حرائق غابات إسطنبول «عمل إرهابي»

األحد  23محرم 1441هـ
 22سبتمبر 2019م  -العدد 3788

أنقرة« -كونا» :أعلن وزي��ر الزراعة والغابات التركي بكر باك دميرلي ان الحرائق التي اندلعت في
حي بنديك بمدينة اسطنبول عمل «اره��اب��ي» .وق��ال باك دميرلي في تصريح للصحافيين بمدينة
ازمير المطلة على بحر ايجه ان المشتبه به في اشعال الحرائق في بنديك والذي تم اعتقاله مرتبط
«باالرهابيين» .واشار الى ان طبيعة وموقع حرائق الغابات تشير الى جرائم مخططة وذات صلة
ب� � «االره��اب» موضحا ان «ح��زب العمال ال�ك��ردس�ت��ان��ي» اع�ل��ن مسؤوليته ع��ن معظم ال�ح��رائ��ق التي
اندلعت مع بداية الصيف.

عربيات

دوليات

19

الشبان خرجوا في مظاهرات «من القطب إلى القطب» للضغط على قمة األمم املتحدة للمناخ

حشود مليونية حول العالم للتذكير بـ«مصير الديناصورات»
وقفة

الديموقراطية تتراجع في الغرب
وتتألق في إسرائيل!

متظاهرون يف مدينة كايل �لكولومبية ي�شاركون يف «�إ�رض�ب �ملناخ �لعاملي»
ب� ��اري� ��س -ال � ��وك � ��االت :ت �ج �م �ع��ت ح� �ش ��ود ه��ائ �ل��ة م��ن
الشبان في انحاء العالم ضمن «االض��راب العالمي
م��ن اج ��ل ال �م �ن��اخ» ال�ح�م�ل��ة ال �ه��ادف��ة ال ��ى ال�م�ط��ال�ب��ة
بالتحرك ازاء الكارثة البيئية التي تشهدها الكرة
األرضية .وأعربت الشابة السويدية غريتا تونبرغ
التي اتخذت المبادرة للدعوة ال��ى ه��ذه التظاهرات
ف��ي صيف  2018ع��ن سعادتها لمشاركة «ماليين»
وأضافت «أتمنى ان يمثل هذا نقطة تحول من خالل
اظ �ه��ار ع ��دد األش �خ��اص ال��ذي��ن ي�ت�ح��رك��ون ف��ي ه��ذه
ال �م �ب��ادرة وع ��دد األش �خ��اص ال��ذي��ن يضغطون على
المسؤولين قبل قمة األم��م المتحدة بشأن المناخ»
المرتقبة في نيويورك .ومن المتوقع ان تجمع القمة
الخاصة حول المناخ غدا االثنين في االمم المتحدة
نحو مئة رئيس دولة وحكومة.
ولهذه المناسبة سيقاطع الطالب صفوفهم بهدف
الضغط على الكبار في السن لكي يطالبوا ويتخذوا
تدابير جذرية لوضع حد لتصاعد درجات الحرارة
التي تثيرها النشاطات االنسانية .وسيبلغ التحرك
ذروت � ��ه ب �ت �ظ��اه��رة ض�خ�م��ة ف��ي ن �ي��وي��ورك .وب�ه�ت��اف

(�أ.ف.ب)

«لن ننجر ،سنواجه» اطلق طالب في جزر فانواتو
وس�ل�ي�م��ان وك�ي��ري�ب��ات��ي ال�م�ه��ددة ب��وج��وده��ا بسبب
ارتفاع منسوب المياه يوم التظاهرات العالمية وفي
ً
سيدني وس�ي��ول م ��رورا بمانيال او بومباي وبالي
وطوكيو تحركت التظاهرات في يوم «فرايداي فور
ف�ي��وت�ش��ر» وك��ان��وا اك�ث��ر م��ن  300ال��ف اي م��ا ي��وازي
ضعف المشاركين ف��ي تظاهرات ومسيرات نظمت
في مارس ضمن حراك مشابه.
ويؤدي تكاثر الظواهر الطبيعية الخطيرة المرتبطة
باالحتباس ال �ح��راري ال��ى زي��ادة الشعور ب�ض��رورة
التحرك وفي اسالم ابام كتب على الفتة «أنا اكيد ان
ً
الديناصورات كانت تعتقد ايضا ان امامها وقتا».
ً
ونظمت مسيرات اي�ض��ا ف��ي قلب المنطقة القطبية
ال�ش�م��ال�ي��ة ال �ت��ي ت�ش�ه��د ارت �ف��اع��ا ف��ي ال� �ح ��رارة اك�ث��ر
بمرتين من بقية العالم وف��ي جزيرة سفالبارد في
ال �ن��روي��ج ع�ل��ى ب�ع��د ن�ح��و ال��ف كيلومتر م��ن القطب
ً
المتجمد الشمالي ج��اب الطرقات نحو 80شخصا
رافعين الفتات «الحرارة ترتفع هنا».
وف��ي المجموع ك��ان م��ن المرتقب تنظيم اكثر م��ن 5

