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العراق :العوامل التي �أ ّدت
�إلى �إبعاد المالكي
} حميدي العبدالله
ث�لاث��ة ع��وام��ل أساسية ك��ان لها الدور
البارز في إبعاد نوري المالكي عن رئاسة
الحكومة العراقية الجديدة ،على الرغم من
أنه يتز ّعم أكبر كتلة برلمانية في مجلس
النواب الحالي.
ـ العامل األول ،رف��ع الغطاء األميركي
ع�ن��ه .وم �ع��روف أنّ المالكي ك��ان يحظى
بدعم أميركي على الرغم من أنّ الواليات
ال�م�ت�ح��دة ك��ان��ت تفضل إي ��اد ع�ل�اوي في
ال� ��دورة ال�ب��رل�م��ان�ي��ة ال �س��اب �ق��ة ،لكنها لم
ت�ج��اه��ر ب��وق��وف�ه��ا ض � ّد ال�م��ال�ك��ي ،وكانت
حريصة قبل رح�ي��ل ق� ّوات�ه��ا ع��ن العراق
على إرضاء المالكي لكي ال يعرقل توقيع
ات�ف��اق اإلط ��ار االستراتيجي ال��ذي كانت
ت��راه��ن عليه ف��ي الحفاظ على مصالحها
الحيوية في العراق.
ـ العامل الثاني ،تخلّي إي��ران عن دعم
ال �م��ال �ك��ي ووق��وف �ه��ا إل ��ى ج��ان��ب فصائل
وق ��وى ال�ت�ح��ال��ف ال��وط�ن��ي األخ���رى التي
ت��ط��ال��ب ب ��إب� �ع ��اد ال��م��ال��ك��ي ع���ن رئ��اس��ة
الحكومة .وبديهي أنّ إي��ران لديها نفوذ
كبير ف��ي ال �ع��راق ،وت�ح��دي��دا ً ف��ي صفوف
قوى التحالف الوطني ،ولوال تخليها عن
المالكي لما ت�ج� ّرأ التحالف على تسمية
حيدر عبادي بديالً عنه وهو ليس لديه أية
كتلة برلمانية تدعمه ،وحتى حزب الدعوة
الذي ينتمي إليه تب ّرأ منه.
ـ العامل الثالث ،تخلّي المرجعية ممثلة
ب��ال�س�ي��د ع�ل��ى ال�س�ي�س�ت��ان��ي ع��ن المالكي
ودعواته الصريحة في خطب الجمعة التي
تلقى بالنيابة عنه إلى تسمية شخص آخر
غير المالكي.
وب��دي�ه��ي ع�ن��دم��ا تجتمع ه��ذه الجهات
ال� �ث�ل�اث ،ب �م��ا ل �ه��ا م��ن ن �ف��وذ ف��ي ال �ع��راق

وعلى مستوى المنطقة ،فإنه سيكون من
الصعب على المالكي الصمود في وجه ك ّل
هذه القوى ،حتى وإنْ كان الدستور في
مصلحته ،وحتى لو كان لديه تأييد واسع
في مؤسسات الدولة في ضوء بقائه على
رأس الحكومة لدورتين متتاليتين.
لكن م��ن ال��واض��ح أنّ ر ّد فعل المالكي
وأن �ص��اره ع�ل��ى ق ��رار إب �ع��اده ي��ؤش��ر إلى
مرحلة ج��دي��دة م��ن ال�ص��راع الداخلي في
العراق ِ
سمتُه البارزة اشتداد المواجهة بين
األطراف العراقية جميعها على نحو يعكس
استحالة وجود إرادة وطنية جامعة تؤهّل
العراقيين للصمود في وجه األخطار التي
تتهدّدهم ،س��واء خطر التقسيم أو خطر
الفتنة المذهبية ،وسيطرة «داع��ش» على
ال�م��زي��د م��ن المناطق ال�ع��راق�ي��ة ،فاألكراد
ي��واج �ه��ون ص ��راع ��ات ب �ي��ن مك ّوناتهم،
أي الجماعات
وكذلك األط��راف األخ��رىّ ،
السياسية المرتبطة بالسعودية وتركيا
واألردن وت�ن�ظ�ي�م��ات «ال��ق��اع��دة» وعلى
رأسها «داع��ش» ،وصراعات هذا التنظيم
م��ع ال �م �ك � ّون��ات األخ� ��رى وج �ن��وح��ه نحو
االستئثار.
