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العرب في عين العاصفة
األف� ��راد .وب�م��ا تعنيه م��ن ان�ت�ف��اء قيم
التكافل واملساواة والتضامن .وأفهم
أن اإلسالميني ّ
يشددون على التنديد
ب��األوض��اع السياسية واالقتصادية.
كما أن تركيز حمالتهم االنتخابية
ع �ل �ي �ه��ا ك � ��ان م ��ن ع ��وام ��ل ح�ص��ول�ه��م
ع �ل��ى أص � ��وات ه ��ذه ال �ف �ئ��ة ال��واس �ع��ة،
التي ظلت محرومة ومقهورة في ظل
ح �ك��وم��ات اح �ت �ق��رت ج ��رأة امل��واط�ن�ين
ع�ل��ى ال �غ �ض��ب ،ع�ل��ى ق ��ول ال ،ب��إي�م��ان
وت �ض �ح �ي ��ة .م� ��ع ذل � � ��ك ،ف � ��إن ال �ث �ق��اف��ة
ال �ح��دي �ث��ة ه ��ي م ��ا ي � ��ؤدي إل� ��ى َو ْع� ��ي
ال �ف��رد ب��ال��ذات وب��ال �ع��ال��م ،وه��ي التي
تبني لحمة العالم العربي الحديث.
م� ��ن ث� ��م ف � ��إن م� ��ا ي� �ه ��دد م �ص �ي��ره��ا ال
ي�ه��دد وج ��ود ال �ح��داث��ة ب�م�ف��رده��ا ،بل
يهدد مصير الوعي بالذات من جهة،
وباآلفاق املستقبلية للعالم العربي،
بعمقه التاريخي وتنوعه االجتماعي
واللغوي والثقافي ،من جهة ثانية.
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مشكل اإلسالميني األساسي هي أنهم
ي �ن �ط �ق��ون ب��اس��م إس�ل��ام ال ت��اري �خ��ي،

وي �ت �ن��اف��ى م ��ع اإلس �ل ��ام ال �ح �ض��اري،
ف��ي ك��ل منطقة على ح��دة .ل��ذل��ك فهو
ج ��واب إي��دي��ول��وج��ي ،ف��ي ف �ت��رة أزم��ة
ال �ق��وى ال�ت�ق��دم�ي��ة وال �ي �س��اري��ة ،س��واء
ف� ��ي ع�ل�اق �ت �ه ��ا م� ��ع امل �ج �ت �م ��ع أو م��ع
ال�غ��رب .وه��و يلتقي في الوقت نفسه
ــ منذ الثمانينيات ــ مع ما عرف عبر
العالم باسم «ع��ودة ال��دي��ن» .اإلس�لام
السياسي ت��أوي��ل ح��رف��ي ،ينطلق من
أسبقية امل�ع�ن��ى ال��واح��د ع�ل��ى املعنى
املتعدد .لهذا ،كان ملجأ فئة ال تلتفت
إل��ى ت��اري��خ املجتمعات ال�ع��رب�ي��ة ،في
ض� ��وء ث �ق��اف �ت �ه��ا وح� �ض ��ارت� �ه ��ا ،وف��ي
ض � ��وء ت �ف��اع �ل �ه��ا م� ��ع ث� �ق ��اف ��ة ال �ع��ال��م
ف��ي ال �ع �ص��ر ال �ح��دي��ث .وه ��ي ال�ن�ق�ط��ة
املحورية لحركة التحديث عبر العالم
ال� �ع ��رب ��ي .م� ��ن ث � ��م ،ف � ��إن اإلس�ل�ام �ي�ي�ن
ج � � ��اءوا م ��ن خ � ��ارج س� �ي ��اق ت��اري �خ��ي
وحضاري في آن معًا.
