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مأزق النظام الطائفي والصراعات الدولية
نجاح واكيم*
ع �ن��دم��ا أش� �ع ��ل م �ح �م��د ال� �ب ��وع ��زي ��زي ال � �ن ��ار ف��ي
ّ
ج �س ��ده ،ل ��م ي �ك��ن ي �ع��رف أن ب�ل��اده ك��ان��ت أش�ب��ه
ّ
ب �ب��رم �ي��ل م ��ن ال � �ب� ��ارود ،وأن ه ��ذا ال �ب��رم �ي��ل يقع
وس��ط منطقة مكدسة ب�م��واد سريعة االشتعال
ت�غ�ط��ي م �س��اح��ة ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ك �ل��ه ،بممالكه
وج �م �ه��وري��ات��ه وم �ش �ي �خ��ات��ه .وع �ن��دم��ا ت��دف�ق��ت
ال �ج �م��وع إل ��ى ال� �ش ��وارع وال �س��اح��ات ف��ي ت��ون��س
وم �ص��ر وال �ي �م��ن ول �ي �ب �ي��ا وس ��وري ��ا وال �ب �ح��ري��ن
واألردن والسعودية وغيرها ،ترفع شعارًا واحدًا
يختصر ك��ل ال�ش�ع��ارات األخ ��رى وه��و« :الشعب
ي��ري��د إس �ق��اط ال �ن �ظ��ام» ،ل��م ت�ك��ن ال�ج�م��وع تعرف
ّ
أن النظام ال��ذي تريد إسقاطه قد سقط بالفعل،
حتى من قبل أن تنزل إلى الشوارع والساحات،
وم��ن قبل أن يحترق جسد محمد ال�ب��وع��زي��زي.
ّ
ف��ال�ح�ق�ي�ق��ة ه��ي أن األن �ظ �م��ة ال�ع��رب�ي��ة ،ودع��ون��ي
أقول أيضًا الكيانات السياسية العربية القائمة،
فقدت بانهيار النظام الدولي القديم األساسات
ال�ت��ي ق��ام��ت عليها .األس��اس��ات الجيوسياسية
ال �ت��ي ق��ام��ت ع�ل�ي�ه��ا ه ��ذه ال �ك �ي��ان��ات ،وأس��اس��ات
«الشرعية» التي قامت عليها األنظمة السياسية.
منذ أن ارتفع العلم الروسي بألوانه الثالثة فوق
ق �ب��اب ال �ك��رم �ل�ين ،ب��ل م�ن��ذ س �ق��وط ج� ��دار ب��رل�ين،
كانت األساسات تلك تتفسخ ،وكان البنيان كله
ي�ت��داع��ى ث��م ي�ن�ه��ار ت�ب��اع��ًا ،وال ي ��زال .فالعاصفة
ال �ت ��ي ول ��ده ��ا ان �ه �ي ��ار ال �ن �ظ ��ام ال� ��دول� ��ي ال �ق��دي��م
ّ
ض��رب��ت ف��ي أرب��ع ري��اح األرض ،غير أن آث��اره��ا،
حيث ضربت ،لم تكن واح��دة وال متماثلة .ففي
ال�ب�لاد التي كانت فيها تلك املؤسسة العظيمة
التي اسمها «ال��دول��ة» عملت ال��دول��ة على ق��راءة
ّ
املتغيرات العاملية برصانة علمية وبمسؤولية.
