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خالفة كاذبة .و�إن كانت �أجزاء كبرية من �سوريا والعراق
تعد مناطق حا�ضنة للتطرف الداع�شي ،فهذا ال يعني
�أن ال�ت�ط��رف ال ي�ت�غ��ذى م��ن رواف ��د خ��ارج �ي��ة ،وخ��ا��ص��ة
م ��ن اجل��ال �ي��ات امل���س�ل�م��ة يف �أوروب � � ��ا .وت �ت �ح��دث امل��ؤل�ف��ة
ع��ن دواف ��ع خمتلفة ،جتعل ال�شباب امل�سلم ينخرط يف
�صفوف داع�ش .وتلك الدوافع لي�ست بال�ضرورة ناجتة
عن العطالة� ،أو التهمي�ش� ،أو حتى التمييز ،و�إمن��ا عن
رغبة ال�شباب يف البحث عن �شيء جديد يف حيواتهم،
في�سهل جذبهم �إىل �صفوف املتطرفني ،الذين يرفعون
�شعار اخل�لاف��ة ال�ب�راق .جتيب غ��وراك � -سو�سنوف�سكا
عن �أ�سئلة �صعبة تتعلق بالتطرف والإرهاب ،وت�ستدعي
�رح��ا واف � ًي ��ا ل�ل�ت�ف��ري��ق ب�ي�ن الإره � ��اب،
ه ��ذه الأج ��وب ��ة � �ش� ً
والكفاح الفدائي امل�سلح لتحرير الأر���ض �أو الدفاع عن
ال��وط��ن .وم��ن ن��اح�ي��ة �أخ ��رى ،ت���س��رد م�ع��اين اجل �ه��اد يف
ال���ش��رع الإ��س�لام��ي م��وث�ق��ة �أن�ه��ا ال تقت�صر ع�ل��ى املعنى
ال ��ذي ُي���س� ّوق يف الإع �ل�ام الأوروب � ��ي ،ع�ل��ى �أن ��ه مق�صود
ب��ه احل ��رب امل�ق��د��س��ة .ينبغي ال�ق��ول هنا �أن ه��ذا ال�سرد
�صحيح م��ن ناحية م�ع��اين اجل�ه��اد اللغوية والفقهية،
لكنه ي�صطدم باملعنى ال�سيا�سي ال��ذي تتبناه املنظمات
الإ�سالمية املتطرفة� .أما �أزمة الالجئني ،فيت�سم موقف
امل�ؤلفة منها بالإن�سانية ،وترى �أن املوقف العام املعادي
لالجئني يف بولندا قد فاق املعقول ،مع �أن هذه البالد ال
حتتوي �إال على عدد قليل من املُهاجرين ،وال تقف عند
حدودها ح�شود الالجئني .وحتاول تقدمي حتليل لهذا
الأم��ر ،ف�ترده �إىل �أ�سباب دينية بالأ�سا�س ،واقت�صادية
بدرجة ثانية .لكنها ال ت�برره ،بل تقف �ضده مطالبة
بقبول الهاربني من احلرب على �أ�سا�س �إن�ساين ،ال ديني
�أو ق��وم��ي .فيجب النظر �إىل ال�لاج��ئ  -ح�سب ر�أي�ه��ا -
على �أ�سا�س �أنه �إن�سان يحتاج املُ�ساعدة.
لقد نوق�شت ق�ضية املر�أة امل�سلمة ،وو�ضعها من منظور
ال�شريعة ،با�ستفا�ضة يف �أدبيات �أوروب�ي��ة كثرية ،لكن
العود �إليها ،يف ف�صل م�ستقل من هذا الكتاب ،ي�أخذ
منحنى طريفا يبعدها عن �أجواء امل�ؤلفات التقليدية.
فهي ت��أت��ي على �شكل ح ��وار ،يتقم�ص فيه ال�صحفي
ت�سيغيل�سكي �شخ�صية ال�ب��ول�ن��دي ال ��ذي تع�ش�ش يف
�أفكاره �صورة منطية مزرية عن �أحوال املر�أة املُ�سلمة.