آالف ح��دث ف��ي العالم وتوجهت غريتا تونبرغ من
نيويورك حيث كانت ستشارك ف��ي المسيرة هناك
ال ��ى آالف ال�م�ت�ظ��اه��ري��ن ف��ي ال �س��وي��د (ن �ح��و  8آالف
بحسب الشرطة)عبر الفيديو وال��ذي��ن تجمعوا في
س��اح��ة ف��ي س�ت��وك�ه��ول��م .وق��ال��ت «س�ن�ض�غ��ط عليهم
اظ �ه��رن��ا م ��ا ن ��ري ��ده واآلن ي �ق��ع ع�ل�ي�ه��م اث �ب ��ات ان�ه��م
ً
ينصتون الينا حقا».
وف��ي ال�م��ان�ي��ا ق��ال منظمو ال�م�س�ي��رات وال�ت�ظ��اه��رات
ان اك �ث��ر م��ن م�ل�ي��ون ش�خ��ص خ��رج��وا ال ��ى ال �ش��وارع
للدفاع عن البيئة .وأعطت بعض الشركات موظفيها
ي��وم عطلة للمشاركة ف��ي ال�ت�ج�م�ع��ات .وأع �ط��ى ي��وم
ال�ت�ح��رك ف��ي ن�ي��وي��ورك اش ��ارة االن �ط��الق السبوعين
من التحركات وخصوصا امس مع اول قمة للشباب
ح��ول ال�م�ن��اخ تنظمها األم ��م ال�م�ت�ح��دة وال ��ى جانب
غريتا ثونبرغ سيحضر  500م��ن الشباب م��ن دول
اميركا الجنوبية ودول اوروبية واسيوية وافريقية.
والجمعة  27سبتمبر خالل اعمال الجمعية العامة
ل��الم��م المتحدة سينظم اض ��راب ع��ام ج��دي��د منسق
على مستوى العالم.

نيويورك تبني متاريسها الرملية ملواجهة ارتفاع البحر
نيويورك  -أ .ف .ب :بــدأت سلطات مدينة
نيويورك تحضيراتها منذ اآلن لالرتفاع
ال ـم ـتــوقــع لـمـسـتــوى ال ـب ـحــر جـ ــراء الـتـغـيــر
ال ـم ـنــاخــي وسـ ــط تــرج ـي ـحــات بـ ــأن تـكــون
ً
تكاليف التأقلم مع عالم اكثر دفئا ورطوبة
هــائـلــة .وظـهــرت حــواجــز رمــل وقــائـيــة في
مانهاتن وبروكلين اذ تــم تشييد كثبان
رملية اصطناعية على معظم الشواطئ
المفتوحة ،في وقت تسعى نيويورك لتبوأ
الـ ـص ــدارة فــي م ـجــال ال ـتــأق ـلــم مــع الـتـغـيــر

المناخي .لكن هذه ليست اال نقطة البداية
ضمن معركة طويلة وباهظة الكلفة لطرد
شبح ارتفاع مستوى المياه.
وقــد يـكــون سـكــان نـيــويــوك ادرك ــوا حجم
ال ــدم ــار الـ ــذي يـمـكــن ل ـل ـظــروف الـمـنــاخـيــة
الـقــاسـيــة جـلـبــه بـعــدمــا تـسـبــب االع ـصــار
ً
«ساندي» عام  2012بمقتل  44شخصا
وبــأضــرار بلغت قيمتها  19مليار دوالر
( 17م ـل ـيــار ي ـ ـ ــورو) .ل ـكــن االبـ ـتـ ـع ــاد عــن
ً
ال ـش ــواط ــئ ي ـبــدو امـ ـ ــرا غ ـيــر م ـع ـقــول في

