
ٌ
ِك صريحة

َّ
 أن

َ
وأن أعرف

نا اآلخر
ُ

كي ال يخدَع بعض
وال يكون هنالك بيننا

ستاٌر أو هاوية.
تي، في املقابل، استراتيجيَّ

أكثُر عمقًا وبساطة.
تي هي استراتيجيَّ

ٍة؟ ؟ بأيِّ حجَّ
َ

ال أعرف كيف
ولكن،

أن تحتاجيني
ام. في أحد األيَّ

■ ■ ■

ٌن قلٌب ُمحصَّ
ي أمتلُكِك وال أمتلُكِك

ّ
ألن

ُر فيِك ي أفكِّ
ّ
ألن

 املساَء بعيوٍن مفتوحة
َّ
ألن

 املساَء يمضي، وأقول الحبَّ
َّ
ألن

ِك جئِت ألخِذ صورِتِك،
َّ
ألن

 صورِك
ِّ

 من كل
ُ

وأنِت أجمل
ى الّروح

َّ
 من القدم حت

ٌ
ِك جميلة

َّ
ألن

 من الّروح وصواًل إليَّ
ٌ
ِك طّيبة

َّ
ألن

 بالغرور،
ً
 جميلة

َ
ِك تختبئني

َّ
ألن

 وجميلة
ً
صغيرة

ن. قلبي ُمَحصَّ
ِك لي

َّ
ألن

ِك لسِت لي
َّ
ألن

ي أنظُر إليِك وأموت
ِّ
ألن

وأسوأ من موتي
 لم أنظْر إليِك، يا حبيبتي،

ْ
هو إن

 لم أنظْر إليِك.
ْ
إن

 األماكن
ِّ

 دائمًا في كل
َ
وَجدين

ُ
ِك ت

َّ
ألن

ى أريُد
َّ
 أفضل أن

َ
وَجدين

ُ
لكن، ت

َمِك َدٌم
َ
 ف

َّ
ألن

 بالبرد
َ
وتشعرين

ِك، يا حبيبتي  أحبَّ
ْ
يجُب أن

ِك.  أحبَّ
ْ
يجُب أن

ى لو كان هذا الجرح يؤلم كاثنني،
َّ
حت

ى لو بحثُت عنِك ولم أجْدِك
َّ
حت

ى لو مضى املساء
َّ
حت

ِك ولم أمتلْكِك،
ُ
وامتلكت

ِك، يا حبيبتي. حبَّ
ُ
 أ

ْ
َعليَّ أن
■ ■ ■

أحبُِّك
حبُّ

ُ
تي أ

َّ
 ال

ُ
 اللطيفة

ُ
مسة

َّ
يداِك هما الل

ة، ذكرياتي اليوميَّ
 يديِك تعمالِن من أجِل العدالة.

َّ
ِك ألن أحبُّ

ِك حبيبتي، وشريكتي، 
َّ
ِك فألن أحبُّ كنُت  إذا 

 شيء 
ُّ

وكل
وفي الطريق، جنبًا إلى جنب،

نكون أكثَر من اثنني.
عيناِك هما تعويذتي أماَم الوقِت السّيئ

بِصُر وتــزرُع 
ُ
ت تي 

َّ
ال ــِك من أجــل نظرِتِك  أحــبُّ

املستقبل.
ذي هو لِك ولي

َّ
فمِك ال

فمِك هذا ال ُيخطُئ
مرد.

