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حياد إيجابي

المواقف والتطلعات ووجهات النظر المنشورة
في هذه الصفحة وفي بقية مقاالت الرأي في كل صفحات
الجريدة تمثل أصحابها وال تتحمل «النهار» تبعاتها.

نفس عميق

طاقة البشر

الشباب العربي إلى أين؟
تتسابق الكثير من ال��دول في الوقت الحالي على الهيمنة على
المستقبل السيما في ظل حالة التسابق المحموم بين القوى
التقليدية وال�ق��وى الجديدة التي تهيمن على ال�م��ال .فأصحاب
«االبليكيشينات» والبرامج االلكترونية واألجهزة الذكية والعبقرية
في تطويرها واستخدامها اصبحوا هم من يسيطر على المشهد
االقتصادي والمالي حيث االموال السريعة التي يمكن تحقيقها
بأقل كلفة ناهيك عن جميع التطبيقات الخاصة بتوفير الخدمات
سواء كانت التسوق او األكل او شراء المواد الضرورية اليومية
او طلب تاكسي أو مربية منزل او خادمة بشكل مؤقت جميعها
اصبحت ت��دار من قبل تلك البرامج عبر األج�ه��زة الذكية وهي
خ��دم��ات تلجأ اليها الشعوب ف��ي مختلف دول العالم السيما
تلك التي تسابق الريح للتطور والهيمنة من قبل شعوب القوى
الصاعدة .وبفعل طبيعة تلك البرامج التي تتفتق عنها عقول شابة
تفكر وتعمل وتنتج بشكل سريع اصبحت تلك الدول تقدر القوى
الشبابية التي كنت انظر اليها في السابق بكثير من السلبية
كقوى تسعى للتغيير ما يجعلها عرضة للعمالة واالستقطاب
ولهذا سعت حكومات تلك القوى الصاعدة والجديدة الحتواء
القوى الشبابية وتوجيهها خدمة ألهدافها في الهيمنة الدولية
اال حال الشباب العربي ،وهي حالة مؤسفة ،فال تزال الكثير من
الحكومات والدول العربية تنظر اليهم بتلك النظرة البالية كقوى
لالزعاج والتغيير والضغط بدال من ان تستثمر تلك الجهود لدعم
خططها في االنتاج والبناء.

د .هيلة حمد المكيمي

وقد تنبهت الكويت لتلك الحقيقة في حقبة مبكرة سبقت احداث
الربيع العربي بزمن طويل وكان ذلك سببا لمطالبة الكويت بتنظيم
مؤتمر عربي اقتصادي كانت اهم نتائجه تخصيص محافظ
مالية واستثمارية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب
العربي .ونأمل ان تسرع العديد من الجهات المسؤولة بالعمل من
اجل ربط جميع الشبكات الشبابية العربية سواء كانت الحكومية
او تلك المعنية بمؤسسات المجتمع المدني وهو ربط هام يتم
تبادل الخبرات وتعزيزها واقامة المشاريع المشتركة السيما تلك
المتعلقة بالتطبيقات والبرامج الذكية والتي لديها فرص كبيرة
للتحول الى مشاريع استثمارية عالية الجودة وبانتاجية عالية،
والحقيقة ان ذلك ما تحتاج اليه جميع المجتمعات العربية التي
ليس امامها اال الخروج الشوارع من ان آلخر احتجاجا على الفقر
وتردي الخدمات وسوء التعليم وتراجع المستوى المعيشي .فلدينا
الكثير من المؤسسات والجهات الهامة التي من خاللها باالمكان
ان تشكل قاعدة لالنطالقة الجادة في ذلك الفضاء االلكتروني
المبدع والذي ايضا يسهم بدوره في رفع الوعي ومستوى التعليم
وتتمكن المجتمعات العربية من االنضمام الى ركب تلك القوى
الصاعدة التي بدأت بامكانيات اقل بكثير مما لدى الدول العربية
من مقدرات وثروات واهم تلك الثروات هي العنصر البشري الذي
تغلب عليه الطاقة الشبابية وهي طاقة تراها كل الدول المتقدمة على
انها رصيد حقيقي للتقدم واالبداع باالستثناء الوضع العربي مع
بالتأكيد وجود مبادرات جادة عربية تستحق التقدير واالهتمام.

