقد بــأن لــلدولــة
دورة حـياة تشـبه دورة حـياة اإلنـسان ،وقـد أقـام نـظريـته هـذه عـلى أسـاس اآليـة  54مـن سـورة
الـروم )اهلل الـذي خـلقكم مـن ضـعف ثـم جـعل مـن بـعد ضـعف قـوة ثـم جـعل مـن بـعد قـوة ضـعفا
وش ــيبة يخ ــلق م ــا ي ــشاء وه ــو ال ــعليم ال ــقدي ــر( .وب ــناء ع ــلى ه ــذه اآلي ــة وض ــع اب ــن خ ــلدون ل ــقيام
الـدولـة وانـهيارهـا أربـعة أطـوار :طـور الـظفر واالسـتيالء عـلى الـحكم ،طـور االسـتبداد واالنـفراد
ب ــالس ــلطة وال ــتنكر ل ــلعصبة ،ط ــور ال ــفراغ وال ــدع ــة ل ــتحصيل ث ــمرات امل ــلك وف ــيه ت ــسود ال ــراح ــة
وال ــطمأن ــينة ،وط ــور اله ــرم واالن ــقراض بس ــبب اإلس ــراف وال ــتبذي ــر .وع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن ــه وض ــع
نـظريـته هـذه بـناء عـلى مـشاهـداتـه لـدول املـغرب الـعربـي إال أنـها أثـبتت صـدقـها عـلى كـثير مـن
دول العالم.
ل ــفهم ف ــكر اب ــن خ ــلدون ن ــحتاج إل ــى أن ن ــفهم امل ــصطلحات ال ــتي يس ــتخدم ــها ،وأه ــمها م ــفهوم
"ال ــعصبية" ،إذ ف ــهم ك ــثير م ــن امل ــفكري ــن ه ــذا امل ــفهوم ب ــطري ــقة خ ــاط ــئة واع ــتقدوا أن ــه ي ــقصد
"ال ــتعصب" ل ــلقبيلة أو ال ــطائ ــفة ،خ ــاص ــة أن ــه ق ــال ان ال ــعصبية ت ــقوم إم ــا ع ــلى رواب ــط ال ــدم أو
الـديـن .غـير أن مـا يـقصده ابـن خـلدون مـن مـفهوم الـعصبية يـعني تحـديـدا مـفهوم "الـتضامـن
االج ــتماع ــي"  Solidarityب ــمفاه ــيم ع ــلم االج ــتماع الح ــدي ــث ،وه ــذا م ــا ي ــؤك ــده امل ــفكر ال ــكبير
محـ ــمد عـ ــابـ ــد الـ ــجابـ ــري فـ ــي "مـ ــعالـ ــم الـ ــنظريـ ــة الخـ ــلدونـ ــية" .والـ ــعصبية بـ ــمعنى الـ ــتضامـ ــن
االجـتماعـي تـعطينا أهـم مـفاتـيح فـهم حـركـة املـجتمع وقـيام الـدول وانـهيارهـا ،فـاملـجتمعات إمـا
ت ــقليدي ــة ت ــحكمها م ــعاي ــير امل ــكان ــة االج ــتماع ــية والح ــظوة ،وه ــو م ــا ن ــراه ب ــقوة ف ــي امل ــجتمعات
الــريــفية أو الــبدويــة ،وإمــا مــجتمعات حــديــثة تــقوم عــلى أســاس الــقانــون ومــؤســسات املــجتمع
التي تنظم حياة البشر.
مــشكلتنا فــي الــكويــت أنــنا نــقف الــيوم فــي "مــنزلــة بــني املــنزلــتني" ،فــال نــحن مــجتمع عــشائــري
ت ــقليدي ت ــنتهي م ــشاك ــله ب ــكلمة م ــن ش ــيخ ال ــقبيلة أو ك ــبير ال ــعائ ــلة ،وال ن ــحن م ــجتمع ح ــدي ــث
تــشكل فــيه املــؤســسات الــقانــونــية املــرجــع الــنهائــي .فــنحن ال نــزال نســتخدم عــبارات "الــفزعــة"
ال ــتي ت ــوص ــل ن ــائ ــبا ل ــلبرمل ــان بس ــبب "رف ــع ال ــعقال" ،ون ــتأرج ــح ف ــي ق ــضاي ــان ــا ب ــني االح ــتكام
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لــلدســتور وبــني "تــدخــل الــعقالء" الــذيــن نــنتظر مــنهم ـ خــارج إطــار املــؤســسات الــقانــونــية ـ أن
ي ــقوم ــوا بح ــل امل ــشاك ــل ك ــلما ت ــأزم ــت وك ــأن ــهم ي ــملكون ع ــصا سح ــري ــة .امل ــجتمع ال ــكوي ــتي ي ــتجه
فــعليا ـ لــكن بــبطء ـ نــحو املــجتمع الحــديــث ،الــذي مــن أبــرز ســماتــه تــحول األســرة مــن أســرة
م ــمتدة إل ــى األس ــرة ال ــنووي ــة ،ح ــيث ي ــؤدي ه ــذا ال ــتحول إل ــى إض ــعاف ت ــأث ــير ال ــعصبية ،إذ ال
يـعود لـكبير الـعائـلة أو الـقبيلة كـلمة نـافـذة عـلى جـموع الـناس طـاملـا أن حـاجـاتـهم ومـصالـحهم
بــيد املــؤســسات ولــيس األفــراد .قــبل ثــالثــني عــامــا مــثال كــنا نــحضر "بــيت الــشعر" مــن فــالن،
و"جــدور الــطبخ" مــن آخــر ،وســجادة مــن هــذا و"دلــة قــهوة وغــوري شــاي" مــن ذاك ،و"عــانــية"
مــن أبــناء الــعمومــة واألصــدقــاء لــيتمكن أحــدنــا مــن إقــامــة عــرس ،فهــذا الحــدث الــصغير مــا هــو
إال ت ــعبير واض ــح ع ــن ال ــعصبية ب ــمعنى ال ــتضام ــن االج ــتماع ــي ،أم ــا ال ــيوم ف ــقد اخ ــتفت ه ــذه
الـ ــحاجـ ــة وأصـ ــبح بـ ــإمـ ــكان أي شـ ــخص أن يـ ــزوج ابـ ــنه وينجـ ــز كـ ــل مـ ــتطلبات حـ ــفلة الـ ــعرس
ب ــاس ــتخدام ال ــتلفون ،ب ــل وي ــكتب ع ــلى ب ــطاق ــات ال ــدع ــوة "ن ــعتذر ع ــن ق ــبول ال ــعان ــية" .امل ــسأل ــة
بــالــتأكــيد ليســت بهــذه الــبساطــة ،فهــذا مجــرد مــثال يــوضــح الــتحول االجــتماعــي الــكبير الــذي
أصـاب املـجتمع الـكويـتي ،فـكل مـظاهـر الـحياة تـتجه بـاألفـراد صـوب املـجتمع الحـديـث الـقائـم
عـلى الـفرديـة والـقانـون واملـؤسـسات .ومـا نـعيشه الـيوم مـن فـوضـى تـوحـي بتخـلخل الـدولـة مـرده
أن ــنا ن ــقف ف ــي م ــرح ــلة االن ــتقال ،ف ــال ــتحول ل ــم ينج ــز ب ــعد ،ول ــذل ــك ع ــلينا أال ن ــتوق ــع ال ــكثير م ــن
مــجتمع يــتأرجــح بــني مــفاهــيم الــعشائــريــة ومــفاهــيم الــدســتور ،خــاصــة أن مــؤســسات الــتنشئة
االجــتماعــية )األســرة ،املــدرســة ،املسجــد ،اإلعــالم( ال تــقوم بــدورهــا املــطلوب لــترســيخ مــفاهــيم
ال ــدول ــة الح ــدي ــثة ،ب ــل إن ــها ت ــقوض ــها ف ــي ك ــثير م ــن األح ــيان ك ــما يح ــدث ف ــي "ال ــواس ــطة" م ــثال
وهي أحد أكبر معوقات التحول إلى املجتمع الحديث.
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من ذاكرة االحتالل
عش ــرون ع ــام ــا م ــضت ،ك ــأن ــها أي ــام أو ب ــضع ش ــهور ،الت ــزال ت ــمأل ال ــذاك ــرة بعش ــرات امل ــواق ــف
واألحـداث األلـيمة ،غـير أن مـا يـؤلـم أكـثر هـو هـذا الـتخاذل الـحكومـي الـذي يـكاد يتسـبب فـي
نـسيان كـل مـا جـرى ،رغـم أنـه حـدث جـلل تـجاوزت آثـاره حـدود الـكويـت لـتصيب الـعالـم الـعربـي
بــأكــمله بجــرح غــائــر ،ومــع ذلــك تــقف حــكومــتنا عــاجــزة عــن فــعل أي شــيء لــتوثــيق تــلك التجــربــة
ودراس ــة أح ــداث ــها وت ــفاص ــيلها واالس ــتفادة م ــن أخ ــطائ ــها ون ــقلها مل ــن ل ــم يشه ــده ــا ،ب ــل إن ــها
أص ــبحت ت ــساه ــم ب ــشكل أس ــاس ــي ف ــي ت ــشوي ــه ال ــتاري ــخ وق ــلب ال ــحقائ ــق ،لس ــت م ــع ال ــتبكيت
واجـترار املـاضـي وإحـياء حـالـة الـعداء مـع الـعراقـيني فـهم أهـلنا وجـيرانـنا قـبل كـل شـيء ،ولـكن
لـيس عـلى حـساب بـلدنـا ،وال عـلى حـساب الـتاريـخ ،لـنسمي األمـور بـمسمياتـها ونـتعامـل مـعهم
بـعقول وقـلوب مـفتوحـة ولـكن عـلى أسـاس الـوضـوح والـحقيقة ،عـلى أسـاس أنـهم اعـتدوا عـلينا
واح ــتلوا أرض ــنا ودم ــروه ــا وق ــتلوا وش ــردوا وأخ ــطأوا ب ــحقنا ،وع ــليهم أن ي ــبادروا ه ــم ب ــتصحيح
ذلــك الخــطأ واالعــتراف بــه واالعــتذار عــنه وبــذل كــل مــا يــمكن لــتأكــيد تــجاوز تــلك املــرحــلة وعــدم
ت ــكرار م ــا ح ــدث ،ال ع ــيب ف ــي أن ت ــعود األم ــور إل ــى ن ــصاب ــها وامل ــياه إل ــى م ــجاري ــها ون ــبدأ م ــع
إخــوتــنا فــي الــعراق صــفحة جــديــدة مــن الــعالقــات ،ولــكن مــرة أخــرى دون املــساس بــتاريــخنا
ودون ت ــشوي ــه ل ــلحقائ ــق وت ــالع ــب ب ــامل ــفاه ــيم ،ف ــفي ذل ــك خ ــيان ــة ل ــكل ال ــتضحيات ال ــتي ق ــدم ــت
والدماء التي سالت من أجل الكويت.
كـان الـفتى الـذي لـم يـتجاوز حـينها الـتاسـعة عشـرة مـن عـمره قـد اعـتاد املـبيت فـي مـنزل خـالـه
ال ــكبير م ــع ب ــداي ــة االح ــتالل ال ــعراق ــي ،وذات ل ــيلة اض ــطر ل ــلعودة إل ــى م ــنزل أب ــيه ف ــي وق ــت
م ــتأخ ــر ،ك ــان ج ــيش االح ــتالل ق ــد ف ــرض ح ــظرا ل ــلتجول ال ي ــذك ــر ب ــالتح ــدي ــد م ــتى ي ــبدأ ،ف ــي
الــسابــعة أو الــثامــنة مــساء وحــتى الــصباح ،وبــطيش الشــباب ركــب ســيارتــه ومــضى وهــو عــلى
ث ــقة ب ــمعرف ــة ط ــرق ال ي ــعرف ــها ال ــعراق ــيون ،غ ــير أن امل ــشوار ال ــذي ك ــان ال ي ــتطلب أك ــثر م ــن 5
دقــائــق تــطلب مــنه ســاعــتني قــضاهــا فــي هــروب مــن دوريــات "األشــاوس" الــذيــن مــألوا الــبالد
بـالـرعـب والـخوف والـجفاف ،وصـاحـبنا اليـزال يـذكـر وجـوه الـعساكـر الـشاحـبة بـمالبـسهم الـرثـة
وب ــنادق ــهم ال ــجاه ــزة وامل ــصوب ــة دائ ــما ن ــحو ال ــناس ،الي ــزال ي ــذك ــر وج ــه ذل ــك امل ــذي ــع امل ــزع ــج ف ــي
ب ــرن ــام ــج "ح ــياك ــم اهلل" وي ــذك ــر اش ــمئزازه وش ــعوره ب ــاالن ــكسار وال ــقرف ك ــلما س ــمع ص ــيحات ــه
وهـتافـات الـجنود مـعه" :هـا خـوتـي هـا "اليـزال يـذكـر طـوابـير البشـر عـلى املـخابـز والـتي كـانـت
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تــبدأ مــع ســاعــات الفجــر ،واليــزال يــذكــر "صــديــقه" وجــاره إيــاد الفلســطيني عــندمــا جــاء مــع 4
مــن الــجنود الــعراقــيني ليســتولــوا عــلى ســيارتــه الــصغيرة ،اليــزال يــذكــر أنــه خــرج ذات مــرة فــي
الـساعـة الـسادسـة صـباحـا وعـاد فـي الـثامـنة مـساء مـن أجـل عـلبة واحـدة مـن حـليب األطـفال،
ويـذكـر آالم غـربـته ونـومـه فـي الحـدائـق واملـساجـد عـندمـا اضـطر للخـروج مـن بـلده ،ويـذكـر ذلـك
الــدخــان األســود الــكثيف الــذي مــأل ســماء بــالده بــالــظالم ،ويــذكــر خــروج الــناس واســتقبالــهم
لــلجنود بــفرحــة ودمــوع وبــكاء وضــحك وســجود وابــتهال بــعد التحــريــر ،يــذكــر الــكثير ولــكنه يــكاد
يــنسى ألن حــكومــة بــالده لــم تــفعل أي شــيء لــتوثــيق تــاريــخها ،وال حــتى بجــدار صــغير تــكتب
عليه أسماء من ماتوا من أجل الكويت !
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رأس املال االجتماعي
فـي عـلم االقـتصاد يـسمى الـتنوع االثـني أو الـقبلي أو الـطائـفي وبـالجـملة الـتنوع االجـتماعـي
بــمصطلح "رأس املــال االجــتماعــي" ،أي أنــه ثــروة تــضيف لــلدولــة مــيزة إضــافــية ،واملــجتمعات
الـتي اسـتطاعـت أن تـعي أهـمية هـذه الـثروة اسـتطاعـت أن تـحقق مـكاسـب اقـتصاديـة كـبيرة،
وتــمكنت مــن الــنهوض بــبلدانــها واالســتفادة مــن هــذه املــيزة ،والــواليــات املتحــدة األمــيركــية خــير
م ــثال ع ــلى ذل ــك .وف ــي ال ــكوي ــت أي ــضا نج ــد ح ــال ــة م ــشاب ــهة ل ــلحال ــة األم ــيرك ــية ،ف ــال ــكوي ــت م ــنذ
نـ ــشأتـ ــها كـ ــانـ ــت تـ ــضم هـ ــذا الـ ــتنوع االجـ ــتماعـ ــي بـ ــكل أطـ ــيافـ ــه ،حـ ــضر وبـ ــدو ،سـ ــنة وشـ ــيعة
ومـ ــسيحيني ،بـ ــل وحـ ــتى مـ ــن الـ ــيهود قـ ــبل أن يـ ــضطروا لـ ــلرحـ ــيل بـ ــعد وصـ ــول الـ ــرئـ ــيس جـ ــمال
عـبدالـناصـر وزيـادة "الـشعور" الـعروبـي الـذي جـلب مـعه خـلطا جـديـدا لـلمفاهـيم أصـبحنا مـعه
ال نـميز بـني الـيهودي والـصهيونـي ،وال بـني املـنصفني وغـير املـنصفني مـن أبـناء الـدول الـغربـية،
وضـعناهـم كـلهم فـي سـلة واحـدة وعـزلـنا أنـفسنا عـنهم فـي انـفصال غـريـب مـن نـوعـه ،فـال هـو
عداء واضح وال هو تواصل بني.
يــردد الــكثيرون أن الــكويــت لــم تــكن تــعرف هــذا الــتمييز الــصارخ بــني البشــر ،وهــم يــحاولــون
جـاهـديـن أن يـثبتوا أن مـا نـعيشه الـيوم مـن أجـواء مـشحونـة بـالـصراع الـطائـفي والـقبلي مجـرد
حـالـة "طـارئـة" ليسـت مـن طـبيعة املـجتمع الـكويـتي ،ولـكن مـن يـتأمـل فـي تـاريـخ الـكويـت الـقديـم
والحـديـث سـيصاب بـالـدهـشة واالسـتغراب ،إذ كـيف نفسـر هـذا الـكم الـهائـل مـن "الـعنصريـة"
والـتراتـبية فـي قـانـون الـجنسية الـذي ظهـر عـام  ،1959قـبل ظـهور الـنفط وقـبل وجـود الـبرملـان
وحــتى قــبل اســتقالل الــكويــت ،مــن أيــن جــاءت تــلك الــنظرة الــتي مــيزت بــني املــواطــنني وأقــرت
فــوارق بــينهم عــلى أســاس الــزمــان أو املــكان؟ ثــم مــا الــذي فــعلته الــدولــة ســواء عــلى املســتوى
الـرسـمي )الـحكومـة والـبرملـان( أو عـلى املسـتوى االجـتماعـي )مـؤسـسات املـجتمع املـدنـي( مـنذ
ذلـك الـوقـت وإلـى الـيوم إلزالـة هـذه الـفوارق والـتمايـزات بـني املـواطـنني ،فهـل الحـديـث عـن "أبـناء
املــناطــق الــداخــلية" و"أبــناء املــناطــق الــخارجــية" جــديــد عــلى مــسامــع أهــل الــكويــت ،وهــل فــي
الح ــدي ــث ال ــذي ي ــعطي أف ــضلية "م ــواط ــنية" ل ــلمناط ــق "داخ ــل ال ــسور" ع ــلى م ــناط ــق "خ ــارج
ال ـ ــسور" أي ج ـ ــدي ـ ــد م ـ ــنذ ب ـ ــناء ت ـ ــلك األس ـ ــوار أص ـ ــال؟ ف ـ ــلماذا نس ـ ــتغرب اآلن ه ـ ــذا االح ـ ــتقان
والــصراع االجــتماعــي وهــو مــتأصــل فــي قــوانــيننا وثــقافــتنا ،أم أنــنا لــم نــدرك بــعد أن مــا تــغير
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هـو مجـرد "سـقف الحـريـة" الـذي جـعل مـا كـان يـدور بـني الـناس هـمسا ،يـقال الـيوم عـلنا فـي
"ساحة اإلرادة ؟
إذا كـنا جـاديـن فـي إزالـة الـفوارق بـني املـواطـنني ،حـتى عـلى املسـتوى الـثقافـي املـتأصـل فـي
نــفوس الــكثيريــن ،فــعلينا أن نــعي أن الــبدايــة ال يــمكن أن تــكون إال مــن خــالل تــغيير الــقوانــني
أوال ،وت ــطبيقها ث ــان ــيا ،وح ــينها س ــتتغير ث ــقاف ــة ال ــناس ون ــظرت ــهم ل ــبعضهم ال ــبعض ،أم ــا إذا
اس ــتمر ال ــحال ع ــلى م ــا ه ــو ع ــليه ال ــيوم ،ف ــمن الس ــذاج ــة وال ــغباء االع ــتقاد ب ــأن ه ــذا ال ــصراع
الـسياسـي لـن يـتطور إلـى صـراع اجـتماعـي ،ومـن الحـماقـة أن نـراهـن عـلى الـوقـت بـأنـه كـفيل
بح ــل م ــشاك ــلنا ،ف ــكلما أج ــلنا م ــواج ــهة امل ــشاك ــل وح ــلها ازدادت ت ــعقيدا وخ ــطرا ،ومخ ــطئ م ــن
ي ــظن أن ف ــي أح ــادي ــث امل ــجام ــالت ب ــني ال ــسياس ــيني وامل ــبال ــغة ال ــكاذب ــة ف ــي ق ــصائ ــد ب ــعض
الشعراء والكتّاب حول الوحدة الوطنية أي حصانة من ويالت الفنت القادمة.
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إلى بن الدن
ك ــل األدي ــان ت ــدع ــو للس ــالم وال ــتآخ ــي ب ــني البش ــر ،وم ــع ذل ــك ي ــعيش ال ــعال ــم أب ــشع ال ــصراع ــات
والـعنف املـوجـه ضـد األبـريـاء بـاسـم الـديـن ،هـذا يـعني أن غـالـبية "رجـال الـديـن" غـير صـادقـني.
ي ــقول االن ــجيل "م ــن ل ــطمك ع ــلى خ ــدك األي ــمن ،ف ــأدر ل ــه خ ــدك األيس ــر" )ل ــوق ــا( ،وي ــقول ال ــقرآن
الـكريـم )فـمن اعـتدى عـليكم فـاعـتدوا عـليه بـمثل مـا اعـتدى عـليكم  -الـبقرة( ،غـير أن مـا يحـدث
ه ــو ال ــعكس ت ــمام ــا ،ف ــال ــغرب "امل ــسيحي" ب ــدال م ــن أن ي ــتسام ــح وي ــدي ــر خ ــده األيس ــر ل ــتلقي
صــفعة أخــرى يــبادر هــو بــاالعــتداء ،ونــحن الــعرب "املســلمني" ومــنذ ســتني عــامــا وأكــثر نــتلقى
الــصفعة تــلو الــصفعة ،ونــديــر الخــد األيــمن واأليســر ونســتقبل الــصفعات والــركــالت والــرفــسات
بكل تواضع وأدب ،كم نحن مسيحيون !
عـندمـا كـان االيـرلـنديـون يـناضـلون لـنيل اسـتقاللـهم ،كـانـوا يفجـرون بـعض األمـاكـن الـعامـة فـي
وســط الــعاصــمة الــبريــطانــية لــندن أيــضا ،غــير أنــهم كــانــوا يــرســلون لــلحكومــة تحــذيــرا بــمكان
االنـ ــفجار قـ ــبل  15دقـ ــيقة حـ ــتى يـ ــتسنى لـ ــها ابـ ــعاد الـ ــناس عـ ــن مـ ــكان االنـ ــفجار ،فـ ــالـ ــنتيجة
واحــــدة ولـكن مـن دون قـتل لـألبـريـاء .فـيــا ســــيد أســــامـة بـن الدن حـتى الـقتال فـيه قـيم ولـه
ق ــواع ــد ،ف ــأرج ــوك ت ــوق ــف وت ــأم ــل مـــ ــدى ال ــدمـــ ــار ال ــذي أل ــحــــقته ب ــال ــعال ــم ،عش ــرة أع ــوام م ــن
الــتفجيرات الــعشوائــية لــم تــضـــعف أمــيــركــا ولــم تــرجـــــع الــقدس ولــم تخــرج الــقوات األجــنبية
مـن بـالد املسـلمني ،بـل دمـرت الـقيم وأفـرزت العشـرات مـن املـجانـني فـي عـالـم يـكتظ بـهم أصـال،
أرجــوك تــوقــف وأعــد حــسابــاتــك فــال أظــن عــنقك يــحتمل كــل هــذه األرواح الــتي أزهــقت بســبب
"جـ ــهادك" وجـ ــنونـ ــك وجـ ــنون أعـ ــدائـ ــك ،ولـ ــيس هـ ــناك أي انـ ــتصارات أو أربـ ــاح سـ ــوى لـ ــتجار
السالح.
مـاليـني املسـلمني خـرجـوا فـي مـظاهـرات غـضب ضـد رسـام الـكاريـكاتـور الـدنـماركـي ألنـه أسـاء
لــرســولــنا الــكريــم عــليه الــصالة والســالم ،ونــفس املــاليــني خــرجــت غــاضــبة عــلى وصــف االســالم
ب ــاالره ــاب م ــن ق ــبل امل ــتطرف ــني ال ــغرب ــيني ،وع ــلى دع ــوات ح ــرق ال ــقرآن ال ــكري ــم م ــن م ــتطرف
وارهــابــي أمــيركــي ،ثــم يخــرج مــتطرف كــويــتي ويــتطاول عــلى أم املــؤمــنني عــائــشة رضــي اهلل
عــنها ويــنصب نــفسه إلــها ويــقرر وضــعها فــي الــنار ،مــؤلــم أن يــتداول الــعالــم هــذا الــخبر بــأن
"كويتيا" تطاول على أم املؤمنني.
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إشكالية الرأسمالية والديموقراطية
الـرأسـمالـية نـظام اقـتصادي ،والـديـموقـراطـية نـظام حـكم سـياسـي ،ورغـم مـا بـينهما مـن تـآلـف
وانــسجام ،إال أن ثــمة إشــكالــية كــبرى تــحكم الــعالقــة بــني كــال الــنظامــني .فــالــديــموقــراطــية رغــم
أن ــها ح ــاض ــن رئ ــيسي م ــهم ل ــلرأس ــمال ــية ،إال أن ه ــناك دوال ك ــثيرة غ ــير دي ــموق ــراط ــية ت ــعتمد
ال ــرأس ــمال ــية ك ــكل ب ــوص ــفها ال ــنظام االق ــتصادي أو ت ــأخ ــذ م ــنها ال ــعدي ــد م ــن امل ــبادئ ك ــما ه ــو
الـ ـ ــحال مـ ـ ــع الـ ـ ــصني ودول الشـ ـ ــرق األوسـ ـ ــط مـ ـ ــثال ،وتـ ـ ــكاد الـ ـ ــرأسـ ـ ــمالـ ـ ــية أن تـ ـ ــكون الـ ـ ــنظام
االقـتصادي ملـعظم دول الـعالـم ،بـاسـتثناء كـوبـا وكـوريـا الـشمالـية ،مـع الـتأكـيد عـلى االخـتالف
فــي درجــة الــتطبيق واعــتماد مــبادئ الــرأســمالــية وتــنويــعات تــطبيقاتــها ،فــالــرأســمالــية األمــيركــية
ليسـت هـي الـرأسـمالـية املـطبقة فـي أوروبـا ،وال هـي الـرأسـمالـية املـطبقة فـي الـهند أو الـيابـان
واألمـر كـذلـك مـع الـديـموقـراطـية ،فليسـت كـل أنـظمة الـحكم الـديـموقـراطـية تـتبع نـموذجـا واحـدا
لــلديــموقــراطــية .ورغــم أن الــخالف الــدائــر بــني كــال الــنظامــني الــرأســمالــية والــديــموقــراطــية لــيس
جـديـدا ،إال أن آثـار هـيمنة الـرأسـمالـية عـلى الـديـموقـراطـية بـاتـت الـيوم أشـد وطـأة ،فـالـرأسـمالـية
الـيوم تسـببت فـي فـساد كـثير مـن الـقيم الـديـموقـراطـية وأدت إلـى تـراجـع وانـحسار الـعديـد مـما
ك ــان ي ــعتبر م ــن املس ــلمات ال ــبدي ــهية ف ــي ال ــنظم ال ــدي ــموق ــراط ــية .وي ــكفي أن ن ــالح ــظ م ــن ب ــعيد
ه ــيمنة ل ــغة رأس امل ــال ع ــلى س ــياس ــة ال ــوالي ــات املتح ــدة األم ــيرك ــية ال ــتي ت ــدع ــي أن ــها راع ــية
الــديــموقــراطــية وحــامــيتها ،فــالــيوم صــفقة ســالح واحــدة مــع دولــة مــا كــفيلة بــأن تخــرس ألــسنة
دعـاة الحـريـة ومـبادئ الـديـموقـراطـية وتـجعلهم يـغضون الـطرف تـمامـا عـن كـل انـتهاكـات حـقوق
البشــر فــي تــلك الــدولــة ،ويــتجاهــلون تــمامــا دعــمهم ألنــظمة حــكم ديــكتاتــوريــة وفــاشســتية ،ألن
ه ـ ــيمنة ال ـ ــرأس ـ ــمال ـ ــيني ال ـ ــجشعني ع ـ ــلى ال ـ ــقرار ال ـ ــسياس ـ ــي ب ـ ــات ـ ــت أم ـ ــرا واق ـ ــعا ،وح ـ ــساب ـ ــات
الـرأسـمالـيني أصـبحت أهـم وأكـثر نـفوذا وهـي الـتي تحـدد مـسارات الـعملية الـسياسـية بـرمـتها،
أال يــثبت ذلــك مــا قــال بــه مــاركــس حــني اعــتبر الــعامــل االقــتصادي هــو املحــرك األســاســي لــكل
ما يحدث ؟!
الــغريــب فــي عــاملــنا الــعربــي ،كــالــعادة ،أن الــدول الــرأســمالــية الــكبرى وعــلى رأســها الــواليــات
املتحـدة األمـيركـية أصـبحت تـدرك يـومـا بـعد يـوم مـخاطـر الـرأسـمالـية الـبشعة ،وأدركـت حـاجـتها
إلـى إعـادة الـنظر فـي نـظمها االقـتصاديـة واالعـتراف بـضرورة إعـادة صـياغـة تـلك الـنظم للحـد
مــن اآلثــار املــدمــرة لــلرأســمالــية وجــموحــها نــحو الــهيمنة واســتعباد البشــر ،فــي حــني أنــنا فــي
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الـكويـت نـريـد أن نـبدأ مـن نـقطة الـصفر ويـصر الـبعض عـلى الـتحول إلـى الـرأسـمالـية املـطلقة،
وكـأنـنا ال نـشعر بـما يـدور فـي الـعالـم وال نـرى كـيف أصـبحت الـدول الـرأسـمالـية الـعريـقة تـتجه
إلــى اإلصــالحــات االقــتصاديــة للحــد مــن ويــالت الــرأســمالــية الــجشعة بــعد أن اكــتوت بــلهيبها،
فــنحن أشــبه بــطفل ال يــريــد أن يــصدق أن الــنار تحــرق وتــؤلــم إال إذا جــرب وأحــرق يــده ،مــهما
حاولت أن تثبت له ذلك بشتى الطرق.
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درس صغير من أملانيا
خـالل إحـدى زيـاراتـها الـدوريـة عـلى مـدن وأقـالـيم أملـانـيا االتـحاديـة ،الحـظت املسـتشارة انـجيال
مـيركـل وجـود تـدن فـي نـتائـج طـلبة املـرحـلة االبـتدائـية فـي مـادة الـريـاضـيات ،والحـظت أيـضا أن
هــذا الــضعف يــتركــز بــصورة أكــبر فــي املــدن الــشمالــية ،وعــندمــا نتحــدث عــن املــدن الــشمالــية
ألملــانــيا فــإنــنا نتحــدث عــن الــصناعــة بــالــتأكــيد ،عــصب االقــتصاد األملــانــي .عــادت مــيركــل إلــى
بــرلــني وطــلبت االجــتماع بــمسؤولــي الــتربــية والــتعليم ،وقــالــت لــهم :لــن تــعودوا لــبيوتــكم قــبل أن
تجــدوا حــال لهــذه املــشكلة .بــدأ قــياديــو الــتربــية والــتعليم بــالــبحث فــي أســباب املــشكلة تــمهيدا
لــلوصــول إلــى حــل" ،واشــتغلت املــكينة األملــانــية" وتــوصــل فــريــق الــعمل إلــى حــل بــسيط جــدا،
لكني عبقري جدا وال يخرج إال من عقل أملاني أصلي.
اقــترح املــسؤولــون تــخصيص أحــد الــفصول الــدراســية فــي كــل مــدرســة لــيكون بــمثابــة مــؤســسة
تــجاريــة صــغيرة ،وصــرف لــلطلبة الــصغار "شــيكات" بــمبالــغ مــالــية صــغيرة ،وأعــطوهــم الحــريــة
فــي الــتصرف بهــذه الــشيكات وعــقد صــفقات تــجاريــة بــسيطة ،فــوجــد الــطلبة الــصغار أنــفسهم
ف ــي م ــمارس ــة ع ــملية م ــمتعة ل ــعمليات ال ــبيع والش ــراء ،أي ال ــحساب .ف ــي ال ــعام ال ــتال ــي ق ــفزت
نــتائــج هــؤالء الــصغار بنســب كــبيرة جــدا فــي الــريــاضــيات ،والــتي تــعتبرهــا أملــانــيا أهــم الــعلوم
كــونــها تــمثل أســاســا لــلهندســة وبــالــتالــي لــلصناعــة وبــالــتالــي لــالقــتصاد األملــانــي .فــي الــكويــت
لـديـنا أيـضا "عـباقـرة" فـي وزارة الـتربـية ،خـاصـة مـن الـقيادات الـنسائـية أمـثال مـيركـل ،ولـذلـك
ال غـرابـة أن يـقوم "عـباقـرتـنا" بـإلـغاء كـثير مـن املـواد الـعلمية الـتي لـها عـالقـة بـصورة مـباشـرة
بـاالقـتصاد وعـلم االجـتماع ،بـل إن هـناك "عـباقـرة" آخـريـن يـريـدون إلـغاء الـفلسفة عـلى اعـتبار
أنــها "بــال فــائــدة" ،فــي الــوقــت الــذي تــقوم فــيه أغــلب دول الــعالــم بــتدريــس الــفلسفة مــن املــرحــلة
االبـتدائـية نـظرا ألهـميتها فـي بـناء شـخصية الـطالـب وتـنمية مـهارات الـتفكير لـديـه .ولـو سـألـت
أي قـيادي فـي وزارة الـتربـية عـن الهـدف الـعام لـلتربـية فـي الـكويـت وعـالقـة مـا يـدرس ألبـنائـنا
فـي املـدارس بهـذا الهـدف ،سـتجد الـعجب الـعجاب ،وتـكتشف أن تـعليمنا فـي واد والـعالـم فـي
واد آخر !
فــي الــحقيقة الــدرس املســتفاد مــن تجــربــة املســتشارة األملــانــية انــجيال مــيركــل بــاعــتقادي لــيس
فــقط فــي حــل مــشكلة الــريــاضــيات عــند طــالبــهم ،فــاألمــر ال يــقتصر عــلى مــشكلة الــتعليم فــي
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الـكويـت ،بـل يـتعدى ذلـك إلـى طـريـقة عـمل مـيركـل وإدارتـها لـشؤون بـالدهـا ،فـكونـها املسـتشارة
االتـحاديـة )أي رئـيسة الـوزراء( لـم تـركـن لـلتقاريـر ومـا يـنقله لـها اآلخـرون ،وإنـما تـقوم بـنفسها
بــجوالت مــيدانــية وتــلتقي الــناس وتــتعرف مــنهم عــلى مــشكالتــهم ،تــلتقي الــطلبة فــي املــدارس
وتس ــتمع إل ــيهم ،وت ــلتقي ال ــعمال ف ــي امل ــصان ــع ورج ــال األع ــمال ف ــي الش ــرك ــات ،ه ــكذا ت ــكون
م ــعرف ــتها ب ــواق ــع ب ــلده ــا .أم ــا ن ــحن ،ف ــكل م ــا ن ــتمناه أن ي ــتكرم ع ــلينا ال ــسادة وك ــالء ال ــوزارات
والــوكــالء املــساعــدون واملــديــرون بــل حــتى رؤســاء األقــسام عــلى األقــل بــالخــروج مــن مــكاتــبهم
ومــتابــعة مــا يجــري فــي أرض الــواقــع ،أن يســتمعوا لــلناس ويــتعرفــوا عــلى مــشاكــلهم لــيتمكنوا
من حلها بعد ذلك ،بل أن يقرأوا على أقل تقدير ما يكتب في الصحف من شكاوى وهموم.
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كوارث طبيعية وأخرى صناعية
ت ــتعرض ال ــياب ــان آلالف ال ــزالزل س ــنوي ــا ب ــما نس ــبته  %20م ــن ال ــزالزل ال ــكبيرة ال ــتي ت ــصيب
دول ال ــعال ــم ب ــقوة  6درج ــات ع ــلى م ــقياس ري ــختر أو أك ــثر ،وتتس ــبب ه ــذه ال ــزالزل ف ــي م ــوت
آالف البش ـ ــر وه ـ ــدم آالف ال ـ ــبيوت وال ـ ــطرق وال ـ ــجسور ورل ـ ــحاق خ ـ ــسائ ـ ــر م ـ ــادي ـ ــة ال ت ـ ــحصى.
ت ــصارع ال ــياب ــان ه ــذه ال ــظاه ــرة ال ــطبيعية ب ــال ــعلم ح ــتى إن ــهم ت ــوص ــلوا إل ــى اخ ــتراع أل ــياف
خ ــرس ــان ــية ق ــادرة ع ــلى ال ــتمدد وم ــقاوم ــة اله ــزات األرض ــية ال ــقات ــلة .وت ــتعرض ال ــوالي ــات املتح ــدة
األمــيركــية ســنويــا لحــرائــق هــائــلة تتســبب هــي األخــرى فــي مــوت اآلالف ونــزوح املــاليــني وتــوقــع
خــسائــر مــاديــة وبشــريــة ال تــحصى .دول كــثيرة تــعانــي مــن الــفيضانــات الــتي تــسحق الــبيوت
وتــقتلع الــحياة مــن مــدن وقــرى بــأكــملها ،وتــعانــي دول كــثيرة مــن أعــاصــير وســونــامــي وبــراكــني
وجـفاف وعـواصـف ثـلجية تـجعل الـحياة أكـثر صـعوبـة وتخـلف وراءهـا سـنويـا مـاليـني املشـرديـن
وال ــجوع ــى وال ــجثث .وم ــع ه ــذا ت ــبذل ه ــذه ال ــدول ج ــهودا م ــضنية وت ــصرف امل ــليارات م ــن أج ــل
مقاومة تلك الكوارث الطبيعية لتحافظ على حياة البشر وممتلكاتهم.
ال ــعال ــم ال ــيوم م ــشغول ب ــأك ــمله ب ــظاه ــرة االح ــتباس الح ــراري ال ــتي ته ــدد ال ــحياة ع ــلى س ــطح
األرض ،فحـرارة األرض زادت عـن املـاضـي بـمقدار درجـة واحـدة ،وهـي سـبب مـا تـعانـيه الـكرة
األرض ــية ال ــيوم م ــن خ ــلل واض ــطراب ن ــتيجة ذوب ــان الج ــليد وتخ ــلخل ت ــرك ــيبة س ــطح األرض،
فـضال عـما يـثيره ثـقب األوزون مـن خـلل فـي تـوازن األشـعة فـي عـاملـنا الـصغير .ويشهـد عـاملـنا
اض ــطراب ــا م ــقلقا ،وح ــياة اإلن ــسان مه ــددة ف ــي أي لح ــظة ب ــاالن ــهيار ،وال ــعلماء م ــنهمكون ف ــي
أبـحاثـهم ومـعامـلهم إليـجاد حـلول فـاعـلة تحـمي هـذا الـكوكـب الـصغير مـن الـدمـار الـذي تسـببت
فـيه آلـة الـصناعـة الـرأسـمالـية الـبشعة .مـليارات الـدوالرات رصـدت مـن دول عـدة لـلدفـع بـجهود
ال ــعلماء وآالف امل ــراك ــز ال ــعلمية ت ــواص ــل ال ــعمل ل ــيل ن ــهار ،إذ أن ال ــعال ــم ال ــيوم مه ــدد ب ــارت ــفاع
درجـة حـرارتـه درجـة أخـرى ،وهـو مـا يـعني الـدمـار الـشامـل بـال مـبالـغة .الـكوارث الـطبيعية بـاتـت
ق ـ ــلقا ح ـ ــقيقيا ي ـ ــؤرق الج ـ ــميع ،ف ـ ــضال ع ـ ــن ال ـ ــكوارث األخ ـ ــرى ال ـ ــتي تس ـ ــببها أط ـ ــماع البش ـ ــر
وســياســات بــعض الــحكومــات االســتعماريــة مــا يــدفــعها إلــى صــنع املــزيــد مــن أســلحة الــدمــار
الــشامــل ،عــاملــنا يــغلي فــوق صــفيح ســاخــن ،فــبماذا نــحن مــشغولــون؟ أتــرك اإلجــابــة لــحكومــتنا
"الرشيدة" ونواب األمة وعشاق "الخبطات اإلعالمية التافهة".
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أبطال سفن الحرية
م ــا ف ــعله أب ــطال س ــفن الح ــري ــة ل ــغزة ي ــتجاوز ب ــكثير ك ــل ال ــكلمات ،وي ــثبت ب ــكل وض ــوح ق ــدرة
ال ــشعوب ال ــحية ع ــلى ف ــعل م ــا تعج ــز ع ــنه ال ــحكوم ــات امل ــتخاذل ــة واألم ــم املتح ــدة امل ــتواط ــئة م ــع
املـ ــحتل ،فـ ــقد حـ ــققوا بـ ــفعلهم املشـ ــرف الـ ــعديـ ــد مـ ــن االنـ ــجازات ألهـ ــل غـ ــزة بـ ــالـ ــدرجـ ــة األولـ ــى،
ولفلس ــطني امل ــحتلة وش ــعبها امل ــنكوب .ف ــمن أه ــم ت ــلك االن ــجازات ه ــذا التح ــرك ال ــدول ــي ال ــكبير
والـذي أعـاد إبـراز مـوضـوع حـصار غـزة الـظالـم ،فـنتج عـن ذلـك أن قـامـت مـصر الـشقيقة بـفتح
مــعبر رفــح ملــرور مــواد اإلغــاثــة إلخــوتــنا فــي غــزة ،كــما هــيأ الــفرصــة لــقيام مــصالــحة بــني فــتح
وح ــماس ن ــأم ــل أن ت ــكتمل ق ــري ــبا ،وت ــوح ــدت أص ــوات املس ــلمني وأح ــرار ال ــعال ــم ل ــنصرة ال ــحق
الفلسـطيني والـتنديـد بجـرائـم الـكيان الـصهيونـي وفـضحه وفـضح االنـظمة الـسياسـية املـتواطـئة
مـعه مـثل امـيركـا والـغرب أدعـياء الحـريـة والـديـموقـراطـية الـكاذبـة ،كـما سـاهـم هـؤالء االبـطال فـي
إع ــطاء ت ــرك ــيا ف ــرص ــة اك ــبر مل ــمارس ــة دوره ــا ال ــسياس ــي ال ــكبير وال ــذي ي ــجعلنا ن ــشعر ب ــالفخ ــر
تـجاهـه كـونـه بـديـال لعجـزنـا وتـخاذلـنا نـحن الـعرب ،فـضال عـن قـيام كـثير مـن دول الـعالـم بـسحب
سـفرائـها مـن الـكيان الـصهيونـي املـحتل واسـتدعـاء سـفراء الـكيان الـصهيونـي لـديـها ،ومـراجـعة
عالقاتها بهذا الكيان املجرم وهي كلها مكاسب ال ينكرها سوى متخاذل بال أخالق.
هلل دركـم يـا أبـطال الـكويـت املـشاركـني فـي سـفن الحـريـة ،فـقد رفـعتم بـفعلكم الـبطولـي رؤوسـنا
وأث ــبتم ل ــلعال ــم ك ــله أن ال ــكوي ــت ب ــلد الش ــرف ــاء ال ــذي ال يتخ ــلى ع ــن م ــناص ــرة ق ــضاي ــا ال ــشعوب
املـظلومـة ،وحـمدا هلل عـلى سـالمـتكم وعـودتـكم لـوطـنكم وأهـلكم ،فـشكرا لـكم ولـكل الشـرفـاء فـي
الــعالــم ،وشــكرا ملــصر الــعروبــة الــتي اعــادت فــتح مــعبر رفــح ،وشــكرا لــتركــيا وشــعبها الــعظيم
عــلى هــذه املــواقــف املشــرفــة ،والــشكر مــوصــول لــنواب االمــة الــذيــن عــملوا عــلى اقــرار تــوصــية
انــسحاب الــكويــت مــن مــبادرة الســالم املــشؤومــة والــتي لــم تجــلب لــلعرب ســوى الــذل والــهوان
واالح ــتقار ،ف ــال ــحقوق ال ت ــأت ــي ب ــال ــخنوع وال ــذل ،ول ــيتنا ن ــتعلم م ــن ب ــطوالت ح ــزب اهلل وح ــماس
معاني الكرامة.
فـي أي شـيء يـختلف الـرئـيس أوبـامـا عـن الـرئـيس الـسابـق بـوش؟ يـا سـيد أوبـامـا تسـتطيع أن
تس ــتمر ب ــكالم ــك الج ــميل ،ول ــكن ل ــن تس ــتطيع أن تس ــتمر ب ــإق ــناع ال ــناس ب ــأن ــك م ــختلف ع ــن
سـابـقك ،فـقد سـئمنا الـكالم والـوعـود الـتي ال تـصاحـبها أفـعال ،فـأنـت لـم تـقدم لـلعالـم أي جـيد،
وم ــازال ــت س ــياس ــة ب ــالدك وإدارت ــك ك ــما ه ــي ب ــميزان ــها األع ــوج ووق ــوف ــها املخج ــل م ــع ال ــباط ــل
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ومـناصـرة املجـرمـني الـقتلة مـن عـصابـات الـكيان الـصهيونـي ،فـإن كـانـت حـقا تـريـد مـن شـعوب
الشــرق األوســط أن تــغير نــظرتــها ألمــيركــا ،فــعليك أوال أن تــغير مــن مــواقــف بــالدك تــجاه هــذه
الشعوب وقضاياها.
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الديموقراطية بني الشكل واملضمون
األصــل فــي املــمارســة الــسياســية أن تــقوم الــعالقــة بــني الســلطتني التشــريــعية والــتنفيذيــة عــلى
"الـتعاون" كـما يـنص عـلى ذلـك الـدسـتور ،والهـدف مـن ذلـك هـو تـحقيق مـصلحة الـدولـة الـعليا
ب ــال ــدرج ــة األول ــى وم ــصال ــح امل ــواط ــنني .وف ــي ه ــذا ال ــنوع م ــن ال ــعالق ــات ال ي ــنبغي أن ن ــفهم م ــن
مــوافــقة بــعض الــنواب وتــأيــيدهــم لــبعض مــشاريــع الــحكومــة عــلى أنــها "احــتواء" وال يــعني أن
ه ــؤالء ال ــنواب "ح ــكوم ــيني" ب ــامل ــعنى الس ــلبي ل ــلكلمة ،ك ــما ال ي ــنبغي أن ي ــوص ــف م ــن ال ي ــواف ــق
ع ــلى ت ــلك امل ــشاري ــع ب ــأن ــه "م ــعارض ــة" وض ــد ال ــحكوم ــة ،ه ــذا م ــن ح ــيث األص ــل وم ــا ي ــنبغي أن
يــكون وهــو مــضمون الــعملية الــديــموقــراطــية .غــير أن الــديــموقــراطــية تحــمل فــي أحــشائــها عــيبا
شــرعــيا خــطيرا ،إذ مــن السهــل جــدا أن تــتحول املــمارســة الــسياســية إلــى مــمارســة "شــكلية"
تسـتخدم فـيها نـفس أدوات الـديـموقـراطـية لـتمريـر مـصالـح خـاصـة عـلى حـساب مـصلحة الـدولـة
وال ــشعب ،وذل ــك ع ــن ط ــري ــق ت ــزوي ــر إرادة ال ــشعب س ــواء ب ــصورة م ــباش ــرة ،أي ال ــتزوي ــر ف ــي
صـناديـق االقـتراع أو بـصورة غـير مـباشـرة عـن طـريـق شـراء ذمـم بـعض الـنواب والـتأثـير عـليهم
التــخاذ مــواقــف ال تــعبر عــن رغــبات مــن يــمثلونــهم ،فــاملــحصلة واحــدة وهــي الــعمل ضــد إرادة
الشعب مصدر السلطات جميعها.
وع ــندم ــا ن ــتأم ــل ف ــي ط ــبيعة ال ــعالق ــة ب ــني الس ــلطتني ف ــي ال ــكوي ــت ن ــالح ــظ ب ــوض ــوح أن ــها ليس ــت
ع ــالق ــة ت ــعاون ع ــلى االط ــالق ،ف ــاالن ــقسام ح ــاد ج ــدا ب ــني ال ــبرمل ــان وال ــحكوم ــة م ــن ج ــهة ،وب ــني
الــنواب أنــفسهم مــن جــهة ثــانــية ،مــا يــجعل مــسألــة الــقبول بــنتائــج الــعملية الــديــموقــراطــية أمــرا
ص ــعبا ،ف ــعلى ال ــرغ ــم م ــن أن م ــطال ــبة ال ــنائ ــب ال ــفاض ــل مس ــلم ال ــبراك بح ــل ال ــبرمل ــان وإج ــراء
ان ــتخاب ــات م ــبكرة أم ــر م ــخال ــف ل ــقواع ــد ال ــدي ــموق ــراط ــية ال ــحقة ،إال أن ــها م ــطال ــبة تس ــتند إل ــى
مــعطيات واقــعية وليســت مــثالــية قــوامــها مــا يــشعر بــه كــثير مــن املــواطــنني بــأن مــا يجــري فــي
قــاعــة عــبداهلل الــسالــم ال يــعبر فــعال عــن إرادة الــشعب ،وهــي ليســت املــرة األولــى الــتي يــنادي
بـها الـبعض بحـل املجـلس وإجـراء انـتخابـات جـديـدة كـما أنـها ليسـت بـدعـة كـويـتية ،فـهي جـزء
مـن قـواعـد الـلعبة الـديـموقـراطـية وتـمارس فـي مـختلف دول الـعالـم ،والسـبب فـيها عـدم احـترام
بــعض الــنواب لــقسمهم ودورهــم التشــريــعي والــرقــابــي تــجاه مــن انــتخبوهــم ووعــدوهــم بحــمايــة
املـال الـعام وتـطويـر الخـدمـات ورفـع اسـم الـكويـت بـني الـدول ،ولـنأخـذ قـانـون الـخصخصة عـلى
ســبيل املــثال ،فــالــواقــع يــؤكــد أن غــالــبية الــشعب الــكويــتي ضــد الــخصخصة ،ومــع ذلــك لــم يــقم
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ال ــنواب امل ــؤي ــدون ل ــلقان ــون ب ــاس ــتشارة امل ــواط ــنني واس ــتطالع آرائ ــهم ،ف ــفي ال ــنهاي ــة ه ــم ل ــيسوا
أكـثر مـن مـمثلني عـنهم ،وهـنا نـكون فـي مـجال الـديـموقـراطـية الـشكلية الـتي تظهـر مـن الـخارج
عــلى أنــها تــسير ضــمن قــواعــد الــلعبة الــديــموقــراطــية فــي حــني أنــها مــمارســة فــرديــة مــن بــعض
الـنواب ،نـاهـيك عـن األخـبار الـتي تتحـدث عـن امـتيازات ومـكافـآت كـبيرة مـنحت لـبعض الـنواب
املــؤيــديــن لــلخصخصة أو غــيرهــا ســواء مــن خــالل املــشاريــع أو املــناصــب الــعليا ألقــربــائــهم أو
حـتى مـن خـالل "الـكاش" ،فـإن صـدقـت مـثل هـذه األخـبار فهـل تـكون املـمارسـة الـديـموقـراطـية
الحالية حقيقية أم شكلية ال تخدم سوى مصالح شخصية على حساب املصالح العامة ؟
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 3هزات في الحضارة العربية واإلسالمية
ي ــرى أول ــيفييه روا ،وه ــو ع ــال ــم اج ــتماع ف ــرن ــسي م ــعاص ــر ،ف ــي ك ــتاب ــه "س ــياس ــة ال ــفوض ــى ف ــي
الش ــرق األوس ــط" أن ال ــحضارة ال ــعرب ــية واإلس ــالم ــية ق ــد ت ــعرض ــت ل ــثالث ه ــزات ك ــبرى ع ــبر
الـ ــتاريـ ــخ ،األولـ ــى تـ ــتمثل فـ ــي فشـ ــل الـ ــوحـ ــدة بـ ــني الـ ــسنة والـ ــشيعة مـ ــنذ مـ ــقتل ثـ ــالـ ــث الخـ ــلفاء
الــراشــديــن عــثمان بــن عــفان ومــا نــتج بــعده مــن خــالف بــني عــلي بــن أبــي طــالــب ومــعاويــة بــن
أب ــي س ــفيان رض ــي اهلل ع ــنهم ج ــميعا ،ووص ــل ذروة ال ــشقاق ب ــني ال ــفري ــقني خ ــالل ال ــصراع
املـريـر بـني الـدولـة الـعثمانـية والـدولـة الـصفويـة ،ولـم تـفلح كـثير مـن مـحاوالت الـتقريـب الـتي بـذلـت
طـوال الـتاريـخ اإلسـالمـي خـاصـة املـحاولـة املسـتنيرة الـتي قـام بـها محـمد عـبده وجـمال الـديـن
األف ــغان ــي أو م ــن خ ــالل ف ــتوى األزه ــر ال ــتي أج ــازت ال ــتعبد وف ــقا ل ــلمذه ــب االث ــني عش ــري أو
الزيدي.
إذ اليـزال كـال الـطرفـني يـترصـد لـآلخـر ويـعتبره خـصمه الـلدود أكـثر مـن خـصومـتهم مـع أي ديـن
آخ ــر م ــهما ب ــلغت درج ــة انح ــراف ــه ،ف ــما ب ــني ال ــسنة وال ــشيعة م ــن ت ــوت ــر أك ــثر م ــما ب ــينهما وب ــني
األديــان الــوثــنية بــل حــتى بــينهم وبــني امللحــديــن ،فــهم مــثال ال يتحــرجــون مــن تــسمية أي ديــانــة
ب ـ ــاس ـ ــمها ،ول ـ ــكنهم ال ي ـ ــسمون ب ـ ــعضهم إال ب ـ ــأس ـ ــماء تح ـ ــمل ف ـ ــي داخ ـ ــلها م ـ ــعان ـ ــي ال ـ ــتكفير
والكراهية ،وأعني "الروافض والنواصب".
والهـزة الـثانـية تـتمثل فـي فشـل الـوحـدة بـني األقـطار الـعربـية مـنذ سـقوط الـدولـة الـعثمانـية عـام
 ،1923إذ مــن الــواضــح ان جــامــعة الــدول الــعربــية لــم تــنجح حــتى اآلن فــي إثــبات حــضورهــا
وف ــاع ــليتها ت ــجاه م ــا يح ــدث ف ــي ال ــعال ــم ال ــعرب ــي ،ول ــم تس ــتطع رغ ــم م ــرور  65ع ــام ــا ع ــلى
تــأســيسها فــي مــارس  1945ان تــحقق الــوحــدة املــنشودة ولــم تنجــز حــتى اآلن أي انــجازات
حـقيقية يـمكن مـقارنـتها بـانـجازات االتـحاد األوروبـي عـلى سـبيل املـثال ،فـالحـدود بـني الـبلدان
العربية كما هي منذ  1945واالنتقال بني هذه الدول أكثر صعوبة من الوصول إلى املريخ.
أمـا الهـزة الـثالـثة فـتتمثل فـي زرع الـكيان الـصهيونـي املـحتل فـي قـلب الـوطـن الـعربـي بـاحـتالل
س ــاف ــر م ــنذ ع ــام  ،1948ح ــيث عج ــزت ال ــدول ال ــعرب ــية واإلس ــالم ــية م ــجتمعة ع ــن ان ت ــفعل أي
شـيء لـيس الجـتثاث هـذا الـكيان املـحتل وتحـريـر فلسـطني الـدولـة الـعربـية اإلسـالمـية فحسـب،
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بــل انــها عــاجــزة حــتى الــيوم عــن فــعل أي شــيء لــوقــف حــمالت الــتصفية والــتعذيــب الــوحــشي
الـتي يـتعرض لـها الـشعب الفلسـطيني املـنكوب ،أو فـعل أي شـيء لـصد االنـتهاكـات املسـتمرة
على مقدساتهم بالرغم من أنها تمثل للمسلمني أولى القبلتني وثالث الحرمني الشريفني.
واملـرء يـدهـش حـقا مـن حـضارة بهـذا الـقدم وبـما تـملكه  22دولـة عـربـية و 58دولـة إسـالمـية مـن
مــقومــات وثــروات بشــريــة ومــاديــة تعجــز عــن لــعب أي دور آخــر غــير دور الــضحية الــذي يــتلقى
كل يوم صفعة تلو صفعة بال حراك!.
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نحو خصخصة عادلة
الــتحول إلــى خــصخصة الخــدمــات الــعامــة بــات أمــرا واقــعا ال مــحالــة ،واملــسألــة لــم تــعد ســوى
وقـت ال أكـثر ،إذ إن لـلتاريـخ حـركـة "سـيرورة" أكـبر بـكثير مـما نـعتقد ،وأضخـم مـن أي مـحاولـة
لـوقـفها مـهما بـلغت درجـتها مـن الـقوة ،كـما أن تـردي الخـدمـات الـعامـة الـتي تـقدمـها مـؤسـسات
ال ــدول ــة ـ س ــواء ع ــن ق ــصد ل ــلدف ــع ب ــال ــخصخصة أو ع ــن غ ــير ق ــصد ن ــتيجة ت ــراج ــع ق ــيم ال ــعمل
واالن ــجاز ل ــدى امل ــوظ ــفني ـ ت ــساه ــم ب ــشكل ك ــبير ف ــي تس ــري ــع ع ــملية ال ــتحول ،إض ــاف ــة إل ــى أن
نـماذج تـقديـم الخـدمـات الـعامـة لـلمواطـنني فـي الـقطاع الـخاص أثـبتت أنـها أفـضل بـكثير مـن
نـماذج املـؤسـسات الـحكومـية فـي مـختلف دول الـعالـم ،وبـالـتالـي أصـبح كـل شـيء تـقريـبا يـدعـو
إلى الخصخصة باعتبارها الحل السحري للخروج من دائرة تردي الخدمات.
غـير أن حـتمية االنـتقال مـن هـيمنة الـدولـة عـلى الخـدمـات الـعامـة إلـى هـيمنة الـقطاع الـخاص،
ال ت ــعني ب ــال ــضرورة أن ي ــكون ه ــذا ال ــتحول واالن ــتقال ظ ــامل ــا يس ــتنزف ث ــروات ال ــدول ــة ل ــصال ــح
"ال ــرأس ــمال ــيني ال ــجشعني" ،ك ــما ي ــنبغي أال ن ــتوق ــع أن ي ــبادر أي رأس ــمال ــي إل ــى ش ــراء أح ــد
قـطاعـات الخـدمـات الـعامـة دون أن يـحقق ربـحا يسـتحق ذلـك االسـتثمار ،وبـالـتالـي فـنحن إزاء
مــعادلــة يــنبغي أن تــتحقق فــيها عــملية الــخصخصة وفــقا ملــبدأ الــعدالــة بــحيث يــحصل املــواطــن
عــلى خــدمــات جــيدة ويــحصل الــرأســمالــي املســتثمر عــلى ربــح مــعقول وعــادل ،وهــذه مــسؤولــية
تاريخية تقع على عاتق وضمير أعضاء مجلس األمة والحكومة بالدرجة األولى.
ثـمة مـن يـعتقد أن الـنموذج األمـيركـي لـالقـتصاد الحـر هـو الـنموذج األوحـد واألصـلح ،والـواقـع
أن تـتالـي األزمـات االقـتصاديـة الـكبرى خـير دلـيل عـلى فشـل الـرأسـمالـية الـجشعة ،ومـن غـير
املــعقول أن نجــد مــن يــنادي بــاعــتبار ذلــك الــنموذج الــفاشــل مــثاال يــجب أن يــحتذى ،فــالــعالــم
مــليء بــتجارب اقــتصاديــة أكــثر اتــزانــا وثــباتــا ،مــنها عــلى ســبيل املــثال تجــربــة فــرنــسا والــتي
تجـمع فـيها حـسنات الـنظام الـرأسـمالـي دون بـشاعـته مـع حـسنات الـنظام االشـتراكـي بـعيدا
عــن مــثالــيته ،فــفي فــرنــسا  4خــدمــات أســاســية ال تــسمح الــدولــة بــخصخصتها ،أوال الخــدمــات
الـ ــصحية ،فـ ــصحة البشـ ــر ليسـ ــت سـ ــلعة ومـ ــن غـ ــير املـ ــقبول تـ ــركـ ــها بـ ــيد الـ ــتجار ،وإنـ ــما هـ ــي
م ــسؤول ــية ال ــدول ــة ال ــتي ال ت ــسمح ل ــلقطاع ال ــخاص ب ــأن ي ــتاج ــر ب ــصحة البش ــر .وث ــان ــيا ق ــطاع
الــتعليم ،إذ إن الــتعليم مــن الــحقوق األســاســية لــكل الــناس "ولــيس فــقط لــلمواطــنني" وال يــجوز
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تــرك الــتعليم بــيد الــقطاع الــخاص الــذي أثــبت الــواقــع أنــه عــلى اســتعداد لــالنحــدار بمســتوى
الـتعليم ألدنـى مسـتويـاتـه مـن أجـل تـحقيق الـربـح ،ثـالـثا الـسكن ،فـهو يـرتـبط أيـضا بـحق أصـيل
م ــن ح ــقوق اإلن ــسان وإذا م ــا ت ــرك األم ــر ل ــلقطاع ال ــخاص ف ــلن ن ــحصل ع ــلى أك ــثر م ــن آالف
املشــرديــن ومــئات األزمــات االقــتصاديــة الشــبيهة بــما يــعانــيه الــعالــم الــيوم مــن أزمــة اقــتصاديــة
خـانـقة ،رابـعا األمـن والـذي ال تـسمح الـدولـة أيـضا بـتحويـله لـلقطاع الـخاص ألن أمـن املـجتمع
مــسؤولــية عــظيمة ال مــجال لــلتالعــب فــيها وتــركــها كســلعة للتكســب .أمــا غــير ذلــك مــن خــدمــات
ف ــيمكن ل ــلقطاع ال ــخاص أن ي ــساه ــم ف ــيها ك ــما ي ــشاء وبحس ــب ق ــوان ــني ال ــسوق وال ــيد ال ــخفية
التي نادى بها آدم سميث.
فـإذا كـانـت الـدولـة تـتجه ال مـحالـة نـحو الـخصخصة ،فـال أقـل مـن تـرك تـلك الخـدمـات األسـاسـية
ب ــيد ال ــدول ــة ،خ ــاص ــة أن ــها س ــتتخلص م ــن ع ــبء ك ــبير م ــن الخ ــدم ــات ال ــثان ــوي ــة وت ــتفرغ ل ــتقدي ــم
الخدمات األساسية ،فهل تعجز الدولة عن إدارة  4قطاعات خدمية حينها ؟
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مغالطات منطقية
زيد :باعتقادي أن بن الدن تفوق على الواليات املتحدة حتى اآلن.
عبيد :أنت تؤيد اإلرهاب وقتل األبرياء إذن !
ف ــي ه ــذا ال ــحوار ال ــبسيط ن ــموذج إلح ــدى امل ــغال ــطات امل ــنطقية ال ــتي ن ــمارس ــها ف ــي ح ــيات ــنا
الـيومـية ،والـتي بسـببها تـتصادم مـعظم الـحوارات وتـنتهي بـإسـاءة فـهم الـطرف اآلخـر دون أن
يخــرج أحــد بــفائــدة .يــسمى هــذا الــنوع مــن املــغالــطات املــنطقية بــاســم "مــغالــطة رجــل الــقش"
 Straw man fallacyوف ــيها ي ــتم إس ــاءة ف ــهم ك ــالم املتح ــدث واخ ــتراع ك ــالم آخ ــر ل ــم ي ــقله
وم ــن ث ــم م ــهاج ــمته وك ــأن ــه ق ــال ــه ف ــعال ،ف ــكأن ال ــخصم ه ــنا ي ــصنع رج ــال م ــن ال ــقش ليسه ــل
االنــتصار عــليه .زيــد فــي ذلــك الــحوار لــم يــؤيــد اإلرهــاب ولــم يــقل ان قــتل األبــريــاء جــائــز ،فــقط
قــال انــه يــعتقد أن بــن الدن تــفوق حــتى اآلن عــلى أمــيركــا .ومــثال آخــر :زيــد :أنــا مــع إعــطاء
املـرأة حـقوقـها الـسياسـية .عـبيد :وهـل تـريـد أن تخـرج نـساؤنـا عـرايـا فـي الـشارع؟ مـرة أخـرى
زي ــد ل ــم ي ــقل ذل ــك ،ع ــبيد اخ ــترع ك ــالم ــا م ــن ع ــنده وه ــاج ــم زي ــدا وك ــأن ــه ق ــال ــه ب ــمغال ــطة م ــنطقية
واضحة ،وهذا النوع من املغالطات املنطقية يكثر بني السياسيني بشكل خاص.
هـناك أيـضا نـوع آخـر مـن املـغالـطات الـتي يـكثر اسـتخدامـها فـي ثـقافـتنا ،خـاصـة فـي الـبرامـج
الـ ــحواريـ ــة وتـ ــصريـ ــحات الـ ــخصوم بـ ــالـ ــصحف ،املـ ــغالـ ــطة اسـ ــمها "الـ ــشخصنة" وتـ ــعتمد عـ ــلى
اإلسـاءة لـلشخص واتـهامـه بـشخصه ـ ولـيس رأيـه ـ ثـم اإلدعـاء بـأن رأيـه غـير سـليم ،مـثال كـأن
يــقول زيــد :الــربــا هــو ســبب األزمــة االقــتصاديــة الــعاملــية ،فــيرد عــبيد :كــيف ذلــك؟ أنــت يــا زيــد
لـديـك حـساب فـي بـنك ربـوي وتتحـدث عـن الـربـا وهـذا الـشكل الـشائـع مـن املـغالـطات املـنطقية
يــختلف عــن اإلســاءة الــشخصية فــي الــحوار مــن خــالل التجــريــح والــقذف ،ومــع أن التجــريــح
واإلس ــاءة ال ــشخصية ه ــي م ــظاه ــر غ ــير أخ ــالق ــية وس ــلوك م ــرذول ،إال أن ــها ليس ــت م ــغال ــطة
م ــنطقية ب ــل ق ــلة أدب ،ف ــامل ــقصود ب ــامل ــغال ــطة امل ــنطقية ه ــو ف ــساد االس ــتدالل امل ــنطقي ،ع ــندم ــا
ي ــنتقل ش ــخص م ــن م ــقدم ــات ال ت ــؤدي ب ــال ــضرورة إل ــى ال ــنتائ ــج ال ــتي ي ــصل إل ــيها امل ــغال ــط ،أو
ال ــتي ي ــري ــد أن ي ــصل إل ــيها ـ ع ــنوة ،وم ــعظم م ــن ي ــسمون ــهم "امل ــثقفني" ف ــي ال ــبرام ــج ال ــحواري ــة
ي ــمارس ــون ه ــذه امل ــغال ــطة ب ــأب ــشع ص ــوره ــا ،ي ــقول أح ــده ــم ح ــجة ،ف ــيرد اآلخ ــر ع ــليه م ــن خ ــالل
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الــطعن فــي صــفة مــن صــفاتــه الــشخصية ويســتنتج مــن ذلــك أن كــالمــه غــير صــحيح )تــأمــلوا
مــثال عــندمــا يــنتقد شــخص ســياســة الــغرب ،فــيقول لــه الــخصم أنــت تــعيش فــي بــريــطانــيا أو
ل ــدي ــك ج ــنسية أم ــيرك ــية وت ــتهم ال ــغرب ،وه ــذه م ــغال ــطة ألن ج ــنسيته ليس ــت ج ــزءا م ــن ال ــحجة
امل ــنطقية( ،وه ــذا ال ــنوع م ــن امل ــغال ــطات ي ــكثر ع ــادة ع ــندم ــا ي ــتعلق ال ــحوار ب ــال ــعقائ ــد واألف ــكار
الــراســخة ،مــثال عــندمــا يــؤيــد شــخصا مــا حــقوق املــرأة أو بــعض الســلوكــيات الــتي يــعتقد أنــها
مــن حــقوق املــرأة ،يــلجأ الــخصم عــادة إلــى الــتقليل مــن شــأنــه ومــحاولــة وصــفه بــأوصــاف دنــيئة
ووضـيعة ليسهـل عـليه رفـض كـل مـا يـقول بـعد ذلـك ،أن يـقول لـه بـكل بـساطـة بـأنـه "لـيس رجـال"
على سبيل املثال.
ه ــناك أي ــضا م ــغال ــطة ال ــتصنيف ،وف ــيها ي ــتم ت ــصنيف ال ــشخص ونس ــبته إل ــى ج ــماع ــة م ــعينة
ت ــتصف ب ــأوص ــاف س ــلبية ،ث ــم االدع ــاء ب ــأن رأي ــه غ ــير س ــليم ألن ــه ي ــنتمي إل ــى ت ــلك ال ــفئة ،ك ــأن
يـقول شـخص إن زيـدا "مـاركـسي" واملـاركـسيني ملحـدون ال يـعترفـون بـوجـود اهلل ثـم يسـتنتج ـ
ب ــمغال ــطة م ــنطقية ـ أن رأي زي ــد غ ــير ص ــحيح .وه ــناك أن ــواع ع ــدي ــدة م ــن امل ــغال ــطات امل ــنطقية
الــتي ال مــجال لــحصرهــا فــي مــقال ،مــثل املــغالــطات الــعاطــفية الــتي فــيها تســتخدم الــعواطــف
ل ــلوص ــول إل ــى ن ــتائ ــج ال ت ــؤدي إل ــيها امل ــقدم ــات )اآلراء( ،ف ــيحاول ال ــشخص ال ــحصول ع ــلى
مــوافــقة اآلخــريــن عــلى رأيــه بــاالســتعطاف ولــيس بــاملــنطق ،كــأن يــقال" :دعــهم )أي الــحكومــة(
يس ــرق ــون ب ــكيفهم ،امل ــهم ي ــوزع ــون ع ــلى امل ــواط ــنني "ال ــغالب ــة" ش ــوي" ..آآه آس ــف ،ه ــذه ليس ــت
م ــغال ــطة م ــنطقية ف ــي ال ــحقيقة ،ه ــذا "ي ــأس وإح ــباط س ــببه "واق ــع ال ــحال" ،ألن ف ــي أع ــماق ــنا
ب ــات ــت ت ــترس ــخ ث ــقاف ــة "ال ــقرف" وال ــيأس وع ــدم االك ــتراث ب ــأي خ ــلل م ــن ك ــثرة امل ــغال ــطات وق ــلة
"العقل”.
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خطابان في الخصخصة
ثـمة خـطابـان عـندمـا يـتعلق املـوضـوع بـالـخصخصة ،األول "خـطاب نـظري" يـتجه إلـى الحـديـث
عـن مـزايـا الـخصخصة وأهـميتها ودورهـا فـي عـملية الـتنمية وتحسـني نـوعـية الخـدمـات وغـيرهـا.
غـالـبا مـن يسـتخدم هـذا الخـطاب هـم املسـتفيدون بـصورة مـباشـرة مـن عـمليات الـخصخصة،
أي مـن الـرأسـمالـيني الـجشعني .أمـا الخـطاب الـثانـي فـهو "خـطاب واقـعي" يـتجه إلـى سـلبيات
ال ـ ــخصخصة وي ـ ــحاول أن ي ـ ــشخص اآلث ـ ــار امل ـ ــدم ـ ــرة ل ـ ــها ع ـ ــلى املس ـ ــتوى االج ـ ــتماع ـ ــي ق ـ ــبل
االق ــتصادي ،ك ــما وي ــنظر ب ــواق ــعية إل ــى "واق ــع" ال ــبلد ودور ال ــحكوم ــة ال ــتي ال ي ــدع ــو أداؤه ــا
املـتواضـع جـدا ألي تـفاؤل ،ويسـتخدم هـذا الخـطاب بـالـتأكـيد عـامـة الـشعب مـمن يـعرفـون أنـهم
أول املـتضرريـن مـن عـمليات الـخصخصة ،ولـذلـك ال غـرابـة أن يـسموا الـخصخصة بـاسـم "بـيع
ال ــبلد" ألن ــهم ي ــعرف ــون ت ــمام ــا م ــاذا ي ــحصل ب ــعيدا ع ــن ال ــتنظير والح ــدي ــث امل ــثال ــي "امل ــخادع".
فــتجاربــنا مــع خــصخصة بــعض الــقطاعــات لــم تــنتج أي شــيء مــن تــلك األحــالم الــورديــة الــتي
ي ــتغنى ب ــها "م ــنظرو ال ــخصخصة" ،ف ــلم ي ــتغير أي ش ــيء ف ــي مس ــتوى الخ ــدم ــات ول ــم ت ــفتح
ف ــرص ع ــمل ج ــدي ــدة للش ــباب ال ــكوي ــتي ول ــم ت ــساه ــم ف ــي ن ــهوض االق ــتصاد ال ــوط ــني ،ب ــل ع ــلى
الـعكس تـمامـا قـام الـرأسـمالـيون الـجشعون بـطرد الـكويـتيني وتـخفيض رواتـب مـن صـمد مـنهم،
ثــم جــاءت حــكومــتنا "الــرشــيدة" الــتي تــتغنى الــيوم بجــمال الــخصخصة وقــامــت بــدفــع جــزء مــن
رواتـب املـوظـفني املسـرحـني ملـدة سـتة أشهـر ثـم تخـلت عـنهم بـعد ذلـك ،دون أن تـفعل أي شـيء
ض ــد ال ــرأس ــمال ــيني ال ــجشعني ال ــذي ــن ي ــتحاي ــلون ع ــلى ق ــوان ــني ال ــتكوي ــت وغ ــيره ــا ب ــأل ــف ط ــري ــقة
وطريقة.
مــن السهــل جــدا الــتنظير حــول مــزايــا الــخصخصة وتــصويــرهــا وكــأنــها الحــل السحــري الــذي
سـيقضي عـلى كـل مـشاكـلنا بـضربـة عـصا سحـريـة بـني لـيلة وضـحاهـا ،غـير أن هـذا الحـديـث
ال ــنظري امل ــخادع ل ــن ي ــنطلي ع ــلى ال ــناس ب ــال ــتأك ــيد ،خ ــاص ــة أن امل ــسأل ــة ت ــتعلق ب ــأرزاق ــهم
ومس ـ ــتقبل أب ـ ــنائ ـ ــهم .ول ـ ــو ك ـ ــان ال ـ ــتنظير ك ـ ــاف ـ ــيا ف ـ ــليس ه ـ ــناك أج ـ ــمل وال أف ـ ــضل م ـ ــن ال ـ ــنظام
الـشيوعـي عـلى الـورق ،فـالـشيوعـية نـظريـا أشـبه بـالـجنة ،بـينما الـواقـع شـيء آخـر ،فـقر وجـوع
وامـتهان لـكرامـة البشـر .والـحال مـع الـرأسـمالـية أشـد فـتكا وضـراوة ،ومـا سـنجنيه مـن عـمليات
ال ـ ــخصخصة ف ـ ــي ظ ـ ــل واق ـ ــعنا ال ـ ــحال ـ ــي ل ـ ــن ي ـ ــختلف ع ـ ــما ج ـ ــناه ال ـ ــسوف ـ ــييتيون م ـ ــن تج ـ ــرب ـ ــة
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االش ــتراك ــية ال ــلينينية والس ــتان ــلينية ،فسنج ــد أن ــفسنا ن ــكدح ال ــليل وال ــنهار ف ــقط ل ــدف ــع ف ــات ــورة
الكهرباء للرأسمالي الجشع.
ال أظ ــن أن ه ــناك وق ــاح ــة واس ــتخفاف ــا ب ــعقول ال ــناس أك ــثر م ــن م ــحاول ــة ت ــبري ــر ال ــخصخصة
بـالـقول إن تـرهـل الـقطاع الـعام وانـتشار الـفساد فـيه يـدعـوان إلـى الـخصخصة ،واألولـى بـدعـاة
ه ــذا ال ــتنظير ال ــسمج أن ي ــطال ــبوا ال ــحكوم ــة ب ــاإلص ــالح ب ــدال م ــن إي ــجاد ال ــتبري ــرات ال ــسخيفة
التي تريد أن تعفي الحكومة من مسؤولياتها.
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حول مفهوم اإلنسانية
يحـمل مـفهوم "اإلنـسانـية" فـي طـياتـه شـيئا مـن الـغموض والـلبس ،ويـسمح ـ بسـبب تـداخـله مـع
تـصوراتـنا عـن األخـالق ـ بـتمريـر الـكثير مـن األفـكار الـتي تـمثل نـوعـا مـن "كـلمة حـق يـراد بـها
ب ــاط ــل" ،ف ــهو م ــفهوم م ــخادع وح ــمال أوج ــه ،ي ــصعب ن ــقده ألن ــه ب ــبساط ــة س ــيحيل ال ــناق ــد إل ــى
شخص متناقض ينفي ذاته.
ول ــفهم ه ــذا ال ــغموض ف ــي م ــفهوم اإلن ــسان ــية ع ــلينا أن ن ــعرف ت ــاري ــخ امل ــصطلح ،أو تح ــدي ــدا
الح ــدث ال ــذي تس ــبب ف ــي ذل ــك ال ــغموض ،ف ــقد ن ــشأت ف ــي أوروب ــا امل ــسيحية خ ــالل ال ــعصور
الـوسـطى )عـصور الـظالم( حـركـة مـناهـضة لـهيمنة الـكنيسة الـتي كـانـت تتحـدث وقـتذاك بـاسـم
اهلل ،فـتقرر للبشـر مـا يـجب ومـا ال يـجب فـعله فـي هـذه الـدنـيا .وللخـروج مـن تـلك الـهيمنة نـادى
ف ــالس ــفة التح ــرر )ال ــليبرال ــيون( ب ــفكرة أن "اإلن ــسان" ق ــادر ب ــذات ــه ع ــلى ف ــهم ال ــعال ــم وت ــقري ــر
مــصيره دون الــحاجــة لــوجــود إلــه يــقول لــه كــيف يــتصرف وكــيف يــديــر شــؤون حــياتــه ،ووجــدوا
ضــالــتهم فــي مــقولــة بــروتــاجــوراس السفســطائــي "اإلنــسان مــقياس األشــياء جــميعا" ،وبــدأت
مــع عــصر الــنهضة حــركــة "انــسانــويــة" واســعة الــنطاق فــي األدب "األدب اإلنــسانــي" Litera
 Humanioresوال ــفن وال ــفلسفة وغ ــيره ــا ،وتح ــدد ب ــذل ــك م ــعنى ج ــدي ــد مل ــفهوم "اإلن ــسان ــية"
والذي أصبح مقابال لإلله ،خاصة بعد النقد الالذع الذي وجهه فولتير للدين.
وارت ـ ــبط امل ـ ــفهوم أك ـ ــثر ب ـ ــمفهوم "ال ـ ــفردي ـ ــة" ال ـ ــذي ي ـ ــشكل أس ـ ــاس ال ـ ــفلسفة ال ـ ــليبرال ـ ــية ،وب ـ ــات
االســتخدام أكــثر وضــوحــا وتــطرفــا ومهــدا لــظهور "الــعلمانــية" ،فــاإلنــسان بهــذا املــعنى ال يــقبل
بــأي ســلطة أعــلى مــن ســلطته هــو وال بســلطان آخــر غــير ســلطان الــعقل ،فــهو الــوحــيد الــقادر
عـلى تحـديـد مـعنى الـخير والشـر ،وهـو الـوحـيد الـقادر عـلى "صـنع" مـنظومـته األخـالقـية ،وهـو
الــوحــيد الــقادر عــلى إدارة شــؤون حــياتــه الــدنــيويــة ،واهلل فــي هــذه الــحالــة يــصبح مجــرد "فــكرة
زائ ــدة ع ــن ال ــحاج ــة" ك ــما ي ــقول ف ــوي ــرب ــاخ .م ــن ه ــنا ن ــفهم امل ــقصود ب ــال ــغموض وال ــتداخ ــل ف ــي
مـفهوم اإلنـسانـية ،إذ يسـتخدم هـذا الـلفظ عـادة لـلداللـة عـلى الـجانـب األخـالقـي ومـا يحـمله مـن
مـضامـني تـتعلق بـحقوق البشـر والـدعـوة إلـى املـساواة والـعدالـة والحـريـة واإلخـاء وغـيرهـا ،وهـو
مـ ــا يـ ــنبغي الحـ ــذر مـ ــنه حـ ــتى ال تـ ــختلط املـ ــفاهـ ــيم ويـ ــتهم كـ ــل مـ ــن يـ ــنادي بـ ــاملـ ــساواة وحـ ــقوق
اإلنسان بتهمة اإللحاد التي أصبحت رائجة هذه األيام.
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فـ ــي عـ ــام  1933صـ ــدر "بـ ــيان اإلنـ ــسانـ ــيني األول"  Humanist Manifestoوالـ ــذي كـ ــتبه
روي ســيلر وريــمونــد بــراغ ووقــع عــليه أكــثر مــن  40شــخصية مــرمــوقــة ،مــن بــينهم الــفيلسوف
الــبراجــماتــي األمــيركــي جــون ديــوي ،تــضمن الــبيان  15بــندا شــكلت مــنذ ذلــك الــحني وحــتى
ال ــيوم أه ــم م ــبادئ االي ــدي ــول ــوج ــيا االن ــسان ــوي ــة ،م ــن ب ــينها ال ــبند األول ال ــذي ي ــنص ع ــلى أن
"اإلن ــسان ــيني ي ــعتبرون ال ــكون م ــوج ــودا ب ــذات ــه ول ــيس مخ ــلوق ــا" ،وال ــبند ال ــثان ــي ي ــقول "اإلن ــسان
جـزء مـن الـطبيعة" .وللخـروج مـن هـذا الـتداخـل املـبهم ملـفهوم اإلنـسانـية ومـا لـحق بـه مـن سـوء
الـسمعة ،يسـتخدم كـثير مـن املـثقفني لـفظ "االنـسانـويـة" لـلداللـة عـلى املـذهـب الـفلسفي وتـمييزه
عن كلمة "اإلنسانية" التي ربما يستخدمها كثير منا بحسن نية.
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شأن داخلي
وصـلتني رسـالـة مـن مجـموعـة طـلبة عـرب وإيـرانـيني يـدرسـون فـي جـامـعة سـتوكـهولـم بـالـسويـد،
أســسوا مــؤخــرا جــمعية طــالبــية تهــتم بــقضايــا حــقوق اإلنــسان فــي الشــرق األوســط ،ويــقومــون
حـالـيا بجـمع مـعلومـات ووثـائـق عـن انـتهاكـات حـقوق اإلنـسان فـي الشـرق األوسـط ،وقـد طـلب
مـني أحـد الـطلبة اإليـرانـيني أن أبـحث لـه عـن مـعلومـات حـول صـور انـتهاكـات حـقوق اإلنـسان
فـي إيـران تحـديـدا .مـا فـهمته مـنهم أنـهم بـصدد تحـريـك دعـاوى قـضائـية ضـد السـلطات الـتي
ت ــنتهك ح ــقوق البش ــر ف ــي ه ــذه ال ــبلدان ،وأخ ــشى م ــا أخ ــشاه أن ت ــصل األم ــور إل ــينا وتتح ــرك
مجـ ــموعـ ــة مـ ــماثـ ــلة ضـ ــد الـ ــكويـ ــت فـ ــيما يـ ــتعلق بـ ــقضية الـ ــبدون ،ولـ ــذلـ ــك نـ ــتمنى مـ ــن حـ ــكومـ ــتنا
"الـرشـيدة" أن تـبادر إلـى حـل هـذه الـقضية الـعالـقة مـنذ مـا يـزيـد عـلى أربـعني عـامـا ،حـتى ال
تضطر إلى تقبل حلول أخرى تفرض علينا من الخارج.
ثـمة مـن يـعتقد بـأن كـل مـا يـدور داخـل الـبلد )أي بـلد( هـو شـأن داخـلي وال يـحق ألي دولـة أن
ت ــتدخ ــل ف ــيه ،غ ــير أن ه ــذا االع ــتقاد غ ــير ص ــحيح ب ــال ــتأك ــيد ،ف ــهناك دوم ــا ق ــضاي ــا تس ــتدع ــي
الـتدخـل الـخارجـي ،وأحـد أهـم تـلك الـقضايـا هـي انـتهاكـات حـقوق اإلنـسان ،فـاملـجازر والـقتل
الج ــماع ــي ال ــتي ق ــام ب ــها ال ــصرب ض ــد مس ــلمي ال ــبوس ــنة واله ــرس ــك خ ــالل ال ــفترة م ــن ع ــام
 1992إل ــى  1995وال ــتي راح ض ــحيتها ق ــراب ــة  8آالف مس ــلم ل ــم ت ــمنع ق ــوات ح ــلف ال ــنات ــو
بــقيادة الــواليــات املتحــدة األمــيركــية مــن الــتدخــل الــعسكري لــوقــف تــلك االنــتهاكــات الــصارخــة،
ك ــما أن ان ــتهاك ــات ح ــقوق اإلن ــسان ف ــي ال ــعراق إب ــان ح ــكم ح ــزب ال ــبعث ك ــان ــت أح ــد أس ــباب
ح ــرب الخ ــليج ال ــثال ــثة ،وم ــا يح ــدث اآلن م ــن ض ــغط ع ــامل ــي ع ــلى إي ــران ال ــتي ب ــات ــت ت ــقاري ــر
انـتهاكـات حـقوق اإلنـسان تـصدر عـنها بـصورة مـقلقة بسـبب تـصرفـات الـحكومـة اإليـرانـية ضـد
امل ــعارض ــني ل ــحكم ال ــرئ ــيس أح ــمدي ن ــجاد ي ــنذر ب ــتطورات ب ــال ــغة الخ ــطورة ،ف ــال ــعال ــم ل ــن ي ــبقى
ســاكــنا يــتفرج عــلى صــور الــقتل الجــماعــي واالنــتهاك املــتواصــل لــحقوق اإلنــسان ،ولــن يــغني
أي دول ــة ال ــتحجج ،أو ال ــتبجح ب ــمعنى أدق ب ــمسأل ــة "ال ــشأن ال ــداخ ــلي" ،ف ــال ــشؤون ال ــداخ ــلية
ألي دولــة ال تــعني الــوصــايــة عــلى كــرامــات البشــر والــتصرف بــحياتــهم دون حــسيب أو رقــيب.
الـعالـم الـيوم يشهـد ثـورة دولـية ربـما يـشكل فـضاء االنـترنـت أحـد مـرتـكزاتـها ،وطـالب الـجامـعات
والشـباب بـشكل خـاص بـاتـوا أكـثر تـنظيما ووعـيا ،خـاصـة فـي الـدول الـغربـية ،وهـم دائـما عـلى
اطــالع بــما يحــدث فــي الــعالــم كــله ،ولــديــهم دائــما الــعزيــمة والــنشاط والــوســائــل لــلضغط عــلى
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ح ــكوم ــات ب ــلدان ــهم لتتح ــرك م ــن أج ــل ن ــصرة املس ــتضعفني وح ــماي ــتهم م ــن ط ــغيان الس ــلطات
املطلقة التي تنتهك حقوق البشر وكراماتهم.
الـتاريـخ مـعلم كـبير ،فـيه دروس وعـبر ،وأحـد أعـظم دروس الـتاريـخ أن قـضايـا حـقوق اإلنـسان
ليست شأنا داخليا.

