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عن أهدافهما ،وتجسيد وجودهما على املسرح
ال �س �ي��اس��ي امل �ح �ل��ي ،ف�ب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت ال �ج �م��اع��ات
ّ
امل�س��ل�ح��ة تهيئ ألول م��وج��ة عمليات انتحارية
ض��د املنشآت املدنية ف��ي ال��ري��اض ،كانت القوى
االصالحية تعقد جلساتها التنسيقية لتسليم
أول عريضة لولي العهد السابق وامللك الحالي
عبد الله في يناير /كانون الثاني  ،2003والتي
كانت بعنوان «رؤية لحاضر الوطن ومستقبله»،
وقد تضمنت محاور االصالح املقترحة التشديد
على ح��اج��ة ال��دول��ة إل��ى دس�ت��ور ف��اع��ل ،واص�لاح
النظم التعليمية والقضائية ،وتشكيل مؤسسات
منتخبة ،وفصل السلطات ،وحرية التعبير ،وفتح
ب��اب ال �ح��وار ع�ل��ى ن �ط��اق وط �ن��ي واس ��ع ملناقشة
امل�ش�ك�لات االق �ت �ص��ادي��ة واالم �ن �ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
وال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت��ي ت ��واج ��ه ال� ��دول� ��ة .وق� ��د أع�ق��ب
ذل��ك تسليم ارب��ع ع��رائ��ض أخ��رى م��ن قبل التيار
االصالحي وبعض اشتقاقاته والتي تلتقي في
م�ط��ال�ب�ه��ا ع�ن��د ال�س�ق��ف ال ��ذي ح��ددت��ه ال�ع��ري�ض��ة
األولى .ولكن في الخامس عشر من مارس /آذار
 2004واج ��ه ال �ت �ي��ار االص�ل�اح��ي ع�م�ل�ي��ة مباغته
أوق�ف�ت��ه ب �ص��ورة ح��ازم��ة وص��ارم��ة ،ب�ع��د اع�ت�ق��ال
رموزه الفاعلة .امللك عبد الله الذي استقبل بعض
ّ
املوقعني على عريضة «ال��رؤي��ة» كما بات يعرف
ش �ع �ب �ي��ًا ،وق � ��ال ل �ه��م «رؤي �ت �ك��م ه ��ي م �ش��روع��ي»،
وج ��دوا أنفسهم أم ��ام ج �ب��روت ال��دول��ة العميقة،
ال�ت��ي ق�ب��رت خ�ط��اب االص�ل�اح ال ��ذي ت�ب�ن��اه امل�ل��ك،
على األق��ل م��ن الناحية اللفظية .ش� ّ�رع��ت ال��دول��ة
العميقة منطقها ،وقاموسها أي�ض��ًا ،فقد رفض
األمير نايف ،وزي��ر الداخلية األس�ب��ق ،استخدام
ك�ل�م��ة «إص �ل��اح» واس�ت�ب��دل�ه��ا ب�ك�ل�م��ة «ت �ط��وي��ر»،
على أساس أن االصالح يومئ إلى فساد الدولة،

ب �ي �ن �م��ا ال �ت �ط��وي��ر ع �م �ل �ي��ة م �ي �ك��ان �ي �ك �ي��ة م�ح�ض��ة
تشهدها كل دول العالم .مهما يكن ،ومنذ العام
 2003وحتى نهاية  ،2010كانت الدولة العميقة
حاضرة بسطوة خطابًا ،ونخبة ،وأيضًا أجندة
انقالبية .وتحت ّعنوان «التطوير» ،باتت مطالب
ّ
مشوهة في رحم الدولة ،فقد
اإلصالحيني أجنة
وضعت األخيرة حمل جمعية حقوقية «مرتبطة
ب��امل �ل��ك م � �ب ��اش ��رة» ،ف �ي �م��ا ض � ��اق ه ��ام ��ش ح��ري��ة
ال�ص�ح��اف��ة ع�ل��ى ضيقه ال�س��اب��ق ،وخ�ل��ت م�ق��االت
ال� � ��رأي م ��ن أي دع � ��وة وإن م �خ��ات �ل��ة ب ��اإلص�ل�اح.
