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أسعد أبو خليل *
ت ـخ ـت ـلــف ال ـح ــرك ــة ال ـل ـي ـب ــرال ـ ّـي ــة ال ـع ــرب ـ ّـي ــة عــن
غـيــرهــا فــي الـعــالــم .االخ ـتــاف فــي تطبيق أو
تفسير العقائد ليس غريبًا .اختلفت النماذج
ال ـش ـي ــوع ـ ّـي ــة ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،م ــع أن األحـ ـ ــزاب
ّ
ّ
العربية افتقرت إلى توليد نموذج
الشيوعية
خاص بها بسبب نجاح االتحاد السوفياتي
(املــالــي والـسـيــاســي) فــي جــذب هــذه األح ــزاب
إلى معسكر موسكو ،وبسبب االنصياع التام
الــذي ّ
ّ
ّ
العربية
الشيوعية
قدمه قــادة األحــزاب
ّ
نحو الحاضنة البلشفية .كان يمكن في أوائل
السبعينيات أن تـتـ ّـولــد فــي الـعــالــم الـعــربــي،
وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي رح ـ ــم ت ـن ـظ ـي ـمــات امل ـق ــاوم ــة
ّ
الفلسطينية التي أنتجت بعد هزيمة ،١٩٦٧
ّ
ّ
نـ ـم ــاذج مـخـتـلـفــة م ــن ال ـش ـي ــوع ــيــة ،شـيــوعــيــة
ّ
ّ
محلية الصنع والطابع .كانت الجبهة
عربية
ّ
ال ـش ـع ـبــيــة ل ـت ـحــريــر ف ـل ـس ـطــن ف ــي بــدايــات ـهــا
ّ
مستقلة تمامًا عن موسكو ،وكانت ّ
أدبياتها،
ّ
ّ
ّ
م ـث ــل ك ـت ــي ــب «االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ــة ال ـس ـي ــاس ــي ــة
ّ
والتنظيمية» مستقاة مــن األدب السياسي
امل ـ ـ ـ ــاوي ،وخـ ـص ــوص ــا مـ ــن كـ ـت ــاب ــات م ـ ــاو عــن
«تحليل الطبقات في املجتمع الصيني» وعن
الـتـنــاقـضــات .وكــانــت دراسـ ــة عــن الـشـيــوعـ ّـيــة
ّ
السبعينيات عن
تتحدث فــي أوائ ــل
العربية
ّ
ّ
ّ
نسق من الشيوعية اآلسيوية تمثله تجربة
ّ
الشعبية .1وكــان بمستطاع الجبهة
الجبهة
ال ـش ـع ـبـ ّـيــة ،ل ــو اس ـت ـم ـ ّـرت ف ــي اسـتـقــالـهــا عن
ّ
موسكو ،أن تتحلل من اإلص ــرار السوفياتي
الصهيوني
على ض ــرورة االعـتــراف بالكيان
ّ
ّ
ّ
الخارجية التي دشنتها
العمليات
وحول نبذ
الجبهة فــي انـطــاقــاتـهــا .2لكن الجبهة ،مثل
التنظيمات الـشـيــوعـ ّـيــة الـعــربـ ّـيــة األســاسـ ّـيــة،
وق ـعــت تـحــت الـسـيـطــرة الـســوفـيــاتـ ّـيــة ف ــي ما
بـعــد ،ال بــل انـهــا كــانــت تحيل خــافــاتـهــا إلــى
الحكم السوفياتي ،كما فعل الحزب الشيوعي
السوري وكما فعل الحزب الشيوعي اللبناني
في مرحلة الستينيات على األقل.
ّ
ّ
العربية نسيج وحــدهــا ،وهي
لليبرالية
لكن
حركة ال تتطابق أو حتى تتشابه مع الحركات
ّ
الليبرالية في دول الغرب ،أو في دول أخرى.
ّ
تحظى الحركات الليبرالية في عدد من دول
ّ
العمالية (كـمــا حال
الـعــالــم بــدعــم االت ـحــادات
حــزب ّ
العمال البريطاني) أو نقابات القطاع
العام ،أو بدعم رجــال األعمال كما في بعض
ّ
ّ
ّ
العربية
الليبرالية
الالتينية .لكن
دول أميركا
ّ
تفتقر إل ــى قــاعــدة اجـتـمــاعــيــة ،وه ــي  -خالفًا
لـلـيـبــرالـ ّـيــة ف ــي دول ال ـغ ــرب ودول أخ ــرى في
العالم  -ال تسعى إلى السلطة ،ال بل هي حركة
ّ
الليبراليات
غيرها .أي أن
تريد أن تدعم سلطة ُ
الـغــربـ ّـيــة فــي األح ــزاب املـعـ ِّـبــرة عنها تــريــد أن
يوصلها النضال البرملاني إلــى السلطة ،أو
املعارضة في انتظار دورها في
هي تكون في ُ
ّ
ّ
(امل ّ
وسياسيًا).