ث ��م راح� � ��ت ت �س �ت �ق��رئ م �س ��ارات �ه ��ا وت �ف��اع�لات �ه��ا
ون�ت��ائ�ج�ه��ا ،وت�ع�م��ل م��ن أج��ل أن ي�ك��ون لبالدها
موقع في خريطة العالم العتيد ودور في رسم
هذه الخريطة .في العالم العربي ،بطوله وعرضه
وب�ج�م�ي��ع ك �ي��ان��ات��ه ،ل ��م ت �ك��ن ال ��دول ��ة ـ �ـ �ـ ب��امل�ع�ن��ى
ال�ح�ق�ي�ق��ي ل�ل�ك�ل�م��ة ـ�ـ�ـ ق��ائ �م��ة ،ف��امل �ح��اول��ة ال�ج��دي��ة
اليتيمة إلقامة هذه املؤسسة انتهت برحيل عبد
ال�ن��اص��ر .أم��ا م��ا ع��دا ذل��ك ف��أس��ر حاكمة ،تستند
إل��ى عصبيات م��ا دون وط�ن�ي��ة ،إثنية وطائفية
وع �ش��ائ��ري��ة ،م�ت�ح��ال�ف��ة م ��ع رأس �م��ال �ي��ة طفيلية
تتغذى على الفساد وزي ��ادة التخلف ،وتعتمد

ف��ي سلطتها على أج�ه��زة األم��ن وع�ل��ى الجيش
الذي اقتصرت وظيفته على الدفاع عن «النظام»،
وتستمد شرعيتها م��ن الوظيفة ال�ت��ي تؤديها
ّ
املتغيرات
وعندما فاجأتها
هذه األسر للخارج.
ّ
العاملية ،وما بدا حينذاك أنه االنتصار النهائي
ل�ل�غ��رب ال��رأس�م��ال��ي ب��زع��ام��ة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة،
راح ��ت األس ��ر ال�ح��اك�م��ة ت�ت�س��اب��ق لحجز وظيفة
لها لدى الواليات املتحدة تحديدًا ،وتقدم الدليل
على أهليتها واستعدادها ،فكان البند األول في
السيرة الذاتية  CVالذي تقدمت به هو «السالم»
م��ع الكيان الصهيوني .أم��ا البند الثاني ،فكان
أه�ل�ي�ت�ه��ا واس �ت �ع��داده��ا للمساهمة ف��ي تمزيق
ال� �ك� �ي ��ان ��ات ال �ع ��رب �ي ��ة ب �م ��ا ي � �ت �ل�اءم وال �خ��ري �ط��ة
األميركية العتيدة للشرق األوس��ط الجديد .في
ضوء ذلك ،يمكن تفسير الدور الذي لعبه حكام
السعودية ومصر والخليج ف��ي تمزيق العراق
والسودان وليبيا ،واليوم سوريا ،وغدًا ال نعرف
أي دولة أخرى.
ف��ي املنطقة ال�ت��ي يسمونها «ال �ش��رق األوس ��ط»،
ث �م��ة ب� �ل ��دان ث�ل�اث ��ة ل��دي �ه��ا م��ؤس �س��ات ح�ق�ي�ق�ي��ة
اسمها «الدولة» ،وهي إسرائيل وتركيا وإيران.
وال يتسع امل�ج��ال هنا للحديث ع��ن كيف ق��رأت
ك ��ل واح� � ��دة م �ن �ه��ا امل �ت �غ� ّ�ي��رات ال �ع��امل �ي��ة ،وك�ي��ف
رس�م��ت استراتيجياتها ووض�ع��ت سياساتها،
وخصوصًا كيف تعاطت م��ع واق��ع ال�ف��راغ ال��ذي
يمأل الفضاء العربي والركام الذي يمأل الساحة
العربية .غير أن م��ا أرى ض��رورة التوقف عنده
ً
قليال اآلن هو اآلت��ي .فعلى م��دى عشرين شهرًا،
وم �ن��ذ أن ان��دل �ع��ت ال � �ش ��رارة ف ��ي ت��ون��س وام �ت��د
ال�ل�ه�ي��ب ل�ي�غ�ط��ي م�ع�ظ��م ال �س��اح��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ك��ان
ّ
ظاهر املشهد يوحي ب��أن الشعوب قد انتفضت
ّ
ضد حكامها ،وأن األنظمة أخ��ذت تتهاوى أمام
زحف الشعوب وتحت أقدام أولئك الذين تجرأوا
ع�ل��ى ال �ن��زول إل��ى ال �ش��وارع .ص ��ورة امل�ش�ه��د تلك
ّ
ج�م�ي�ل��ة ،لكنها ليست دق�ي�ق��ة .إذ إن الحقيقة ـــ
ّ
كما ذك��رت آنفًا ـــ هي أن األنظمة كانت آيلة إلى
السقوط وك��ان��ت تتهاوى ،وق��د استدعى الفراغ
ال��ذي أح��دث��ه سقوطها ان �ج��ذاب رك��ام ه��ائ��ل إلى
دائ� � ��رة ال� �ف ��راغ مل �ل �ئ��ه ،وه� ��و م ��ا ت �ف��رض��ه ق��وان�ين
الطبيعة ذاتها.