أستاذة العلوم السياسية  -جامعة الكويت
mekaimi@hotmail.com

وأنا صغير تابعت المالكم محمد علي كالي عدة مرات في
حلبة المالكمة حينما كان يتصارع مع خصمه وكنت في اغلب
االحيان استغرب كيف لبطل العالم ان يالكم بطريقة دفاعية
حتى استوعبت بأنه كان يحاول باسلوبه الذكي استنزاف
طاقة خصمه حتى يصل لمستوى التعب ،عندها يبدأ كالي
بالهجوم الضارب الذي يقلب المعادلة ُلينهي المباراة لصالحه.
قد يكون اسلوب استثمار الطاقة ج��زءا مهما في معادلة
النجاح فالعبرة بأن تقتنص الهدف وأنت في ذروة طاقتك ،وال
تكون مثل خصم كالي فتسعى الى العمل بشكل مستمر
وبنمط يوهمك بأنك تتغلب على تعبك وبأن عطاءك ال ينتهي
حتى يأتي الوقت الذي تنهزم فيه بسبب عدم قدرتك على
االستمرار..
اسلوب استثمار وتخزين الطاقة نشهده في ميادين كثيرة
حتى ان العرب وصفوه في امثالهم «استراحة محارب» هذا
المحارب الذي يلجأ وسط غبار المعركة الى ركن يستريح
فيه قليال يلتقط انفاسه ُويقيم وضعه ويشحن طاقته كي
يعود بعدها لمواجهة جديدة.
ومن هو اقدر على تقييم الخلق اكثر من الخالق الذي بحكمته
«ال يكلف نفسا اال وسعها» ويجعلنا بآياته نتبصر ،ويستوعب
الذكي منا حدود طاقته كي يقوم بادارتها باسلوب متميز يأخذه
الى الهدف بجهد مدروس وبحالة متزنه تمنعه من السقوط.

نأخذ نفسًا عميقًا
كل منا يحتاج «استراحة محارب» لشحن الذات من صراعات
تستنزف طاقتنا في هذه الحياة ،شحن ألهميته دفع البشر
حول العالم الى ابتكار طقوس وقناعات ورياضة تسعى الى

التفرد بالذات لتعيش خاللها اجواء التأمل والسكينة والهدوء
وتصنع عالجا يقلل الضغط ويشحن الطاقة االيجابية في
داخلك ،فنجد الناس يسعون لرياضة «اليوغا» وغيرها من
اساليب التأمل .وكم هو جميل ديننا الذي امرنا باقامة الصالة
والتي تدخلنا اجواء التأمل بكالم الخالق وقربنا اليه وتنثر
شحناتها االيجابية على اجسادنا وتزرع السكينة والراحة
في نفوسنا.
ال ننسى بأن االنسان القيمة له بدون صحته ،وال ننسى بأن
جودة الحياة ترتبط بالموازنة بين العالقات والتي تتمثل فيما
سميتها بمقالي رق��م « ٦١صناديق العقل» ،والتي تتفاوت
احجامها عند الناس ،منها صندوق مهم يحتوي على عالقاتك
فهو ال��ذي يجعل منك عنصرا فعاال بين األه��ل واالصدقاء،
ُ
ُ
ُ
وهناك صندوق الذات الذي من خالله تطور وتنمي وتشحن
ذاتك فتجد في داخله اعمال الطاعة لربك واالستثمار آلخرتك
وفيها الوقت الذي تخصصه لتقييم وضعك وتصحيح مسارك
وتأمل مشوار حياتك ،كما وتجد صندوق العمل يتضمن الرحلة
المهنية بحجمه الضخم والذي اخذ حيزا كبيرا في حياتنا
وناقوس الخطر يدق عندما يأخذ حيزه مكان باقي الصناديق.
عزيزي ..في صندوق العمل اسعى بأن تكون ذكيا في مشوار
حياتك المهنية تبني اسلوب التفوق للوصول الى النتيجة التي
تريدها بأقل جهد ممكن ،اسلوب يسخر لك طريق االستثمار
بطاقات من يعملون معك وادارة طاقتك كي تجني ثمر ما
تريده ،وان كانت التحديات وحجم العمل هي محمد علي كالي
فكن انت خصما ذكيا تعمل افضل ما تستطيع وال تقع في
وهم الكمال وتحاول حتي تهزمك هذه التحديات وتذكر بأن
الكمال هلل وحده.