375

أشياء صغيرة لكنها كبيرة
قـبل أيـام نشـرت جـريـدة "الـراي" خـبرا صـغيرا جـاء فـيه مـناشـدة شـاب "بـدون" مـريـض ويـعالـج
مـنذ ثـمانـية أعـوام فـي مسـتشفى الـطب الـنفسي ،يـناشـد الـنائـب عـلي الـدقـباسـي أن يـساعـده
ف ــي اس ــتخراج ج ــواز س ــفر ل ــيتمكن م ــن أداء ال ــعمرة م ــع وال ــدت ــه "ال ــكوي ــتية" ،ح ــيث ب ــاءت ك ــل
محاوالته باستخراج جواز سفر بالفشل طوال عامني.
وه ــو ي ــسعى وي ــحاول وي ــطرق ك ــل ب ــاب ل ــيتمكن م ــن أداء ف ــري ــضة ال ــعمرة م ــن ال ــكوي ــت ،ال ــبلد
املس ــلم ال ــذي ت ــنص امل ــادة ال ــثان ــية م ــن دس ــتوره ع ــلى أن دي ــن ال ــدول ــة ه ــو االس ــالم ،والش ــري ــعة
االسالمية مصدر رئيسي للتشريع !
فـي الـيوم الـتالـي لنشـر ذلـك الـخبر املـؤلـم ،نشـرت جـريـدة "الـراي" أيـضا خـبرا طـريـفا كـشفت
فــيه نــائــبة املــديــر الــعام لــشؤون الــثروة الــحيوانــية فــي الــهيئة الــعامــة لــلزراعــة عــن عــزم الــهيئة
اسـ ــتخراج جـ ــوازات سـ ــفر لـ ــلحيوانـ ــات االلـ ــيفة والـ ــطيور الـ ــنادرة .أي صـ ــفعة هـ ــذه عـ ــلى وجـ ــه
االنسانية ،أي عار هذا على جبني "حقوق االنسان".
ق ــبل أي ــام أي ــضا نش ــر ال ــزم ــيل ال ــكات ــب م ــاض ــي الخ ــميس م ــقاال م ــؤث ــرا ن ــقل ف ــيه رس ــال ــة ش ــاب
"بــدون" يســرد مــعانــاتــه مــع رحــلة الحــرمــان مــن أبســط الــحقوق االنــسانــية ،ويــصرح فــيها بــكل
ألم انه "يصحو كل يوم وهو يتمنى أال يصحو من نومه" حتى ينتهي هذا الكابوس املزعج.
اتــقوا اهلل فــينا يــا حــكومــة ،فــللمظلوم دعــوة ال تــرد ،ولــيس بــني املــظلوم وربــه حــجاب .اتــقوا اهلل
فـي هـؤالء "البشـر" ،انـصفوهـم لـعل اهلل يـرجـع الـبركـة لهـذا الـبلد الـذي أصـبحت كـل زاويـة فـيه
ت ــئن م ــن ال ــفساد ،ات ــقوا اهلل ف ــما ي ــعان ــيه ه ــؤالء البش ــر ال ت ــحتمله ج ــبال االرض ق ــاط ــبة ،بش ــر
يعانون البؤس والشقاء لدرجة تمني املوت وتتشدقون بالحديث عن حقوق الحيوان !
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الغرب العنصري
ت ــصدر ك ــثير م ــن امل ــؤس ــسات ال ــغرب ــية ت ــقاري ــر س ــنوي ــة ع ــن ص ــور ان ــتهاك ــات ع ــدي ــدة ل ــحقوق
اإلنـسان فـي الـعالـم الـعربـي ،دون أن تـتطرق إلـى نـفس االنـتهاكـات ،بـل وأخـطر مـنها أحـيانـا
فــي بــالد الــعم ســام وأوروبــا املــسيحية ،وكــأنــها دول مــثالــية وســكانــها مــن املــالئــكة ،وال أدري
ملـاذا ال تـصدر مـؤسـساتـنا الـعربـية تـقاريـر مـشابـهة عـن مـمارسـات تـلك الـدول الـعنصريـة ضـد
حـريـة الـرأي مـثال ،خـاصـة عـندمـا يـتعلق األمـر بـ "انـتقاد" الـصهيونـية ،فـأيـن حـريـة الـرأي الـتي
ي ــزع ــمون ــها م ــن روج ــيه غ ــارودي ون ــعوم ت ــشوم ــسكي وإس ــرائ ــيل ش ــاح ــاك وغ ــيره ــم م ــن م ــئات
املــنصفني ،أليســت مــصادرة كــتبهم ومــنع دور النشــر واملــكتبات مــن نشــرهــا وتــداولــها انــتهاكــا
صـارخ لحـريـة الـرأي الـتي يـهاجـمون بـقية دول الـعالـم بسـببها؟ نشـر رسـوم كـاركـاتـوريـة تـسيء
لـ ــلرسـ ــول محـ ــمد عـ ــليه الـ ــصالة والسـ ــالم حـ ــريـ ــة فـ ــكر وحـ ــريـ ــة رأي ،بـ ــينما مـ ــنع "كـ ــتب" عـ ــلمية
ل ــغارودي وت ــشوم ــسكي م ــسأل ــة ف ــيها وج ــهة ن ــظر ،ه ــكذا ي ــفهم ال ــغرب ال ــعنصري ح ــري ــة ال ــرأي
وحرية التفكير ،باتجاه واحد
مـن مـنكم سـمع أو شـاهـد شـخصا واحـدا مـن "مـدعـي الـليبرالـية" عـندنـا وقـف وانـتقد مـنع نشـر
كــتب غــارودي وشــاحــاك وتــشومــسكي فــي الــغرب؟ وفــي املــقابــل كــم مــرة خــرج هــؤالء املــدعــون
فـي مـظاهـرات وانـتقادات بسـبب مـنع "مهـرج" مـمن يـقتاتـون عـلى تـصنع الـقضايـا اإلعـالمـية
مـن خـالل الـتطاول عـلى مـعتقدات املـاليـني مـن املسـلمني كـتب غـارودي وتـشومـسكي وشـاحـاك
ك ــتب ع ــلمية رزي ــنة ت ــقوم ع ــلى ال ــحجة وامل ــنطق والتح ــليل ال ــفلسفي ال ــعقالن ــي ،وم ــع ه ــذا ت ــمنع
ويـحارب أصـحابـها وكـل مـن يـؤيـد فـكرهـم ،ومـع هـذا أيـضا ال يحـرك مـدعـو الـليبرالـية سـاكـنا وال
يـنتقدون قـمع الحـريـات فـي بـالد الـغرب ،بـينما يـنتفضون بسـرعـة الـبرق وبـكل هـمة ونـشاط مـع
كــل مــعرض لــلكتاب لــيوجــهوا ســهام نــقدهــم ضــد الــدولــة وضــد الــديــن بــل وضــد الــطبيعة ،فــأيــن
مبادئكم ”اإلنسانية" ؟
ق ــبل شه ــري ــن ت ــقري ــبا ،ص ــدر ف ــي إس ــرائ ــيل ك ــتاب  Breaking the Silenceملج ــموع ــة م ــن
املـ ــجنديـ ــن واملـ ــجندات الـ ــسابـ ــقني فـ ــي الـ ــجيش اإلسـ ــرائـ ــيلي ،يـ ــفضحون مـ ــن خـ ــاللـ ــه جـ ــرائـ ــم
ال ــصهاي ــنة وم ــمارس ــات ك ــبار ال ــضباط ال ــذي ــن ي ــجبرون ال ــجنود ع ــلى ت ــعذي ــب الفلس ــطينيني،
ويــبينون فــي الــكتاب تــشجيع الــضباط الــصهايــنة لــلجنود عــلى مــمارســة أشــد أنــواع الــتعذيــب
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ض ــد ال ــنساء واألط ــفال ،ل ــدرج ــة أن االم ــتيازات وال ــترق ــيات تتح ــدد ب ــناء ع ــلى درج ــة ال ــتعذي ــب،
فـكلما مـارس الـجندي تـعذيـبا أبـشع وأكـثر حـصل عـلى امـتيازات أكـثر ،وال غـرابـة فـي ذلـك مـن
ه ــذه ال ــعصاب ــة ،ول ــكن أي ــن ت ــقاري ــر ال ــغرب م ــن م ــنع ت ــداول ه ــذا ال ــكتاب ف ــي إس ــرائ ــيل ال ــتي
يـصفونـها بـالـدولـة الـديـموقـراطـية الـوحـيدة فـي املـنطقة؟ الـغرب عـنصري جـدا وعـنصريـته بـغيضة
إل ــى أب ــعد الح ــدود ،ف ــبشاع ــتها ت ــكمن ف ــي ت ــغليفها ب ــغالف "اإلن ــسان ــية" امل ــفترى ع ــليها ،فه ــذا
الـ ــغرب الـ ــعنصري يـ ــصبح أعـ ــمى و"أطـ ــرم" عـ ــندمـ ــا تـ ــتعلق انـ ــتهاكـ ــات حـ ــقوق اإلنـ ــسان ضـ ــد
املسـ ــلمني والـ ــعرب ،ولـ ــكنه يـ ــصبح "مـ ــفتحا" ودقـ ــيقا جـ ــدا ويـ ــحصي كـ ــل صـ ــغيرة وكـ ــبيرة ألي
انـتهاك يحـدث فـي عـاملـنا اإلسـالمـي والـعربـي .ال أقـول إنـنا أفـضل مـنهم وال أدعـي عـدم وجـود
انــتهاكــات صــارخــة فــي بــلدانــنا ،فــحالــنا أبــشع مــن أن يــدافــع عــنه أحــد ،ولــكن عــلى الــغرب أن
يـعي أنـهم ال يـختلفون عـنا فـي شـيء ،بـل هـم أشـد عـنصريـة وانـتهاكـا ألنـهم يـدعـون اإلنـسانـية
ويتدخلون في شؤون بقية البلدان باسم الحرية.
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همسة في أذن الليبراليني
أث ــيرت ف ــي ت ــاري ــخ ال ــفكر اإلن ــسان ــي م ــسأل ــة أس ــبقية ال ــفرد وامل ــجتمع ،ف ــقال أص ــحاب االت ــجاه
االجـتماعـي بـصورة عـامـة إن املـجتمع هـو األسـاس ،فـالـفرد ال يسـتطيع أن يـتواجـد أو يسـتمر
فـي الـحياة إال فـي مـجتمع ،وبـالـتالـي فـاألولـويـة يـجب أن تـكون لـلمجتمع بـوصـفه اإلطـار الـعام
ال ــذي يح ــمي األف ــراد وي ــوف ــر ل ــهم ب ــيئة ال ــحياة .وف ــي امل ــقاب ــل ن ــادى أص ــحاب االت ــجاه ال ــفردي
بـأسـبقية الـفرد عـلى املـجتمع قـائـلني إن املـجتمع عـبارة عـن تـصور رمـزي ولـيس كـيانـا حـقيقيا،
فـالـوجـود الـحقيقي هـو وجـود الـفرد ،ومـا يـسمى مـجازا بـاملـجتمع مـا هـو إال "مجـموعـة" أفـراد
وبالتالي فاألسبقية يجب أن تكون للفرد وليس للمجتمع.
م ــن أص ــحاب االت ــجاه االج ــتماع ــي خ ــرج ــت التج ــرب ــة االش ــتراك ــية ب ــصورت ــها ال ــعلمية ع ــلى ي ــد
كــارل مــاركــس وبــصورتــها الــتطبيقية املــشوهــة عــلى يــد لــينني ثــم األكــثر تــشوهــا بــعد ذلــك مــع
ســتالــني ،ومــن أصــحاب االتــجاه الــفردي خــرجــت "الــليبرالــية" الــتي تــطورت فــكرا فــي إنجــلترا
وتــطبيقا فــي الــواليــات املتحــدة األمــيركــية ثــم عــادت لــتكتسح الــعالــم الــغربــي بــعد ذلــك بــدرجــات
م ــتفاوت ــة ،إل ــى أن وص ــلتنا  -ك ــال ــعادة  -ف ــي ع ــامل ــنا ال ــعرب ــي ال ــبائ ــس ع ــلى ه ــيئة "م ــسخ" ب ــال
مـالمـح وال مـضمون .وال عـجب فـي ذلـك فـالـليبرالـية فـي عـاملـنا الـعربـي مـثلها مـثل الـديـموقـراطـية
والــرأســمالــية وحــتى االشــتراكــية ،فــكلها أســماء "ال تــعرف الــبارد مــن الــحامــي" وال تحــمل مــن
مــسمياتــها ســوى االســم ،إال إذا اعــتبرنــا تجــربــة ســوريــة ولــيبيا عــلى أنــها اشــتراكــية حــقيقية
وصـ ــدقـ ــنا أن فـ ــي الـ ــكويـ ــت ولـ ــبنان ديـ ــموقـ ــراطـ ــية وأن الـ ــنظام االقـ ــتصادي فـ ــي مـ ــصر نـ ــظام
رأسمالي.
املــشكلة ليســت فــي هــذه الــنظم االجــتماعــية بــالــتأكــيد ،وإال ملــا نــمت وتــرعــرعــت واســتطاعــت أن
تنتشــر فــي بــالد اهلل الــواســعة ،فــالــرأســمالــية ظهــرت أول مــا ظهــرت فــي إنجــلترا ،حــالــها حــال
ال ــليبرال ــية ،وم ــع ذل ــك أص ــبحت ه ــي ال ــنظم ال ــرس ــمية ل ــكثير م ــن ال ــدول ال ــغرب ــية وع ــلى رأس ــها
الواليات املتحدة.
املـشكلة فـي عـقل اإلنـسان الـعربـي ،فـي جـينات املـخ واملـخيخ تحـديـدا فـهو عـقل غـير قـادر عـلى
اســتيعاب "الــفكر اإلنــسانــي" ،ولــيس صــحيحا أن اإلســالم هــو الســبب ،فــها هــي انــدونــيسيا
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ومــالــيزيــا وإيــران اســتطاعــت أن تــحقق مــا عجــزت عــن تــحقيقه جــميع الــدول الــعربــية مــع أنــها
تـطبق اإلسـالم أكـثر مـما هـو مـطبق فـي عـاملـنا املـريـض .املـشكلة تـكمن فـي أن مـن يـتبنى هـذه
األفـكار الـكبيرة يـمتلك عـقال صـغيرا ال يسـتطيع أن يسـتوعـبها ،ولـذلـك مـن الـطبيعي أن تـتحول
االشــتراكــية عــندنــا إلــى "تــعميم الــفقر" وتــختزل الــليبرالــية ـ هــذه االيــديــولــوجــيا الضخــمة ـ فــي
"ص ــعلوك" ي ــصنع ل ــنفسه ه ــال ــة إع ــالم ــية م ــن خ ــالل س ــب م ــعتقدات اآلخ ــري ــن .امل ــشكلة أن م ــن
ي ــدع ــي ال ــليبرال ــية ل ــدي ــنا ال ي ــقدم ل ــلناس "ف ــكرا" وال تج ــرب ــة ع ــملية مل ــا ي ــنبغي أن ي ــكون ع ــليه
السلوك الفردي القويم ،وإنما يكتفي بالسخرية من حجاب املرأة ومن لحية "املطاوعة".
تـصور الـناس فـي عـاملـنا الـعربـي عـن الـليبرالـية تـصور سـلبي ،فـهم يـرونـها "زنـدقـة" وكـفر ،وهـم
مـ ــعذورون فـ ــي ذلـ ــك ،فهـ ــذا مـ ــا يـ ــسمعونـ ــه ويـ ــشاهـ ــدونـ ــه مـ ــن مـ ــدعـ ــي الـ ــليبرالـ ــية ،وإال كـ ــيف
سيســتوعــبون مــفهوم "الــفرديــة" فــي الــوقــت الــذي يــقوم فــيه "مــثقف لــيبرالــي" بــوصــف الــرســول
عــليه الــصالة والســالم بــالفشــل ـ مــع أنــه كــان قــادرا عــلى أن يــقول بــأنــه "لــم يــتمكن" بــدال مــن
اسـتخدام كـلمة "فشـل" ـ بـاسـتضافـة "مـفكر عـربـي" )أسـماء بـبالش( يـقول إن الـقرآن الـكريـم
مــن تــألــيف الــرســول؟ هــكذا تــقدمــون الــليبرالــية لــلناس ـ أيــها الــليبرالــيون األعــزاء ـ ثــم تــولــولــون
وتتباكون على "حرية الرأي" و"حرية الفكر".
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وطن ودوائر
يـرتـبط املـواطـن بـالـدرجـة األولـى بـوطـنه ،فـالـوطـن هـو الـدائـرة الـكبرى الـتي يـشعر أول مـا يـشعر
بــاالنــتماء إلــيها ،وفــيها يــجتمع ويــلتقي بــكل أفــراد وطــنه اآلخــريــن ،مــادام هــذا الــوطــن يــعامــلهم
ب ــعدال ــة وم ــساواة وي ــطبق ع ــليهم ج ــميعا ن ــفـس امل ــعاي ــير وال ــقوان ــيـن ب ــال ت ــمييز ،غ ــير أن ه ــذه
الـدائـرة حـتما سـتضيق أكـثر كـلما شـعر املـواطـن بـأن وطـنه لـم يـعد تـلك الـدائـرة الـتي تـحتويـه
وتـحتوي غـيره ،فـمن الـطبيعي أن يـلجأ عـندئـذ إلـى "االحـتماء" بـدائـرة أخـرى تـضمن لـه حـقوقـه
وتح ــميه م ــن ت ــعسف ال ــدول ــة ،وه ــكذا ي ــتحول ال ــوط ــن م ــن دائ ــرة ت ــضم الج ــميع ،إل ــى "دوائ ــر"
ت ــتصارع أم ــام عج ــز ال ــنظام أو ت ــخاذل ــه ،وي ــتحول ال ــوالء ش ــيئا ف ــشيئا م ــن ال ــوالء ل ــلوط ــن إل ــى
الــوالء لــتلك الــدوائــر الــصغيرة ،أيــا كــانــت مــسمياتــها ،قــبيلة ،طــائــفة ،حــزبــا ،عــائــلة...الــخ ال يــهم
الـتسمية ،املـهم أن يجـد أقـرب دائـرة تـحتويـه وتـعوضـه عـن الـشعور بـالـعزلـة والـخوف مـن تخـلي
الدولة عنه والبقاء بال "ظهر".
إنـه مـنطق بـسيط وواضـح عـاشـت عـليه البشـريـة مـنذ وطـئت أقـدامـهم هـذه األرض ،فـاإلنـسان
"اجـتماعـي بـطبعه" كـما قـال أرسـطو وبـحق ،فـإن تخـلت الـدولـة عـن دورهـا فـي أن تـكون هـي
الـدائـرة األم الـتي تـضم كـل أبـنائـها ،فـسوف يـبحث هـؤالء األبـناء – تـلقائـيا – عـن أم بـديـلة ،مـا
يعني نهاية األم األصلية وزوالها.
ي ــبدو أن ج ــرع ــة الح ــري ــة ال ــتي ق ــدم ــها ل ــنا ق ــان ــون امل ــطبوع ــات الج ــدي ــد أك ــبر م ــن ق ــدرت ــنا ع ــلى
اس ــتيعاب ــها ،غ ــير أن ال ــغري ــب ف ــي األم ــر أن ــنا ل ــسنا ح ــدي ــثي عه ــد ب ــالح ــري ــة ،ولـ ــم ي ــكـن هـ ــذا
الــقانـــون فــتحا جــديــدا ونــقلة ســريــعة مــن حــال إلــى حـــال كــمـا حــدث فــي الــعراق بــعد ســقوط
الــنظام الــديــكتاتــوري الــذي عــشش فــيهم ألكــثر مــن ثــالثــني عــامــا .فــنحن لــم نــكن محــرومــني مــن
الـكالم ثـم سـمح لـنا هـذا الـقانـون بهـذه املـيزة ،ولـم تـكن وسـائـل إعـالمـنا مـكبلة أو مـسيرة يـومـا،
فـما الـحكايـة؟! ملـاذا لـم نـعد قـادريـن عـلى اسـتيعاب الحـريــة؟ ملـاذا نـعيش كـل هـذه الـفوضــى؟
إنــه أمــر محـزن حـقا أن نـمتلك كـل شـيء مـن مـقومــات الـسعادة والـرخـاء ،ومـع ذلـك نـعيش كـل
هـذه املـعانـاة والتشـرذم والـفوضـى والـصراع والفشـل ،أمـر مـحبط وواقـع "مـقرف" ،خـاصـة ملـن
لــيس لــديــه "دائــرة" أخــرى غــير دائــرة الــوطــن لــيحتمي بــها مــن تــخاذل الــدولــة وطــغيان الــدوائــر
املدببة.
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حادث ضد مجهول
م ـ ــا يح ـ ــدث ف ـ ــي ال ـ ــكوي ـ ــت ح ـ ــكاي ـ ــة ال ي ـ ــقبلها ال ـ ــعقل وال ي ـ ــحتملها ال ـ ــواق ـ ــع ،خ ـ ــليط مه ـ ــلهل م ـ ــن
الـتراجـيديـا والـكومـيديـا الـسخيفة ،انـتصار لـليأس والحـزن ،وخـيانـة لـلمنطق وإجـحاف لـلتاريـخ
وخذالن للبشر.
ري ــاح ال ته ــدأ ون ــفوس ال تس ــتقر وس ــفن ال ت ــصل وم ــعان ــاة ال ت ــنتهي ،م ــأس ــاة ت ــتكرر ك ــال ــنبض
في الوريد ،والهم في صدر الفقير أو الغريب.
وطــن يــتباهــى بــديــموقــراطــية عــمرهــا  300عــام وهــو اليــزال "يــحبو" ،يــقوم ويــسقط ويــدور حــول
ذاته وكأنه ولد باألمس
***
كــم هــي رائــعة أعــمال الــفنان ســامــي محــمد ،رغــم مــا فــيها مــن تــصويــر ملــعانــاة اإلنــسان فــي
ص ــراع ــه م ــع ال ــحياة ،ت ــحكي ـ رغ ــم ص ــمتها ـ أك ــثر م ــما ت ــحكيه ف ــلسفة ه ــيدج ــر وأل ــبير ك ــام ــو
وقصائد جوته والسياب.
ه ــكذا أش ــعر ب ــها ك ــلما وق ــفت أت ــأم ــل ت ــمثال "االخ ــتراق" ،ذل ــك ال ــعمل ال ــعبقري ال ــذي ي ــصور
إنـسانـا وهـو يـخترق جـدارا بـكل قـواه ،ثـم يـصطدم بـعمود حـديـدي يكسـر عـزيـمته ويـعيده حـيث
كــان ،وهــكذا أشــعر عــندمــا أتــأمــل تــمثال "مــحاولــة خــروج" والــذي يــصور مــعانــاة اإلنــسان فــي
م ــحاول ــته للخ ــروج م ــن "ص ــندوق" األح ــزان ..ب ــال ف ــائ ــدة ،وه ــكذا أش ــعر ع ــندم ــا أت ــأم ــل ت ــمثال
"ح ــادث ض ــد م ــجهول" ال ــذي ي ــحكي ق ــصة إن ــسان "م ــلقى" ع ــلى ال ــطري ــق وم ــغطى ب ــقطعة
قــماش ،وعــلى ســاقــيه آثــار عــجالت ســيارة دهســته وغــادر صــاحــبها دون اكــتراث ،هــكذا أفــهم
حـقيقة اإلنـسان فـي عـالـم سـامـي محـمد ،هـكذا أراهـا فـي تـمثال "الـكابـوس" وتـمثال "الحشـر"
و"االزدحام عند الهروب" وغيرها.
***
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سـامـي محـمد فـنان عـبقري وصـاحـب قـضية ،بـصمته فـي الـفن مـميزة ،يـجعلك حـني تـقف أمـام
تـماثـيله فـي مـواجـهة مـباشـرة مـع حـقيقة الـعالـم بـما فـيه مـن قـيود وآالم وعـذابـات ،يـفجعك بهـذه
الــحقيقة الــتي نــدركــها ولــكننا نــتوارى مــنها ونتهــرب مــن قــولــها ،يــصدمــك بــواقــع اإلنــسان حــني
يجوع وحني يخاف وحني يقوم ويتعثر وحني يعيش كابوسا مرعبا ال يقبل أن ينتهي.
وعــلى الــرغــم مــن أن تــماثــيل ســامــي محــمد تتحــدث عــن مــعانــاة "اإلنــسان" إال أنــني أصــبحت
أراهـا تتحـدث عـن وطـني ،فـكأن هـناك مـن دهـس هـذا الـوطـن ،وفـر هـاربـا لـيقيد الـحادث "ضـد
مجهول"!
***
إه ــداء إل ــى ص ــناع ال ــحضارة وب ــناة املس ــتقبل ،إل ــى أع ــضاء الس ــلطتني "امل ــتناح ــرت ــني" ،ح ــيث
يقول الشاعر عبداهلل البردوني في قصيدته زمان بال نوعية.
عرفت ملاذا كنت قتلي وقاتلي
ألن الذي يعطيني الخبز ،آكلي
أأروي حكاياتي ؟ جفوني محابر
ألقالم غيري ،حبر غيري أناملي
ألني دخلت السجن شهرا وليلة
خرجت ،ولكن أصبح السجن داخلي
فمن يطلق السجن الذي صرت سجنه ؟
ومن يطرح العبء الذي صار كاهلي ؟
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مفهوم "املثقف" عند غرامشي
يــرى أنــطونــيو غــرامــشي – الــفيلسوف املــاركــسي اإليــطالــي الــذي قــضى تــحت الــتعذيــب فــي
ســجون مــوســولــيني عــام  – 1937أن مــا يــحكم تــعريــف املــثقف لــيس الــخصائــص الــجوهــريــة
لنشاطه الذهني فحسب ،بل الوظيفة االجتماعية التي يؤديها املثقف ملجتمعه.
فــكل عــمل مــهما كــان بــدائــيا فــفيه إلــى حــد مــا شــيء مــن الــنشاط الــذهــني ،بهــذا املــعنى نــفهم
م ــقول ــة غ ــرام ــشي "ك ــل ال ــناس م ــثقفون" ،ول ــكن ل ــيس ك ــل ن ــشاط ذه ــني ي ــقوم ب ــوظ ــيفة امل ــثقف،
ول ــيس ل ــكل إن ــسان وظ ــيفة امل ــثقف ف ــي امل ــجتمع .ي ــقول غ ــرام ــشي ف ــي دف ــات ــر ال ــسجن "ع ــندم ــا
ن ــميز ب ــني امل ــثقفني وغ ــير امل ــثقفني ف ــإن ــنا ف ــي ال ــحقيقة ن ــشير ف ــقط إل ــى ال ــوظ ــيفة االج ــتماع ــية
املباشرة التي يؤديها املثقف في املجتمع".
امل ــسأل ــة إذن ال ع ــالق ــة ل ــها ب ــال ــبالغ ــة أو ك ــم امل ــعلوم ــات وال ح ــتى ب ــاإلن ــتاج ال ــعلمي أو األدب ــي
وك ــثرة ال ــكالم ب ــال ــندوات وامل ــحاض ــرات ،وإن ــما تح ــدي ــدا ب ــما ي ــقدم ــه امل ــثقف مل ــجتمعه م ــن دور
قـيادي يـوجـهه  -مـن خـاللـه  -إلـى الـخالص مـن هـيمنة الـدولـة ،والـخالص مـن هـيمنة الـدولـة ال
ت ــعني أب ــدا الخ ــروج ع ــلى ال ــقان ــون أو ال ــعصيان وال ــتمرد ع ــلى ال ــنظام ،وإن ــما ت ــعني تح ــدي ــدا
عـدم الـسماح لـلدولـة بـأجهـزتـها الـبيروقـراطـية الـقمعية بـالـتالعـب بـمقدرات الـشعب وتـبديـد ثـرواتـه
وحـرمـانـه مـن حـقه فـي حـياة كـريـمة ،وهـو مـا يحـدث بـصورة "فـوضـويـة" فـي الـكويـت هـذه األيـام
ف ــي ظ ــل غ ــياب دور ح ــقيقي وف ــاع ــل ل ــلمثقفني ال ــحقيقيني .ف ــال ــدول ــة ف ــي ن ــهاي ــة امل ــطاف ليس ــت
س ــوى ك ــيان رم ــزي أو اع ــتباري ه ــدف ــه ت ــوف ــير ت ــلك ال ــحياة ال ــكري ــمة ل ــألف ــراد ،والس ــلطة ليس ــت
ســوى "جــهاز مــنظم" مــطلوب مــنه فــقط تــحقيق هــذا الهــدف ،وهــذا هــو املــعنى الــدقــيق لــفكرة
العقد االجتماعي.
يــبني غــرامــشي أن الــدولــة )املــجتمع الــسياســي( تــتكون مــن أجهــزة يــغلب عــليها الــقمع ،فــهي
تـ ــتكون مـ ــن أجهـ ــزة ذات طـ ــبيعة قسـ ــريـ ــة )الـ ــجيش ،الشـ ــرطـ ــة ،الـ ــقضاء( ومـ ــن أجهـ ــزة تـ ــصنع
الـقانـون وتـطبقه )الـبرملـان ،الـحكومـة( ،كـما تـتكون مـن أجهـزة يـغلب عـليها الـدور االيـديـولـوجـي
)املــدرســة ،دور الــعبادة ،األحــزاب الــسياســية( والــتي تــؤمــن للســلطة تــمريــر دورهــا الســلطوي.
وه ــنا ب ــالتح ــدي ــد ت ــأت ــي أه ــمية دور امل ــثقف ال ــذي ي ــفترض أن ي ــوج ــد ت ــصورا ش ــام ــال أو وع ــيا
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اج ــتماع ــيا مل ــواج ــهة أي خ ــرق أو انح ــراف ف ــي تعه ــدات ال ــدول ــة وال ــتزام ــات ــها امل ــطلوب ــة ت ــجاه
امل ـ ــجتمع .وه ـ ــو م ـ ــا ي ـ ــسميه غ ـ ــرام ـ ــشي ) Philosophy of Praxisوه ـ ــو م ـ ــصطلح ي ـ ــصعب
تـرجـمته ،ولـكنه يـعني الـجانـب الـنظري والـعملي فـي آن مـعا بـالنسـبة لـدور املـثقف ،وهـو مـبدأ
أصـيل مـن مـبادئ املـاركـسية( ،فـاملـثقف الـحقيقي هـو مـن ال يـكتفي بـالـتنظير الـفكري – وهـو
مـا يـقوم بـه مـعظم مـن يـعتبرون أنـفسهم مـثقفني – وإنـما عـليه أن يـمارس فـعليا دورا سـياسـيا
ف ــاع ــال م ــن ش ــأن ــه أن ي ــوج ــد س ــلطة أخ ــرى ف ــي م ــقاب ــل س ــلطة ال ــدول ــة إذا ج ــنحت )وه ــي ت ــجنح
دائما( ،أي أن يؤسس لحالة من التوازن بني السلطات.
واق ــعيا ،دخ ــلت ال ــكوي ــت م ــرح ــلة م ــن ال ــتفكك واالن ــهيار ب ــدرج ــة خ ــطيرة رغ ــم أن ــها ليس ــت دول ــة
ح ــدي ــثة وتج ــرب ــتها ال ــدي ــموق ــراط ــية ليس ــت ب ــسيطة ،ف ــعمر ال ــكوي ــت م ــن ع ــمر ال ــوالي ــات املتح ــدة
األمــيركــية ومــع ذلــك لــم تــتقدم الــحياة االجــتماعــية نــحو الــنظام والــديــموقــراطــية الــحقيقية بــقدر
ي ــكفي مل ــقارن ــتها بش ــرك ــة ص ــغيرة م ــن ش ــرك ــات أم ــيرك ــا ،ك ــل ه ــذا بس ــبب غ ــياب دور امل ــثقف
ال ــواع ــي ،ب ــاس ــتثناء ف ــترة الخ ــمسينيات والس ــتينيات وال ــتي ك ــان ــت ت ــضم ن ــخبة م ــن امل ــثقفني
الـحقيقيني مـمن سـاهـموا فـي ظـهور أغـلب مـا نـتمتع بـه الـيوم مـن حـريـة وحـضارة .أمـا األغـرب
مـن ذلـك فـهو أن يـواجـه املـثقفون الـحقيقيون بهجـمة شـرسـة ال تـتطرق عـلى اإلطـالق ملـضمون
رســالــتهم بــل تــتناول فــقط أشــخاصــهم وتــشكك فــي نــوايــاهــم وأعــني مجــموعــة الـ  ،26فــنشاط
هـذه املجـموعـة يـكاد يـكون الـنشاط الـوحـيد الـذي يـمكن أن يـنطبق عـليه مـفهوم "الـبراكـسيس"
الـذي نـادى بـه غـرامـشي ،فـهو لـيس مجـرد تـنظير فـكري ملـا يحـدث فـي الـبالد مـن عـبث ،بـل هـو
نــشاط عــملي أيــضا يســتهدف صــناع الــقرار ،وهــو مــا نــحتاجــه فــعال فــلسنا بــحاجــة إلــى كــل
هــذا االجــترار لــوصــف حــالــة الــعبث والجــمود والــتراجــع ،فــكل هــذا أصــبح مــفهومــا حــتى لــدى
األطفال ،فما الخطوة التالية ؟
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وحده املاضي أجمل
ت ــتملكنا ف ــي ك ــثير م ــن األح ــيان ذك ــري ــات امل ــاض ــي ،ن ــعشقها ون ــعشق لح ــظات ــها ل ــدرج ــة أن ــنا
ن ــتمنى أن ي ــعود ال ــزم ــن ب ــنا ل ــلوراء ل ــنعيش ت ــفاص ــيلها م ــن ج ــدي ــد ،دون أن ن ــفهم مل ــاذا ،رب ــما
بسبب خوفنا من املستقبل أو عجزنا أمام الحاضر.
كــان يــفتش عــن ورقــة وســط زحــام األوراق املــبعثرة عــلى مــكتبه ،فــإذا بــصورة قــديــمة تــقفز مــن
ب ــني عش ــرات األوراق ،وك ــأن ــها ت ــنادي ــه ،وج ــه ب ــاألب ــيض واألس ــود ،ب ــمالم ــح ي ــغلب ع ــليها ت ــعب
الــسنني ،ومــكابــدة الــعيش وعشــرات الــهموم واآلهــات املــكبوتــة ،عــينان غــائــرتــان ،حــزيــنتان حــد
الــبؤس .أخــذ يــتأمــل فــي الــصورة ،فــي تــفاصــيلها ،فــي تــقاطــيع الــوجــه ونــظرة الــعينني ..وجــه
إلنــسان كــانــت لــه حــياة وحــضور غــيبه املــوت ،ومــا أكــثر مــا غــيب املــوت مــن أحــباب ،أغــرق فــي
الـتمعن ،وكـأنـه يـقرأ حـكايـة عـن زمـن غـابـر ،لحـظات قـليلة مـن الـزمـن ُكـ ّن كـاألعـوام ،أرجـعت إلـيه
آالف الذكريات ،ذكريات مؤملة وأخرى حزينة.
يــبتسم ،يــتحسس الــوجــه الــصامــت فــي الــصورة ،يــشعر وكــأنــه يحــدثــه أو يســتمع إلــيه ،ســيان.
ي ــغرق ف ــي بح ــر م ــن ال ــذك ــري ــات وامل ــواق ــف ،وي ــنفث م ــن ص ــدره امل ــهموم ت ــنهيدة ط ــوي ــلة ،ت ــعبر
أن ــفاس ــها امل ــحترق ــة ف ــي ع ــمق امل ــاض ــي ،ت ــختصر عش ــرات ال ــسنني ف ــي لح ــظتني .ي ــرت ــشف م ــن
كـوب الـقهوة الـساخـن ،ويسـتقبل رائـحة الـنب املـتصاعـدة بـشيء مـن الهـدوء واالرتـياح ،يـغمض
عـينيه ويـغوص أكـثر فـي أحـداث أصـبحت تـمر أمـامـه كمشهـد سـينمائـي سـريـع ،يـشعر بـرغـبة
كـبيرة فـي الـبكاء ،ال يـعرف ملـاذا ...يـريـد أن يـبكي فـقط .صـورة لـوجـه إنـسان تـوفـي كـفيلة بـأن
ت ــترك ــك م ــع ي ــأس ــك وع ــبرات ــك ،وك ــثير م ــن ال ــذك ــري ــات امل ــحفورة ف ــي أغ ــوارك ،إن ــه امل ــاض ــي ال ــذي
لطاملا يشعرنا بأنه األجمل !
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كتب السياب:
وتلتف حولي دروب املدينة
حباال من الطني يمضغن قلبي
ويعطني ،عن جمرة فيه ،طينة
حباال من النار يجلدن عري الحقول الحزينة
ويحرقن جيكور في قاع روحي
ويزرعن فيها رماد الضغينة
دروب تقول األساطير عنها
على موقد نام ،ما عاد منها
وال عاد من ضفة املوت سا ٍر
كأن الصدى والسكينة
جناحا أبي الهول فيها
جناحان من صخرة في ثراها دفينة
فمن يفجر املاء منها عيونا لتبنى قرانا عليها؟
ومن يرجع اهلل يوما إليها !
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بني الفلسفة والسفسطة
عـندمـا كـانـت الـفلسفة هـي األسـاس ،بـلغت الـحضارة الـيونـانـية الـقديـمة قـمة مجـدهـا ،فـأنـجبت
ه ــراق ــليطس وس ــقراط وأف ــالط ــون وأرس ــطو وم ــدارس ف ــكري ــة ق ــدم ــت للبش ــري ــة ف ــكرا الي ــزال ح ــيا
حـتى الـيوم ،وعـندمـا تـراجـعت مـكانـة الـفالسـفة وسـاد الـفكر الـسوفسـطائـي انـهارت الـحضارة
الـيونـانـية ولـم تـقم لـها قـائـمة مـنذ ذلـك الـحني .والـتاريـخ يـعلمنا أن مـا مـن أمـة تـقدم الـشك عـلى
الــيقني ،وتــقدم الــشكاك الــذيــن يــقتاتــون عــلى "الــهوامــش" ويــتصنعون املــشكالت الــصغيرة مــن
تــفاصــيل الــتفاصــيل عــلى أصــحاب الــفكر ،إال ويــصيبها مــثل مــا أصــاب الــيونــان مــن تــراجــع
وانـهيار .فـهكذا ضـيعنا األنـدلـس بـعد أن كـانـت الـحضارة اإلسـالمـية مـصدر تـنويـر لـلعالـم كـله،
ع ــندم ــا ك ــان ال ــعلماء وامل ــفكرون ه ــم ج ــلساء امل ــلوك والخ ــلفاء وه ــم أص ــحاب ال ــرأي وامل ــشورة.
ف ــال ــشك ال ــذي ق ــام ع ــليه ال ــفكر ال ــسوفس ــطائ ــي ل ــم ي ــنتج ش ــيئا ول ــم ي ــقدم للبش ــري ــة م ــا ي ــنفعهم
ويــعالــج قــضايــاهــم ،تــمامــا كــما أن انــشغال عــلماء الــكالم فــي الــعصور الــوســطى اإلســالمــية
ب ــصفات اهلل ع ــز وج ــل وأس ــمائ ــه وع ــرش ــه وان ــشغال ال ــفقهاء ب ــمسائ ــل ف ــقهية زائ ــفة ل ــم ي ــقدم
للمسلمني أي شيء سوى مزيد من التشرذم واالنشقاق.
ومــا يــنطبق عــلى الــحضارات يــنطبق أيــضا عــلى الــدول ،فــالــكويــت كــانــت رائــدة فــي كــل شــيء
عـلى مسـتوى املـنطقة ،عـندمـا كـانـت املـكانـة والحـظوة والـتقديـر هـي ملـن يسـتحق مـن أصـحاب
االن ــجازات ال ــحقيقية ،م ــمن ي ــنظرون مل ــصلحة ال ــكوي ــت ب ــحاض ــره ــا ومس ــتقبلها ،ول ــكن ع ــندم ــا
اســتبعد هــؤالء واقــترب "الجهــلة" والــلصوص واملــتنفعون واملتســلقون مــن صــناع الــقرار شــغلت
الــبالد والــعباد بــآالف املــشاكــل الــوهــمية ،وأصــبحنا نــقتات عــلى "هــوامــش الــهوامــش" ونــصنع
مــن الــالشــيء ألــف مــعضلة ومــعضلة ،ال نــترك شــاردة وال واردة إال ونــتناقــش حــولــها ونحــللها
ونـشكك فـي أصـحابـها ونـمضغ تـفاصـيلها بـمئات الـندوات واملـحاضـرات والتجـمعات والحـركـات
وال ــتكتالت ونس ــتخرج م ــنها آالف ــا أخ ــرى م ــن امل ــشكالت ال ــتاف ــهة ،ف ــما أك ــثر ال ــكالم ف ــي ه ــذا
الـبلد ومـا أقـل الـعمل ،ثـم نـتساءل بـكل بـالهـة وغـباء ملـاذا تـأخـرنـا وملـاذا تـجاوزتـنا بـقية الـشعوب
والدول رغم توافر كل إمكانات التفوق والتقدم والنجاح ؟!
ن ــعم ل ــدي ــنا ب ـرمل ــان ول ــكن أع ــضاءه أص ــبحوا س ــوفس ــطائ ــيني ال ي ــنتجون س ــوى ال ــشك وال ــكالم،
لــديــنا حــكومــة ولــكنها مــشغولــة بــتصنيف الــناس وتــقسيمهم وتــقريــب الــسفهاء مــنهم واســتبعاد
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أه ــل ال ــحكمة وال ــرأي الس ــدي ــد ،ل ــدي ــنا م ــئات الج ــمعيات امل ــعنية ب ــال ــرص ــد وال ــرق ــاب ــة وال ــدراس ــات
ولـكنها لـم تـعد تـقدم أكـثر مـن الـقهوة والـشاي ألعـضائـها فـي جـلسات ال تـختلف عـن جـلسات
الــديــوانــية ،لــديــنا ثــروة كــبيرة ملــساحــة صــغيرة وشــعب قــليل ولــكنها تــدار بــعقلية ال تــختلف عــن
عــقلية رجــل ســفيه يــبدد أمــوالــه فــي كــل اتــجاه بــاســتثناء االتــجاه الــصحيح ،لــديــنا شــعب حــر
ي ــملك ح ــق االخ ــتيار ول ــكنه ي ــأب ــى إال أن ي ــكون أس ــيرا م ــقيدا ل ــنائ ــب ي ــدف ــع ع ــنه خ ــمسة دن ــان ــير
قــيمة مــخالــفة مــروريــة ويــوهــمه بــأنــه قــام بــإلــغائــها .كــلنا شــركــاء فــي صــنع هــذا الــواقــع املــزري،
فلم نقدم لوطننا وألنفسنا سوى الكثير من الغثيان.
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خربشات منتصف الليل

