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رأي

ك ـت ــب فـ ــي «ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة» فـ ــي ذم رجـ ـ ــل ال ــدي ــن
الـ ـع ــراق ــي ،م ـق ـتــدى الـ ـص ــدر  -ومـ ــن مـنـطــور
ل ـي ـب ــرال ــي ع ـل ـمــانــي  -ث ــم ك ـت ــب ف ــي مــديـحــه
بعد أشهر فقط (أي مصادفة بعد ّأيــام من
زي ــارت ــه ل ـلــريــاض)  -وم ــن مـنـظــور ليبرالي
وعلماني .6في املقالة األولى وصفه بالقاتل
وفي الثانية بعد أربعة أشهر دعاه لتشكيل
مـ ـع ــارض ــة وطـ ـن ـ ّـي ــة ّ فـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق .وجـ ـم ــال
خاشقجي ،الذي يمثل ّ
تغير خيارات النظام
ّ
ّ
السياسية ،7كتب ضد العلمانية
السعودي
بـ ـ ـص ـ ــراح ـ ــة ،بـ ـع ــد رف ـ ـ ــع الـ ـحـ ـظ ــر ال ـك ـت ــاب ــي
والـشـفـهــي عـنــه مــن قـبــل الـنـظــام الـسـعــودي
(وكان ّأول ما كتبه بعد عودته مدحًا للنظام
الــذي منعه مــن الـكــام ،ثــم سمح لــه بالكالم

ّ
التيار الليبرالي لم يكن
اإلعالم
بعيدًا عن
ّ
والدعاية اليمينية

ّ
العلمانية وقــال
 الليبرالي) .فهو ع ــارضفيها« :فــي اإلس ــام مــن السماحة واملــرونــة
والعصرنة والقدرة على التجديد ما يغني
عــن البحث عــن «أيــديــولــوجـيــا» ّ أخ ــرى ،كما
ّ
ّ
الحقيقية التي تمثلها األسرة
الشرعية
ان
ّ
ّ
الحاكمة والوطنية السعودية تحتاج دائمًا
إل ــى أيــديــولــوجـيــا يقبلها الـشـعــب وت ـحـ ّـدد
العالقة بينه وبــن الحاكم ،وال ـ ّ
ـزج بمفهوم
ّ
ّ
السعودية سيربك
العلمانية وخــاصــة فــي
فلم الـ ّ
ّ
تلك العالقة املريحةَ ...
بالعلمانية
ـزج
ف ــي عــالــم خـلـيـجــي تـقـلـيــدي يـحـكــم بــالــديــن
أو ب ـعــرف قـبـلــي مـشـيـخــي صـمــد مـنــذ زمــن
التأسيس؟» .ولم َ
ينس خاشقجي أن يربط
ّ
ّ
ّ
العلمانية وبني «الجمهوريات العربية
بني
البائسة املضطربة» - 8وهــي طبعًا إشــارة
إل ــى الـجـمـهـ ّ
ـوريــات الـعــربـ ّـيــة الـتــي عــارضــت
ّ
مشيئة النظام السعودي تاريخيًا .طبعًا ،لو
أن خاشقجي ،أو أي ليبرالي عربي يكتب عن
ّ
العلمانية حاضرة
إيران ،فتكون الدعوة إلى
ّ
وم ّ
ُ
ّ
لحة .والنظام السعودي أكد رسميًا  -أي
ّ
باسم تلك املعارضة الـســوريــة التي يدير -
ّ
علمانيًا في سوريا ،على أن
أنه يريد نظامًا
يكون مواليًا للنظام السعودي.