ب ��دأ ال �ت �ع��ارض ب�ي�ن ح��رك��ة ال�ت�ح��دي��ث
وب � �ي ��ن اإلس� �ل��ام � � �ي� �ي��ن ،م � �ن� ��ذ س� �ق ��وط
ال �خ�ل�اف��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة وظ �ه ��ور ح��رك��ة
اإلخ��وان املسلمني في مصر .وال تزال
ه ��ذه ال �ح��رك��ة ت�خ�ت�ل��ف ع��ن ال�ح��رك��ات
اإلس�لام�ي��ة ف��ي امل�غ��رب ال�ع��رب��ي ،التي
ب��ات��ت ت�م�ي��ل إل ��ى ال �ن �م��وذج ال �ت��رك��ي.
وإذا ك� ��ان اإلس�ل�ام� �ي ��ون ق ��د اق �ت��رب��وا
ً
ق �ل �ي�لا أو ك �ث �ي �رًا م ��ن ال��وه��اب �ي��ة ،ف��إن
ّ
الربيع العربي علمهم كيف يراعون
األوض� � ��اع امل �ح �ل �ي��ة وع � ��دم االن �س �ي��اق
وراء اإلغراءات اإليديولوجية .إن أهم
خصائص الربيع العربي هي تمكنه
م ��ن ال�ت�ع�ب�ي��ر ع ��ن ال ��واق ��ع ال�س�ي��اس��ي
وامل�ج�ت�م�ع��ي ان �ط�لاق��ًا م��ن امل �ح �ل��ي ،ال
م ��ن امل �ش �ت��رك ال �ع��رب��ي ،ك �م��ا ع��ودت�ن��ا
الحركات القومية السابقة .فالتحول
إل��ى م��ا ه��و م�ح�ل��ي ،م��ن أه��م عناصر
التفاف فئات واسعة من الشعب حول
الشبان وثورتهم.
من هنا فإن انتصار اإلسالميني أبان
عن االختالف بينهم بقدر ما أبان عن
تضامنهم بعضهم م��ع ب�ع��ض .وه��و

اخ� �ت�ل�اف س �ي�ن�س �ح��ب ع �ل��ى م��وق�ف�ه��م
ً
مستقبال من الثقافة الحديثة ،حسب
األوض ��اع املحلية ال�ت��ي سيكون عدم
اع �ت �ب��اره��ا م ��ن ق �ب �ي��ل ت �ك��ري��س ث�ق��اف��ة
شعبوية ،ذات بعد واح��د هو الجهل.
ّ
إال أنه من الصعب تكهن ما ستصبح
عليه درجة موقفهم من حرية التعبير
ُ
وه � � � ْ�م ف� ��ي ال� �ح� �ك ��م .م� ��ا س �م �ع �ن��اه م��ن
ت�ص��ري�ح��ات ،ع�ل��ى ل�س��ان زع�ي��م حركة
«ال� �ن� �ه� �ض ��ة» ف� ��ي ت ��ون ��س أو «ح� ��زب
ال�ع��دال��ة والتنمية» ف��ي امل�غ��رب يجهر
بما لم يخطر على بال اإلسالميني من
قبل .أو هو يشطب ،نهائيًا اختيارهم
ال �ع �ق��ائ��دي .أق� ��وال ت�ف�ص��ل ب�ي�ن ال�ش��أن
الديني ،كشأن شخصي ،وبني الشأن
السياسي واالجتماعي واالقتصادي.
تصريحات تسير على خطى موقف
ال �ع �ل �م��ان �ي�ين .إن �ه��ا ت��ؤك��د أن ال دخ��ل
للحكومة في االعتقاد الديني ،ما دام
ال يمس علنيًا باألخالق العامة .وهي،
ب�ط�ب�ي�ع��ة ال � �ح ��ال ،ت �ض��ع ح � �دًا ب�ي�ن�ه��ا
وب�ين الجماعات اإلسالمية ،السلفية
والجهادية .إسالم معتدل ،كما تسميه
األدب�ي��ات اإلعالمية والديبلوماسية،
في العالم العربي أو في الغرب الذي
يرعى مصالحه بعني ال تنام .فهل هي
أق��وال من قبيل الحربائية في العمل
السياسي؟
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مع ذل��ك ،فإن االنتصار الديموقراطي
لإلسالميني يعني إلغاء فكرة العروبة
كفكرة ثقافية ،ال كإيديولوجيا قومية،
ألن نهايتها كإيديولوجيا سبق أن
ت �ح �ق �ق��ت ،م �ن��ذ ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات .وآخ ��ر
ص �ي �غ �ه��ا امل �ت �م �ث �ل��ة ف ��ي ح� ��زب ال�ب�ع��ث
ال� �س ��وري ،ت�ت�ع��رض ال �ي��وم ل�لان�ه�ي��ار.