وت�ق��وم حم��اوِرت��ه بتفنيد الأط��اري��ح ال�سلبية ،ومنها
تلك التي ال دخ��ل ل�ل�إ��س�لام بها� ،إذ ه��ي نتاج �أع��راف
وع� ��ادات اج�ت�م��اع�ي��ة حم����ض .ب�ي��د �أن امل��و� �ض��وع ال��ذي
يت�سم ب�أهمية كبرية ،كونه قد يدخل �ضمن امل�سائل
امل�سكوت عنها ،يتمثل يف تناول ق�ضية املثلية اجلن�سية
يف الإ�� �س�ل�ام ،وك��ذل��ك احل �ي��اة اجل�ن���س�ي��ة للم�سلمني،
حيث يخ�ص�ص لهما امل��ؤل�ف��ان ف�صلني ال ب��أ���س بهما
من الكتاب .وت�أتي �أجوبة �سو�سنوف�سكا يف هذا ال�ش�أن
جريئة ،وم�ستندة �إىل �إدراك �أحكام الدين الإ�سالمي،
وجتارب امل�سلمني التي نقلها �إليها بع�ض �أ�صدقائها.
ون�ل�م��ح ت �ك��رارا يف ه��ذي��ن امل�ب�ح�ث�ين مم��ا ورد يف كتاب
ل�غ��وراك � -سو�سنوف�سكا� ،صدر يف ع��ام  2012بعنوان
«امل�ث�ل�ي��ة والإ�� �س�ل�ام» .وق��د ت�ك��ون ال�ع�لاق��ات احلميمة
مو�ضوعا ي�صعب اخلو�ض فيه دائما ،لكنه ي�أتي هنا
على �شكل �أجوبة مقنعة يف معظم احلاالت ،ومع �أنها
تت�شظى �إىل تفا�صيل ك�ث�يرة ،ف��امل��ؤل�ف��ة ال تغفل عن
تناولها بالتمحي�ص والتحليل .ومن ذلك ،النظر يف
ج��زئ�ي��ات ت�ب��دو غريبة بالن�سبة �إىل الأورب �ي�ي�ن ،على

�سبيل امل�ث��ال ال احل�صر ،ع��ادة تقبيل اخل��د عند لقاء
الأ�صدقاء بعد طول غياب.
من الق�ضايا التي يعود �إليهما امل�ؤلفان ،ويفردان لهما
ف���ص�ل�ين ُم���س�ت�ق�ل�ين ،م���س��أل�ت��ان ت�ت�ع�ل�ق��ان ب��امل���س�ل�م�ين يف
�أوروب ��ا ،ويف بولندا حت��دي�دًا .وه��ذا ي��دل على �أهميتهما
امل�ستمرة ،مع �أنهما قد عوجلتا يف م�ؤلفات عديدة باللغة
البولندية .ورغ��م التكرار ال��ذي يعرتي الكالم عنهما،
ميكننا �إيجاد اجلديد واملفيد فيهما ،من خالل النظر
�إىل امل�ح�ط��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ت��ي �أ ّث� ��رت يف ال�ع�لاق��ة بني
اجلاليات امل�سلمة يف القارة العجوز ،واملحيط الب�شري
املغاير لها دينيا وثقافيا .وال�شيء الثابت يف ه��ذا كله
م��وق��ف غ ��وراك � -سو�سنوف�سكا امل�ت���س�ل��ح باملو�ضوعية
وال�ت���س��ام��ح ،احل ��اث ع�ل��ى ف�ه��م الآخ� ��ر ،و�إدراك ال�ت�ن��وع،
رغم الأ�سئلة املربكة التي توجه �إليها يف احلوار .ومنها
الأ�سئلة املتعلقة بالقانون الإ�سالمي ،فعلى �سبيل املثال،
لدى ال�س�ؤال عن القر�آن ،وطبيعة �أحكامه�« ،أقا�سية هي
�أم مُت�ساحمة؟» ترى �أن مثل هذا ال�س�ؤال يجب �أن يوجه
للم�سلمني .ورغ��م حياديتها الظاهرية ،تبدي ر�أيها يف
ال�ف��رق ب�ين ال�سور امل��دن�ي��ة ،وال���س��ور املكية ،متكئة على
ما ا�ستجمعت من معلومات من خالل قراءاتها يف هذا
املجال.