أحـيانـا تـصبح جـميع األشـياء فـي عـيونـي بـلون واحـد ،هـو األبـيض .واألبـيض لـون غـامـض ،ال
يـقول لـك شـيئا محـددا ،يـوهـمني بـالـنقاء ،ولـكن الـتمعن فـيه يجـرنـي إلـى الـوحـدة والـفراغ ،ومـا
أكـثر الـلون األبـيض فـي مـحيطي ،يـصيبني بـالـعمى أو الضجـر ،أحـيانـا ال أطـيقه ،فـكل هـذا
البياض يذكرني بالكفن !
ه ــيدج ــر ف ــيلسوف م ــلغز ،أش ــعر ب ــهال ــة ك ــبيرة ت ــحيط ب ــه م ــن ك ــل ج ــان ــب ،اج ــتماع "ال ــهاء" م ــع
"الـدال" و"الـجيم" مـع "الـراء" يـعطي اسـمه مـزيـدا مـن الـهيلمان والـعبقريـة ،هـكذا أشـعر كـلما
ملـ ــحت اسـ ــمه مـ ــن بـ ــعيد عـ ــلى زاويـ ــة كـ ــتاب "الـ ــحقيقة" ،حـ ــيث تتجـ ــلى فـ ــيه األفـ ــكار "بـ ــوضـ ــوح
غــامــض" .أحــيانــا أشــعر أنــه أكــثر مــن مجــرد كــتاب ،أنــه حــالــة تــصوف ،أو ضــرب مــن الــصالة
بهيئة "حروف".
عـينان نـاعسـتان ،فـي غـوريـهما هـالـتان مـن سـواد لـيل بـهيم ،وفـي نـظرتـيهما حـزن عـميق كـأنـما
ت ــخبئان س ــرا م ــن األس ــرار ،أو أودع ف ــي محج ــري ــهما ش ــيء م ــن ت ــفاص ــيل املس ــتقبل ،وف ــي
صمتهما بالغة تغني عن ألف بيان وبيان ،تقوالن الكثير أو تقوالن ال شيء ..بلمحة !
ال أعـرف مـن الـذي قـال "وراء كـل رجـل عـظيم امـرأة" ،ولـكنه بـالـتأكـيد لـيس كـويـتيا .أغـلب رجـال
الــثقافــات األخــرى يــقولــون عــن زوجــاتــهم "رفــيقة دربــي" ،أمــا نــحن فنســتخدم عــبارة ال تــوحــي
بـأكـثر مـن دور بـيولـوجـي" ،أم الـعيال" .ال أدري ،هـل هـذا بسـبب "عـقدة" فـي عـقل الـرجـل أم
"نقص" في دور املرأة ؟!
املهــرولــون ،أراهــم كــلما الــتفت هــنا أو هــناك ..يتخــطونــك بســرعــة جــنونــية وكــأن كــل ثــانــية لــها
قــيمتها فــي حــياتــهم ،مــع أن الــحياة بــأكــملها قــد تــكون بــال قــيمة عــند أكــثرهــم .وجــودهــم زائــد
ع ــلى ال ــدن ــيا ،ال ي ــضيفون إل ــيها س ــوى ال ــكثير م ــن األس ــى وب ــقاي ــا م ــن "رم ــيم" .وج ــوه ــهم ب ــال
مـالمـح مـن كـثرة األقـنعة ،حـديـثهم يـقف بـك عـند حـافـة الـجنون ،فـإمـا أن يـرديـك وإمـا أن يـكتب
اهلل لك النجاة فتهرب .أراهم بلون واحد ..هو األبيض !
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التمييز بني السياسة والثقافة
مــحكمة بــريــطانــية أصــدرت حــكما ألــزمــت بــه إحــدى الــكنائــس املــوجــودة فــي وولثمســتو شــرق
لــندن بــعدم رفــع صــوت املــوســيقى الــكنائــسية وملــدة ال تــزيــد عــلى  20دقــيقة ،والســبب أن أحــد
املســلمني الــذيــن يــعيشون بــالــجوار مــن هــذه الــكنيسة اشــتكى مــن "اإلزعــاج" .الــرجــل املســلم
واس ــمه ب ــهاء ال ــدي ــن اش ــتكى م ــن أن ت ــران ــيم امل ــصلني أي ــام اآلح ــاد أزع ــجته وأزع ــجت ط ــفلته
ال ـ ــصغيرة ال ـ ــتي ي ـ ــبلغ ع ـ ــمره ـ ــا ع ـ ــام ـ ــا واح ـ ــدا .ف ـ ــي ح ـ ــني أن ال ـ ــقس راع ـ ــي ال ـ ــكنيسة واس ـ ــمه
أوديــتويــنبو قــال ان هــذا الــحكم تســبب فــي خــسارة ثــلثي املــصلني .أال يــحق لــنا كمســلمني أن
نعتبر هذا الحكم "انتصارا" ونطلق عليه "غزوة وولثمستو".
ب ــري ــطان ــيا ت ــكاد ت ــكون ه ــي ال ــدول ــة األوروب ــية ال ــوح ــيدة ال ــتي ي ــمكنك أن ت ــسمع ف ــيها ص ــوت
األذان ،وه ــو أم ــر م ــن س ــاب ــع املس ــتحيالت ف ــي أمل ــان ــيا أو ف ــرن ــسا ع ــلى س ــبيل امل ــثال ،وف ــي
بـريـطانـيا يـوجـد أكـبر عـدد مـن املـساجـد مـقارنـة بـبقية الـدول غـير اإلسـالمـية ،وفـيها كـما يـعلم
الج ــميع ي ــعيش املس ــلمون ب ــكل ح ــري ــة ودون خ ــوف ،ك ــما ت ــتمتع املس ــلمات ب ــكام ــل الح ــري ــة ف ــي
ل ــبس م ــا ي ــردن م ــن ح ــجاب أو ن ــقاب ،ول ــذل ــك ال غ ــراب ــة أن ت ــحتضن ل ــندن وح ــده ــا أك ــبر ج ــال ــية
عربية في العالم ،وال غرابة أيضا أن يقول عنها نزار قباني إنها "أجمل عاصمة عربية".
كـنت فـي بـاريـس الـعام املـاضـي وجـلست فـي أحـد مـطاعـم الـبيتزا ،أخـذت أقـرأ الئـحة الـطعام
ث ــم ق ــلت للج ــرس ــون :أري ــد ك ــذا ول ــكن م ــن دون لح ــم خ ــنزي ــر أج ــلكم اهلل ،ن ــظر إل ـيّ ب ــاش ــمئزاز
وق ــال :ن ــحن ن ــقدم ال ــبيتزا به ــذه امل ــكون ــات ف ــإم ــا أن ت ــأك ــلها ك ــما ه ــي وإم ــا أن تخ ــرج .ف ــي
بــريــطانــيا ربــما ال تــحتاج أن تــسأل عــن مــكونــات الــطعام حــتى ،فــقبل أن تــسأل ســتالحــظ أن
الجــرســون ســينبهك بــأن هــذه األكــلة تــحتوي عــلى لحــم خــنزيــر بمجــرد أن يــعرف مــن مــالمــحك
أنك مسلم.
ال أق ــول ه ــذا ل ــلتروي ــج أو ال ــدع ــاي ــة ل ــبري ــطان ــيا ،وإن ــما م ــن ب ــاب ال ــدع ــوة ل ــلتمييز ب ــني ال ــسياس ــة
وث ــقاف ــة ال ــشعوب ،ف ــنحن م ــع األس ــف ال ن ــميز ب ــينهما ،ون ــصدر ع ــادة أح ــكام ــنا ب ــصورة ع ــام ــة
وشــامــلة ضــد شــعوب الــعالــم بســبب مــواقــف بــعض الــسياســيني فــيها .بــريــطانــيا ســياســيا هــي
املـ ــسؤولـ ــة عـ ــن كـ ــل هـ ــذا الـ ــدمـ ــار الـ ــذي حـ ــل بـ ــالشـ ــرق األوسـ ــط ،فـ ــهي الـ ــتي زرعـ ــت الـ ــكيان
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ال ــصهيون ــي ف ــي ق ــلب ع ــامل ــنا ال ــعرب ــي م ــن خ ــالل وع ــد ب ــلفور امل ــشؤوم ،ول ــكن ث ــقاف ــة ال ــشعب
الــبريــطانــي أمــر مــختلف ،والــحياة فــيها تــجعلك تــشعر بــإنــسانــيتك وتــتذوق ربــما لــلمرة األولــى
فـي حـياتـك طـعم الحـريـة واملـساواة والـنظام ،حـتى وإن كـنت غـريـبا .أمـا مـن حـيث الـسياسـة،
فـلسنا أفـضل مـنهم ،بـل إنـنا أشـد فـتكا وظـلما خـاصـة ضـد بـعضنا الـبعض ،ويـكفي أن نـتأمـل
في وضع البدون في الكويت قبل أن ننتقد بوش االبن أو غيره.
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الحاج جرجس
ال أدري كــيف تســللت الــفلسفة الــوجــوديــة إلــى نــفسي ،وملــاذا ســيطرت عــليَّ رغــم مــا فــيها مــن
تـشاؤم وسـواد ،ربـما ألنـها انـعكاس ملـا حـولـي ،الـفلسفة الـوجـوديـة فـلسفة غـريـبة ،أظـن أن فـيها
شــيئا مــن السحــر ،تــصيب كــل مــن يــقترب مــنها فــي عــقله ،تــسحبه عــنوة إلــى محــرابــها ،وتــقف
به عند حافة الجنون ،فإما أن ترديه وإما أن يقدر اهلل له مخرجا فيهرب.
مـنذ يـومـني تـقريـبا كـنت أقـرأ روايـة "الـطاعـون" لـألديـب والـفيلسوف الـفرنـسي ألـبير كـامـو ،كـنت
أسـتمع أيـضا لـصوت فـيروز تـغني مـن بـعيد "وحـدون بـيبقوا مـتل زهـر الـبيلسان" ،وكـنت أنـظر
إلــى صــورة ملــنحوتــة مــن أعــمال الــفنان الــكويــتي الــعبقري ســامــي محــمد اســمها "حــادث ضــد
مــجهول" ،فــجأة تــوقــفت ،اكــتشفت أن هــذا "الــثالثــي" يــمثل وصــفة ســريــعة لــلجنون ،اتــصلت
بــأحــد األصــدقــاء وجــلسنا فــي احــد املــقاهــي ،عــلى أمــل أن أتخــلص مــن حــالــة اإلحــباط هــذه،
فـجأة بـدأ الحـديـث يـتجه ـ إجـباريـا ـ ألداء الـحكومـة ،فـاكـتشفت أن الحـديـث عـن حـكومـتنا يـمثل
وصفة سريعة لالنتحار.
ال أدري كـيف زرعـت فـي أدمـغتنا تـلك الـفكرة الـغريـبة ،ان جـميع أصـحاب الـديـانـات األخـرى
مـن غـير املسـلمني والـذيـن نـسميهم "كـفارا" كـما يـسمونـنا هـم بـنفس الـتسمية ،بـال أخـالق وكـل
شــيء جــائــز عــندهــم ،ال أدري إن كــانــت هــذه الــفكرة مــوجــودة عــند اآلخــريــن مــن أبــناء ثــقافــتنا
ال ــعرب ــية ول ــكنني أع ــلم أن ــها م ــوج ــودة ف ــي رأس ــي م ــنذ ك ــنا ص ــغارا ن ــلعب ف ــي ال ــشوارع .ك ــنا
ن ــذه ــب مج ــموع ــة م ــن األوالد إل ــى م ــخبز "ال ــحاج ج ــرج ــس" ف ــي ن ــاص ــية ال ــشارع ،ه ــكذا ك ــنا
نـسمع الـخبازيـن مـن غـرفـة الـفرن يـنادونـه ،الـحاج جـرجـس ،وجـرجـس هـذا رجـل صـعيدي كـبير
فـي الـسن ،ضخـم وكـرشـه مـمدود بـشكل غـريـب لـألمـام ،لـم نـكن نـرى أبـدا الـكرسـي الـذي كـان
يج ــلس ع ــليه ألن ــه ي ــصبح م ــثل ك ــرس ــي األط ــفال ف ــي ال ــروض ــة ت ــحت ج ــسمه ال ــعمالق .ل ــم ن ــكن
ن ــعرف ح ــينها م ــعنى امل ــسيحي وال ال ــيهودي ،ف ــلم ن ــسمع ب ــغير ك ــلمة "ك ــاف ــر" ل ــوص ــف ك ــل م ــن
يــخالــفنا فــي الــديــن ،كــنا نــكره "جــرجــس" دون ســبب واضــح ،مــع أنــنا كــنا نشــتري مــنه الــخبز
كل يوم.
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الخطوة رقم 2

يـقوم الـنظام الـديـموقـراطـي عـلى أسـاس املـشاركـة الـشعبية فـي صـنع الـقرار ،وهـو أمـر أصـبح
ي ــتم ف ــي ال ــبرمل ــان ــات ح ــيث ي ــتم ال ــتصوي ــت ع ــلى االق ــتراح ــات امل ــقدم ــة ل ــتمضي إرادة األك ــثري ــة،
وهــذا الــنظام يــعتمد بــشكل أســاســي عــلى مــناقــشة االقــتراحــات ودراســتها ومــن ثــم الــتصويــت
عـليها ،وهـنا نـكون فـي الخـطوة رقـم واحـد ،وعـندمـا يـتم االنـتهاء مـن الـتصويـت عـلى قـانـون مـا
واعـتماده تـتحول الـجهود الـتي كـانـت تـعارضـه أو الـتي كـانـت تـؤيـده إلـى جهـد واحـد ومشـترك
ل ــدع ــمه وض ــمان ت ــنفيذه ون ــجاح ــه ،وه ــنا ن ــدخ ــل ف ــي الخ ــطوة رق ــم  2ح ــيث ت ــبدأ ع ــملية م ــتاب ــعة
القانون الجديد ورصد نتائجه وآثاره على املجتمع ومصلحة الدولة.
مــشكلتنا فــي الــكويــت تــكمن فــي الخــطوة رقــم  ،2فــنحن أفــضل مــن يخــطط ويــقترح ويــتكتك،
فــليس لــديــنا مــشكلة فــي الخــطوة األولــى ،ولــكن مــا أن يــتم الــتصويــت عــلى قــانــون مــا ويــعتمد
حـتى تـبدأ جـهود املـعارضـني إلفـشالـه بـدال مـن دعـمه ومـحاولـة االسـتفادة مـنه كـما يحـدث فـي
بـالد اهلل الـواسـعة ،بـل تـتحول املـسألـة إلـى عـناد وصـراع شـخصي ،وتـبدأ عـملية االنـتقام مـن
ال ــحكوم ــة إذا ك ــان االق ــتراح ص ــادرا م ــنها أو م ــن املج ــلس إذا ك ــان ه ــو ص ــاح ــب االق ــتراح،
تـ ــصبح املـ ــسألـ ــة شـ ــخصية جـ ــدا لـ ــدرجـ ــة التهـ ــديـ ــد بـ ــإسـ ــقاط الـ ــوزيـ ــر أو افـ ــشال الـ ــعضو فـ ــي
االن ــتخاب ــات ،أم ــا ال ــقان ــون ذات ــه ف ــال أح ــد يه ــتم ب ــه أو ي ــكترث ،ل ــم ت ــعد امل ــسأل ــة ت ــتعلق ب ــنتائ ــج
الــقانــون الجــديــد وآثــاره الســلبية أو اإليــجابــية ،بــل بــتكسير الــرؤوس واالنــتصار الــوهــمي فــي
صراع وهمي.
م ــشكلتنا ت ــكمن ف ــي الخ ــطوة رق ــم  2ح ــيث ت ــسود ع ــقلية االن ــتقام ،وت ــترع ــرع م ــفاه ــيم الحس ــد
ال ــرخ ــيص .ع ــندم ــا دع ــا ال ــرئ ــيس ال ــساب ــق ل ــلوالي ــات املتح ــدة ب ــوش االب ــن إل ــى ش ــن الح ــرب ع ــلى
نـظام صـدام حسـني عـارضـه مـن عـارضـه فـي الـكونجـرس ،ولـكن مـا أن تـم الـتصويـت عـلى قـرار
الح ــرب ح ــتى ت ــحول الج ــميع إل ــى م ــؤي ــدي ــن ووق ــفوا ج ــميعا وراء رئ ــيسهم ،ل ــيس ح ــبا ف ــيه وال
بـقراره ،ولـكن نـزوال عـند رغـبة األكـثريـة ،فـهكذا يـسير الـنظام الـديـموقـراطـي ،حـتى وإن اعـتقد
األقـ ــلية بـ ــأن الـ ــقرار خـ ــاطئ ،فـ ــاملـ ــسألـ ــة تـ ــحولـ ــت اآلن مـ ــن املـ ــناقـ ــشة والـ ــتصويـ ــت إلـ ــى الـ ــعمل
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واإلن ــجاز وم ــن غ ــير امل ــعقول أن تس ــتمر ع ــملية ال ــصراع ع ــلى إب ــطال ال ــقرار أو ال ــقان ــون ب ــعد
إقراره وإال فما فائدة البرملان وجلسات التصويت إذا كنا ال نقبل بنتائجها ؟
قـد يـقول قـائـل بـأن قـرار األكـثريـة لـيس بـالـضرورة عـلى صـواب دائـما ،وهـناك احـتمال كـبير أن
يـكون الـقانـون الـذي يـعتمد قـانـونـا خـاطـئا وال يخـدم املـجتمع بـل يـضر بـمصالـح الـبالد والـعباد،
وه ــذا أم ــر ص ــحيح وم ــمكن ب ــال ــتأك ــيد ،ف ــهو جه ــد بش ــري ت ــشوب ــه ال ــنواق ــص وامل ــصال ــح م ــن ك ــل
نــاحــية ،ولــكن هــناك أيــضا وســائــل ســليمة يــوفــرهــا الــنظام الــديــموقــراطــي أيــضا ،ومــنها تــقييم
نـتائـج الـقرار بـعد تـطبيقه مـن قـبل املـختصني )مـؤسـسات املـجتمع املـدنـي بـشكل خـاص( ،ومـن
ثـم تـقديـم تـقاريـر مـوضـوعـية حـول اآلثـار السـلبية لهـذا الـقرار وبـالـتالـي إعـادة الـتصويـت عـليه
م ــرة أخ ــرى ف ــإم ــا أن ي ــلغى أو ي ــعدل ب ــنفس ال ــطري ــقة ال ــتي اع ــتمد ف ــيها أول م ــرة ،وه ــذه ه ــي
ال ــطري ــقة ال ــدي ــموق ــراط ــية الس ــليمة ال ــتي ي ــفترض أن ن ــعمل م ــن خ ــالل ــها ،ف ــإم ــا أن ن ــقبل به ــذا
الـنظام الـديـموقـراطـي ونـتبع قـواعـده وأصـولـه ونـحترم رغـبة األكـثريـة ،وإمـا أن نـكف عـن االدعـاء
بأننا ديموقراطيني ونتوقف عن التباهي بهذه الديموقراطية "الديكتاتورية".
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استراحة العيد
تــقبل اهلل طــاعــتكم وعــيدكــم مــبارك ،مــضى شهــر رمــضان ســريــعا نــسأل اهلل الــعلي الــقديــر أن
يــتقبل مــن الجــميع صــالــح األعــمال .فــي نــفس هــذه األيــام مــن الــعام املــاضــي كــنت فــي لــندن
لــلعالج ،وفــي أول أيــام عــيد الــفطر خــرجــت مــن شــقتي الــصغيرة ،أخــذت أجــوب شــوارع لــندن
عـلني أجـد مـن "أعـايـده ويـعايـدنـي" فـلم أجـد أحـدا .مـا أصـعب الـغربـة عـن الـوطـن ومـا أقـسى
ال ــفراق ع ــن األح ــباب ،ك ــان اهلل ف ــي ع ــون امل ــغترب ــني أي ــنما ك ــان ــوا .ف ــي األخ ــير ق ــمت ب ــمعاي ــدة
"راعي البقالة" وعدت لشقتي الصغيرة ووحدتي.
قــبل أيــام وقــع لــي حــادث بــسيط مــع شــاحــنة كــبيرة ،خــرجــنا مــن ســياراتــنا والجــميع بــخير وهلل
الحـمد ،مجـرد خـدوش بـسيطة فـي الـسيارة .سـائـق الـشاحـنة الـصعيدي كـان فـي حـالـة غـضب
شـ ــديـ ــدة ،أخـ ــذ يـ ــلومـ ــني ملـ ــاذا لـ ــم أتـ ــوقـ ــف وملـ ــاذا لـ ــم أنـ ــتبه ويـ ــصرخ "طـ ــب أعـ ــمل إيـ ــييييه أنـ ــا
دل ــوق ــتي؟" ،ق ــلت ل ــه "ي ــا ع ــم ص ــبرك ع ــلي ش ــوي ،ان ــت ت ــعورت؟ ق ــال :الاااااع ،ق ــلت :س ــيارت ــك
ج ــرال ــها ح ــاج ــة؟ ق ــال :ب ــرض ــو الااااع ،ق ــلت :ط ــيب ان ــت حتخ ــطط ال ــحادث وت ــوزع األخ ــطاء
ب ـ ــكيفك ،ه ـ ــو ان ـ ــت خ ـ ــبير ب ـ ــال ـ ــحوادث؟ ق ـ ــال :الااااع ،ق ـ ــلت ط ـ ــب اس ـ ــتنى مل ـ ــه ت ـ ــيجي ال ـ ــدوري ـ ــة
ونـشوف" .جـاءت الـدوريـة وقـام الشـرطـي بـعمل تخـطيط بـسيط لـلحادث وأحـالـنا لـلمخفر ،وفـي
امل ــخفر ع ــينك م ــا ت ــشوف إال ال ــنور ،عش ــرات امل ــصاب ــني يج ــلسون ف ــي ان ــتظار دوره ــم ل ــلدخ ــول
عــلى املــحقق ،الــدمــاء تــغطي وجــوهــهم والــجبس يــحيط بــعظامــهم مــن كــل جــانــب ،واضــح أنــهم
قـد خـرجـوا لـتوهـم مـن مـعركـة حـامـية الـوطـيس ،واضـح أيـضا أنـهم اسـتخدمـوا فـيها "العجـرات"
وال ــسكاك ــني وال ــعقال .امل ــهم ان ــتظرن ــا دورن ــا ودخ ــلنا ع ــلى امل ــحقق ب ــعد س ــاع ــتني ف ــقط ال غ ــير،
ســألــني املــحقق كــيف جــرى الــحادث ،قــلت لــه كــيت وكــيت ،ســأل الــصعيدي هــل هــذا صــحيح؟
قـال :أيـوه )أول مـرة مـا يـقول الااااع( ،قـال املـحقق :انـت غـلطان )وأشـار إلـي( ،قـلت خـير إن
ش ـ ــاء اهلل ،ق ـ ــال امل ـ ــحقق ل ـ ــلصعيدي :ت ـ ــبي تسج ـ ــل ق ـ ــضية؟ ق ـ ــال ال ـ ــصعيدي :الااااااااع ب ـ ــس
س ـ ــيارت ـ ــي ف ـ ــيها خ ـ ــدش م ـ ــن ق ـ ــوووودام ،ق ـ ــال ل ـ ــه امل ـ ــحقق :ي ـ ــعني ت ـ ــبي تسج ـ ــل ق ـ ــضية؟ ق ـ ــال
الـصعيدي :الااااع ،خـالص مـسامـح وربـنا كـريـم .خـرجـنا مـن املـخفر وشـكرت الـصعيدي عـلى
تــسامــحه ،قــال لــي وهــو يــبتسم :مــش قــووولــت لــك انــت الــلي غــلطان أصــل بــالــعقل كــده لــو أنــا
الـلي غـلطان كـنت فـرمـتك فـرم )قـالـها وهـو يـشير بحـركـة الـفرم بـيديـه ويـضحك هـههه( قـلت لـه:
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طــب لــيه بــس تــفرمــني يــا عــم ،هــو أنــا عــملت لــك حــاجــة؟ قــال :الاااااااع مــش قــصدي ،أقــصد
ســيارتــي كــانــت حــتفرم ســيارتــك ،أصــل ملــا مــوآخــزة ســيارتــك صــغيرة قــوي وســيارتــي زي مــنته
ش ــاي ــف .ق ــلت ل ــه :أه ــا ..ع ــموم ــا ح ــوووص ــل خ ــير ،وم ــشكور م ــرة ث ــان ــية ،ودل ــوق ــتي ع ــاوز م ــني
حاجة؟ قال :الاااااااااااااااع.
"كـوهـني الـساعـاتـي" رجـل بـخيل ..يـهودي كـالسـيكي ،تـوفـي ولـده فـي حـادث ألـيم ،فـكتب نـعيا
صـغيرا فـي إحـدى الـصحف الـبريـطانـية يـقول فـيه "يـنعى كـوهـني ابـنه الـذي تـوفـي فـي حـادث
ألـيم ،ويـذكـر زبـائـنه بـأن املحـل مـفتوح ومسـتمر فـي خـدمـتهم ،ويـعلن عـن وصـول دفـعة جـديـدة
من الساعات السويسرية الفاخرة" )حلل فلوس اإلعالن وزيادة(.
ق ــال ال ــرئ ــيس ال ــقذاف ــي ل ــلرئ ــيس ال ــفرن ــسي س ــارك ــوزي :ان ــتو ط ــلعتوا ال ــقمر ل ــكن اح ــنا راح
نسـبقكم ونـطلع لـلشمس .ضـحك الـرئـيس سـاركـوزي ورد عـليه :سـاعـتها راح تحـرقـكم الـشمس،
قال الرئيس القذافي :ال احنا منتبهني للنقطة هذي ،راح نروح بالليل مش بالنهار !
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في رأسي شيطان يعبث
كـنت صـغيرا أجـلس فـي مـقعدي فـي آخـر الـفصل ،ال أذكـر تـمامـا فـي أي عـام ألنـني ال أذكـر
ب ــالتح ــدي ــد ف ــي أي س ــنة دراس ــية ح ــدث ــت ه ــذه ال ــحكاي ــة ،ول ــكنها ب ــال ــتأك ــيد ك ــان ــت ف ــي امل ــرح ــلة
االبـتدائـية ،فـجأة أشـار مـعلمي بـإصـبعه الـغليظ نـحوي وقـال بـصوت قـبيح "اقـرأ يـابـني بـصوت
عـال مـن بـدايـة الـسورة" ،قـرأت بـارتـباك ،أذكـر جـيدا مـاذا قـرأت) ،هـو اهلل الـذي ال إلـه إال هـو
الـحي الـقيوم( .قـال مـعلمي "بـس ،أوقـف هـنا ..عـارفـني يـا والد لـيه ربـنا قـال )هـو اهلل( ولـم يـقل
)أن ــا اهلل(؟ ..ل ــم ي ــجب أح ــد م ــنا ب ــال ــطبع ع ــلى ه ــذا ال ــسؤال ال ــغري ــب ،ال ــغري ــب ع ــلى م ــسام ــعنا
وعــلى عــقولــنا الــصغيرة أيــضا ،وكــيف لــنا أن نــعرف ونــحن يــزج بــنا فــي هــذه املــعتقالت الــتي
تـسمى عـبثا بـاملـدارس ،لـتنزع عـنا كـل قـدرة عـلى الـتفكير ،ونـتحول إلـى مجـرد "قـطيع" ال يـملك
إال أن "يسمع الكالم“ !
أكـمل مـعلمي ،هـااا ..محـدش عـارف لـيه ربـنا قـال )هـو اهلل( ومـقالـش )أنـا اهلل(؟ أنـا أقـولـكم..
ألن اهلل س ــبحان ــه وت ــعال ــى ل ــو ق ــال )أن ــا اهلل( ي ــبقى ح ــنقرأه ــا إح ــنا إي ــه؟ )أن ــا اهلل( ..ي ــعني ك ــل
واحد فينا حيقول )أنا اهلل( وده حراااااااااااااام ..فاهمني ؟
كــنت أســتمع لــكلمات مــعلمي بــإنــصات غــريــب ،عــلى غــير الــعادة ،وال أدري مــا الــذي حــركــني
حــينها ،أي نــزغ مــن الــشيطان أصــابــني وقــتها ،فــقمت وبســرعــة أقــلب صــفحات كــتاب الــتربــية
اإلسـالمـية بـني يـدي ،أفـتش وأفـتش عـن شـيء وكـأنـني أعـرفـه ،أسـابـق الـثوانـي لـلوصـول إلـيه..
وبـالـفعل وصـلت ،ولسـت أدري كـيف؟ رفـعت يـدي وقـلت ملـعلمي "ولـكن يـا أسـتاذ فـي هـذه اآليـة
م ـ ــكتوب )أن ـ ــا اهلل( وه ـ ــي ف ـ ــي ال ـ ــقرآن أي ـ ــضا .س ـ ــدد امل ـ ــعلم إل ـ ــي ن ـ ــظرة ي ـ ــتطاي ـ ــر م ـ ــنها ال ـ ــنار
والغضب ،وصرخ علي بصوت مرعب "اخرس يا كلب".
خــرســت ،غــير أن الــشيطان فــي رأســي لــم يخــرس ،أعــلم ذلــك جــيدا بــيني وبــني نــفسي ،فــمنذ
ذلك الحني وأنا أشعر به وهو يعبث في رأسي.
مــا أبــشع الــقسوة فــي تــعليم الــديــن ،ومــا أبــعد مــدارســنا عــن الــرفــق والــلني .مــا زلــت أذكــر مــن
بـني كـل املـعلمني الـذيـن درسـونـي مـنذ االبـتدائـية إلـى الـثانـويـة فـقط أولـئك الـقساة ،ولسـت أذكـر
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م ــنهم س ــوى ع ــنفهم وت ــعنيفهم وغ ــضبهم ال ــجام ــح ب ــال س ــبب .ق ــال أينش ــتاي ــن "ال ــتعليم ه ــو م ــا
يتبقى للمرء بعد أن يترك املدارس".