ً
توارى ظل امللك عبد الله ،الذي انهمك طويال في
مشاريع إع��ادة ط�لاء وج��ه الدولة السعودية ّفي
ال�خ��ارج عبر مشاريع ح��وار األدي ��ان ،فيما تكفل
ق��ائ��د ال��دول��ة العميقة ف��ي ال��داخ��ل ،األم�ي��ر نايف،
بإعادة ترسيخ السلطة الشمولية.
ـ ف ��ي ع �ص��ر ث� � ��ورات ال��رب �ي��ع ال �ع ��رب ��ي ،ان�ت�ع�ش��ت
مطالب اإلص�لاح السياسي الشامل ،واستعجل
امل��راق�ب��ون األج��ان��ب ف��ي الترويح لنبوءة وص��ول
ري��اح التغيير إلى السعودية عقب سقوط نظام
ح�س�ن��ي م �ب ��ارك ف ��ي  11ف �ب��راي��ر /ش �ب��اط .2011
كانت النداءات تعلو من العالم االفتراضي لجهة
املشاركة في ما عرف بـ«ثورة حنني» ّ
املقدرة في
 11م��ارس /آذار ّ .2011
عبأت الدولة العميقة كل
ق��واه��ا األم�ن�ي��ة وال��دي�ن�ي��ة واالع�لام �ي��ة إلج�ه��اض
ال��رب �ي��ع ال �س �ع��ودي .ف �ك��ان ي ��وم  11م� ��ارس /آذار
مختلفًا م��ن ن��اح�ي��ة ال �ح �ض��ور األم �ن��ي ال�ك�ث�ي��ف،
ون�ق��اط التفتيش املبثوثة ف��ي امل��دن ال�ك�ب��رى في
امل �م �ل �ك��ة ،وح �ت��ى امل ��روح �ي ��ات ش ��ارك ��ت ،وغ� ّ�ص��ت
امل �س��اج��د ب��رج��ال امل �ب��اح��ث ،ف�ي�م��ا أع�ل�ن��ت وك��ال��ة
األن �ب ��اء ال �س �ع��ودي��ة ف��ي  29آذار (م � ��ارس) 2011
عن أمر صادر عن املفتي العام للمملكة بطباعة

ال �ط �ب �ق��ي واض � �م � �ح �ل�ال ال �ط �ب �ق��ة ال ��وس� �ط ��ى ف��ي
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ف��إن ث�م��ة ه��وة واس �ع��ة باتت
تفصل بني النخبة العليا والشرائح السفلى من
امل�ج�ت�م��ع .وه ��ذا ه��و ال�س�ب��ب ال ��ذي ي��دف��ع النخبة
العليا إلى تأسيس وتنظيم الجيوش الخاصة
والشركات األمنية .ويدفع في الوقت نفسه باراك
أوباما للسعي نحو إلغاء حرية بيع األسلحة،
بمعنى تشجيع امل��واط�ن�ين ال�ع��ادي�ين ع�ل��ى ن��زع
س�ل�اح �ه��م .وم� ��ع ذل � ��ك ،ف� ��إن ال �ن �خ �ب��ة ال �ع �ل �ي��ا في
املجتمع عندما ب��دأت باالعتماد على املرتزقة،
راح��ت تتورط في االعتماد على ه��ؤالء بالذات.
وه �ن��ا ،ع�ن��د ل�ح�ظ��ة م��ا يمكننا أن ن ��رى ان�ق�لاب��ًا
عسكريًا ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،حيث يستولي
ع �ل��ى ال �س �ل �ط��ة ب ��ال �ق ��وة دي �ك �ت ��ات ��ور ع �ل��ى ه�ي�ئ��ة
«س��وال» ما أو امبراطور على شاكلة «يوليوس
قيصر» م��ا .وعلى ه��ذا توجد مؤشرات واقعية.
ف �ف ��ي ن��وف �م �ب��ر/ت �ش��ري��ن ال� �ث ��ان ��ي  ،2003ذه ��ب
الجنرال تومي فرانكس ،قائد الحملة األميركية
ً
ع�ل��ى ب �غ��داد ،ب�ع�ي�دًا ،حينما تنبأ ق��ائ�لا :هجوم
إرهابي كبير آخر على الواليات املتحدة «ويبدأ
نسيج دستورنا بالتمزق» ،ويقول إنه ،في مثل
ه��ذه ال�ظ��رف ،سيكون على اس�ت�ع��داد للنظر في
ه��ذه ال�ف�ك��رة« :ي�ج��ب أن ي�خ��دم ال��دس�ت��ور نموذج
الحكم العسكري».