ّ
 الت

ُ
 يصرخ

َ
 كيف

ُ
َمِك يعرف

َ
 ف

َّ
ِك ألن أحبُّ

ِك حبيبتي، وشريكتي، 
َّ
ِك فألن أحبُّ كنُت  إذا 

 شيء
ُّ

وكل

ماريو بينيديتي

امرأٌة عاريٌة في الظلمة
َ
حينما تبتسمني
َ
حينما تبتسمني

جاة،
َّ
ِك هَي الن

َ
 ابتسامت

َّ
يخطُر لي أن

 فيِك،
ُ

ذي يتركه املستقبل
َّ
األثر ال

ذاكرة الخوف واألمل،
آثار خطواِتِك في البحر،

نكهة الجلد وحزنه.
ى العالم الذي يسهر مراقبًا مراراته،

َّ
حت

يبتسُم معِك،
.
َ
حينما تبتسمني

■ ■ ■

خّطة واستراتيجيَّة
لِك تي هي تأمُّ

َّ
خط

َم ما أنِت،
َّ
 أتعل

ْ
أن

ِك كما أنِت.  أحبَّ
ْ
أن

 إليِك،
ُ
ث حدُّ

ّ
تي هي الت

َّ
خط

وسماُعِك،
بناُء جسٍر من الكلمات ال يمكن تحطيُمه.

تي هي البقاُء في ذكراِك
َّ
خط

ة؟   ؟ بأيِّ حجَّ
َ

 كيف
ُ

ال أعرف
ما، البقاُء في ذكراِك.

ّ
إن

 صريحًا مَعِك
َ
تي هي أن أكون

َّ
خط

الجزائر ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
جــيــل شـــاب يــكــتــب بــمــعــالــم جـــديـــدة، ونــــوازع 

قديمة.

■ هل تشعر بأنك جزء من جيل أدبــي له مالمحه 
وما هي هذه املالمح؟

لــســُت أظـــن. كــمــا أســلــفــُت، الــجــديــد فــي جيلي 
 جيل 

ُ
لــذا فنحن ه، والقديم فيه نــوازعــه، 

ُ
معامل

ــي اإلنـــســـانـــي يــومــًا  ــ  األدبــ
ُّ

قـــد يــتــكــّرم الــســجــل
بــتــســمــيــتــنــا وســيــطــًا بـــني أدب األمـــــس وأدب 
في  ربما  فتكمن  الجديدة  املعالم  فــأّمــا  الــغــد. 
ــي، فــاملــعــلــومــة واملــــادة فــي مفهوميهما 

ّ
الــتــلــق

ــل  ــني الـــيـــوم، وتــشــكُّ
َ
املــطــلــقــني أضــحــتــا ُمــتــاحــت

 
ً
ــّصــًا قابال

َ
ن صبح 

ُ
ــُرهــا قبل أن ت املــــاّدة وتــخــمُّ

للنشر لــم يــعــودا ُيــشــبــهــان فــي شـــيء مــا كــان 
عليه األمــر لــدى أجيال األمــس. قد تكمن تلك 
املعالم في تراُجع »كهنوت« األمس الذي كان 

يتشّكل من تكريس الكاتب، وصاحب العمود 
الفنون في  ركــن  وُمعّد  الجريدة،  في  الثقافي 
ي، وصاحب 

ّ
الحصة الصباحية للراديو املحل

دار النشر. هؤالء خفَت دورهم في صنع قرار 
الــحــالــي يستمّد  »الــشــرعــيــة«. أضــحــى الجيل 
ــرى؛ مــن الــســوشــال  ــ خـ

ُ
شــرعــيــتــه مــن مــصــادر أ

ــادرات  ــ ــبـ ــ مـــيـــديـــا، ومـــبـــيـــعـــات »أمـــــــــــازون«، واملـ
خــــرى، 

ُ
االفـــتـــراضـــيـــة... هـــنـــاك، أيـــضـــًا، مــعــالــم أ

ــرار طـــقـــوس الــكــتــابــة. جــيــلــي لـــم يعد  ــ عــلــى غـ
يــحــتــاج مكتب »نــجــيــب مــحــفــوظ« وال دفــاتــر 
»تولستوي« في قبوه لُيدّون فيها مخطوطته، 
بــل يــكــتــُب ســريــعــًا فــي حــاســوبــه الــصــغــيــر أو 
هاتفه الخلوي، ال يعود إلى أوراقــه املبعثرة 
بقلمه األحمر ليصّحح نفسه، فالتكنولوجيا 
ـــنـــا فشلنا 