الف�صل احل��ادي ع�شر ُيعالج مو�ضو ًعا ذا �أهمية كربى،
ُتفند فيه ال���ص��ورة النمطية امل�ضللة ال�ت��ي ير�سم بها
الأوروبيون امل�سلمني .و ُتقدم فيه �أجوبة تدح�ض املزاعم
التي تن�سج حول العرب ودينهم ،ومنها ما يتعلق مبا ي�شاع
عن العربي �أنه ي�ضرب زوجته ،و�أ َّن��ه ال يهتم بالنظافة
فال ي�ستحم ،و�أ َّن الإ�سالم متخلف ينتمي �إىل الع�صور
ال��و� �س �ط��ى ،و�أن ك ��ل ُم���س�ل��م م�ت�ع���ص��ب .وت�ت���س��ع حم ��اور
احل ��وار ،فتخرج مم��ا ق��د يبدو م�ساراً
�ساذجا لتالم�س
ً
ف���ض��اءات فكرية معقدة ،منها نقا�ش حتليلي لكتابات
�سلمان ر�شدي� ،صاحب «�آي��ات �شيطانية» ،وحديث عن
ق�ضية امل �خ��رج ث�ي��و ف ��ان غ ��وخ ،ال ��ذي اغ�ت��ال��ه متطرف
م�سلم .ومن املو�ضوعات الطريفة التي يثريها احلوار
يف ف�صل م�ستقل م�س�ألة الثقافة اال�ستهالكية ،حيث
تتنوع الأ�سئلة لتثري نقا�شات ،تتناول تفا�صيل دقيقة
يف عامل املو�ضة ،وخا�صة ما يتعلق بلبا�س امل��ر�أة ،ولعبة

ب��ارب��ي امل�سلمة ،و��ش��راب ال�ك��وك��ا ك��وال .ك��ل ه��ذا ي��أت��ي يف
�شرح واف للنزعة اال�ستهالكية يف حمتواها ال�سيا�سي-
االجتماعي .يتخذ الف�صالن الأخريان طابعا اقت�صاديا،
يدور احلديث فيهما عن البرتودوالر ،والنظام امل�صريف
الإ�سالمي .واحلديث عن النفط يفتح باب حياة املال،
والبذخ ،ويركز على ت�أثري الرثوة يف تغري منط احلياة يف
بلدان اخلليج العربي ،وانعكا�ساته على خمتلف �شرائح
املجتمعات اخلليجية .وجن��د و�ص ًفا �شام ً
ال للم�صارف
الإ�سالمية و�آلية عملها ،ومنطلقاتها التي تتميز عن
غريها ،يف الدرجة الأوىل ،مببادئها الأخالقية .وت�سوق
امل��ؤل�ف��ة بع�ض التفا�صيل ،ال�ت��ي تنظر �إل�ي�ه��ا كطرائف
حتدث يف م�سرية عمل البنوك الإ�سالمية ،ومنها على
�سبيل امل �ث��ال �أن امل���ص��ارف الإ��س�لام�ي��ة يف ُع �م��ان تخدم
الن�ساء م��ن خ�لال ك��وى خا�صة ،وب��ذل��ك ي�صبح طابور
االنتظار �أقل بكثري مما هو عليه عادة.