ويعني االن�ت�ص��ار ،أي�ض��ًا ،فشل فكرة
التحديث الثقافي والفني .هذا الجانب
ال يهم الغربيني بقدر م��ا يهم العرب
أن�ف�س�ه��م .اإلس �ل�ام امل �ع �ت��دل ،بالنسبة
إل � ��ى ال � �غ� ��رب ،ي �ع �ن��ي ص �ي��ان��ة ح �ق��وق
امل � ��رأة وح ��ري ��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر ع ��ن امل��واق��ف
األخ�لاق �ي��ة (ك��امل�ث�ل�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة) .أم��ا
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ال� �ع ��رب ،ف ��إن االع �ت��دال
جزئي ،وقد يكون ظرفيًا .إن انتصار
اإلس�ل�ام �ي�ي�ن ي �ف �ي��د أن �ن ��ا ب��اخ �ت �ص��ار،
ننتقل إلى عهد يقف فيه اإلسالميون
وج� �ه ��ًا ل ��وج ��ه م ��ع ال �ث �ق��اف��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال �ح��دي �ث��ة .وج �ه��ًا ل��وج��ه ف��ي التعليم
واإلعالم والثقافة .ومهما كان انفتاح
اإلس�لام�ي�ين ،ومهما بلغ تسامحهم،
فإن هذا االنفتاح والتسامح لن يبطال
مجافاتهم للثقافة الحديثة .خطابهم
الدعوي موجود .وهو قائم على بتر
ت��اري��خ الثقافة العربية وحضارتها،
وم � ��ن غ� �ي ��ر امل �ح �ت �م��ل أن ي� �ت� �ب ��دل ف��ي
ش�م��ول�ي�ت��ه .بمعنى أن تصريحاتهم

املتعلقة بفصل الديني عن السياسي
واالقتصادي واالجتماعي ال تسندها
ثقافة وال ممارسة .فما الذي يساعدنا
على أن نفهم قول زعيم «حزب العدالة
والتنمية» في املغرب ،عندما يضيف
ب ��أن ��ه س �ي �ح �م��ي ع�ل�اق ��ات امل� �غ ��رب م��ع
أروب � ��ا ،ال ألن �ه��ا اق �ت �ص��ادي��ة ف �ق��ط ،بل
ألنها أيضًا فلسفية؟
ح�ق��ًا ،ال أح��د م��ن ب�ين املثقفني ال�ع��رب
النقديني ك��ان يتوهم ،قبل ه��ذا ال��ذي
ي�ح��دث ،أن الثقافة العربية الحديثة
تعيش حياة عادية في مجتمعاتنا.
م��ن ه �ن��ا ،ال م �ف��اج��أة .ال �س��اب �ق��ون في
الحكم كانوا بدورهم مناوئني للثقافة
ال �ح��دي �ث��ة .ك ��ان ��وا ي� ��ري� ��دون إخ �ض��اع
امل �ث �ق �ف�ي�ن .ت �ح��وي �ل �ه��م إل� ��ى ش �ح��اذي��ن
ي� �م� �ج ��دون ال� �ح ��اك ��م وال ��زع � �ي ��م .ول �ه��م
ب �ع��د ذل� ��ك أن ي �ك �ت �ب��وا م ��ن امل��واض �ي��ع
اإلنشائية ما يشاؤون .وفي مناوأتهم
كانوا يتركون هامشًا ما.