جمال الحمود

وجهة نظر

Twitter/Instagram: JAlHumoud

وقفة

اصحوا ..الدولة الرعوية انتهت
ال الحكومة قادرة وال الناس مقتنعون بان اصالح األوضاع االقتصادية
والمالية للبلد غير ممكن ،وان الدخل تراجع والمصروف زاد والعجز
كبر .والكل «حايس» وال يحس واليفهم وال يريد ان يفهم ان الدولة
الرعوية انتهت .ال الحكومة وال المجلس وال الناس يقبلون ويقدرون
على التفكير حتى ً في كيفية اصالحه.
العيب فينا جميعا في طريقة التفكير وفهم حقيقة الحالة التي
يمر بها وضعنا« .اهلل يخلف علينا» لم نعد نفكر كيف كنا وكيف
اصبحنا قبل ان يأتي اليوم الذي ال ينفع فيه الندم؟ فقط فكروا
في خطورة عامل الزمن .ومتى نستوعب كيف كان دخلنا يزيد
على مصروفنا؟ لم نغضب بل ارتحنا ولعبنا وضحكنا .ولكن
رغم تراجع الدخل عن مصروفنا «عفسنا الدنيا» واصرينا على
االستمرار الجنوني في الصرف والتبذير.
ّبسكم اصحوا من حلمكم ،ولى زمن العبث بمستقبل وحقوق البلد

شدوا الحزام وليس لكم غير االعتراف بعجزكم .اليوم يومكم يا
مجلس ويا حكومة ويا ناس التخذلوا اجيالكم المسكينة القادمة.
مالكم غير هذا الطريق الصعب المطلوب للمستقبل فهبوا واتحدوا
لرفعته وعزته ،فعزتكم من عزتة ورفعة شأنه .اصحوا ليس لكم
غير التسليم بحقوقه واهدافه المطلوبة والمستحقة ،فالزمن ليس
في صالحكم وهو شهيد على مدى جديتكم في اصالح الحال.
لقد فاتنا من الخير الكثير يوم كان الدخل وفيرا واليوم وبعد ّ
تغير
االوضاع واتساع العجز مازلنا مستمرين في العبث في مستقبله.
فيا حكومة وي��ا مجلس اتفقوا على الطريق ال��واض��ح ال�م��دروس
للمستقبل .قبل ان تقع الفاس في الراس.
وف��ي النهاية اطلب من اهلل ان يهدي الجميع في التفكير الجدي
والمهم في اصالح حال هذا البلد المسكين الطيب.
واهلل المستعان.

حامد السيف

نبض القلم

هكذا الحكومة تريد الديموقراطية
كنت ف��ي زي��ارة دوري ��ة الح��د ال��دواوي��ن للسالم على صاحبها
ورواده��ا ،واذا بي اشاهد ما ال يصدق .كان الحضور بالمئات
داخل الديوان والطوابير مستمرة في ممرات الديوان لدرجة جلس
البعض خارجها.
ليس هذا هو الموضوع.
الموضوع في الحضور فهنالك المقعد ،والعاجز ،والمريض ،والذي
يسعى للحصول على موافقة العالج بالخارج ،وهنالك صاحب
هموم التوظيف الحد ابنائه ومنهم من يحمل هموم اسرته ،ومنهم
من يحمل هموم ديونه المتراكمة التي تهدد سجنه ،ومنهم..
ومنهم ..ومنهم الكثير.
ما شاهدته بعيني ازعجني جدا ،لمنظر ال يليق بمواطنين كويتين
لديهم هموم كثيرة يعيشون في ظل حكومة غنية وتملك الثروات
الهائلة توزعها على دول فقيرة.
كيف لحكومة كحكومة دولة الكويت يكون فيها المواطن الكويتي