399

الدين والنظم االجتماعية
إن أي ت ــنظيم اج ــتماع ــي ي ــتضمن م ــعنيني األول وظ ــيفي ي ــتعلق ب ــال ــجهود امل ــبذول ــة م ــن أج ــل
تـحقيق أهـداف مـعينة مـثل تـأمـني السـلع والخـدمـات ،والـثانـي بـنائـي يـتعلق بـما يـنشأ عـن هـذه
الــجهود مــن "نــظم اجــتماعــية" تــختص بــتحقيق املــعنى الــوظــيفي كــالــنظام الــتعليمي والــنظام
الــصحي والــنظام االقــتصادي والــسياســي وكــذلــك الــديــني .بهــذا املــعنى نــفهم أن الــديــن )أي
دي ــن س ــماوي أو غ ــير س ــماوي( ه ــو ف ــي ال ــنهاي ــة "ن ــظام اج ــتماع ــي" ل ــه م ــال ــه وع ــليه م ــا ع ــليه
ك ــسائ ــر األن ــظمة االج ــتماع ــية األخ ــرى م ــادام ــت ه ــناك مج ــموع ــة م ــن ال ــجهود وال ــعناص ــر ال ــتي
تهدف إلى تحقيق شيء )العبادة واملعامالت( ويمارس داخل املجتمع بصورة جماعية.
مـن الـغريـب أال تـتضمن صـحائـف التخـرج فـي جـميع تـخصصات كـلية الشـريـعة أي مـقرر عـن
ع ــلم االج ــتماع ،ول ــذل ــك ن ــالح ــظ أن م ــعظم ال ــدراس ــات واألب ــحاث الش ــرع ــية م ــغلقة ع ــلى ذات ــها
وتـدور فـي حـلقة الـصراعـات ذاتـها الـتي انـطلقت بـعد وفـاة الـرسـول صـلى اهلل عـليه وسـلم ولـم
ت ــقدم ه ــذه ال ــعلوم ح ــلوال ع ــملية ن ــاج ــحة ل ــلمشكالت ال ــدي ــنية ذات ال ــطاب ــع االج ــتماع ــي ال ــبحت.
اإلســالم يــتضمن إلــى جــانــب الــعقيدة والــعبادات جــانــب املــعامــالت )وهــنا نــكون بــالتحــديــد فــي
مــجال عــلم االجــتماع( وبــالــتالــي مــن غــير املــعقول فــصل الشــريــعة عــن فــهم املــجتمع وطــبيعة
الـ ــتغير االجـ ــتماعـ ــي ،بـ ــل حـ ــتى الـ ــعبادات ذاتـ ــها واألحـ ــكام املـ ــتعلقة بـ ــها تـ ــتطلب فـ ــهما جـ ــيدا
لـلنظريـات االجـتماعـية حـتى نـضمن عـملية ضـبط الـفتاوى الشـرعـية ،ولـيس أدل عـلى ذلـك مـن
الـ ـ ــخالف الـ ـ ــذي تـ ـ ــعيشه املـ ـ ــجتمعات اإلسـ ـ ــالمـ ـ ــية حـ ـ ــول الـ ـ ــحجاب والـ ـ ــعصمة وخـ ـ ــروج املـ ـ ــرأة
والـتعامـالت الـتجاريـة وغـيرهـا بسـبب غـياب الـدراسـات االجـتماعـية عـن دائـرة الـبحث الشـرعـي.
وم ــن ه ــنا أع ــتقد أن ــه م ــن ال ــضروري أن ت ــتضمن م ــناه ــج ك ــلية الش ــري ــعة بج ــميع ت ــخصصات ــها
م ــقرر م ــبادئ ع ــلم االج ــتماع ل ــفهم ه ــذا ال ــعلم وم ــصطلحات ــه األس ــاس ــية ،وم ــقرر ال ــنظري ــات
االج ــتماع ــية ل ــفهم ط ــبيعة ال ــنظم وال ــظواه ــر االج ــتماع ــية وال ــتفسيرات امل ــختلفة ل ــها ع ــلى األق ــل
حتى يسهل بعد ذلك فهم الدين وتقديمه للمجتمع بصورة سليمة.
أمــا األغــرب فــهو الحــديــث عــن اتــجاهــات ديــنية تــتأرجــح بــني الــعودة لــلتراث )االتــجاه الســلفي(
والــقطيعة مــع الــتراث )االتــجاه الــليبرالــي( واالتــجاه الــتوفــيقي بــينهما بــمعزل عــن مــبادئ عــلى
االجــتماع ،مــع أن الحــديــث هــنا وإن كــان ديــنيا إال أنــه يــتعلق بــاملــجتمع ،فــالحــل فــي تــصور
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االت ــجاه الس ــلفي ال ــذي ي ــرى أن "امل ــجتمع" اإلس ــالم ــي ف ــي ع ــصر ال ــرس ــول ص ــلى اهلل ع ــليه
وســلم والخــلفاء الــراشــديــن هــو الــنموذج املــثالــي الــذي يــنبغي أن يــحتذى ،ال يــقول لــنا هــل مــن
امل ــمكن ف ــعليا ت ــكرار تج ــرب ــة ه ــذا امل ــجتمع ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن ،ه ــل ه ــناك أوج ــه ت ــشاب ــه ب ــني
خــصائــص املــجتمع اإلســالمــي فــي عــصر الــرســول صــلى اهلل عــليه وســلم والخــلفاء الــراشــديــن
وامل ــجتمع اإلس ــالم ــي الح ــدي ــث؟ ف ــالح ــدي ــث ه ــنا ع ــن "م ــجتمع" والب ــد م ــن ف ــهم أب ــعاده وط ــبيعته
ون ــظمه ق ــبل ال ــحكم ع ــلى م ــا ي ــصلح ل ــه وم ــا ال ي ــصلح .وف ــي امل ــقاب ــل الي ــزال ال ــبحث "الش ــرع ــي
االج ــتماع ــي" غ ــائ ــبا ح ــتى ال ــيوم ع ــن ك ــثير م ــن امل ــسائ ــل ال ــتي ت ــشكل ع ــصب ال ــخالف ــات ف ــي
املـجتمع اإلسـالمـي الحـديـث ،ومـن أهـمها الـخالف املـذهـبي والـطائـفي الـناتـج عـن عـدم الـتمييز
بدقة بني ما هو إلهي قطعي وما هو اجتماعي متغير.
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متاهات
وح ــيدا ك ــان ي ــسير ع ــلى ك ــورن ــيش ال ــروش ــة ف ــي إح ــدى ل ــيال ــي ب ــيروت ال ــباردة ،م ــنظر البح ــر
وخــطى الــعشاق وانــعكاس األضــواء عــلى ســطح املــاء كــلها كــانــت تــخترق فــي أعــماقــه أســوار
الضج ــر .ف ــاج ــأت ــه ب ــندائ ــها م ــن ب ــعيد :ت ــعال ..ت ــعال أق ــول ــك .س ــيدة ف ــي م ــنتصف ال ــعمر ت ــلبس
ث ـ ــياب ـ ــا ب ـ ــدوي ـ ــة ،رب ـ ــما ك ـ ــان ـ ــت م ـ ــن ال ـ ــجنوب ،ت ـ ــوق ـ ــف وف ـ ــي لح ـ ــظات م ـ ــرت بس ـ ــرع ـ ــة أخ ـ ــذ ي ـ ــقلب
االحـتماالت ،فـماذا عـساهـا تـريـد؟ ربـما تـكون مـتسولـة ،ال بـأس سـأعـطيها مـا تـجود بـه الـنفس،
قد تكون "نصابة" ،أستغفر اهلل كيف حكمت عليها بهذه السرعة !
خطواتها بطيئة ،ملاذا ال تسرع؟ اقترب هو لتقليص املسافة ،وتقليص حالة الفضول أيضا.
قـالـت لـه السـالم عـليكم يـا "خـوي" ،وعـليكم السـالم أهـلني ،تـعال أشـوف لـك الـفال ،مـشكورة ال
أريـد .ومـضى فـي طـريـقه غـير أنـها ألـحت عـليه ،وظـلت تـتبعه فـي خـطاه .تـعال أقـولـك وأعـلمك
الــصحيح ،يــا ســتي مــشكورة ال أريــد "واســتمر فــي املــسير" ،تــعال أقــولــك عــلى الــلي شــاغــل
بــالــك و ،...الــلي شــاغــل بــالــي أعــرفــه وال أحــتاج إلــى أحــد لــيخبرنــي عــنه فــأرجــو أن تــتركــيني
"وم ــضى غ ــير أن ــها الت ــزال ت ــحث الخ ــطى م ــن ورائ ــه ،وت ــصر ع ــلى أن ت ــدخ ــل ق ــلبه وت ــحفر ف ــي
أعــماقــه" ،تــعال أشــوف لــك الــفال ،اســمعني بــس وال تــعطيني شــي "يســتمر فــي املــشي دون
أن يـ ــرد" ،أقـ ــولـ ــك ال تـ ــعطيني فـ ــلوس بـ ــس اسـ ــمعني ..هـ ــذا مـ ــو دجـ ــل ال تـ ــخاف ،أشـ ــوف لـ ــك
النصيب بس .نصيبي أخذته خالص "يبتسم".
ال مـو خـالص "قـالـتها بـثقة" ،تـسارعـت الـنبضات فـي قـلبه ،وتـزايـدت كـمية الـدمـاء فـي عـروقـه،
الحــظت ارتــباكــه فــزادت عــليه :انــت تــحب ،عــطني ايــدك وأنــا أقــول لــك الــلي يــريــح بــالــك .بــضع
قـطرات مـن الـعرق بـدأت تـتصبب مـن جـبينه ،أصـبح غـير قـادر عـلى إخـفاء حـالـة االرتـباك فـي
مـحياه ،يـعرف فـي داخـله أنـها تـكذب ،أنـه دجـل وشـعوذة ،غـير أن الـفضول جـارح قـالـت :طـيب
أق ــول ــك اس ــمها ع ــلشان ت ــصدق ــني؟ ت ــوق ــف ،ال ــتفت ن ــاح ــية ال ــيمني وأط ــلق ب ــصره إل ــى "صخ ــرة
الـحب" فـي عـمق البحـر ،تـردد ..أنـفاسـه تـتصاعـد ،تـردد أكـثر ..ثـم وفـي لحـظة اسـتسالم قـال:
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طــيب ..تــفضلي يــدي وقــولــي مــا عــندك ،ولــكن بــعدهــا تــتركــيني أوكــي؟ ردت بــضحكة غجــريــة:
 ..yesتراني أحجي انجليزي بعد ههههه.
ضــحكتها بــاردة ،وشــعوره بــالــفضول بــات أقــوى .قــالــت :اســمها ) ،(...رعــشة خــفيفة أصــابــت
أطــرافــه ..تــصلبت شــرايــينه ..وتحجــرت مــقلتاه ،صــمت للحــظات كــن كــاألعــوام ،أخــذ يســتغفر
ويــقرأ املــعوذات ويســتعيذ بــاهلل مــن الــشيطان الــرجــيم ،ولــكنها ظــلت تــهمهم وتــزيــد عــليه وتــؤمــله
ب ـ ــما ي ـ ــخبؤه ل ـ ــه ال ـ ــقدر ،واص ـ ــل امل ـ ــشي وه ـ ــواج ـ ــس ال ـ ــكون ك ـ ــلها أص ـ ــبحت ت ـ ــدور ف ـ ــي رأس ـ ــه،
واس ــتمرت ه ــي ت ــتبعه ،ب ــات ــت ت ــزع ــجه ،م ــثل ح ــصاة ف ــي ح ــذائ ــه ،ل ــكنه س ــارع الخ ــطى ...وف ــي
لحــظتني مــن الــزمــان غــاب عــنها ،وكــأنــه يــريــد الهــرب مــن ســماع شــيء قــد يــحبسه فــي دهــالــيز
ذلك العالم املرعب !
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جدار برلني
بـعد أيـام سـتحتفل أملـانـيا ومـعها الـعالـم بـذكـرى مـرور  20عـامـا عـلى سـقوط جـدار بـرلـني ،ذلـك
الجـدار الـذي قـام عـام  1961لـيمزق أملـانـيا ويـفرق شـعبها ويـفصل الـعالـم إلـى كـتلتني شـرقـية
شــيوعــية وغــربــية رأســمالــية بــكل مــا يحــمله ذلــك الــتقسيم مــن ويــالت ومــعانــاة كــابــدهــا مــاليــني
البشر لسنوات عديدة بال معنى.
ج ــدار ب ــرل ــني ل ــم ي ــكن مج ــرد حج ــر ي ــعزل ال ــشعوب ع ــن االل ــتقاء ،ب ــل ك ــان وس ــيلة ل ــلتمييز ب ــني
الناس فتسبب في تغيير مسيرة التاريخ ومالمح الثقافة.
والــيوم عــندمــا يــنظر املــرء إلــى أملــانــيا بــعد تــلك التجــربــة الــقاســية والــدمــار الــهائــل الــذي خــلفته
تـلك الحـروب الـعبثية يجـد نـفسه مـذهـوال أمـام عـظمة هـذا الـشعب الـذي تـجاوز كـل آالمـه وطـوى
صــفحة مــظلمة مــن تــاريــخه لــيصنع مــن جــديــد دولــة مــوحــدة وعــظيمة قــدمــت للبشــريــة أضــعاف
مــا أخــذت .فــتحية لهــذه الــشعوب الــحية الــتي تــتعلم مــن أخــطائــها وتــتجاوز مــآســيها وتــنهض
فوق خرائبها.
قـبل أيـام وفـي شهـر مـايـو املـاضـي تحـديـدا احـتفلت الـيمن أيـضا بـذكـرى مـرور  20عـامـا عـلى
ال ــوح ــدة ب ــني ال ــيمن ال ــشمال ــي وال ــيمن ال ــجنوب ــي ،وب ــعد أق ــل م ــن شه ــر واح ــد ق ــام ــت ب ــني أب ــناء
ال ــبلد ال ــواح ــد ح ــرب أه ــلية وأص ــوات ت ــنادي ب ــإل ــغاء ال ــوح ــدة واالن ــفصال وال ــعودة إل ــى امل ــرب ــع
األول ،إلى حالة حرب بدائية.
وبـعد أيـام قـليلة أيـضا سـتحتفل الـكويـت بـذكـرى مـرور  18عـامـا عـلى تحـريـرهـا مـن االحـتالل
ال ــعراق ــي ،ب ــعد أن اح ــتفل ال ــعراق ــيون أن ــفسهم ق ــبل أي ــام ب ــمرور  6أع ــوام ع ــلى خ ــالص ــهم م ــن
ذاك ال ــنظام ال ــدم ــوي ال ــبائ ــس ،وم ــع ذل ــك نج ــد أن ــفسنا ال ــيوم ف ــي ح ــال ــة ش ــد وص ــراع م ــع ه ــذا
البلد واجترار لخطاب ثوري حصد أرواح املاليني من األبرياء بال ذنب.
أوروبـا عـانـت مـن مـاضـيها ولـكنها تـجاوزتـه وبـنت عـلى أنـقاض ذاك املـاضـي حـضارة إنـسانـية
تنهـل مـن مـعينها شـعوب الـعالـم أجـمع ،اسـتبدلـت أنـظمتها الـشمولـية بـأنـظمة ديـموقـراطـية يـتم
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فـيها تـبادل السـلطة بـتنافـس سـلمي وحـضاري فـتقدمـت ،ونـحن ال نـزال نـجتر املـاضـي ونـعيش
ع ــلى ال ــصراع ــات االث ــنية وال ــعرق ــية وال ــدي ــنية ذات ــها م ــنذ ع ــصر ال ــجاه ــلية وال ن ــزال نس ــتخدم
كـلمات مـثل أبـناء الـقبائـل والـعوائـل واملـناطـق الـداخـلية والـخارجـية وكـأن الـزمـن ثـابـت عـندنـا ال
يتح ــرك ،ص ــراع ــنا ال ي ــختلف ع ــن ص ــراع أج ــدادن ــا ال ــذي ــن اق ــتتلوا  40ع ــام ــا بس ــبب س ــباق
ل ــلخيول ،إن ــها ال ــعقلية ذات ــها وال ــعناد ذات ــه ،ع ــقلية "داح ــس وال ــغبرا" وال ــصراع ع ــلى الس ــلطة
والـثروة ومـاليـني الـجوعـى يـبحثون عـن رغـيف الـعيش ،مـشاكـلنا بـدائـية جـدا نـعيش فـي 2009
بعد امليالد وكأننا في  2009قبل امليالد.
شـعوب الـعالـم تـتقدم وتـطور أنـظمتها ووسـائـل تـرفـيهها وجـمالـيات مـدنـها ونـحن ال نـزال نـبحث
فــي األســس والــبدايــات ونــفرح ونــحتفل بــمناســبة "مــصافــحة" زعــمائــنا وقــادتــنا وبــناة نــهضتنا
وتــقدمــنا وتــطورنــا الــوهــمي ،فــماذا قــدمــنا للبشــريــة؟ ال شــيء ،ال شــيء عــلى اإلطــالق ،فــنحن
أمة تعيش على أقبح ما في ماضيها من تفاهات.
عشـرون عـامـا فـقط مـضت عـلى سـقوط جـدار بـرلـني وقـيام وحـدة أوروبـا ونـهضتها مـن جـديـد،
خــمسون عــامــا فــقط مــضت عــلى نــهضة كــوريــا وتــقدمــها 30 ،عــامــا فــقط مــضت عــلى نــهضة
مــالــيزيــا وتــفوقــها 10 ،ســنوات فــقط مــضت عــلى تــحول ســنغافــورة مــن بــلد متخــلف إلــى الــبلد
الـخامـس بـالـتعليم عـلى مسـتوى الـعالـم ،وانـظروا إلـى تـركـيا وإيـران والـهند والـصني والـيابـان،
انــظروا إلــى الــعالــم مــن شــرقــه إلــى غــربــه فــماذا تجــدون؟ كــل شــعوب الــعالــم تــتطور وتــتجاوز
مــاضــيها إال نــحن أمــة التخــلف والــفوضــى ألن الــعقل الــعربــي عــلى مــا يــبدو لــيس فــيه خــاليــا
التفكير املنطقي املوجودة في عقول بقية البشر.
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تلغراف هوفل !
يــرى كــثير مــن املــؤرخــني أن الــهولــوكــوســت كــانــت مــن أكــثر عــمليات اإلبــادة الجــماعــية تــنظيما
وتــطورا إذ كــان لــدى الســلطات الــنازيــة "قــائــمة" دقــيقة بــأعــداد وأســماء وعــناويــن الــيهود املــراد
ت ــصفيتهم ،وم ــن ب ــني ال ــوث ــائ ــق امل ــهمة ف ــي ت ــلك امل ــرح ــلة ت ــلغراف أرس ــله ه ــيرم ــان ه ــوف ــل )ال ــرج ــل
ال ــثان ــي امل ــسؤول ع ــن ع ــمليات ال ــتصفية( إل ــى ه ــتلر ي ــخبره ع ــن ت ــطور ال ــعملية وأع ــداد ال ــيهود
الـذيـن تـمت تـصفيتهم فـي غـرف الـغاز حـتى أصـبحت هـذه الـوثـيقة )تـلغراف هـوفـل( أحـد أهـم
ال ــوث ــائ ــق ال ــتي اس ــتند إل ــيها ال ــيهود ف ــي م ــحاك ــمات ن ــورم ــبرغ .ال أع ــرف مل ــاذا أت ــذك ــر ه ــذا
ال ــتلغراف ك ــلما ق ــرأت ال ــبيان ــات ال ــصادرة ع ــن وزارة ال ــداخ ــلية وال ــتي تتح ــدث ف ــيها "ق ــوائ ــم"
بـأسـماء وعـناويـن وأرقـام حـسابـات الـبنوك لـعدد كـبير مـن املـواطـنني مـمن قـامـوا بـتصفح مـواقـع
إبــاحــية أو تجــمهروا فــي ســاحــة اإلرادة لــلتعبير عــن رأيــهم و"سخــطهم" مــن ضــعف الــحكومــة
وجمودها.
ال أس ــتطيع أن أق ــتنع ص ــراح ــة ب ــأن ه ــدف وزارة ال ــداخ ــلية م ــن ه ــذه ال ــقائ ــمة ال ــسوداء ح ــماي ــة
امل ــواط ــنني م ــن ت ــصفح امل ــواق ــع اإلب ــاح ــية ،وإال ف ــأي ــن دوره ــا م ــن ال ــقنوات ال ــفضائ ــية وأجه ــزة
االســتقبال املــفتوحــة الــتي تــباع عــلنا بــاملــحالت ،وأيــن دورهــا مــن شــقق الــدعــارة الــتي يــعرفــون
مــواقــعها جــيدا ويــعرفــون مــرتــاديــها ،وأيــن دورهــم مــن "مــصانــع" الخــمور املحــلي فــي الجــليب
وغــيرهــا والــتي أصــبحت مــناطــق غــير كــويــتية بــالــكامــل ،وأيــن دورهــم مــن تحــرشــات املــراهــقني
بـبنات خـلق اهلل فـي األسـواق والـشوارع ،وأيـن دورهـم مـن حـرب الـشوارع الـتي بـاتـت تـحصد
أرواح البشــر بــاملــئات فــي حــوادث عــبثية ،وأيــن دورهــم مــن الــعمالــة الــسائــبة الــذيــن يــتسولــون
ع ــند إش ــارات امل ــرور وأي ــن ..وأي ــن؟ ل ــو ك ــان ــت وزارة ال ــداخ ــلية ح ــري ــصة ب ــال ــفعل ع ــلى ح ــماي ــة
املـجتمع مـن السـلوكـيات الـضارة لـوجهـت جـهودهـا إلـى هـذه املـظاهـر الـتي تهـدد أمـن املـجتمع
بـدال مـن تـفرغـها لـلتجسس عـلى عـباد اهلل وتـشكيل قـوائـم بـأسـماء وعـناويـن وأرقـام تشـبه قـوائـم
النازيني ضد اليهود.
يـا لـها مـن انـتكاسـة كـبرى أن تـتحول الـكويـت ،هـذا الـبلد الـذي يفتخـر أهـله بـمساحـة الحـريـة
واألمـ ــان ،إلـ ــى دولـ ــة بـ ــولـ ــيسية تـ ــطارد وزارة الـ ــداخـ ــلية فـ ــيها املـ ــواطـ ــنني وتـ ــرصـ ــد تحـ ــركـ ــاتـ ــهم
وتـتجسس عـلى تـصرفـاتـهم الـشخصية وتـدون لـهم قـوائـم وتـنصب كـامـيرات مـراقـبة فـي أمـاكـن
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تج ــمعات ــهم الس ــلمية ،وال ن ــدري أي م ــصيبة أخ ــرى ف ــي ج ــعبة "ح ــماة ال ــوط ــن" رب ــما ت ــكشف
عـنها األيـام الـقادمـة .قـائـمة وزارة الـداخـلية الـسوداء وتـصريـح املـسؤولـني عـنها ال تـدل إال عـلى
لـغة تهـديـد مـبطن تشـبه لـغة تهـديـد املـحافـظني الجـدد لـدول الـعالـم ،فـهي قـائـمة مـفتوحـة وتـتسع
بـالـتأكـيد لـكل شـخص غـير مـرغـوب فـيه ،تـمامـا كـما اتـسعت قـائـمة "اإلرهـابـيني" عـند املـحافـظني
الجدد.
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مقتطفات من خطاب كلينتون
أل ــقت ال ــسيدة ه ــيالري ك ــلينتون وزي ــرة ال ــخارج ــية األم ــيرك ــية خ ــطاب ــا ف ــي مج ــلس ال ــعالق ــات
الــخارجــية تــضمن الــعديــد مــن الــنقاط املــهمة ،ولــكن األهــم فــي هــذا الخــطاب ربــما يــكون فــي
"قــيم" الــعمل الــتي أصــبحنا نــفتقدهــا فــي الــكويــت مــع األســف الشــديــد ،فــتأمــلوا فــي خــطاب
ال ــسيدة ك ــلينتون وك ــيف تتح ــدث ع ــن ال ــرئ ــيس أوب ــام ــا ال ــذي ن ــافس ــته ع ــلى ال ــرئ ــاس ــة وح ــاول ــت
جــاهــدة الــتفوق عــليه لــلوصــول إلــى الــبيت األبــيض ،انــظروا كــيف تــحول الــتنافــس إلــى تــعاون
بـعد انـتهاء االنـتخابـات ألن الهـدف اآلن هـو مـصلحة أمـيركـا ،فـأيـن نـحن مـن هـذه الـقيم وملـاذا
يــتحول الــتنافــس عــندنــا إلــى صــراع وخــصومــة فــاجــرة تســتخدم فــيها كــل املــمنوعــات؟ وقــبل أن
ن ــورد م ــقتطفات م ــن خ ــطاب ال ــسيدة ك ــلينتون الب ــد م ــن ت ــقدي ــم ك ــلمة ش ــكر ل ــألخ ال ــعزي ــز ح ــات ــم
قربي املسؤول اإلعالمي بالسفارة األميركية الذي زودنا بهذه املادة.
"لـقد قـادنـا الـرئـيس أوبـامـا إلـى الـتفكير خـارج الحـدود املـعتادة ،فـقد أطـلق حـقبة جـديـدة مـن
الــتواصــل الــقائــمة عــلى املــصالــح املشــتركــة ،والــقيم املشــتركــة واالحــترام املــتبادل ،ونــحن نــتجه
إلــى األمــام ،وبــاالعــتماد عــلى عــوامــل قــوة أمــيركــا الــفريــدة ،عــلينا الــدفــع قــدمــا بهــذه املــصالــح
عــبر الشــراكــة وأن نــروج لــلقيم الــعاملــية عــبر قــوة قــدوتــنا وعــبر تــمكني الــناس ،وبهــذه الــطريــقة،
نس ــتطيع ص ــوغ االت ــفاق ال ــعام ال ــعامل ــي امل ــطلوب ل ــدح ــر الته ــدي ــدات وإدارة امل ــخاط ــر واغ ــتنام
فــرص الــقرن الــحادي والعشــريــن ،أمــيركــا ســتظل دائــما قــائــدا عــاملــيا مــا دمــنا مخــلصني ملــثلنا
ون ــتبنى االس ــترات ــيجيات ال ــتي ت ــناس ــب ال ــزم ــن ال ــذي ن ــعيشه ،وع ــليه ف ــإن ــنا س ــنمارس ال ــقيادة
األمــيركــية لــبناء الشــراكــات وحــل املــشاكــل الــتي ال تســتطيع دولــة لــوحــدهــا حــلها ،وســوف نــتبع
سـياسـات لحشـد املـزيـد مـن الشـركـاء وتـحقيق الـنتائـج .وفـي تـعاطـينا مـع الـسياسـة الـخارجـية،
عــلينا أن نــتعامــل مــع الــقضايــا املــلحة ،املــهمة ،والــطويــلة األجــل فــي وقــت واحــد .غــير أنــه وفــي
حــني أنــنا نــضطر إلــى الــقيام بــأكــثر مــن مــهمة فــي وقــت واحــد يــجب أن تــكون لــديــنا أولــويــات،
وهـي الـتي لـخصها الـرئـيس أوبـامـا فـي الخـطب الـتي ألـقاهـا مـن بـراغ إلـى الـقاهـرة ،فـموسـكو
أوكــرانــيا .إنــنا نــريــد عــكس مــسار انــتشار األســلحة الــنوويــة ،ومــنع اســتخدامــها ،وبــناء عــالــم
خ ــال م ــن ته ــدي ــدات ــها .ن ــري ــد أن نه ــزم ون ــدح ــر اإلره ــاب ــيني ون ــتصدى ل ــلمتطرف ــني ال ــعنيفني م ــع
الـتواصـل مـع املسـلمني حـول الـعالـم .نـريـد أن نـشجع ونسهـل تـحقيق سـالم شـامـل فـي الشـرق
األوسـ ــط .نـ ــريـ ــد الـ ــسعي إلـ ــى تـ ــحقيق تـ ــعاف ونـ ــمو اقـ ــتصادي عـ ــاملـ ــي – عـ ــن طـ ــريـ ــق تـ ــقويـ ــة
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اق ــتصادن ــا ،وال ــدف ــع ق ــدم ــا ب ــأج ــندة ت ــنمية نش ــطة ،وت ــوس ــيع ال ــتجارة الح ــرة وامل ــنصفة ،وزي ــادة
االستثمارات التي توفر فرص العمل الكريمة.
نـريـد أن نـتصدى لـلتغير املـناخـي ،وأن نـزيـد أمـن الـطاقـة ،وأن نـضع األسـاس ملسـتقبل مـزدهـر
تســتخدم فــيه الــطاقــة الــنظيفة .نــريــد أن نــدعــم ونــشجع الــحكومــات الــديــموقــراطــية الــتي تحــمي
الــحقوق وتــقدم الــنتائــج لــشعوبــها .ونــعتزم الــدفــاع عــن حــقوق اإلنــسان فــي كــل مــكان .وســواء
ف ـ ــي أم ـ ــيرك ـ ــا ال ـ ــالت ـ ــينية أو ف ـ ــي ل ـ ــبنان أو إي ـ ــران أو ل ـ ــيبيري ـ ــا ،ف ـ ــإن أول ـ ــئك ال ـ ــذي ـ ــن ت ـ ــلهمهم
الـديـموقـراطـية ،أولـئك الـذيـن يـفهمون أن الـديـموقـراطـية هـي أكـثر مـن مجـرد إجـراء االنـتخابـات
– أي أن عــليها أيــضا أن تحــمي حــقوق األقــليات وحــريــة الــصحافــة وعــليها أن تــبني أجهــزة
ق ــضائ ــية ق ــوي ــة ،ك ــفؤة ومس ــتقلة ،وت ــبني امل ــجال ــس التش ــري ــعية وال ــوك ــاالت ال ــتنفيذي ــة ،وامل ــلتزم ــة
ب ــال ــدي ــموق ــراط ــية ل ــتقدي ــم ال ــنتائ ــج – ه ــؤالء ال ــناس ه ــم ال ــذي ــن سيج ــدون أن األم ــيرك ــيني ه ــم
أصـدقـاؤهـم ،ولـيسوا خـصومـهم .وكـما أوضـح الـرئـيس أوبـامـا فـي غـانـا األسـبوع املـاضـي ،فـإن
ه ــذه ال ــحكوم ــة س ــتداف ــع ع ــن ال ــحكم ال ــشفاف ال ــخاض ــع ل ــلمحاس ــبة ،وس ــتدع ــم أول ــئك ال ــذي ــن
يعملون لبناء املؤسسات الديموقراطية أينما يعيشون.
ل ــقد أق ــيمت م ــؤس ــسات ــنا ال ــعامل ــية واإلق ــليمية ل ــعال ــم خ ــضع ل ــتحول ،وب ــال ــتال ــي ي ــجب ت ــحوي ــلها
وإصـالحـها كـذلـك .وكـما أعـلن الـرئـيس أوبـامـا عـقب قـمة الـدول الـثمانـي األخـيرة فـي إيـطالـيا،
فـإنـنا نـسعى ملـؤسـسات "تجـمع بـني الـكفاءة والـقدرة عـلى الـعمل بـصورة جـامـعة" .ومـن األمـم
املتحـ ــدة إلـ ــى الـ ــبنك الـ ــدولـ ــي ،ومـ ــن صـ ــندوق الـ ــنقد الـ ــدولـ ــي إلـ ــى مجـ ــموعـ ــة الـ ــدول الـ ــثمانـ ــي
ومج ــموع ــة العش ــري ــن ،وم ــن م ــنظمة ال ــدول األم ــيرك ــية وق ــمة األم ــيرك ــيتني إل ــى م ــنظمتي آس ــيان
وآب ــيك – ك ــل ت ــلك وس ــواه ــا م ــن م ــنظوم ــات ل ــدي ــها دور ت ــضطلع ب ــه ،إال أن اس ــتمرار ح ــيوي ــتها
وكـونـها ذات أهـمية يـعتمدان عـلى شـرعـيتها ومـدى تـمثيلها ،وكـذلـك قـدرة أعـضائـها عـلى الـعمل
على وجه السرعة وبصورة مسؤولة حينما تنشأ املشاكل.
مــنذ مــا يــزيــد عــلى  230عــامــا قــال تــومــاس بــني "إنــنا نســتطيع بــما يــتوفــر لــديــنا مــن قــوة أن
نـعيد تـشكيل الـعالـم مـن جـديـد" .والـيوم ،وفـي عـصر جـديـد ومـختلف جـدا ،فـإنـنا مـدعـوون إلـى
اسـتخدام تـلك الـقوة .وإنـني أعـتقد أن لـديـنا اإلسـتراتـيجية الـصحيحة ،واألولـويـات الـصحيحة،
وال ــسياس ــات ال ــصحيحة ،ول ــدي ــنا ال ــرئ ــيس امل ــناس ــب ،ك ــما ل ــدي ــنا ال ــشعب األم ــيرك ــي امل ــتنوع
وامللتزم واملنفتح على املستقبل ،واآلن لم يبق علينا إال التنفيذ".
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ملاذا ننكر الهولوكوست ؟
ال ـ ــهول ـ ــوك ـ ــوس ـ ــت ع ـ ــملية إب ـ ــادة وت ـ ــصفية ج ـ ــماع ـ ــية ووح ـ ــشية ب ـ ــكل امل ـ ــقاي ـ ــيس ق ـ ــام ب ـ ــها الح ـ ــزب
االش ــتراك ــي ال ــوط ــني األمل ــان ــي ب ــزع ــام ــة ه ــتلر ض ــد ال ــيهود ألن ــه ك ــان ي ــعتقد أن ال ــيهود أخ ــطر
الـكائـنات عـلى البشـريـة وأكـثرهـم شـرا وفـسادا وكـان يـسميهم  ،Unter Menschenأي مـا
دون البشــريــة ،وعــندمــا نتحــدث عــن هــتلر وحــزبــه الــنازي فــإنــنا نتحــدث عــن الــغرب األوروبــي
املــسيحي بــالــتأكــيد ،والــقتل الــوحــشي والــتعذيــب كــان ضــد الــيهود ألنــهم خــطر عــلى البشــريــة،
ف ــما م ــصلحتنا ن ــحن ال ــعرب واملس ــلمني م ــن إن ــكار ه ــذه اإلب ــادة وه ــي ال ت ــقول أك ــثر م ــن أن
الــغرب األوروبــي املــسيحي قــتل وعــذب وشــرد الــيهود األشــرار ،فهــل نــريــد أن نــدافــع عــن هــتلر
والــنازيــة والــغرب املــسيحي مــثال أم أنــنا نــريــد أن نــقول إن الــيهود لــم يســتحقوا هــذا الــتنكيل
مــن هــتلر ورفــاقــه؟ بحســب مــا أعــرف فــان هــناك عــداء بــني الــدول اإلســالمــية والــغرب املــسيحي
م ــن ج ــهة وم ــع ال ــيهود ب ــشكل أك ــبر م ــن ج ــهة ث ــان ــية وب ــال ــتال ــي ي ــفترض ـ م ــنطقيا ـ أن ي ــروج
املســلمون والــعرب أكــثر مــن غــيرهــم تــلك الجــريــمة الــغربــية األوروبــية ضــد الــيهود ،لــنتأمــل عــلى
سـبيل املـثال بـعض مـا قـالـه هـتلر عـن الـيهود لـيبرر حـربـه ضـدهـم ،قـال هـتلر "الـيهود هـم أسـياد
الـكالم وأسـياد الـكذب ،إنـهم جـنس حـقير وعـدو لـلجنس البشـري وسـبب كـل مـا ألـم بـالبشـريـة
مـن مـعانـاة ،ولـو تـمكنوا مـن حـكم الـعالـم فسيفسـدونـه ،ولـذلـك عـاهـدت اهلل وعـاهـدت الـشعب أن
أخ ــلص البش ــري ــة م ــن ه ــذا ال ــجنس ال ــحقير" .ه ــكذا ك ــان ي ــرى ال ــغرب األوروب ــي ال ــيهود وه ــذه
بــاملــناســبة لــم تــكن نــظرة شــخصية مــن هــتلر فحســب ،بــل كــانــت نــظرة غــالــبية املــسيحيني قــبل
تـمكن الـيهود مـن اسـتصدار "صـك الـغفران" لـهم مـن الـبابـا ويـكفي أن نـتذكـر خـطاب الـرئـيس
األمــيركــي فــرانــكلني خــالل وضــع الــدســتور األمــيركــي وتحــذيــره مــن الــيهود ووصــفه لــهم بــأنــهم
"طفيليات يعيشون بني املسيحيني ليدمروا العالم".
غـير أن مـا يحـدث هـو أنـنا أصـبحنا نـردد دون وعـي مـع مـن يـردد إنـكار حـدوث الـهولـوكـوسـت
واملحــرقــة وتــعذيــب الــيهود ،والســبب واضــح وهــو أن الــكيان الــصهيونــي اســتثمر هــذه الــقضية
الســتعطاف الــواليــات املتحــدة وحــلفائــها بــعد ســقوط بــرلــني وانــتحار هــتلر ،فــما كــان مــنا إال أن
ن ــنكر ال ــهول ــوك ــوس ــت وك ــأن إن ــكاره ــا ي ــعني ق ــطع ال ــطري ــق ع ــلى ال ــصهاي ــنة ق ــبل أن "يكس ــروا
خــاطــر" األمــيركــان واالنجــليز ويكســبوا ودهــم ودعــمهم ،بهــذه الســذاجــة يــعمل الــعقل الــعربــي
املبدع !
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الــهولــوكــوســت حــقيقة تــاريــخية حــدثــت فــعال وتــم خــاللــها تــعذيــب مــاليــني الــيهود وقــتلهم بــأبــشع
وســائــل الــتعذيــب والــقتل وحــشية ودمــويــة ،وغــرف الــغاز الــتي كــان أتــباع هــتلر يحــرقــون فــيها
الــيهود التــزال آثــارهــا شــاخــصة حــتى الــيوم فــي پــولــندا وأملــانــيا والــنمسا ،وهــذا دلــيل واضــح
ع ــلى وح ــشية ال ــقات ــل ال ــذي ي ــحاول أن ي ــعطي ال ــعال ــم ال ــيوم دروس ــا ف ــي اإلن ــسان ــية وي ــصنف
ال ــدول إل ــى دول إره ــاب ــية ودول م ــعتدل ــة ،ص ــحيح ان ال ــغرب ت ــغير ب ــعد س ــقوط ج ــدار ب ــرل ــني
وتــجاوز هــذه التجــربــة الــقاســية ،ولــكن هــذا تــاريــخهم وعــليهم أن يــعرفــوه قــبل أن يتحــدثــوا عــن
تـاريـخ اآلخـريـن .فـلماذا نـنكر نـحن هـذا الـتاريـخ األسـود الـذي يـدل عـلى وحـشية الـقاتـل وخـبث
املـقتول ،كـان حـريـا بـنا أن نـدافـع عـن حـقيقة الـهولـوكـوسـت ونـوضـح لـلعالـم أجـمع حـقيقة الـغرب
وحـقيقة الـيهود عـلى مـر الـتاريـخ ،وأن نـسأل ملـاذا قـتل هـتلر الـيهود بـالـذات وحـرقـهم فـي غـرف
الـ ــغاز واقـ ــتلع أعـ ــينهم وأسـ ــنانـ ــهم وهـ ــم أحـ ــياء وجـ ــعلهم "فـ ــئرانـ ــا لـ ــلتجارب الـ ــطبية" بـ ــكل هـ ــذه
الــقسوة والــوحــشية؟ فــاملــشكلة ليســت فــي املســلمني والــعرب الــذيــن يــعادون الــيهود ،مــع أن مــن
ح ــقهم أن ي ــفعلوا ذل ــك ألن ال ــصهاي ــنة ي ــحتلون أرض ــهم وي ــدن ــسون م ــقدس ــات ــهم ،امل ــشكلة ف ــي
الـيهود أنـفسهم الـذيـن ال عهـد لـهم وال أمـان وهـي حـقيقة تـاريـخية مـؤكـدة ويـعرفـها حـتى الـغرب
املــسيحي الــذي قــام بــقتلهم والــتنكيل بــهم أبــشع تــنكيل ،ومــع هــذا تجــدنــا نــنكر بــكل ســذاجــة
وسـطحية تـلك املـحارق وكـأنـنا نـريـد أن نـقول إن هـتلر الـزعـيم األوروبـي الـغربـي املـسيحي لـم
يكن سفاحا ومجرما واليهود لم يستحقوا ذلك التعذيب والقتل الجماعي.
لس ــت ع ــلى أي ح ــال م ــن دع ــاة ال ــقتل وت ــعذي ــب البش ــر ح ــتى إن ك ــان ــوا م ــن ال ــصهاي ــنة ،ف ــهم
ل ــصوص اغ ــتصبوا أرض ــا ليس ــت ل ــهم ،ف ــإم ــا أن ن ــقات ــلهم ق ــتال ال ــفرس ــان وإم ــا أن "نخ ــرس"
خـرس الـجبناء كـما نـفعل الـيوم ،ولـكنني أسـتغرب مـن الـعقلية واملـنطق الـذي يـسير عـليه الـعقل
ال ــعرب ــي ،ذل ــك ال ــعقل ال ــذي ع ــلى م ــا ي ــبدو ال ي ــسير ع ــلى م ــنطق م ــعقول ب ــقدر م ــا "ي ــتدح ــرج"
حسب الريح.

411

مدارات
مـؤلـم أن تـكتشف حـني تـتأمـل فـي حـياتـك أنـك تـدور فـي مـدارات ،كـلما انـطلقت مـن نـقطة تجـد
نــفسك بــعد فــترة تــعود إلــيها مــن جــديــد ،أن حــياتــك مجــرد أحــداث تــتكرر كــل عــام ،كــل شهــر،
ك ــل ي ــوم ،وأن ــك ف ــي ه ــذا ك ــله إن ــما ت ــمضي إل ــى ن ــقطة مح ــددة ،م ــوت ــك .دوائ ــر ...ح ــيات ــنا ك ــلها
دوائ ــر تش ــبه م ــسارات األف ــالك ف ــي دورت ــها ح ــول ذات ــها ،ال ــكون ك ــله ي ــدور وك ــأن ــه "اس ــطوان ــة"
تطلق من صندوقها العتيق حكاية العالم.
غ ــري ــبة ه ــي ع ــالق ــات ــنا ب ــاألم ــاك ــن واألش ــياء واألش ــخاص ،غ ــري ــبة ب ــمعان ــيها ودالالت ــها امل ــتحول ــة،
قـلوب الـناس صـناديـق مـغلقة ،تـدنـيك وتـقصيك ،حـالـها كـحال املـطارات ومـنافـذ الـسفر ،تـراهـا
أمــاكــن مشــرقــة عــند الــلقاء ،وأمــاكــن مــوحــشة عــند الــرحــيل .الــدرب إلــيها واحــد غــير أنــه يــتحول
فـي داخـلنا بـني الـبعد والـقرب بـتحول املـشاعـر ،كـاملـنازل الـتي تـتحول بـتحول سـاكـنيها ،تـعمر
بــهم أحــيانــا وتــضيق بــهم أحــيانــا أخــرى ،تــلك هــي حــال الــقلوب ،ومــا أبــشع أن تــتحول الــقلوب
إل ــى "م ــطارات" ،ت ــعج ب ــامل ــساف ــري ــن دون أن ت ــكترث ألح ــد م ــنهم ،وج ــوه ت ــمضي دون ال ــتقاء،
طوابير من البشر تعبر بال انتهاء ،بال تواصل إنساني ،دمعة هنا ..وابتسامة هناك.
ول ــكن ع ــندم ــا ت ــتحول امل ــسارات ال ــعاب ــرة م ــن خ ــطى ف ــي دوائ ــر م ــبعثرة ،إل ــى خ ــطوات م ــبرم ــجة
ومــمزوجــة بــاألحــاســيس ،عــندمــا تــتحول الــنظرات إلــى مــشاعــر والــنبض إلــى مــعانــي ،عــندمــا
تـصبح اللحـظة أكـبر مـن مجـرد خـفقة قـلب ،عـندمـا يـورق غـصن مـا ،فـي مـكان مـا ،تـعلم حـينها
أن ش ــخصا م ــا ق ــد "ح ــل" ف ــي ق ــلبك ،ال ك ــمساف ــر أو ع ــاب ــر س ــبيل ،وإن ــما كج ــزء م ــن ك ــيان ــك،
ت ــدرك ح ــينها أن األرض أك ــثر رح ــاب ــة ،وأن ال ــقلوب ي ــمكن أن ت ــصبح م ــلتقى ل ــألح ــباب ،أن ــها
"أوطان" وليست صالة مطار.
بــيني وبــيني مــسافــة ،أكــبر مــن مــساحــات الــوقــت ،بــآالمــه وأحــزانــه وهــمومــه الــكثار ،أطــول مــن
ت ــعاري ــج ال ــزم ــان ع ــلى وج ــوه ال ــعجائ ــز ،وأش ــد م ــن ق ــسوة ال ــدم ــوع ع ــند ال ــجنائ ــز ،ب ــيني وب ــينك
فــضاء يــمتد أمــامــي كــالبحــر ،كــعالــم مــظلم ،كــحفرة بــال قــرار ...كــابــوس مــرعــب أن تــمتد يــديــك
عبر املجهول ،فال تقبض فيهما غير الفراغ ،بال انتهاء ،وال شيء غير السراب.
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البنية التحتية والبنية الفوقية
اس ــتخدم م ــفهوم ال ــبنية ال ــتحتية ل ــلدالل ــة ع ــلى امل ــجتمع ب ــأف ــراده وم ــؤس ــسات ــه امل ــدن ــية ،وم ــفهوم
ال ــبنية ال ــفوق ــية ل ــلدالل ــة ع ــلى الس ــلطة ف ــي ال ــدول ــة )ال ــحكوم ــة وال ــبرمل ــان وال ــقوان ــني ب ــمعنى أدق(،
وه ــي م ــفاه ــيم ت ــختلف ب ــال ــتأك ــيد ع ــن اس ــتخدام ــها ال ــعلمي ك ــما ق ــال ب ــها م ــارك ــس وج ــرام ــشي
بــشكل خــاص ،وذلــك بهــدف طــرح فــكرة جــديــدة حــول الــتدهــور االجــتماعــي الــذي تــعانــي مــنه
الكويت اليوم.
تنســب مــعظم األطــروحــات الــتي تــحاول تــشخيص املــشكلة االجــتماعــية فــي الــكويــت أســباب
هــذا الــتدهــور إلــى الــحكومــة أو الــبرملــان أو التشــريــعات أو كــلها مــعا ،أي إلــى الــبنية الــفوقــية
ب ــمفهوم ــنا ف ــي ه ــذا امل ــقال ،ول ــذل ــك م ــن امل ــنطقي أن ت ــقدم ه ــذه األط ــروح ــات م ــحاوالت وأف ــكارا
وحـلوال للخـروج مـن هـذا الـتدهـور تـتعلق بـالـبنية الـفوقـية ،حـلوالً تـتعلق بـإصـالحـات فـي مجـلس
الــوزراء أو فــي مجــلس األمــة أو فــي الــدســتور مــعتقديــن أن إصــالح الخــلل فــي الــبنية الــفوقــية
س ــيؤدي ب ــال ــضرورة إل ــى اإلص ــالح ف ــي ج ــميع م ــؤس ــسات ال ــدول ــة وب ــال ــتال ــي الخ ــروج م ــن ع ــنق
الـزجـاجـة .ربـما ال أحـد يـختلف عـلى وجـود خـلل كـبير فـي الـبنية الـفوقـية )خـاصـة فـي الـحكومـة
واملج ــلس( ،ول ــكن ف ــي ب ــاع ــتقادي الح ــل ي ــجب أال ي ــتجه إل ــى ال ــبنية ال ــفوق ــية وإن ــما إل ــى ال ــبنية
التحتية ،إلى املجتمع ذاته بأفراده ومؤسساته املدنية ،فالخلل تحت وليس فوق.
تــتكون الــدولــة الحــديــثة مــن مــؤســسات تــنظم شــؤون ومــصالــح املــجتمع )الــوزارات والــهيئات(،
وم ــن ي ــقود ه ــذه امل ــؤس ــسات وي ــدي ــره ــا وي ــرس ــم س ــياس ــات ــها وي ــنفذ ق ــرارات ــها ويس ــتفيد م ــنها ه ــم
أف ــراد امل ــجتمع ،ول ــلوص ــول إل ــى أف ــراد ص ــال ــحني ي ــؤدون واج ــبات ــهم ب ــنزاه ــة وف ــاع ــلية وي ــأخ ــذون
ح ــقوق ــهم ب ــأم ــان ــة ن ــحتاج إل ــى ع ــملية ت ــنشئة اج ــتماع ــية س ــليمة ،وال ــتنشئة االج ــتماع ــية ع ــملية
مـعقدة تشـترك فـيها عـدة مـؤسـسات أهـمها األسـرة ،الـنظام الـتعليمي ،والـنظام الـديـني ،وهـنا
نحن نتحدث عن البنية التحتية والتي تعاني من الخلل.
األس ــرة ب ــصورة ع ــام ــة ت ــقوم ب ــتنشئة أب ــنائ ــها ب ــصورة ن ــمطية وف ــقا ل ــقاع ــدة )اس ــمع ال ــكالم(،
الـنظام الـتعليمي نـظام فـاشـل يـكمل هـذه املـسيرة ويـحول الـفرد )الـطالـب( إلـى قـرص لتخـزيـن
املـعلومـات واسـترجـاعـها وقـت االخـتبار ال أكـثر ،والـنظام الـديـني يـرسـخ فـيهم كـل ذلـك ويـمنعهم
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م ــن أي م ــحاول ــة ل ــلتفكير ،وال ــنتيجة أف ــراد مح ــروم ــون م ــن اس ــتخدام ع ــقول ــهم إال ب ــتوج ــيه م ــن
إنـسان آخـر ،مـن األب أو كـبير الـعائـلة أو شـيخ الـقبيلة ،مـن املـعلم واملـسؤول املـباشـر واملـديـر،
وم ــن رج ــل ال ــدي ــن وامل ــفتي )ك ــهنوت( ،ول ــذل ــك ال ع ــجب ف ــي أن ــنا م ــهووس ــون ب ــفكرة "املخ ــلص"
والزعيم والقائد امللهم.
اآلن ،هــل تــعتقدون أن إجــراء تــغيير وزاري فــي الــحكومــة ،وطــريــقة تــوزيــع الــحقائــب الــوزاريــة،
أو تــغيير بــعض الــوجــوه فــي الــبرملــان )ودخــول وجــوه نــسائــية كــما يــعتقد الــبعض أنــه ســيكون
ال ـ ــخالص( أو ت ـ ــغيير ب ـ ــعض م ـ ــواد ال ـ ــدس ـ ــتور س ـ ــيؤدي إل ـ ــى أن ت ـ ــتحول ال ـ ــكوي ـ ــت إل ـ ــى ب ـ ــلد
ديــموقــراطــي ومــتحضر ودولــة مــتقدمــة فــي شــتى املــجاالت؟ مــاذا عــن الــرشــوة الــتي اســتشرت
بـني صـغار املـوظـفني ،ومـاذا عـن الـفوضـى واالسـتهتار بـقوانـني املـرور فـي الـشوارع ،مـاذا عـن
الــتزام املــوظــفني بــإنــجاز أعــمالــهم ،ومــاذا عــن احــترام الــطابــور واحــترام الــرأي اآلخــر واحــترام
الــلوائــح والــنظم وو و ..الــخ؟ بــاخــتصــــار قــد نــحصل عــلى حــكومــة مــمتــــازة وب ـرملــان مــمتاز
وقــوانــني مــمتـــــازة تــفرز كــلها مــشاريــع مــمتـــازة ولــكن عــندمــا يــبدأ الــعمل ،ســيبدأ "األفــراد"
بـاخـتراق الـقانـون ،والنهـب والسـرقـة وتـوزيـع املـناصـب عـلى األقـرب فـاألقـرب ولـيس عـلى األكـفأ
فـاألكـفأ..الـخ ،بـاخـتصار أكـثر هـناك خـلل فـي الـبنية الـتحتية لـلمجتمع ،فـإذا كـنا نـريـد مـجتمعا
جــيدا عــلينا إذن أن نــتجه إلــى مــعالــجة الخـــــلل فــي الــنظام الــتربــوي غــير الــرســمي )األســرة(
والرسمي )املدرسة واملسجد(.
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"فضاوة األملان"
ك ــنت أت ــاب ــع ق ــنات ــي امل ــفضلة "دوي ــتشه ف ــيلله" ف ــشاه ــدت ك ــيف ي ــتعام ــل األمل ــان م ــع امل ــشكلة
الــعويــصة الــتي تــدور حــالــيا بــني رئــيس بــلديــة مــديــنة مــيونــيخ الجــميلة والــعازفــني الــهواة الــذيــن
يـمارسـون هـوايـتهم فـي الـطرقـات الـرئـيسية واألسـواق ،ومـع نـهايـة الـبرنـامـج اكـتشفت أن األملـان
شــعب "فــاضــي" ،عــكس الــشعب الــكويــتي "املــليان" بــالــقضايــا الــكبيرة واملــثقل بــالــهموم الــتي
تشغل الجميع بال استثناء حتى األطفال في بطون أمهاتهم.
تـصوروا أن األملـان املـساكـني مـشغولـون بـمسألـة مـثل هـذه بـعد أن أصـدر رئـيس بـلديـة مـيونـيخ
قــرارا يــمنع بــموجــبه الــعازفــني الــهواة مــن مــمارســة هــوايــتهم فــي األســواق واألمــاكــن الــسياحــية
ألنـه يـعتقد أنـهم يـشوهـون الـصورة الجـميلة لهـذه املـديـنة الـرائـعة مـن خـالل عـزفـهم غـير املـنظم
والعشوائي الذي قد يزعج السياح.
األغـرب مـن ذلـك أن هـؤالء الـعازفـني الـهواة لـم يـتجهوا إلـى الـبرملـان ولـم يحـرضـوا نـوابـهم عـلى
رئ ــيس ال ــبلدي ــة ول ــم ي ــكفروه ب ــال ــتأك ــيد ،م ــع أن ــه تس ــبب ف ــي ق ــطع أرزاق ــهم م ــن "الخ ــردة" ال ــتي
يــحصلون عــليها مــن كــرم الــسياح ،وإنــما تــوجــه بــعضهم مــباشــرة إلــى رئــيس الــبلديــة ،وصــدق
أو ال تــصدق ،الــرجــل كــان مــوجــودا فــي مــكتبه ولــم تــقل لــهم الــسكرتــيرة إنــه فــي اجــتماع ،ثــم
تحـدثـوا إلـيه بـكل هـدوء وأبـلغوه بـأنـهم ال يـقصدون إزعـاج الـسياح وال يـفرضـون عـلى أحـد أن
يـدفـع لـهم شـيئا ،فـلماذا يحـرمـهم مـن مـمارسـة هـوايـتهم "وأكـل عـيشهم"؟ فـما كـان مـن الـرجـل
إال أن تـجاوب مـعهم وقـرر أن يـدخـلهم فـي دورات لـتعليم أصـول املـوسـيقى الـراقـية عـلى أيـدي
أسـاتـذة مـتخصصني وعـلى حـساب الـبلديـة ،تـخيلوا بهـذه الـبساطـة خـرج الجـميع وهـم سـعداء
دون أن تستقيل الحكومة أو يحل البرملان.
أل ــم أق ــل ل ــكم إن ــهم ش ــعب "ف ــاض ــي" وم ــسكني ،ف ــلو ك ــان ــت ع ــنده ــم م ــشاك ــل ح ــقيقية ف ــي ن ــظام
تـعليمي يـتغير كـل نـصف سـاعـة ،ومـشاكـل حـقيقية فـي نـظام أمـني يـتحول إلـى نـظام بـولـيسي
قـمعي يـراقـب الـناس ويـرصـد تحـركـاتـهم ويـتنصت عـلى أحـاديـثهم ويـراقـب حـتى نـزواتـهم فـي
ت ــصفح االن ــترن ــت ،ول ــو ك ــان ــت ع ــنده ــم م ــشاك ــل ح ــقيقية ب ــني س ــكان م ــقاط ــعة ب ــاڤ ــاري ــا وس ــكان
هـامـبورغ أو بـرلـني أو هـانـوڤـر ،ولـو كـان عـندهـم  7أنـواع لـلجنسية األملـانـية تـصنف املـواطـنني
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إلــى فــئات وطــبقات وتــقسمهم إلــى أصــحاب "حــظوة" ومــواطــنني مــن الــدرجــة الــثانــية والــثالــثة
والـرابـعة ،ولـو كـانـت الكهـربـاء تـنقطع كـل يـوم عـن بـيوت األملـان املـساكـني ولـو كـانـت فـيها جـامـعة
واحـدة مـنذ  60عـامـا وأوالدهـم يتشـردون هـنا وهـناك لتحسـني أوضـاعـهم ويـتالعـب بمسـتقبلهم
"ت ــصري ــح" ه ــنا وت ــصري ــح ه ــناك ول ــو ك ــان ف ــي أمل ــان ــيا  2م ــليون م ــن ال ــعمال ــة ال ــهام ــشية ت ــمأل
ب ــالده ــم ب ــالج ــرائ ــم فه ــل ت ــتوق ــعون أن ت ــعرض ق ــناة "دوي ــتشه ف ــيلله" رج ــال ف ــقيرا يح ــمل ج ــيتارا
ق ــدي ــما وه ــو ي ــناق ــش رئ ــيس ال ــبلدي ــة ح ــول ن ــوع امل ــوس ــيقى ال ــتي ي ــجب أن ت ــعزف ف ــي أس ــواق
ميونيخ وطرقاتها الجميلة ؟!

416

فقراؤنا وفقراؤهم
عــرضــت الــفضائــيات اإلخــباريــة مــوجــة الــغضب ومــظاهــرات االحــتجاج الــتي اجــتاحــت الــعالــم
ال ــغرب ــي خ ــالل األي ــام امل ــاض ــية اح ــتجاج ــا ع ــلى س ــياس ــات ح ــكوم ــات ــهم ت ــجاه م ــعال ــجة األزم ــة
االق ــتصادي ــة ال ــعامل ــية ،ال ــغري ــب ف ــي األم ــر أن ك ــل ت ــلك ال ــحشود م ــن ال ــفقراء والبس ــطاء وع ــام ــة
الـشعب الـذيـن خـرجـوا لـلتعبير عـن رفـضهم واعـتراضـهم عـلى إجـراءات حـكومـات بـلدانـهم تـجاه
هــذه األزمــة فــي مــختلف الــبلدان الــغربــية أنــهم عــبروا جــميعا عــن مــوقــف واحــد فــكانــوا وكــأنــهم
يتحـدثـون بـلسان واحـد وفـكرة واحـدة مـفادهـا أن تـلك اإلجـراءات الـحكومـية غـير كـافـية وهـدفـها
ح ــماي ــة ك ــبار املس ــتثمري ــن وأص ــحاب ال ــبنوك واألث ــري ــاء ع ــلى ح ــساب ب ــاق ــي أف ــراد ال ــشعب م ــن
الفقراء.
وعــندمــا نــتأمــل فــي مــضمون هــذه االحــتجاجــات نجــد أنــنا ال نــختلف عــنهم فــي شــيء ،فــعامــة
ال ــشعب ال ــكوي ــتي غ ــير راض أي ــضا ع ــن إج ــراءات ال ــحكوم ــة ف ــي م ــعال ــجة األزم ــة االق ــتصادي ــة
ألن ــهم أي ــضا ي ــعتبرون ــها إج ــراءات ه ــدف ــها ح ــماي ــة األث ــري ــاء م ــن ال ــرأس ــمال ــيني ال ــجشعني ال ــذي ــن
تس ــببوا ب ــجشعهم ف ــي ان ــهيار ال ــسوق وفش ــلوا ف ــي إدارة م ــؤس ــسات ــهم ال ــتجاري ــة وامل ــصرف ــية
واآلن يــولــولــون ويــهولــون الــقضية ويــصفونــها بــالــكارثــة مــن أجــل االســتيالء عــلى ثــروات الــوطــن
وليس من أجل االقتصاد الوطني كما يدعي الكثيرون.
ســئل أحــد املــتظاهــريــن فــي بــريــطانــيا :ملــاذا ال تــعطون الــحكومــة فــرصــة لــلعمل عــلى حــل هــذه
األزمـ ــة فـ ــربـ ــما يـ ــأتـ ــي الـ ــوقـ ــت بـ ــعد ذلـ ــك لحـ ــل مـ ــشكلة الـ ــفقراء بـ ــعد االنـ ــتهاء مـ ــن حـ ــل مـ ــشكلة
املـصارف؟ فـأجـاب "كـم فـرصـة يـريـدون؟ لـقد عـملت حـكومـات مـتعاقـبة عـلى دعـم الـرأسـمالـيني
وت ــرس ــيخ ن ــفوذ األث ــري ــاء ع ــلى ح ــساب ــنا ن ــحن ال ــفقراء ط ــوال خ ــمسني ع ــام ــا وأك ــثر ،ك ــل ه ــذه
األع ــوام وه ــم ي ــمارس ــون ض ــدن ــا ال ــتمييز وع ــندم ــا يفش ــل ه ــؤالء األث ــري ــاء ف ــي إدارة م ــصارف ــهم
واسـ ــتثماراتـ ــهم نجـ ــد الـ ــحكومـ ــة تـ ــسارع لـ ــدعـ ــمهم ولـ ــكنها أبـ ــدا ال تـ ــلتفت إلـ ــينا نـ ــحن األفـ ــراد
ال ــعادي ــني وال ــفقراء ،إن ــنا ل ــم ن ــر س ــوى م ــزي ــد م ــن دع ــم ال ــحكوم ــة ل ــألغ ــنياء واالح ــتكار وال ــظلم،
أصـحاب املـصارف هـم سـبب هـذه األزمـة واملـتضرر نـحن أفـراد الـشعب والـنتيجة أن الـحكومـة
تدعم البنوك وتترك املتضررين الحقيقيني".
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ه ــذا االح ــتجاج ال ــصادر ع ــن رج ــل م ــن ع ــام ــة ال ــشعب ال ــبري ــطان ــي امل ــتضرر م ــن إج ــراءات
الـحكومـة الـبريـطانـية هـو ذاتـه يـتكرر عـن اإلنـسان األملـانـي والـهولـندي والـنرويـجي والـفرنـسي..
ال ــخ وال أح ــد ي ــتهم ه ــؤالء ب ــال ــغوغ ــائ ــية وال أح ــد ي ــتهم أع ــضاء ال ــبرمل ــان ال ــذي ــن ي ــداف ــعون ع ــنهم
بـالـنواب "الـشعبيني" أو الـفوضـويـني ،ولـكن مـثل هـذا الـكالم عـندمـا يـقال مـن املـواطـن الـكويـتي
الــبسيط يــصبح غــوغــائــية ،وعــندمــا يخــرج مــن عــضو مجــلس أمــة يــسعى لــلدفــاع عــن مــصالــح
الناس يصبح "مشروع تأزيم" !
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وأد األفكار
كـان الـعرب قـديـما يـمارسـون "وأد الـبنات" ،أمـا الـيوم فـهم يـمارسـون "وأد األفـكار" ،وهـو نـوع
آخـر مـن الـقتل نـراه بـوضـوح فـي أغـلب الـحوارات حـيث يـقمع املتحـدث ويـمنع مـن االسـترسـال
ف ــي ال ــكالم وت ــوض ــيح رأي ــه وال ــتعبير ع ــن ذات ــه وأف ــكاره ،رب ــما خ ــشية م ــن أن ت ــكبر ال ــفكرة ث ــم
تجلب بعدها "العار".
ك ــم ن ــحن م ــهووس ــون ب ــإل ــقاء ال ــلوم ع ــلى اآلخ ــري ــن ،ك ــل ش ــيء ي ــمكن أن ي ــكون الس ــبب ف ــي
تــراجــعنا وتخــلفنا إال نــحن ،كــل الــناس وكــل الــدول وكــل األنــظمة هــي ســبب مــا نــحن فــيه مــن
بـؤس ،حـتى الـطبيعة تـقف ضـدنـا عـندمـا تـجود عـلينا بـبضع قـطرات مـن املـطر يـمكن أن تـكون
سـببا فـي تـعطيل املـعامـالت ومـصالـح الـناس ووقـف عجـلة الـتنمية ،أمـا نـحن املـواطـنني الـذيـن
نته ــرب م ــن أداء ال ــعمل واإلن ــجاز ،ال ــذي ــن ي ــقضون س ــاع ــات ال ــعمل ف ــي "ال ــسوال ــف" واألك ــل
وشـ ــرب الـ ــقهوة وتـ ــصفح "الجـ ــرايـ ــد" وحـ ــل الـ ــكلمات املـ ــتقاطـ ــعة وتـ ــرك املـ ــراجـ ــعني "مـ ــلطوعـ ــني"
بـالـساعـات فـال ذنـب لـنا عـلى اإلطـالق ،إنـنا غـير مـسؤولـني عـن هـذا الـوضـع املـزري ألن أمـيركـا
تـحاربـنا وأوربـا تـريـد نهـب ثـرواتـنا وآسـيا تـضمر لـنا الشـر وافـريـقيا تحسـدنـا ،الـكون كـله هـو
السبب أما نحن "مساكني ما لنا ذنب".
عــندمــا نــشاهــد أي بــرنــامــج حــواري يــضم بــعض الــعقول الــعربــية فــإنــنا فــي الــحقيقة ال نخــرج
بـأي مـعلومـة جـديـدة وال نـفهم مـوقـف أو أفـكار أي مـن املـتحاوريـن بـقدر مـا نـشاهـد عـملية "وأد
لــألفــكار" وعــلى الــهواء مــباشــرة بســالح الــصراخ والــضرب عــلى الــطاولــة ،فــقد شــاهــدت الــكثير
مـن املـواقـف املـضحكة فـي هـذه الـبرامـج املـزعـجة ،والـكثير مـن الـطرق "الـغوغـائـية" لـقمع اآلخـر
وقــتل أفــكاره ،ولــكن أعــجب مــا شــاهــدت أن يــصرخ أحــد الــضيوف عــلى الــضيف اآلخــر قــائــال
له" :ال تتحدث عن هذا املوضوع" كلما حاول ذلك املسكني أن يتحدث.
وه ــذا ش ــيء ع ــجيب ال ي ــمكن أن ت ــراه إال ع ــلى ال ــفضائ ــيات ال ــعرب ــية رح ــم اهلل ال ــسياب ال ــذي
كتب هذه األبيات التي أعيدها إلى من يهمه األمر:
النور من طني هنا أو زجاج
قـفـل على بـــــاب ســــور

419

النور في قبري دجى دون نور
النور في شـبـاك داري زجــاج
كم حدقت بي خلفه من عيون
ســــوداء كـــالـعـار
يجرحن باألهداب أسراري
فاليوم داري لــم تـعـد داري
والنور في شباك داري ظنون
تمتص أغـــواري