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وي �ش �ك��ل امل� �غ ��رب ن �م��وذج��ًا ت�ح��دي�ث�ي��ًا
بحد ذاته .عهد محمد السادس يتميز
ب�س�ل�س�ل��ة م��ن اإلص�ل�اح ��ات ال�ج��ري�ئ��ة.
وم �ب ��ادرت ��ه ب�ص�ي��اغ��ة دس �ت ��ور ج��دي��د
اس� �ت� �ج ��اب ��ت ل � �ص ��وت ث � � ��ورة ال �ش �ب��ان
ول�ق�س��م ك�ب�ي��ر م��ن م�ط��ال��ب «ح��رك��ة 20
ف�ب��راي��ر» ،م��ن دون إراق��ة دم��اء .إضافة
إل� ��ى أن امل� �ع ��ارض ��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ال �ت��ي
دشنت مرحلة التناوب السياسي ،هي
التي كانت تملك الثقافة لوقت طويل.
ولكنها ،بخالف املؤسسة امللكية ،ال
تتنازل عن سيطرتها على مؤسسات
ثقافية .هي سعيدة بسيطرة تضاعف
م��ن ب��ؤس ثقافة وعبودية مثقفني .ال
ت�ت�ع��ظ وال ت��ري��د .ه �ن��اك وه �ن��ا ،ظلت
ال� �ث� �ق ��اف ��ة ال� �ح ��دي� �ث ��ة م � �ح � �ص ��ورة ف��ي
ف�ئ��ة ي�ض�ي��ق ع��دده��ا ،ي��وم��ًا ب�ع��د ي��وم.
م�ن�ف�ي��ة ف��ي ال �ب��رام��ج التعليمية وف��ي
ال� �ح� �ي ��اة ال� �ع ��ام ��ة .وه � ��ا ه� ��ي ال �ع��ومل��ة
تبسط سلطتها .حتى شبان الثورة
ال يكادون يعرفون ثقافة الكتاب وال
الثقافة الفنية.
ن � �م� ��وذج امل � �غ� ��رب ص �ي �غ��ة م� ��ن ص�ي��غ
االختالف ال��ذي ال سبيل لإلسالميني
امل �غ��ارب��ة ل�ت�ج��اه�ل��ه ،وه ��م يتسلمون
ال�ح�ك��وم��ة .ي�ع�ن��ي أن علينا أال نعمم
التحليل وال االستنتاج .فاإلسالميون
املغاربة ال يملكون ثقافة من إنتاجهم
ي� ��واج � �ه� ��ون ب� �ه ��ا ال� �ث� �ق ��اف ��ة امل �غ��رب �ي��ة
ّ
ال �ح��دي �ث��ة .ك �م��ا أن ال �ح��رك��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة
ال يمكن أن ت�ك��ون م�ح��اي��دة ت�ج��اه أي
م��وق��ف ي �ن��ال م��ن ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر .رد
الفعل سيكون قويًا ،رغم أن هناك من
سيفضل التصالح واملهادنة .إال أن رد
الفعل ال يكفي .فما نحتاج إل�ي��ه هو
الفعل .وهنا تطرح األسئلة الصعبة

صفات التنازل وال�ت��درج نحو ملكية
برملانية منشودة ،وكله في ما يصفق
له حزب العدالة والتنمية ذو األغلبية
وي�س�م�ي��ه س �ي��اق «اإلص�ل��اح ف��ي إط��ار
االس � �ت � �ق� ��رار» ال � ��ذي ي �ط �ب��ع ال �ن �م��وذج
املغربي للربيع العربي.