ينتهي الكتاب بثبتني �ضم �أولهما نبذة عن ال�شخ�صيات
ال �ت��ي ورد ذك��ره��ا يف ال �ك �ت��اب ،وح ��وى ث��ان�ي�ه�م��ا معجما
بامل�صطلحات العربية ال ��واردة يف الأح ��ادي ��ث ،متبوعة
ب�شرح ملعانيها باللغة البولندية .وهذا �أمر ح�سن مي ّكن
القارئ من الفهم الدقيق ملعاين املفردات العربية ،التي
ت�ستخدم يف اللغات الأوروبية لدى احلديث عن الإ�سالم،
والثقافة العربية.
ال بد من القول �إن كتاب «�أح��ادي��ث عن الإ��س�لام» يقدم
ف ��ائ ��دة ج�ل�ي�ل��ة ل �ل �ق��ارئ ال ��راغ ��ب يف م �ع��رف��ة الإ�� �س�ل�ام،
وق���ض��اي��اه الأك �ث�ر ت �ن��اوال يف ع�صرنا احل��دي��ث ،معرفة
مو�ضوعية تتك�شف م��ن خاللها حقيقة الأم ��ور ،التي
قدمت له ب�شكل مغلوط� ،أو م�شوه .وهذه الأحاديث ال
حتابي امل�سلمني ،بل تنقد �أحيانا ظواهر �سلبية ت�شوب
جمتمعاتهم ،لكنها يف الوقت ذاته تقف مدافعة عنهم،
واث�ق��ة م��ن �أن�ه��ا ت��داف��ع ع��ن احلقيقة ،وتبتغي �أن تكون
لها اليد العليا يف احلياة الإن�سانية .وقد يبدو �أن هذه
الأح��ادي��ث تفتقر �إىل منهجية التوثيق العلمي� ،إذ ال
تعتمد ال�شكل الأكادميي لتوثيق ال�شواهد واملقبو�سات،
ورده��ا �إىل مراجعها� ،أو م�صادرها .لكن ذل��ك ال يقلل
من �ش�أنها ،ومن �سعة معينها الزاخر بتفا�صيل مثرية،
و�أط ��اري ��ح ��ش��دي��دة ال�ث�راء امل �ع��ريف .ف�ك��ل � �س ��ؤال �إ��ش�ك��ايل
طرحه ال�صحفي يف ح��واره مع غ��وراك � -سو�سنوف�سكا،
اح�ت��اج �إىل ك��م كبري م��ن امل�ع�ل��وم��ات ،جمعتها و�أح�سنت
يف متحي�صها ،معتمدة على معرفتها بعامل الإ��س�لام،
وخربتها يف البحث والتحليل .ال �شك �أن ه��ذا الكتاب
�أف��اد من جت��ارب عا�شها من هم على �صلة بهذا العامل
و�أهليه� ،أ�سبغت عليه امل�صداقية واملو�ضوعية.
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«أحاديث عن اإلسالم» لكاتاجينا غوراك -
سوسنوفسكا وفويتشيخ تسيغيلسكي

يوسف شحادة *

ي�أتي هذا الكتاب يف وقت تكرث فيه الأحاديث عن الإ�سالم ،حاملة يف طياتها �أ�سئلة تطرح �أحيان ًا من �أجل ك�سب املعرفة ،ويف �أحايني �أخرى من �أجل �إيجاد
و�سيلة م�سوغة للهجوم على املُ�سلمني وعقيدتهم .ارت�أى امل�ؤلفان �أن يكون كتابهما على �شكل حديث حواري بينهما ،وهما املعروفان يف و�سائل الإعالم
البولندية كخبريين ُمت�صني يف �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط ،والعامل العربي.