مكان مكتظ بالسكان كهذا حيث اسعار
ال ـع ـقــارات مرتفعة لـلـغــايــة .وب ــدال مــن ذلــك
منحت المدينة اولوية لتحصين شاطئها
الـبــالــغ طــولــه  850كيلومترا بينما يتوقع
ان تــرتـفــع الـمـيــاه ال ــى مــا ي ـقــارب مــن 1,8
ام ـتــار بـحـلــول ال ـعــام  ،2100وســط تــزايــد
خطر الـتـعــرض لـعــواصــف شــديــدة .وفي
مـنـطـقـتـيــن ت ـعــرض ـتــا اك ـثــر م ــن غـيــرهـمــا
لتداعيات االعـصــار ساندي شبه جزيرة
روك ـ ـ ـ ــاواي ف ــي م ـن ـط ـقــة كــوي ـنــز (ج ـنــوب

شرق) وجزيرة ستاتن في اقضى جنوب
المدينة اقيمت كثبان رملية على امتداد 16
كيلومترا بينما تم القاء ماليين األطنان
مــن الــرمــل عـلــى ال ـشــواطــئ فــي روكـ ــاواي
وج ــزي ــرة كــونــي ف ــي بــروك ـل ـيــن .وأنـفـقــت
مليارات الــدوالرات لحماية البنية التحتية
للكهرباء وشـبـكــة ال ـق ـطــارات الـقــديـمــة في
ال ـمــدي ـنــة ال ـتــي يـعـيــش فـيـهــا  8,5مــاليـيــن
نـسـمــة اضــافــة ال ــى زواره ـ ــا وال ـم ـتــردديــن
عليها باستمرار.

تسريب مخابراتي يكشف جمع ترامب معلومات عن عائلة بايدن ..والرئيس ينفي بشدة

«املكاملة األوكرانية» ..فضيحة انتخابية
جديدة في الواليات املتحدة
واش � � �ن � � �ط� � ��ن -أ .ف .ب :ط � ��ال � ��ب م � ��رش � ��ح ال � �ح� ��زب
ً
الديموقراطي األوف��ر حظا لالنتخابات التمهيدية
بايدن الرئيس األميركي بنشر نص
األميركية جو
َ َ
محادثة هاتفية كشف عنها عميل في االستخبارات
األم�ي��رك�ي��ة وق��د ي�ك��ون دون��ال��د ت��رام��ب طلب خاللها
من نظيره األوكراني تزويده معلومات حول عائلة
بايدن.
وق ��ال ب��ا ًي��دن ف��ي ب �ي��ان «اذا ك��ان��ت ه ��ذه االت �ه��ام��ات
صحيحة» فان ذلك يعني ان «الحدود لنية الرئيس
ً
ت��رام��ب اس�ت�غ��الل سلطته واه��ان��ة ب��الدن��ا» مطالبا
ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي «ب��ال �ح��د األدن� � ��ى» ب ��أن «ي�ن�ش��ر
ً
فورا نص المحادثة الهاتفية حتى يتسنى للشعب
األميركي ان يحكم على ذلك بنفسه».
ورف��ض ترامب الجمعة بشدة االتهامات الموجهة
ال �ي��ه ب ��اج ��راء م �ح��ادث��ة «م �ح �ف��وف��ة ب��ال �م �خ��اط��ر» مع
ً
مسؤول في دولة اجنبية منددا بالبالغ الذي قدمه
ف��ي ه��ذا ال�ش��أن عميل ف��ي االس�ت�خ�ب��ارات األميركية.
والت � ��زال ال�ق�ض�ي��ة غ��ام�ض��ة ف��ي ع ��دد م��ن ج��وان�ب�ه��ا.
ووف��ق م��ا كشفته صحيفة «واش�ن�ط��ن ب��وس��ت» فان
عميل االستخبارات ال��ذي ابلغ ع��ن الواقعة ق��ال ان
المحادثة كانت بين ترامب ومسؤول في اوكرانيا
يرجح انه نظيره األوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وع� �م ��ل ه ��ان �ت ��ر ب� ��اي� ��دن ل �ص ��ال ��ح م �ج �م��وع��ة غ ��ازي ��ة