بأمس الحاجة لبعض الخدمات األساسية والتي من المفروض ان
ً
تقوم بها الحكومة وبلمسة زر ،بدال من اذالله للذهاب الى اعضاء
الخدمات وتحمل معاناة ترخيص النفس واذاللها لألعضاء؟
هل الحكومة تتعمد ذلك لتجعله من عناصر نجاح عضو الخدمات ؟
هل الحكومة فقيرة لدرجة ال تستطيع معها حل مشاكل بعض
المواطنين المحتاجين ؟
هل الحكومة غافلة عن هموم الشارع الكويتي ال��ذي يئن بآالم
الحاجة وإن كان نوعها ؟
ً
رسالتي الى الحكومة بالتحرك فورا من خالل اجهزتها والممثلة
في وزاراتها للتقرب الى هموم المواطنين وسد احتياجاتهم وهي
قادرة على ذلك ،بدليل ان اغلب هؤالء تتم الموافقة على طلباتهم
عبر عضو الخدمات فقط ،على ان يكون الثمن هو صوت المواطن
الضعيف صاحب الحاجة في صندوق االنتخاب.
هكذا اصبحت الديموقراطية تدار اليوم في الكويت؟
E-maile :ahr631@gmail.com
TWITTER: adeeel63
INSTAGRAM: alroumiadel

د .عادل حمد الرومي

رأي

أهمية األندية الطالبية
ُ
األندية الطالبية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
شغل ً
ت ً
طالبية ممتازة في الجامعة ،حيث
ً
دورا كبيرا في خلق بيئة ً
اصبحت تلك األندية مصدرا مهما في تعزيز الطلبة وتزويدهم
بخبرات عملية وميدانية تساعدهم في سوق العمل ،وباتت
تالمس بشكل مباشر احتياجات الطالب الجامعي من خالل
تسليطها الضوء على جميع احتياجاته سواء كان في ّ
الحيز
األك��ادي�م��ي او االج�ت�م��اع��ي .كما يضفي ال�ت�ن��وع ف��ي األن��دي��ة
الطالبية روح التنافس الشريف .تبدأ األندية عملها مع بداية
مؤمنة باألنشطة الطالبية ودوره��ا خالل
كل ع��ام دراس��ي ً
العام الدراسي .ودائما ما كانت النوادي تسعى الى تشجيع
الطلبة وتنويرهم بأهمية العمل التطوعي.
وم��ن المؤكد ان دور األن��دي��ة الطالبية ال يختصر فقط في
حدود جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ،بل ان النوادي
الطالبية تسهم ف��ي تحقيق ون�ش��ر اه��داف�ه��ا داخ��ل وخ��ارج
الجامعة والكويت .على سبيل المثال ،عملنا نحن في نادي
التسويق حملة افطار صائم بالتعاون مع ن��ادي العالقات

العامة في شهر رمضان المبارك حيث قمنا بتوزيع عدد
 ٧00وجبة للمحتاجين .كما ش��ارك��ت العديد م��ن ال�ن��وادي
الطالبية في حمالت كانت تقام في خارج دولة الكويت مثال
على ذلك ،اقامة نادي العالقات العامة ً في الجامعة رحلة اغاثية
في الحدود التركية السورية تحديدا في منطقة اورفا تحت
شعارً اغيثوا شعبها.
ودائما ما سعينا نحن في نادي التسويق على تحفيز الطالب
والطالبات في الجامعة على اقامة انشطة في داخ��ل الحرم
الجامعي لكي نساعدهم على توسيع نطاق التعلم خارج االطار
األكاديمي .ومن خالل هذه األنشطة ،شاركنا مع مكتب حياة
الطالب ،المسؤول عن األندية الطالبية ،في احتفاالت العيد
الوطني وعيد التحرير ،وقمنا بعمل دورات ع��ن التسويق
بشكل خاص والعلوم االدارية ًبشكل عام.
وأود ان اؤك��د ان اب��واب�ن��ا دائ�م��ا مفتوحة لالنضمام لنادي
ال�ت�س��وي��ق ،ف��ان التجربة الحياتية المكتسبة اث�ن��اء سنوات
الدراسة على قدر كبير من األهمية ومتممة للخبرة األكاديمية.