ال �ب ��روف �ي �س ��ور األم� �ي ��رك ��ي ت� �ش ��امل ��رز ج��ون �س��ون
(ح ��ارب ف��ي ك��وري��ا ،وع�م��ل مستشارًا ل�ـ  CIAفي
س� �ن ��وات  )1973 -1967ك �ت��ب ف ��ي ال� �ع ��ام ،2007
يقول« :أنا مقتنع بأن جورج دبليو بوش وديك
ت�ش�ي�ن��ي أوق �ع ��ا ال �ب�ل�اد ف ��ي م� ��أزق خ �ط �ي��ر ،وم��ع
ذل��ك ،ف�ه��ذا ليس ذنبهما وح��ده�م��ا ،وإزاحتهما
ع��ن السلطة ل��ن تحل املشكلة .ف��أزم��ة الحكم في
الواليات املتحدة ،يعود تاريخها على أقل تقدير
إل��ى ال �ح��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ح�ي��ث إن تضخم
«الرئاسة اإلمبراطورية» مقابل الضمور الكبير
في السلطتني التشريعية والقضائية لها جذور
عميقة في املجمع الصناعي العسكري في فترة
ّ
ما بعد ال�ح��رب ،حينما سلمت غالبية املجتمع
ب��االس�ت�ن�ت��اج ال�ق��ائ��ل ب��أن ال�ج�ي��ش ه��و املؤسسة
األه� ��م واألك� �ث ��ر ف�ع��ال�ي��ة ب�ي�ن ج�م�ي��ع امل��ؤس �س��ات
ال �ع��ام��ة ل��دي �ن��ا .ال��رئ �ي��س ي��دي��ر ال �ي��وم ال�ح�ك��وم��ة
ب�ط��ري�ق��ة ل��م ت�ت��ح ألي م�ل��ك م�ط�ل��ق .ف�ف��ي ح��وزت��ه
وكالة االستخبارات املركزية وجيش خاص ،غير
خاضعني للمساءلة أمام الكونغرس والصحافة
أو ال �ج �م �ه��ور ،إذ إن ك��ل م��ا ت�ف�ع�ل��ه  CIAس��ري.
واإلن�ف��اق على التسليح يجري النص عليه في
أكبر عدد ممكن من بنود املوازنة .بحيث إن أي
عضو من أعضاء الكونغرس يفكر في التصويت
ض��د نظام التسليح الجديد يمكن اتهامه بأنه

يريد ترك ناخبيه بدون عمل .أعتقد أن الحفاظ
على إمبراطوريتنا الخارجية وراء البحار (737
قاعدة عسكرية في جميع أنحاء العالم) تتطلب
ه� ��ذه امل � � ��وارد وال �ت �ط �ل �ع��ات ،ال �ت��ي ح �ت �م��ًا س��وف
ت�ض��ع ح �دًا لديمقراطيتنا ،وت�ق��ودن��ا ف��ي نهاية
املطاف إلى ديكتاتورية عسكرية أو إلى معادل
مدني لها» .في هذا السياق ،من املثير لالهتمام
اس�ت�ع��راض امل�ع�ل��وم��ات ،ال�ت��ي ن�ش��رت ف��ي خريف
العام املاضي:
«في األول من تشرين األول ،وضعت إدارة أوباما
جميع القواعد العسكرية األميركية ف��ي البالد
وف��ي ال�خ��ارج ف��ي حالة ت��أه��ب .وذل��ك بالرغم من
أنه لم يطرأ أي تهديد ارهابي الواليات املتحدة.
ووقتها تمت تسمية العدو بـ«الداخلي» ،ولكن
ج ��ذوره تمتد بعيدًا خ��ارج ال �ح��دود األميركية.
ال � �ي� ��وم ،ت �م ��ت ت �ن �ح �ي��ة األدم � � �ي� � ��رال ت� �ش ��ارل ��ز إم.