الربوفي�سورة غ��وراك � -سو�سنوف�سكا ،وه��ي �أكادميية،
و�صاحبة م�ؤلفات عديدة يف ال�ش�أنني العربي والإ�سالمي،
جتيب على �أ�سئلة ال�صحفي فويت�شيخ ت�سيغيل�سكي .وهذا
الأخ�ير اكت�سب خ�برة طويلة من خ�لال عمله مرا�س ً
ال
ح��رب � ًي��ا ل ل��إذاع ��ة ال �ب��ول �ن��دي��ة ،وخ��ا� �ص��ة يف �أث �ن ��اء ح��رب
�أفغان�ستان ،وح��رب اخلليج ،والغزو الأمريكي للعراق،
والعدوان على غزة .تدرك غوراك � -سو�سنوف�سكا �أهمية
املو�ضوع الإ�سالمي الذي  -كما تذكر يف مدخل م�ؤلفها
 دف��ع دار دي��ال��وغ ،وه��ي دار ن�شر م��رم��وق��ة� ،أن تطلبن�شر كتاب عن ق�ضايا الإ�سالم ،التي �شغلت الر�أي العام
الأوروبي يف الآونة الأخرية .ي�أتي كالم امل�ؤلفة مقنعاً يف
�إي�ضاح احلاجة �إىل مثل هذا العمل« :لقد حدث فعال
�أن �أ�صبح الإ�سالم يف ال�سنوات الأخ�يرة املن�صرمة �أحد
�أهم املو�ضوعات اجلاذبة النتباه الر�أي العام الأوروبي.
فظهرت نقا�شات كثرية ع��ن امل�سلمني ،منها تلك التي
�أت��ت يف �سياق �أفعال اخلالفة املزعومة ،امل�سماة الدولة
الإ��س�لام�ي��ة� ،أو ت�ل��ك ال�ن�ق��ا��ش��ات امل��رت�ب�ط��ة بالتحديات
املتعلقة باندماج اجلالية امل�سلمة يف �أوروب ��ا� ،أو كذلك
تلك التي تتناول و�ضع امل��ر�أة ودوره��ا يف الإ�سالم» (�ص
� .)9أما كلمة ت�سيغيل�سكي يف مدخل الكتاب ،فت�ؤكد �أن
مقاربته ل�ل�إ��س�لام تختلف قلي ً
ال ع��ن ُم�ق��ارب��ة زميلته
غ� ��وراك ��س��و��س�ن��وف���س�ك��ا .ورغ ��م ه ��ذا االخ� �ت�ل�اف ،فثمة
انفتاح على احلوار بينهما�« :إننا ن�سعى �إىل ر�سم نظرة
نقدية للم�سلمني ،ال نق ّومهم ،لكننا ن�سعى �إىل تقريب
احلقائق ،و�إظهار الإ�سالم احلديث كما هو يف الواقع»
(�ص  .)13يود ت�سيغيل�سكي ،من خالل جتربته� ،أن ينقل
للقارئ ر�أي��ه يف امل�سلمني الذين احتك بهم يف ميادين
العمل والقتال .فرتاه ال يتوانى عن الت�صريح بوجهة
نظره عن امل�سيحية والإ�سالم« :رغم �أننا ن�ؤمن ب�إلهني
خمتلفني ،فحقيقة الأمر نحن نتحدث عن �أنظمة قيم
مت�شابهة جدًا .وهذا مما يتحدث عنه الكتاب ،فالإ�سالم
لي�س جمموعة من االنتحاريني املُدججني بال�سالح ،بل
هو قبل كل �شيء ،بحث عن اخلري واجلمال ،وهما عندنا
ُيثالن الرب ،وعندهم اهلل» (�ص  .)13من الأمور التي
ترفع من م�صداقية هذا الكتاب كلمات �شيخ امل�ست�شرقني
البولنديني ،املخت�ص يف الدرا�سات العربية والإ�سالمية،
الربوفي�سور يانو�ش دانيت�سكي ،التي دونها يف املُقدمة.