عبدالرحمن علي العبيدي

رئيس نادي التسويق
بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

قردة «الشمبانزي» على مقاعد البرملان!
تحدثنا بقدر من االسهاب قبل اسبوعين عن كيف ولماذا
تتعرض الديموقراطية الليبرالية في الغرب للضغط وللضرب
ما ادى الى تراجعها؟
وكما هو معروف فان البرلمانات هي القلب والعمود الفقري
للنظام الديموقراطي ،وفي بريطانيا ،ام الديموقراطية الغربية
ومهدها وحاضنتها ،فان البرلمان فيها يمر اآلن بمرحلة
حرجة ومقلقة من االنقسام والتشرذم وسيطرة االنفعاالت
والنقاشات الحادة على اعماله وباألخص حول موضوع
«بريكست» او خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي؛ الى
درجة ًان رئيس مجلس العموم جون بيركو وصف الحالة
مؤخرا بأنها «أسوأ جو يشهده البرلمان» وبالنتيجة فقد
اصبح اداء البرلمان وأعضاؤه يتعرض المتعاض وتذمر
المجتمع البريطاني وتهكمه وتنذره وسخريته.
واذا كان الفن هو نبض حياة المجتمعات ومرآة لمتغيراتها
الفكرية؛ فقد صادف وجودي في لندن األسبوع الماضي
االعالن عن عرض لوحة زيتية كبيرة في المزاد العلني في
الثالث من هذا الشهر .وقد نظمت المزاد دار «سوذبيز» وهي
مؤسسة مرموقة متخصصة في اجراء المزادات لألشياء
والمقتنيات األثرية او النادرة او المميزة.
اللوحة رسمها الفنان البريطاني الغرافيتي «بانكسي»
واسمها «ديفولفد بارلمنت» او «البرلمان المنحدر» يصور
فيها الفنان قاعة البرلمان البريطاني وقد مأل مقاعدها
قردة من فصيلة «الشمبانزي» .وقد اهتمت جميع وسائل
االعالم البريطانية بهذه اللوحة ،وأكد المتخصصون في
الفن والسياسة انها تعكس الواقع ،وأنه لن يكون هناك وقت
افضل من هذا الوقت لطرح هذه اللوحة للمزاد ،فقد تحول
ما يدور في البرلمان البريطاني خالل األشهر واألسابيع
بالنسبة
القليلة الماضية الى مسلسل تلفزيوني درامي ليس
ً
للمملكة المتحدة فقط بل بالنسبة لكل اوروبا والعالم ايضا.
وقال رئيس قسم الفن المعاصر في دار سوذبيز« :نحن
نشير هنا الى تراجع مستوى اقدم ديموقراطية برلمانية
ف��ي ال�ع��ال��م ال��ى س�ل��وك ح�ي��وان��ي ن�ش��اه��ده ع�ل��ى ش��اش��ات
التلفزيون» .وكان من المتوقع ان تباع هذه اللوحة بسعر
يتراوح بين  ١.5و 2.5مليون جنيه استرليني ،اال انها بيعت
بقيمة وصلت الى اكثر من  9.8ماليين جنيه استرليني.
حالة االنشقاق والتخبط التي يمر بها البرلمان البريطاني
نتجت عن فشل مجلس العموم في اتخاذ القرار والموقف
الحاسم لتنفيذ نتيجة استفتاء  20١٦واالنتقال ببريطانيا
الى مرحلة ما بعد «بريكست» ،او ما بعد عضوية االتحاد
األوروبي ،كما انها نتجت في األساس عن تصاعد التيارات
الشعبوية واليمينية المتطرفة التي يمثلها في بريطانيا
رئيس الوزراء بورس جونسون وجماعته ،وهو تطور ادى
الى تصاعد الصراع واالنشقاق في المجتمع البريطاني
وأصبح المشهد بالفعل يدعو الى التندر والسخرية والى
التذمر والقلق.
بريطانيا تمر اآلن ب�م��أزق سياسي ،فالشعبويون مثل
الطائفيين واألصوليين والقوميين يجلبون معهم االنشقاق
والصراعات في المجتمعات ،ورغم رسوخ وتجذر الممارسات
والحياة الديموقراطية في بريطانيا فانها ليست محصنة
ولم تشذ عن هذه القاعدة فأصبحت التطورات في الساحة
السياسية البريطانية تنذر بتغيرات جذرية.
والبريطانيون ح��ائ��رون ،فقد ت�س��رب وت��وغ��ل االنشقاق
الى اعلى المؤسسات الدستورية ،رئيس الوزراء
والصراع ً
الملكة يقضي بتعليق اعمال
عليه
صدقت
�را
اص��در ام�
ً
البرلمان لشهر واحد استعدادا وتوطئة لحسم موضوع
مجلس العموم رفضوا األمر
«بريكست» ،اال ان اعضاء
ً
واع�ت�ب��روا ه��ذه الخطوة ت�ج��اوزا ل��دور البرلمان وانتهاكا
البريطاني ،ورفعوا القضية
وتهديدا للنظام الديموقراطي
ً
الى المحكمة العليا التي اصدرت حكما الشهر الماضي
بالغاء القرار ،وأك��دت فيه ان ال��ذات الملكية قد ُدفعت الى
غير دستوري.
التصديق على قرار ً
وبما انه ليس محظورا في السياسة نبش القبور وفتح
الملفات القديمة عند الضرورة ،فقد وجه معارضو جونسون
تهمة الفساد له على خلفية جريمة جنائية محتملة تتعلق
بسوء استخدام منصبه ،وتتلخص التهمة في ان سيدة
األعمال األميركية جينيفر اركوري تلقت معاملة خاصة
م��ن صديقها جونسون عندما ك��ان عمدة لمدينة لندن
في األعوام من  2008الى  ،20١٦حيث الحقها بالبعثات