غاوتيه م��ن منصبه ف��ي ق�ي��ادة واح��دة م��ن ثالث
مجموعات ح��ام�لات ال�ط��ائ��رات ف��ي بريميرتون،
واش �ن �ط��ن ،ل�ل�م�ث��ول أم� ��ام ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق .ه��ذا
ال �ق��رار ت��م ات �خ��اذه ب�ن��اء ع�ل��ى م�ح��ادث��ة م��ع وزي��ر
ال��دف��اع ،ال��ذي ق��ال في نهاية الحديث أن غاوتيه
كان جزءًا من مجموعة من الضباط العسكريني
امل�ش�ت�ب��ه ب�ه��م ف��ي ال�ت�خ�ط�ي��ط ل�ق�ل��ب ن �ظ��ام إدارة
أوب ��ام ��ا ،إذا ت�م��ت إع� ��ادة ان �ت �خ��اب��ه .ه ��ذه ليست
ت�ك�ه�ن��ات .ال �ع �ش��رات م��ن ال�ض�ب��اط ت�م��ت إقالتهم
ومئات غيرهم قيد التحقيق والتحري بعالقتهم
بهذا ال�ش��أن .وجميع ه��ؤالء مرتبطون مباشرة
ب �ع �ن��اص��ر م �ت �ط��رف��ة ف� ��ي ال � �ح� ��زب ال �ج �م �ه��وري
وال �ل��وب��ي اإلس��رائ �ي �ل��ي .ه ��ذه ت �ق��اري��ر ج ��اءت من
أع �ل��ى امل�س�ت��وي��ات ف��ي ال�ب�ن�ت��اغ��ون .وه ��ذا يشير
إل��ى أن «اإلدارة» كانت على علم مسبق بخطط
ه��ذه املجموعة .وال�ي��وم نحن نعرف أن مفاتيح
أساسية في الجيش ممن لديهم والء لـ«إسرائيل»
و«وول ستريت» أكثر من ال��والي��ات املتحدة ،قد
خ�ط�ط��وا الن �ق�ل�اب ب�ع��د االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة.
وباإلضافة إلى االستيالء على السلطة وضعوا
ف��ي ق��ائ�م��ة خ�ط��وات�ه��م تنظيم إره ��اب ش��ام��ل في
الواليات املتحدة ،وربما استخدام أسلحة نووية
مسروقة ،واخضاع البالد لقانون «طوارئ حالة
ال �ح ��رب» ،وت�ن�ظ�ي��م ه �ج��وم ع�ل��ى ال �ع��راق واي ��ران
بمساعدة من اململكة العربية السعودية ودول
الخليج .الخطة كانت معروفة ليس فقط لوزارة
الدفاع ،بل لكل وكاالت االستخبارات األميركية؛
فتم تحديد هوية املتورطني ،وتم وضعهم مبكرًا
تحت املراقبة .كافة املعلومات تم استقاؤها من
أكثر من مصدر رسمي واحد».
(ترجمة :ياسر قبيالت)
* كاتب روسي

 1.5مليون نسخة من فتوى هيئة كبار العلماء
بحرمة التظاهر ،وكانت صحف محلية مشهورة
تطري على الفتوى وتعتبر ثورات الربيع العربي
«ليست عفوية الحدوث ،بل هناك أيد خفية دولية
وإق�ل�ي�م�ي��ة ت�ح��رك�ه��ا» (االق �ت �ص��ادي��ة  10م ��ارس/
آذار  .)2011فيما راح صحافيو ال��دول��ة العميقة
ً
ّ
يسوقون بضاعة «أمن الوطن» ،بدال عن الحرية.
رغ ��م ال�ت�ق��دي�م��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ب�ق�ي�م��ة  36مليار
دوالر (أعلن عنها امللك في  17مارس /آذار ،)2011
وال �ت �ه��وي��ل ال��دي �ن��ي ب �ح��رم��ة ال �ت �ظ��اه��ر وال�ف�ت�ن��ة
وال �خ��روج ع�ل��ى ول��ي األم� ��ر ،وال �ف �ج��ور اإلع�لام��ي
ّ
املحتجني ف��ي بعض امل��دن
غير املسبوق ب��إن��ذار
بقيامة أم�ن�ي��ة ،ت��واص�ل��ت االح�ت�ج��اج��ات لعامني
وق��د سبقت «ث��ورة السعوديني في تويتر» على
ح� ّ�د «ن�ي��وي��ورك تايمز» ف��ي  20أك�ت��وب��ر /تشرين
األول  ،2012ثورتهم الشاملة في الواقع.