ّ
 أن

ُّ
تـــقـــوم بـــاملـــهـــّمـــة. مـــع ذلـــــك، أظـــــن

 جــديــدًا مــتــكــامــل املــالمــح، 
ً
فــي أن نــكــون جــيــال

فنوازع اليوم ما زالت نفسها نوازع البارحة، 
نتشارك  أيضًا.  والتطلعات  كذلك،  الهواجس 
ــــق، فاملستقبل  رفــقــة الــجــيــل الــســابــق فـــي األفـ
الــــذي رأوه ُهــــم لـــم يــصــبــح بــعــُد حـــاضـــرًا في 
ــذا قـــد نـــكـــون قـــد أخــفــقــنــا في  ــذه.. لــ ــ أيــامــنــا هــ
ــة مــــغــــايــــرة،  ــقـ ــريـ الــــتــــعــــاطــــي مـــــع األمــــــــــور بـــطـ
ــدّد ولــــم نـــتـــجـــّدد حــــّد الــســاعــة. ــــجــ

ُ
ربـــمـــا لـــم ن

ألنّنا لسنا وحيَدين

تقف هذه الزاوية من 
خالل أسئلة سريعة مع 

صوٍت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبيّن 

مالمح وانشغاالت الجيل 
العربي الجديد من الكتّاب

تضمُّ مجموعة 
»الحّب، النساء والحياة« 

)1995(، التي اخترنا منها 
هذه القصائد، أفضل 

قصائد الحّب التي كتبها 
الشاعر األوروغوياني. 
، وفقًا له، هو  الحبُّ

بديل الموت، يُظهره لنا 
مليئًا باإليمان، فهو 

ة الرئيسة التي تحرّك  القوَّ
الكائن البشري وتعلن 

وجوده

ما نشهده من صراع 
يكاد أن يذهب بالعالم 
كلّه في حروب أهلية 

وحرب بين الدول، 
بينما أسبابها في مكان 
آخر، تصنعها سياسات 

الدول وطموحات 
الهيمنة

نّص للسجل األدبي اإلنساني

ما سيحصده العالَم

جسر من الكلمات ال يمكن تحطيُمه

أظنُّ أنّنا فشلنا في 
أن نكون جيًال جديدًا 

متكامل المالمح

مدخل لحروب 
حقيقية، ضحاياها 
اإلسالم وحرية الرأي

ــي  وروائـ شــاعــر   Mario Benedetti
ــد أدبــــــي مــن  ــ ــاق ــ ــي ون ــرحـ ــسـ ومـ
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معظمها  أدبيًّا  عمًال،  خمسين  من 
عن  نُفي  أجنبية.  لغات  إلى  مترجم 
من  العديد  له  سياسية.  ألسباب  بلده 
»الهدنة«  أشهرها  والروايات،  الكتب 
المكسور«  العمر  ــيــع  و»رب  ،)1960(
»يــومــيّــات«  الــشــعــر:  وفــي   .)1982(
)1979(، و»جغرافيا« )1984(، و»العالم 
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قصائد

صوت جديد

إطاللة

فعاليات

وفي الطريق، جنبًا إلى جنب،
نكون أكثَر من اثنني.

قي
َّ
ومن أجل وجهِك الن
دة وخطوتِك املتشرِّ

وُبكائِك على العالم،
ِك شعٌب،

َّ
وألن

ِك.  ًأحبُّ
 الُحبَّ ليس هالة

َّ
َوألن

 غير نافعة،
ً
وال عبرة

نا لسنا وحيَدين،
َّ
وألن

ِك. أحبُّ
ِك أحبُّ

تي،
َّ
في جن

أي في وطني 
 سعيدة  

ُ
ى الناُس تعيش

َّ
أن

دون إذٍن.
ِك حبيبتي، وشريكتي، 

َّ
ِك فألن أحبُّ كنُت  إذا 

 شيء
ُّ

وكل
وفي الطريق، 

جنبًا إلى جنب،
نكون أكثَر من اثنني.