التجارية التي كان يقودها ،وأن شركتها ،نتيجة لذلك ،تلقت
آالف الجنيهات على هيئة منح مالية.
ان الساسة البريطانيون يدركون عدم صالحية جونسون
لمنصب رئيس وزراء بريطانيا العظمى ،اال انهم ال يجدون
اي خيار آخر افضل منه ،وهم لذلك وعلى كل حال يفضلونه
على ال�ب��دي��ل ال��وح�ي��د وه��و منافسه رئ�ي��س ح��زب العمال
البريطاني «جرمي كورباين» ال��ذي يعد الناخبين باتباع
سياسات شديدة االنحراف لليسار عندما يتقلد سدة الحكم،
وتعهد باتخاذ وتنفيذ خطوات وقرارات تشمل مصادرة
ِ % ١0من اسهم الشركات الكبرى لصالح الدولة ،واجراء
عمليات تأميم كاسحة ،والغاء المدارس الخاصة بضمها
الى سياق التعليم الحكومي ،وتقنين نظام اربعة ايام عمل
فقط في األسبوع ،وغيرها من الوعود المقلقة للكثيرين.
وقد اكدت مجلة ال� «ايكونوميست» البريطانية في عددها
األخير« :أن األقدار قد شاءت ان تواجه بريطانيا في هذه
المرحلة الحرجة الخيار بين اس��وأ رئيس وزراء وأس��وأ
رئيس للمعارضة في تاريخها».
حيال هذا المشهد يمكننا ان نتوصل الى جملة من التساؤالت
والخالصات والعبر اهمها؛ ان الديموقراطية الليبرالية تمر
اآلن بمرحلة اختبار عصيبة او احتضار في الغرب وغيرها
من الدول ،وأن هناك تمردا متزايدا على المؤسسات والصيغ
القائمة وعلى السياقات التقليدية ،وأننا ربما كنا منبهرين
الغربية،
ومنخدعين بما كنا نظنه او نصفه بالقيم والمبادئ
ً
الديموقراطية وصناديق االقتراع ال تشكالن عائقا
ً
وأن ً
او سدا منيعا في وجه التطرف بل انهما الجسر والنفق
الذي عبر من خالله المتطرفون الى كراسي الحكم ،هكذا
فعل هتلر وموسوليني وع �ش��رات غ�ي��ره��م ،وه�ك��ذا فعل
االخوان المسلمون في مصر ولو لفترة قصيرة .وهذا ما
حصل ويحصل في ايران وتركيا ،وهكذا فعل الشعبويون
والمتطرفون للوصول الى كراسي الحكم في عدد متزايد
من الدول األوروبية والواليات المتحدة والهند وغيرها ،كما
يمكننا ان نستنتج ان السياسة لم تعد في حاجة الى عمالقة
وقامات سامقة ،وأن الساسة لم يعودوا في حاجة الى لبس
األقنعة والتظاهر باالستقامة والنزاهة واالتزان والرزانة ،وأنه