ّ
أمــا فــي املـســألــة االقـتـصـ ّ
الليبرالية
ـاديــة ،فــإن
ال ـغــربـ ّـيــة  -بــالــرغــم م ــن تـنــاقـضــاتـهــا ُ  -فإنها
ـافــظ
نـشــأت بـمــواجـهــة ّالـفـكــر الــراسـمــالــي املـحـ ِ
الذي ينأى عن تدخل الدولة في السوق .وكانت
ّ
الليبرالية الـغــربـ ّـيــة -
لنشأة بعض األح ــزاب
ّ
خارج أميركا حكمًا  -جذورًا ماركسية أكيدة

(كـمــا ح ــال ح ــزب الـعـ ّـمــال الـبــريـطــانــي) .وبعد
ّ
ّ
العاملية في  ،١٩٢٩نشأت
االقتصادية
األزمــة
ّ
«دولـ ـ ــة ال ــرع ــاي ــة» ،والـ ـت ــي ك ــان ــت ال ـل ـي ـبــرالــيــة
ّ
ّ
ّ
الغربية
الليبرالية
الغربية من حماتها .لكن
ح ـ ــادت ن ـحــو ال ـي ـمــن ف ــي ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،في
بريطانيا وأميركا وأملانيا وغيرها من الدول.
العربية ،إن فــي طــورهــا ّ
ّ
ّ
األول
الليبرالية
أمــا
فــي عـهــد االسـتـعـمــار الـغــربــي ،أو فــي عهدها
ال ـث ــان ــي ب ـعــد ص ـع ــود ال ـح ـق ـبــات ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة
املتتالية ،فإنها لم تكن يومًا نصيرة ألنظمة
ّ
االجتماعية أو لحقوق ّ
العمال .على
الرعاية
ّ
الخليجية
الـعـكــس مــن ذل ــك ،ف ــإن الـلـيـبــرالـ ّـيــة
ت ــري ــد امل ــزي ــد م ــن ال ـت ـخ ـص ـيــص ،فـيـمــا نـشــأت
الـلـيـبــرالـ ّـيــة الـلـبـنــانـ ّـيــة بـعــد ال ـطــائــف جناحًا
للمياردير رفيق الحريري ،وهي ناصرت كل
بــرامــج الــرأسـمــالـ ّـيــة املـتـ ّ
ـوحـشــة الـتــي تبناها،
ّ
وت ـبــنــاهــا م ــن ب ـعــده اب ـنــه وف ـ ــؤاد الـسـنـيــورة،
ومن حكم باسم «تراثه» .وليس مستغربًا أن
ّ
الليبراليني في دول مثل تونس ومصر
يرعى
واألردن النظام الحاكم وأصـحــاب املليارات.
ّ
واملـســألــة االقـتـصـ ّ
الليبرالية
ـاديــة تجعل مــن
ّ
ّ
الـعــربـ ّـيــة نقيضًا لليبرالية الـغــربــيــة ،بالرغم
من جنوح األخيرة نحو اليمني ،وبالرغم من
إرثها االستعماري.9
ك ـ ـسـ ــرت أحـ ـ ـ ـ ــداث  ١١أيـ ـ ـل ـ ــول ال ـ ـعـ ــاقـ ــة بــن
أنظمة الخليج وبــن اإلخ ــوان .كانت ّ
التيار
ال ـل ـي ـب ــرال ــي ف ــي الـ ــدولـ ــة ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة مــوقــع
ال ـض ـعــف والـ ــدفـ ــاع ،ب ــوج ــه ال ـت ـ ّـي ــار الـسـلـفــي
واإلخـ ــوانـ ــي .ل ــم ي ـكــن مـمـكـنــا ب ـعــد اإلط ــاق
ال ــرس ـم ــي ل ـل ـج ـهــاد ال ــدي ـن ــي م ــن ق ـب ــل امل ـلــك
ف ـي ـصــل ب ـع ــد ح ــري ــق امل ـس ـج ــد األقـ ـص ــى ان
ي ـب ــرز دور ال ـل ـي ـبــرالـ ّـيــة ال ــرس ـم ـ ّـي ــة .وم ـي ــزان
الرسميني رجــح ّ
ّ
القوى بني ّ
بقوة
التيارين
ّ
ّ
م ــؤخ ـرًا لـصــالــح الـلـيـبــرالــيــن .لـكــن معضلة
ّ
ّ
العربية انها
الليبرالية
األزمــة التي ترعى
بتيار  -خالفًا ّ
تستعني ّ
للتيار اإلســامــي -
ّ
ال ج ــذور أو قــاعــدة شعبية ل ــه .ول ـهــذا ،فــإن
هـنــاك ِمــن األم ــراء فــي ّآل سـعــود  -مثل عبد
ّ
االسالميني على
العزيز بن فهد َ -من يفضل
ّ
ّ
ّ
الليبرالية العربية ليست
الليبراليني .أي أن
ُ
إال خيارًا من الخيارات املتاحة ألمراء النفط،
االستجمام :هناك َمن
مثلها مثل خـيــارات
ّ
ّ
يفضل أوروبا وهناك َمن يفضل املغرب.