ت� �ص ��اع ��دت وت � �ي� ��رة االح � �ت � �ج� ��اج� ��ات ،وح� �ض ��رت
ك��ل امل �ل �ف��ات :االص �ل�اح ال�س�ي��اس��ي ال �ش��ام��ل ،ملف
املعتقلني ،التمييز الطائفي ،البطالة ،الفقر ،أزمة
السكن ،الفساد ،نهب الثروة الوطنية ،الحريات
ال �ع��ام��ة ،ق �ي��ادة امل � ��رأة ل �ل �س �ي��ارة .وف �ي �م��ا ك ��ان ما
يربو على  9ماليني ناشط على مواقع التواصل
االجتماعي (تويتر وفايسبوك) يواصلون نثر
آرائهم االحتجاجية كانت الشخصيات الوطنية
وال��دي �ن �ي��ة االص�لاح �ي��ة ت�س�ت�ع��د ل �خ��وض معركة
فاصلة مع الدولة العميقة.
ك ��ان خ �ط��اب ال�ش�ي��خ ال �ص �ح��وي س�ل�م��ان ال �ع��ودة
(خ �ط��اب مّ�ف�ت��وح) ف��ي  15آذار /م ��ارس امل��اض��ي،
وال��ذي ح��ذر فيه م��ن قمع ال�ث��ورة الشعبية وق��ال
ب��ال�ح��رف «ال �ث��ورات إن قمعت ت�ت�ح��ول إل��ى عمل
ّ
مسلح ،وإن تجوهلت تتسع وتمتد ،والحل في
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ق � ��رارات ح�ك�ي�م��ة وف ��ي وق �ت �ه��ا ت�س�ب��ق أي ش ��رارة
عنف» .كانت األرب��ع وستون نقطة التي أورده��ا
العودة في خطابه كفيلة بإعالن الدولة العميقة
ال�ن�ف�ي��ر ،ب�ع��د ال�ت��أي�ي��د ال��واس��ع ال �ن �ط��اق لخطاب
ال � �ع ��ودة ك �م��ا ج� ��اء ف ��ي ح �م �ل��ة «خ� �ط ��اب ال �ع ��ودة
يمثلني» في تويتر.
وهنا شهدت البالد مرحلة انقالبية عبر اإلعالن
عن خاليا التجسس التي آذن��ت بمرحلة تدابير
ق�م�ع�ي��ة ت �ح��ت ع �ن ��وان «أم� ��ن ال ��وط ��ن» ،وص� � ّ�ورت
خلية التجسس املزعومة باللون الطائفي املراد
فرضه عليها ،على أنها كافية لشرعنة العودة
ال �ش ��رس ��ة ل �ل ��دول ��ة ال �ع �م �ي �ق��ة .ف �ب ��رك ��ات األخ� �ي ��رة
ً
لخاليا التجسس ك��ان��ت عبثية وس��اذج��ة شكال
ومضمونًا ،ألن املستهدفني غير ذي صلة ،األمر
ال��ذي استدعى موقفًا إنسانيًا ووطنيًا م��ن قبل
شخصيات دينية وسياسية شيعية في القطيف
واالحساء ،التي نبذت التوظيف الطائفي ألجواء
صنعتها الحكومة ،بهدف الهرب من االستحقاق
االص�ل�اح ��ي .ب ��دا واض �ح��ًا أن ال �ه��دف م��ن رواي ��ة
خلية التجسس إح��داث قطيعة بني احتجاجات
القطيف مع مثيالتها في املناطق األخرى ،بهدف
االستفراد وتقطيع أوصال الحراك الشعبي.
ت �ك� ّ�ه �ن��ات امل ��راق� �ب�ي�ن وال �ب ��اح �ث�ي�ن ب� �ق ��رب ان � ��دالع
ث��ورة شعبية ف��ي اململكة السعودية ،وف��ي العام
 2013على وج��ه ال�خ�ص��وص ،أث��ارت ف��زع الدولة
ّ
تتصرف م��ن وح��ي الخوف
العميقة ال�ت��ي ب��ات��ت
ع�ل��ى امل�ص�ي��ر ،وب ��ات ك��ل رج��ال�ه��ا ف��ي امل��ؤس�س��ات
األمنية والدينية واالعالمية في الداخل والخارج
ي�ع�م�ل��ون ع�ل��ى أس ��اس أن ث�م��ة م�ع��رك��ة وج��ودي��ة
يجب خوضها قبل غرق السفينة املتهالكة.