م��ن ب�ين ال��رك��ام ذل��ك ،ب��رزت ق��وت��ان كانتا األكثر
استعدادًا مللء الفراغ :بقايا النظام القديم وفي
ط�ل�ي�ع�ت�ه��ا ال �ج �ي��ش ،وب �ق��اي��ا ال �ع �ف��ن ال�س�ي��اس��ي

ال� ��ذي خ�ل�ف�ت��ه ع �ق��ود ال �ق �ه��ر وال �ق �ح��ط ،وأب ��رزه ��ا
التنظيمات ال�ت��ي ات�خ��ذت م��ن «اإلس�ل�ام» شعارًا
ومصدرًا «لشرعيتها».
من موقعها الجديد في مؤسسات السلطة ،كان
من الطبيعي أن ال تطرح تلك «البقايا» السؤال
الذي كان يؤرق الشباب الذين نزلوا إلى الشوارع
وه ��و :ك�ي��ف ننتقل م��ن االن�ت�ف��اض��ة إل��ى ال �ث��ورة؟
كيف نحدث التغيير؟ ولكن السؤال الذي طرحته
على نفسها تلك القوى هو كيف نحتل السلطة
ون �م �س��ك ب �ه��ا ون��رم �م �ه��ا ل�ن�م�ن��ع ب �ه��ا االن ��دف ��اع
الشعبي الهائل نحو التغيير؟
لقد تمكنت بقايا النظام القديم وبقايا العفن
ال �س �ي��اس��ي ال� �ت ��ي ت �س �ت��رت ب �ش �ع��ار «اإلس� �ل ��ام»

نتائج االنتخابات في لبنان
تتحدد قبل االنتخابات
واالصطفافات الطائفية لها
دور كبير في تحديدها
م ��ن م� ��لء ف ��راغ ��ات امل ��اض ��ي ،واس� �ت� �ح ��وذت على
ال�ح��اض��ر ،ل�ك��ن ف ��راغ املستقبل ال ��ذي ك��ان ي��ؤرق
جموع الشباب كان هائمًا على وجهه يبحث عن
ب�ط��ل .وف��ي ف��وض��ى ال �ص��راع ،أخ��ذت مجموعات
ح��دي �ث��ة ت�ك�ش��ف ع ��ن ن�ف�س�ه��ا وت �ك �ت �ش��ف حقيقة
قوتها ،وب��دأت تشق طريقها إلى املستقبل .هذا
م��ا تكشف ف��ي خضم معركة ان�ت�خ��اب��ات رئاسة
الجمهورية في مصر .وهذا أيضًا ما نراه اليوم
في تونس.