كلينتون :الرئيس طلب
مجددًا من سلطة أجنبية
مساعدته في االنتخابات
ً
اوكرانية منذ  ،2014حين كان والده نائبا للرئيس
ال�س��اب��ق ب ��اراك اوب��ام��ا .ووص ��ف ت��رام��ب ف��ي حديث
ال� � ��ى االع ��الم� �ي� �ي ��ن ب��ال �م �ك �ت��ب ال� �ب� �ي� �ض ��وي ،ع �م �ي��ل
ً
االس �ت �خ �ب��ارات ب��أن��ه «غ �ي��ر م �ح��اي��د» م��وض �ح��ا في
الوقت نفسه ان��ه اليعرف هويته .وأض��اف الرئيس
وقد بدا الغضب عليه «لقد تحادثت مع العديد من
المسؤولين كل تلك المحادثات ال تشوبها شائبة».
ً
وردا على سؤال عما اذا كان قد تحدث عن جو بايدن
م��ع ال��رئ�ي��س األوك��ران��ي ق��ال ت��رام��ب ان «م��ا تحدثت
بشأنه ال اهمية له».
ومنذ صباح الجمعة نشر ترامب تغريدات عدة بهذا
ال �خ �ص��وص ،وات �ه��م ف��ي اح��داه��ا «ال��دي�م��وق��راط�ي�ي��ن
ال ��رادي� �ك ��ال� �ي� �ي ��ن وش ��رك ��ائ� �ه ��م ف� ��ي وس� ��ائ� ��ل االع � ��الم
ال �م��زي �ف��ة» ب��ال �ت �ج��اس��ر ع �ل �ي��ه .وأض � ��اف «غ ��ري ��ب ان
ً
اشخاصا كثيرين سمعوا او عرفوا بهذه المكالمة
ً
المالئمة والمحترمة تماما ،لم يتكلموا .هل تعرفون

ً
ً
ً
لماذا؟ ألن شيئا مما قيل لم يكن سيئا ،كان ممتازا».
ً
وك � ��ان ع �م �ي��ل االس �ت �خ �ب ��ارات ال �م ��ذك ��ور ق� ��دم ب��الغ��ا
ً
رسميا في الثاني عشر من اغسطس ال��ى المفتش
ال� �ع ��ام ألج� �ه ��زة االس� �ت� �خ� �ب ��ارات األم �ي��رك �ي��ة م��اي�ك��ل
اتكينسون ال��ذي اعتبر ب��دوره ان المسألة حساسة
ب �م��ا ي�ك�ف��ي الب� ��الغ ال �ك��ون �غ��رس ب �ه��ا ب�ش�ك��ل ع��اج��ل.
وم�ث��ل اتكينسون الخميس ف��ي جلسة مغلقة ام��ام
لجنة االستخبارات في مجلس النواب الذي يسيطر
الديموقراطيون على غالبية مقاعده .غير ان رئيس
اللجنة آدم شيف اس��ف ف��ي اع�ق��اب الجلسة «ألننا
ل��م نحصل على اي اج��اب��ة ألن وزارة ال�ع��دل ومدير
االس�ت�خ�ب��ارات الوطنية ل��م يتيحا للمحقق ال�ع��ام»
الدخول في التفاصيل .وأضاف «النملك البالغ وال
نعرف اذا كانت المعلومات الصحافية دقيقة او ال».
وف� ��ي م �ق��اب �ل��ة ن �ش��رت م �س��اء ال �خ �م �ي��س ق� ��ال رودي
ج��ول�ي��ان��ي ،ال�م�ح��ام��ي ال �خ��اص للرئيس األم�ي��رك��ي،
ان ��ه ط�ل��ب م��ن ك�ي�ي��ف ال�ت�ح�ق�ي��ق ب �ش��أن ن�ج��ل ب��اي��دن،
وب��األخ��ص «ال�ن�ظ��ر ف��ي االدع � ��اءات ال�ت��ي ت ��ورط جو
ب ��اي ��دن ب �ش �ك��ل غ �ي��ر م �ب��اش��ر ف ��ي ف�ض�ي�ح��ة ف �س��اد».
وأع� � ��ادت ه� �ي ��الري ك �ل �ي �ن �ت��ون ،م �ن��اف �س��ة ت ��رام ��ب في
ان�ت�خ��اب��ات  2016ال��رئ��اس�ي��ة نشر ه��ذه المقابلة في
تغريدة الجمعة ،وكتبت «الرئيس طلب من سلطة
اجنبية مساعدته في انتخابات لمرة جديدة».