طبقيًا
قيد،
تداول السلطة
ّ
ّ
العربية ينبع من سياق
الليبرالية
إن نشوء
ال ـن ـظــام ال ـعــربــي امل ـهـ ْـيـ ِـمــن م ـنــذ م ــا ق ـبــل وف ــاة
ّ
األميركية
عبد الناصر .لقد لجأت الحكومة
ّ
ملكيات
وحـلـفــاؤهــا فــي الـعــالــم الـعــربــي  -أي
ّ
موغلة فــي التخلف السياسي واالسـتـبــداد -
ّ
إلــى إيـجــاد الــوســائــل األيــديــولــوجــيــة ملحاربة
ال ـت ـه ــدي ــد الـ ـن ــاص ــري واالش ـ ـتـ ــراكـ ــي ال ـعــربــي
بـ ـ ـص ـ ــورة ع ـ ـ ّ
ـام ـ ــة .ك ـ ــل الـ ــوسـ ــائـ ــل أو ال ـح ـ َـي ــل
ّ
األي ــدي ــول ــوج ــي ــة ك ــان ــت م ـس ـت ـخــدمــة ،وكــانــت
ص ـح ــف دول ال ـخ ـل ـيــج ت ـت ـضـ ّـمــن م ــن نــاحـيــة
تـقــديـمــا لـلـبــديــل اإلس ــام ــي املـنــاهــض للحكم
الـ ـن ــاص ــري ،ك ـمــا أن ـه ــا ك ــان ــت ت ـن ـتــج أدب ـ ّـي ــات
ّ
ّ
العربية من خــال ترجمات للفكر
الليبرالية
ّ
الليبرالي الغربي .وتوزعت األدوار في ثقافة
ّ
الخليجية بــن اإلس ــام السياسي،
الهيمنة
ّ
وبــن التبشير الليبرالي ال ــذي يعير النظام
ال ـن ــاص ــري ب ـغ ـيــاب ال ــدي ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة ف ـي ــه .إن
نواقص النظام الناصري كمنت ،حسب نقد
األدب السياسي الخليجي (الحاكم) ،في غياب
ّ
الديموقراطية وفي انتهاج النظام الناصري
ّ
لعلمانية اقـصــت الــديــن .عــابــت دول الخليج
ّ
ّ
على عبد الناصر استقاء الشرعية السياسية
م ــن م ـص ــادر ش ـع ـبـ ّـيــة ،وم ــن خـ ــارج الـخـطــاب
والتسويغ الديني ،ليس فقط من أجل الدفع
ّ
ّ
ّ
تقدمية  -وهذا
اقتصادية
اجتماعية ـ
بأجندة
مرفوض في دول الخليج  -لكن أيضًا من أجل
ّ
ّ
عربية خارج أواصر
عربية ـ
الترويج لعالقات
ّ
ّ
الــديــن ،ال ــذي شــكــل الــراب ـطــة الـخــارجــيــة التي
ّ
ّ
اعـتـمــدتـهــا املـمـلـكــة الـسـعــوديــة ضــد الـقــومــيــة
ّ
ّ
ّ
الشيوعية .وتكفير النظام
األممية
العربية أو
ال ـنــاصــري  -اح ـتــل مـســاحــة ع ـنــاويــن صحف
ّ
س ـع ـ ّ
ـوديــة يــوم ـهــا  -شــكــل ســاحــا م ــن ســاح
ّ
الدين الحاكم بمواجهة العلمانية الحاكمة.

وكـ ــان ف ــي حـ ــوزة أن ـظ ـمــة ال ـخ ـل ـيــج ،بـقـيــادة
الـنـظــام الـسـعــودي ،تـ ّـيــاران تستخدمه ضد
ّ
ّ
العربية.