420

لدينا نظام ديموقراطي وليس ديموقراطية

الـديـموقـراطـية ليسـت مجـرد تـسمية لـنظام سـياسـي وصـناديـق انـتخابـات ،بـل هـي أيـديـولـوجـيا
أو "مــكون ثــقافــي" بــمفاهــيم عــلم االجــتماع ،واملــكون الــثقافــي يــتضمن عــدة عــناصــر ثــقافــية
هي بمثابة شروط أساسية البد من توافرها.
م ــشكلتنا ف ــي ال ــعال ــم ال ــعرب ــي ع ــموم ــا وف ــي ال ــكوي ــت خ ــاص ــة أن ــنا نس ــتورد ب ــعض امل ــكون ــات
ال ــثقاف ــية ب ــمعزل ع ــن ك ــثير م ــن ع ــناص ــره ــا األس ــاس ــية ،وال ــنظام ال ــدي ــموق ــراط ــي ال ــحال ــي ف ــي
الـكويـت هـو مـثال واضـح عـلى ذلـك ،فـنحن اسـتوردنـا "نـظام ديـموقـراطـي" أو انـتخابـي بـمعنى
أصـح ،ولـكننا اسـتوردنـاه بـمعزل عـن عـناصـره األسـاسـية مـثل الـوعـي الـسياسـي وحـريـة الـقرار
الــفردي واحــترام الــرأي اآلخــر والــقبول بــرأي األغــلبية ،ولــذلــك لــيس غــريــبا أن تخــرج أصــوات
"تهدد" إما بقبول هذا املقترح أو "تخريب" العملية الديموقراطية.
الـديـموقـراطـية بـوصـفها مـكونـا ثـقافـيا مـثلها مـثل بـقية املـكونـات الـثقافـية األخـرى ،كـالـزواج مـثال
فــهو مــنظومــة ثــقافــية تــختلف مــن مــجتمع آلخــر مــن حــيث الــعناصــر الــثقافــية املــكونــة لــه ،فــكما
أنـنا ال نـتوقـع أن يـنجح نـظام الـزواج عـلى الـطريـقة الـكويـتية مـثال ـ بـما فـيه مـن عـناصـر هـي
مــن خــصوصــية املــجتمع الــكويــتي كــالخــطبة والــعانــية والــسكن فــي بــيت األســرة وغــيرهــا ـ فــي
مـجتمع غـربـي مـثل املـجتمع األمـيركـي ،فـإن فـرصـة نـجاح الـنموذج الـغربـي فـي الـديـموقـراطـية
فــي بــلد اليــزال تــحكمه الــعادات االجــتماعــية وتحــرك كــثيرا مــن أبــنائــه كــلمة مــن "شــيخ الــقبيلة"
أو "رجل الدين" ،تعتبر ضئيلة جدا.
ثــقافــة املــجتمع األمــيركــي ال يــمكن أن تــتقبل الــزواج عــلى الــطريــقة الــكويــتية ،وثــقافــة املــجتمع
ال ــكوي ــتي ال ي ــمكن أن ت ــتكيف م ــع ن ــموذج ال ــدي ــموق ــراط ــية ال ــغرب ــية م ــادام ــت ق ــد ب ــقيت امل ــعاي ــير
االجـ ــتماعـ ــية الـ ــتقليديـ ــة هـ ــي الـ ــسائـ ــدة ،ومـ ــادام الـ ــنظام الـ ــتربـ ــوي الـ ــرسـ ــمي )الـ ــتعليم( وغـ ــير
ال ــرس ــمي )األس ــرة ،املسج ــد( الت ــزال ب ــعيدة ج ــدا ع ــن ت ــأص ــيل ع ــناص ــر ه ــذا امل ــكون ال ــثقاف ــي
)الديموقراطية(.
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مــديــر إحــدى الشــركــات قــام بــزيــارة لشــركــة غــربــية كــبرى ،أعــجب بــنظام االتــصاالت فــي هــذه
الش ــرك ــة ح ــيث ك ــل امل ــراس ــالت ت ــتم ال ــكترون ــيا ع ــن ط ــري ــق ال ــكمبيوت ــر ،ف ــقرر أن يش ــتري ه ــذا
الـنظام ويـطبقه فـي شـركـته لـضمان السـرعـة وتـوفـير األوراق ،تـم ذلـك وأصـبح لـديـه كـمبيوتـر فـي
ك ــل م ــكتب ول ــكن امل ــشكلة أن امل ــوظ ــفني ال ــعام ــلني ف ــي ه ــذه الش ــرك ــة ال أح ــد م ــنهم ي ــعرف ك ــيف
ي ــعمل ه ــذا ال ــجهاز ،ك ــيف ي ــكتب رس ــال ــة وك ــيف ي ــتلقى نش ــرة وك ــيف ي ــرس ــل إع ــالن ــا ل ــلموظ ــفني،
وال ــنتيجة أن ه ــذه الش ــرك ــة ت ــملك "ش ــكليا" ن ــظام م ــراس ــالت ال ــكترون ــيا م ــتطورا ول ــكن امل ــوظ ــفني
اليـزالـون يـتعامـلون بـأطـنان مـن الـورق وبـطريـقة تـقليديـة وعـقلية شـرقـية ال تـقبل إال بـتوثـيق كـل
شـاردة وواردة فـي سجـل الـصادر والـوارد ،تـرى فـي أي شـيء تـختلف الـديـموقـراطـية الـكويـتية
عن هذه الشركة؟
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أخبار × أخبار
أصـبحت حـياتـنا سـلسلة مـتالحـقة مـن األخـبار وخـاصـة األخـبار الـسياسـية ،وأصـبح اإلنـسان
الــعربــي الــيوم مــطحونــا بــكمية هــائــلة مــن األخــبار تــطارده أيــنما حــل وأيــنما تــوجــه رغــما عــنه،
امل ــذي ــع ي ــقرأ نش ــرة األخ ــبار ك ــل س ــاع ــة ث ــم ي ــقرأ م ــوج ــزا ل ــألخ ــبار ك ــل ن ــصف س ــاع ــة ،وش ــري ــط
األخــبار يــمر عــلى شــاشــات الــتلفزيــون عــلى مــدار الــيوم ،وشــريــط آخــر يــقفز فــوقــه بــني لحــظة
وأخـرى لـيصعقنا بـخبر "عـاجـل" ،الـبرامـج الـحواريـة أغـلبها عـن الـسياسـة وأخـبار الـسياسـيني،
الـصحف الـيومـية تـعج بـاألخـبار الـسياسـية ،ومـا بـني هـذا وذاك يـرن جـهاز الـهاتـف الـنقال فـي
مـحاولـة إلثـبات وجـوده هـو اآلخـر وسـط هـذه املـعمعة اإلخـباريـة ويـقول لـك "لـديـك رسـالـة" هـي
أيضا خبر سياسي حزين!
مـسكني هـذا املـواطـن الـعربـي ،حـياتـه رحـلة شـقاء تـمتد مـن صـرخـة املـيالد إلـى صـرخـة املـوت،
ال وق ــت ل ــدي ــه ل ــالس ــتمتاع ب ــال ــحياة ،ف ــهو م ــشغول م ــن م ــطلع ال ــنهار إل ــى م ــنتصف ال ــليل ف ــي
مـالحـقة "لـقمة الـعيش" ،مـهموم وقـلق فـي كـل لحـظة مـن لحـظات حـياتـه عـلى مسـتقبل أوالده،
وه ــو م ــعذور ف ــال ــواق ــع م ــؤل ــم وم ــرع ــب وي ــكفي أن ي ــفكر مج ــرد ت ــفكير ف ــيما ي ــمكن أن ي ــفعله ل ــو
تعرض أحد أبنائه للمرض وهو يعلم أنه عاجز وأن وطنه لن يبالي به وال بمرض أوالده.
املــواطــن الــعربــي مــكسور ومهــزوم مــن الــداخــل ،يــعلم فــي قــرارة نــفسه أن وطــنه لــيس للجــميع
وإن ــما ه ــو ل ــفئة خ ــاص ــة ج ــدا ،وأن ــه ب ــال ــتأك ــيد ل ــيس م ــن ه ــذه ال ــفئة ،وال ي ــملك س ــوى م ــتاب ــعة
"األخبار" التي تكرس انكساره وشعوره باليأس والخنوع.
الـغريـب فـي األمـر أن اإلنـسان الـعربـي أصـبح مـتقبال لهـذا الـوضـع وكـأنـه فـي حـالـة عـشق مـع
هـذا األلـم واملـرارة ،فـهو حـتى ال يسـتسيغ سـوى أخـبار الحـروب وال يـتابـع سـوى أعـداد الـقتلى
مــن االنــفجارات ،بــل إنــه ال يســتمتع إال بــمواويــل الحــزن وال تــطربــه ســوى "نــايــات الــصبا" وال
تــعجبه ســوى قــصائــد الــبؤس والــشقاء وال تــرضــيه ســوى املســلسالت املــليئة بــاملــآســي والــنكد،
أصـبح فـي حـالـة انـسجام وتـوافـق مـع الحـزن والـشعور بـاملـرارة لـدرجـة أنـه يـرفـض أي مـساحـة
لـ ــلفرح واالحـ ــتفال ويـ ــعتبرهـ ــا أمـ ــورا "دخـ ــيلة" عـ ــلى املـ ــجتمع ،فـ ــهو يـ ــسمع األغـ ــانـ ــي الحـ ــزيـ ــنة
)عـ ــادي( ،أغـ ــانـ ــي أم كـ ــلثوم وفـ ــيروز ألنـ ــها تـ ــبكيه ،ولـ ــكن أغـ ــانـ ــي الـ ــفرح و"الـ ــفرفـ ــشة" تـ ــصبح
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بـالنسـبة لـه "مسخـرة وقـلة أدب" ويـربـطها مـباشـرة بـحال "األمـة" الـتي يـجب أن تـبقى مـتشحة
بـالـسواد ،هـكذا يـتقبل األمـر ويـتعايـش مـعه ويـحارب أي مـحاولـة لـتمريـر االبـتسامـة ألنـه يـؤمـن
بأن الحزن واملعاناة في الحياة الدنيا جزء من كينونة اإلنسان.
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دمعة وابتسامة
إلى أبي ..في قبره !
مــا أسهــل املــشاعــر عــندمــا نــختصرهــا بــبضع كــلمات! ومــا أجــمل الــحياة عــندمــا نــختزلــها فــي
دمــعة وابــتسامــة! عــندمــا نــقنع أنــفسنا بــأن املــوت هــو ذروة الــحياة ،وأنــه "حــق" عــلينا جــميعا،
هــكذا نســلي أنــفسنا فــي مــواجــهة هــذا املــجهول املــرعــب لــيكون ســالحــنا عــند الشــدائــد ،ولــكن
مــا أن نــواجــهه بــفقد عــزيــز ،حــتى تــنهار كــل تــلك األســلحة ،ويــختفي كــل ذلــك اإليــمان املــفرط
وتــسقط كــل أقــنعة االلــتزام والــتظاهــر بــالــصالبــة ،لنجــد أنــفسنا مــحاصــريــن رغــما عــنا بــالحــزن
والخوف واأللم.
م ــا أب ــشع ال ــفراق! وم ــا أص ــعب ت ــأث ــيره ف ــي ال ــنفس! ن ــظن أن ــنا ق ــادرون ع ــلى اح ــتمال ــه ع ــندم ــا
ت ــكون األم ــور ب ــخير ،ول ــكن م ــا أن ت ــحني س ــاع ــة ال ــوداع ح ــتى نج ــد أن ــفسنا ف ــي ع ــوال ــم م ــن
االنــهيار والــشعور بــالــوحــدة املــرعــبة ،نــرى أحــبابــنا كــل يــوم ،ال نــبالــي لــوجــودهــم بــيننا وال نهــتم
النــشغالــهم أو ابــتعادهــم أو حــتى لــسفرهــم الــطويــل ،فــهم فــي الــنهايــة مــوجــودون ،هــكذا نــشعر
فــي قــرارة أنــفسنا ،ولــكن عــندمــا يــموتــون ،يــرحــلون ،نــدرك حــينها مــعنى الــفراق وألــم الــالعــودة،
نـشعر حـينها بـأنـنا نـتضاءل حـول ذاتـنا ،نـصغر ونـصغر حـد الـتالشـي ،نـشعر بـالحـزن وربـما
نبكي ،هذه طبيعتنا.
ك ــنت أراق ــب وال ــدي ،رح ــمه اهلل ،وه ــو ي ــموت ب ــبطء ع ــلى س ــري ــره ف ــي املس ــتشفى ،ك ــنت أش ــعر
بــخناجــر األلــم تــجتث أحــشائــي كــلما نــظرت إلــيه وهــو مــقعد ال يــقوى عــلى الحــراك ،عــبثا كــان
ي ــحاول إخ ــفاء ش ــعوره ب ــاألل ــم ع ــني ،ك ــنت أش ــعر ب ــه م ــن ال ــداخ ــل ،ك ــنت أرى ن ــظرات الح ــزن
والـبؤس فـي عـينيه ،وعـبثا أحـاول رسـم ابـتسامـة بـلهاء عـلى وجـهي الـشاحـب ،كـنا نـعرف كـالنـا
أننا كنا نتألم ،أملي عليه وأمله علي !
اسـ ــتمر حـ ــديـ ــث الـ ــعيون والحـ ــزن الـ ــعميق هـ ــذا ملـ ــدة عـ ــام كـ ــامـ ــل ،عـ ــام مـ ــن األوجـ ــاع واألنـ ــني،
صــرخــاتــه كــانــت تــفزعــني حــد الهــلع ،تــبكيني وتــحقر الــحياة فــي نــاظــري حــد الــشقاء ،عجــزي
وقـصوري عـن فـعل أي شـيء كـان مـصدر يـأس وخـنوع دائـمني ،وهـا أنـا ذا الـيوم ،بـعد مـرور
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عــام آخــر عــلى رحــيلك يــا والــدي ،مــا زلــت مــن بــعدك ،أكــابــد نــفس األلــم ،الــشعور ذاتــه واألنــني
الـصامـت كـما تـركـته ،ورغـم ذلـك ،مـا زلـت أعـانـد نـفسي بـرسـم ابـتسامـتي الـبلهاء أمـام الـناس،
بشر نحــن ،نختــــصر الحيـاة فـــي دمعـــة وابسامة !
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درست في أميركا
كــثيرا مــا نــلجأ فــي أحــاديــثنا مــع بــعضنا الــبعض إلــى إعــطاء مــقدمــة نــعتبرهــا ضــروريــة جــدا
قــبل الــبدء بــالــكالم ،كــأن نــقول "أنــا درســت فــي أمــيركــا وأعــرف املــجتمع األمــيركــي" إذا كــان
مــوضــوع الــحوار عــن أمــيركــا ،أو نــقول "أنــا درســت مــادة فــي االقــتصاد بــالــجامــعة" إذا كــان
املــوضــوع عــن االقــتصاد ،أو نــقول "أنــا خــريــج املعهــد الــديــني" إذا كــان الحــديــث فــي مــسألــة
ش ــرع ــية ،أو ن ــقول "أن ــا أخ ــذت دورة ت ــدري ــبية ف ــي ال ــتعام ــل م ــع اآلخ ــري ــن وأف ــهم ال ــناس" ع ــند
الح ــدي ــث ع ــن ش ــخصية ع ــام ــة..ال ــخ ه ــكذا ب ــكل ب ــساط ــة ن ــلجأ إل ــى ت ــكوي ــن ه ــال ــة م ــن ال ــعظمة
والتخصص ألنفسنا قبل أن ندلي بأي رأي حول أي موضوع.
أم ــا مل ــاذا ن ــلجأ إل ــى ه ــذا األس ــلوب ون ــدع ــي ألن ــفسنا ال ــقدرة وال ــتمكن م ــن الح ــدي ــث ف ــي ك ــل
امل ــواض ــيع؟ ألن ــنا ال ن ــؤم ــن ب ــتبادل اآلراء وال ن ــسعى ل ــلتعبير ع ــن أف ــكارن ــا وآرائ ــنا م ــن خ ــالل
الـحوار ،وإنـما نـريـد "فـرض" تـلك االعـتقادات واألفـكار عـلى اآلخـريـن مـن خـالل إيـهامـهم بـأن
مـا نـقولـه هـو الـصحيح ،أنـه كـالم عـلمي ،أنـه "حـقيقة" صـادرة مـن شـخص مـتمرس عـاش فـي
أميركا أو درس مدخل إلى علم النفس )مش أي كالم يعني(.
ك ــنت أس ــتمع إل ــى اث ــنني م ــن امل ــعلمني ي ــتناق ــشان ح ــول م ــسأل ــة ع ــلمية ،أح ــده ــما م ــعلم ف ــيزي ــاء
وال ــثان ــي م ــعلم م ــواد ت ــجاري ــة )إدارة أع ــمال( ف ــكان ال ــفيزي ــائ ــي ي ــقول "أن ــا م ــتخصص ف ــي
الـفيزيـاء وأتـكلم عـن عـلم" عـندمـا كـان الحـديـث عـن مـفهوم "الـحقائـق الـعلمية" ،ثـم قـال "والـدي
ش ــاع ــر وأن ــا م ــش ب ــتكلم ك ــالم ع ــبط" ع ــندم ــا ت ــحول الح ــدي ــث إل ــى األدب ،ث ــم ق ــال "دراس ــتي
أسـاسـا فـي فـلسفة الـفيزيـاء" عـندمـا تـحول الحـديـث مـرة أخـرى صـوب الـفلسفة ،ثـم قـال "أنـا
مه ــتم ب ــاالق ــتصاد وق ــرأت ك ــتبا ك ــثيرة ف ــي االق ــتصاد" ع ــندم ــا ت ــحول الح ــدي ــث م ــرة ث ــال ــثة إل ــى
االقـتصاد اإلسـالمـي ،وأتـوقـع بـأنـه سـيكون رجـال خـارقـا لـو اسـتمر الحـديـث أكـثر ألنـه عـلى مـا
يبدو لديه سبب وجيه يجعله قادرا على "فرض" رأيه في كل املواضيع.
واض ــح إذن أن ــه ل ــم ي ــكن ي ــري ــد ال ــتعبير ع ــن وج ــهة ن ــظره أو رأي ــه ،وإن ــما ك ــان ي ــقول ض ــمنيا
"ك ــالم ــي ه ــو ال ــحقيقة ال ــتي ي ــجب أن ت ــأخ ــذ ب ــها" .وه ــذا أم ــر ن ــالح ــظه ع ــند ال ــكثيري ــن ،وه ــو
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أس ــلوب ي ــمارس ــه ب ــشكل أب ــشع ك ــثير م ــن رج ــال ال ــدي ــن ع ــندم ــا يخ ــلطون آراءه ــم ال ــشخصية
وفـهمهم الـخاص بـنصوص مـقدسـة ويـدعـون أن مـا يـقولـونـه هـو "الـحقيقة املـطلقة" فـي الـديـن،
ول ــذل ــك ل ــيس م ــن ال ــغري ــب أن ن ــطلق ع ــلى ع ــلمائ ــنا أل ــقاب ــا م ــثل "بح ــر ال ــعلوم" و"ح ــجة ال ــزم ــان"
و"فـريـد عـصره" وغـيرهـا مـن أوصـاف الـعظمة ليسهـل بـعد ذلـك اعـتبار "كـل" مـا يـقولـونـه "فـرض
عني" على كل مسلم.
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حقائق وآراء
ع ــندم ــا ن ــقول "ه ــناك ل ــوح ــة ف ــنية م ــعلقة ع ــلى ال ــحائ ــط" فه ــذه ح ــقيقة )ع ــلى اف ــتراض أن ه ــناك
فـعال لـوحـة فـنية مـعلقة عـلى الـحائـط( ،ولـكن عـندمـا نـقول "الـلوحـة املـعلقة عـلى الـحائـط جـميلة"
فهذا "رأي".
مـشكلة عـويـصة يـعانـي مـنها الـعقل الـعربـي تـتعلق بـعدم الـتمييز بـني الـرأي والـحقائـق ،وأزعـم
بأن في الخلط بينهما تكمن كثير من املشكالت الثقافية في حياتنا.
الـحقائـق يـحكم عـليها مـن الـواقـع فـإمـا أنـها صـادقـة أو كـاذبـة وال مـجال لـلخالف الـكبير هـنا،
أمـا اآلراء فـاألمـر مـختلف ،قـد نـقبل هـذا الـرأي أو نـرفـضه ،نـتفق أو نـختلف ،نـوافـق عـليه أو ال
ن ــواف ــق...ال ــخ وه ــذا أم ــر ط ــبيعي ج ــدا ب ــني البش ــر ،ول ــكنه ب ــكل ب ــساط ــة – وس ــذاج ــة أي ــضا –
يصبح مسألة معقدة في العقل العربي
ع ــندم ــا ن ــقول إن "ه ــتلر رج ــل ن ــمساوي ح ــكم أمل ــان ــيا ع ــام  1933وانتح ــر ع ــام  "1945فه ــذه
حقيقة تاريخية ال مجال إلى إنكارها ،وال يوجد ضرورة لالختالف حولها.
ولكن عندما نقول إن "هتلر ديكتاتور ووحش قاتل ومجرم حرب."..
فـهنا نـدخـل فـي مـجال "الـرأي" الـذي يـحتمل الـنقاش وعـرض الـحجج الـعقلية وبـالـتالـي االتـفاق
معه أو االختالف.
وه ــنا ع ــلينا أن ن ــنتبه إل ــى م ــفهوم "ال ــرأي" وك ــيفية ت ــكون ــه ف ــي ال ــذه ــن وت ــحول ــه إل ــى "ق ــناع ــة"
راس ــخة وال ــدف ــاع ع ــنه وم ــحاول ــة إق ــناع اآلخ ــري ــن ب ــه ،وه ــذه م ــسأل ــة م ــهمة ت ــحتاج إل ــى وق ــفة
و"تربية".
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والــسؤال املــهم هــنا "هــل يــحق ألي شــخص أن يــجبر اآلخــريــن عــلى قــبول اآلراء الــتي يــؤمــن
ب ــها وي ــراه ــا ص ــحيحة؟" ه ــذه م ــسأل ــة ت ــتعلق ب ــاألخ ــالق ب ــال ش ــك ،وأع ــتقد أن م ــحاول ــة "إج ــبار"
اآلخرين على تبني آرائنا هي فعل غير أخالقي )وهذا مجرد رأي وليس حقيقة(.
واإلجـبار يـأخـذ صـورا عـديـدة أبسـطها االسـتهزاء بـآراء اآلخـريـن وأقـصاهـا الـتكفير أو الـقتل،
وما بني هذا وذاك يعيش العقل العربي أسوأ حاالته.
لــنعد صــياغــة الــسؤال ،وأعــترف بــأنــني كــنت "ألــف وأدور" لــكي أصــل إلــى هــنا ،لــنتأمــل فــي
واقــع "الــصراع" ـ ولــيس الــخالف ـ الــطائــفي بــني الــسنة والــشيعة عــلى وجــه التحــديــد ،والــذي
بـاتـت مـالمـح وجـهه الـقبيح تظهـر فـي كـثير مـما يـقال الـيوم ،هـل املـسألـة تـتعلق بـ "حـقائـق" أم
"آراء"؟ مـشكلة الـعقل الـعربـي أنـه يـتبنى فـي كـثير مـن األحـيان مجـموعـة مـن "اآلراء" بـوصـفها
"حــقائــق" ،وهــذه املــشكلة ال تظهــر خــطورتــها عــندمــا يــتعلق األمــر بــآرائــنا حــول األعــمال الــفنية
أو آرائ ــنا ح ــول ف ــرق ك ــرة ال ــقدم وال ح ــتى ب ــآرائ ــنا ح ــول دي ــكتات ــوري ــة ه ــتلر أو ب ــطوالت ــه ،ول ــكن
تظهـر خـطورتـها الـكبيرة عـندمـا يـتعلق األمـر بـاالخـتالف حـول مـن الـذي كـان يـفترض أن يـتولـى
ال ــخالف ــة ب ــعد وف ــاة ال ــرس ــول ژ م ــنذ  1500ع ــام ،فه ــل ال ــعقل ال ــذي ي ــفكر به ــذه ال ــطري ــقة ع ــقل
سليم ؟
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بني السياسة واالجتماع
أتــصور أن املــشكلة الــحقيقية الــتي تــعانــي مــنها الــكويــت الــيوم هــي مــشكلة اجــتماعــية أكــثر
مــنها ســياســية ،عــلى الــرغــم مــن أن الــصراع الــسياســي هــو املــوضــوع الــذي يحــظى بــالــتركــيز
اإلعالمي أكثر من غيره.
فـنحن ال نـعانـي مـن مـشكلة فـي الـنظام الـسياسـي عـلى اإلطـالق ،نـظامـنا الـسياسـي مسـتقر
وعـ ــلى درجـ ــة كـ ــبيرة مـ ــن الـ ــتطور والـ ــرقـ ــي ودسـ ــتورنـ ــا يـ ــتمتع بـ ــدرجـ ــة كـ ــبيرة مـ ــن الـ ــضمانـ ــات
األس ــاس ــية واح ــترام ال ــحقوق وال ــعالق ــة ب ــني ال ــحاك ــم وامل ــحكوم واض ــحة ومح ــل ت ــقدي ــر م ــن ق ــبل
الجميع.
املــشكلة إذن ليســت فــي الــنظام الــسياســي كــنظام )بــمعنى الــقانــون( ،إنــما فــي الــنظرة إلــى
هذا النظام والتعامل وفقا ملعاييره ،وهذه مسألة اجتماعية صرفة.
بــات واضــحا أن األمــر بــدأ يــنتقل مــن "اخــتالف" فــي وجــهات الــنظر حــول كــيفية إدارة الــدولــة
)وهـنا نـكون فـي مـجال الـسياسـة( ،إلـى "صـراع" عـلى مـفهوم الـوالء وهـل هـو لـلدولـة أم لـلقبيلة
أم للعائلة أم للطائفة )وهنا ندخل في مجال االجتماع(.
لــذلــك ،فــمن الــطبيعي أن يــتحول الخــطاب إلــى مهــرجــان ســخيف مــن تــبادل الــتهم بــعدم الــوالء
لـلكويـت وازدواج الـجنسية والـتشكيك فـي االنـتماء الـوطـني بـل وحـتى الـتشكيك فـي تـاريـخ مـن
رح ــل م ــن أه ــل ال ــكوي ــت وإن ــكار م ــساه ــمات ــهم ف ــي ب ــناء ال ــدول ــة )اج ــتماع( ،ب ــدال م ــن أن ي ــكون
الخــطاب حــول الــبرامــج الــسياســية وخــطط الــتنمية ورؤيــة الــدولــة لــلتعليم والخــدمــات الــصحية
وغيرها )سياسة(.
أص ــبحت م ــشاه ــد امل ــرش ــحني ع ــلى ش ــاش ــات ال ــتلفزي ــون وه ــم يخ ــرج ــون امل ــصحف الش ــري ــف
ويـطالـبون بـعضهم بـأن يـقسموا بـاهلل الـعظيم أن والءهـم لـلكويـت وأنـهم ال يحـملون أي جـنسية
أخــرى أمــرا مــألــوفــا ،وربــما نجــد أنــفسنا بــعد ذلــك مــضطريــن إلــى أن يــؤدي كــل مــواطــن مــنا
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ال ــقسم ذات ــه ك ــل ي ــوم ل ــنثبت وط ــنيتنا ووالءن ــا ل ــبلدن ــا ،وه ــي ن ــتيجة ط ــبيعية إذا م ــا اس ــتمر ه ــذا
املهرجان الخطابي السخيف بهذه الصورة السخيفة.
والـسؤال املـهم الـذي يـتبادر هـنا هـو :ملـاذا وصـلت األمـور إلـى هـذا الحـد؟ والـجواب فـي ظـني
ي ــكمن ف ــي ت ــراج ــع ك ــثير م ــن ال ــقيم األخ ــالق ــية ف ــي امل ــجتمع ف ــي ظ ــل غ ــياب ال ــدور ال ــفاع ــل
ملــؤســسات الــتعليم ومــؤســسات املــجتمع املــدنــي ،فــضال عــن تــوافــر األرضــية الــخصبة لــظهور
مـثل هـذه املـشكالت االجـتماعـية وأولـها مـوضـوع الـجنسية ودرجـاتـها الـتي تـميز بـني املـواطـنني
فتجعل من هذا كويتيا "أصليا ودرجة أولى" وذاك كويتيا "غير أصلي ودرجة ثانية".
فـإذا كـانـت الـدولـة هـي الـتي تـمارس الـتمييز بـني املـواطـنني )واألمـر ال يـتعلق فـقط بـتصنيفات
ومــسميات لــلجنسية بــقدر مــا يــتعلق بــتبعات ذلــك الــتمييز واقــعيا( ،فــكيف نــتوقــع الــوصــول إلــى
حالة من االستقرار االجتماعي بني الناس؟
مـا تـعيشه الـكويـت الـيوم هـو مـقدمـة لـصراع اجـتماعـي )طـائـفي ،قـبلي ،عـائـلي( كـبير ربـما ال
يــدرك كــثير مــمن يــمارســونــه ســواء عــن وعــي أو بــغير وعــي وإدراك خــطورتــه والــنتائــج الــكارثــية
ال ــتي ق ــد ت ــؤدي إل ــيه ،ف ــال ــصراع االج ــتماع ــي إذا ان ــطلق س ــيكون م ــن ال ــصعب ج ــدا إي ــقاف ــه،
وعــلينا أن نــنتبه لخــطورة األمــر قــبل فــوات األوان وقــبل أن تــنتقل األمــور إلــى املــرحــلة الــتالــية
من الصراع )وأعني العنف( !
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عذرا ً سقراط
قــديــما كــان ســقراط يــقول ملــن يــقابــله ويــراه "تــكلم حــتى أراك" ،فــعندمــا يتحــدث الــشخص فــهو
ال يــتواصــل مــع اآلخــريــن فحســب وإنــما هــو يــعطي عــن نــفسه صــورة ويــكون عــندهــم انــطباع
خاص حول "شخصيته" وأفكاره وتصوراته ومستواه الفكري واألخالقي.
ولــكن هــذا الــبعد اإلنــسانــي الــذي يــتشكل مــن خــالل الحــديــث بــني الــناس كــثيرا مــا يخــدعــنا،
خــاصــة فــي عــاملــنا الــعربــي حــيث االزدواجــية فــي شــخصية اإلنــسان الــعربــي أصــبحت أمــرا
مألوفا بل ومقبوال إلى درجة كبيرة بني الناس )وبشكل أكبر عند السياسيني(.
ف ــأن ــت ال تس ــتطيع أن ت ــفهم ح ــقيقة ال ــناس م ــن خ ــالل ح ــدي ــثهم وال تس ــتطيع أن تح ــدد م ــالم ــح
شـخصياتـهم وانـتماءاتـهم اإليـديـولـوجـية وال تسـتطيع أن تـعرف حـقيقة مـواقـفهم تـجاه الـقضايـا
ال ــعام ــة ح ــتى وإن تح ــدث ــوا وص ــرح ــوا وأع ــلنوا ع ــن ت ــبني ات ــجاه ــات ف ــكري ــة وم ــواق ــف مح ــددة،
بـ ــبساطـ ــة ألنـ ــهم يـ ــقولـ ــون مـ ــا ال يـ ــفعلون ويـ ــفعلون مـ ــا ال يـ ــقولـ ــون ويظهـ ــرون غـ ــير مـ ــا يـ ــبطنون
ويبطنون غير ما يظهرون.
كـثيرا مـا نـلتقي أشـخاصـا تـكون لـديـنا عـنهم صـورة مسـبقة تـتكون عـندنـا مـن خـالل مـقاالتـهم
أو أحــادثــيهم فــي وســائــل اإلعــالم املــختلفة أو حــتى مــن خــالل الــحوار املــباشــر ،وهــي صــورة
تـكاد تـكون مـثالـية لـفرط مـا فـي أحـاديـثهم مـن أفـكار كـبيرة وانـتقادات تـعكس مـوقـفا إنـسانـيا
عــظيما وتــأكــيدا عــلى قــيم أخــالقــية نــبيلة ،غــير أن هــذه الــصورة الجــميلة ســرعــان مــا يــصيبها
شـيء مـن الـغموض والـتشويـش عـندمـا نـتأمـل فـي تـصرفـاتـهم الـتي تـناقـض تـمامـا تـلك الـهالـة
الـرومـانـسية الـحاملـة والجـميلة الـتي رسـموهـا ألنـفسهم عـبر "الـكالم" ،لـدرجـة تـجعلنا نـنظر إلـى
أنفسنا باستغراب ونشعر معها أننا سذج نصدق كل ما نسمعه بحسن نية.
املـ ــشكلة أن هـ ــذه الـ ــصفة الـ ــغريـ ــبة وأعـ ــني ازدواجـ ــية الـ ــشخصية ال نـ ــراهـ ــا إال فـ ــي اإلنـ ــسان
ال ــعرب ــي ت ــقري ــبا ،ف ــعندم ــا ن ــتعام ــل م ــع أي ش ــخص غ ــرب ــي ال ن ــشعر ف ــي ق ــرارة أن ــفسنا أن ــه
يخـدعـنا أو أنـه يـخفي قـناعـات أخـرى غـير الـتي يـعبر بـها فـي حـديـثه أو تـصرفـاتـه ،فـهو عـندمـا
ي ــكون ل ــيبرال ــيا ي ــتصرف ك ــليبرال ــي ،وع ــندم ــا ي ــداف ــع ع ــن ال ــدي ــموق ــراط ــية ف ــهو ي ــمارس ــها أي ــضا،
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وعـندمـا يـنادي بـحقوق الـفقراء واملسـتضعفني فـهو يـعيش بـينهم ويـشعر بـهمومـهم وآالمـهم ،أمـا
فـي عـاملـنا الـعربـي فـاألمـر مـختلف تـمامـا ،ألنـك بـبساطـة قـد تـلتقي كـل يـوم بـشخص "يـدعـي"
أنــه ديــموقــراطــي ولــكنه ال يــحترم حــتى الــرأي اآلخــر ،بــشخص "يــدعــي" أنــه مــن دعــاة حــقوق
اإلنــسان ولــكنه يــزدري الــناس ويحــمل فــي شــرايــينه دم أزرق ،بــشخص "يــدعــي" أنــه مــتديــن
ولكنه يمارس كل املحرمات
عذرا سقراط فمقولتك أربكتني ،جعلتني ال أفهم الناس من حولي بوضوح.
ربـما ألنـك كـنت تتحـدث عـن إنـسان آخـر غـير الـذي نـعرفـه فـي عـاملـنا املـتناقـض ،ذلـك اإلنـسان
الذي يحمل في جيبه ألف قناع وقناع.
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مفهوم الليبرالية

أبدأ بمدخل تيرمينولوجي حول أصل كلمة "ليبرالي".
ت ــشير األس ــاط ــير ال ــيون ــان ــية إل ــى أن "زي ــوس" ك ــبير اآلل ــهة ق ــد ت ــزوج م ــن اإلل ــهة "س ــيميله"
 Semeleوال ــتي ك ــان ــت ف ــائ ــقة الج ــمال وف ــائ ــقة ال ــحياء أي ــضا ،ف ــأن ــجبت ل ــه ول ــدا ه ــو اإلل ــه
"بـاخـوس" وكـلمة بـاخـوس بـالـيونـانـية تـعني الـجانـب السيئ مـن آثـار الخـمر )أي ذهـاب الـعقل(،
وعــندمــا دخــلت كــلمة "بــاخــوس" إلــى بــالد الــرومــان امــتزجــت هــذه الــشخصية بــشخصية أحــد
آلهة الرومان وهو "ليبر"  Liberوالذي كان عندهم ربا للزراعة والحدائق.
وقــد كــان عــند الــيونــان عــيدا مــميزا مــن أعــيادهــم يــسمى عــيد "الــديــونــيزيــا" وهــو الــذي يــتم فــيه
ع ــصر الخ ــمر ،وق ــد ان ــتقل ه ــذا ال ــعيد م ــع م ــا ان ــتقل إل ــى ال ــروم ــان ت ــحت اس ــم "ال ــباخ ــان ــال ــيا"،
ول ــكن م ــع ق ــليل م ــن ال ــتغيير ف ــقد أص ــبح ه ــذا ال ــعيد ع ــند ال ــروم ــان ي ــعبر ع ــن أل ــوان ال ــفسق
وأشــكال الــفساد والــعربــدة ،ومــن هــنا ارتــبط اســم اإللــه "لــيبر"  liberبــالــعربــدة والــفساد فــيما
بـعد ،وأدى الـتطور الـلغوي الـذي حـصل لهـذا املـصطلح بـعد ذلـك إلـى اسـتخدامـه لـلداللـة عـلى
"الحــريــة" فــي فــعل مــا يــشاء املــرء أن يــفعله ،ثــم انــتقلت إلــى الــلغات األجــنبية األخــرى تــحت
م ــفهوم "الح ــري ــة" واش ــتقت م ــنها ك ــلمات م ــثل ) Libertyالح ــري ــة( و ) Liberalح ــر( وك ــذل ــك ـ
وهذا ما يهمنا ـ ) Liberalismوهي الفلسفة القائلة بالتحررية(.
ن ــشأت ال ــليبرال ــية ك ــأي ــدي ــول ــوج ــيا م ــع ن ــشأة ال ــطبقة ال ــبرج ــوازي ــة ف ــي ب ــداي ــة م ــا ي ــسمى ب ــعصر
الــنهضة الــغربــية ،ولــذلــك فــهي تــعتبر األيــديــولــوجــيا الــرســمية لهــذه الــطبقة ،ولــم تظهــر الــليبرالــية
بـ ــالـ ــتأكـ ــيد مـ ــكتملة فـ ــي صـ ــورتـ ــها الـ ــحالـ ــية فـ ــي بـ ــادئ األمـ ــر وإنـ ــما جـ ــرى عـ ــليها الـ ــكثير مـ ــن
ال ــتعدي ــالت ،وع ــلينا أن ن ــنتبه إل ــى أن ال ــليبرال ــية ليس ــت م ــذه ــبا س ــياس ــيا فحس ــب ،ب ــل ه ــي
إيـديـولـوجـيا تجـد تـطبيقاتـها الـعملية فـي مـجال الـسياسـة )الـتعدديـة الحـزبـية وحـريـة املـواطـنني(
وف ــي م ــجال االق ــتصاد )س ــيادة ال ــسوق وم ــبدأ ري ــكاردو "دع ــه ي ــعمل ،دع ــه ي ــمر"( ،ب ــل وح ــتى
على املســـتوى الشعبي وذلك من خالل املؤسسات االجتمـــاعية والهيــئات الخاصة.
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هـذا مجـرد مـدخـل تـيرمـينولـوجـي بـسيط ملـفهوم الـليبرالـية ،لـكن مـاذا عـن االيـديـولـوجـيا الـليبرالـية
كفكرة ؟
إن ال ــقيمة األس ــاس ــية ال ــتي ت ــمثل ال ــليبرال ــية أو ت ــقوم ع ــليها ه ــي "الح ــري ــة ال ــفردي ــة" ،وامل ــعيار
األسـاسـي لهـذه األيـديـولـوجـيا هـو "املـنفعة" وهـذا مـا نجـده لـدى فـالسـفة الـليبرالـية الـكالسـيكيني
مـثل بـنتام ومـل ولـوك ،ونـذ ّكـر هـنا بـاملـبدأ الـشهير الـذي قـالـه بـنتام مـثال" :تـحقيق أكـبر قـدر مـن
املــنفعة مــقابــل أقــل قــدر مــن األلــم" ،وهــذا املــبدأ الــذي نــادى بــه بــنتام فــي فــلسفة األخــالق ،مــا
برح أن أصبح شعارا لليبرالية.
تـحولـت الـليبرالـية بـعد ذلـك مـن الـفرديـة املـتطرفـة إلـى الـفرديـة املـعتدلـة شـيئا فـشيئا ،حـيث بـدأت
ت ــسمح ب ــتدخ ــل الج ــماع ــات وال ــدول ــة وق ــد س ــاه ــم ف ــي ه ــذه ال ــنقلة ال ــنوع ــية األزم ــة االق ــتصادي ــة
الـكبرى الـتي أصـابـت الـواليـات املتحـدة األمـيركـية عـقب انـهيار بـورصـة نـيويـورك ومـا تـالهـا مـن
أحـداث مـأسـاويـة مـن بـطالـة وجـوع وفـقر فـي األعـوام  1929–1923م والـتي انتهـت بـإعـالن
الــرئــيس األمــيركــي الــسابــق "روزفــلت" الــسياســة الجــديــدة الــتي ســميت بــالعهــد الجــديــد والــتي
تدعو إلى تبني الدولة للضمان االجتماعي لألفراد.
وال ــليبرال ــية الح ــدي ــثة ت ــقوم ع ــلى مج ــموع ــة م ــن امل ــقوم ــات م ــنها ع ــلى س ــبيل امل ــثال :م ــبدأ ت ــكاف ــؤ
ال ــفرص ،وه ــو م ــبدأ ع ــادل وم ــهم ول ــكنه ل ــيس ح ــكرا ع ــلى ال ــليبرال ــية وح ــده ــا ،ف ــمن امل ــمكن أن
نــنادي بــمبدأ تــكافــؤ الــفرص دون أن نــكون بــالــضرورة لــيبرالــيني ،مــبدأ اإلصــالح "أي مــعالــجة
الـقضايـا عـن طـريـق اإلصـالح ولـيس الـثورة كـما هـو الـحال مـع األيـديـولـوجـيا املـاركـسية" ،وكـذلـك
اعــتماد الــبرملــانــية كــمنهج لــلوصــول إلــى الــحكم ،كــما أخــذت هــذه األيــديــولــوجــيا بــفكرة فــالســفة
ال ــعقد االج ــتماع ــي "ل ــوك وم ــون ــتسكيو وروس ــو" ال ــداع ــية إل ــى ف ــصل الس ــلطات التش ــري ــعية،
التنفيذية ،والقضائية.
ل ــقد ت ــشكلت األي ــدي ــول ــوج ــيا ال ــليبرال ــية م ــن خ ــالل أف ــكار ون ــظري ــات ب ــعض ال ــفالس ــفة وع ــلى وج ــه
الــخصوص الــفالســفة التجــريــبيون وأصــحاب مــذهــب املــنفعة فــي األخــالق نــالحــظ أن املــذهــب
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التجــريــبي يــقوم عــلى إنــكار كــل مــا ال يــمكن فــحصه والــتحقق مــنه بــالتجــربــة ،ومــذهــب املــنفعة
ي ــبيح ك ــل م ــا م ــن ش ــأن ــه ت ــحقيق امل ــنفعة ال ــفردي ــة أوال ث ــم الج ــماع ــية ث ــان ــيا م ــادام ــت ت ــؤدي ف ــي
ال ــنهاي ــة إل ــى م ــنفعة ال ــفرد أي ــضا" وتجس ــدت م ــن خ ــالل إع ــالن ال ــثورة األم ــيرك ــية ع ــام 1776
وإعــالن الــثورة الــفرنــسية عــام  1789وإعــالن حــقوق اإلنــسان عــام  1948واإلعــالن الــعاملــي
لألمم املتحدة عام  1949وما تال ذلك من معاهدات وظهور للدساتير.
واملــحصلة أن الــليبرالــية نــشأت وتــرعــرعــت فــي أحــضان الــحضارة الــغربــية مــنذ بــدايــتها وحــتى
يــومــنا هــذا ،ولهــذا ال يــمكن أن نــفهم الــليبرالــية إال مــن خــالل وضــعها فــي إطــارهــا الــتاريــخي
ال ــصحيح ض ــمن م ــفهوم ال ــحضارة ال ــغرب ــية ب ــشكل ع ــام ،وي ــمكن ال ــقول ان ت ــوج ــه ال ــحضارة
الـغربـية مـنذ بـدايـتها فـيما يـسمى "بـعصر الـنهضة األوربـية" كـان يـتجه بـالـضرورة نـحو إنـتاج
األيــديــولــوجــيا الــليبرالــية ،ولــكن الــسؤال هــل الــحضارة الــعربــية أو اإلســالمــية يــنطبق عــليها مــا
ينطبق على الحضارة الغربية؟!
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سوق عجيب غريب
الــسوق فــي الــكويــت أمــر عــجيب ،ال أســتطيع أن أفــهم كــيف يــسير ومــا املــعايــير الــتي تتحــدد
األســعار بــناء عــليها ،فــعلى مــا يــبدو أن الــسوق لــديــنا ال يــخضع ألي نــظريــات اقــتصاديــة وال
يجــدي مــعه أفــكار آدم ســميث وريــكاردو وكــينز وال حــتى مــاركــس ،فــفي حــني تتحــرك أســواق
الـعالـم فـي اتـجاه تجـد الـسوق عـندنـا فـي اتـجاه آخـر وكـأنـنا مـعزولـون عـن هـذا الـعالـم ،غـير أن
ه ــذه ال ــعزل ــة ال ن ــراه ــا إال ف ــي ح ــال ــة واح ــدة ف ــقط ه ــي ح ــال ــة ن ــزول األس ــعار بس ــبب األزم ــات
االق ــتصادي ــة امل ــتكررة خ ــاص ــة ف ــي ال ــعقد امل ــاض ــي وال ــى ال ــيوم ،ف ــعندم ــا ي ــتعلق األم ــر ب ــزي ــادة
األســعار يــصبح الــسوق فــي الــكويــت وبســرعــة الــبرق جــزءا مــن املــنظومــة االقــتصاديــة الــعاملــية
والــكل يــبدأ بــالــترويــج والــتبريــر الرتــفاع األســعار بــحجة أن اقــتصادنــا مــرتــبط بــالــعالــم ويــتأثــر
بـأي زيـادة فـي أسـعار الـبترول ومـا يـتبعها مـن ارتـفاع فـي بـقية الخـدمـات مـثل الـنقل والـشحن
وأجور العمال.
وم ــع أن ارت ــفاع ال ــبترول ه ــو أم ــر اي ــجاب ــي ب ــالنس ــبة ل ــنا ف ــي ال ــكوي ــت ع ــلى اع ــتبار أن ــنا دول ــة
مــنتجة ومــصدرة لهــذه الســلعة الــحيويــة ،ومــع هــذا كــلما ارتــفعت أســعار الــبترول ال نــسمع مــن
امل ــسؤول ــني س ــوى "ال ــول ــول ــة وال ــنواح" ورف ــع األس ــعار ،ف ــإذا ك ــان ارت ــفاع األس ــعار ف ــي ال ــعال ــم
سـيؤدي بـالـضرورة إلـى ارتـفاع األسـعار فـي الـكويـت عـلى اعـتبار أنـنا جـزء مـن هـذه املـنظومـة
االق ــتصادي ــة ال ــعامل ــية ،ف ــلماذا ال ته ــبط األس ــعار ف ــي ال ــكوي ــت ع ــندم ــا ته ــبط ف ــي ك ــل أن ــحاء
املـ ــعمورة؟ ملـ ــاذا ال نـ ــشاهـ ــد آثـ ــار هـ ــذا االرتـ ــباط بـ ــاالقـ ــتصاد الـ ــعاملـ ــي إال فـ ــي حـ ــالـ ــة ارتـ ــفاع
األسعار فقط أيها التجار ؟!
ال ــعال ــم ك ــله ي ــعيش ال ــيوم ح ــال ــة م ــن ال ــكساد ال ــكبير وال ــبضائ ــع ب ــمختلف أن ــواع ــها ت ــعان ــي م ــن
الـتكدس ،ومـفاهـيم "الـعرض والـطلب" هـي مـن أبسـط مـبادئ االقـتصاد وبـالـتالـي ال غـرابـة أن
تهـبط األسـعار فـي كـل دول الـعالـم عـلى اعـتبار أنـها كـلها تـعانـي مـن أزمـة اقـتصاديـة ،ولـكن
األمــر مــختلف فــي الــكويــت ،فــأســعار الــسيارات تــزداد كــل يــوم فــي الــوقــت الــذي وصــلت إلــى
ن ــصف ال ــسعر ف ــي دول أخ ــرى ،وب ــقية ال ــبضائ ــع ال ــتي ازدادت ب ــشكل ج ــنون ــي خ ــالل ال ــعام
املــاضــي بســبب ارتــفاع أســعار الــبترول لــم يــطرأ عــليها أي تــغيير بــعد أن انــهار ســعر الــنفط،
فـإمـا أنـنا جـزء مـن هـذا الـعالـم ومـنظومـته االقـتصاديـة وبـالـتالـي يـفترض أن تـتناسـب األسـعار
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عـ ــندنـ ــا مـ ــع مـ ــا يحـ ــدث فـ ــي بـ ــقية الـ ــدول ،وإمـ ــا أنـ ــنا مـ ــعزولـ ــون وبـ ــالـ ــتالـ ــي ال نـ ــفهم سـ ــر هـ ــذا
"الــتباكــي" ولــطم الخــدود املــفاجئ والتحــذيــر مــن تــبعات األزمــة االقــتصاديــة الــعاملــية واملــطالــبة
بضخ املليارات إلنقاذ "بعض الشركات“.
أيــن اخــتفت تــلك األصــوات الــتي كــانــت "تــلعلع" وتــبرر الــزيــادة الــكبيرة فــي األســعار قــبل عــام
ب ـ ــحجة ارت ـ ــفاع األس ـ ــعار ف ـ ــي ك ـ ــل دول ال ـ ــعال ـ ــم؟ أي ـ ــن تح ـ ــليالت ـ ــكم االق ـ ــتصادي ـ ــة ون ـ ــظري ـ ــات ـ ــكم
الحلمنتيشية ومصطلحاتكم "االكتوارية" ؟
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إلى أستاذي د.أحمد الربعي
فــي مــثل هــذه األيــام مــن الــعام املــاضــي كــنت أحــضر جــلسات مــؤتــمر الــكويــت الــخامــس "مــن
الــكويــت نــبدأ وإلــى الــكويــت نــنتهي" ،والــذي كــرمــت فــيه شــخصيات كــبيرة مــن رجــال الــكويــت
ومـنهم د.أحـمد الـربـعي ـ رحـمه اهلل ،املـؤتـمر اسـتمر لـ  4أيـام وكـان فـي كـل يـوم يتحـدث مـمثل
عـن أسـرة الـشخصية املـكرمـة ،فـي الـيوم األخـير تحـدث األخ عـبدالـرحـمن الـربـعي عـن شـقيقه
د.أحــمد حــديــثا مــؤثــرا ،أثــر فــي عــلى األقــل ،وفــي نــهايــة حــديــثه قــال إنــه يــقوم حــالــيا بجــمع مــا
تيسـر عـن سـيرة شـقيقه الـراحـل ـ رحـمه اهلل ـ وطـلب مـن الـحضور مـمن لـديـه أي شـيء يـمكن
إضافته أن يعطيه إياه.
بـعد انـتهاء الـحفل تـوجهـت إلـى األخ عـبدالـرحـمن الـربـعي وكـان األخ عـبداهلل الـربـعي شـقيقهم
األكـبر جـالـسا بـجانـبه ،قـلت لـه أريـد أن أخـبرك بـحادثـة حـصلت لـي مـع د.أحـمد الـربـعي رحـمه
اهلل.
ف ــي ع ــام  1992ك ــنت ط ــال ــبا ب ــقسم ال ــفلسفة ف ــي ك ــلية اآلداب ب ــجام ــعة ال ــكوي ــت وك ــنت أدرس
ح ــينها أول م ــقرر ل ــي ف ــي ال ــجام ــعة وه ــو "م ــبادئ ال ــفلسفة" ع ــند أس ــتاذي د.أح ــمد ال ــرب ــعي،
وك ــنت أي ــضا م ــوظ ــفا ف ــي وزارة ال ــترب ــية ف ــكان ال ــدوام ي ــعيقني ع ــن ح ــضور امل ــحاض ــرات ف ــي
الـفترة الـصباحـية ،وكـان األمـر يـزداد صـعوبـة عـامـا بـعد عـام حـيث كـانـت مـقررات الـتخصص
ال ت ــتواف ــر إال ن ــفس أوق ــات ال ــدوام ،وع ــندم ــا أص ــبح د.أح ــمد ال ــرب ــعي وزي ــرا ل ــلترب ــية آن ــذاك ل ــم
تــنقطع صــلته بــقسم الــفلسفة وال بــالــطلبة ،فــكان يــزورنــا كــل أربــعاء ويــلقي عــلينا مــحاضــرات
ف ــي ال ــتصوف اإلس ــالم ــي وف ــالس ــفة اإلس ــالم ،ف ــقلت ف ــي ن ــفسي ح ــسنا ل ــقد أص ــبح أس ــتاذي
وزيــرا لــلتربــية وبــحكم عــالقــته الــطيبة وروحــه املــرحــة مــعنا نــحن الــطلبة اعــتقدت أنــني أســتطيع
أن أط ــلب م ــنه "ط ــلبا ص ــغيرا" ل ــيساع ــدن ــي ع ــلى م ــواص ــلة دراس ــتي ب ــدون ع ــناء ال ــدوام ف ــي
املـدرسـة صـباحـا ،فـذهـبت ذات يـوم مـن أيـام األربـعاء الـتي يـزورنـا فـيها د.أحـمد ـ رحـمه اهلل ـ
وق ــلت ل ــه دك ــتور أري ــد أن أق ــول ل ــك ش ــيئا ،امل ــوض ــوع "ك ــيت وك ــيت" وح ــضرت ــك وزي ــر ال ــترب ــية
أرجـوك سـاعـدنـي ،فـقال لـي مـاذا تـريـد بـالتحـديـد؟ قـلت لـه أن تـنقلني إلـى مـكان آخـر لـيس فـيه
عـمل حـتى أسـتطيع حـضور املـحاضـرات صـباحـا ،فـرد عـلي بـابـتسامـته املـتفائـلة :قـدم أوراقـك
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بــصورة قــانــونــية ،فــقلت لــه حــاولــت ولــم يــقبلوا ،أريــدهــا خــدمــة مــنك ،فــقال مــتعجبا :مــني أطــلب
عيوني أعطيك لكن أن أكسر القانون مستحيل.
هـنا أطـرق األخ عـبدالـرحـمن الـربـعي وهـز رأسـه ونـزلـت مـن عـيونـه دمـعة ،وقـال لـي :زعـلت؟ قـلت
لـه بـالـعكس واهلل مـن يـومـها أحـببته أكـثر وأعـتقد أن "ڤـيروس االلـتزام بـالـقانـون" قـد أصـابـني
مـنه مـنذ تـلك اللحـظة ،فـرد عـلي :سـأقـول لـك شـيئا ،كـان إلحـدى شـقيقاتـي وهـي مـعلمة بـوزارة
ال ــترب ــية اس ــتثناء خ ــاص ح ــصلت ع ــليه م ــن أح ــد ال ــوزراء ال ــساب ــقني ألب ــوق ــتيبة ،وع ــندم ــا تس ــلم
أبــوقــتيبة حــقيبة وزارة الــتربــية قــام بــإلــغاء هــذا االســتثناء ،وعــندمــا عــاتــبته وطــلبت مــنه اإلبــقاء
على وضعها قال لها :اطلبي عيوني حاضر لكن أن أتجاوز القانون مستحيل.
ه ــذه ال ــحكاي ــة أذك ــره ــا ال ــيوم ف ــي ذك ــرى م ــرور ع ــام ع ــلى رح ــيل أس ــتاذي وم ــعلمي وق ــدوت ــي
د.أحــمد الــربــعي رحــمه اهلل ،أذكــرهــا وأنــا أتحســر عــلى الــحال الــتي وصــلت إلــيها بــالدي مــن
الـفوضـى وتـجاوز الـقانـون ،فـإلـيك يـا مـعلمي تـحية إجـالل وتـقديـر واحـترام عـن كـل حـرف وكـل
مـعلومـة وكـل قـيمة أخـالقـية تـعلمتها مـنك ،إلـيك دعـائـي الـصادق بـالـرحـمة والـغفران مـن الـعلي
القدير ،فمثلك ال ينسى.
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أميركا ودعم إسرائيل
قــالــت وزيــرة الــخارجــية األمــيركــية هــيالري كــلينتون خــالل لــقائــها قــبل أيــام مــع رئــيس الــكيان
الــصهيونــي املــحتل شــيمون بــيريــز ،إن "أمــيركــا ســتدعــم أي حــكومــة إســرائــيلية قــادمــة" ،كــما
قـالـت أيـضا "سـنعمل مـع حـكومـة إسـرائـيل الـتي تـمثل اإلرادة الـديـموقـراطـية لـشعب إسـرائـيل"،
ال جـ ــديـ ــد فـ ــي هـ ــذا الخـ ــطاب املـ ــنحاز بـ ــالـ ــتأكـ ــيد ونـ ــحن ال نـ ــلوم األمـ ــيركـ ــان عـ ــلى سـ ــياسـ ــتهم
ال ــخارج ــية امل ــنحازة دوم ــا إلس ــرائ ــيل فه ــذا اخ ــتياره ــم ،وإن ــما ن ــلوم امل ــؤي ــدي ــن له ــذه ال ــسياس ــة
واملتعاطفني معها من أبناء جلدتنا مع األسف الشديد.
نـريـد أن نـفهم كـيف سـيتحقق السـالم الـعادل الـذي تـتبناه اإلدارة األمـيركـية الجـديـدة ـ وحـتى
الـقديـمة مـن قـبلها ـ فـي ظـل هـذا الـتناقـض الـصارخ؟! كـيف نـفهم دعـم اإلدارة األمـيركـية "ألي
ح ــكوم ــة" إس ــرائ ــيلية ب ــما ف ــيها م ــن مج ــرم ــي ح ــرب وق ــتلة ن ــساء وأط ــفال ب ــحجة أن ــها ح ــكوم ــة
دي ــموق ــراط ــية ت ــمثل إرادة ال ــشعب اإلس ــرائ ــيلي وف ــي ال ــوق ــت ذات ــه ت ــحارب ح ــماس وال ــتي ه ــي
أيضا تمثل اختيار الشعب الفلسطيني وتدافع عن أرضها املغتصبة وهو حقها املشروع ؟!
هـذا الـسؤال وجهـته ألكـثر مـن مـسؤول وأكـاديـمي أمـيركـي مـمن قـابـلتهم خـالل زيـارتـهم لـلكويـت
ومــا أكــثرهــا ،وفــي كــل مــرة ال أحــصل عــلى إجــابــة ســوى التهــرب بــطريــقة ديــبلومــاســية ،وهــذا
مــفهوم إذ بــأي مــنطق يــمكن أن يــبرروا "الــكذبــة الــكبرى" الــتي يــرددهــا كــل مــسؤول أمــيركــي
حـول دعـم أمـيركـا لـلقيم الـديـموقـراطـية فـي الـعالـم؟! حـماس جـاءت بـانـتخاب ديـموقـراطـي نـزيـه،
والــحكومــة اإليــرانــية حــكومــة مــنتخبة بــانــتخابــات نــزيــهة ومــع ذلــك فــهي مــن أكــثر األنــظمة الــتي
تــحارب فــي مــقابــل دعــم الــواليــات املتحــدة ألنــظمة ديــكتاتــوريــة يــعرف حــتى األطــفال وهــم فــي
بطون أمهاتهم أنها تتولى السلطة إما بانقالب دموي أو بالتزوير.
الـحقيقة أن أمـيركـا ال تـدعـم الـديـموقـراطـية وال يـهمها ال مـن قـريـب وال مـن بـعيد نشـر مـبادئـها،
وهـي عـلى اسـتعداد لـدعـم "أي حـكومـة" إسـرائـيلية حـتى لـو كـانـت تـضم أكـبر مجـرمـي الحـرب
دمــويــة وديــكتاتــوريــة فــي الــتاريــخ ألنــها ال تــحترم إرادة الــشعوب املســلمة وال الــشعوب الــعربــية
وال ت ــعترف ب ــاخ ــتيارات ــهم ال ــدي ــموق ــراط ــية ث ــم يس ــتغرب ــون ب ــعد ذل ــك "ك ــراه ــية" ال ــعرب واملس ــلمني
ألميركا ،فاملسألة يا سادة أكبر من "صمونة همبرغر" وأغنيتني في راديو ”سوا" !