■ ■ ■

■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟
ــاب، لــم أُكــن 

ّ
يــوم ولــجــُت عــالــم الكتاب والــُكــت

األدب  ــال  ــيـ أجـ »إشـــكـــالـــيـــة«   
ّ
أن ـــة 

ّ
الـــبـــت أدرك 

ــلــــُت فـــيـــه، اصــطــدمــُت  ــوم أوغــ ــ مـــطـــروحـــة. ويـ
عدُت  ني 

ّ
لكن  ،

ً
قليال حيالها  اضطربُت  بها، 

اب 
ّ
 لكت

ٌ
سريعًا إلــى سابق رأيــي، فأنا قــارئ

قــبــلــي وتــلــمــيــذ لـــديـــهـــم قـــبـــل أن أشـــاركـــهـــم 
الــكــتــابــة، وإمــكــانــيــة الــتــوفــيــق بــني التتلمذ 

واملزاملة ممكنة جّدًا.

■ كــيــف تــصــف عــالقــتــك مــع الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة في 
بلدك؟

ـــدة لــلــغــايــة. أيُّ مـــمـــارســـٍة لــلــحــيــاة في 
ّ
 ُمـــعـــق

الـــثـــالـــث ال يــمــكــن أن تــحــافــظ على   الـــعـــالـــم 
ــاِرس  ــ ــمـ ــ تـ أن  يـــمـــكـــن  ال   ،

ً
ــال ــ ــ ــويـ ــ ــ طـ نــــقــــائــــهــــا 

 شــيء 
ُّ

 بـــريـــئـــة، كــــل
ً
ـــًا مـــحـــايـــدًا وال كـــتـــابـــة

ّ
 فـــن

 ُيـــَجـــر ســريــعــًا إلــــى مــســتــنــقــعــات الــســيــاســة 
ــف، 

َّ
 شـــيء ُيــصــن

ُّ
ــل أو الـــِعـــرق أو املــعــتــقــد... كـ

بلدي  فــي  الثقافي  ع  التنوُّ ويــــؤّول..  ُيقولب 
ُيعّد خالفًا.

■ كيف صدر كتابك األول وكم كان عمرك؟
حالفني  ُعمري،  من  والعشرين  الرابعة  في 
»مــور  ة 

ّ
ملجل الكتابة  فــي  ساهمُت   

ْ
أن الحظ 

أند مور« الثقافية الفرنسية. نشرُت بصورٍة 
ــة قصصًا قــصــيــرة عــلــى شــكــل شريط  دوريــ

ني.  
َ
مرسوم لنحو سنت

العكُس بالعكِس
ِك

َ
 رؤيت

ُ
أخاف

وأحتاُج إلى رؤيِتِك،
 برؤيتِك

ٌ
لديَّ آمال

وارتباٌك من رؤيتِك.
 في العثوِر عليِك

ٌ
تنتاُبني رغبة

 من العثوِر عليِك
ٌ

قلق
ثقة،

 إليجاِدِك.
ٌ
وشكوٌك فقيرة

أشعُر كم هو ضروريٌّ لي سماُعِك
والفرُح لسماِعِك،

 لسماِعِك
ٌ

َي جميل
ّ
أشعُر كم حظ

 سماعِك،
ُ

وأخاف
أي باختصار،

أنا ُمتعٌب
ج. ومتوهِّ

جًا، قد أكون ُمتعبًا أكثر من كونَي ُمتوهِّ
لكن أيضًا، العكُس بالعكِس.

■ ■ ■

قصيدٌة غزليٌَّة في شريط كاسيت
شغيِل،

َّ
، بعَد أن ضغطُت زرَّ الت

َ
اآلن

 وأبوُح بما خشْيُت
ُ
أ سأتجرَّ

ُه لِك وجهًا لوجه:
َ
 أقول

ْ
أن

أن تضغطي، على الفور، زرَّ اإليقاف.