والعلمانية
األنـظـمــة االشـتــراكـ ّـيــة
التيار ّ
األول هو ّ
ّ
تيار اإلخــوان ،وكان سائدًا
فــي دول الخليج (بــدرجــة أو بــأخــرى ،ولنا
ع ــودة إلــى ذلــك فــي مقالة الحـقــة) بشكل أو
بآخر ،كما أن دول الخليج وثقت بقدرة حركة
اإلخ ـ ــوان ،خـصــوصــا فــي جـنــاحـهــا املـصــري
(والسوداني بشخص حسن الترابي) على
ّ
تربوية وعلى قوننة الشريعة
وضع مناهج
ّ
في القانون أو الدستور الخليجي .3والتيار
ً
اإلس ــام ــي ك ــان ف ـ ّـع ــاال ف ــي مــواج ـهــة أنظمة
ّ
ّ
وناصرية عملت على إحــداث فصل
بعثية
ّ
(نسبي) بني الدولة وبــن السلطة الدينية،
ال ب ــل ان ال ـن ـظ ــام ــن الـ ـن ــاص ــري وال ـب ـع ـثــي
طـ ّـوعــا املـ ّ
ـؤس ـســات الــديـنـ ّـيــة لـصــالــح الــدولــة
ّ
(ال يختلف هذا عن النظم الخليجية لكنها
ّ
ّ
السياسية في
شرعيتها
تختلف في تسويغ
االعتماد على الدين ّأو املذهب أو العقيدة
ّ
الدينية ،كما أنها تضخ من تفسيرها للدين
في الحياة وفي املجتمع وفي خلق األعذار
ّ
ّ
والتيار اإلسالمي أثبت
الحريات).
النعدام
فــاع ـلـ ّـي ـتــه ب ـعــد ال ـهــزي ـمــة ع ـنــدمــا ت ـضــافــرت
أقالم النظام األردني والسعودي والكويتي
واإلم ــارات ــي فــي بــث فـكــرة أن ضعف الــديــن،
ّ
السياسية
أو غيابه ،عــن الفكر واملـمــارســة
العربية ،هو الذي ّ
ّ
تسبب في الهزيمة.
لكن ّ
التيار الليبرالي لم يكن بعيدًا عن اإلعالم
وال ــدع ــاي ــة ال ـي ـم ـنـ ّـيــة (ال ـخ ـل ـي ـجـ ّـيــة ال ـت ـمــويــل).
كانت صحيفة «النهار» وصحيفة «الحياة»،
بــاإلضــافــة إلــى دور نشر عــربـ ّـيــة ،4تنشر قيم
ّ
غربية غالبًا،
الفكر الليبرالي ،عــن ترجمات
لـنـقــض األن ـظ ـمــة االش ـت ــراك ـ ّـي ــة بـسـبــب غـيــاب
ّ
الديموقراطية («دار النهار» كانت ناشطة في
ّ
ّ
ترجمة الكتابات الرجعية ضد الشيوعية وفي
ّ
ّ
الشرقية فيما
الحريات في أوروبا
البكاء على
كانت تتنشر كتبًا عن االزدهار والسعادة في
ّ
ّ
العربية لم تكن
الليبرالية
دول الخليج) .أي أن
ّ
ّ
ّ
حركة مستقلة ذات قواعد شعبية خاصة بها
ّ
(ومن املشكوك به أن تكون الحركة الليبرالية
ال ـعــربـ ّـيــة ف ــي ع ـصــر االس ـت ـع ـمــار ال ـغ ــرب ــي قد
انـبـثـقــت عــن قــواعــد شـعـبـ ّـيــة مـحـلـ ّـيــة ،إذ انها
كــانــت تـحـظــى بــرعــايــة املـسـتـعـمــر ال ــذي وجــد
ّ
االستقاللية.
فيها خير ع ـ ْـون ضــد الـحــركــات
ّ
ّ
(يتحمل ّ
املؤرخ ألبرت حوراني املسؤولية عن

ّ
ّ
العربية
الليبرالية
نشوء
سياق النظام
من
ينبع
ْ
العربي المهي ِمن
ّ
االستعمارية عبر
تحقيب ـ وتسويق ـ الفترة
توصيفها بــ«الـعـصــر الـلـيـبــرالــي» فــي كتابه
«الفكر العربي في العصر الليبرالي» .)5ولم
يـكــن خ ــاف شـكـيــب أرسـ ــان مــع الـلـيـبــرالـ ّـيــن
مــن معاصريه إال خــافــا بــن ُمتهم باعتناق
العثمانية ومـ ّ
ّ
ـؤيــديــن لالستعمار األوروب ــي،
ّ
ك ـم ــا وصـ ـفـ ـه ــم) .وألن ال ـل ـي ـب ــرال ــي ــن ال ـع ــرب
ّ
الشعبية فهم يكتفون
يفتقرون إلــى القواعد
باملطالبة بالحكم لغيرهم (إم ــا لالستعمار
ّ
ّ
والغازية).