وت � ��راه ي���ش�ير �إىل ��ص�ع��وب��ة ت �ن ��اول ه ��ذا امل ��و� �ض ��وع لأ َّن



الإ�سالم ،على حد تعبريه« ،يغدو �صبيا لل�ضرب متهما
ب�ك��ل امل���ص��ائ��ب امل�م�ك�ن��ة :الإره � ��اب ،واحل �ق��د ،والتع�صب
القومي ،والعن�صرية ،والعدوانية ،وال�سذاجة ..وهذه
الت�صنيفات ال حت�صى» (�ص  . )5جميع ال�صفات ال�سيئة
تل�صق بالإ�سالم ،فال ميكن �أخذ جانب ال�صمت ،رغم �أن
املرء  -كما يكتب دانيت�سكي  -تتملكه الرغبة �أحيا ًنا يف
�أن ي�صمت ،لكنه يرى �أن الكالم واجب ،فكل �شيء ميكن
�شرحه ،والبحث عن احلجج املنطقية ،و�إظ�ه��ار الواقع
املو�ضوعي .وجند يف كالم الربوفي�سور دانيت�سكي قدرا
كبريا من ال�صواب� ،إذ ي�ؤكد �أنه من اجليد �أن يكون م�ؤلفا
هذا العمل غري مُ�سلمني ليكتبا بحيادية ومو�ضوعية،
وي ��رى �أن ال�ع��دو الرئي�س للح�ضارة الغربية ال ميكن
�أن يكون املُ�سلم احلقيقي .وجن��ده ال يجانب ال�صواب
حني يقول �إن احلوار بني امل�ؤلفني يف هذا الكتاب «لي�س
دف��اع��ا دينيا ،ب��ل ه��و عر�ض واق�ع��ي للإ�سالم يف الواقع
الراهن ،وو�صف مو�ضوعي للجوانب ال�سيئة واجليدة
فيه .وبطبيعة احلال يتلقى النقد� ،أي�ضاً� ،أولئك الذين
يحاولون حتوير البعد املو�ضوعي للإ�سالم ،واال�ستهزاء
به ،وت�شويهه» (�ص .)7
ال�ك�ت��اب ح��اف��ل مب��و��ض��وع��ات تت�شعب حم ��اوره ��ا ممتدة
�إىل �أرب � �ع� ��ة ع �� �ش��ر ف �� �ص�ل�ا ،ت�ت�خ�ل�ل�ه��ا م �ئ ��ات الأ� �س �ئ �ل��ة
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ج��وان��ب ��ش��دي��دة ال�ت�ن��وع م��ن ح�ي��اة امل�سلمني
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ،واالج �ت �م ��اع �ي ��ة ،وال �ث �ق��اف �ي��ة ،وال �ف �ك��ري��ة،
واالق�ت���ص��ادي��ة؛ يطرحها ت�سيغيل�سكي ،وجت�ي��ب عليها
غوراك � -سو�سنوف�سكا .وال يخلو الأمر من مداخالت،
وم�لاح�ظ��ات ،يلقيها ال�سائل حم ��اوال اال�ستي�ضاح من
حم��اورت��ه� ،أو التعليق على �آرائ �ه��ا .يبدو مل��ن ي�ق��ر�أ هذا
ال �ك �ت��اب م ��دى اجل �ه��د ال �ك �ب�ير ال� ��ذي ب��ذل �ت��ه غ� ��وراك -
�سو�سنوف�سكا يف جمع ه��ذا الكم الهائل من املعلومات.
وت �ظ �ه��ر ك ��أن �ه ��ا حم �ي �ط��ة ب � � ��أدق ال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل امل��رت�ب�ط��ة
بحياة امل�سلمني ،ب��د ًءا بالربيع العربي ،وخطر الدولة
الإ� �س�ل�ام �ي ��ة ،وم � � ��رورا ب��ال �� �ش��ري �ع��ة وال �ن �ظ ��ام امل �� �ص��ريف
الإ��س�لام��ي ،وو��ض��ع امل ��ر�أة ،واحل �ج��اب ،وال�برق��ع ،ولي�س
انتهاء بنظرة الإ�سالم �إىل اجلن�س وال�شذوذ .يف احلقيقة
ميكن القول ب�أن املعلومات التي تقدمها امل�ؤلفة ت�شكل
مو�سوعة �شاملة ،مت ّكن القارئ غري امل�سلم من �أن يلم
بق�ضايا امل�سلمني امللحة يف ال��وق��ت ال��راه��ن ،م�شفوعة
ب�شرح اخللفية التاريخية لكثري منها .فالكتاب ال ميكن

عده جمرد �أحاديث فاقدة للتوثيق العلمي ،بل هو �سرد
حلقائق و�ضعت يف قالب معريف ،و�شرح لظواهر بالغة
الأهمية ،يعي�شها امل�سلمون ،ويت�أثر بها من هم حولهم.