ال مانع من ان يظهروا على حقيقتهم ويكونوا مشاكسين
ومناكفين ومتقلبين او حتى ًكذابين ،وال مانع من التنكر
للقيم والمبادئ ولم يعد مستنكرا انتهاك األساليب واألعراف
والتقاليد السياسية والدبلوماسية المستقرة.
ويمكننا كذلك ان نتساءل هل الغرب يعيش اآلن في حالة
انقالب على قيمه ومثله كردة فعل طارئة تجاه تحديات العولمة
واالرهاب والبطالة المتفاقمة وتدفق المهاجرين؟ ام في حالة
«ردة» واستيقاظ واستنهاض لغرائز ظننا انها اندثرت؟ الم
تكن ممارسات االستعباد واالستعمار والتمييز والتهميش
واالقصاء بضائع غربية في األساس ،نحن العرب كنا من
من الزمن؟ أليست الشعبوية بضاعة
بين ضحاياها لفترة ً
غربية في األساس ايضا انتعشت وازدهرت في اوروبا في
القرن الماضي بشكل واضح والفت وتصادمت مع قوى
المجتمع فيها فنشبت الحروب الكونية التي خلفت الدمار
وحصدت الماليين من ارواح البشر؟ هل ًاحتاجت اوروبا
الى فترة نقاهة تمكنت من اجتيازها مؤخرا فعادت حليمة
الى عادتها القديمة الى اصلها وتراثها ،وخرج الشعبويون
والغالة المتطرفون من جحورهم ومن خلف استار الظالم
الى النور والى العلن بأعالمهم وبيارقهم وراياتهم وطبولهم
ودفوفهم وسيطروا بسهولة على الساحة والتربة التي كانت
مهيأة في الواقع؟ لذلك فقد لمعت وجوه مثل دونالد ترامب
وبورس جونسون وغيرهما ،وصعدت األحزاب اليمينية
في فرنسا وألمانيا بسرعة وحققت نتائج متقدمة في
االنتخابات ،وهذا ما يؤكد انها تعكس اتجاهات وتيارات
كامنة وقائمة في المجتمع والشارع السياسي ،من بينها
تيارات متطرفة قريبة او شبيهة بالنازية والفاشية.
مع ذلك فمن األفضل ان نكون متفائلين ،وأن نؤمن بأن
المجتمعات الغربية قد تم تضليلها ،وه��ي في األس��اس
م�ق�ت�ن�ع��ة وم��ؤم �ن��ة وم�ت�م�س�ك��ة ًب��ال��دي �م��وق��راط �ي��ة وقيمها
ُومبادئها ،وأن�ه��ا س�ت��درك حتما ب��أن ديموقراطيتها قد
وسلبت ُ
ظلمت واختطفت ُ
وج��ردت من قيمها ،وأن هذه
المجتمعات ستنتفض وتهب لتخليص وتطهير وتحرير
ديموقراطيتها واستعادتها واعادة االعتبار اليها بالطرق
والوسائل السلمية والدستورية.
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