النفطية
الغربي أو للسالالت
والـلـيـبــرالـ ّـيــة إم ــا ان تـكــون تعبيرًا عــن حركة
ش ـع ـبـ ّـيــة أو تـ ـك ــون ،ك ـم ــا ف ــي بـ ــادنـ ــا ،حــركــة
رس ـم ـي ــة ي ـس ـت ـخــدم ـهــا ال ـن ـظ ــام ال ـح ــاك ــم ضــد
خـ ـص ــوم ــه م ـ ــع قـ ـط ــع أي صـ ـل ــة ب ـ ــن ال ـف ـك ــر
ّ
الليبرالية وبــن الـنـظــام الحاكم.
واملـمــارســة
لـيــس لـلـحــركــة الـلـيـبــرالـيــة م ــن وجـ ــود خ ــارج
الـجـهــاز الــدعــائــي اإلع ــام ــي لـلـنـظــام الـحــاكــم.
أي أن النظام العربي الرسمي الخليجي ،أو
حتى املصري واملغربي واألردني والتونسي،
ّ
الليبرالية يفيد في
ارتــأى أن تعزيز الحركة
حسابات النظام في الحقبة هذه ألن ذلك أكثر
فائدة في العالقة مع الحليف األميركي ،وفي
مواجهة املعارضات ّ
الفعالة ،وفي دعم فلسفة
الــرأس ـمــالـ ّـيــة امل ـت ـ ّ
ـوح ـش ــة .واخ ـت ـي ــار األنـظـمــة
ّ
ّ
ّ
الخليجية االستبدادية بني الحركات السلفية
وب ــن ال ـحــركــات الـلـيـبــرالـ ّـيــة تـفــرضــه خـيــارات
ّ
الداخلية.
الحليف األميركي ،وحسابات الحكم
ّ
األميركية تحتاج إلى عقيدة
كانت الحكومة
ّ
ّ
االسالمية ،وحتى إلى جهادها ،من
الحركات

ّ
ّ
العربية (أ ف ب)
االشتراكية
كان في حوزة أنظمة الخليج ّتياران تستخدمهما ضد األنظمة

ّ
الشيوعية ومحاربة كل العقائد
أجل محاربة
ّ
ّ
واألنظمة األقرب إلى التقدمية والعلمانية من
ّ
االسالميني.
الخصوم
ّ
ل ـكــن ان ــدح ــار ال ـش ـيــوعــيــة وس ـق ــوط االت ـحــاد
ّ
ّ
األميركية إلى
السوفياتي قلل مــن الحاجة
عقائد الجهاد اإلسالمي وإن كانت الحكومة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ال ت ـ ــزال م ـس ـت ـع ـ ّـدة ،م ـب ــاش ــرة أو
م ـ ــداورة ،لــاسـتـعــانــة بــالـحــركــات الـجـهـ ّ
ـاديــة
كما فعلت في سوريا أو ليبيا عندما ّ
حيدت
ت ـن ـظ ـيــم «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» وغ ـ ـيـ ــره مـ ــن ال ـح ــرك ــات
ال ـج ـه ـ ّ
ـاديــة ،مل ـحــاربــة خ ـصــوم ع ــرب آخــريــن،
أو لــاس ـت ـخــدام ض ــد ال ـن ـظــام اإلي ــران ــي .لكن
أحـ ــداث  ١١أي ـلــول أحــدثــت حــرجــا كـبـيـرًا في
ّ
ّ
السعودية .وهــذا الشرخ
األميركية ـ
العالقة
ّ
في العالقة لم يتم إصالحه بعد ،وإن كانت
ص ـف ـقــات األس ـل ـحــة ال ـع ـمــاقــة وال ـت ـق ـ ّـرب بني
ُ
ال ــري ــاض وت ــل أبـيــب تـعـتـبــر مــن قـبــل اإلدارة
ّ
األميركية واللوبي اإلسرائيلي دفعات على
ال ـح ـســاب نـحــو إزالـ ــة ال ـف ـتــور فــي ال ـعــاقــات.