سريعة على املشهد العربي،
إطاللة
كانت ه��ذه
ّ
اخ �ت��رت م�ن��ه م��ا أرى أن ��ه ض ��روري للحديث عن
لبنان ،وبالتحديد عن تداعيات أح��داث املنطقة
ّ
ّ
املتغيرات التي أطاحت األساسات
على لبنان .إن
ال�ت��ي ق��ام��ت عليها األن�ظ�م��ة العربية ،وأدت إلى
ّ
املتغيرات
تداعيها ومن ثم سقوطها ،هي نفسها
التي أطاحت األساسات التي قام عليها النظام
السياسي الطائفي في لبنان .ولن يتسع املجال
اآلن للحديث عن الظروف الخارجية التي ولدت
ّ
املتغيرات
هذه الصيغة منذ مئتي سنة ،وال عن
ال�ت��ي ط��رأت عليها ،ب��ل أت��وق��ف عند آخ��ر نسخة

م �ن �ه��ا وه� ��ي «ال� �ط ��ائ ��ف» .ف ��ي ال �ط ��ائ ��ف ،ت��وف��رت
ظروف خارجية أنتجت معادلة ثالثية األطراف،
أم �ي��رك��ا وس ��وري ��ا وال �س �ع ��ودي ��ة ،أع � ��ادت إن �ت��اج
النظام اللبناني وصيغته «التعددية الطائفية»،
ول �ك��ن ب��االس �ت �ن��اد إل ��ى ث�ن��ائ�ي��ة ج��دي��دة س�ن�ي��ة ـــ
ً
ش�ي�ع�ي��ة ،ب ��دال م��ن ال�ث�ن��ائ�ي��ة ال�س�ن�ي��ة ـ�ـ�ـ امل��ارون�ي��ة
ال�ت��ي ك��ان��ت قائمة قبل ال�ط��ائ��ف .وبموجب هذه
الخارجي والداخلي ،ك��ان من
املعادلة ،بشقيها
ّ
الحقيقة بمكان القول إنه ال يمكن أن تتشكل في
لبنان حكومة ـــ بحسب الطائف ـــ إال إذا كانت
حكومة «وحدة وطنية».
ك��ان ال ب��د ل�لأح��داث التي شهدتها املنطقة منذ
مطلع ه��ذا ال�ق��رن ،وبالتحديد منذ ب��دء اإلع��داد
لغزو العراق أن تؤثر على لبنان ،فبدأ الحديث
عن االحتالل السوري والسيادة ،ثم جاء اغتيال
رئيس الحكومة األسبق رفيق الحريري وخروج
ال�ج�ي��ش ال �س��وري م��ن ل�ب �ن��ان ،ث��م ع� ��دوان ت�م��وز،
ً
وص ��وال إل��ى مطلع  2011ح�ين أطيحت حكومة
«ال��وف��اق الوطني» آن ��ذاك .ه��ل صدفة أن يتزامن
ه��ذا ال�ح��دث املحلي م��ع ان��دالع ش��رارة م��ا يحلو
للبعض أن يسميه «الربيع العربي»؟
مهما كان األمر ،فقد جرت محاوالت حثيثة على
مدى خمسة أشهر من أجل إعادة تشكيل حكومة
ّ
«وفاق وطني» ،غير أن هذه املحاوالت لم يكتب
ّ
لها النجاح .مل��اذا؟ إن دور السعودية والواليات
املتحدة األميركية في إحباط تلك املحاوالت كان
ّ
واضحًا ،أما داللته الرئيسية فهي أن «الطائف»،
أو باألحرى املعادلة الخارجية التي أعادت إنتاج
ّ
النظام اللبناني في الطائف قد انتهت ،وأن هذا
النظام بالتالي قد افتقد األساس الذي قام عليه.
ف� ّ�ي ه��ذا امل �ج��ال ،ثمة مالحظة ال ب��د منها وهي
أن��ه ف��ي تلك ال�ف�ت��رة ال�ت��ي فصلت م��ا ب�ين سقوط
حكومة «الوفاق» وقيام حكومة «اللون الواحد»،
انطلقت ش��رارة األزم��ة السورية التي ،ومن دون
إغفال العوامل الداخلية ،كانت أصابع الواليات
املتحدة األميركية والسعودية واضحة فيها.
م��ن ي�ن�ظ��ر إل ��ى ه ��ذا ال �ب �ن��اء ال� ��ذي اس �م��ه ال��دول��ة
اللبنانية من الخارج يالحظ بوضوح التشققات
امل�خ�ي�ف��ة ال �ت��ي ب ��دأت ت�ظ�ه��ر ف��ي ج ��دران ��ه ،وال�ت��ي
تجد سببها الحقيقي ف��ي ال��دم��ار ال��ذي أص��اب
أس��اس��ات��ه تحت األرض ،أي امل�ع��ادل��ة الخارجية
التي أشرت إليها.