 في الظلمة
ٌ
 عارية

ٌ
امرأة

 في الظلمِة
ٌ
 عارية

ٌ
امرأة

 ُيضْيُء
ٌ

لها بريق
 إذا خاَب األمل

ُ
بحيث

وانقطعِت الكهرباء،
 قمر

َ
 املساُء دون

َّ
أو حل

 
ٌ
 مــعــَك امـــرأة

َ
كـــان ضـــرورّيـــًا ومــفــيــدًا أن تــكــون

عارية.
 في الظلمة،

ٌ
 عارية

ٌ
امرأة

 على الثقة،
ُ
د بريقًا يبعث

ِّ
تول

 التقويُم إلى ُعطلة،
ُ

ل فيتحوَّ
 العنكبوِت في الزوايا،

ُ
 أنسجة

ُ
وترتجف

 والسعيدة
ُ
بة

ِّ
 املترق

ُ
تنظُر العيون

وال تتعب.

مسينيسه تيباللي

صراعات زائفة

حليم يعقوب يتواصل  يقيم غاليري »أوبنتو« في القاهرة، حاليًا، معرضًا بعنوان 
حتى 25 من الشهر الجاري. يضم المعرض أعماال جديدة للنحات المصري )1937(. 
وبحسب الغاليري، فإن هذه المجموعة الجديدة تتميّز بالرقة ومالمس السطوح 

المعبّرة التي تختلف عن تجاربه السابقة، ولكنها تحمل بصمته الجمالية.

يارا  اللبنانية  التعبيرية  والراقصة  األدائية  الفنانة  تقيم  نوكتيلوكا،  عنوان  تحت 
بستاني عرضًا عند الثامنة والنصف من مساء الخميس والجمعة المقبَلين على 
وأعمال  واألداء  المسرح  بين  العرُض  يجمع  بيروت.  في  الشمس«  »دوار  مسرح 

الفيديو، وأعد له الموسيقى المؤلف اليوناني جيورجيوس غرغالس.

من  والنصف  السادسة  عند  عّمان،  في  شومان«  الحميد  عبد  »مؤسسة  تقيم 
مساء اليوم الثالثاء، عرضًا افتراضيًا للفيلم السوري حلب، مقامات المسّرة للمخرج 
السوري محمد ملص، والذي يتناول حياة الشيخ صبري مدلّل، أحد أواخر شيوخ 
الطرب في حلب وفرقة »تراث« التي أّسسها. ربط مدلّل ألحانه وغناءه بالمدرسة 

الحلبية التي ُتعَتبر إحدى المدارس األساسية في الموسيقى الشرقية.

الهنغاري  الفوتوغرافي  للمصّور  معرضًا  طنجة  في  ثربانتيس  معهد  ينّظم 
غٍد  بعد  مساء  من  والنصف  الثامنة  عند  يفتتح   ،)2000  -  1913( مولر  نيكوالس 
في  مختلفة  فترات  في  المصّور  التقطها  صورة   125 المعرض  في  الخميس. 
النمسا وإيطاليا وفرنسا، في البلدان التي كانت تعاني من الديكتاتورية مثل البرتغال 

أو إسبانيا.

فّواز حداد

انتشار  مفاعيل  َبلغته  مــا  إدراك  يمكن 
»فوبيا اإلســالم« بالرجوع إلى تشرين 
الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 2006؛ فــفــي بــرنــامــج 
إرساله  ي 

ّ
ُيغط أميركي  راديـــو  ة 

ّ
بمحط

الــعــاصــمــة وشــمــال فرجينيا  واشــنــطــن 
جــريــت تجربة حــول قياس 

ُ
ومــريــالنــد، أ

استبعاد  قــرار  تجاه  الجمهور  فعل  رّد 
ة أئّمة ِمن رحلة جوية في الواليات 

ّ
ست

االقتراحات  فكانت  األميركية.  املتحدة 
الـــقـــّوة لضمان  اســتــخــدام  ينبغي  بــأنــه 
 جميع املسلمني في أميركا يجب أن 