وت ـف ـض ـي ــل األداة ال ـل ـي ـب ــرال ـ ّـي ــة ع ـل ــى األداة
ّ
االسالمية كان ضرورة من ضرورات تحسني
ُ َ
العالقة مع أميركا .ويذكر أن األمير نايف بن
العزيز كان ّأول من أشار إلى تغيير العالقة
م ــع اإلخـ ـ ــوان املـسـلـمــن ب ـعــد  ١١أيـ ـل ــول ،في
تصريح في  ٢٠٠٢عندما قــال« :منحنا هذه
املنظمة تأييدًا كبيرًا ّ
ّ
جدًا .اإلخوان املسلمون
ّ
دم ـ ـ ـ ــروا الـ ـع ــال ــم ال ـ ـعـ ــربـ ــي» .وك ـ ـ ــان اإلخ ـ ـ ــوان
ّ
يحتلون مواقع في نظام التعليم السعودي
ْ
محاضرين
(كان عبدالله عزام ومحمد قطب
فـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــات ال ـ ـس ـ ـعـ ـ ّ
ـوديـ ــة) ،وف ـ ــي ن ـظــام
ّ
َ
الص َدقة الــذي أثــر على برامج نشر العقيدة
ّ
ح ــول ال ـعــالــم .ول ــم ي ـق ــرر ال ـن ـظــام الـسـعــودي
م ـصــادرة ومـنــع كـتــب اإلخـ ــوان مــن املكتبات
ّ
السعودية إال فــي عــام  ٢٠١٧بعد استفحال
الخالف مع النظام القطري.
واس ـت ـح ـس ــان دور ال ـل ـي ـب ــرال ـ ّـي ــة ه ــو إلع ـط ــاء
ّ
إيجابية للغرب عن النظام السعودي:
صورة
ي ـخ ـتــار ال ـن ـظــام ال ـس ـع ــودي أن يـنـشــر مــوقـعــا
ً
باإلنكليزية مثال لترجمة مقاالت من جريدة
«ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط» وال ي ـن ـشــر مـ ـق ــاالت مــن
ّ
ّ
تتضمن خطابًا أكثر
سعودية أخرى
صحف
ّ
إسالمية وأقل مجاهرة من «الشرق األوسط»
ّ
ّ
ب ــال ـص ـه ـي ــون ــي ــة الـ ـلـ ـيـ ـك ــودي ــة .لـ ـك ــن ال ـن ـظ ــام
الـسـعــودي يحتضن الجناح الليبرالي الــذي
ّ
أقل مطالبة من ّ
التيار اإلسالمي من ترجمة
هو
ّ
ّ
عقيدته وقيمه .فالحركة الليبرالية العربية،
خالفًا لحركات أخــرى حول العالم ،ليس لها
مطالب من أنظمة االستبداد التي تحتضنها،
إذ أن ـ ـهـ ــا ت ـك ـت ـف ــي ب ــاح ـت ـض ــان ـه ــا اإلعـ ــامـ ــي
والوظيفي كــي تثني على االسـتـبــداد عندما
ّ
ّ
ّ
حكومية.
إعالمية أو
ليبراليني مواقع
يعطي
واإلعالم العربي يعاني من هذا التناقض :إذ
ان كلمة االسـتـبــداد ،فــي الـخـطــاب الليبرالي،
ال تعني إال تلك األنـظـمــة االسـتـبـ ّ
ـداديــة التي
ال ت ـكــون مـتـصــالـحــة م ــع ال ـن ـظــام ال ـس ـعــودي.