442

سالح املقاطعة
ت ــساه ــم ك ــثير م ــن الش ــرك ــات ال ــعامل ــية وس ــلسلة امل ــطاع ــم وامل ــقاه ــي امل ــشهورة واملنتش ــرة ف ــي
م ــختلف دول ال ــعال ــم ب ــتبرع ــات ت ــصل ل ــلمليارات ك ــل ع ــام ل ــلحكوم ــة اإلس ــرائ ــيلية ،وت ــعتبر ت ــلك
ال ــتبرع ــات م ــصدرا أس ــاس ــيا م ــن م ــصادر ب ــقاء إس ــرائ ــيل وت ــعزي ــز ت ــرس ــان ــتها ال ــعسكري ــة ال ــتي
تطحن البشر كل يوم في فلسطني املحتلة ،ولعلنا نعرف كثيرا من تلك الشركات.
بـكالم آخـر إذا عـلمنا أن املـحافـظة عـلى املسـتوطـنني الـيهود داخـل إسـرائـيل تـشكل أحـد أكـبر
التحــديــات الــتي تــواجــهها الــحكومــة اإلســرائــيلية ،حــيث تــبذل جــهودا كــبيرة للحــد مــما يــسمى
ب ــالهج ــرة امل ــضادة امل ــتمثلة بخ ــروج ه ــؤالء ال ــيهود م ــن فلس ــطني امل ــحتلة وال ــعودة إل ــى أوط ــان ــهم
األصلية بعد أن يروا بأنفسهم أن الحياة هناك عبارة عن جحيم ال يطاق.
وإذا ع ــلمنا أن وج ــود ت ــلك املس ــتوط ــنات اب ــتداء م ــن ال ــصرف ع ــلى ب ــنائ ــها وت ــجهيزه ــا وص ــرف
امل ــساع ــدات امل ــال ــية وامل ــعيشية للمس ــتوط ــنني ف ــيها ي ــقوم ك ــله ب ــأم ــوال ال ــتبرع ــات ال ــتي ت ــأت ــي
إلس ــرائ ــيل ول ــيس م ــن ال ــحكوم ــة ،وإذا ع ــلمنا أن الج ــزء األك ــبر م ــن ت ــلك ال ــتبرع ــات ي ــأت ــي م ــن
شـركـات وسـلسلة مـطاعـم ومـقاهـي عـاملـية يـمثل فـيها املـواطـن الـعربـي بـشكل خـاص أحـد أكـبر
املس ــتهلكني ،ن ــدرك ح ــينها ب ــوض ــوح أن ــنا ج ــزء أس ــاس ــي والع ــب رئ ــيسي ف ــي ع ــملية ت ــأص ــيل
وتــرســيخ االحــتالل اإلســرائــيلي فــي فلســطني ،بــل وشــريــك فــي تــلك املــجازر الــتي تــرتــكب بــني
الــحني واآلخــر ضــد األبــريــاء فــي كــل أنــحاء فلســطني املــحتلة ،الــذيــن هــم اخــوانــنا فــي الــديــن
والعروبة واإلنسانية.
خـروج الـناس لـلشوارع لـلتعبير عـن حـالـة الـغضب والـتنديـد بـاملـجازر الـصهيونـية ضـد األبـريـاء
فــي غــزة حــدث مــهم ويــشكل ضــغطا إعــالمــيا كــبيرا عــلى قــادة الــعالــم ،وهــو أمــر يــساهــم بــكل
تـأكـيد فـي وقـف تـلك املـجازر والحـد مـن إطـالـة أمـدهـا ،وعـلى كـل حـال إسـرائـيل ال تسـتطيع أن
ت ــصمد ف ــي ع ــمليات م ــثل ه ــذه ل ــفترات ط ــوي ــلة خ ــاص ــة ف ــي ظ ــل ه ــذا ال ــتواط ــؤ ال ــعامل ــي ال ــذي
يــحاول أن يــعطي غــطاء شــرعــيا لــتلك املــجازر عــلى اعــتبار أنــها دفــاع عــن الــنفس ،فــالــشعوب
تـدرك بـوضـوح مـا يحـدث ونـبرة الـغضب سـتزيـد وتـشكل نـاقـوس خـطر ال يسـتهان بـه لـكثير مـن
األنظمة الحاكمة.
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وبـالـتالـي فـإن اسـتمرار هـذه الحـمالت الـشعبية املـنددة بـالجـرائـم الـصهيونـية والـتخاذل الـعاملـي
الصامت أمر بالغ األهمية والفعالية أيضا.
غــير أن ذلــك ال يــكفي بــكل تــأكــيد ،فــهناك مخــطط واضــح وهــدف مــعروف مــن عــمليات اإلبــادة
الجــماعــية ضــد أهــل غــزة وهــو الــقضاء عــلى حــركــة حــماس وفــصائــل املــقاومــة الــوطــنية كــونــها
العقبة األخيرة أمام تمرير مبادرات االستسالم املذلة مع إسرائيل.
وعــليه فــإن الــشعوب املســلمة والــعربــية بــشكل خــاص إذا كــانــت تــريــد حــقا املــساهــمة فــي عــمل
ش ــيء يخ ــدم ال ــقضية الفلس ــطينية ب ــصورة ع ــام ــة وال ــتخفيف ع ــن أه ــل غ ــزة آالم ه ــذه الهج ــمة
ال ــبشعة ون ــتائ ــجها امل ــدم ــرة ف ــعليهم االس ــتمرار ف ــي ه ــذه امل ــظاه ــرات واالع ــتصام ــات وم ــطال ــبة
أنـظمتها الـحاكـمة بـقطع الـعالقـات مـع إسـرائـيل وفـتح املـعابـر وتـدخـل مجـلس األمـن مـن جـهة،
ومــقاطــعة تــلك الشــركــات وغــيرهــا مــمن يــعرفــها الــناس جــيدا لــتجفيف مــنابــع الــتبرعــات لــلعدو
الــصهيونــي ،ولــو أن كــل شــخص فــينا قــرر بــينه وبــني نــفسه مــقاطــعة تــلك الشــركــات الــداعــمة
إلس ــرائ ــيل لخس ــرت ت ــلك الش ــرك ــات امل ــليارات ي ــوم ــيا وه ــو أم ــر ب ــال ــغ األه ــمية ف ــي ح ــساب ــات
الرأسماليني الجشعني.
فــليس لــنا أي عــذر فــي هــذه الحــملة مــادمــنا أصــحاب الــقرار فــي هــذه الــعملية فــنحن الــذيــن
نش ــتري ون ــساه ــم ف ــي دع ــم إس ــرائ ــيل وب ــأي ــدي ــنا أن ن ــتوق ــف ع ــن ذل ــك وال ت ــملك أي ح ــكوم ــة ف ــي
الــعالــم الــقدرة عــلى إجــبارنــا عــلى الشــراء ،فهــل نــفعلها ونــساهــم بــالــفعل ولــيس بمجــرد الــكالم
ف ــي ال ــتخفيف ع ــن بش ــر ي ــسحقون ب ــال رح ــمة أم ن ــكتفي ب ــإل ــقاء ال ــلوم ع ــلى ح ــكوم ــات ــنا ون ــحن
نجلس في مطاعم ومقاهي تدعم إسرائيل ؟
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رقم
أصــبحت حــياتــنا روتــينا مــمال وتــكرارا مــزعــجا ألحــداث مــأســاويــة نــتابــعها كــل يــوم وكــأنــها جــزء
مـن كـيانـنا أو حـقيقة البـد مـن تـقبلها ،نـفتح الـتلفزيـون ونـتابـع مـا وصـلت الـيه أعـداد الـقتلى فـي
غـزة؟ وكـم انـفجارا حـصل الـيوم فـي الـعراق؟ وعـدد مـن مـاتـوا فـي أفـغانسـتان؟ ومـن غـرق مـن
سـفن املـهاجـريـن؟ وعـدد الـضحايـا فـي مـيانـمار وكـم مشـردا فـي الـهند وكـم الجـئا فـي لـندن ؟
وكم ..وكم.
أصـبحنا نـنظر لـكل تـلك املـآسـي وكـأنـها شـيء عـادي جـدا فـي حـياتـنا الـيومـية ،نـفتح الـصحف
ون ــقرأ ك ــل ي ــوم أخ ــبار بش ــر ي ــقتلون وي ــسحقون ويش ــردون وي ــجوع ــون ويهج ــرون وك ــأن ــنا ن ــتاب ــع
ن ــتيجة م ــباراة أو م ــؤش ــرا ل ــلبورص ــة ،س ــلسلة أرق ــام ت ــطوف أم ــام ــنا دون أن يس ــتوق ــفنا أن ــها
تتحدث عن "بشر".
م ــؤل ــم أن ي ــختزل "اإلن ــسان" ه ــذا ال ــكائ ــن ال ــعظيم ف ــي خ ــلقه وت ــكوي ــنه وق ــيمته ف ــي "رق ــم" ع ــلى
شــاشــات الــتلفاز أو صــفحات الجــرائــد ،أن يــتحول إلــى مجــرد "رقــم" فــي حــسابــات الــتجار،
ومجـرد "رقـم" فـي سـجالت الـدولـة ،ومجـرد "رقـم" فـي دلـيل الـهاتـف ،ومـن يـبالـي لـوجـود "رقـم"
بــسيط فــي حــياتــنا ومــن يهــتم لــزوال "صــفر عــلى الــشمال" مــن ســلسلة األرقــام "املــهمة" فــي
سجالتنا ؟
عـالـم مـجنون ،نـعيش عـلى كـوكـب تـشكل املـياه ثـلثي مـساحـة سـطحه ،ولـو صـرفـت عـلى تحـلية
م ــياه بح ــر واح ــد م ــن ب ــحاره ت ــكلفة ح ــرب واح ــدة ل ــكان ــت ك ــاف ــية ل ــتلبية اح ــتياج ــات ك ــل البش ــر
وال ــحيوان ــات وال ــنبات ــات ف ــي ك ــل ج ــزء م ــن أج ــزاء ه ــذه األرض ،وم ــع ه ــذا ن ــختار أن ن ــتصارع
ون ــقتل ب ــعضنا ب ــعضا ون ــصرف امل ــليارات ل ــالس ــتحواذ ع ــلى م ــناب ــع امل ــياه الح ــلوة ،ت ــرى ه ــل
يســتحق فــعال هــذا الــصراع عــلى املــياه كــل تــلك الحــروب وكــل تــلك الــدمــاء والــضحايــا واآلالم
وك ــل ت ــلك "األرق ــام" امل ــهول ــة ال ــتي ف ــقدت ــها البش ــري ــة ف ــي ص ــراع اإلن ــسان امل ــجنون ه ــذا ،ه ــل
تســتحق األهــداف الــتي يــضعها قــلة مــن املــهووســني بــالســلطة كــل تــلك الــتضحيات واملــآســي
التي يكابدها البشر على مر التاريخ ؟
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ت ــشكل ال ــعواص ــف  %70م ــن حج ــم ال ــكوارث ال ــطبيعية س ــنوي ــا ،ب ــينما ت ــشكل ال ــزالزل %18
مــنها ،و %6فــيضانــات و %6بــراكــني وحــرائــق غــابــات ،بــلغت حــصيلة الــكوارث الــطبيعية لــعام
 2008فــقط  53ألــف قــتيل عــبر الــعالــم ،وهــناك  3مــاليــني شــخص يــموتــون بســبب الــدرن كــل
عــام 8 ،مــاليــني شــخص فــي أثــيوبــيا و 3مــاليــني فــي كــينيا ومــليون فــي الــصومــال و 376ألــف
فـ ــي إريـ ــتيريـ ــا و 200ألـ ــف فـ ــي أوغـ ــندا و 100ألـ ــف فـ ــي جـ ــيبوتـ ــي و 75ألـ ــف شـ ــخص فـ ــي
السودان كلهم مهددون بـ "املوت جوعا" خالل هذا العام.
كــم شــخصا ســيموت بســبب الــتدخــني؟ وكــم ســيموت بســبب حــوادث الــسيارات؟ وكــم ســيموت
بسبب الحروب هذا العام؟ "رقم" ..فنحن مجرد "رقم" يراقب ويتابع "رقما".
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خطاب الشتم والسباب العربي
ان ــتهى اإلم ــام م ــن خ ــطبته ال ــعصماء ،ث ــم رف ــع ي ــدي ــه ورف ــع م ــعه م ــئات امل ــصلني أي ــدي ــهم وب ــدأوا
ج ـ ــميعهم ب ـ ــال ـ ــدع ـ ــاء ب ـ ــصوت واح ـ ــد "ال ـ ــلهم ال ـ ــعن ال ـ ــيهود وال ـ ــنصارى ،ال ـ ــلهم اح ـ ــرق ال ـ ــيهود
والنصارى ،اللهم اقتلهم ويتم أطفالهم وشرد نساءهم و و و".
هــكذا بــكل "تــقوى وورع" نشــتم ونســب مــن ســماهــم اهلل عــز وجــل بـ "أهــل الــكتاب" وأبــاح لــنا
ال ــزواج م ــنهم ون ــحن ن ــعلم ع ــلم ال ــيقني أن ف ــيهم س ــواء م ــن ال ــيهود أو ال ــنصارى م ــن ه ــو أك ــثر
إنصافا وأعظم خلقا من آالف املسلمني املتصهينني واملتأمركني.
أم ــثل د.ع ــزم ــي ب ــشارة امل ــناض ــل ال ــعرب ــي امل ــسيحي ال ــذي وق ــف أم ــام م ــنزل رج ــل فلس ــطيني
مس ــلم وت ــعرض إلط ــالق ال ــرص ــاص ل ــيمنع ه ــدم ــه يُس ــب ويُش ــتم وي ــدع ــى ع ــليه ب ــال ــقتل والح ــرق
والـ ــعذاب؟ أمـ ــثل د.إسـ ــرائـ ــيل شـ ــاحـ ــاك الـ ــيهودي الـ ــذي كـ ــتب وانـ ــتقد املـ ــمارسـ ــات الـ ــعنصريـ ــة
إلسـرائـيل يُسـب ويُشـتم؟ أمـثل يـهوشـواع لـيبوفـيتس الـيهودي الـذي فـضح الجـرائـم اإلسـرائـيلية
ض ــد الفلس ــطينيني يُس ــب ويُش ــتم؟ أم ــثل آالف ال ــيهود وامل ــسيحيني امل ــنصفني ال ــذي ــن يخ ــرج ــون
كــل يــوم فــي مــظاهــرات ضــد حــكومــات بــلدانــهم فــي مــختلف أنــحاء الــعالــم ويــتعرضــون بســبب
ذلـك ألضـرار بـالـغة ومـع ذلـك يـصرون عـلى مـواقـفهم اإلنـسانـية والـدفـاع عـن املسـتضعفني مـن
املسـلمني فـي فلسـطني وغـيرهـا يُسـب ويُشـتم وتـرفـع األيـادي املـتوضـئة كـل جـمعة لـلدعـاء عـليهم
بــالــفناء والحــرق وتــيتيم األطــفال؟ هــل اإلســالم يــأمــركــم بــذلــك يــا أئــمة املــساجــد؟ هــل يــعقل أن
ي ــوج ــد دي ــن )أي دي ــن( ي ــأم ــر ب ــالش ــتم والس ــباب ل ــلتقرب إل ــى اهلل ع ــز وج ــل؟ وه ــل ال ــدي ــن إال
اإلن ــصاف؟ ي ــقول اهلل ت ــعال ــى) :م ــا ل ــكم ك ــيف ت ــحكمون( ،ث ــم إذا ك ــان ه ــناك م ــن يج ــزع لس ــب
ال ــصحاب ــة رض ــوان اهلل ع ــليهم أج ــمعني ـ وه ــو م ــصيب ب ــكل ت ــأك ــيد ـ ف ــكيف ي ــبرر إذن س ــب
أصــحاب الــديــانــات األخــرى؟ ســب الــناس والــدعــاء عــلى غــير الــظاملــني عــادة ســيئة ،وإذا كــان
ه ــناك م ــن يس ــتحق الس ــب وال ــلعن ف ــال أظ ــنه س ــوى م ــن أدخ ــل ه ــذه ال ــعادة ال ــشيطان ــية ض ــمن
"العبادات" التي صوروا للناس أنها تقربهم إلى اهلل.
أول ــم ي ــأم ــرن ــا اهلل ع ــز وج ــل ب ــقول ــه ف ــي س ــورة األن ــعام)وال تس ــبوا ال ــذي ــن ي ــدع ــون م ــن دون اهلل
فيســبوا اهلل عــدوا بــغير عــلم كــذلــك زيــنا لــكل أمــة عــملهم ثــم إلــى ربــهم مــرجــعهم فــينبئهم بــما
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كـانـوا يـعملون( ،وهـل فـي سـيرة رسـولـنا الـكريـم عـليه أفـضل الـصالة والسـالم كـلمة بـذيـئة قـالـها
فـي حـياتـه كـلها وهـو قـدوتـنا ومـعلمنا؟ فـمن أيـن جـئتم بهـذه األدعـية الـتي تسـبون فـيها الـناس
ودون ت ــمييز ب ــني ظ ــال ــم وم ــظلوم وب ــني مج ــرم وم ــنصف ح ــتى أص ــبحنا أم ــة الس ــب والش ــتم ب ــال
منازع ؟
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قصة حياة
ل ــكل ش ــخص م ــنا "ق ــصة ح ــياة" ت ــختلف ف ــي ت ــفاص ــيلها وأح ــداث ــها ع ــن اآلخ ــري ــن ،ف ــال أح ــد
يـتطابـق مـع غـيره ،حـتى اإلخـوة الـتوائـم يـختلف بـعضهم عـن بـعض ،ولـكل مـنهم "قـصة حـياة"
مــختلفة ،يــولــد اإلنــسان فــي زمــان ومــكان وبــيئة اجــتماعــية يــعيش فــيها تــفاصــيل حــياتــه الــتي
ت ــشكل ش ــخصيته وت ــكوي ــنه وم ــعتقدات ــه وأف ــكاره ،وال ت ــوج ــد ط ــري ــقة ت ــجعله ي ــغير ت ــلك األف ــكار
واملعتقدات سوى "الحوار" حتى يقتنع.
قــصة حــياتــنا هــي كــيانــنا ،هــي حــقيقة وجــودنــا فــي هــذا الــعالــم ،وعــلينا أال نــتوقــع أن يــصبح
اآلخـرون نـسخة مـطابـقة لـنا ،فـكل مـا نـملكه تـجاه اآلخـريـن هـو مـحاولـة إقـناعـهم بـما نـعتقد أنـه
صــواب ،حــق ،جــميل ...الــخ وبــالــتالــي مــن الــعبث أن نــنتقد اآلخــريــن عــلى قــناعــاتــهم ـ والــتي
هــي نــتاج "قــصة حــياة" مــختلفة عــن قــصة حــياتــنا ـ فــقط ألنــها ال تشــبه قــناعــاتــنا وأفــكارنــا،
ب ــإم ــكان ــنا أن ن ــتحاور ،أن نتح ــدث ب ــعقول وق ــلوب م ــفتوح ــة ومس ــتعدة ل ــلتراج ــع ع ــن أي أف ــكار
والتخـلي عـن أي مـعتقدات يـمكن أن يـتبني أنـها خـطأ هـذه هـي الـطريـقة "اإلنـسانـية" الـوحـيدة
التي يمكن أن نمارس من خاللها آدميتنا ودون أن ننتهك فيها آدمية اآلخرين.
عـلينا أن نـتعلم كـيف نـتقبل اآلخـريـن كـما هـم ،بـأفـكارهـم ومـعتقداتـهم ومـيولـهم الـخاصـة وحـتى
أذواقـهم الـشخصية ،ال يـصح أن نـنبذ شـخصا ملجـرد أنـه يـعشق تـلك املـوسـيقى أو يـهوى ذاك
املـطرب ،وال يـجوز أن نـكره شـخصا ملجـرد أنـه عـاش "قـصة حـياة" مـختلفة جـعلته يـنتمي لهـذا
املـذهـب أو تـلك الـطائـفة ،ال يـمكن أن نـجبر شـخصا عـلى اعـتناق ايـديـولـوجـياتـنا أو مـعتقداتـنا
الــديــنية فــقط ألنــنا نــريــد ذلــك ،فــالــقناعــات تــرتــبط بــقبول الــعقل لــها ،وعــقول البشــر لــيس فــيها
"زر" ي ــمكن أن ن ــضغطه ل ــيتحول ال ــشخص بس ــرع ــة م ــن ح ــال إل ــى ح ــال ،ف ــهي ت ــعمل ب ــطري ــقة
واحدة فقط ،باالقتناع الذاتي الذي ينتج عن الحوار والتفكير السليم.
ك ــان ال ــفيلسوف ال ــوج ــودي األمل ــان ــي ه ــيدج ــر ي ــقول إن اإلن ــسان مش ــروع ال ي ــكتمل إال ب ــامل ــوت،
فـ ــنحن ال نسـ ــتطيع أن نـ ــصف شـ ــخصا مـ ــا بـ ــأنـ ــه كـ ــذا أو كـ ــذا خـ ــالل حـ ــياتـ ــه ونـ ــكون عـ ــندهـ ــا
ج ــازم ــني ،ف ــاإلن ــسان ي ــتغير ألن ط ــبيعة ال ــحياة ه ــكذا ،ال ــكون ك ــله ي ــتغير وب ــال ــتال ــي ال ي ــمكن
ال ــحكم ع ــلى ال ــناس ف ــي ح ــيات ــهم وك ــأن ــهم س ــيبقون ه ــكذا إل ــى األب ــد ،ف ــمن ي ــدري أي أح ــداث
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يـخبئها لـنا الـقدر لـتضاف إلـى "قـصة حـياتـنا" وتـجعلنا حـينها أشـخاصـا آخـريـن غـير مـا نـحن
عليه اليوم.
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فن االستماع
االس ــتماع ل ــآلخ ــري ــن ق ــيمة أخ ــالق ــية ع ــظيمة ي ــنبغي أن نتح ــلى ب ــها ،وه ــي ت ــعبير ع ــن اح ــترام
لـلطرف اآلخـر واالهـتمام بـما يـقول دون مـقاطـعة أو اسـتهزاء أو تـسخيف لـلرأي حـتى إن كـان
مـخالـفا ملـا نـعتقد بـه ،فـفي الـنهايـة لـكل إنـسان شـخصيته وطـبيعته وتـكويـنه الـخاص الـذي مـن
خـاللـه تـتشكل آراؤه وأفـكاره وانـطباعـاتـه عـن الـعالـم وعـن اآلخـريـن ،لـكل إنـسان "قـصة حـياة"
تختلف عن غيره وال يمكن أن تتكرر بأحداثها وتفاصيلها.
ع ــلينا أال ن ــتوق ــع أن ي ــصبح ج ــميع ال ــناس ص ــورة ط ــبق األص ــل ع ــنا ،ول ــيس م ــن امل ــفروض أن
يــقتنع كــل الــناس بــما نــعتقد أنــه صــواب ،فــكما أن لــنا الــحق فــي تــكويــن قــناعــاتــنا وأفــكارنــا،
لآلخرين أيضا نفس الحق.
أراق ــب ف ــي ك ــثير م ــن األح ــيان ط ــري ــقة ال ــحوار ب ــني ال ــناس ،تس ــتحضرن ــي دائ ــما خ ــالل ع ــملية
"الـتلصص" هـذه املـعنى الجـميل لـلكلمة الـيونـانـية "ديـالـوج" والـتي تـتكون مـن مـقطعني" ،ديـا"
أي ال ــذه ــاب وامل ــجيء و"ل ــوج" أي ال ــكالم ،ف ــال ــحوار ف ــي ح ــقيقته ه ــو ك ــالم ب ــني ط ــرف ــني ي ــذه ــب
ويجيء ،إرسال واستقبال.
غــير أن مــا أالحــظه فــي الــغالــب هــو صــراع حــناجــر ومــبارزة خــطابــية ومــحاولــة لــوأد كــل فــكرة
قـبل أن تـولـد حـتى ،فـماذا نـسمي أغـلب مـا نـشاهـده بـني الـناس مـن مـقاطـعة وكـالم مـرسـل فـي
اتجاه واحد وهم يتحدثون وال يسمعون ؟
ع ــندم ــا يتح ــدث اإلن ــسان ف ــهو ي ــعبر ع ــن ذات ــه ،ع ــن أف ــكاره وم ــشاع ــره ،ي ــتواص ــل م ــع اآلخ ــري ــن
لــيحقق إنــسانــيته بهــذا الــتواصــل ،ومــن غــير الــالئــق أن يحــرم أي إنــسان مــن حــقه فــي الــتعبير
عـن نـفسه ومـشاعـره ،كـما أنـه لـيس مـن املـفروض أن يـكون فـي كـل حـوار نـية لـتغيير مـا يـعتقد
بـه الـطرف اآلخـر ومـحاولـة إجـباره عـلى تـبني مـا نـعتقد ،يـكفي أن يـتواصـل الـناس فـيما بـينهم
ويــعبرون عــن ذواتــهم وآرائــهم بحــريــة دون أن نــضطر إلــى تــغيير أفــكارنــا ومــعتقداتــنا ،يــكفي
أن نس ــتمع ل ــبعضنا ب ــطري ــقة آدم ــية ت ــعبر ع ــن اح ــترام ــنا وت ــقدي ــرن ــا ألن ــفسنا ول ــآلخ ــري ــن دون
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الـتربـص ملـا يـقولـه الـطرف اآلخـر فـي مـحاولـة لـإليـقاع بـه أو اكـتشاف خـطأ فـي حـديـثه وكـأنـنا
نكتشف كنزا عندما نكتشف خطأ أو زلة لسان.
"مــؤلــم أن تــكون حــياتــك فــارغــة مــما يســتحق الــذكــر ،مــؤلــم أكــثر أن يــكون لــديــك الــكثير لــتقولــه،
عن حياة فارغة !".
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العمل من منظور ماركسي
إذا كـان أرسـطو قـد عـرف اإلنـسان بـأنـه "حـيوان نـاطـق" ،وعـرفـه كـانـط بـأنـه "حـيوان أخـالقـي"،
فـإن كـارل مـاركـس قـد عـرف اإلنـسان بـأنـه "حـيوان عـامـل" ،لـيس فـقط ألن اإلنـسان هـو الـكائـن
الـوحـيد مـن بـني الـكائـنات الـتي تـتميز بـالـقدرة عـلى الـعمل ،وإنـما أيـضا ألنـه مـن خـالل الـعمل
يحقق اإلنسان ذاته ويدرك آدميته.
ف ــقد ك ــان اإلن ــسان ف ــي امل ــرح ــلة ال ــتاري ــخية األول ــى "ي ــعمل ل ــيعيش" ،يج ــمع ال ــطعام م ــن ه ــنا
وهـناك لـيس مـن أجـل تـكديـس الـثروة وإنـما لـيؤمـن قـوت يـومـه فحسـب ،فـكان اإلنـسان فـي هـذه
امل ــرح ــلة ي ــشعر ب ــأن ــه "ج ــزء م ــن ال ــطبيعة" وف ــي ح ــال ــة ان ــسجام م ــعها ،م ــفهوم ال ــعمل ف ــي ه ــذه
املــرحــلة هــو مــا تــطلق عــليه حــنا آرنــت ومــن مــنظور مــاركــسي مــصطلح  ، laborوالــذي يحــمل
معنى ارتباط العمل بمفهوم الحياة ،وهو املعنى األصيل لإلنسانية.
ولـكن بـعد أن دخـلت عـلى اإلنـسان مـفاهـيم الـعمل الحـديـث كـالـبيروقـراطـية وتـقسيم الـعمل وخـط
ســير اإلنــتاج الــتي تســببت فــي اغــتراب اإلنــسان عــن الــعالــم ،عــندمــا دخــلت مــفاهــيم تــكديــس
ال ــثروة وس ــيطرت ع ــلى اإلن ــسان ف ــكرة ال ــغائ ــية ح ــتى أص ــبح ك ــل ش ــيء ب ــالنس ــبة ل ــه ي ــجب أن
يـكون وسـيلة لـغايـة ،هـنا تـحول شـعور اإلنـسان مـن كـونـه جـزءا مـن الـطبيعة إلـى كـونـه "مـقابـل
الطبيعة".
وبــات شــعور اإلنــسان بــاالغــتراب أقــوى وأشــد عــنفا حــتى بــدأ يــفقد قــيمة األشــياء مــن حــولــه
مــادام كــل شــيء قــاب ـالً لــلتحول مــن غــايــة إلــى وســيلة لــغايــة أخــرى فــي ســلسلة ال تــنتهي مــن
الـغايـات ،تـحول اإلنـسان هـنا إلـى تـرس صـغير جـدا فـي آلـة عـمل ضخـمة جـدا ال يـعرف كـيف
تـسير وكـيف تـطحن البشـر مـن خـالل املـصانـع ،فـي هـذه املـرحـلة أصـبح اإلنـسان يـعرف بـاسـم
"اإلنسان العامل باملعنى امليكانيكي للكلمة".
ولــم تــعد الــحياة ذاتــها هــي الــغايــة بــل أصــبحت األشــياء هــي األهــم ،وبــات تــقييم البشــر يــتم
بـناء عـلى مـا يـملكون ولـيس بـناء عـلى شـخصياتـهم وطـبيعتهم اإلنـسانـية ،وال غـرابـة أن تظهـر
أم ــثال ش ــعبية ت ــقول "م ــعاك ق ــرش ت ــسوى ق ــرش" م ــادام ت ــقييم البش ــر أص ــبح به ــذه ال ــطري ــقة
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الـتي ال تـختلف عـن تـقييم األشـياء ،مـشكلة املـاركـسية كـما أعـتقد تـكمن فـي لـينني ،فـما أدخـله
ل ــينني م ــن ت ــعدي ــالت أف ــقدت امل ــارك ــسية روح ــها وأص ــال ــتها ،أم ــا م ــشكلة امل ــارك ــسية ف ــي ع ــامل ــنا
الـعربـي فـإنـها لـم يـنظر إلـيها إال مـن خـالل مـقولـة مـاركـس "الـديـن أفـيون الـشعوب" فـتم اخـتزال
كــل التحــليالت االقــتصاديــة ذات الــبعد اإلنــسانــي والــتغاضــي عــنها والــتركــيز فــقط عــلى هــذا
الجانب وبالتالي الحكم على ماركس وإنتاجه الفكري باإلعدام.
ولـ ــكن :هـ ــل سيسـ ــتمر هـ ــذا الـ ــتجاهـ ــل عـ ــلى الـ ــرغـ ــم مـ ــن مـ ــعانـ ــاة البشـ ــر الـ ــيومـ ــية مـ ــن ويـ ــالت
ال ــرأس ــمال ــية ال ــتي ح ــول ــت اإلن ــسان إل ــى أداة ف ــارغ ــة م ــن ال ــحياة وامل ــضمون اإلن ــسان ــي ؟ ال
أعتقد.
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التمييز بني اليهودية والصهيونية
الـ ــصهيونـ ــية حـ ــركـ ــة فـ ــكريـ ــة وسـ ــياسـ ــية تـ ــنفيذيـ ــة مـ ــتطرفـ ــة هـ ــدفـ ــها جـ ــمع الـ ــيهود مـ ــن الشـ ــتات
ليس ــتوط ــنوا ف ــي "أرض امل ــيعاد" بفلس ــطني ،وص ــهيون ه ــو اس ــم ل ــجبل ي ــقع ب ــال ــقرب م ــن ه ــيكل
س ـ ــليمان ج ـ ــنوب ب ـ ــيت امل ـ ــقدس ،وأول م ـ ــن اس ـ ــتخدم ه ـ ــذا امل ـ ــصطلح ل ـ ــلدالل ـ ــة ع ـ ــلى الح ـ ــرك ـ ــة
الــسياســية الــصهيونــية هــو الــفيلسوف الــيهودي الــنمساوي نــاثــان بــرنــباوم عــام  ،1890وعــلى
ال ــرغ ــم م ــن أن ال ــفكر ال ــصهيون ــي ل ــيس ج ــدي ــدا وي ــصعب ت ــتبع ب ــداي ــات ــه ،إال أن ن ــشأة الح ــرك ــة
بـوصـفها نـشاط سـياسـي فـعلي يـمكن تحـديـده مـع املـؤتـمر الـيهودي الـعاملـي الـذي نـظمه هـرتـزل
فــي مــديــنة بــال فــي ســويســرا عــام  1897والــذي تــمخض عــن "خــارطــة طــريــق" لــلعمل املــنظم
بهــدف تــحقيق هــدف االســتيطان فــي فلســطني وبــذلــك أصــبح هــذا املــؤتــمر هــو الــبدايــة لــنشأة
"الصهيونية الجديدة".
والـصهيونـية تـسعى إلـى تـهويـد فلسـطني مـن خـالل تـشجيع الـيهود فـي كـل أنـحاء الـعالـم عـلى
الهجـرة إلـى فلسـطني واإلقـامـة فـي املسـتوطـنات فـيها وهـي عـبارة عـن مـرافـق سـكنية مـتكامـلة
بـنيت بـأمـوال الـتبرعـات الـعاملـية املسـتمرة وتـخصص للمسـتوطـنني امـتيازات مـالـية كـثيرة إلغـراء
ه ـ ــؤالء امل ـ ــهاج ـ ــري ـ ــن ل ـ ــلبقاء ف ـ ــي ت ـ ــلك األرض امل ـ ــحتلة ،ك ـ ــما ت ـ ــسعى ال ـ ــصهيون ـ ــية إل ـ ــى ان ـ ــتزاع
االعــتراف الــدولــي بــالــكيان اإلســرائــيلي كــدولــة ذات ســيادة عــلى أرض فلســطني املــحتلة وهــذا
أحـد األهـداف الـتي اسـتطاعـت الـصهيونـية أن تحشـد لـه الـطاقـات والـدعـم مـن الـدول الـكبرى
كأميركا وبريطانيا وفرنسا وغيرها.
وال شــك فــي أن الحــركــة الــصهيونــية عــلى الــرغــم مــن بــشاعــة أهــدافــها وعــدوانــية وســائــلها ،إال
أن ــها اس ــتطاع ــت أن ت ــحقق وب ــنجاح أغ ــلب أه ــداف ــها وي ــكفي أن ــنا ب ــتنا ن ــعيش ال ــيوم ف ــي ظ ــل
ان ــبطاح ع ــرب ــي يس ــتجدي ق ــبول ه ــذا ال ــكيان امل ــحتل ل ــالع ــتراف ب ــأج ــزاء م ــن فلس ــطني م ــقاب ــل
االعـتراف بـإسـرائـيل كـدولـة ومـع هـذا تـرفـض الـدولـة املـحتلة الـتي تـغتصب أرضـا ووطـنا ليسـت
لـها هـذه الـعروض املـغريـة ،ومـعهم الـحق فـلماذا تـقبل بـالجـزء وهـي قـادرة عـلى أخـذ الـكل فـي
ظل هذا الذل واالنكسار ؟
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أمـا الـيهوديـة فـهي ديـانـة سـماويـة كـتابـها املـقدس هـو الـتوراة الـتي أنـزلـت عـلى سـيدنـا مـوسـى
) عــليه الســالم ( ،جــرى تحــريــفها ونــسخت بــنزول الــسيد املــسيح ) عــليه الســالم ( ثــم بــنزول
محمد ) صلى اهلل عليه وسلم (.
ســميت الــيهوديــة بهــذا االســم نســبة إلــى "يــهوذا" ابــن يــعقوب الــذي يــنتمي إلــيه بــنو إســرائــيل
الذي بعث اهلل عز وجل إليهم موسى ) عليه السالم (.
وعـلى الـرغـم مـن أن الـصهيونـية تتخـذ مـن تـعالـيم الـتلمود "وهـو كـتاب مـن وضـع األحـبار الـيهود
يـضم أحـكامـا فـقهية شـديـدة الـتطرف تـعتبر كـل مـن هـو غـير يـهودي بـمنزلـة أقـل مـن اإلنـسانـية
ويــجوز اســتغاللــه ونهــب ثــرواتــه وحــتى قــتله" أســاســا فــكريــا لــها إال أنــها أبــعد مــا تــكون عــن
ال ــيهودي ــة ال ــحقة ،وم ــن ال ــواج ــب ال ــتمييز ب ــني ال ــصهيون ــية وال ــيهودي ــة خ ــاص ــة أن ه ــناك ي ــهودا
مــعتدلــني وفــيهم مــن يــعتبر االســتيطان فــي فلســطني بــمنزلــة احــتالل وأمــرا مــخالــفا لــتعالــيم اهلل
عـز وجـل ويـؤمـنون بحـرمـة ذلـك بـصورة أكـبر مـن كـثير مـن املسـلمني الـذيـن بـاتـوا ال يجـدون فـي
ه ــذا االح ــتالل ال ــساف ــر أي ع ــيب أو ت ــعد ع ــلى ح ــقوق اآلخ ــري ــن ،ب ــل إن ه ــناك م ــن امل ــثقفني
والـكتاب والـناشـطني الـسياسـيني الـيهود املـعتدلـني مـن هـم أكـثر إنـصافـا وعـدال وأكـثر شـجاعـة
فــي قــول الــحق مــن كــثير مــن املســلمني املــتخاذلــني مــمن أصــبحوا أكــثر صــهيونــية ووقــاحــة مــن
الصهاينة أنفسهم.
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األزمة االقتصادية وإحياء فكر ماركس
فـي حـديـث مـع إحـدى املحـطات الـتلفزيـونـية األملـانـية ،قـال مـديـر دار كـارل ديـيز فـيرالنـغو للنشـر
فـي بـرلـني والـتي تهـتم بنشـر أعـمال كـارل مـاركـس الـكامـلة جـويـرن شـويـترومـبف بـأن "اإلقـبال
عــلى مــؤلــفات مــاركــس أصــبح الفــتا لــلنظر بســبب أزمــة الــليبرالــية الجــديــدة" ،وأضــاف "أن دار
النش ــر ك ــان ــت ت ــبيع ف ــي ال ــساب ــق  100ك ــتاب ف ــقط م ــن األع ــمال ال ــكام ــلة مل ــارك ــس ف ــي ال ــسنة،
ولــكن مــنذ بــدايــة مــا يــسمى بــاألزمــة االقــتصاديــة الــعاملــية بــاعــت الــدار أكــثر مــن  2500كــتاب
في شهر واحد".
عــندمــا تــعرضــت الــواليــات املتحــدة األمــيركــية لــألزمــة االقــتصاديــة الــكبرى )أزمــة الــكساد( عــام
 1929ظهـرت آنـذاك أصـوات تـنادي بـإلـغاء الـنظام الـرأسـمالـي واسـتبدالـه بـالـشيوعـية ،والـيوم
ي ــعيد ال ــتاري ــخ ن ــفسه م ــع األزم ــة االق ــتصادي ــة ال ــعامل ــية ال ــتي ي ــعيشها ع ــامل ــنا ح ــيث ظه ــرت ف ــي
مـختلف دول الـعالـم أصـوات بـدأت تـنادي بـمراجـعة شـامـلة لـلنظام الـرأسـمالـي مـع األخـذ بـعني
االعتبار انتقادات ماركس وتحليالته االقتصادية.
ومـع أن الـتاريـخ أثـبت قـوة الـنظام الـرأسـمالـي وقـدرتـه عـلى الـصمود أمـام التحـديـات واألزمـات
ال ــكبرى ال ــتي أص ــاب ــته ،وب ــال ــتال ــي ي ــصبح م ــن ال ــصعب الح ــدي ــث ع ــن إل ــغاء ك ــام ــل ل ــلرأس ــمال ــية
ف ـ ــضال ع ـ ــن الح ـ ــدي ـ ــث ع ـ ــن ع ـ ــودة ال ـ ــشيوع ـ ــية ،إال أن ذل ـ ــك ال ي ـ ــمنع م ـ ــن ال ـ ــقول ب ـ ــأن ال ـ ــنظام
الــرأســمالــي سيشهــد تــغييرات جــذريــة فــي كــثير مــن مــبادئــه األصــيلة ومــن أهــمها مــبدأ عــدم
تدخل الدولة وإلغاء الفائدة.
إن مــبدأ عــدم تــدخــل الــدولــة فــي الــنظام االقــتصادي يــعد مــن أهــم املــبادئ الــرأســمالــية الــتي
ط ــامل ــا داف ــع ع ــنها ك ــبار م ــنظري ال ــرأس ــمال ــية وأص ــحاب رأس امل ــال ،ول ــكنه ه ــو ذات ــه م ــن أك ــثر
امل ــبادئ ال ــتي ت ــخترق وت ــلغى ب ــني ل ــيلة وض ــحاه ــا وم ــن أص ــحاب رؤوس األم ــوال أن ــفسهم ق ــبل
غــيرهــم عــندمــا تــتعرض مــصالــحهم للخــطر ،فــيا لــلمفارقــة! بــاألمــس الــقريــب كــانــت تــصريــحات
أصــحاب الــبنوك والشــركــات الــكبرى تــندد بــتدخــل الــدولــة ومــحاولــتها تحــديــد األســعار بــصورة
عــادلــة تــتناســب مــع مــتوســط دخــل الــفرد الــعادي حــتى قــال كــثير مــنهم "بــأنــنا لــسنا فــي دولــة
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ش ــيوع ــية ح ــتى ت ــتدخ ــل ال ــدول ــة" ،وال ــيوم ه ــم أن ــفسهم أول م ــن ي ــطال ــب ال ــدول ــة ب ــال ــتدخ ــل وض ــخ
املليارات من أجل إنقاذ البنوك والشركات.
لـقد أحـدثـت األزمـة االقـتصاديـة الـكبرى الـتي انـتقلت مـن كـونـها أزمـة أمـيركـية إلـى كـونـها أزمـة
ع ــامل ــية بس ــبب إج ــراءات ال ــرئ ــيس األس ــبق "روزف ــلت" ت ــحوالت ك ــبرى ف ــي ال ــنظام ال ــرأس ــمال ــي
حـيث تـحول الـنظام االقـتصادي الحـر إلـى نـظام اقـتصادي "مـوجـه" تـراجـعت بسـببه كـثير مـن
م ــبادئ ال ــرأس ــمال ــية األس ــاس ــية ،ورب ــما سيشه ــد ال ــعال ــم امل ــزي ــد م ــن ه ــذا ال ــتراج ــع ب ــعد األزم ــة
االقتصادية الحالية بكل تأكيد.
وعـندمـا نـتأمـل فـي وضـعنا فـي الـكويـت وانـشغال السـلطتني التشـريـعية والـتنفيذيـة بـصراعـات
هـامـشية واسـتجوابـات سـخيفة عـلى طـريـقة "لـيش مـو البـس قـحفية" الـتي أشـار إلـيها الـزمـيل
ذعـار الـرشـيدي فـي مـقال سـابـق ،نجـد أنـفسنا فـي حـالـة يـأس وإحـباط شـامـل وخـوف مـرعـب
مما ينتظرنا في املستقبل.
قــد ال يــعرف كــثير مــنا األبــعاد الــحقيقية لــألزمــة االقــتصاديــة الــتي يــعانــي مــنها عــاملــنا الــيوم،
وق ــد ال ي ــملك أك ــثر ال ــناس أي ش ــيء ل ــلمساه ــمة ف ــي ح ــل ه ــذه األزم ــة ورب ــما ي ــعتقد ال ــكثيرون
بـأنـنا غـير املـعنيني أصـال بـما يحـدث ،غـير أن الـنتائـج الـوخـيمة الـتي سـتترتـب عـلى هـذه األزمـة
حــني تــعلن آالف الشــركــات الــكبرى قــبل الــصغرى خــسارتــها ويــعلن كــثير مــن الــبنوك اإلفــالس
ويجـد مـاليـني البشـر أنـفسهم بـال عـمل وال سـكن وال مـصدر لـلدخـل وحـني تـذهـب مـدخـراتـهم فـي
ال ــبنوك وأس ــواق امل ــال ب ــني ل ــيلة وض ــحاه ــا س ــيدرك الج ــميع ح ــينها ق ــيمة التح ــليالت امل ــارك ــسية
وسيجـد الـسيد شـويـترومـبف نـفسه بـالـتأكـيد غـير قـادر عـلى تـوفـير نـسخ كـافـية مـن كـتاب "رأس
املال“.
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صرخة اسمها اإللحاد
تــعرفــت بــاملــصادفــة عــلى وجــود مــواقــع "بــلوجــات" أو مــدونــات فــي شــبكة اإلنــترنــت مــتخصصة
ف ــيمن ي ــسمون أن ــفسهم "ملح ــدي ــن" أو "ال دي ــنيني" ،وف ــيها ك ــثير م ــن امل ــواق ــع خ ــاص ــة بش ــباب
كــويــتيني وســعوديــني وإمــاراتــيني ومــن البحــريــن ومــصر وغــيرهــا ،فــأخــذنــي الــفضول ملــعرفــة مــا
يــدور فــيها مــن أحــاديــث ،ولــم يــدر فــي خــلدي عــلى اإلطــالق أن أشــاهــد هــذا الــكم الــهائــل مــن
الـبذاءة والـتطاول عـلى الـذات اإللـهية وعـلى الـرسـل واألنـبياء وكـل مـا هـو ديـني ومـقدس لـدرجـة
ت ــجعلك ت ــترح ــم ع ــلى رس ــام ال ــكاري ــكات ــور ال ــدن ــمارك ــي ألن ــه أق ــل إس ــاءة م ــقارن ــة به ــذه ال ــبذاءة
والج ــرأة ف ــي س ــب ال ــذات اإلل ــهية به ــذه ال ــوق ــاح ــة وال ــتي تخ ــرج م ــن ش ــباب مس ــلم م ــع األس ــف
الشديد.
كـنت أتـصور أن أجـد بـعض األفـكار الـفلسفية الـتي تسـتحق املـناقـشة والـرد ،إال أن مـا قـرأتـه
ف ــي ت ــلك امل ــواق ــع وامل ــنتدي ــات ي ــدع ــو للسخ ــط ،ألن ــه ال يح ــمل ف ــكرا ب ــقدر م ــا يح ــمل ص ــرخ ــة أل ــم
وتـمرد عـلى املـجتمع بـكل مـا فـيه مـن ثـوابـت ومـقدسـات ألسـباب وإن كـان كـثير مـن هـذه األمـور
يس ــتحق ال ــتأم ــل وال ــدراس ــة إال أن ــها ف ــي ك ــل األح ــوال ال ي ــمكن أن ت ــبرر ـ أو ت ــؤدي إل ــى ح ــد ـ
السخرية بذات اهلل عز وجل ورسوله املصطفى عليه الصالة والسالم.
ومـن أكـثر األمـور الـتي الحـظتها طـوال فـترة مـتابـعتي ملـا يـكتب فـي هـذه املـدونـات واملـنتديـات
وجــود عــامــل مشــترك عــند أغــلب أتــباعــها ،فــهم فــي الــغالــب شــاذون جــنسيا ومــدمــنو خــمر كــما
ي ـ ــعترف ـ ــون ه ـ ــم ب ـ ــأن ـ ــفسهم ب ـ ــذل ـ ــك ب ـ ــكل فخ ـ ــر ،ح ـ ــتى م ـ ــن خ ـ ــالل األس ـ ــماء املس ـ ــتعارة ال ـ ــتي
يسـتخدمـونـها ،وربـما يـعطينا ذلـك مـؤشـرا لـوجـود حـالـة مـرضـية عـند هـؤالء تـجعلهم يتخـذون مـن
املــجتمع بــكل مــا فــيه مــن قــيم وثــوابــت ديــنية ومــقدســات مــوقــفا ســلبيا رافــضا بســبب شــعورهــم
بــالــعزلــة والــنبذ االجــتماعــي ،حــتى وجــدوا أنــفسهم إزاء حــالــة مــن السخــريــة ضــد كــل مــا هــو
مــقدس وديــني عــلى اعــتبار أن ســبب ذلــك هــو املــنع والتحــريــم ملــثل هــذه الســلوكــيات املنحــرفــة
والتي يسمونها هم "حرية شخصية".
وم ــا ي ــزي ــد األم ــر س ــوءا ع ــند ه ــؤالء امل ــرض ــى ه ــو وج ــود ه ــذا ال ــكم ال ــكبير م ــن ال ــتناق ــضات ف ــي
ف ــتاوى ال ــعلماء وال ــتي ي ــصل ب ــعضها إل ــى ح ــد االزدراء ،فتج ــده ــم ي ــوردون ال ــعدي ــد م ــن ت ــلك
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ال ــفتاوى ع ــلى ش ــاك ــلة ف ــتوى إرض ــاع ال ــكبير وغ ــيره ــا م ــن ال ــفتاوى ال ــغري ــبة ،وي ــعممون ــها ع ــلى
اإلس ــالم ك ــله ويس ــتنتجون م ــن ذل ــك أن ه ــذا اإلس ــالم دي ــن جه ــل وخ ــراف ــة ث ــم ي ــعطون ألن ــفسهم
بعد ذلك الحق في السخرية واتخاذ اإللحاد بديال !
وم ــع أن اإلل ــحاد ال ــحقيقي ه ــو م ــوق ــف ف ــلسفي ل ــه آراؤه وح ــججه ال ــعقلية ال ــتي ي ــقوم ع ــليها،
س ــواء ق ــبلنا ت ــلك اآلراء وال ــحجج أم رف ــضناه ــا ،إال أن ــه ي ــبقى أن ــها ت ــمثل م ــوق ــفا ف ــكري ــا ي ــمكن
مـناقشـته ،غـير أن األمـر لـيس كـذلـك مـع هـؤالء الشـباب واملـراهـقني ،إذ ال يـوجـد لـديـهم أي فـكر
أو مـوقـف عـقالنـي يـمكن لـلمرء أن يـجادلـهم فـيه ،ولـذلـك نـقول إنـهم "مـرضـى" بـحاجـة إلـى عـالج
وتربية أكثر من حاجتهم إلى براهني وحجج فلسفية.
وهــنا بــالتحــديــد أوجــه هــذا الخــطاب أوال إلــى الــعلماء الــذيــن أطــلقوا – واليــزالــون  -الــعديــد مــن
الــفتاوى الــساذجــة الــتي تــضر وال تــنفع وأذكــرهــم بــأن "فــي ضــالل الــعالِــم يــضل خــلق كــثير"
وهذه إحدى نتائج تلك الفتاوى.
كـما أوجـه الخـطاب بـشكل خـاص إلـى أولـياء األمـور وأدعـوهـم ملـراقـبة أوالدهـم وبـناتـهم خـاصـة
فــيما يــتعلق بــعالــم االنــترنــت الــواســع ألن كــثيرا مــنهم مــع األســف الشــديــد بــدأ املــسألــة بـ"لــعبة
عــقلية" يتســلى فــيها بــبعض قــضايــا عــلم الــكالم بــال خــلفية ديــنية ومــعرفــية تــقيهم الــدخــول فــي
دهــالــيز هــذا الــعالــم املــرعــب ،فــماذا تــتوقــعون مــن هــؤالء الــصغار عــلما ومــعرفــة عــندمــا يــقرأون
ويشاهدون ويدخلون بحرا ال قرار له وهم بهذا الخواء الفكري والروحي ؟
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استراحة العيد
ك ــان يج ــلس وح ــيدا ي ــراق ــب م ــن ش ــباك ــه م ــئات ال ــناس وه ــم ي ــمشون ب ــان ــتظام ف ــي ح ــرك ــة ت ــكاد
تــكون آلــية ،يــتوقــفون مــعا ويــسيرون مــعا بخــطوات مــتشابــهة "ورتــم ثــابــت" مــع أضــواء إشــارة
املرور.
دخان السيارات كثيف وأسود ،يثير الغثيان ويبعث على األسى.
كـان يـراقـب مـن بـعيد فـنانـا يجـلس فـي زاويـة ،يـلبس قـبعة غـريـبة ويـرسـم لـوحـة حـزيـنة ،وأشـياء
قديمة ،شعر وكأنه يرسمه.
شــاهــد فــتاة تــقطع الــطريــق مســرعــة ،تــلملم تــنورتــها الــقصيرة ،تــسحبها بــقوة إلــى األســفل مــن
هــنا وهــناك ،عــيون الــرجــال تحــدق بــها ،تــكاد تــلتهمها ،تــكاد تــخترق تــلك الــتنورة ،وهــي تــنظر
إليهم وكأنها تقول "سحقا للرجال ولعيونهم الحادة".
جــلس يــفتش فــي هــاتــفه عــن بــقايــا ذكــريــات قــديــمة ،بــرفــقة كــوب قــهوة ســاخــن ورائــحة تــولــيب
مـنعشة ،وصـوت فـيروز تـغني كـأنـه هـديـر .قـرأ ..وأطـلق مـن صـدره تـنهيدة ،كـلماتـها قـليلة ،تـبرم
وألقى بالهاتف جانبا.
بـجعة صـغيرة تمخـر هـدوء الـبحيرة تـاركـة خـلفها تـموجـات ،آهـات وشـريـط أحـالم الـوقـت اليـزال
مبكرا ،أمسك الجريدة وراح يقلب صفحاتها بسرعة ،كأنه ال يقرأ وماذا عساه أن يقرأ.
ألـقى بـالجـريـدة ..عـيناه تـلمحان خـبرا صـغيرا ،ال يـدري مـا الـذي شـده لـلخبر .مـضى ال إلـى
أيــن ،تــلعثم وتــغيرت تــعابــيره ،أصــبح وجــهه شــاحــبا أكــثر ،بــضع كــلمات غــيرت مــزاجــه ..خــبر،
قدر.
"حــادث ضــد مــجهول" هــو اســم لــتمثال مــن أعــمال الــفنان ســامــي محــمد ،كــنت فــي مــرســمه
عـندمـا كـنت طـالـبا فـي الـجامـعة ،شـاهـدت الـتمثال وقـلت لـه :بـومحـمد أبـي أشـتري هـذا ،قـال:
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ش ــتبي ف ــيه ،ه ــذا يش ــترون ــه ح ــق امل ــعارض وال ــصاالت ال ــكبرى ،ق ــلت :م ــو م ــهم ،الزم اش ــتري ــه،
ق ــال :ك ــم ع ــندك ف ــلوس؟ ق ــلت ل ــه :ع ــندي  700دي ــنار )ط ــبعا م ــا أب ــي أق ــول  1000ع ــلشان ال
ي ــطمع ف ــيني ه ــههههه( ،ض ــحك وق ــال 700 :دي ــنار ت ــقدر تش ــتري ف ــيهم ه ــذي ال ــلوح ــة )ل ــوح ــة
صــغيرة عــليها ألــوان قــليلة ،وأنــا ال أحــب الــلوحــات ألنــني ال أفــهمها( ،قــلت لــه :لــيش چــم تــبي،
چم سعرها؟ قال 4 :آالف.
قلت له :طيب أوعدني ما تبيعها إلى أن أجمع لك  4آالف ،قول وعد.
هــذه الــحكايــة كــانــت فــي عــام  1995عــندمــا كــنت رئــيس الــلجنة الــثقافــية بــرابــطة طــلبة اآلداب
وأقــمنا حــينها مــعرضــا فــنيا ألعــمال ســامــي محــمد ،والــيوم بــعد مــرور  13ســنة اســتطعت أن
أجمع من قيمة التمثال دينارين ونصف الدينار يعني هانت.
بس مو الزم ينزل سعرها بسبب األزمة االقتصادية.
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عليكم بالعمل الحكومي
الشــك أن تــشجيع الشــباب عــلى الــعمل فــي الــقطاع الــخاص بــات أمــرا صــعبا ومــخجال بــعد
املـطالـبات األخـيرة بتسـريـح بـعض املـوظـفني الـكويـتيني مـن الـبنوك والشـركـات بـحجة تـضررهـا
مـن األزمـة االقـتصاديـة الـتي يـمر بـها الـعالـم الـيوم ،إذ بـأي وجـه يـمكن أن تـدعـو شـابـا حـديـث
التخ ــرج ل ــلعمل ف ــي ال ــقطاع ال ــخاص وب ــأي م ــنطق ي ــمكن أن ت ــقنعه وه ــو ي ــرى أن مس ــتقبل
الـعامـلني فـي هـذا الـقطاع مهـدد ،وكـيف يـمكن إزالـة هـاجـس "الـتفنيش" ألي سـبب مـن عـقول
الشـ ــباب؟ إنـ ــهم مـ ــحقون فـ ــي مـ ــخاوفـ ــهم بـ ــالـ ــتأكـ ــيد ،فـ ــالـ ــعمل فـ ــي الـ ــقطاع الـ ــخاص يـ ــتطلب
تش ــري ــعات خ ــاص ــة تح ــمي امل ــوظ ــف م ــن ت ــعسف ب ــعض أص ــحاب رؤوس األم ــوال ،ون ــحن ف ــي
ال ــكوي ــت م ــع األس ــف الش ــدي ــد ن ــفتقد م ــثل ه ــذه التش ــري ــعات ،ب ــل ون ــفتقد أك ــثر م ــن ذل ــك وه ــو
االلتزام بتطبيق القانون حتى وإن وجدت التشريعات الالزمة.
لــذلــك أنــصح الشــباب بــالــتوجــه إلــى الــعمل الــحكومــي ألنــه أضــمن ،وال تســتمعوا إلــى الــتنظير
امل ـ ــثال ـ ــي وال ـ ــكالم امل ـ ــنمق والج ـ ــميل ع ـ ــن أه ـ ــمية ال ـ ــقطاع ال ـ ــخاص وال ـ ــفرص السح ـ ــري ـ ــة ال ـ ــتي
ت ــنتظرك ــم ،ف ــال ش ــيء ي ــنتظرك ــم س ــوى "التس ــري ــح م ــن ال ــعمل" ول ــن ت ــسمعوا إال ع ــبارة واح ــدة
"بـراتـب الـكويـتي نجـلب عشـرة مـوظـفني غـير الـكويـتيني" األزمـة االقـتصاديـة الـعاملـية التـزال فـي
بـدايـاتـها ،والـضرر الـحقيقي لـم يـبدأ بـعد ،غـير أن هـناك مـن يـصطاد بـاملـاء الـعكر ،وهـذه الـفئة
مـ ــن الـ ــرأسـ ــمالـ ــيني الـ ــجشعني واالنـ ــتهازيـ ــني سـ ــتستغل كـ ــل خـ ــبر فـ ــي صـ ــحيفة للتخـ ــلص مـ ــن
املـوظـفني الـكويـتيني ،واألمـر يـزداد رعـبا عـندمـا نـعلم أن كـثيرا مـن أصـحاب رؤوس األمـوال هـم
أن ــفسهم م ــن أص ــحاب ال ــنفوذ ف ــي ال ــبالد ،وب ــال ــتال ــي ال ت ــتوق ــعوا س ــن تش ــري ــعات ي ــمكن أن
ت ـ ــنصف امل ـ ــواط ـ ــن ال ـ ــبسيط ،ألن الج ـ ــمع ب ـ ــني ال ـ ــتجارة والس ـ ــلطة ل ـ ــن ي ـ ــفرز إال م ـ ــزي ـ ــدا م ـ ــن
"األصفار" في حساباتهم في البنوك الخارجية وعلى حساب الوطن واملواطن.
ارج ــعوا ل ــألزم ــة االق ــتصادي ــة وت ــأم ــلوا ف ــي إج ــراءات ال ــحكوم ــة ل ــلتعام ــل م ــع ه ــذه األزم ــة ال ــتي
تس ــبب ف ــيها أس ــاس ــا ج ــشع ال ــتجار وأط ــماع ــهم ف ــي زي ــادة أرص ــدت ــهم ف ــي ال ــبنوك ،م ــا ال ــذي
قــامــت بــه الــحكومــة ســوى مــحاولــة ضــخ املــليارات إلنــقاذ شــركــات وبــنوك فشــل أصــحابــها فــي
إدارتــها وهــم مــن تســبب أصــال فــي هــذه األزمــة ،الــحكومــة يــدهــا مــبسوطــة كــل البســط إلنــقاذ
الـتجار ومـغلولـة لحـد الـبؤس عـندمـا يـتعلق األمـر بـرفـع املـعانـاة عـن املـواطـن وتـوفـير حـياة كـريـمة
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لـ ــه ،عـ ــلى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن هـ ــذا الـ ــدور هـ ــو الـ ــدور الـ ــحقيقي لـ ــلحكومـ ــة واملـ ــنصوص عـ ــليه فـ ــي
ال ــدس ــتور ،ف ــماذا ن ــأم ــل م ــن ت ــحال ــف الس ــلطة م ــع ال ــتجارة أم ــا مج ــلس األم ــة وال ــذي ن ــعتبره
الــضمانــة األســاســية لحــمايــة املــواطــن الــبسيط وخــط الــدفــاع عــن املــصلحة الــعامــة فــعلينا أال
ن ــساه ــم ف ــي ال ــقضاء ع ــليه ،ف ــهناك هج ــمة ش ــرس ــة ل ــتشوي ــه ص ــورة ال ــبرمل ــان ودوره ،ن ــعم ه ــناك
عـيوب كـثيرة وفـساد منتشـر بـني الـبعض ،لـكن واجـبنا أن نـدافـع عـن هـذه املـؤسـسة الـحضاريـة
وأن نساهم في تطهيرها من خالل حسن اختيارنا لنواب األمة.
عـلينا أن نـعي أن أصـحاب رؤوس األمـوال الـذيـن يـسيطرون بـصورة مـباشـرة أو غـير مـباشـرة
عـلى الـقرار الـحكومـي وحـتى عـلى قـرار الـبرملـان لـن يـعملوا أبـدا ملـصلحة الـكويـت وال املـواطـن
ال ــكوي ــتي ،وإن ــما مل ــصلحة ش ــرك ــات ــهم ل ــيس أك ــثر ،فه ــذه ه ــي ط ــبيعة ال ــرأس ــمال ــي ،ف ــهو ج ــشع
وأناني بالفطرة.
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العالم الرابع
بـعد سـقوط بـرلـني وانـتصار الحـلفاء فـي الحـرب الـعاملـية الـثانـية عـام  ،1945بـدأت مـا يـسمى
بـ ــالحـ ــرب الـ ــباردة بـ ــني قـ ــطبي الـ ــقوى الـ ــعظمى )الـ ــكتلة الـ ــغربـ ــية بـ ــزعـ ــامـ ــة الـ ــواليـ ــات املتحـ ــدة
األمـيركـية ،والـكتلة الشـرقـية بـزعـامـة االتـحاد الـسوفـييتي الـسابـق( فـي مـحاولـة لـالسـتحواذ عـلى
أكبر قدر ممكن من مناطق النفوذ والسيطرة.
وب ــات ي ــطلق ع ــلى ال ــكتلة ال ــغرب ــية ت ــسمية "ال ــعال ــم األول" ف ــي ح ــني أط ــلقت ت ــسمية "ال ــعال ــم
الـثانـي" عـلى الـكتلة الشـرقـية ،وملـا كـانـت دول كـثيرة اتخـذت مـوقـف الـحياد مـن هـذا الـصراع
األيــديــولــوجــي بــني الــرأســمالــية والــشيوعــية ،خــرجــت تــسمية "الــعالــم الــثالــث" لــتصف دول "عــدم
االنـحياز" الـتي فـضلت عـدم االشـتراك فـي هـذا الـصراع األيـديـولـوجـي والـتسابـق عـلى التسـلح
الــنووي ،غــير أن هــذه الــتسمية الــتي لــم تــكن تحــمل فــي الــبدايــة أي مــفاهــيم للتخــلف ،خــاصــة
أن ــها ك ــان ــت ت ــضم دوال م ــتقدم ــة ورأس ــمال ــية أي ــضا م ــثل س ــويس ــرا وال ــسوي ــد وإي ــرل ــندا اخ ــتارت
الـحياد فـي تـلك الحـرب الـباردة ،إال أن تـطورا مـا حـدث ملـفهوم الـعالـم الـثالـث بـعد ذلـك وأصـبح
تــقسيم الــعالــم يــأخــذ مــنحى آخــر ،فــأعــطيت ألمــيركــا وحــلفائــها فــي الــناتــو )فــرنــسا ،إيــطالــيا،
ب ـ ــري ـ ــطان ـ ــيا ،ك ـ ــندا (...ت ـ ــسمية "ال ـ ــعال ـ ــم األول" ع ـ ــلى أس ـ ــاس أن ـ ــها دول م ـ ــتقدم ـ ــة ص ـ ــناع ـ ــيا،
وديــموقــراطــية ســياســيا ،ويــتمتع الــفرد فــيها بحــريــة الــتفكير ومســتوى مــعيشة جــيد ،فــي حــني
وســمت دول حــلف وارســو )االتــحاد الــسوفــييتي ،أملــانــيا الشــرقــية ،رومــانــيا ،پــولــندا (...بــدول
"الـعالـم الـثانـي" كـونـها تـتمتع بـتقدم صـناعـي كـبير ولـكنها ديـكتاتـوريـة فـي الـسياسـة وحـقوق
اإلنسان الذي يفتقر فيها للحرية ويعيش في مستويات متدنية من املعيشة.
أمــا الــدول "املتخــلفة" األخــرى الــتي تــعيش فــي ظــل أنــظمة اقــتصاديــة "متخــلفة" وغــير مــنتجة
وال ص ــناع ــية ،وأن ــظمة س ــياس ــية دي ــكتات ــوري ــة ب ــعيدة ك ــل ال ــبعد ع ــن "ال ــدي ــموق ــراط ــية" ال ــغرب ــية،
ويـعانـي مـواطـنوهـا مـن الجهـل والـفقر بـأبـشع صـوره ،فـهي تسـتحق عـن جـدارة وصـفها بـدول
"ال ــعال ــم ال ــثال ــث" ،وه ــي ت ــسمية أص ــبحت تح ــمل ب ــكل وض ــوح م ــفاه ــيم التخ ــلف وال ــتراج ــع ع ــن
رك ــب ال ــحضارة ال ــغرب ــية ب ــعد ان ــتهاء ال ــدور األول له ــذه ال ــتسميات خ ــالل ف ــترة الح ــرب ال ــباردة
وظهور "حاجة" جديدة الستخدام آخر !
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فــعندمــا انتهــت الحــرب الــباردة بــسقوط جــدار بــرلــني وانــهيار االتــحاد الــسوفــييتي وتــفككه إلــى
جـمهوريـات بـدأت سـريـعا بـالـتحول إلـى الـرأسـمالـية مـنذ عـام  1990اخـتفى عـندئـذ مـصطلح
"ال ــعال ــم ال ــثان ــي" ف ــي ح ــني ب ــقيت ت ــسمية ال ــعال ــم ال ــثال ــث ح ــتى ال ــيوم ح ــاض ــرة ف ــي أدب ــيات
ال ــسياس ــة واالق ــتصاد ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن ع ــدم وج ــود ع ــال ــم ث ــان وص ــعود دول ك ــثيرة ف ــي م ــجال
التنمية البشرية والتقدم الصناعي.
األمـر الـذي اسـتدعـى ظـهور مـصطلحات جـديـدة مـثل "الـدول املـتطورة" والـدول "األقـل تـطورا"
والــدول "غــير املــتطورة" بهــدف تــمييز الــبلدان الــتي اســتطاعــت أن تخــط لــنفسها خــطا جــديــدا
تخرج فيه من دائرة العالم الثالث لتلتحق بركب "العالم األول" العالم األميركي.
وعـلى الـرغـم مـن أن مـثل هـذه الـتسميات قـد تـوحـي بـوجـود مـعايـير عـلمية لـتصنيف الـدول وفـقا
لــألنــظمة الــسياســية واالقــتصاديــة واالجــتماعــية والــثقافــية بــما يــوحــي أيــضا بــأنــها تــصنيفات
عــلمية عــادلــة ،إال أنــها تــخفي وراءهــا بــعدا آخــر ربــما يفســر لــنا كــثيرا مــما يحــدث فــي مــنطقة
الشــرق األوســط بــالتحــديــد مــن تــدخــل ســافــر يحــمل فــي طــياتــه تــبريــرات مــثالــية وحــججا واهــية
تــدعــي مــحاولــة الــنهوض بــدول هــذه املــنطقة وســحبها "عــنوة" مــن عــاملــها الــثالــث املتخــلف فــي
كل شيء إلى رحاب "العالم األول" الجميل !
ومـع أن مـصطلح "الـعالـم الـرابـع" قـد اسـتخدم حـديـثا لـتمييز  50دولـة مـن أفـريـقيا وآسـيا مـثل