واآلن جاء اندالع الصراع بين أطراف
أي قوة
التحالف الوطني ليفقد ال �ع��راق ّ
كبيرة متماسكة يمكنها أن تشكل العمود
ال�ف�ق��ري ال��ذي تتشكل حولـه مؤسسات
ال ��دول ��ة ،وي��وف��ر ل �ه��ا ال �غ �ط��اء السياسي
واألخ�ل�اق��ي ل�ت�ق��وم ب��ال�ت�ص�دّي لألخطار
المحدقة.
إنّ ما ينتظر العراق بعد اندالع الصراع
ب�ي��ن م �ك � ّون��ات االئ��ت�ل�اف ال��وط �ن��ي أخطر
بكثير مما واجهه حتى اآلن ،وليست هناك
قوة قادرة على وقف االنحدار باتجاه هذا
الدرك السحيق.
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قانون بال ع�صا ...فو�ضى و�شريعة غاب!
} محمد ح .الحاج
ق��د يوحي العنوان بأنني م��ن أن��ص��ار العنف
أوالمطالبين ب��أن تحمل األج��ه��زة التنفيذية في
الدولة العصا في وج��ه المواطن ،والحقيقة أنّ
العصا هي الجزاءات المترتبة على مخالفة القانون
بك ّل أنواعها وأشكالها ،بدءا ً من مخالفة الشاخصة
المرورية إل��ى أكبر الجرائم وأش�دّه��ا عنفا ً وهي
السرقة بالقوة وعمليات النهب والسلب وجرائم
القتل وم��ا ش��اب��ه ،فالقانون ه��و مجموعة القيم
التي تفرض السلوك الفردي والجماعي بما يخدم
المصلحة العامة للشعب ويحقق األمن والنظام،
ويتعلّق تطبيقها وااللتزام بها بمنظومة األخالق
والسلوك االجتماعي ،فهل نحن في أزم��ة أخالق
حقيقية أم نقترب منها؟
عندما نتحدث عن القانون والعقوبات واألخالق،
ّ
المتحضرة ،بل عن
فنحن ال نتحدث عن الشعوب
العالم المتخلف الذي ما زال سلوكه مرتبطا ً بالقوة
المفروضة عن طريق األدوات التنفيذية المختصة،
وينفلت هذا السلوك في الحاالت والظروف التي
يتراخى فيها تطبيق القانون ألسباب موضوعية
كالثورات والحروب الطويلة األمد ،وضعف هيبة
الدولة وعدم سيطرتها على مناطق من أراضيها
كأن تقع تحت احتالل أجنبي أو سيطرة مجموعات
محلية متم ّردة (مدعومة من ال��خ��ارج) كما في
الصومال وليبيا وصوال ً إلى الشام والعراق وربما
لبنان.