المراجع:
 )1راجع دراسة «شركاء حذرين :االتحاد السوفياتي
ّ
ّ
العربية»« ،أوراق إدلفي» الصادرة عن
واالشتراكية
ّ
ّ
ّ
املؤسسة الدولية للدراسات االستراتيجية ،ديسمبر
 .١٩٧٠وقــد صــدرت في ترجمة في «ملف النهار»،
عام  ،١٩٧١ص.١٥-١٤ .
 )2ه ـن ــا ،تـخـتـلــف الـ ــروايـ ــات .ه ــل وديـ ــع ح ـ ـ ّـداد قــام
ً
ّ
بعملياته مستقال عن االتحاد السوفياتي أم أنه كان
متحالفًا مع «كــي .جــي .بــي» ويحظى بدعم مباشر
مــن ي ــوري ان ــدروب ــوف ،كـمــا ي ــروي رفــاقــه مــن تلك
املرحلة ،وكما يرد في «أرشيف متروخني» في كتاب
«السيف والدرع» الذي يجب النظر إليه بحذر شديد
ّ
الغربية.
بسبب رعايته
 )3عـمـلــت دول ــة اإلم ـ ــارات عـلــى الـتـخـفـيــف مــن دور
حسن الـتــرابــي فــي وضــع دسـتــور االم ــارات بعد أن
ّ
ّ
الخاصة
وعلنيًا .راجع األوراق
كان ذلك أمرًا معروفًا
ّ
لـ«مجموعة السير جيفري أرث ــر» فــي كلية سانت
ّ
البريطانية.
أنتوني في جامعة أكسفورد
 )4لعب الشيوعي السابق قدري القلعجي دورًا بارزًا
في هــذا الصدد .وكــان له دار نشر ّ
خاصة بــه« ،دار
الكاتب العربي» ،الذي كان ينشر كتابات تجمع بني
ّ
ّ
للشيوعية وفكر نظم سالالت
الليبرالية املضاد
فكر
الخليج.
 )5اس ـت ـبــدلــت ال ـتــرج ـمــة ال ـعــربـ ّـيــة لـلـكـتــاب امل ــذك ــور
مصطلح «العصر الليبرالي» بـ«عصر النهضة».
ُ
ّ
صاغية األولى نشرت في «الحياة» في ١٣
 )6مقالة
نيسان  ،٢٠١٧والثانية في  ١آب .٢٠١٧
 )7جمال خاشقجي ،الــذي ُ
سيعرف بأنه صاحب
أق ـصــر تـجــربــة تـلـفــزيــونـ ّـيــة فــي الـعــالــم أج ـمــع ،إذ ان
ّ
التلفزيونية أو بــاألحــرى محطة الوليد بن
محطته
ّ
طــال الــذي أوكــل له إدارتـهــا ،لم تبث إال ليوم واحــد.
بالجهادية االبن ّ
ّ
الدنية قبل أن
وهو قد بدأ مسيرته
ّ
ّ
الليبرالية في نسقها السعودي الرسمي.
يتحول إلى
«الحرة» ،قال إنه «كاتب حر»ّ
وفي مقابلة قبل ّأيام مع ّ
ّ
كسعوديني نسمع ونطيع.
قبل أن يضيف« :نحن
الــدولــة أمــرت ّ
ووجـهــت ونحن نستجيب لتوجيهات
الدولة ونقف دومًا بوالء وبدعم لحكومتنا».
 ١٩ )8آب « ،٢٠١٧الحياة».