أنـجوال وبـنني وتـشاد وجـيبوتـي وبـنغالديـش وغـيرهـا ،عـلى اعـتبار أن هـذه الـدول تـقع فـي مـرتـبة
أقــل مــن مــرتــبة دول الــعالــم الــثالــث الــذي يــتمتع عــلى األقــل بــثروات طــبيعية يــمكن اســتغاللــها
إلـى حـد مـا فـي الـتنمية ،فـدول الـعالـم الـرابـع تـعانـي مـن الـفقر والـجوع والتخـلف وانـعدام أي
مظهــر مــن مــظاهــر الــصناعــة الحــديــثة وفــيها مــن الــصراعــات اإلثــنية والــعرقــية والــطائــفية أكــثر
ب ـ ــكثير م ـ ــن دول ال ـ ــعال ـ ــم ال ـ ــثال ـ ــث ،إال أن ه ـ ــناك ح ـ ــقيقة ال ب ـ ــد م ـ ــن م ـ ــالح ـ ــظتها م ـ ــن ك ـ ــل ت ـ ــلك
الـتقسيمات تـتعلق بـالهـدف مـنها أسـاسـا وهـو بـكل وضـوح "تـبريـر" احـتالل هـذه الـدول ونهـب
ثـرواتـها بـاسـم الـتقدم ،وهـو مـا نـقرأه جـيدا فـي خـطاب الـرئـيس بـوش ،واملـحافـظني الجـدد تـجاه
الش ـ ــرق األوس ـ ــط ،ح ـ ــيث ي ـ ــرددون ب ـ ــكل وض ـ ــوح "ع ـ ــزم" ال ـ ــوالي ـ ــات املتح ـ ــدة و"ح ـ ــلفائ ـ ــها" ع ـ ــلى
اس ــتئصال ال ــدي ــكتات ــوري ــات واس ــتبدال أن ــظمة "دي ــموق ــراط ــية" ورأس ــمال ــية ت ــعمل وف ــقا ل ــنظام
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الــسوق الــعاملــي املــفتوح بــها ،بــل حــتى تــصديــر قــيم الــغرب ومــفاهــيمه الــديــنية لــيصبح الــعالــم
كما تصوره فوكوياما ديموقراطيا رأسماليا على الطريقة األميركية فقط !
ولـ ـ ــكننا نـ ـ ــتساءل ملـ ـ ــاذا ال تـ ـ ــوجـ ـ ــه أمـ ـ ــيركـ ـ ــا وحـ ـ ــلفاؤهـ ـ ــا مـ ـ ــن دعـ ـ ــاة الـ ـ ــعمل عـ ـ ــلى اسـ ـ ــتئصال
ال ــدي ــكتات ــوري ــات وال ــنهوض ب ــال ــدول املتخ ــلفة ج ــهوده ــا إل ــى دول "ال ــعال ــم ال ــراب ــع" أوال ك ــون ــها
ب ــحاج ــة أك ــبر مل ــثل ت ــلك ال ــجهود ،مل ــاذا ت ــتلف ال ــوالي ــات املتح ــدة األم ــيرك ــية م ــالي ــني األط ــنان م ــن
الـقمح والـبطاطـا والـفواكـه سـنويـا لـتحافـظ عـلى أسـعارهـا املـرتـفعة بـدال مـن إطـعام جـياع الـعالـم
الـرابـع؟ ملـاذا تـحتل مـنطقة الشـرق األوسـط بـالتحـديـد مـركـز اهـتمام هـذا الـعالـم األول املـتقدم
عــلى الــرغــم مــن أن مــعظم دول هــذه املــنطقة تــمتلك مــقومــات الــنهوض واالنــطالق بــدرجــة أكــبر
ب ــكثير م ــن دول ال ــعال ــم ال ــراب ــع ،فه ــل ال ــعراق أو إي ــران أو س ــوري ــة ع ــلى س ــبيل امل ــثال متخ ــلفة
بـصورة أكـبر مـن روانـدا وتـنزانـيا وأوغـندة وبـنغالديـش؟! أم أن املـسألـة أبـعد بـكثير مـن مجـرد
دعــوى وشــعارات بــراقــة لــتصديــر الــديــموقــراطــية وهــي الــتي ال يــصدقــها أغــلب شــعوب مــنطقة
الشـرق األوسـط وال يـثقون بـمن وراءهـا ،خـاصـة انـهم يـرون كـل يـوم إخـوانـهم يـقتلون ويـعذبـون
ف ــي فلس ــطني دون أن يتح ــرك ه ــذا ال ــعال ــم امل ــثال ــي امل ــتقدم ال ــذي ي ــدع ــو ل ــلتسام ــح وال ــتعاي ــش
السلمي وال يفعل شيئا ضد آلة القتل اإلسرائيلية التي ال ندري إلى أي عالم تنتمي !
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بيو ديزل
تــتسابــق الــيوم دول كــثيرة فــي مــجال إنــتاج مــصادر بــديــلة لــلبترول خــاصــة فــي ظــل االرتــفاع
املــتزايــد ألســعاره مــما سيتســبب فــي خــسارة كــثير مــن املــصانــع وشــركــات الــطيران فــي حــال
تـجاوزه  180دوالرا أو أكـثر لـلبرمـيل كـما يـتوقـع خـبراء االقـتصاد ،كـما أن الحـروب والـنزاعـات
الــتي ال تــكاد تــتوقــف فــي أهــم مــناطــق إنــتاج الــبترول وأكــثرهــا حــيويــة تــعد عــامــال رئــيسيا مــن
عــوامــل الــبحث عــن مــصادر بــديــلة لهــذه الــطاقــة ،والــتي ســتنضب خــالل ســنوات محــددة عــلى
ك ــل ح ــال ،وال ــغري ــب أن الح ــروب م ــن أج ــل االس ــتيالء ع ــلى م ــناب ــع ال ــبترول ه ــي ذات ــها ال ــتي
تــشكل ســببا فــي ارتــفاع أســعاره ،وبــالــتالــي ارتــفاع أســعار كــل شــيء ،وكــأن الــعالــم تــنقصه
كوارث طبيعية حتى يصنع لنفسه كوارث أخرى.
وت ــعد ال ــبرازي ــل م ــن ب ــني أك ــثر ال ــدول ال ــتي ق ــطعت ش ــوط ــا ك ــبيرا ف ــي م ــجال إن ــتاج م ــا ي ــسمى
بــالــوقــود الــحيوي "بــيو وقــود" حــيث اســتطاعــت أن تنشئ واحــدا مــن أكــبر مــصانــع إنــتاج الـ
"بــيو ديــزل" فــي الــعالــم بــتكنولــوجــيا أملــانــية ،والــذي يــمكن اســتخدامــه فــي تــشغيل الــسيارات
دون إجــراء أي تــعديــل فــي محــركــاتــها ،وهــو وقــود أقــل تــكلفة وأكــثر حــمايــة لــلبيئة مــن الــبترول،
حيث تشكل حبوب الذرة وفول الصويا والقطن مكوناته األساسية.
وع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ــعال ــم مه ــدد ب ــمجاع ــة ح ــقيقية ق ــد ت ــحصد امل ــالي ــني م ــن البش ــر بس ــبب
سـياسـات أنـظمة الـحكم فـي مـختلف بـلدان الـعالـم والـتي تـختلق الحـروب ثـم تـرصـد املـليارات
كــميزانــية لــتعزيــز "آلــة الحــرب" وصــناعــة األســلحة عــلى حــساب اإلنــسان نــفسه ،وعــلى الــرغــم
مـن أن تـسخير الـطعام لـصناعـة الـوقـود فـي ظـل تـزايـد األسـعار وتـزايـد املـجاعـات هـو أمـر فـي
مــنتهى الــدنــاءة وانــعدام الــحس اإلنــسانــي عــند هــؤالء ،إال أن هــذا األمــر بــات واقــعا ال يــمكن
إلـجامـه ألن الـواقـع عـبارة عـن "آلـة ضخـمة" ال تـشكل فـيها املـنظمات اإلنـسانـية ودعـاة حـقوق
اإلنــسان ســوى "تــرس" صــغير وتــافــه ال يــقدم وال يــؤخــر فــي عــملية "طــحنها" للبشــر فــالــسؤال
لـم يـعد يـتعلق بـاألخـالق ومـصير اإلنـسان املـجهول فـي عـالـم هـو أبـعد مـا يـكون عـن الـعقالنـية
وأقــرب مــا يــكون إلــى الــجنون والــتوحــش ،وإنــما عــن "إجــراءات" عــملية مــلموســة بــالنســبة لــنا
نــحن الــدول الــتي تــعيش "فــقط" عــلى بــيع الــبترول وعــن مــصيرنــا بــعد أن تــصبح هــذه الســلعة
مـن مخـلفات املـاضـي ،مـاذا أعـددنـا ملـثل هـذا الـيوم غـير "الـتصريـحات" الجـميلة والحـديـث عـن
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"الــبركــة" والــرعــايــة اإللــهية الــتي ال نــعرفــها إال عــند املــصائــب فــي الــوقــت الــذي نــحارب فــيه اهلل
ورســولــه بــكل وقــاحــة وقــت الــرخــاء ،وعــندمــا نــسأل كــيف ســتوفــر الــحكومــات الحــد األدنــى مــن
املــعيشة ملــواطــنيها بــعد  50عــامــا مــثال تــتحول هــذه الــحكومــات بــقدرة قــادر إلــى "شــيخ ديــن"
طـيب وورع يتحـدث بـلغة الـوعـظ واإلرشـاد ويـلخص كـل شـيء فـي جـملة واحـدة "ربـك الـحامـي"
!
املـشكلة أنـنا لـسنا مسـلمني كـما يـجب فـنعتمد عـلى اهلل عـز وجـل فـي كـل أمـورنـا ،وال عـلمانـيني
يــعتمدون عــلى عــقولــهم وال خــليطا مــن هــذا وذاك ،وإنــما مجــرد كــيانــات بــال مــالمــح تــقفز هــنا
وهناك بحسب ما يتطلبه واقع "الهروب" من املسؤولية.
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الحق في الحياة
تجـمع كـل األديـان وعـلى رأسـها اإلسـالم عـلى حـرمـة الـنفس البشـريـة ،وتـشير جـميع املـواثـيق
ال ــدول ــية وع ــلى رأس ــها اإلع ــالن ال ــعامل ــي ل ــحقوق اإلن ــسان وإع ــالن ف ــيرج ــينيا ووث ــيقة االت ــحاد
األوروبي وغيرها الى ان "الحق في الحياة" هو أول وأهم الحقوق اإلنسانية.
وبـنظرة عـابـرة ملـا يحـدث الـيوم فـي الـعالـم نـكتشف بـكل وضـوح ان هـذا الـحق بـالـذات هـو مـن
أكــثر الــحقوق االنــسانــية انــتهاكــا فــي كــل مــكان ،وبــشكل خــاص فــي مــنطقة الشــرق األوســط،
بـل ان حـريـة الـرأي والـتفكير بـاتـت تـحتل مـكانـة أعـلى بـكثير مـن الـحق فـي الـحياة عـلى الـرغـم
مــن انــها ال تــساوي شــيئا أمــام هــذا الــحق ،اذ مــا فــائــدة حــريــة الــتعبير بــعد قــتل البشــر؟ كــل
هــذا يحــدث الــيوم عــلنا وبــصورة جــماعــية حــيث تــباد أمــم ويــقتل اآلالف مــن األبــريــاء بــال ذنــب
ن ــتيجة ل ــصراع ــات ط ــائ ــفية ال م ــعنى ل ــها وح ــروب ان ــتهازي ــة غ ــير م ــبررة ،ك ــل ذل ــك يح ــدث ال ــيوم
بســبب "املــشايــخ" الــديــنيني أو الــسياســيني ،ســواء مــن نــصبوا أنــفسهم عــنوة واســتباحــوا دمــاء
البش ــر ب ــاس ــم ال ــثورات اإلص ــالح ــية أو م ــن اخ ــتاره ــم ال ــناس ب ــإرادت ــهم ل ــيكون ــوا ح ــماة ل ــتلك
الحقوق اإلنسانية املنتهكة ،فماذا يفسر لنا ذلك سوى أنهم خذلوا البشر على أقل تقدير !
ي ــعيش م ــعظم البش ــر ال ــيوم أس ــوأ ح ــاالت ــهم ،وال ف ــرق ه ــنا ب ــني غ ــني وف ــقير ،وال ب ــني م ــتعلم
وجـاهـل ،فـآلـة الـقتل لـم تـعد تـميز أحـدا مـن اآلخـر ،وهـاجـس املـوت قـتال وبـال ذنـب أصـبح جـزءا
مــن كــيان اإلنــسان ومــصدر قــلقه وخــوفــه الــدائــم كــل يــوم فــي هــذا الــعالــم املــجنون ،أمــا املــوت
عـلى فـراش دافئ وألسـباب طـبيعية فـعلى مـا يـبدو بـات مـن األحـالم الـتي وجـد اإلنـسان نـفسه
مـضطرا الـيوم إلضـافـتها ضـمن قـائـمة األحـالم الـورديـة األخـرى ومـا أكـثرهـا! إن إنـسان الـيوم
أشـد بـشاعـة وفـتكا مـن أي مـرحـلة مـن مـراحـل الـتاريـخ عـلى اإلطـالق ،فـال حـتى وحـشية وسـائـل
الــقتل والــتعذيــب الــتي عــرفــها الــعالــم فــي الــعصور املــاضــية يــمكنها ان تــضاهــي جــريــمة قــتل
واحدة مما يشهده عصرنا الحالي من قتل جماعي ودون سبب.
حـقوق اإلنـسان قـائـمة طـويـلة ال يـختلف عـلى أهـميتها أحـد ،ولـكن عـلينا ان نـنتبه الـى ان أول
ه ــذه ال ــحقوق ه ــو م ــا يس ــتحق ال ــيوم ب ــذل الجه ــد ت ــلو الجه ــد ل ــلمحاف ــظة ع ــليه ،ف ــأم ــام وح ــشية
ال ــقتل ب ــالج ــملة ن ــتيجة ت ــلك ال ــصراع ــات ال ــهمجية ت ــتضاءل ك ــل امل ــطال ــب األخ ــرى ،وال ــغري ــب ان
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أك ــثر ال ــدول ان ــتهاك ــا ل ــحقوق اإلن ــسان ال ــيوم ه ــي أك ــثر ال ــدول ح ــدي ــثا ع ــن ال ــدف ــاع ع ــن ت ــلك
الـحقوق ،كـما أن أكـثر الـدول الـتي تـسعى "األمـم املتحـدة" إلـى حـمايـة أفـرادهـا مـن انـتهاكـات
ح ـ ــقوق اإلن ـ ــسان ه ـ ــي أك ـ ــثر ال ـ ــدول ال ـ ــتي ت ـ ــعان ـ ــي م ـ ــن ان ـ ــتهاك "ح ـ ــق ال ـ ــحياة" بس ـ ــبب ت ـ ــلك
"الحماية" ،فأي جنون وأي عبثية يشهدها كوكبنا الصغير؟
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غداء في لندن عشاء في باريس
فـي عـام  1993أعـلن عـن قـيام االتـحاد األوروبـي ووالدة عـصر جـديـد مـن الـعالقـات بـني دول
أوروبـا ،تـقوم عـلى الـتعاون واحـترام املـصالـح املشـتركـة بـما ال يخـل بـخصوصـية كـل بـلد مـنها
وس ــيادت ــه ،وه ــكذا وض ــعت أوروب ــا ح ــدا مل ــئات ال ــسنني م ــن الح ــروب ال ــطاح ــنة وال ــدم ــار وب ــدأت
مرحلة جديدة وأصبحت قوة جديدة.
ق ــبل أي ــام ت ــناول ــت وج ــبة ال ــغداء ف ــي ل ــندن ث ــم رك ــبت ال ــقطار األوروب ــي م ــتوج ــها إل ــى ب ــاري ــس
ألتــناول وجــبة الــعشاء هــناك ،هــكذا بــكل بــساطــة وســهولــة تســتـطيع الــيـوم أن تــنتقل بــني دول
االتـحاد األوروبـي بـال قـيود وبـال تـعقيدات وبـفيزا واحـدة وعـملة واحـدة وبــواسـطة قـطار سـريـع
يـنتقل بـك عـبر تـلك الـعواصـم الجـميلة بـكل حـريـة وكـرامـة ،لـتشاهـد آالف اإلنـجازات الـحضاريـة
والتقدم في شتى املجاالت ومظاهر النهضة وفنون العمارة والتنظيم والروعة في كل زاوية.
ف ــي ع ــام  1981أع ــلن ع ــن ق ــيام مج ــلس ال ــتعاون ل ــدول الخ ــليج ال ــعرب ــية ب ــني ك ــبرى ال ــدول
املـنتجة لـلبترول ،عـصب الـحياة فـي هـذا الـعصر ،وعـلى الـرغـم مـن مـرور  27عـامـا عـلى قـيام
هــذا "الــتعاون املشــترك" لــم تــتمكن هــذه الــدول حــتى الــيوم مــن تــحقيق أي مــضمون حــقيقي
ل ــلتعاون وال ــوح ــدة وأبس ــطها ال ــعملة املش ــترك ــة أو ح ــري ــة ال ــتنقل ف ــيما ب ــينها ،وي ــكفي أن ي ــنظر
املــرء إلــى إجــراءات الــسفر مــن الــكويــت إلــى البحــريــن مــثال ،حــيث يــضطر إلــى خــتم جــوازه 8
مــرات مــع أن الــفاصــل بــني الــنقاط الحــدوديــة ال يــتجاوز بــضعة أمــتار ال أكــثر!  27عــامــا مــن
ال ــعمل املش ــترك ب ــني مج ــموع ــة م ــن ال ــدول ال ــغنية وال ي ــوج ــد ح ــتى اآلن "مخ ــطط" ل ــبناء ش ــبكة
قـ ــطارات تـ ــربـ ــط عـ ــواصـ ــمها مـ ــعا عـ ــلى أقـ ــل تـ ــقديـ ــر ،نـ ــاهـ ــيك عـ ــن مـ ــشاريـ ــع الـ ــطاقـ ــة الـ ــبديـ ــلة
واالستعداد ملا بعد نضوب البترول.
وحــتى ال نــظلم هــذا املجــلس عــلينا أن نــعترف بــوجــود عــمل مشــترك تــحقق أخــيرا ،يــتمثل فــي
تـبادل املـعلومـات األمـنية وربـط أجهـزة األمـن بـني دول الخـليج ،لـدرجـة أنـك إذا ارتـكبت مـخالـفة
مــروريــة فــي أي مــنها تظهــر فــي بــلدك قــبل أن تــعود إلــيه ،لــكن عــلى مــا يــبدو أنــنا تــوقــفنا عــند
ه ــذا ال ــجان ــب ال ــذي ت ــجيده ال ــدول ال ــعرب ــية ت ــمام ــا ،ج ــان ــب األم ــن وامل ــخاب ــرات ،أم ــا م ــشاري ــع
ال ــتنمية البش ــري ــة وال ــبنى ال ــتحتية وم ــشاري ــع ال ــسياح ــة ال ــتي ب ــات ــت ت ــشكل أح ــد أه ــم امل ــوارد
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االقـتصاديـة فـي كـثير مـن الـبلدان ،فـهي عـلى مـا يـبدو آخـر مـا تـفكر فـيه دول مجـلس الـتعاون
الخليجي املشترك !
أكــثر مــا لــفت انــتـباهــي فــي بــاريــس وأنــا أتـــجـول بــني املــعالــم الــسياحــية الــتي يــتوافــد عــلـيها
الـناس مـن كـل بـقاع األرض ،أفـواجـا تـلو أخـرى ،أن كـثيرا مـن تـلك املـعالـم عـبارة عـن "نـصب
تـذكـاريـة" تتحـدث عـن حــقبة الحـربـني الـعاملـيتني األولـى والـثانـية ،تـذكـر الجـميع بـمشــاهـد األلـم
وال ــدم ــار وال ــقتل ال ــتي تسـ ــبب ب ــها ه ــتلر وت ــشــيد ب ــاالنــ ــتـصار عـ ــليه ،وهـ ــو ب ــكل ت ــأك ــيـد أم ــر
مشروع يتـعلق بحقـائق الـتاريخ والجـغرافـيا.
غ ــير أن م ــا ك ــان ي ــثير االس ــتغراب ويس ــبب األل ــم وامل ــرارة ف ــي ال ــنفس أن ت ــمر  18ع ــام ــا ع ــلى
ذكــرى االحــتالل الــعراقــي لــلكويــت والــذي خ ـ ّلف مــن الــدمــار والــقتل والجــرائــم ضــد اإلنــسانــية
ال ــشيء ال ــكثير دون أن ت ــفعل ال ــحكوم ــة ال ــكوي ــتية أي ش ــيء ل ــتوث ــيق ت ــلك الج ــري ــمة ال ــبشعة
والتجــربــة املــريــرة مــن خــالل الــنصب الــتذكــاريــة والــتي ال تــحتاج ســوى أســمنت وحــديــد ورؤيــة
فنية ،وهي كلها متوافرة بالتأكيد ،ولكنها تحتاج أيضا إلى "قرار سياسي" وهنا املشكلة!
مــن حــق الــكويــت أن تــوثــق تــاريــخها وتــذكــر الجــميع بــتلك الجــريــمة ،ومــن واجــب الــحكومــة أن
ت ـ ــقوم ب ـ ــذل ـ ــك وت ـ ــعمل ع ـ ــلى ب ـ ــناء ص ـ ــروح ون ـ ــصب ت ـ ــذك ـ ــاري ـ ــة وت ـ ــطلق ع ـ ــلى ال ـ ــشوارع واألح ـ ــياء
وال ــساح ــات أس ــماء ت ــحكي م ــا ح ــدث وتخ ــلد أس ــماء م ــن ض ــحوا ألج ــل ال ــكوي ــت وت ــقول ل ــلعال ــم
أجـمع هـذا هـو الـتاريـخ ،كـل ذلـك بـطريـقة ذكـية وسهـلة وزهـيدة الـثمن تـشكل اسـتثمارا نـاجـحا
يوثق التاريخ ويحرك عجلة االقتصاد ،ولكن أين القرار ؟!
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تدريس الفلسفة
نـفهم حـرص الـلجان املـختلفة فـي الـكويـت الـتي تـعنى بـالـدفـاع عـن املـعتقدات الـديـنية وحـمايـة
الــنشء واملــحافــظة عــلى الــقيم والــعادات والــتقالــيد الــحسنة وغــيرهــا عــلى مــتابــعة كــل مــا يــمكن
أن يــثير الــقلق والــخوف ويهــدد كــيان املــجتمع ،كــما نــشكر ألعــضائــها بــالــتأكــيد غــيرتــهم تــلك،
غ ــير أن وض ــع "ت ــدري ــس ال ــفلسفة" ض ــمن ق ــائ ــمة املح ــظورات وم ــحاول ــة ال ــغاء ت ــدري ــسها ل ــطلبة
امل ــرح ــلة ال ــثان ــوي ــة أم ــر م ــبال ــغ ف ــيه وال يس ــتدع ــي ك ــل ه ــذا ال ــقلق وال ــخوف م ــن "زع ــزع ــة اإلي ــمان
وتـقويـض الـديـن" كـما يـرى بـعض أعـضاء لـجنة اسـتكمال تـطبيق أحـكام الشـريـعة اإلسـالمـية،
ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن م ــنهج ال ــفلسفة ال ــذي ي ــدرس ل ــلصف ال ــثان ــي عش ــر ف ــي ال ــقسم األدب ــي ال
يـرتـقي للمسـتوى املـطلوب وال يـقدم مـادة عـلمية مـناسـبة ،اال أن الحـل لـيس فـي الـغاء تـدريـس
ال ــفلسفة ت ــمام ــا ب ــحجة أن ال ــفلسفة ت ــزع ــزع اإلي ــمان وان ه ــناك دوال أخ ــرى ت ــمنع ت ــدري ــسها،
فمثل هذه الحلول الحادة لها تأثير سلبي أكبر بكثير من املنفعة املتوقعة منها.
وأن ــا ش ــخصيا أق ــوم ب ــتدري ــس ال ــفلسفة م ــنذ  12ع ــام ــا ول ــم أشه ــد ح ــتى ال ــيوم أي زع ــزع ــة ف ــي
عــقول الــطلبة وال أجــد فــي كــتب الــفلسفة املــختلفة الــتي قــمت بــتدريــسها أي شــيء مــن ذلــك،
وعـ ــلى كـ ــل حـ ــال اذا كـ ــان هـ ــناك عـ ــيب فـ ــي مـ ــنهج الـ ــفلسفة فـ ــهو عـ ــيب فـ ــي واضـ ــعي الـ ــكتاب
املـ ــدرسـ ــي ولـ ــيس فـ ــي الـ ــفلسفة ذاتـ ــها ،وهـ ــذه مـ ــشكلة حـ ــقيقية تـ ــنطبق عـ ــلى أغـ ــلب مـ ــناهـ ــجنا
الدراسية العقيمة.
ومـع احـترامـنا الشـديـد لجـميع اعـضاء لـجنة اسـتكمال تـطبيق أحـكام الشـريـعة اإلسـالمـية فـي
الــكويــت ولــرأيــهم فــي الــفلسفة اال أنــنا ال نــتفق مــعهم عــلى اإلطــالق فــي هــذا الــتوجــه الســلبي
الــذي يــمثل هــروبــا مــن املــشكلة بــدال مــن وضــع الحــلول املــناســبة ملــواجهــتها ،فــالــفلسفة طــريــقة
فـي الـتفكير الـنقدي يـمكن االسـتفادة مـنها فـي تـشكيل شـخصية نـاقـدة ومـنفتحة ومـبدعـة مـتى
مـا أحـسنا الـتعامـل مـعها ،وبـالـتالـي فـالـحاجـة لـلفلسفة كـبيرة ومـهمة جـدا اذا كـنا نـتطلع لـبناء
جــيل واع ومــثقف ومــبدع ونــاقــد جــيد ،ولــسنا بــحاجــة الــى ســرد األدلــة الــعقلية والــنقلية لــلتأكــيد
عــلى أهــمية الــفلسفة وعــدم تــناقــضها مــع الــديــن ،أمــا االعــتقاد بــأن الــفلسفة تــؤدي إلــى الــكفر
أو اإلل ــحاد ف ــهو اع ــتقاد خ ــاطئ وال ي ــدل اال ع ــلى ع ــدم ال ــفهم ب ــال ــفلسفة وم ــضمون ــها ،ف ــحسن
دراسـة الـفلسفة يـعد مـن أهـم عـوامـل الـيقني السـليم وتـوثـيق اإليـمان ،واال فـكيف يفسـر أعـضاء
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ل ــجنة اس ــتكمال الش ــري ــعة أم ــر اهلل ع ــز وج ــل ل ــلناس ب ــال ــتفكير وال ــتأم ــل وال ــنظر ف ــي أك ــثر م ــن
مـ ــوضـ ــع فـ ــي الـ ــقرآن الـ ــكريـ ــم )قـ ــل سـ ــيروا فـ ــي األرض فـ ــانـ ــظروا كـ ــيف بـ ــدأ الخـ ــلق() ،أفـ ــال
يتفكرون() ،أفال يعقلون( ؟
املـشكلة الـحقيقية ليسـت فـي الـفلسفة عـلى اإلطـالق وإنـما هـي فـي املـناهـج الـدراسـية لـوزارة
الـتربـية والـتي سـئم الجـميع مـن املـطالـبة بـتعديـلها واالهـتمام بـها ولـكن مـن يـسمع ومـن يهـتم؟
ف ــالج ــماع ــة ف ــي وزارة ال ــترب ــية م ــشغول ــون ج ــدا ب ــقضية واح ــدة ه ــي ال ــترق ــيات وال ــصراع ع ــلى
امل ـ ــناص ـ ــب واع ـ ــطاء امل ـ ــسؤول ـ ــني امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن ال ـ ــصالح ـ ــيات واالم ـ ــتيازات ع ـ ــلى ح ـ ــساب ال ـ ــدور
األس ــاس ــي له ــذه ال ــوزارة وه ــو ال ــترب ــية وال ــتعليم ال ــذي ي ــؤدي ــه امل ــعلمون وامل ــعلمات وي ــفترض أن
يحظوا بكل االهتمام والتقدير الالزمني ،ولكنهم مع األسف يقعون في أسفل الهرم.
كــنا نــتمنى مــن لــجنة اســتكمال تــطبيق أحــكام الشــريــعة اإلســالمــية الــتي مــضى عــليها أكــثر
م ــن عش ــرة أع ــوام دون أي ن ــتائ ــج م ــلموس ــة ل ــو أن ــها وجه ــت اه ــتمام ــها ال ــى ت ــعدي ــل امل ــناه ــج
الدراسية بدال من إلغائها هكذا بكل بساطة وكأننا نعيش خارج الزمن.
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الوعي االستهالكي
دار نش ــر أمل ــان ــية ع ــري ــقة ت ــدع ــى "ش ــيران ــد" م ــعروف ــة ب ــإص ــدار الخ ــرائ ــط واألط ــال ــس ال ــجغراف ــية
ال ــدق ــيقة ،وت ــعد خ ــري ــطتها ع ــن ج ــبل ب ــروك ــن ) أع ــلى ج ــبل ف ــي أمل ــان ــيا( رائ ــجة ج ــدا ب ــني ه ــواة
التس ــلق وال ــتزح ــلق ع ــلى الج ــليد ،غ ــير أن أح ــدث ال ــقياس ــات أث ــبت أن ارت ــفاع ذل ــك ال ــجبل ه ــو
 3747قــدمــا ولــيس  3741كــما هــو مــكتوب فــي الخــريــطة ،وكــي تــحافــظ املــؤســسة عــلى دقــة
مــعلومــاتــها  -وتــتالفــى ســحب الخــرائــط مــن الــسوق  -كــلفت شــركــة إنــشاءات بــرفــع قــمة الــجبل
ســتة أقــدام إضــافــية بــاســتعمال كــومــة مــن الــصخور الــطبيعية ،هــذه الحــركــة ،الــتي تــنم ألول
وهــلة عــن ذكــاء جــيولــوجــي وتــجاري رهــيب ،هــزت ثــقة الــزبــائــن بــاملــؤســسة فــانــخفضت أســهمها
وح ــققت خ ــسائ ــر م ــتواص ــلة ،وع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن دار النش ــر ق ــام ــت ب ــإزال ــة ال ــصخور وس ــحب
الخــرائــط مــن الــسوق واالعــتذار لــلزبــائــن ،إال أن ذلــك الحــل تــرك أثــرا يــصعب نــسيانــه وتســبب
في زعزعة ثقة الناس بمصداقية دار النشر تلك.
عــندمــا نــتأمــل فــي طــريــقة الــتعامــل مــع املســتهلكني لــدى أغــلب الشــركــات واملــحالت الــتجاريــة -
وخ ــاص ــة ال ــكبرى  -ون ــعيد ق ــراءة ه ــذه ال ــحكاي ــة ال ــبسيطة ن ــكتشف أن ــنا ال ن ــساوي ش ــيئا ع ــند
ه ــذه الش ــرك ــات ،وال ن ــمثل ل ــها أك ــثر م ــن "رق ــم" ي ــفتقر إل ــى ابس ــط م ــفاه ــيم ال ــوع ــي وال ــنضج،
ول ــذل ــك ال غ ــراب ــة أن تس ــتغلنا ت ــلك الش ــرك ــات أب ــشع اس ــتغالل وت ــتمادى ف ــي ت ــجاه ــل ح ــقوق ــنا
كمستهلكني وتعاملنا وفق مبدأ "البضاعة املباعة ال ترد وال تستبدل" ومع ذلك نشتريها.
تـصلني كـل يـوم وأنـا فـي لـندن إعـالنـات دعـائـية عـن عـروض مـغريـة لـلهواتـف الـنقالـة ،أبسـطها
مـكاملـات مـجانـية ملـدة  1000دقـيقة شهـريـا وعـدد ال نـهائـي مـن الـرسـائـل الـقصيرة اضـافـة إلـى
جــهاز تــختاره مــن بــني أحــدث األجهــزة مــع جــميع الخــدمــات الحــديــثة مــجانــا ،كــل ذلــك بــثالثــني
ج ــنيها ف ــي الشه ــر مل ــدة س ــنة ،وع ــندم ــا ن ــقارن ذل ــك م ــثال م ــع ع ــروض ش ــرك ــات ال ــهوات ــف ف ــي
الـكويـت والـتي نجـد أنـفسنا نـدفـع مـقابـل كـل خـدمـة عـلى حـدة وبـال أي امـتيازات مـجانـية ومـع
ذلـك نـدفـع أكـثر بعشـرات املـرات خـالل الـسنة ،نـكتشف أنـنا زبـائـن "أونـطة" الـغريـب أن لـديـنا
م ــؤس ــسات ت ــعنى بح ــماي ــة املس ــتهلك ول ــكننا ال نج ــد أي ص ــدى أو ف ــائ ــدة ل ــوج ــود م ــثل ه ــذه
املــؤســسات الــشكلية حــتى أصــبحت قــضية ارتــفاع األســعار فــي الــكويــت قــضية تــناقــش عــلى
مســتوى مجــلس الــوزراء ومجــلس األمــة و "بجــلسات ســريــة" ومــغلقة ال نــدري مــا الــذي يــدبــر
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ف ــيها وأي "ات ــفاق ــات" ت ــعقد ف ــيها وه ــل ه ــي ح ــقا ف ــي ص ــال ــح املس ــتهلك؟! ص ــحيح أن م ــشكلة
ارتـفاع األسـعار أصـبحت مـشكلة عـاملـية إال أنـنا الـدولـة الـوحـيدة فـي الـعالـم الـتي وصـلت فـيها
هـذه املـشكلة إلـى حـد "األزمـة" وكـانـت احـد أسـباب حـل الـبرملـان ،جـزء مـن املـشكلة يـتعلق بـنا
نــحن املســتهلكني بــالــتأكــيد ،وعــلينا أن نــعرف أنــنا لــن نــحصل عــلى مــعامــلة جــيدة وعــادلــة مــن
ت ــلك الش ــرك ــات ال ــتجاري ــة م ــا ل ــم ي ــكن ل ــدي ــنا وع ــي اس ــتهالك ــي ج ــيد ونتخ ــذ م ــنها م ــوق ــفا س ــليما
يــجبرهــا عــلى احــترامــنا كمســتهلكني ،فــرأس املــال بــشع ال يــتعاطــى مــن مــنظور إنــسانــي وال
أخ ــالق ــي ع ــلى ك ــل ح ــال ،وان ــما بحس ــبة "ال ــعرض وال ــطلب" ،ل ــذل ــك ال ــقضية ل ــم ت ــكن ت ــتعلق
بــالنســبة لــزبــائــن دار "شــيرانــد" بخــطأ فــي مــعلومــة بســتة أقــدام ،وإنــما بــإجــراءات تــلك الــدار
ال ــتي ت ــدل ع ــلى ع ــدم وج ــود امل ــصداق ــية واح ــترام املس ــتهلك ،ف ــكان ــت ردة ف ــعلهم ب ــمثاب ــة ص ــفعة
ودرس لن تجرؤ ال هي وال غيرها من الشركات التجارية على تكرار ما حدث.
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إيران والديموقراطية الكويتية
ظهــرت الــديــموقــراطــية أول مــا ظهــرت كــنظام حــكم فــي الــحضارة الــيونــانــية الــقديــمة فــي الــقرن
الـخامـس قـبل املـيالد ،وكـانـت تـمارس آنـذاك بـعدة طـرق وأشـكال مـنها مـشاركـة مـواطـني أثـينا
األحــرار فــي الجــمعية الــعمومــية حــيث كــانــوا يتحــدثــون ويــطرحــون أفــكارهــم بــصورة مــباشــرة،
كــما كــانــت تــمارس بــطريــقة الــقرعــة أيــضا الخــتيار رأي مــعني مــن بــني عــدة آراء مــختلفة ،ومــن
أب ــرز خ ــصائ ــص ال ــدي ــموق ــراط ــية ال ــيون ــان ــية أن ــها ك ــان ــت م ــقصورة ع ــلى ال ــرج ــال األح ــرار م ــن
مواطني أثينا فقط.
ث ــم ت ــطور م ــفهوم ال ــدي ــموق ــراط ــية ب ــعد ذل ــك ل ــيأخ ــذ م ــعنى ال ــتمثيل ال ــنياب ــي ب ــعد ت ــعذر م ــشارك ــة
جـميع أفـراد الـشعب بـصورة مـباشـرة ،والحـديـث هـنا عـن قـرارات تـتعلق بـمصلحة الـبلد وطـريـقة
ت ــسيير أم ــوره ــا ب ــما ي ــحقق ال ــرخ ــاء واألم ــن مل ــواط ــنيها ،أم ــا الح ــدي ــث ع ــن ال ــتداول الس ــلمي
للس ــلطة ب ــوص ــفه م ــعيارا مل ــفهوم ال ــدي ــموق ــراط ــية ف ــهو م ــعنى ح ــدي ــث نس ــبيا دخ ــل م ــع م ــفاه ــيم
االسـ ــتعمار ،فـ ــتحول مـ ــعنى الـ ــديـ ــموقـ ــراطـ ــية مـ ــن مجـ ــرد "حـ ــكم الـ ــشعب لـ ــنفسه بـ ــنفسه" إلـ ــى
الحــديــث عــن شــكل الســلطة الــحاكــمة وكــيفية وصــولــها لــلحكم ،وهــنا يــنبغي مــالحــظة الــتمييز
الواضح بني شكل نظام الحكم واملمارسة الفعلية للسلطة.
وعــلى الــرغــم مــن أن الــديــموقــراطــية بــذاتــها ليســت نــظامــا مــتكامــال وال عــادال تــمامــا ،إال أنــها
أف ـ ــضل األن ـ ــظمة امل ـ ــتاح ـ ــة إلدارة ش ـ ــؤون البش ـ ــر ف ـ ــيما ب ـ ــينهم ،ول ـ ــذل ـ ــك أص ـ ــبح ال ـ ــتحول إل ـ ــى
الديموقراطية مطلبا عادال وشرعيا لكل الشعوب.
ولـكن عـندمـا يـأتـي الحـديـث عـن الـديـموقـراطـية خـاصـة مـن خـالل الـتصريـحات مـن بـعض الـدول
فــي فــترات الــصراع بــينها ،نــالحــظ أن مــفهوم الــديــموقــراطــية يــختزل فــي جــزئــية بــسيطة جــدا
تـتعلق بـشكل الـنظام بـدال مـن مـمارسـة السـلطة ،وفـي تـصريـحات بـعض املـسؤولـني اإليـرانـيني
عن أنظمة الحكم في الخليج شيء من هذا.
فــي الــكويــت لــديــنا ديــموقــراطــية حــقيقية تــضرب بجــذورهــا أبــعد مــما تــضمنته املــادة الــسادســة
مــن الــدســتور "نــظام الــحكم فــي الــكويــت ديــموقــراطــي ،الــسيادة فــيه لــألمــة مــصدر الســلطات
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جـميعا" وذلـك مـن خـالل اخـتيار الـشعب الـكويـتي لـلشيخ صـباح األول ،رحـمه اهلل أمـيرا لـهم،
كــما أن وجــود ب ـرملــان مــنتخب بــصورة مــباشــرة وحــرة ونــزيــهة إضــافــة إلــى مــؤســسات املــجتمع
املــدنــي وتــطبيق مــبدأ فــصل الســلطات كــلها مــتأصــلة فــي الــكويــت بــصورة واضــحة ال غــموض
فيها وال تزوير كما يحدث في كثير من بلدان العالم.
ع ــاش ــت إي ــران ط ــوال ت ــاري ــخها ص ــراع ــات س ــياس ــية ط ــاح ــنة ،واح ــتلت م ــن ق ــبل ج ــماع ــات ع ــدة
مـارس كـل مـنها طـغيانـه بـوحـشية ،وكـان آخـرهـا الـغزو املـغولـي الـذي اسـتمرت آثـار تـدمـيره مـن
الــقرن الــحادي عشــر إلــى الــقرن الــتاســع عشــر املــيالدي حــيث تــعاقــب عــليها عشــرات األســر
املـلكية وآخـرهـا األسـرة البهـلويـة الـتي قـضت عـليها الـثورة اإلسـالمـية عـام  1979وسـالـت فـيها
دماء كثيرة.
هـ ــذه إيـ ــران الـ ــتي لـ ــم تـ ــعرف مـ ــعنى الـ ــديـ ــموقـ ــراطـ ــية وال االنـ ــتقال السـ ــلمي للسـ ــلطة وعهـ ــدهـ ــا
ب ــاالن ــتخاب ــات ال ي ــتجاوز  29ع ــام ــا ث ــم يخ ــرج ع ــلينا م ــن يخ ــرج ويتح ــدث ع ــن ال ــدي ــموق ــراط ــية
الكويتية التي تمتد لـ  300عام.
ال تـهمنا الـتسميات ولـكن يـهمنا الـجوهـر واملـضمون ،فـقد عـاشـت الـكويـت مـنذ تـأسـيسها عـلى
امل ــشارك ــة ال ــشعبية ف ــي ت ــسيير أم ــور ال ــدول ــة ،واخ ــتيار آل ال ــصباح ل ــلحكم ل ــم ي ــكن ب ــثورة وال
بــسيف وال بــانــقالب ،وهــو اخــتيار الــشعب ،وقــد أثــبتت تجــربــة االحــتالل تجــديــد والء الــكويــتيني
وإصــرارهــم عــلى اخــتيار آل الــصباح لــلحكم ،فــعن أي شــيء يــريــد هــؤالء أن يتحــدثــوا عــندمــا
يــنتقدون الــديــموقــراطــية الــكويــتية ،عــن مــؤســسات املــجتمع املــدنــي أم عــن فــصل الســلطات أم
االنــتخابــات أم الحــريــات؟ هــذه هــي مــعايــير الــديــموقــراطــية الــتي نــمتلكها كــلها بــفضل اهلل وال
تمتلك منها إيران أي شيء في ظل مؤسساتها العسكرية التي تخنق البشر.
هـذه ديـموقـراطـيتنا ونـحن فـخورون بـها ولـسنا بـحاجـة إلـى "شـكل" آخـر مـن أشـكالـها مـادمـنا
ال نــعانــي مــن أي ديــكتاتــوريــة وهلل الحــمد ،ولــسنا بــحاجــة أيــضا الــى أن نــكون نــسخة مــكررة
من دولة أخرى.
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نعم لدينا طائفية
قــال نــيتشه ذات مــرة "إنــنا نــضطر لــرفــض كــثير مــن األفــكار الــصالــحة ملجــرد أن مــن قــالــوهــا
عبروا عنها بصورة سيئة".
وه ــو م ــحق ف ــي ق ــول ــه م ــتى م ــا ن ــظرن ــا إل ــى خ ــطاب ك ــثير م ــن ال ــدع ــاة وامل ــشاي ــخ خ ــاص ــة ع ــند
حديثهم عن الطائفية.
فــمن أبــشع املــفارقــات أن يــكون الحــديــث حــول نــبذ الــطائــفية والــدعــوة إلــى الــتسامــح والــوحــدة
الــوطــنية بهــذه الــلغة الــعنيفة والــنفس اإلقــصائــي وأن يحــمل فــي طــياتــه الــكثير مــن الــتشكيك
في والء الناس وحتى نواياهم.
وألن الح ــدي ــث ال ــطائ ــفي ف ــي ال ــكوي ــت أخ ــذ ال ــيوم م ــنحى آخ ــر أش ــد ق ــسوة وح ــماق ــة ،ف ــإن ذل ــك
يجعلنا نقول بكل ثقة إننا بتنا نعاني من مشكلة طائفية لم نكن نعرفها قبل اليوم.
غ ــير أن ــها ف ــي ب ــداي ــات ــها وال ت ــحتاج ف ــي وأده ــا إال ال ــى ال ــقليل م ــن "الح ــزم" إلخ ــماد ش ــرارة
الـفنت ،وال أظـن أن الحـديـث عـن حـسن الـنوايـا ذو جـدوى مـع مـفتعلي هـذه الـفنت ومسـتخدمـي
تلك اللغة البغيضة ألنه حديث ال يفهمونه أصال.
ل ــدي ــنا م ــشكالت ق ــد تح ــمل ف ــي داخ ــلها ب ــذرة الش ــر وف ــتيل أزم ــة ط ــائ ــفية م ــثل ب ــعض امل ــناه ــج
ال ــدراس ــية وغ ــيره ــا ،غ ــير أن ال ــتعام ــل م ــع ت ــلك امل ــشكالت وط ــري ــقة ط ــرح ــها ب ــذل ــك الخ ــطاب
االسـتفزازي مـن كـال الـطرفـني وتـلك الـلغة الـعنيفة وذلـك الحـديـث الـعنصري الـبشع والـذي يـميز
الـناس ويـصنفهم مـع هـذا أو ضـد ذاك بـكل بـساطـة هـو تـعامـل أخـرق لـن يـوصـلنا إلـى شـيء
سوى الصراع والتفتت.
وف ــي ك ــثير م ــما ي ــكتب م ــن م ــقاالت وت ــصري ــحات وف ــيما ي ــقال ف ــي خ ــطب الج ــمعة واألش ــرط ــة
اإلسـالمـية وفـي مـواقـع االنـترنـت داللـة واضـحة عـلى وجـود شـيء مـن هـذا الـنفس عـند الـبعض
ممن يرون أنهم مكلفون من اهلل عز وجل ومأجورون على ذلك الخطاب اإلقصائي.
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هــناك بــوادر أزمــة طــائــفية عــلينا أن نــعترف بــها ونــشخصها ونحــدد أطــرافــها بــكل وضــوح قــبل
أن ت ــقع ال ــكارث ــة ،وه ــي أزم ــة ل ــن يح ــلها ال ــزم ــن م ــن ت ــلقاء ذات ــه وإن ــما ت ــتطلب ع ــمال ح ــقيقيا
واتـفاقـا واضـحا عـلى وقـف هـذا الـنزيـف مـن الـتصريـحات واألحـاديـث الـهجومـية واالسـتفزازيـة
مـن الجـميع ،فـعامـة الـناس يـؤمـنون بـمشايـخهم ويـصدقـون مـا يـقولـون وسـيفعلون مـا يـؤمـرون
منهم بال تأمل وال تفكير وهنا مكمن الخطر ،وهنا أيضا مكمن العمل.
لــقد بــات الجــميع يتحــدث عــن نــبذ الــطائــفية والــتنبيه مــن مــخاطــرهــا وهــو مــؤشــر واضــح عــلى
وجـود مـشكلة وإال ملـا اسـتدعـى األمـر كـل هـذا الـغثاء ،فهـل نـنتبه ونتحـلى بـالـشجاعـة ونـنتصر
ل ــوح ــدت ــنا ال ــوط ــنية ون ــقطع داب ــر الش ــر ف ــي مه ــده ،أم نس ــتمر ف ــي دس رؤوس ــنا ف ــي ال ــرم ــال
وندعي املثالية واالنسجام بكل سذاجة ؟!
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ما أحوجنا للتغيير الراديكالي !
يــعبر مــفهوم الــراديــكالــية عــن مــوقــف ســياســي متشــدد يــرى ضــرورة الــتغيير الجــذري كــطريــق
إلحـ ــداث الـ ــتغيير املـ ــطلوب فـ ــي املـ ــجتمع فـ ــي مـ ــقابـ ــل مـ ــفهوم اإلصـ ــالح املـ ــعتدل الـ ــذي يـ ــؤمـ ــن
بضرورة اتخاذ خطوات إصالحية بعيدة املدى للوصول إلى الهدف املنشود.
ويـرجـع أصـل كـلمة  Radicalismإلـى الـكلمة الـالتـينية  Radixوالـتي تـعني حـرفـيا "الجـذر"
 Rootوتــعود بــدايــة اســتخدامــها فــي الــسياســة مــع أواخــر الــقرن الــثامــن عشــر حــيث أطــلقت
كــلمة راديــكالــيني عــلى أعــضاء الــبرملــان الــبريــطانــي الــذيــن نــادوا بــضرورة إجــراء تــغيير جــذري
فـي الـبرملـان ذاتـه كـما تـقول املـوسـوعـة الـبريـطانـية ،ثـم تـطور مـفهوم الـراديـكالـية حـديـثا وارتـبط
ب ــصورة أك ــبر ب ــمفاه ــيم ال ــعنف وال ــتغيير ب ــال ــقوة خ ــاص ــة م ــع ظ ــهور األح ــزاب ال ــشيوع ــية ال ــتي
نفذت فعال التغيير الجذري بالعنف والثورة كما حدث في االتحاد السوفييتي السابق.
أمـا حـديـثا فـإنـنا نجـد عـدة اسـتخدامـات لهـذا املـفهوم لـوصـف األجـنحة املـتطرفـة فـي األحـزاب
الـسياسـية ،مـثل الـيمني الـراديـكالـي والـيسار الـراديـكالـي بـل وحـتى الـوسـط الـراديـكالـي ،وهـي
تـشير فـي مجـملها إلـى وجـود فـكرة أسـاسـية لـدى أتـباعـها بـضرورة الـتغيير الجـذري الـحاسـم
ولــيس اإلصــالح بــعيد املــدى ،حــيث يــؤمــن جــميع الــراديــكالــيني بــضرورة الــتغيير الجــذري فــي
م ــؤس ــسة اج ــتماع ــية ك ــمؤس ــسة ال ــحكم أو التش ــري ــع أو ال ــتعليم وغ ــيره ــا ن ــظرا ل ــتفشي ح ــال ــة
الفساد بدرجة كبيرة ال تصلح معها أي خطط وبرامج لإلصالح.
كـان هـذا املـدخـل ضـروريـا قـبل الحـديـث عـن حـاجـتنا فـي الـكويـت إلـى نـظرة وفـكر راديـكالـيني
إلح ــداث ال ــتغيير امل ــطلوب ف ــي ك ــثير م ــن م ــؤس ــسات ــنا االج ــتماع ــية ،ف ــما أح ــوج ــنا إل ــى ت ــغيير
راديـكالـي فـي نـظام الـتعليم الـذي يـعانـي مـن الـترهـل وعـدم االسـتقرار ومخـرجـاتـه هـي األسـوأ
عــلى اإلطــالق نــتيجة عــمليات “الــترقــيع” والــتجارب املســتمرة وعشــرات املــحاوالت الــفاشــلة مــن
هــنا ومــن هــناك إلصــالحــه دون فــائــدة ،طــاملــا أن عــمليات اإلصــالح والــتعديــل لــم تــتجاوز قــط
مـضمون الـنظام الـتعليمي وفـلسفته وآلـيات تـطبيقه ،وإنـما هـي عـمليات ال تـعدو كـونـها أشـبه
ب ــعلميات ج ــراح ــة التج ــميل ال ــتي ت ــخفي ب ــعض ع ــيوب البش ــرة ول ــكنها أب ــدا ل ــن ت ــعال ــج ت ــعاري ــج
وخـطوط الـزمـن ،ومـا أحـوجـنا لـلتغيير الـراديـكالـي فـي نـظامـنا االقـتصادي "الـريـعي" واالنـتقال
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إلـى االقـتصاد املـنتج والـبدائـل املـتنوعـة ،ومـا أحـوجـنا إلـى الـتغيير الـراديـكالـي فـي نـظام الـعمل
ال ــحكوم ــي امله ــلهل ف ــي أغ ــلب ق ــطاع ــات ال ــدول ــة وال ــذي ال ي ــنتج س ــوى الكس ــل وق ــلة اإلن ــتاج ــية
والتهـرب مـن االنـجاز والـعمل فـضال عـن النهـب املـنظم وتـجيير مـصالـح الـدولـة واملـجتمع ألفـراد
ب ــعينهم ،وم ــا أح ــوج ــنا ل ــتغيير ج ــذري ف ــي ال ــنظام ال ــصحي وخ ــدم ــات ال ــبري ــد وامل ــواص ــالت
وغيرها.
لــقد جــربــنا مــنذ عــقود ســياســة الــترقــيع والحــلول املــؤقــتة وآالف املــحاوالت اإلصــالحــية الــبطيئة
فــي مــختلف قــطاعــات الــدولــة ومــؤســساتــها ولــم نــجن حــتى الــيوم أيــة نــتائــج إيــجابــية تــجعل مــن
ال ــكوي ــت دول ــة م ــتقدم ــة ت ــتناس ــب ف ــيها م ــعيشة امل ــواط ــنني والخ ــدم ــات االج ــتماع ــية م ــع ث ــروات ــها
وصـغر مـساحـتها ،فـإلـى مـتى نـنوي املـضي بهـذه الـتجارب السـلحفاتـية الـتي بـاتـت كـمصانـع
إلن ــتاج امل ــزي ــد م ــن امل ــشكالت؟ وم ــتى س ــندرك أن ال ــعال ــم ي ــتطور م ــن ح ــول ــنا بس ــرع ــة ه ــائ ــلة وال
مــجال لــنا لــلحاق بــركــب هــذا الــتطور إذا لــم نــبدأ بــالــفعل بســلسلة مــن الــتغييرات الــراديــكالــية
الـتي تـضع حـدا فـاصـال بـني مـرحـلة االنحـدار ومـرحـلة الـنهوض؟ مـا فـاتـنا كـثير ،ومـا لـم يـفتنا
أكـثر ،فـالتـزال فـرص الـنهوض قـائـمة وفـي انـتظار مـن يسـتغلها االسـتغالل الـصحيح للخـروج
من دائرة الجمود إلى دائرة اإلصالح الجذري.
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أشياء ال يمكن إصالحها
وصـلت إحـدى الـسيدات إلـى املـطار مـبكرة ،فـوجـدت أن لـديـها بـعض الـوقـت فـقررت أن تشـتري
كـ ــتابـ ــا وعـ ــلبة بـ ــسكويـ ــت فـ ــي انـ ــتظار مـ ــوعـ ــد اإلقـ ــالع ،جـ ــلست تـ ــقرأ ومـ ــدت يـ ــدهـ ــا عـ ــلى عـ ــلبة
الــبسكويــت ،فــالحــظت أن الــرجــل الــذي يجــلس بــجانــبها قــد مــد يــده هــو اآلخــر وتــناول قــطعة
بــسكويــت مــن نــفس الــعلبة ،تــأفــفت قــليال ثــم تــناولــت قــطعة أخــرى ،فــتناول الــرجــل أيــضا قــطعة
أخ ــرى م ــن ال ــبسكوي ــت ،ازدادت ن ــبرة ال ــتوت ــر وق ــال ــت ف ــي ن ــفسها إن ه ــذا ال ــرج ــل ق ــليل األدب،
كيف يجرؤ على أخذ ما ليس له.
اســتمرت فــي الــقراءة وكــانــت كــلما تــناولــت قــطعة بــسكويــت تــناول الــرجــل أيــضا قــطعة أخــرى
وهــي التــزال تــتأفــف وتــرمــقه بــنظرات االزدراء واالحــتقار ،إلــى أن بــقيت قــطعة واحــدة فــقالــت
لــنر اآلن كــيف ســيتصرف هــذا األحــمق ،فــقام الــرجــل بــكل هــدوء وقــسم قــطعة الــبسكويــت إلــى
نصفني ،تناول نصفا وترك للسيدة الغاضبة النصف اآلخر.
جــن جــنونــها فــقامــت مــن مــكانــها بــعد ألــقت عــليه بــضع كــلمات بــذيــئة ،أمــا هــو فــلم يــبادلــها إال
ابتسامة هادئة.
فــي الــطائــرة ،مــدت املــرأة يــدهــا فــي حــقيبتها لــتأخــذ غــرضــا مــا ،فــصعقت عــندمــا وجــدت عــلبة
الـبسكويـت خـاصـتها التـزال غـير مـفتوحـة ،فـأدركـت أنـها طـوال تـلك الـفترة كـانـت تـأكـل مـن عـلبة
الــرجــل ،والــذي كــان شــديــد الــكرم والــذوق لــدرجــة أنــه قــاســمها حــتى الــقطعة األخــيرة دون أن
يغضب أو يتضايق.
أحس ــت ب ــصفعة ق ــوي ــة ع ــلى وج ــهها م ــن ف ــرط الخج ــل ،وت ــمنت ل ــو أن ــها تس ــتطيع أن ت ــقفز م ــن
الطائرة لتعتذر عن تصرفها ولكن هيهات.
فـي حـياتـنا أشـياء ال يـمكن إصـالحـها بـعد كسـرهـا ،كـما ال يـمكن إرجـاع الـكلمة بـعد نـطقها،
وال ــكلمة امل ــكتوب ــة أش ــد خ ــطرا وظ ــلما م ــن غ ــيره ــا إن ل ــم ن ـ ِ
ـراع ــها ون ــراق ــب ح ــقوق ال ــناس ع ــلينا
ونراقب ضمائرنا قبل ذلك.
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ومــن يــراقــب كــثيرا مــما يــكتب فــي صــحافــتنا الــيوم يــلمس بــوضــوح شــدة الــقسوة فــي االتــهام
وتمادي كثير من األقالم في التجريح بال مبرر.
لـسنا بـحاجـة إلـى كـل هـذا الـعويـل واملـبالـغة فـي اإلسـاءة إلـى الـناس بـدعـوى الـنقد وهـو أبـعد
ما يكون عن ذلك.
صـحافـتنا مـقروءة فـي الـخارج قـبل أن تـكون مـقروءة فـي الـداخـل ،والبـد أن نتحـلى بـروح الـنقد
السليم واالبتعاد عن الشخصانية واإلساءة إلى اآلخرين والتشكيك في الذمم.
فلسنا على كل حال مؤهلني للحكم على البشر وعلى نواياهم.
بــعض الــكتاب مــع األســف الشــديــد ال يــريــدون الــتمييز بــني مــا هــو مــن أصــول الــديــن ومــبادئ
الشريعة ،وما هو تصرفات شخصية ألفراد يسيئون جهال أو عمدا إلى تلك املبادئ والقيم.
فتراهم يجتهدون في القدح والتجريح والتجرؤ على القيم بسبب تصرفات األفراد.
وفــي كــثير مــما يــكتب الــيوم مــن اســتهزاء وسخــريــة مــن الــلحية واألمــر بــاملــعروف والــنهي عــن
املـنكر وغـيرهـا خـير دلـيل عـلى مـا نـقول ،مـتناسـني أن إطـالـة الـلحية هـي سـنة رسـولـنا الـكريـم )
صـلى اهلل عـليه وسـلم ( وصـحابـته األطـهار ،وان األمـر بـاملـعروف والـنهي عـن املـنكر هـما فـي
الحقيقة آية في القرآن الكريم وليسا من ابتداع أعضاء مجلس األمة "اإلسالميني".
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اإلنسان موقف
اكــتظت قــبل ايــام ســاحــة "تــرافــل جــار" فــي وســط الــعاصــمة الــبريــطانــية لــندن بــآالف الــحشود
رافـعني االعـالم االسـرائـيلية وعـلى وجـوهـهم عـالمـات الـنصر والـبهجة احـتفاال بـمرور  60عـامـا
عــلى "اغــتصاب" ارض ليســت لــهم وقــتل مــاليــني االبــريــاء مــن االطــفال والــعجائــز والشــباب بــال
ذنــب ســوى انــهم مــواطــنون فــي بــلد اجــتمعت قــوى الــعالــم عــلى اغــتصابــه مــن اهــله دون وجــه
ح ــق ،وف ــي امل ــقاب ــل ل ــم ي ــكن ه ــناك س ــوى ث ــالث ــة ب ــاص ــات ع ــلقت ع ــليها االع ــالم الفلس ــطينية
وشــعارات تحــمل مــن عــبارات االســى واملــرارة فــي مــحاولــة ســاذجــة ربــما الســتدرار الــعطف او
الـشفقة ،مـحاولـة يـائـسة لـلتذكـير بجـريـمة بـشعة ال تـزال تـمارس يـومـيا ضـد شـعب اعـزل ،وعـلى
مرأى ومسمع كل البشر خاصة دعاة السالم وحقوق االنسان الصامتني.
ال ــغري ــب ان اع ــداد ال ــعرب واملس ــلمني ف ــي ل ــندن ت ــفوق اع ــداد ال ــيهود ب ــآالف امل ــرات وم ــع ذل ــك
امــتالت الــساحــة والــشوارع بــاالعــالم االســرائــيلية دون ان تتحــرك فــي هــؤالء الــعرب واملســلمني
ذرة م ــن ح ــياء او غ ــيرة ل ــلوق ــوف ب ــجان ــب اخ ــوان ــهم املس ــتضعفني وم ــؤازرت ــهم ح ــتى ف ــي ابس ــط
االمور ،في التعبير عن موقف انساني.
غــير ان مشهــدا واحــدا مــن بــني تــلك املــشاهــد املــؤملــة واملحــزنــة كــان لــه اثــر بــالــغ جــعلني اشــعر
ب ـ ــالخج ـ ــل م ـ ــن ن ـ ــفسي ،ف ـ ــقد ك ـ ــان ـ ــت ال ـ ــباص ـ ــات ال ـ ــثالث ال ـ ــتي تح ـ ــمل ب ـ ــضعة م ـ ــؤي ـ ــدي ـ ــن م ـ ــن
الفلسـطينيني تحـمل عـلى سـطحها عـددا مـن "الـيهود" املـتديـنني بـمالبـس الـحاخـامـات والـلحى
الـطويـلة "والـتي ال يجـرؤ بـالـتأكـيد كـتابـنا الـليبرالـيون ان يسـتهزئـوا بـها" رافـعني شـعارات تـندد
بمرور  60عاما من العار والتعذيب والقتل !
ام ــر مخج ــل ح ــقا ان ي ــقف ب ــعض ال ــيهود امل ــنصفني ه ــذا امل ــوق ــف املش ــرف ف ــي ح ــني ي ــتفرج
ماليني العرب واملسلمني على هذا املنظر بال حراك!
كــنت اســير فــي شــارع اكــسفورد قــبل ايــام وعــندمــا وصــلت بــقرب متجــر مــاركــس آنــد ســبنسر
اعـطانـي شـاب بـريـطانـي ورقـة تـتضمن تحـذيـرا مـن الشـراء مـن هـذا املتجـر النـه يـتبرع سـنويـا
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بـماليـني الـدوالرات لـلحكومـة االسـرائـيلية الـتي تـقتل بـواسـطتها املـزيـد مـن االبـريـاء فـي فلسـطني
املحتلة.
اسـتغربـت ان يـقوم شـاب بـريـطانـي ابـيض بهـذا الـعمل املـرهـق ،سـألـته هـل انـت مسـلم؟ فـأجـاب
بـالـنفي ،فـقلت لـه ومـا الـذي يـجعلك اذن تـقف الـساعـات الـطوال لـتوزيـع تحـذيـر مـن متجـر اغـلب
زبــائــنه مــن الــعرب واملســلمني؟ فــقال بــكل بــساطــة النــني "انــسان"! مــوقــف آخــر جــعلني اشــعر
ب ــال ــتضاؤل ام ــام ن ــفسي ح ــتى ش ــعرت ب ــأن ــني ق ــزم اك ــاد االم ــس االرض م ــن ف ــرط االن ــكسار،
مضيت أمللم اجزائي واواري سوأتي وعالمات العار من تقصيري.
م ـ ــشكلتنا ان ـ ــنا انج ـ ــرف ـ ــنا وراء اع ـ ــالم اج ـ ــوف اس ـ ــتطاع ب ـ ــكل م ـ ــكر ان يس ـ ــلخنا م ـ ــن ذوات ـ ــنا
وانـسانـيتنا ويـصور لـنا تـلك الجـريـمة وذاك االحـتالل عـلى انـه مجـرد صـراع عـلى السـلطة بـني
"فـتح" و"حـماس" حـتى اصـبحنا ال نـتورع وال نخجـل مـن قـول "فـخار يكسـر بـعضه" ،دون ان
تهــتز فــينا شــعرة مــن حــياء لــنقف ونــتأمــل مــا يحــدث ألولــئك البشــر مــن قــتل وتشــريــد وتــجويــع
ونسجل موقفا انسانيا ليس من اجلهم ،بل من اجل ضمائرنا على االقل.
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خطاب املرأة السياسي
ُ
شــغل الــفالســفة واملــفكرون واخــتلفوا حــول مــفهوم الــحضارة والــثقافــة كــثيرا ،وأطــلقوا الــعديــد
مـن الـتعريـفات لـتلك املـفاهـيم يـصل بـعضها إلـى حـد الـتناقـض ،ومـع ذلـك يـمكن الـتماس خـيط
مش ــترك ب ــني ت ــلك ال ــتعاري ــف امل ــختلفة وال ــقول إن ال ــثقاف ــة ت ــعني ال ــجان ــب ال ــالم ــادي م ــن ح ــياة
البشـر ،الـعادات والـتقالـيد والـلغة والـقانـون ،املـوسـيقى وطـريـقة الـلباس والـطبخ والـزواج وحـتى
طقوس دفن املوتى ..الخ باختصار الثقافة تعني أسلوب حياة املجتمع.
أمـ ــا الـ ــحضارة فـ ــهي مجـ ــموع اإلنـ ــتاج املـ ــادي لـ ــإلنـ ــسان ،وكـ ــل مـ ــا يـ ــنتجه البشـ ــر مـ ــن أدوات
لتحسني حياتهم وجعلها أفضل.
وبهـذا املـعنى نـفهم أن كـل املـجتمعات البشـريـة لـديـها حـضارة ،حـتى اإلنـسان الـبدائـي كـانـت
لديه حضارة طاملا أنه أنتج أدواته الخاصة للعيش والتكيف مع ظروف الحياة.
ولــكن مــا مــعنى كــلمة "غــير مــتحضر" الــتي نــسمعها كــثيرا؟ بــاخــتصار شــديــد يــكون اإلنــسان
غ ــير م ــتحضر ع ــندم ــا ي ــسيء اس ــتخدام ت ــلك األدوات ،ع ــندم ــا ي ــتعام ــل م ــع م ــا أن ــتجه اإلن ــسان
بطريقة مخالفة ملا أنتجت له.
فـ ــالـ ــسيارة عـ ــلى سـ ــبيل املـ ــثال هـ ــي إحـ ــدى املـ ــنتجات الـ ــحضاريـ ــة فـ ــي هـ ــذا الـ ــعصر ،وجـ ــدت
لــتسهيل حــركــة انــتقال األفــراد ولــكن عــندمــا يــقودهــا شــخص بــطريــقة ال تــناســب الــغايــة مــنها
يكون عندئذ شخصا غير متحضر.
فــالــحضارة ال تــعني عــلى اإلطــالق أن يــكون الــشيء جــديــدا وبــالــتالــي لــيس كــل مــا هــو قــديــم
رجعيا ومتخلفا وغير حضاري.
ب ــل ق ــد ي ــكون اإلن ــسان ال ــبدائ ــي ال ــذي ع ــاش ق ــبل آالف ال ــسنني أك ــثر ح ــضارة م ــن ال ــكثيري ــن
ال ــيوم ط ــامل ــا أن ــه ك ــان م ــلتزم ــا ب ــاس ــتخدام أدوات ــه وال ــتعام ــل م ــع إن ــتاج ــه ال ــحضاري ب ــطري ــقة
سليمة.