* باحث وناشط سياسي

قتلتنا الطائفة العمياء
الشيخ شفيق جرادي*
ليس من الغريب في هذه املرحلة من التحوالت
ال �س��ري �ع��ة ف��ي امل �ن �ط �ق��ة ،أن ي �ب��رز ال �ح��دي��ث عن
لاّ ّ
ّ
الديناميات الصاعدة فيها ،إ أن العجيب الذي
ّ
يصعب تصوره هو أن يعتقد أح��د أن بإمكان
ّ
بدينامياتها فترة
شعوب املنطقة أن تحتفظ
ّ
ّ
ّ
طويلة في هذا الجو املتقلب واملتبدل .ولعلنا
ّ
ّ
ال نجافي الواقع لو قلنا :إن ّ
سر هذه التقلبات
يكمن في أمرين:
ّ
 _1س �ي��ادة واج �ت �ي��اح ال�ع�ص�ب� ّ�ي��ة ك��اف��ة ال�ب�ل��دان
ّ
ّ
ّ
والسياسية.
والفكرية
الدينية
واالتجاهات
 _2معرفة تلك األط��راف بخطورة ما هي عليه
وع ��دم ق��درت �ه��ا ،رغ ��م ذل ��ك ،ع�ل��ى ك�ب��ح االن ��زالق
املتسارع نحو مكمن الخطر.

العلمنة المتصالحة مع
مرة من
اإلنسان أشرف بألف ّ
كل
طائفة تقتل اإلنسان ّ
مرة
يوم ألف ّ
إ ّننا بحاجة إلى إجراء نقد
ذاتي صريح يشمل الذات
ّ
في رؤيتها وقيمها
ّ
وه � ��ذا م ��ا ي �ع �ن��ي أن� �ن ��ا ب �ح��اج��ة إل� ��ى خ �ط��وات
ّ
ومواقف شديدة الجدية وبالغة العمق والجرأة
م��ن أج��ل ت��أم�ين وت��وف�ي��ر ول��و ال�ح� ّ�د األدن ��ى من
ضبط االن��زالق ال��ذي قد يزيح أدي��ان��ًا ومذاهب
وأي� ��دي� ��ول� ��وج � �ي� ��ات ورؤى ،ع� ��ن م �ض��ام �ي �ن �ه��ا
ّومبتنياتها.
إن �ن��ا ف��ي ه��ذه امل��رح�ل��ة ب�ح��اج��ة إل��ى إج ��راء نقد
ذات� ّ�ي صريح يشمل ال��ذات في رؤيتها وقيمها
وم��واق �ف �ه��ا وس �ل��وك� ّ�ي��ات �ه��ا .ن �ق��د ،ن �ت �ك� ّ�ي��ف فيه
م��ع قناعاتنا العميقة ـــ وأن��ا هنا ّ أت �ح� ّ�دث عن
لاً
اإلسالميني تحديدًا ـــ فهل فع أننا عباد الله
ال��ذي��ن آل��وا على ّ أنفسهم أن ينصروا املظلوم،
�اب ،وأن
وأن يقولوا ال�ح��ق ول� ّ�و على قطع ال��رق� ً
يخدموا عباد الله ،ألن في خدمتهم خدمة لرب

ّ
ّ
الذهبية في ذلك كله هي
األرب��اب ،وأن القاعدة
ّ
ّ ّ
النبي صلى الله عليه وآله وسل ّم« :ال طاعة
قول
مل�خ�ل��وق ف��ي معصية ال �خ��ال��ق» .أم أن �ن��ا نحمل
ه��ذه املفاهيم ف��ي أذه��ان�ن��ا وتلوكها ألسنتنا،
بينما ما نذهب إليه هو طلب السلطة ورضى
السلطان ،وتدمير القيم والجماعات والقوى
ّ ُ
اإلنساني كرمى لعيون املطامح
وروابط التآلف
ُّ
والتسيد على رقاب العباد.