الصراع في ال��دول المتخلّفة واجهته تختلف
كليا ً عن خلفيته ،فالواجهة تكون على السلطة
والثروات ويتخذ أشكاال ً متعدّدة (طبقي  -ديني
– مذهبي – عشائري إل��خ )...وأما الخلفية فهي
صراع نفوذ بين الدول الكبرى تطبّق استراتيجية
استعمار من نوع جديد ،والغاية األساس الحفاظ
على أس��واق العالم المتخلّف ومنع الشعوب من
التط ّور ،وبالتالي السيطرة على الثروات واستمرار
ّ
المنظم لها ،م��ن هنا نجد التعدّدية في
النهب
التبعية ضمن الشعب الواحد واألم��ة الواحدة،
ص��راع االستخبارات العالمية يتك ّفل بهذا األمر
خدمة لغايات سياسية واقتصادية ،ولنا أن ندرك
أنّ ال��دول المانحة للمساعدات والمعونات ألية
جهة ما ،حتى على الصعيد العسكري فإنما هي
تقدّم هذه الخدمات على قاعدة (ال تعط التسعة

إال إذا أكلت العشرة) فما بالنا ونحن نلمس وندرك
أنّ الدول االستعمارية الحديثة تدفع بدول تفيض
أموالها عن حاجاتها (رغم فقر شرائح من شعبها)
لتمويل الحروب والثورات بعد تضليل قياداتها
وربط مصائرهم بسلوك طريق الخضوع وتنفيذ
المخططات الموضوعة ،وهي بالتالي ليست من
ال��دول المستفيدة من برامج الغرب االستعماري
ال من ناحية النفوذ السياسي لمج ّرد كونها دول
تابعة ،وال الفائدة االقتصادية والمثال القريب
دويلة قطر ومملكة آل سعود وتوابع أخ��رى في
عالمنا العربي.
أم��ك��ن للمتابع ف��ه��م ج��ان��ب كبير م��ن «رب��ي��ع
تونس» ،وبقي عصيا ً على الفهم المغزى من ثورة
ليبيا ،إال إذا ربطنا األمر بمصالح «الناتو» في هذه
الدولة الغنية ،ودي��ون ك ّل من فرنسا وايطاليا،
واستثمارات مشبوهة كانت قائمة بين القيادة
الليبية وشخصيات سياسية كبيرة من هاتين
الدولتين ،وبالتالي فإنّ سقوط القذافي وتصفيته
مع كامل أف��راد عائلته ج��اءت في ه��ذا المنحى،
سقطت الديون ،وذهبت االستثمارات إلى جيوب
شريك أوح��د (برلسكوني) ،كما ص��ادرت الدولة
العظمى (أمريكا) أموال ليبيا الموجودة في بنوكها
لتصرفها على ثورات خططت لها اإلدارة األمريكية
وحلف «الناتو» ،بعيدا ً عن رقابة الخزينة األمريكية
ومجلسي الشيوخ وال��ن��واب ،كما ص��ادر الغرب
األسلحة الليبية المكدّسة وب��دأ عمليات الشحن
إلى ال��دول المجاورة لسورية (تركيا واألردن)،
ودبّت الفوضى على الساحة الليبية ليقوم صراع
ال يمكن التنبّؤ بنهايته ولتبدأ رحلة معاناة لشعب
ال طوائف وال مذاهب فيه ...كان في بحبوحة لم
يصل إليها كثير من شعوب العالم العربي بما
في ذل��ك شعب نجد والحجاز ،إذ ك��ان المواطن
الليبي يحصل على السكن ،والراتب ،والخدمات
مجانية (كهرباء وم��اء) ،وتتح ّمل الدولة نفقات
الطالب الدارسين في ك ّل أنحاء العالم! فلنسأل
الشعب الليبي اليوم ما الذي جناه وما الذي تغيّر
بذهاب «الدكتاتور» وانتشار العصابات المسلحة،
وتدمير االقتصاد وك ّل أشكال الحياة السياسية...