489

كـما أن الـتمسك بـالـقديـم ال يـعني بـالـضرورة الـرجـعية والتخـلف ،فـكثير مـن إنـتاج البشـر الـيوم
ال يتناسب مع إنسانيتهم أصال.
وبه ــذا امل ــعنى أي ــضا ي ــنبغي أن ن ــميز ب ــني ال ــثقاف ــة وال ــحضارة ،ف ــكثير م ــن ال ــناس يخ ــلطون
األمـور فـيما بـينهم لـدرجـة أنـهم يـصفون شـخصا مـا بـأنـه غـير مـتحضر ملجـرد تـمسكه بـعادات
وتقاليد ورثها عن آبائه وأجداده ويجد أنها األنسب له.
ف ــثقاف ــة ال ــشعوب ه ــي ت ــعبير ع ــن ت ــاري ــخهم وت ــراث ــهم ودي ــنهم وم ــعتقدات ــهم ،وغ ــال ــبا م ــا ت ــنشأ
امل ـ ــشكالت ال ـ ــثقاف ـ ــية ال ـ ــكثيرة بس ـ ــبب ه ـ ــذا الخ ـ ــلط ،وم ـ ــن امل ـ ــقبول ان ي ـ ــتم اس ـ ــتيراد م ـ ــكون ـ ــات
حـضاريـة مـن مـجتمعات أخـرى ويـمكن الـتعايـش مـعها واسـتيعابـها بـسهولـة ،كـما يحـدث اآلن
م ــع امل ــجتمعات ال ــعرب ــية ال ــتي تس ــتورد ك ــل م ــا ي ــنتجه ال ــغرب م ــن أدوات ،غ ــير أن اس ــتيراد
مكونات ثقافية ليس كذلك ،أو ليس بهذه السهولة على أقل تقدير.
وبه ــذا امل ــعنى أي ــضا ن ــفهم ال ــعبارة الج ــميلة ل ــنزار ق ــبان ــي" :ل ــبسنا ث ــوب ال ــحضارة ،وال ــروح
جاهلية".
فــي أوائــل الــثمانــينيات بــدأت فــي مــصر عــملية واســعة الــنطاق مــن أجــل حــث املــواطــنني عــلى
تح ــدي ــد النس ــل بس ــبب ال ــزي ــادة ال ــكبيرة ف ــي ع ــدد ال ــسكان ،ف ــبدأت ال ــحكوم ــة بح ــملة إع ــالم ــية
ضخ ــمة إلق ــناع ال ــناس ب ــضرورة تح ــدي ــد النس ــل وك ــان ــت ال ــنتيجة ب ــعد م ــرور م ــا ي ــزي ــد ع ــلى
العشـريـن عـامـا أن الحـملة اإلعـالمـية نـجحت إلـى حـد مـا فـي الـقاهـرة واملـدن األخـرى ولـكنها
فشلت بقوة في املناطق الريفية وصعيد مصر.
والسـبب واضـح بـكل تـأكـيد وهـو أن هـذا "الـعنصر الـثقافـي" )مـفهوم الخـلفة( يـرتـبط بـعناصـر
ثـقافـية أخـرى كـثيرة مـنها مـفاهـيم الـعزوة والـرزق والـحالل والحـرام والـعيب والـرجـولـة و ...الـخ
فــال يــمكن إحــداث تــغيير فــي أحــد هــذه املــكونــات بــمعزل عــن بــقية املــكونــات الــثقافــية األخــرى
املرتبطة به.
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كــنت أتحــدث ذات مــرة مــع د.فــاطــمة الــعبدلــي عــن خــطاب كــثير مــن املــرشــحات ملجــلس األمــة
وال ــذي ال ي ــختلف ك ــثيرا ع ــن م ــحاول ــة ال ــحكوم ــة امل ــصري ــة ف ــي ال ــثمان ــينيات إلق ــناع امل ــواط ــنني
بـضرورة تحـديـد النسـل ،فـكما أنـك ال يـمكن أن تـجعل رجـال يـؤمـن بـأن كـثرة األوالد عـزوة وأن
الــرزق مــن رب الــعاملــني وأن قــلة اإلنــجاب دلــيل ضــعف الــفحولــة بتحــديــد النســل قــبل أن تجــري
ع ــمليات أخ ــرى ل ــتصحيح ت ــلك امل ــفاه ــيم ،ك ــذل ــك ال ي ــمكن ل ــلنساء ف ــي ال ــكوي ــت أن ي ــقنعن ل ــيس
ال ــرج ــال فحس ــب ب ــل ال ــنساء أي ــضا ب ــوص ــول امل ــرأة ل ــلبرمل ــان ق ــبل أن ت ــتغير م ــفاه ــيم "ال ــوالي ــة
العامة" وخروج املرأة من املنزل ومخالطة الرجال.
فـالحـديـث عـن بـرنـامـج انـتخابـي جـميل ومـتقن ومـكتوب بـأسـلوب أكـاديـمي جـميل لـن يـفيد قـبل
أن ت ــقوم امل ــرأة ب ــواج ــبها ت ــجاه امل ــكون ــات ال ــثقاف ــية األخ ــرى ال ــتي ت ــرت ــبط ب ــمفهوم وص ــول امل ــرأة
للبرملان.

491

شخبيط
عـندمـا كـنت أدرس فـي الـجامـعة كـنت حـينها مـاركـسيا حـتى الـنخاع لـدرجـة أنـني درسـت الـلغة
األمل ــان ــية ف ــقط م ــن أج ــل ق ــراءة ن ــصوص ك ــارل م ــارك ــس ك ــما ك ــتبها ب ــلغتها األص ــلية ،وم ــع أن
الـطلبة كـانـوا يـنادونـني "املـاركـسي" كـصفة سـلبية إال أنـني كـنت حـينها أشـعر بـالـسعادة لهـذا
الوصف.
وفـي الـسنة الـثانـية سـافـرت إلـى أملـانـيا وقـمت بـزيـارة جـامـعة مـيونـخ ،والـتقيت هـناك بمجـموعـة
م ــن ال ــطلبة م ــن الح ــزب ال ــشيوع ــي ،ش ــباب ي ــمارس ــون ح ــيات ــهم ت ــمام ــا ب ــناء ع ــلى م ــعتقدات ــهم،
ظاهرهم كباطنهم.
جلست معهم قرابة األسبوع وتأثرت كثيرا بطريقتهم في التنظيم والعمل والصدق.
وك ــنت أن ــتظر ع ــودت ــي إل ــى ال ــكوي ــت ب ــفارغ ال ــصبر ل ــلبدء ب ــتأس ــيس ح ــرك ــة أو مج ــموع ــة م ــثلهم
تتبنى الفكر املاركسي الشيوعي.
وعـندمـا عـدت بـدأت بـالـفعل االتـصال بـعدد مـن األصـدقـاء وزمـالء الـدراسـة واسـتطعنا أن نـكون
مجـموعـة صـغيرة مـن الـطلبة املـؤمـنني بـاملـاركـسية كـمنهج لـلحياة ،وبـدأنـا نـجتمع ونـحاول وضـع
األسـس لحـركـتنا الجـديـدة ،والـنتيجة؟! طـلبة مـاركـسيون يتحـدثـون عـن املـساواة وتـوزيـع الـثروة
وح ــقوق ال ــعمال وك ــل واح ــد ف ــيهم ي ــرك ــب س ــيارة ث ــمنها ي ــكفي إلع ــال ــة  10آالف أس ــرة ف ــقيرة،
ويحمل قلما مذهبا قيمته تعادل أجور  50عامال من عمال كوريا أو مرسيليا الجائعني.
لم يتطلب األمر كثيرا حتى ندرك الفجوة الكبيرة بني التنظير والواقع ،بني املمارسة والفكر.
فأخذنا نضحك على أنفسنا ونقول "إحنا وين واملاركسية وين“ ؟
كـنت أشـاهـد مـقطع ڤـيديـو لـلشاعـر املـصري الـكبير أحـمد فـؤاد نجـم وهـو يـقود مـظاهـرة مـكونـة
م ــن آالف الش ــباب امل ــصري ويه ــتف ب ــأب ــيات ش ــعر وه ــم ي ــرددون ــها م ــعه ح ــفظا ع ــن ظه ــر ق ــلب،
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رجــل عــجوز تــجاوز الــثمانــني مــن عــمره )اهلل يــعطيه الــصحة والــعافــية( ســجن وعــذب مــنذ أيــام
جـمال عـبدالـناصـر وأنـور الـسادات وحـتى اآلن ،ورغـم ذلـك اليـزال مـحافـظا عـلى مـبادئـه وحـبه
لوطنه.
عـجوز فـقير ومـعدم يـعيش فـي "خـرابـة" عـلى الـرغـم مـن أنـه لـو عـرض مجـرد عـرض بـسيط أن
يـقبل ويـتنازل قـليال عـن الـروح الـثوريـة الـتي يحـرك بـها شـباب مـصر ألصـبح مـن كـبار أغـنياء
القاهرة !
عــندمــا نــتأمــل فــي حــال بــعض رجــال الــسياســة فــي الــكويــت مــن الــوزراء أو الــنواب أو حــتى
"الـ ــناشـ ــطني الـ ــسياسـ ــيني" يـ ــصيبنا الـ ــذهـ ــول ،فـ ــهم بـ ــالـ ــتأكـ ــيد ال يـ ــختلفون عـ ــن حـ ــال الـ ــطلبة
الـشيوعـيني املـرفهـني وهـم يتحـدثـون عـن املـساواة والـتوزيـع الـعادل لـلثروة ،كـالم مـنمق وعـبارات
جــميلة وشــعارات بــراقــة لــكن مــع األســف بــال أي مــضمون واقــعي ،لــكن الــغريــب فــي األمــر أن
أمــورهــم "مــاشــية عــال الــعال" حــتى أصــبحوا "رمــوزا وطــنية"! مــع أن هــناك فــارقــا كــبيرا بــني
ال ــطلبة ال ــشيوع ــيني الس ــذج وه ــؤالء ال ــسياس ــيني ،ع ــلى األق ــل ف ــقد ك ــان ال ــطلبة ص ــادق ــني م ــع
أنفسهم وتوقفوا عن االستمرار في "التمثيل".
أمـا الـسياسـيون فـكثير مـنهم اليـزال يـمارس الـلعب والـضحك عـلى الـذقـون وكـل واحـد وشـطارتـه
؟!
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قبل أن تحكم
أجــرت إحــدى املــؤســسات األمــيركــية اخــتبارا صــغيرا وظــريــفا عــلى عــدد مــن طــلبة الــجامــعات
لــقياس مــدى قــدرتــهم عــلى الــحكم عــلى اآلخــريــن ،وتــضمن االخــتبار بــعض األســئلة الــتي قــد
تبدو غريبة بعض الشيء ،أنقلها هنا مترجمة بشيء من التصرف.
ال ــسؤال األول ي ــقول إذا ع ــرف ــت أن ه ــناك ام ــرأة ح ــام ــال ول ــدي ــها ث ــمان ــية أط ــفال ،ث ــالث ــة م ــنهم
م ــصاب ــون ب ــال ــصم ،واث ــنان ف ــاق ــدا ال ــبصر ،وواح ــد ل ــدي ــه تخ ــلف ع ــقلي ،وه ــي ذات ــها م ــصاب ــة
ب ــال ــزه ــري ،فه ــل ت ــنصحها ب ــاإلج ــهاض؟ان ــتظر ق ــليال ..ال ــسؤال ال ــثان ــي ي ــقول إذا ك ــان ص ــوت ــك
ســيرجــح فــوز أحــد املــرشــحني النــتخابــات الــرئــاســة فــمن ســتختار مــن بــني هــؤالء الــثالثــة؟ األول
يسـتشير الـعرافـات واملنجـمني ويـخالـط املنحـرفـني ولـديـه عـشيقتان ،يـدخـن بشـراهـة ويشـرب مـن
 8إلى  10كؤوس مارتيني باليوم.
املـرشـح الـثانـي كـان مـدمـنا للمخـدرات عـندمـا كـان طـالـبا ،ويـقضي مـعظم وقـته فـي الـنوم وطـرد
من وظيفته مرتني ويشرب ربع زجاجة ويسكي كل مساء.
املـرشـح الـثالـث بـطل مـن أبـطال الحـرب نـال عـدة أوسـمة لـلشجاعـة ،ال يـدخـن وال يشـرب الخـمر
ولم يخن قط زوجته .فمن تختار ؟
ت ـ ــعتقد أن االخ ـ ــتيار سه ـ ــل ،ح ـ ــسنا امل ـ ــرش ـ ــح األول ه ـ ــو ال ـ ــرئ ـ ــيس األس ـ ــبق ل ـ ــلوالي ـ ــات املتح ـ ــدة
األمـيركـية روزفـلت ،واملـرشـح الـثانـي هـو رئـيس الـوزراء الـبريـطانـي األسـبق ونسـتون تـشيرشـل،
أما املرشح الثالث فهو أدولف هتلر.
بـاملـناسـبة ،إذا كـانـت نـصيحتك لـلمرأة بـأن تـجهض فـتكون قـد حـكمت بـالـقتل عـلى أحـد عـمالـقة
املوسيقى وهو بيتهوڤن.
ت ــخيل أن ــك دع ــيت ل ــلعمل ف ــي م ــنظمة ف ــيها أك ــثر م ــن  500م ــوظ ــف 117 ،م ــنهم تس ــببوا ف ــي
خـسارة مـباشـرة لشـركـتني عـلى األقـل ،و 29مـنهم حـوكـموا بسـبب سـوء مـعامـلة زوجـاتـهم ،و19
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شـخصا مـنهم حـرروا شـيكات بـدون رصـيد،و 3تـم اعـتقالـهم بسـبب االعـتداء عـلى الـغير ،و15
شـخصا مـنهم حـوكـموا بجـرائـم سـرقـة واحـتيال ،و 84آخـرون اعـتقلوا بسـبب قـيادتـهم لـلسيارة
وهم في حالة سكر.
هـل تـقبل الـعمل بهـذه املـنظمة؟ ومـاذا إذا كـانـت هـذه املـنظمة هـي الـكونـغرس األمـيركـي الـذي
يسن مجموعة من القوانني ويراقب سالمة تطبيقها.
رب ــما ن ــعتقد أن ــنا م ــؤه ــلون ل ــلحكم ع ــلى اآلخ ــري ــن ،ع ــلى ت ــصنيفهم وف ــرزه ــم ك ــما ن ــشاء ب ــكل
سهولة ،وكأن كل واحد منا هو مركز الكون.
هــل نــحتاج إلــى تــأمــل ذواتــنا لــندرك أنــنا مجــرد أشــخاص عــاديــني وال شــيء يــميزنــا عــن غــيرنــا
وأن اطالق األحكام على البشر مسألة ليست هينة.
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التربية وانعدام الثقة
أمــضيت قــرابــة الشهــر وأنــا أجــوب مــدن أملــانــيا شــرقــها وغــربــها ،جــنوبــها وشــمالــها مســتخدمــا
الـباصـات والـقطارات فـوق األرض وتـحت األرض ،ولـم يحـدث أن سـألـني أحـد ولـو ملـرة واحـدة
عــن تــذكــرة الــركــوب ،كــبائــن بــيع الــتذاكــر منتشــرة فــي كــل مــكان ،والجــميع يــتجه إلــيها لــيضع
فـيها قـطع الـنقود ويـأخـذ الـتذكـرة ثـم يـتوجـه إلـى الـباص أو الـقطار عـلى الـرغـم مـن عـدم وجـود
ال ــتفتيش ع ــلى ال ــتذاك ــر ،ط ــري ــقة غ ــري ــبة ف ــي ال ــتعام ــل ت ــقوم ع ــلى ال ــثقة ب ــالبش ــر وع ــدم ت ــعميم
مسؤولية وجود بعض "الحرامية" على اآلخرين.
ي ــقول ع ــلماء ال ــترب ــية إن ال ــترب ــية ال ــحقيقية ت ــحقق أه ــداف ــها م ــتى م ــا أص ــبح ت ــطبيق ال ــقان ــون
والنظم نابعا من االحترام والثقة.
ع ــندم ــا زرت ه ــام ــبورغ ال ــعام امل ــاض ــي ك ــان ــت أمل ــان ــيا ك ــسائ ــر ال ــبلدان امل ــسيحية ت ــحتفل ب ــعيد
الــفصح  easterوالــذي صــادف أن كــان يــومــي األحــد واالثــنني ،فــكان دوام يــوم الجــمعة قــبل
الـعطلة ويـوم الـثالثـاء بـعد الـعطلة عـاديـا جـدا ،ولـم يحـدث أن قـام مـعظم املـوظـفني هـناك بـربـط
الـ ــعطلة مـ ــن أول األسـ ــبوع إلـ ــى نـ ــهايـ ــة األسـ ــبوع الـ ــتالـ ــي ملجـ ــرد وجـ ــود عـ ــطلة فـ ــي مـ ــنتصف
األس ــبوع ك ــما يح ــدث ع ــندن ــا ب ــكل ب ــساط ــة ،واأله ــم أن ــها ليس ــت ق ــضية ت ــحتاج إلث ــارت ــها ف ــي
البرملان بكل تأكيد.
كــنت أشــاهــد بــرنــامــجا تــلفزيــونــيا قــبل أيــام عــن الــحوادث الــحقيقية ،حــيث قــامــت دوريــة املــرور
ب ــإي ــقاف س ــائ ــق ش ــاح ــنة بس ــبب س ــيره ع ــلى ال ــجان ــب األيس ــر ل ــلطري ــق وت ــجاوزه س ــيارة ك ــان ــت
تـسير بـبطء عـلى الـجانـب األيـمن ،نـزل الـسائـق وكـان كـبيرا بـالـسن وعـندمـا سـألـه الشـرطـي هـل
ت ــعلم مل ــاذا أوق ــفتك ،أج ــاب ب ــنعم ألن ــه ت ــجاوز ال ــحارة امل ــخصصة ل ــلشاح ــنات ،وب ــعد أن ت ــأك ــد
الشـرطـي مـن سجـل الـرجـل ووجـده نـظيفا تـمامـا قـال لـه إنـني لـن أسجـل لـك مـخالـفة هـذه املـرة،
فـاسـتغرب الـسائـق وقـال لـه إن هـذا غـير مـعقول ،أنـا أخـطأت وال بـد أن تسجـل مـخالـفة ،هـذه
أول مرة أرى فيها مثل هذا املوقف في حياتي.
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لـو تـأمـلنا أوضـاعـنا ومـا نـعيشه مـن فـوضـى وتـجاهـل تـام لـلقانـون عـلى الـرغـم مـن الـكم الـهائـل
م ــن اإلدارات وامل ــوظ ــفني امل ــعنيني ف ــقط ب ــمراق ــبة ت ــطبيق ال ــقان ــون ألص ــاب ــنا اإلح ــباط والضج ــر،
ب ـ ــقدر م ـ ــا ي ـ ــصيبنا م ـ ــن ال ـ ــغثيان بس ـ ــبب ت ـ ــلك امل ـ ــظاه ـ ــر املخ ـ ــزي ـ ــة م ـ ــن اإلج ـ ــراءات ال ـ ــتعسفية
والـ ــبيروقـ ــراطـ ــية املـ ــريـ ــضة ،كـ ــل ذلـ ــك بسـ ــبب انـ ــعدام الـ ــثقة بـ ــالـ ــناس واعـ ــتبارهـ ــم بـ ــال اسـ ــتثناء
مجــرمــني ،يــجب أال تــترك لــهم حــريــة الــتصرف والــعمل ،تــلك اآلفــة الــتي يــقتات عــليها الــقابــعون
خ ــلف م ــكات ــب ب ــعض امل ــسؤول ــني وي ــصورون ل ــهم أن ــها ض ــروري ــة ل ــيضمنوا ب ــقاءه ــم وأن ــنا ال
نستطيع أن نتخلى عنهم.
دخــل أحــد الــطالب إلــى مــكتب مــديــر املــدرســة وكــان وجــهه شــاحــبا مــن شــدة الــخوف والــقلق،
وطــلب مــن املــديــر أن يــعطيه ورقــة إلعــادة االخــتبار الــذي فــاتــه ،ســألــه املــديــر عــن ســبب الــغياب
ف ــقال ب ــكل ص ــراح ــة "راح ــت ع ــلي ن ــوم ــة" ،وألن ال ــطال ــب مجته ــد وم ــتفوق وم ــعروف ع ــند إدارة
امل ــدرس ــة ب ــحسن س ــلوك ــه ق ــال ل ــه امل ــدي ــر إن ــه ي ــصدق ــه ول ــكن ال ب ــد أن ي ــحضر ورق ــة ت ــفيد ب ــأن ــه
مـريـض حـتى يـمتحنه ،قـال الـطالـب لـكنني لـم أكـن مـريـضا ،أجـابـه املـديـر "خـذ ورقـة طـبية ودبـر
نـفسك بـاملسـتوصـف" ،هـكذا تـربـي وزارة الـتربـية أبـناءنـا عـلى الـصدق والـثقة ،فـكيف نسـتغرب
أن يــصبح الــلف والــدوران والــلعب عــلى الــحبلني و"مــن صــادهــا عــشى عــيالــه" الــقيم الــسائــدة
في املجتمع ؟
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البدون وغربة وطن
نــشأت مــشكلة الــبدون بحســب ادعــاء الــحكومــة بســبب دخــول بــعض األفــراد مــن دول مــجاورة
إلــى الــكويــت بــصورة غــير قــانــونــية ،ومــع أن املــجتمع الــكويــتي تــشكل أســاســا مــن خــالل هــذه
الهجـرة إال أنـنا لـن نـخوض فـي ذلـك .مـاذا يـعني دخـول بـعض األشـخاص لـلبالد بـصورة غـير
قـانـونـية ،ال شـيء سـوى تـقصير وزارة الـداخـلية مـمثلة بـأمـن الحـدود فـي أداء واجـباتـها تـجاه
أمـن الـبالد .ثـم مـاذا؟ دخـل هـؤالء األشـخاص واسـتوطـنوا وعـملوا والـتحقوا بـالـجيش والشـرطـة
وب ــقية وزارات ال ــدول ــة وه ــم م ــن ي ــطلق ع ــليهم ال ــجيل األول م ــن ال ــبدون ،ت ــزوج ــوا وأن ــجبوا م ــن
ي ــسمى ب ــال ــجيل ال ــثان ــي م ــن ال ــبدون م ــمن ال دخ ــل ل ــهم ع ــلى اإلط ــالق ف ــي م ــشكلة آب ــائ ــهم
مـخالـفي اإلقـامـة ،فـهم لـم يـدخـلوا الـبالد بـصورة غـير مشـروعـة فـلماذا تـتم مـعاقـبتهم عـلى ذنـب
ارتكبه آباؤهم وتقصير وزارة الداخلية في معالجة أوضاعهم ويحرمون من حق املواطنة ؟
مـشكلة الـبدون فـي الـحقيقة هـي مـشكلة وزارة الـداخـلية مـنذ الـبدايـة ،تـقصير فـي حـفظ حـدود
الـبالد ،ثـم تـقصير فـي مـالحـقة مـن يـدخـل الـبالد بـصورة غـير قـانـونـية ،ثـم تـقصير فـي مـعالـجة
أوضـاع أبـنائـهم وأبـناء أبـنائـهم حـتى وصـلنا إلـى الـجيل الـرابـع اآلن مـن أطـفال محـرومـني مـن
ح ــقوق امل ــواط ــنة دون ذن ــب إال أن أج ــداده ــم دخ ــلوا ال ــبالد ب ــصورة غ ــير مش ــروع ــة ع ــندم ــا ك ــان
حرس الحدود "نائمني".
ال أتــصور أن قــضية الــبدون فــي الــكويــت يــمكن أن تحــل ألســباب إنــسانــية ،فــقد مــضى عــلى
ه ــذه امل ــعضلة أك ــثر م ــن  50ع ــام ــا ول ــم تح ــل ،وم ــا ح ــدث م ــن م ــعان ــاة وص ــل ح ــد ال ــجوع م ــنذ
تحــريــر الــكويــت مــن االحــتالل الــعراقــي عــام  1991وحــتى الــيوم دون أن يتحــرك ذلــك الــجانــب
"اإلن ــسان ــي" لح ــل ه ــذه امل ــشكلة ،ي ــجعلنا ن ــقول ب ــكل ث ــقة ان ــه ل ــن تح ــل ه ــذه ال ــقضية ألس ــباب
إنــسانــية عــلى اإلطــالق ،ولــذلــك نــتمنى مــن نــواب األمــة ومــنهم مــن كــون شــعبيته عــلى أســاس
شـعارات إنـسانـية بـراقـة ووعـود بحـل هـذه املـشكلة املـزمـنة أن يـتوقـفوا عـن اسـتهالك هـذه الـنبرة
الـتي أفـرغـت مـن مـحتواهـا وفـقدت كـل مـعانـي الـقيم فـيها ،فـالـعمل اإلنـسانـي لـه أصـحابـه مـن
أه ــل ال ــخير م ــن أم ــثال "أم ال ــبدون" ال ــشيخة أوراد ال ــصباح وغ ــيره ــا م ــن أص ــحاب األي ــادي
البيضاء ،بيض اهلل وجوههم.
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مـشكلة الـبدون مـشكلة قـانـونـية بـحتة ،تتحـمل وزارة الـداخـلية مـنها الـنصيب األكـبر مـن الخـطأ
عـلى مـدى الـسنوات الـ  50املـاضـية ،فـال هـي أمـسكت هـؤالء املـخالـفني مـنذ الـبدايـة وتـعامـلت
م ــعهم ب ــطري ــقة ق ــان ــون ــية ،وال ه ــي أن ــصفت ال ــجيل ال ــثان ــي وال ــثال ــث وال ــراب ــع م ــنهم وال ــذي ــن ل ــم
يـرتـكبوا أي مـخالـفة قـانـونـية عـلى اإلطـالق مـادامـوا لـم يـدخـلوا الـبالد بـصورة غـير قـانـونـية ،غـير
أن وزارة الداخلية جعلت دخولهم إلى الحياة بمنزلة نقمة ،وأمرا مخالفا للقانون.
مـؤلـم أن يـكون فـي الـكويـت بشـر يـعانـون كـل هـذه األوجـاع والـشعور بـالـغربـة فـي وطـن ولـدوا
فـيه ولـم يـغادروه لحـظة وال يـعرفـون لـهم وطـنا غـيره ،مـؤلـم أن تـصدر تـقاريـر تـتعلق بـانـتهاكـات
ح ــقوق اإلن ــسان ف ــي ب ــلد ي ــتمتع أه ــله ب ــفضل م ــن اهلل ب ــكل م ــعان ــي اإلن ــسان ــية ال ــنبيلة ويه ــبون
لنجـدة الـبعيد قـبل الـقريـب مـمن ُيـبتلون بـصروف الـدنـيا لـيخففوا عـنهم الـعذاب واملـعانـاة ،مـؤلـم
أن ي ـ ــدف ـ ــع ك ـ ــل ه ـ ــؤالء الش ـ ــباب واألط ـ ــفال ث ـ ــمن ت ـ ــقصير وزارة ال ـ ــداخ ـ ــلية ف ـ ــي واج ـ ــبات ـ ــها م ـ ــن
حـاضـرهـم السيئ ومسـتقبلهم املـظلم ،مـؤلـم أن تـضطر الـحكومـة إلـى مـعالـجة أوضـاع الـبدون
نـتيجة لـضغوط خـارجـية فـي الـوقـت الـذي تـمتلك فـيه الـقرار لـيكون حـال شـامـال وبـقرار سـيادي
حقا ،وال تفعل !
ع ــندم ــا ت ــصف وزارة ال ــداخ ــلية  300أل ــف ش ــخص م ــن ال ــبدون ب ــأن ــهم "م ــقيمون ب ــصورة غ ــير
ش ــرع ــية" م ــا ي ــزي ــد ع ــلى الـ  50ع ــام ــا ف ــإن ــها ب ــذل ــك إن ــما ت ــدي ــن ن ــفسها ،ول ــذل ــك م ــن ال ــعبث أن
ت ــشكل ال ــلجان ت ــلو ال ــلجان مل ــناق ــشة "ال ــتسمية" ال ــقان ــون ــية ال ــتي ي ــمكن أن ت ــطلق ع ــلى ه ــؤالء
البشــر ويــتم الــتغاضــي عــن أســاس املــشكلة ومــن وضــعهم فــيها .وكــل مــا نــتمناه مــن الــداخــلية
أن تـ ــضع حـ ــدا لهـ ــذا الـ ــتجاوز بـ ــإنـ ــصاف كـ ــل مـ ــن ولـ ــد عـ ــلى أرض الـ ــكويـ ــت مـ ــمن يـ ــسمونـ ــهم
ب ــامل ــقيمني ب ــصورة غ ــير ق ــان ــون ــية ق ــبل أن ت ــصل األم ــور إل ــى ن ــقطة ال ي ــنفع ف ــيها ال ــندم وت ــفرض
الحلول علينا من الخارج وال نخرج حينها إال بسواد الوجه.
فاصل
ك ــتب أدي ــب ال ــفالس ــفة وف ــيلسوف األدب ــاء أب ــو ح ــيان ال ــتوح ــيدي ع ــن ال ــغري ــب ق ــائ ــال :ي ــا ه ــذا،
س ــف ،ون ــهارهُ َلـ ـ َهف ،وغ ــداؤه َحـ ـزَن،
ال ــغري ــب ف ــي الج ــملة ُكـ ـ ُّل ُه ُح ــرق ــه ،وب ــعض ُه فُ ــرق ــه ،ول ــيلة أ َ َ
ش َجن ،وآراؤه ِ
ظ َنن ،وجميعه ِف َنت ،ومفر ُق ُه ِم َحنِ ،
وعشاؤه َ
وس ُّرهُ َع َلن ،وخوفه َوطَن.
َ
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مهاتير محمد والقفز إلى األمام
تـولـى د.مـهاتـير محـمد رئـاسـة وزراء بـالده عـام  1981وكـانـت لـديـه مـنذ الـبدايـة رؤيـة واضـحة
مل ــا ي ــجب أن ت ــكون ع ــليه م ــال ــيزي ــا ال ــتي ك ــان ــت ت ــعج ق ــبل ذل ــك بش ــتى أل ــوان ال ــفقر والجه ــل
والتخ ــلف ،ف ــوض ــع م ــا ي ــسمى بخ ــطة  2020ال ــتي ت ــقضي ب ــأن ت ــصبح م ــال ــيزي ــا بح ــلول ع ــام
 2020دولة صناعية مكتملة البنيان.
وعــندمــا نــالحــظ تــقاريــر الــنمو فــي هــذا الــبلد خــالل فــترة تــولــي د .مــهاتــير محــمد نجــد أنــها قــد
حـققت نـموا بنسـبة  %6.7مـن سـنة  1980إلـى سـنة  ،1990ثـم نسـبة نـمو  %1.7مـن سـنة
 1991إل ــى س ــنة  ،2000وه ــنا س ــندرك أن ه ــذا ال ــرج ــل ك ــان ي ــعرف م ــنذ ال ــبداي ــة م ــاذا ي ــري ــد
وكيف يحقق ما يريده لبالده.
والــيوم عــندمــا نتحــدث عــن مــالــيزيــا فــإنــنا نتحــدث عــن واحــدة مــن كــبرى الــدول الــنامــية الــتي
اس ــتطاع ــت أن "ت ــقفز" إل ــى األم ــام بخ ــطوات واث ــقة وم ــدروس ــة ،ف ــقد ت ــحول ــت م ــن مج ــرد دول ــة
زراع ــية ت ــعتمد ع ــلى ت ــصدي ــر امل ــواد األول ــية إل ــى دول ــة ص ــناع ــية م ــتقدم ــة ي ــساه ــم ف ــيها ق ــطاع ــا
ال ــصناع ــة والخ ــدم ــات ب ــحوال ــي  %90م ــن إج ــمال ــي ال ــنات ــج املح ــلي ،وت ــبلغ ص ــادرات ــها م ــن
ال ــصناع ــة ح ــوال ــي  ،%85ك ــما أن ــها ت ــنتج  %80م ــن ال ــسيارات ال ــتي ت ــسير ع ــلى ش ــوارع
م ــال ــيزي ــا ،إض ــاف ــة إل ــى ك ــون ــها م ــن أك ــبر م ــصدري األك ــل ال ــحالل إل ــى ال ــدول ال ــغرب ــية ،وع ــندم ــا
ســئل د.مــهاتــير كــيف اســتطعت أن تــوفــق بــني اإلســالم ومــفاهــيم الــعالــم الحــديــث أجــاب بــأنــه
ببساطة يفهم اإلسالم بوصفه دعوة إلى التقدم والنجاح وليس العكس !
مــالــيزيــا الــيوم وبــفضل جــهود هــذا املــفكر والــسياســي الــعمالق انــخفضت فــيها نســبة الــبطالــة
ل ــتصل إل ــى  %3ف ــقط ،ك ــما ان ــخفضت نس ــبة األف ــراد ال ــذي ــن ي ــعيشون ت ــحت خ ــط ال ــفقر م ــن
 %52عـام  1970إلـى  %5عـام  ، 2000وارتـفع مـتوسـط دخـل املـواطـن املـالـيزي إلـى ثـالثـة
أضعاف ما كان عليه قبل تولي د.مهاتير رئاسة الوزراء.
وإذا أردنـا مـعرفـة سـر هـذا الـنجاح الـكبير فـعلينا أن نـتأمـل فـي فـكر د .مـهاتـير محـمد الـذي
قــال فــي أحــد تــقاريــره أنــه قــرر مــنذ الــبدايــة اعــتناق قــيم الــعمل الــسائــدة فــي الــيابــان وكــوريــا
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والــتي تــقوم أســاســا عــلى االنــضباط الشــديــد واإلخــالص الــتام لــلعمل والحــرص عــلى اخــتيار
ذوي الــكفاءة مــسؤولــني لــيكونــوا قــدوة ملــوظــفيهم ،وهــذه رؤيــة ثــاقــبة بــال شــك إذ انــه لــم ينجــرف
وراء األف ــكار الس ــلبية ال ــتي ت ــري ــد أن ت ــقنعنا ب ــأن ال ــتقدم م ــرت ــبط ف ــقط ب ــقيم ال ــغرب ال ــتي ال
يمكننا بلوغها !
ف ــقد أدرك د.م ــهات ــير أن ق ــيم الش ــرق ال ــسائ ــدة ف ــي ال ــياب ــان وك ــوري ــا ه ــي األق ــرب إل ــى ت ــكوي ــن
ماليزيا ويمكن من خاللها تحقيق النهضة ،وأصاب.
مـالـيزيـا الـتي كـانـت تـعانـي صـراعـات عـرقـية طـاحـنة قـبل وصـول د.مـهاتـير محـمد ليسـت هـي
مــالــيزيــا الــيوم ،وســر هــذا الــتحول وهــذه الــنهضة الــجبارة الــتي حــققتها حــكومــة مــهاتــير لــيس
فـي الـثروات الـطبيعية وإنـما تـكمن فـي اإلنـسان نـفسه مـن خـالل تـغيير قـيم ومـفاهـيم الـحياة
لـديـه ،وهـو أمـر مـرتـبط بـالـتأكـيد بـالـتعليم ،وهـي حـقيقة يـمكن إدراكـها بـسهولـة مـن خـالل مـتابـعة
تـجارب الـنجاح فـي مـختلف دول الـعالـم الـتي اسـتطاعـت أن تحـدث ذلـك الـتغيير املـطلوب فـي
نـظام الـتعليم مـثل سـنغافـورة الـتي ال تـقل فـيها تجـربـة رئـيس وزرائـها "لـي كـون" عـبقريـة عـن
تجربة د.مهاتير محمد.
ت ــرى ك ــم ن ــحتاج م ــن ال ــوق ــت ك ــي ن ــدرك أن ــنا ل ــن ن ــتقدم ول ــن ن ــنهض ب ــبالدن ــا م ــا ل ــم نتخ ــذ ه ــذه
الخــطوة ونحــدث ذلــك الــتغيير؟ كــم نــحتاج مــن الــوقــت كــي تــسود لــديــنا مــفاهــيم الــكفاءة وقــيم
احــترام الــعمل ووضــع الــرجــل املــناســب فــي املــكان املــناســب؟ مــا الــذي يــنقصنا فــي الــكويــت
لكي نخطو هذه الخطوة ؟
ذكـرت تـقاريـر صـندوق الـنقد الـدولـي لـعام  2007أن إجـمالـي الـناتـج املحـلي لـلكويـت بـلغ 97
ب ــليون دوالر ،ب ــينما ب ــلغ ل ــنفس ال ــعام ف ــي اإلم ــارات ال ــعرب ــية املتح ــدة  186ب ــليون دوالر ،أي
ال ــضعف ت ــقري ــبا ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ــكوي ــت واإلم ــارات ت ــصدران ن ــفس ك ــمية ال ــنفط ت ــقري ــبا،
وه ــذا ي ــعني أي ــضا أن اإلم ــارات ال ــشقيقة اس ــتطاع ــت أن ت ــحقق ع ــائ ــدات بنس ــبة  %50م ــن
مصادر غير نفطية.
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أمـا عـن اإلنـفاق فـتشير الـتقاريـر نـفسها إلـى أن تـكلفة املـشاريـع اإلنـشائـية لـلسنوات الخـمس
الـقادمـة فـي اإلمـارات تـبلغ  459بـليون دوالر،بـينما فـي الـكويـت يـعلم اهلل أيـن تـذهـب كـل هـذه
الباليني !
ل ــكن ح ــتى ال ن ــظلم ال ــحكوم ــة ع ــلينا أال ن ــنكر أن ــها ق ــام ــت اخ ــيرا م ــشكورة ب ــتغيير ال ــبالط ف ــي
ب ــعض ال ــشوارع فج ــزاه ــا اهلل ك ــل خ ــير ،وك ــذل ــك ش ــكلت "ع ــدة ل ــجان" وف ــرق ع ــمل ت ــم اخ ــتيار
أعــضائــها "بــعنايــة" لــدراســة أفــضل الحــلول لــترحــيل الــعطل الــرســمية إذا جــاءت فــي مــنتصف
األسبوع !
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