تتطرق الف�صول الأربعة الأوىل من الكتاب �إىل ق�ضايا
الربيع العربي ،والدولة الإ�سالمية وخالفتها املزعومة،
والإ�سالم والتطرف والإره��اب ،و�أزم��ة الالجئني .ومن
املعلوم �أن هذه املو�ضوعات يتكرر تناولها ب�شكل كبري يف
م�ؤلفات عديدة� ،صدرت يف بولندا يف الآون��ة الأخ�يرة.
فقد قيل وكتب الكثري عن احل��راك العربي منذ بداية
ع��ام  ،2011وع��ن الإ� �س�لام والإره � ��اب ،ب�ي��د �أن الأ�سئلة
الذكية التي يوجهها ت�سيغيل�سكي ت�أخذ طابعا جاذ ًبا من
خالل تركيزها على نقاط عديدة ،تهم القارئ ،وتتناغم
مع ما يريد �أن يعرفه .وهي تتطلب �أجوبة حمددة من
خمت�ص حمرتف ،ت�شفي غليل املتلقي الذي يروم فهم
ما جرى ويجري ،بعيدا عن و�سائل �إعالم ال حتوز ثقته.
مي�ك��ن تلخي�ص احل��دي��ث ع�م��ا ��س�م��ي ب��ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي
ب��أن املجتمع امل��دين ،واملدنيني ،باختالف البلدان التي
ينتمون �إليها طبعا ،هم �أكرث اخلا�سرين من ا�شتعاله.
�أم��ا ال��راب�ح��ون فهم  -على ح��د تعبري امل��ؤل�ف��ة  -قائمة
مركبة� ،أول�ه��ا ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة � -صاحبة اخلالفة
املزعومة ،وبعدها ت�أتي الأنظمة العربية التي �صمدت
يف ه��ذه ال�ف�ترة العا�صفة �أم��ام االحتجاجات ال�شعبية،
وامل�ظ��اه��رات ال�صاخبة ،ومتثلها دول اخلليج العربي،
واجل��زائ��ر ،وامل �غ��رب ،والأردن ،ول�ب�ن��ان .وت �ك � ّون امل�ؤلفة
ر�أي �ه��ا معتمدة على مقيا�س ال��رب��ح واخل �� �س��ارة ،لت�صل
�إىل نتيجة تقرتب من ح�س ال�شعوب العربية جتاه هذه
الق�ضية ،مدركة �أن �آراء ال�شارع العربي منق�سمة حول
هذا املو�ضوع .وجتيب بت�شكك على �س�ؤال ت�سيغيل�سكي
حول ج��دوى الربيع العربي ،م�ؤكدة �أن اجل��واب �صعب
�صعوبة �إيجاد حقائق تثبت �أن ذلك الربيع كان ي�ستحق
كل ذلك العناء ،بعك�س بحر الدوافع التي ت�سمح بالزعم
�أن الو�ضع �أ�سو�أ بكثري مما كان عليه .والأ�سو�أ من ذلك
�أن ال فر�صة تلوح يف الأف��ق لتح�سن �سريع يف الأح��وال.
تتحدث غ��وراك � -سو�سنوف�سكا يف �أجوبتها عن م�شكلة
م��ا ي�سمى «ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة» ،واخل�لاف��ة امل��زع��وم��ة،
من منظور تاريخي ،و�آخ��ر �سيا�سي  -اجتماعي ،ي�سرب
ت�ضاري�س البيئة التي �ساعدت على ت�شكل هذا التنظيم
املتطرف ،املدعي �أنه ميثل الإ�سالم ال�صحيح على �أ�سا�س