 )9يجب مــراجـعــة كـتــاب الـصــديــق جــوزيــف مسعد
ّ
الليبرالية» ،والذي سيصدر الحقًا في
«اإلسالم في
ترجمة ّ
عربية.
*كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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مساران متناقضان
سعد الله مزرعاني *
ّ
ش ــك ــل طـ ــرد تـنـظـيـمــي «داع ـ ـ ــش» و«ال ـن ـص ــرة»
(القاعدة) مهزومني من جرود لبنان الشمالية
الشرقية (عرسال والقاع ورأس بعلبك) عالمة
إيجابية جديدة في مسار أمني متواصل .وهو
مسار بــدت فيه «السياسة» متخلفة ،نسبيًا،
ع ــن األمـ ـ ــن ،وب ـ ــدا ال ـس ـبــب ال ـخ ــارج ــي راج ـحــا
على األسـبــاب الــداخـلـيــة :فــي توفير الحاضنة
ل ـق ــرار اإلج ـه ــاز عـلــى اإلره ــاب ـي ــن التكفيريني
فــي املناطق اللبنانية التي احتلوها .يعترض
الـبـعــض عـلــى اس ـت ـخــدام وص ــف تـكـفـيــري من
قبل كتاب يساريني أو من قبل منظمات ذات
بنية واسـتـهــدافــات علمانية .سياسة النعامة
ال تنفع خصوصًا فــي هــذا الحقل .الـقــول :ما
شــأن العلمانيني بمصطلحات يستخدمها أو
يتبادلها غير العلمانيني من املتطرفني دينيًا أو
ِّ
طائفيًا أو مذهبيًا ،لم يحل دون اغتيال املفكر
املصري فرج فوده وال دون عزل وإرهاب املفكر،
املـصــري أيـضــا ،نصر حــامــد أبــو زي ــد ،وكذلك
دون اسـتـهــداف ســواهــم فــي مصر وغـيــرهــا...
التكفيري هو الذي يحكم بالقتل على كل من
يخالفه في إيمانه أو بعض إيمانه :سـ ً
ـواء كان
املخالف مؤمنًا أو غير مؤمن ،من دينه أو من
غير دينه ،من مذهبه و«فرقته» أو من غير هذا
وتـلــك ...التكفير ،املعني هنا ،هــو ثمرة عملية
جمع ،بصورة شديدة التطرف والتوحش ،ما
ب ــن ت ـشــدد ع ـقــائــدي أع ـمــى وهـمـجـيــة مفرطة
في التطبيق .فكيف إذا أضيفت إليه عناصر
ال ـش ـب ـه ــة والـ ـتـ ـعـ ـص ــب والـ ـجـ ـه ــل واألج ـ ـن ـ ــدات
االستعمارية التآمرية...
هزيمة وطرد التنظيمني اإلرهابيني َّتوجا ،في
ال ــوض ــع الـلـبـنــانــي ،سـلـسـلــة خ ـط ــوات إيـجــابـيــة
اجتمع على تحقيقها ،وفــق تناغم وتنسيق
مسبق (غالبًا) ،جهد األجهزة األمنية اللبنانية
ّ
وجهد جهاز املقاومة .ولقد مكن ذلك من كشف
شـبـكــات إرهــابـيــة وتعطيل عمليات واعـتـقــال
استباقي ملتورطني كثرّ ،
تبي ،أيضًا ،أنهم على
شيء من الهشاشة ،لجهة تفاعل العصبية في
دوافعهم مع الغرضية واالرتــزاق والبلطجة .لم
تكن قليلة الخسائر التي نجمت عن العمليات
اإلرهابية التي جرى تنفيذها .وأمكن في نطاق
سـيــاق أمـنــي متماسك ومـثــابــر جـســد توافقًا
س ـيــاس ـيــا خ ــارج ـي ــا وداخ ـل ـي ــا أيـ ـض ــا ،ضــرب
حصار أمني وعسكري متصاعد أفضى ،في
ظــروف تقدم شعار محاربة اإلره ــاب على ما
عداه ،وفي ظروف التحوالت النوعية في الوضع
السوري ،إلى جعل التنظيمات اإلرهابية تتكبد
خسائر ضخمة متواصلة :من الـعــراق وليبيا
إلى سوريا ولبنان...