َّ
أن

ــربــط 
ُ
يحملوا عــالمــة مــمــّيــزة: عــصــابــة ت

على اليد، أو وشم على شكل هالل. أّما 
األسلوب: »... نجمعهم في مكان ونرسم 
، ومــا 

ً
لــهــم الـــوشـــم عــلــى جــبــاهــهــم مـــثـــال

علينا فعله هو وضعهم في معسكرات 
ــراح غــريــبــًا وال  ــتــ ـــتـــة«. لـــم يــكــن االقــ

ّ
مـــؤق

ــرب الــعــاملــيــة  ــحــ ــاء الــ ــنــ ــدًا، فـــفـــي أثــ ــ ــديـ ــ جـ
األميركية  السلطات  احتجزت  الثانية 
ــن فــي  ــوديــ الـــيـــابـــانـــيـــني واألملـــــــــان املــــوجــ
ــوا  ــلـ ــومـ ــقـــالت، وعـ ــتـ ــعـ ــيــــركــــا داخـــــــل مـ أمــ
كـــأســـرى حـــــرب، أو مــجــرمــني خــطــريــن. 
كـــان االقـــتـــراح الــــذي القـــي تــأيــيــدًا أكــثــر 
إنــهــم هنا  بـــالدنـــا...  هــو »ترحيلهم مــن 

ليقتلونا«.
ـــم مـــشـــاعـــر الــغــضــب  ــن املـــنـــطـــقـــي تـــفـــهُّ مــ
املنتشرة بني األميركّيني في ذلك الوقت، 
لم يكن قد مضى على عملية نيويورك 
ــنـــوات، بلغ  املـــشـــؤومـــة ســــوى خــمــس سـ
فيها التحريض ضد العرب واملسلمني 
أميركا ومعهم  أن مسلمي  مــع  أقــصــاه، 
مسلمو العالم، أعلنوا مرارًا عن شجبهم 
لهذه العملية، وأّكدوا عدم صلة اإلسالم 
بــهــا. ومـــع هـــذا، عــنــدمــا قــامــت مؤّسسة 
»غالوب« بإجراء استطالع رأي، أّيد 39 
املواطنني  حتى  املسلمني،  إلـــزام  باملئة 
ــداء عــالمــة تــعــريــف مــمــّيــزة  ــارتـ مــنــهــم، بـ

تبنّي هويتهم اإلسالمية.
حادثة نيويورك في 11 أيلول/ سبتمبر 
مة »القاعدة«، 

ّ
2001، التي قامت بها منظ

لــم تــخــف أســبــابــهــا، كــانــت رّدًا إرهــابــيــًا 
انــتــحــاريــًا عــلــى الـــوجـــود األمــيــركــي في 
الــســعــوديــة، وكــــان مــعــنــاهــا الــســيــاســي: 
ــا. أعـــقـــبـــهـــا إعــــالن  ــ ــــالدنـ ــوا مــــن بـ ــ ــرجـ ــ اخـ
أمــيــركــا االنــتــقــام مــن »الـــقـــاعـــدة« فغزت 
أفــغــانــســتــان، مــا أّدى إلـــى حـــرب مــا زال 

املناضلة التي كانت وراء حروب تحرير 
شــعــبــيــة ســـانـــدهـــا الـــــــروس، لـــم تشتبه 
ــيــــركــــان بــأنــهــا  بـــالـــديـــن، فــاتــهــمــهــا األمــ
عــمــيــلــة لــلــشــيــوعــّيــني، ســاعــد عــلــى هــذا 
متناحرتني  كتلتني  وجــود  التصنيف، 
فـــي الــعــالــم، تــتــبــادالن االتـــهـــامـــات، فلم 
مــعــمــعــة  فــــي  الــــديــــن  إلدراج  تـــحـــتـــاجـــا 

األيديولوجية.
م العالم  األمر غير املنطقي، هو عدم تفهُّ
 هـــذه الـــحـــروب والــتــخــّبــط الــجــهــادي 

ّ
أن

واإلرهـــاب اإلجــرامــي، هي في جوهرها 
ــيــــس ديـــنـــيـــة،  ــيـــة، ولــ ــيـــاسـ صـــــراعـــــات سـ
ـــت لــتــعــمــيــم مــفــاهــيــم 