ل ��م ي �ظ �ه��ر امل �ث �ق �ف��ون وامل� �ب ��دع ��ون ف��ي
املغرب ،لحد اآلن ،باستثناءات معزولة
وض �ح �ل��ة ،أي رد ف �ع��ل م �ن ��اوئ ي��ذك��ر
ع �ل��ى امل ��وق ��ع ال �ج��دي��د ل�لإس�لام��وي�ين،
ال ب��االس �ت �ن �ك��ار وال ال �ت �ح �ب �ي��ذ ،وإن
ُوج ��د م��ن ي�ت�ج��اوب م��ع ه ��ذا ال��وض��ع،
بسبب الخيبة م��ن ح�ك��وم��ات سابقة
عمل فيها «التقدميون» ،وألن شعار
اإلص�لاح وتخليق الحياة السياسية

وم�ح��ارب��ة ال�ف�س��اد ي�غ��ري كثيرين .ثم
إن ال ��وق ��ت م �ب �ك��ر ألي م��وق��ف م�ض��اد
رغم أن «جيوب املقاومة» االقتصادية
وال� �ح ��زب� �ي ��ة امل � �ن ��اوئ ��ة ال� �ت ��ي خ �س��رت
االنتخابات ،وأدانها الناخبون ،بدأت
تشهر سيوفها للعلن .يبدو املثقفون
امل �غ��ارب��ة ال��رص �ي �ن��ون وامل �س �ت �ن �ي��رون
اآلن عموما ف��ي ح��ال��ة ت��أم��ل ،وه��م من
الحكمة بحيث ال يستطيعون معاداة
ق� ��رار ص �ن��ادي��ق االق � �ت� ��راع ،وب��ال �ت��ال��ي
م �ن��اص��رة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة م��ن ج��ان��ب
واح��د ،إذا ك��ان��وا حقا ديموقراطيني.
وف� ��ي اآلن ،ف��إن �ه��م ب� � ��دؤوا ي�ن�ب�ع�ث��ون
إلط�ل��اق م �ش��اري��ع ف �ك��ري��ة ون�ه�ض��وي��ة
وس� �ي ��اس� �ي ��ة ،أي � �ض� ��ا ،م� �ت� �ج ��ددة وه ��م

ي �ش �ع��رون أن �ه��م خ �س��روا ره ��ان ��ًا ،ول��م
ي��رت �ب �ط��وا ب��ال �ق��در ال �ك��اف��ي ب��ال�ق��واع��د
الشعبية التي عرف اإلسالميون كيف
ّ
ويبيئونها
يربونها على طريقتهم
وفق مشروعهم ،وقد أفلحوا ،لكن إلى
متى؟
إن �م��ا ينبغي ال�ت��أك�ي��د أن ه �ن��اك يقظة
ل ��دى ال �ج �م �ي��ع ،ف��امل�ج�ت�م��ع امل ��دن ��ي في
املغرب ،بأطيافه وتمثيالته املختلفة،
واملثقفون واملبدعون املستنيرون في
ريادته ٌّ
حي وحريص على مكتسبات
ال�ح��داث��ة وال�ح��ري��ات ال�ف��ردي��ة واملضي
قدمًا بالثقافة الديموقراطية وتحقيق
مثلها الحقيقية ال الشكلية .وال نظن
أن الحركة اإلسالموية ،حتى وميزان

خطابهم الدعوي
موجود .وهو قائم
على بتر تاريخ الثقافة
العربية وحضارتها

ل�ش��رع�ي��ة س�ي��اس�ي��ة وه ��ي ال �ت��ي تقف
ع� �ل ��ى أرض� � �ي � ��ة ش ��رع� �ي ��ة م �ج �ت �م �ع �ي��ة
وتاريخية صلبة ،ولتنتقل اليوم في
خضم التغير املشهود للعالم العربي
إلى سدة الحكم مباشرة ،لكن بتفاوت
كبير مع ما يحدث في تونس وليبيا
ورب �م��ا غ �دًا ف��ي م �ص��ر .ي��رج��ع السبب
إلى أن املغرب ال يعيش تقاطبًا ثنائيًا
م �ح �س��وم��ًا ب�ي�ن ي �م�ي�ن وي � �س ��ار ،وإل ��ى
ص� � ��دارة ال �ح �ك��م وب �ق��ائ��ه ب ��رض ��ا ع��ام
َ َ
وح��ك �م��ا ب�ين الجميع
م��اس�ك��ا ل�ل��زم��ام
ف��ي آن ،وق ��د أش ��رف ب��ده��ائ��ه وح�ن�ك��ة
خ �ب��رائ��ه ع�ل��ى وض ��ع دس �ت��ور ج��دي��د ــ
ق��دي��م ح��ري��ص ع �ل��ى ت �ح �ص�ين ق��وت��ه،
ف�ي�م��ا ال ي �م��ان��ع ف��ي ال�ت�ح�ل��ي ببعض

ال �ت ��ي ه ��ي م ��ن ص �ل��ب أس �ئ �ل��ة ع��وائ��ق
التحديث ف��ي امل �غ��رب ،أو عبر العالم
العربي.