وال �ي��وم ،ع�ل��ى ه��ذا ال�ب�ن��اء امل �ت��داع��ي ،ال ��ذي ذاب��ت

رسوم «شارلي إيبدو» :فولتير زائف ومتزمّتون حقيقيّون
ياسين تماللي*
اس� �ت� �ط ��اع َم � ��ن ح� � � ّ�رف األوروب � � �ي� � ��ون اس� � َ�م� ��ه م��ن
�وم �ت ��وس» ث ��م «م��اه��وم��ي»
«م �ح� ّ�م��د» إل ��ى «م ��اه � ِ
ّ
مسيحيتهم األول��ىّ ،
مجرد
واع�ت�ب��روه ،ف��ي زم��ن
دج��ال ،استطاع في ظ��رف عشر سنني أن ِّ
ّ
يوح َد
َ
العربية تحت لواء ديانة جديدة،
شبه الجزيرة ُ
ف��ام �ت� ّ�دت امل�م�ل�ك��ة اإلس�لام �ي��ة ب�ض� َ�ع��ة ع�ق��ود بعد
وفاته من شواطئ األطلسي ّ إلى سفوح الهماليا.
ُ
ٌ
مؤرخ ّ
ّ
عبقري من عباقرة
جاد في أنه
وال يجادل
ّ
ُ
قرية
ال�ت��اري��خ ،ال ِ
يخفض م��ن شأنه أن��ه ول��د ف��ي ّ
صحراوية ال ف��ي إح��دى ع��واص��م ع�ص��ره ،أو أن��ه
أح� ��اط ن �ف� َ�س��ه ب��امل�س�ت�ض� َ�ع�ف�ين م ��ن ك ��ل ج �ن��س ال
باألشراف والنبالء.
ّ
َ
الكثير
ويبدو أن مجلة «شارلي إيبدو» ال تعرف
ّ ُ
ع��ن سيرة ّ
نبي اإلس�ل�ام وم��ا يميزها ع��ن سيرة
الفلسفي
التأمل
بني
تالزم
من
آخرين
مصلحني
ٍ
ً
ً
�وض لغمار ال�ح�ي��اة س�ف�رًا وت �ج��ارة وزع��ام��ة
وخ � ٍ
س�ي��اس�ي��ة ،ب�ين ل�غ��ة ال��دع��وة ول �غ��ة ال �س�ل�اح ،بني

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

السعي إل��ى االرت�ق��اء ال��روح��ي بالعرب الوثنيني
ّ
الدنيوية .لذا
�ور
ِ
والعمل على تقنني أبسط األم� ِ
�ي ّ
ل��م ي �ك��ن م�س�ت�غ��رب��ًا أن ي �س �ت��وح� َ
رس ��ام ��و ه��ذه
�ات
األس � ًب��وع �ي��ة ال�ّف��رن�س�ي��ة ل �ت �ص��وي��ره ك�ل�ي�ش�ي�ه� ٍ
عتيقة من مخلفات َالقرون الوسطى األوروبية،
َُ
ُ
م��ث��ل �ه��م ف� ��ي ذل � ��ك م� ��ث� ��ل ص ��اح ��ب ف �ي �ل��م «ب� � ��راءة
ّ
امل �س �ل �م�ي�ن» ذي ال ��وج ��ه ال �غ ��ائ ��م امل� �ت� �ح ��ول .ول��م
ُ
سوى
ي�ت�س��اء ل��وا :إذا ّ ل��م تكن ح�ي��اة «م��اه��وم��ي»
ً
َ
استطاع أن يقيم دولة
سلسلةٍ ُ من امللذات ،فكيف ُ
م�س��اح��ت�ه��ا م�ل�ي��ون��ان ون �ص��ف م�ل�ي��ون كيلومتر
ّ
ص �ب �ح ��ت ب �ع ��د وف� ��ات� ��ه ب � �م� � ّ�دة ق �ص �ي��رة
م � ��رب� ��ع ،أ ً
إمبراطورية مترامية األطراف؟
�وم ب��ال �ب��ارح��ة .ت �غ� ّ�ي��رت ش �خ� ُ