أين نحن؟ وملاذا ما نحن عليه؟
ع�ن��دم��ا ت�ج�ت��اح دول املنطقة غضبة ال �ث��أر من
ّ
ك ��ل ش ��يء ك �ن��ا م�ت�ص��ال�ح�ين م �ع��ه ،امل �س �ل��م ض� ّ�د
امل �س �ي �ح� ّ�ي وال �ع �ك��س ص �ح �ي��ح ،وال �س �ن � ّ�ي ض��دّ
ّ
ّ
ّ
العلماني ،وال�ك��ل
الشيعي ،وك��ذا ال��دي�ن� ّ�ي ض� ّ�د
ّ
ض� ّ�د ال�ك��ل ،حتى بتنا ضد ال��ذوات ،وال مسعى
لاّ
للتصالح إ مع أولئك الذين نعتقد أن علينا
مسايرتهم لنحكم .أول �ئ��ك ال��ذي��ن ه��م أع��داؤن��ا
االستراتيجيون والعقائديون ،من أمثال قوى
االستكبار والكفر والظلم والعدوان.
ألسنا مصداق قوله تعالى:
عندما َ ُ
يحصل َذلكُ َ ،
ُ ُّ ْ
َّ َ
﴿ال ِذين ف َ َّرقوا ِدين ُه ْم َوكانوا ِش َيعًا كل ِحز ٍب ِب َما
َ
ُ َ
ْ
ل� َ�د ْي� ِ�ه��م ف � ِ�رح ��ون﴾ (س ��ورة ال ��روم ،اآلي��ة  ،)32ألم
ّ
نتحول إل��ى أح��زاب بمعنى الجماعات القاتلة

في املذهب الواحد؟
ّ
ّ
ليتحولوا عند أه��ل السنة،
م��اذا فعل الشيعة
أو بعضهم ،إل��ى تهمة ُ
ومن
�رء،
�
مل
ا
عليها
�دان
�
ي
ّ
امل�ح�ظ��ور أن ت��دخ��ل ال��دي��ار؟ وم ��اذا فعل السنة
ل�ي�ت�ح��ول��وا ع�ن��د ب�ع��ض األم��زج��ة إل��ى ّخ�ص��وم؟
أليس السبب هو تلك الفتنة العمياء؟ إنها فتنة
ّ
العصبية.
ّ
ق��ال��وا ل �ن��ا :إن اإلس �ل�ام ي��رف��ض ال�ع�ل�م�ن��ة ألن�ه��ا
ال ت �ح �ت��رم ال �ت �ش��ري��ع اإلس �ل��ام � � ّ�ي .وال �ع �ج �ي��ب،
أنهم ّ
ّ
والعصبية وليس في
يقدسون الطائفة
ّ
ّ
ّ
ّ
العصبية الطائفية إال التنكر لكل قيم السماحة
ّ
ّ
َ
ال��دي �ن � ّ�ي ��ة ،ف � ِ�ل ��م ي �ت �م �س��ك��ون ب��ال �ط��ائ �ف��ي��ة وه��ي
نبضها وحبها ورحمتها؟
قاتلة األدي ��ان ف��ي ّ
ويرفضون العلمنة ألنها فكرة قالت بصراحة
العام؟
ّبإبعاد الدين عن الشأن
ّ
ّ
إن ��ي ليست م��ع ال�ع�ل�م�ن��ة ،ل�ك��ن��ي ب� ُّ�ت أك�ف��ر بكل
ّ
ّ
ّ
طائفية ،وعندي أن العلمنة املهادنة
عصبية
ّ
واملتصالحة مع اإلنسان أشرف بألف مرة من
ّ
طائفة تقتل اإلن �س��ان ك��ل ي��وم أل��ف م� ّ�رة باسم
َّ ُ
الدين والقداسة ّ
املزيفة التي ِعمتها وطربوشها
ّ
اليوم «التكفير املجاني».
ن �ح �ت��اج إل� ��ى ن �ق��د ذات � � � ّ�ي ،وان� �ط�ل�اق ��ًا م ��ن ه �ن��ا،
سأسمح لنفسي بعد ه��ذا ب��أن أم��ارس��ه راجيًا
من الله الثبات.
ّ
ّ
الدينية
الحكمية للدراسات
* مدير معهد املعارف
ّ
والفلسفية