ّ
ـــغـــل

ُ
صــــراعــــات اســـت

ـــت اإلســـــــالم عــــن عـــمـــد فــي  ــ خـــاطـــئـــة، زّجـ
ــة املــســلــمــني،  ــ اإلرهــــــاب، تــســعــى إلـــى إدانـ

والــــدعــــوة إلــــى تــجــريــدهــم مـــن ديــنــهــم، 
لــيــصــبــحــوا مـــن الـــشـــعـــوب املـــســـاملـــة عن 
ي دين 

ّ
طريق تغيير الدين نفسه، أو تبن

من  والــدكــتــاتــوريــة  الظلم  َيعتبر  ح 
ّ
منق

طبيعة الحياة الهانئة. 
ــراع، يــكــاد أن يذهب  مــا نــشــهــده مــن صــ
ــل  ـــه فــــي حـــــرب أهـــلـــيـــة داخــ

ّ
بـــالـــعـــالـــم كـــل

الدول، وحرب بني الدول، وهو أمر ليس 
مستبعدًا، بينما أسبابها في مكان آخر، 
وطموحات  الـــدول،  سياسات  تصنعها 
الهيمنة، تنحدر إلى اعتبارات انتخابية 
ر ضحايا ومجانني. هناك 

ّ
ضيقة، ال توف

من أتقن صناعة الحروب، طاملا عناصر 
ــزاع مـــتـــوافـــرة؛  ــ ــنــ ــ ــــل والــ

ُّ
ــتــــدخ دواعــــــــي الــ

لها  األول، ودول أصبح  َهم 
ّ
املت اإلســالم 

ضــحــايــا، يعلوها شــعــار »الــحــرب ضد 
ه.

ّ
 حوله العالم كل

ّ
اإلرهاب« التف

ــذا مـــا ســيــحــصــده الـــعـــالـــم؛ صـــراعـــات  هــ
 لحروب حقيقية، 

ً
 مدخال

ّ
زائفة، ليست إال

ضحاياها اإلسالم وحرية الرأي ومقتل 
مــئــات اآلالف، وربــمــا مــاليــني، وتــدمــيــر 

مدن، وربما دول. 
)روائي من سورية(

الشعب األفغاني يرزح تحتها، ويعاني 
ــاردت  ــ ــة. كـــمـــا طـ ــاويــ ــأســ مــــن ذيـــولـــهـــا املــ
»القاعدة« في أي مكان ُوجدت فيه حتى 
قبل سنوات،  بن الدن  باغتيال  نجحت 
ومــا زالــت فــي إثــر أعضائها حتى اآلن، 
الــعــراق أيضًا  وكـــان مــن نتائجها غـــزو 

وتدميره.
إن جوهر الصراع في جميع الحاالت ال 
عالقة مباشرة له بالدين اإلسالمي، وهو 
كأّي دين آخر يمكن توظيفه في النضال 
املحتّجون مجحفة  يراها  أوضــاع  ضد 
الـــســـيـــاســـيـــة أو املــعــيــشــيــة،  بــحــقــوقــهــم 
لذلك كانت الثورات ضد الدكتاتوريات 
رًا، ال تخفي شعاراتها اإلسالمية، 

ّ
مؤخ

مع طاقة من العنف ال يخلو منها دين 
مــهــمــا كـــان مــســاملــًا، يــعــتــرف بــه الــيــهــود 
سماوية  أديـــان  لي 

ّ
كممث واملسيحيون 

تــرفــض الــظــلــم، وال يــقــف املــؤمــنــون بها 
ستعمل فهو 

ُ
مكتوفي األيدي. أّما كيف ت

شــــأن مـــن يــســتــخــدمــهــا. قـــد تــكــون على 
حق، وقد تخطئ، وتكون على باطل.

لم يكن اللجوء إلى األديان واالستعانة 
األيــــديــــولــــوجــــيــــات  ــاء  ــفــ ــتــ الخــ  

ّ
إال ــا،  ــهــ بــ
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