م ��ا أش �ب � َ�ه ال� �ي � َ
�وص
َ
ّ
ال �ق � ّ�ص ��ة ،ل �ك��ن ح � َب �ك��ت �ه��ا ح �ب �ك��ة ال �ق��ص��ة نفسها
التي عشنا أحداثها منذ  7سنوات ،في أيلول/
س �ب �ت �م �ب��ر  ،2005ع� �ن ��دم ��ا ن � �ش� ��رت ال �ص �ح �ي �ف��ة
الدانماركية «جيالندز بوسنت» «كاريكاتيرات
ً
م �س �ي �ئ��ة» أع � ��ادت ن �ش� َ�ره��ا «ش ��ارل ��ي إي �ب ��دو» في
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�ث ف � ّ�ج ل�ك�ل�ي�ش�ي�ه��ات ق��دي �م��ة ع ��ن اإلس�ل�ام
ت �ح��دي� ٍ
واملسلمني.
م ��ا أش �ب��ه ال� �ي � َ
�وم ب��ال �ب��ارح��ة« .رس � ��وم م�س�ي�ئ��ة»،
�رات ف��ي ال�ب�ل��دان اإلس�لام�ي��ة وتصريحاتٌ
ت�ظ��اه� ٌ
َ ٌ
رس �م �ي ��ة أوروب� � �ي � ��ة أم �ي ��رك �ي ��ة م� �ح ��رج ��ة ت�ن�ت�ق��د
َ
الدفاع عن «حرية
«االستفزاز» من دون أن تنسى
التعبير» ،ال بالضرورة إيمانًا بها بل خوفًا من
س �ه� ُ�ام أس��اط�ي�ن اإلس�لام��وف��وب �ي��ا ،م�م��ن ح� َّ�ول�ه��م
خ� � ��وف األص ��ول� �ي ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة إل � ��ى «م �ت �ط��رف��ي
ع �ل �م��ان �ي��ة» ،ي �ت �ع � ّ�م ��دون ال �خ �ل��ط ب�ي�ن امل�س�ل�م�ين
وأعضاء تنظيم القاعدة.

يطالبون بحرية الدعوة
في «دار الكفر» ويدعون
إلى مناوءة كل دعوة غير
إسالميّة في «دار اإلسالم»
ٌ
َ
«خبراء» ُيسهبون في
اليوم بالبارحة.
ما أشبه
ّ
ال�ح��دي��ث ع��ن ت�ح��ري��م اإلس �ل�ام «ت�ص��وي��ر ك��ل ذي
ِّ
روح» (فما بالك بالرسل) ويذكرون بهدم طالبان
تماثيل باميان في  ،2001وال يتساءلون :ما سرُّ
ّ
تصوير البشر (ب��ل واألن�ب�ي��اء) ف��ي ال�ف��ن التركي
ِ
والفارسي ،وما ُّ
سر نجاة هذه التماثيل البوذية
من االندثار طيلة قرون من الحكم اإلسالمي؟
م ��ا أش �ب��ه ال� �ي � َ
�وم ب��ال �ب��ارح��ة .ف ��ي  ،2005ع�ن��دم��ا
ُ
َ
ّ
�تن» إل��ى أن تمثيل نبي
س
�و
�
ب
�دز
ن� ِّ�ب�ه��ت «ج�ي�لان�
ٌ
وعلى رأس��ه عمامة ف� ّ�ي شكل قنبلة قد
اإلس�ل�ام
يعني وص� َ�ف ك��ل املسلمني بأنهم «أب �ن� ُ
�اء الدن»
ّ
«حرية التعبير»،
محتملون ،صاح مسؤولوها:
ب��ال �ض �ب��ط ك �م��دي��ر «ش ��ارل ��ي إي � �ب� ��دو» ،س�ت�ي�ف��ان
شاربونيي ،في ّ
رده على منتقديه .نسيت هذه