.8
وما يبقى واضحًا ،برأيي ،هو مقاومة
نخبة من املثقفني األف��راد ،في املغرب
أو ف ��ي ع �م��وم ال� �ب�ل�اد ال �ت��ي ت�س�ي��ره��ا
ح �ك��وم��ات إس�ل�ام �ي��ة .ال أن �ت �ظ��ر أك�ث��ر
م��ن م �ق��اوم��ة ه ��ذه ال�ن�خ�ب��ة ،امل �ح��دودة
ال �ع��دد ،ب��األع �م��ال وامل��واق��ف ال�ن�ق��دي��ة.
ّ
ستستمر ف��ي اختياراتها التي
فهي
ك��ان��ت ل �ه��ا م��ن ق �ب��ل ،ح �ي��ث ال ت��أج�ي��ل
للحوار مع ال��ذات ومع اآلخ��ر .وأعتقد
أن م��ؤس �س��ات ث �ق��اف �ي��ة ح � ��رة ،للنشر
واإلنتاج ستظل هي األخرى متشبثة
بمساندة هذه النخبة املثقفة املقاومة.
مصاعب التحديث الثقافي ستزداد.
وال ش ��يء ي�ض�م��ن أن ت �ك��ون م�ق��اوم��ة
نخبة محدودة العدد كافية ملواجهة
توسيع الفجوة ب�ين الثقافة العربية
ال�ح��دي�ث��ة وامل�ج�ت�م��ع ،أو بينها وب�ين
جيل املستقبل .مقاومة ف��ردي��ة .نعم،
لكنها تحتمي ب�ص��وت ال�ش�ب��ان وه��م
يستأنفون النشيد.
* كاتب وشاعر مغربي

ال �ق��وى االن�ت�خ��اب��ي ل�ص��ال�ح�ه��ا ،ق ��ادرة
ع �ل��ى زع��زع��ة ت ��وازن ��ات ق��ائ �م��ة وخ�ل��ق
أي م�ن��اخ تخويف تجاهها ،ت ��درك أن
م�ع��رك�ت�ه��ا ف��ي ال��واج �ه��ة االق �ت �ص��ادي��ة
ب��ال��درج��ة األول � ��ى ،أم ��ا ال�ف�ن��ان��ة لطيفة
أح��رار فلها أن تعري ساقيها حيثما
يطيب وكما يحلو لها ،فها هو وزير
االت �ص��ال اإلس�ل�ام��ي ي��دش��ن م�ه��رج��ان
طنجة السينمائي بابتسامة منشرحة،
وه ��ا ه ��م وزراء ال �ع ��دل وال�ت�ن�م�ي��ة في
ح�ك��وم��ة ع �ب��داإلل��ه ب�ن�ك�ي��ران يفصلون
ب ��دالت «ع�ل��ى ق��د امل �ق��ام» ،ب��ل يتخلون
ع��ن ع�ب��وس�ه��م وه ��م ي �ش��ذب��ون لحاهم
بالتدريج عند حالق جديد.
* كاتب مغربي
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