بقرار من األمم المتحدة وفي
الخامس عشر من شهر سبتمبر
فــي كــل عــام يحتفل الـعــالــم بـ
«اليوم الدولي للديموقراطية»،
والهدف من هذا االحتفال هو
اتــاحــة الـفــرصــة لـبـنــي البشر
الستعراض حالة الديموقراطية
في اوطانهم.
والديموقراطية ،بحسب مفردات
منظمة األمم المتحدة ،هي نظام يوفر «البيئة
الطبيعية الالزمة لحماية حقوق االنسان واعمالها
على نحو يتسم بالكفاءة .وهذه القيم واردة في
االعالن العالمي لحقوق االنسان ،كما انها مذكورة
بالتفصيل في العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية الذي يكرس مجموعة من
حقوق االنسان والحريات المدنية من شأنها
ان تساند الديموقراطيات الهادفة» ،والحظوا
كلمة «الهادفة».
وفــي بــدايــة هــذا الـعــام صــدرت قــوائــم «مؤشر
الــديـمــوقــراطـيــة فــي الـعــالــم لسنة  »2018التي
وضعت  16من بين  20دولــة عربية ،في قاع
هــذه الـقــوائــم ،وصنفتها على انـهــا دول غير
ديموقراطية وأنها «شمولية وسلطوية» ،في حين،
بل واألدهى َ
واألم ُّر هو ان اسرائيل ،الدولة القمعية
الموغلة في انتهاك الحريات وحقوق االنسان،
ُصنفت على انها دولة ديموقراطية حلت األولى
بال منازع في منطقة الشرق األوســط وبواقع
 30ضمن الترتيب العالمي من بين  167دولة
رصدها المؤشر ،متقدمة بذلك على دول مثل
بلجيكا وايطاليا والهند ،مع العلم ان الجيش
العام نفسه ( )2018ما
االسرائيلي قتل في ً
مجموعه  295فلسطينيا اعزل ،ممن يبحثون
مستويات الحرية والعدالة والكرامة
عن ادنى
االنسانيةُ ،وأ َ
صيب اكثر من  29ألف فلسطيني
آخر بجروح خالل الفترة نفسها ،كما هدمت
السلطات االسرائيلية او صادرت في العام نفسه
ً
 459مبنى يعود للفلسطينيين في جميع انحاء
الضفة الغربية ،وواصلت اسرائيل حصارها
البري والبحري والجوي الذي تفرضه على قطاع
غــزة بحجة المخاوف األمنية ،وجــرى تحديد
نحو  1.3مليون من الفلسطينيين في قطاع
غــزة ،او  68%من سكانه ،على انهم يعانون
من انعدام األمن الغذائي في العام  2018وهو
العام الذي ُصنفت فيه اسرائيل على انها الدولة
الديموقراطية الوحيدة في الشرق األوسط! ً
من ناحية اخــرى ،وفي الــدول الغربية اساسا
وعلى مستوى العالم بأسره بدأت الديموقراطية،
بمفهومها او بنسختها الغربية ،تفقد بريقها
وجاذبيتها وتتراجع امام صراع قوى المجتمعات
وتحت ضربات الموجات الشعبوية والوطنية
والدينية.
ً
اليمينية المتطرفة والعصبيات القومية ً
واذا كانت الديموقراطية في الغرب ،نظريا ومثاليا
تعني ذلك المفهوم القائم على ضمان الحريات
السياسية والمدنيةً ،ونظام حكم يحترم التعددية
وتداول السلطة سلميا ،ويحقق العدل والمساواة
بين الجميع ،واذا كانت من اهم مقوماتها االنفتاح
والتسامح الديني والثقافي؛ فان الديموقراطية
في الغرب تبدو اآلن عارية وعاجزة عن صون
وتحقيق جوهرها ،وغير قادرة على مواجهة
المستجدات والتحديات التي اصبحت تحاصرها.
ثــالثــة عـنــاصــر او ت ـحــديــات اســاس ـيــة هــددت
الديموقراطية فــي الـغــرب وحــاصــرتـهــا؛ اولها
العولمة التي ادت الى اثــارة خوف المجتمعات
الغربية من الــذوبــان ،وأدت الــى تراجع الطبقة
الوسطى فيها ،وهي القاعدة والركيزة األساسية
للنظام الديموقراطي ،الى جانب األزمــات التي
عصفت بهذه الــدول كــاألزمــة المالية العالمية
لعام  ،2008وأزمات الديون والبطالة وغيرها،
وهزت
مثل هــذه األزمــات والتطورات زعزعت ً
بال شك اركان هذه الدول وأحدثت تصدعا في
اسس وقيم مجتمعاتها.
التحدي الثاني كان وما يزال النزوح والهجرة
الى الغرب التي ادت الى تغيير في ديموغرافية او
التركيبة السكانية لمجتمعات الدول الغربية ،والى
انتشار البطالة والى القلق والخوف من ضياع
الهوية الوطنية والهوية العرقية والهوية العقائدية؛
مما ادى بدوره الى نمو ظاهرة االسالموفوبيا
وارتفاع موجة معاداة المهاجرين.
التحدي الثالث واألكبر واألخطر هو االرهــاب
الــذي ارعــب وهــدد المجتمعات الغربية وخلق
حالة من الهلع والخوف على األرواح والممتلكات
والمكتسبات.
هذه التحديات انتجت االحساس بالخوف وعدم
األمــان في المجتمعات الغربية وأدت الى نمو
التيارات والحركات اليمينية المتطرفة ،وكشفت
عــن عــدم قــدرة او عجز النظام الديموقراطي
وضـعــف فاعليته وكـفــاءتــه فــي مــواجـهــة هذه
التحديات والتصدي لها ،فأصبحت الحاجة
مـلـحــة وم ـفــروضــة لـتــوفـيــر األمـ ــن والـحـمــايــة
للمجتمعات والذي تطلب بدوره التضييق على
الحقوق والحريات العامة وهي العمود الفقري
للديموقراطية.