بما في ذلك الحرية؟
الثورة الليبية المزعومة هي استكمال لما بدأه
الغرب في الصومال والجنوب السوداني وغايته
السيطرة على البوابات الجنوبية للبحر األحمر

(الجزر الواقعة على باب المندب) لما في ذلك من
خدمة للمشروع الصهيوني ،وأيضا ً تطويق مصر
ومنع حتى الحلم بعودة وحدة وادي النيل ،التي
لو قامت وت� ّم استثمار ث��روات السودان النتقلت
مصر وال��س��ودان من عالم الحاجة إل��ى الكفاية
والفائض الزراعي للتصدير إلى العالم العربي،
لكن الدراسات االستباقية الغربية ال تسمح بذلك،
والستكمال تطويق مصر ك��ان ال ب � ّد م��ن حريق
ليبيا وتدميرها لتكون عالة على الحدود الغربية
المصرية تؤرق الجيش المصري وتش ّتت جهوده،
وهذا أيضا ً يخدم المصالح الصهيونية التي تشكل
جوهر المشروع الغربي بعد احتواء مصر وربطها
باتفاقيات تبدو شبه أب��دي��ة ،وألزمتها واقعيا ً
بتجميد أو إلغاء ك� ّل اتفاقيات الدفاع المشترك
مع محيطها العربي ودول المواجهة مع الكيان
الصهيوني.
الجبهة الشرقية بمواجهة الكيان الصهيوني
تحطم عمقها االستراتيجي بعد احتالل العراق
العام  ،2003وجرت محاوالت للسيطرة على لبنان
والشام لم يكتب لها النجاح ،سقطت االتفاقية مع
لبنان ،وتج ّذرت ثقافة المقاومة ،وفشل كيان العدو
في أكثر من معركة على هذه الجبهة ،خصوصا ً في
األع��وام  ،2000و ،2006و ،2009من هنا كان ال
ب ّد من تنفيذ مخطط الفوضى الداخلية وتحريك
األدوات والخاليا النائمة المرتبطة باستخبارات
األخص اإلخوان الشياطين وما تف ّرع
الغرب ،وعلى
ّ
عن «القاعدة» ومس ّمياتها ،والبداية كانت تشكيل
«جيش حر» اعتمد في بدايته على انشقاقات بعضها
حقيقي وأغلبها مفبرك ،وعلى هامش هذا الجيش
وتحت يافطته تح ّركت خاليا اإلخوان النائمة ،لكن
العدد الكبير م ّمن رفعوا راي��ة هذا الجيش كانوا
عصابات من اللصوص وطريدي العدالة ولهم
مشاريعهم التي لم يتوانوا عن تحقيق جزء كبير
منها ،وخالصتها عمليات سرقة ونهب للثروات
وقتل للمواطنين في المناطق اآلمنة ،ضعفت سلطة
الدولة في كثير من المناطق ،وانحسرت في مناطق
أخرى ،وطبّق الخارجون على القانون شريعتهم
وهي بمجملها شريعة غاب ،وهو أمر متوقع إذ ال
يمكن ألحد أن يطلب من هؤالء التزاما ً أخالقيا ً وهم
المتج ّردون من األخالق والقيَم ،وال من التنظيمات
األخ��رى المتصارعة الموجهة من الخارج لتنفيذ
الحس الوطني وال حتى اإلنساني
المخطط ،فال
ّ

موجود ،تنظيمات خرجت على النواميس وفرضت
مفاهيم تعود إلى جاهلية تجاوزها التاريخ ،قتل
وسبي واغتصاب ،قطع رؤوس وتمثيل بالجثث،
وبيع للبشر في أسواق نخاسة أحدثوها ،وتطهير
عرقي وديني ومذهبي لم يستثن أح��دا ً من أبناء
الشعب الواحد على مساحة الشام وال��ع��راق...
ووصل إلى مشارف جبل لبنان.