ّ
الليبراليون العرب إلى العودة إلى
ويستعد

التاريخ لذم االستبداد فقط إذا كان معارضًا
ملشيئة آل سعود .أي أن النظام الناصري الذي
ّ
ّ
املستمر في
يتعرض للذم
مات في عام ١٩٧٠
االع ـ ــام ال ـع ــرب ــي ،خ ــاف ــا ل ـل ـن ـظــام ال ـس ـعــودي
ّ
االستبدادية املتحالفة
االستبدادي واألنظمة
معه .ذم النظام الــذي لم يعد مــوجــودًا أسهل
س ـيــاسـ ّـيــا م ــن ذم ن ـظ ــام اس ـت ـب ــدادي مــوجــود
 لـكـنــه يــديــن لـلـيـبــرالـ ّـيــن ال ـعــرب بوظائفهمومــواق ـع ـهــم ال ــدع ــائ ـ ّـيــة .وال ــدع ــوة الـلـيـبــرالـ ّـيــة
ُ
ه ــي ح ـص ـرًا دعـ ــوة دع ــائ ـ ّـي ــة ،ألن ـهــا تـسـتـخــدم
ّ
ّ
الليبرالية
يتغير خطاب
فقط ضد الخصوم:
ّ
العربية (املــوالــي آلل سعود فــي معظمه) من
الـ ـت ـ ّ
ـودد ن ـحــو ال ـن ـظــام ال ـق ـط ــري ،إل ــى هـجــائــه
ّ
ّ
ل ـي ـب ــرال ــي ــا ب ـم ـج ــرد أن ت ـس ــوء ال ـع ــاق ــة بـيـنــه
وب ــن ال ـن ـظــام ال ـس ـعــودي( .ل ـكــن ه ـنــاك بعض
الـلـيـبــرالـ ّـيــن الــذي ــن يـعـمـلــون ب ــن االع ــام ـ ْـن،
وهؤالء هم الذين الذوا بالصمت إزاء الصراع
الخليجي ،أو هم ساقوا األع ــذار ،من نــوع أن
املعلومات عن الـصــراع شحيحة وبناء عليه
ّ
يجب تجنب إصــدار موقف في انتظار املزيد
من املعلومات).
ّ
ّ
ّ
العربية وإن استظلت بنظام
والليبرالية
ّ
ّ
ي ـن ـت ـهــج ال ـع ـق ـي ــدة ال ــوه ــاب ــي ــة ف ــإن ــه ي ــؤي ــد
ال ـع ـل ـمــانـ ّـيــة ف ـقــط ض ــد خ ـص ــوم آل س ـعــود.
هــي تــريــد الـعـلـمــانـ ّـيــة فــي إيـ ــران ،لـكــن ليس
ّ
السعودية (أو قطر) وال في الــدول التي
في
تــوالــي آل سـعــود ،وال تـعــارض نـظــام «أمير
املؤمنني» في املغرب .لكن التناقضات تحكم
ّ
ّ
ّ
العلمانية.
العربية مــن
الليبرالية
مــواقــف
ّ
ّ
الليبراليون العرب يريدون العلمانية لكن
ّ
السلفية
ليس في النظام الذي يرعاهم .وبني
ّ
ّ
العلمانية (وإن منقوصة)
الجهادية وبــن
ّ
ّ
ّ
ّ
يفضل الليبراليون العرب السلفية الجهادية
إذا كانت متوائمة مــع النظام الــراعــي .لكن
ّ
في ظل النظام املصري أو التونسي  -حيث
تـلـعــب الـعـلـمــانـ ّـيــة (ال ـن ـس ـبـ ّـيــة ،دائـ ـم ــا) دور
ـودي أو
األداة ك ـمــا ف ــي ظ ــل ال ـن ّـظ ــام ال ـس ـع ـ ّ
العلمانيني هـنــاك يفضلون
الـقـطــري  -فــإن
الخلطة االســامـ ّـيــة للنظام عـلــى إســامـ ّـيــة
املعارضة ،مهما كانت .وعليه ،فإن املعارضة
االســامـ ّـيــة لنظام علماني (بـعــض الـشــيء)
معارض للنظام السعودي ُم ّ
حبذة أكثر من
ّ
علمانية لنظام إسالمي ال علماني
معارضة
ّ
متحالف مع النظام السعودي .والليبرالية
ّ
ّ
الالعلمانية
العربية تتغاضى عــن طبيعة
ّ
فــي دولــة الـعــدو ،ودور الحكومة فــي رعاية
أح ــزاب ومـنـظـ ّـمــات ديـنـ ّـيــة ،كما انـهــا تجعل
ً
ّ
ّ
نظريًا خاليًا من
علمانية الغرب مثاال
من
الـتـنــاقــض الـتــي تحكم انـحـيــاز الــدولــة (مــن
فرنسا إلى أميركا) إلى جانب دين ضد آخر.
وعـلـمــانـ ّـيــة الـلـيـبــرالـ ّـيــة الـعــربـ ّـيــة هــي ســاح
ض ــد ح ـ ــزب الـ ـل ــه وإي ـ ـ ـ ــران ،ف ـي ـمــا ال ـح ــرك ــات
ّ
ّ
البعثية
االسالمية هي سالح ضد األنظمة
أو تلك املعارضة ملشيئة النظام السعودي
ّ
ّ
الليبرالية
االسالمية .لكن مرونة
وللحركات
ُ
ّ
ّ
ّ
(والعلمانية) العربية ملفتة .حازم صاغية