ال جــدال فــي أن انـتـصــارات بــاهــرة قــد تحققت
ض ــد اإلره ــاب ـي ــن الـتـكـفـيــريــن .ال ش ــك أيـضــا
أن تـضـحـيــات جـسـيـمــة وب ـط ــوالت م ــؤك ــدة قد
حـصـلــت ف ــي م ـج ــرى ال ـح ــرب ع ـلــى اإلرهـ ـ ــاب.
فــي الـتـضـحـيــات ،يشكل مصير العسكريني
امل ـخ ـط ــوف ــن ن ـم ــوذج ــا ع ـل ــى ف ــداح ـت ـه ــا .وف ــي
البطوالت قدم الجيش اللبناني ،وقبله املقاومة،
ن ـم ــوذج ــا ف ــي ت ـح ـقـيــق إن ـ ـجـ ــازات ج ــدي ــدة إذا
تــوفــرت اإلرادة السياسية ،وإذا توفر السالح
واالحتضان والكفاءة في حسن إدارة العمليات
من جوانبها كافة.
لكن ،لألسف الشديد ،أن هــذه النجاحات ،في
ً
استثناء
الحقلني األمني والعسكري ،قد شكلت
فــي مـســار ان ـحــداري مـتــواصــل على مستوى
السياسة بشكل عــام ،وعلى مستوى اإلدارة
الداخلية بشكل خاص.
ال ي ـم ـكــن امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى م ــا ي ــزع ـم ــه الـبـعــض
مــن إن ـج ــازات ذات ش ــأن بـعــد انـتـخــاب رئيس
للجمهورية وتشكيل الـحـكــومــة ،قـبــل حــوالــى
عـ ـ ـش ـ ــرة أش ـ ـ ـهـ ـ ــر .بـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ـ ـ ــام ،ت ـ َّ
ـرسـ ـخ ــت
املـحــاصـصــة .وم ــا ُي ـعـ ُّـد إن ـج ــازًا غـيــر مسبوق
مجسدًا بإقرار قانون االنتخابات الجديد ،قد

جــاء ليكرس ما هو قائم من اخـتــاالت ،لجهة
عــدم صحة التمثيل وع ــدم اح ـتــرام الــدسـتــور،
ال ليلغيها .ب ــرزت االخ ـت ــاالت ،أول مــا بــرزت
مــن خــال إق ــرار مــرســوم الـنـفــط .وقــد انطوى
املــرســوم على تقاسم أق ـ َّـر مسبقًا مــن ضمن
ً
ّ
صفقتي الرئاسة والحكومة ،فضال عن تفريط
مخيف بـحـقــوق الــدولــة اللبنانية وبــإشــرافـهــا
ورقابتها ،لحساب الشركات الخاصة .أما أزمة
الخدمات الضرورية فما زالت تراوح في نطاق
دائرة الفساد نفسها لجهة صفقات هي أقرب
إلى نهب فج وفاجر من أي أمر آخر .هذا ينطبق
ع ـلــى ص ـف ـقــة ب ــواخ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء ال ـت ــي يـجــري
اإلصــرار على تمريرها مهما كــان الثمن! وال
ّ
نضيف جــديـدًا إذا ذكــرنــا بــأن أزم ــة النفايات
مرشحة لالنفجار في القريب العاجل .ويشكو
املــواطــن اآلن مــن أزم ــة مـيــاه شبه شاملة ومن
شلل اإلدارة وفئوية السلوك والتعيينات فيها.
أما سلسلة الرتب والرواتب ،التي فرضت على
الـسـلـطــة ،ومـعـهــا بـعــض الـضــرائــب عـلــى أرب ــاح
امل ـصــارف والـتــوظـيـفــات مرتفعة الـفــوائــد ،فما
زالــت موضع رفض حاد من قبل حيتان املال
وممثليهم .هذا فيما ترتفع األسعار على كل
السلع بدون رحمة ،وتباشر املــدارس الخاصة
رفع أقساطها بدون رقابة .واألخطر ما جرى
من «هندسات» مالية بلغت تكاليفها ،لحساب
املصارف ،بضع مليارات من الدوالرات فقط ال
غير!