هل ما زال القانون بخير على الضفة الثانية،
والجواب بالتأكيد :ليس تماماً ،ويبدو أنّ االهتمام
بمكافحة التنظيمات اإلرهابية وجهد الدولة في هذا
المجال ،أورث نوعا ً من التراخي تجاه مجموعات
مشبوهة تتوزع هنا وهناك في قلب المناطق اآلمنة،
تستبيح الممتلكات ،وقد تفاجأ بواحدة منها تعترض
سبيلك ليقول آمرها :نحتاج اآللية في مهمة! تماما ً
كما في األفالم األمريكية ،وقد يشهر عليك السالح،
أن تمانع فأنت ميت ،ولهذه العصابات أساليبها في
توصيل السيارة إلى خطوط تماس مع التنظيمات
اإلرهابية لتبيعها بنصف الثمن ،وبعضها يز ّود
اإلرهابيين بالذخائر والمؤن ،وتقوم بينهم تجارة،
ويدب الذعر
وهو واقع يؤرق الشرائح االجتماعية
ّ
في الصفوف بعد اكتشاف جثث كثيرة ألصحاب
سيارات مفقودة ،المستفيدون من األزمة يحرصون
على استمرارها ،على الجانبين ،لكن ،ال ب� ّد من
التفاؤل بعد تش ّكل حالة من الوعي الشامل ووقفة
شعبية إلى جانب الجيش تتصدّى لثقافة الفوضى
بقوة على امتداد ساحة األمة.
كلمة ال ب ّد منها :أن تضع على شرفة منزلك أو على
سيارتك علم أية دولة من دول العالم ،أمر مألوف
في لبنان ،ال يسألك أحد وهذا يندرج تحت يافطة
الحرية ،رغم أنّ االلتزام الوطني يقتضي رفع العلم
اللبناني فقط ،أما أن تعبر بسيارتك في واحدة
من المدن اللبنانية الكبرى وعلى جانب اللوحة
ص��ورة علم الجمهورية السورية فهذا ما يستفز
الدواعش والنصراويين وجند الشام والتحرير
وك ّل المس ّميات ،عندها تتع ّرض للمطاردة بواسطة
سيارة ال تحمل لوحات ،تضايقك ،أو دراجة تحمل
على متنها اثنين من «ال��زع��ران» ،يبادر الراكب
الخلفي إلى ضرب السيارة بعصا فيحطم الزجاج
ويولي االدب���ار ...أنت ال تحمل سالحاً ،وال حتى
ع��ص��ا ...والقانون سقطت عصاه ،تابع سيرك،
والعوض على ال��ل��ه ...فأنت في حضرة أوب��اش
يهاجمون جيشهم الوطني!

�صمود غزة وب�سالتها ...ثقافة المقاومة وميوعة الثقافة
نصار إبراهيم
} ّ
لم تكن الحرب على غزة حربا ً عابرة ،أو مج ّرد مواجهة
عسكرية ض��اري��ة .فبقدر م��ا ك��ان��ت ال��م��ق��اوم��ة والشعب
الفلسطيني في غ��زة يواجهان آل��ة الحرب «اإلسرائيلية»
يؤسسان لعملية كشف
ببسالة مدهشة كانا في اللحظة ذاتها ّ
حساب مع الميوعة الثقافية التي هيمنت على الوعي الجمعي
الفلسطيني واحتلّته في العقدين األخيرين وعاثت فيه خرابا ً
وتشويهاً.
تسعة وعشرون يوما ً ه � ّزت العالم ،واأله�� ّم أنها ه ّزت
الواقع/الشجرة الفلسطينية بعنف فأسقطت عنها الكثير من
األوراق الصفراء والخطاب األصفر واللغة الصفراء واألوهام
والرهانات الخاطئة.
إذن هي مناسبة لنفض الغبار عن العقل الفلسطيني،
وتحريره من قيود اللحظة ومن أثقال الزمن ال��رديء ،فغزة
تمنح هذا العقل الفلسطيني فرصة لكي يتحرك ويتح ّرر
ويطلق دينامية النقد والتقويم وتحويل دماء غزة وتضحياتها
وصمودها إلى رافعة وطنية جبارة ،أو “منفاخ حِ دادَة هائل”
ينفخ في الوعي الوطني الفلسطين ليعيد تطهيره من الغبار
واألوهام والخطاب الهزيل الذي احتله ردحا ً من الزمن.