ّ
ال �ج��ري��دة ال��دان �م��ارك �ي��ة آن� ��ذاك ِّ أن �ه��ا رف �ض��ت ّفي
 2003ن�ش� َ�ر ك��اري�ك��ات�ي��رات ت�م��ث��ل امل�س�ي� َ�ح تجنبًا
ُ
املسيحيني ،ونسيت زميلتها الساخرة
إله��ان��ة ّ
الفرنسية أنها في تموز /يوليو  2008استغنت
ع ��ن خ ��دم ��ات أح ��د رس��ام �ي �ه��ا ،م ��وري ��س س�ي�ن��ي،
ّ
متهمة ّإي��اه بمعاداة السامية (وه��ي تهمة ُب ّرئ
م�ن�ه��ا ب�ح�ك��م ق �ض��ائ��ي ف��ي  30ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي/
نوفمبر .)2010
ول�ل�أس ��ف ال �ش��دي��د ،ع ��دا ب �ع��ض االس �ت �ث �ن��اءات،
ّ
ال ي �ح �ت��ل امل �ش �ه� َ�د ف ��ي م��واج �ه��ة م �خ��رج «ب� ��راءة
امل �س �ل �م�ين» ّ
ورس� ��ام� ��ي ُ«ش ��ارل ��ي إي� �ب ��دو» س��وى
ّ
متزمتني حقيقيني ،بعضهم ال ي��زال يؤمن ب��أن
ال� �ص ��ورة م��ن ف �ع��ل ال �ش �ي �ط��ان .ال ي�ك�ت�ف��ي ه��ؤالء
الناجون من العصور السحيقة بإدانة «الرسوم
واألفالم َاملسيئة» فتراهم ُيدينون «الغرب الكافر»
َّ
كله ،ال فرق بني الشعوب والحكومات ،بني ناخبي
اليمني املتطرف واملدافعني عن مسلمي أوروب��ا
وأم�ي��رك��ا ،ب�ين مساندي السياسات اإلمبريالية
وال ��راف� �ض�ي�ن ل �ه��ا م � ّ�م ��ن ع ��ارض ��وا غ � � َ
�زو ال �ع ��راق
َ
َ
حرية
وأفغانستان .وب��دل أن ينتقدوا استعمال
َ
َ
التعبير هذا االستعمال ّ
السادي ،ينتقدون حرية
ّ
َ
التعبير ذاتها وكأنها ثمرة من ثمرات «الحضارة
ٌ
مكسب من مكاسب البشرية
املادية الغربية» ال
ُ
ُ
جمعاء .كذلك ،ال تشغلهم معاناة مسلمي املهجر
ُ
(ب��ل ت��راه��م ُي�ف��اق�م��ون�ه��ا ببعض تصريحاتهم)
ُ
ّ
ّ
بقدر ما يشغلهم «املساس باملقدسات» وكأن من
َ
ُ ُّ
َ
ستحط ُمن شأنه
إسالم أعتى «كفار قريش»
قبل
رس� ٌ
داف� ُ�ع اإلب��داع في إنجازها أضعف بكثير
�وم ِ
من الرغبة الجامحة في اإلي ��ذاء ...وزي��ادة حجم
املبيعات.
ال ش � ّ�ك ف��ي أن ه ��ؤالء امل�ت��زم�ت�ين ي �ه��وون ال��دف��اع
ّ
ع��ن دينهم ،لكن واض� ٌ�ح أيضًا أن ه��ذه القضايا
ّ
اإلع�ل�ام �ي��ة ت �م��ك��ن ك �ث �ي �رًا م �ن �ه��م م ��ن االس �ت �م��رار
َّ
ف��ي ت�ج��اه� ِ�ل م�لاي�ين «امل�ح��م��دي�ين ممن يعيشون
كالعبيد تحت سلطة أنظمة ّ
تدعي االنتساب إلى