ل ــم ي ــوف ــر وب ـ ــاء ال ـف ـس ــاد امل ــؤس ـس ــات األم ـن ـيــة
ُ
نفسها .مــا كشف مــن اخـتــاســات فــي بعض
مــديــريــات األم ــن الــداخ ـلــي ،ورش ــى فــي أســاك
عسكرية أخرى إنما يؤكد أن الفساد قد أصبح
«ثقافة» سائدة ال يخلو منها قطاع أو مرفق.
بدورها فضحت التعيينات ،حجم املحسوبية
والفئوية في االختيار وسط كالم «نحوي» عن
اإلص ــاح والشفافية وتفعيل اإلدارة وخدمة
املواطن...
ف ــي م ـجــرى ذل ــك تـصـبــح امل ـحــاس ـبــة والــرقــابــة
كلمتني غريبتني على قاموس السياسة واإلدارة
الـلـبـنــانـيــة .يستمر أيـضــا خ ــرق الــدس ـتــور في
حقول عديدة .ويستمر كذلك التأجيج الطائفي
واملــذه ـبــي ويـنـظــر ك ـث ـيــرون ،عــن حــق بتشكك
كبير إلى احتمال إجراء االنتخابات النيابية في
الربيع القادم بعد تطيير االنتخابات الفرعية
الواجبة الحصول دستوريًا ،وسط صراع على
اآلليات والبطاقة املمغنطة وإشارات الى تعديل
الـقــانــون الـجــديــد نفسه ،ونـحــو األس ــوأ طبعًا!
إلى ذلك يستمر تهميش القضاء واإلمعان في
منعه مــن أن يتحول إلــى سلطة مستقلة غير
تابعة للسلطة السياسية وملنظومة املحاصصة
املتفاقمة.
«طـبـيـعــي» (!) ف ــي مـثــل ه ــذا امل ـن ــاخ ،أن تعقد
ص ـف ـق ــات ل ـت ـض ـي ـيــع ارت ـ ـكـ ــابـ ــات س ــابـ ـق ــة :فــي
عـ ــدم إعـ ـ ــداد وإص ـ ـ ــدار املـ ــوازنـ ــة ال ـس ـنــويــة في
موعدها القانوني (أكـثــر مــن عشر سـنــوات)،
وفــي عــدم املحاسبة عــن عمليات هــدر ونهب
موصوفة باملليارات ،وفــي تحويل اإلدارة إلى
أداة انتفاع ومحسوبيات ونهب مل ــوارد الدولة
في محاصصات كبيرة وســرقــات متنوعة ال
حسيب عليها وال رقيب...
ويبقى الـغــائــب األكـبــر عــن املشهد السياسي
تيار املعارضة الشعبي املستقل الذي يستمر
عــاجـزًا عــن تزخيم وتنظيم تململ وتعبيرات
االح ـت ـج ــاج امل ـت ـنــوعــة ف ــي ص ـف ــوف املــواط ـنــن
املـ ـتـ ـض ــرري ــن ،وه ـ ـ ـ ــؤالء ي ـش ـك ـل ــون األكـ ـث ــري ــة
الساحقة من الشعب اللبناني .هــذا التيار هو
ال ــذي ينبغي أن يـشـكــل ،مــن خ ــال حـضــوره
وبرنامجه وتأثيره ،الرقيب الشعبي املتصدي
لــأخـطــاء واالرت ـكــابــات والـفــاضــح للمسؤولني
عنها أمام الرأي العام بدون تباطؤ أو تمييز...
وأن ي ـش ـكــل ،ك ــذل ــك ،ال ـب ــدي ــل امل ـت ــوخ ــى لـنـظــام
املحاصصة والفئوية والدويالت والتبعية.
* كاتب وسياسي لبناني