فـصــارت الــدول الديموقراطية في
ال ـغــرب وغ ـيــرهــا تـجــاهــر وتسعى
وتؤكد الحاجة الى تعاظم دور الدولة
األمني ضمن قوانين تكبح حرية
التعبير عن الرأي وتعطي األجهزة
األمنية في الدولة الحق في الحصول
وتضييق الحريات
على المعلومة ً
الشخصية عموما كالقوانين التي
اق ــرت فــي اع ـقــاب تـفـجـيــرات «11
سبتمبر» عندما تم تشريع مراقبة وتسجيل
االتصاالت الشخصية والمعامالت االلكترونية
الى جانب منع التسريبات الحكومية ومالحقة
م ـصــادر ال ـت ـقــاريــر االعــالم ـيــة ومـحــاكـمـتـهــا،
ومتابعة الـمــواقــع االلكترونية المعنية بنشر
الوثائق السرية مثل موقع «ويكيليكس» ،وازدياد
القيود المفروضة على حرية النشر االلكتروني
من خالل حظر المواقع والمعلومات ومالحقة
الناشرين ومعاقبتهم.
وأمام اعين حكومات الدول المتطورة والديموقراطية
تنمو وتتسع اآلن فيها تجارة وتوزيع برامج
المراقبة االلكترونية وتطبيقاتها حتى الصوتية
منها والـتــي يتم استخدامها فــي هــذه الــدول
وتصديرها للخارج دون قيد او شرط ،ويتم في
وغيرها
الغرب وفي الدول الديموقراطية األخرى
ً
رصد ومراقبة توجهات وميول المواطنين عموما
باستخدام الـخــوارزمـيــات الحاسوبية هدفها
الظاهر اغراض اقتصادية وتجارية ،وفي الواقع
اغــراض استخباراتية وأمنية ،منها مالحقة
وتعقب األفراد المراقبين او المشكوك فيهم.
تعرضت الدول العربية لضغوط متزايدة
ولطالما
ً
وصلت احيانا الى حد التهديد واالبتزاز من قبل
الدول الغربية ذاتها ومن قوى ومنظمات دولية
تابعة لها كانت تحاول ان تدفعها او باألحرى ان
تفرض عليها تبني النظام الديموقراطي بنسخته
الغربية المتمحورة حول الحرية المطلقة التي ال
حدود لها اال عندما تصطدم بحرية اآلخرين.
هذه الضغوط بدأت باالنحسار في الفترة األخيرة،
وقد كانت دولنا وحكوماتنا تعمل على مقاومتها
والصد عنها ،وفي احسن األحــوال مجاراتها
ً
شكليا او االلتفاف حولها ،وربما تكون معذورة
او محقة في ذلك ،خصوصا بعد ان اصبحت
اسرائيل من نجوم الديموقراطية كما رأينا ،وبعد
ان بدأ النظام الديموقراطي في الغرب ،كما قلنا،
يفرز قيحه وصديده ويتراجع وتتم محاصرته
في معاقله المحكمة ،وضربه في صميمه ،وهي
الحريات الشخصية وحرية التعبير التي تعتبر
المبادئ والقيم الديموقراطية.
اعمدة
ً
ولـيــس دفــاعــا عــن حكوماتنا ،اذا قلنا بأنها
ليست وحدها مسؤولة عن تنكرنا وعدم تقبلنا
للديموقراطية «الهادفة» ،فنحن الذين وفرنا لها
المسوغات التي تبرر ذلك ،في كل األحوال وفي
حقيقة األمر وفي نهاية المطاف ،انما تستمد
هذه المقاومة او هذا الصد والممانعة من واقع
مـجـتـمـعــاتـنــا الـمـتـمـتــرســة خ ـلــف مــا صــاغـتــه
وحاكته مــن مــوانــع ومعوقات فكرية وتراثية
مناوئة للديموقراطية.
فقد اسسنا وكرسنا في مجتمعاتنا العربية
بيئة يسودها االستقطاب واحتكار الحقيقة
والعدوانية تجاه االختالف؛ بيئة مناهضة وطاردة
للديموقراطية ،وذلك بتشبثنا وتمسكنا بثقافة
التعصب وعدم التسامح والكراهية وعدم قبول
اآلخر والخوف منه واقصائه ،وهي خصائص
تتنافى مع قيم ومبادئ التعددية والتنوع والحرية
الدينية والفكرية التي تشكل في حد ذاتها جوهر
الديموقراطية.
كما واننا قد انحرفنا بديننا الحنيف ،وجردناه
مــن ِقـ َـيـمــه الـســامـيــة الـنــاصـعــة مـثــل التسامح
والتعايش واألخ ــوة والمحبة ،وألبسناه ثوب
التشدد والتعصب والكراهيةَّ ،
وحملنا االسالم
وزر قراءتنا الخطأ لنصوص تراثنا الديني،
ُ َ
فأصبحنا لقرون طويلة نخطئ ونلعن ونكفر
ونصارى
اآلخرين بأعلى اصواتنا من يهود َ ُ ُ
امره جلت َقدرته«َ :وال ت َج ِادلوا
وغيرهم ،رغم
َأ ْه َل ْالك َتاب إ َّال ب َّالتي ه َي أ ْح َس ُ
ضيقنا
ثم
»،
ن
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ً
او وسعنا الدائرة بلعن وتكفير بعضنا بعضا،
َْ
ص ُموا ِب َح ْب ِل
رغم قوله
سبحانه ُوتعالى«َ :واعت ِ
ً َ ََ
ّ
ُ
اللَِّ َج ِميعا َوال تف َّرقوا» ،فكم قيل لنا ان السنة
ُ
ُ
كفار وملعونون ،وكم سمعنا ان الشيعة كفار
وملعونون ،وال يقر اي منا لآلخر بالوجود،
وكــل منا يدعي احتكار الحقيقة وحصرها،
بل عصرها ،في نفسه دون اآلخر ،اننا بذلك
نخالف ونتحدى عن وعي وادراك قوله سبحانه
وتعالى «ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة
وال يزالون مختلفين».
واآلن الكل يدرك اننا اصبحنا نقبع محصورين
فــي قــاع مــأزق ً حـضــاري وسـيــاســي ،بـعــد ان
سقط سياسيا شـعــار «االس ــالم هــو الـحــل»،
مــا يـسـتــوجــب ويـتـطـلــب ســرعــة اسـتـنـهــاض
همم المفكرين والمثقفين العرب لبلورة رؤية
وصيغة حضارية وسياسية مرتكزة على اسس
الحداثة ومنبثقة من قيم ومبادئ الديموقراطية
المسؤولة الهادفة.
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