إ ّنهما التحدي والمهمة أمام النخب السياسية والثقافية
واالجتماعية واألكاديمية الفلسطينية ،أن تلتقط اللحظة
واإلنجاز ،وأن ترتقي إلى مستوى ملحمة غزة وأسطورتها
وتح ّولها إلى قوة بناء فاعلة ال تتوقف ،وأن تبقى بوصلة
العين والعقل والقلب نحو األه��داف الوطنية الكبرى في
الحرية واالستقالل .نجاح هذه العملية الكبرى والحيوية
مشروط بوعيها ووعي أبعادها ووعي مفهوم الثقافة ودوره
في التح ّرر الوطني والتغيير والبناء االجتماعي وحماية
هوية وحقوق الشعب الفلسطيني.
الثقافة بكلمات بسيطة هي مجمل ال��م��وروث الشعبي
المتراكم في مختلف الحقول االجتماعية ،تعبّر عن سمات
حضارة الشعب أو الجماعة أو األمة وجوهرها ،وبهذا المعنى
تعكس التفاعل المعرفي واإلنساني الخاص لتلك الجماعة
مع بيئتها الجغرافية وفضائها الجيوسياسي ومعتقداتها.
ولذلك فإن الثقافة عابرة للزمان والمكان في سياق تاريخ
الجماعة المحدّدة ،تعكس خالصة التجربة بجميع تراكماتها
السياسية االقتصادية االجتماعية الفكرية اللغوية وبناها
ومقارباتها المعرفية .إنها بكلمات أخرى خط فعل الجماعة
الممت ّد ف��ي الماضي المتقاطع م��ع الحاضر العابر نحو
المستقبل ،وهي بذلك عملية نفي وتراكم ال تتوقف ،ارتباطا ً
بالتحديات والتهديدات والطموحات التي تحدّد خيارات
تلك الجماعة في السياقات التاريخية المحددة .إنها جزء
من البناء الفوقي االجتماعي الذي يؤثر مباشرة في اتجاهات
البناء االجتماعي التحتي .وبسبب خطورة دور الثقافة
على المستويين الداخلي والخارجي كانت دائما ً عنوانا ً
وحقالً للتدخل والفعل ،بغية الهيمنة والسيطرة على وعي
المجتمع بما ينسجم وأه��داف الطبقة المسيطرة أو القوى
االستعمارية.
غير أنّ ما تقدم من تعريف ع��ام لمفهوم الثقافة ،في
ظ ّل االستخدام االستعماري لها كوسيلة لتكريس هيمنته
السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة ،واستخدامها م��ن قبل الطبقة
المسيطرة في المجتمع لتعزيز وتكريس سيطرتها الطبقية،
يثير إشكالية جدية ترتبط بمفهوم “الهيمنة الثقافية”
بحسب تعبير غرامشي على المستويين التاريخي والراهن.
على المستوى التاريخي ،يعتبر الموروث الثقافي المتراكم
عبر األجيال حاصل تجربة المجتمع المذكور سلبا ً وإيجابا ً
بما هو حاصل ما استقرت عليه حركة عالقات القوة في ذلك
المجتمع ،وهي الحركة التي تعكس تناقض/صراع مصالح
المكونات االجتماعية المتباينة أو تقاطعها ،وتتجلى في
الهيمنة الثقافية للطبقة أو الفئة االجتماعية المسيطرة في كل
مرحلة تاريخية ،وما يترتب على تلك الهيمنة من استخدام
للثقافة لتبرير خيارات تلك الطبقة وسياساتها وأولوياتها.
أما على المستوى الراهن/المعاش فإن مفهوم الهيمنة
الثقافية يرتبط بمصالح الطبقة المهيمنة اقتصاديا ً وسياسيا ً
وما يستدعيه ذلك من توظيف للثقافة والمثقفين في الحقول
كافة لتكريس السيطرة السياسية لتلك الطبقة.
في كال المستويين ،ليست الثقافة خارج دائرة الصراع،
وبهذا المعنى ال يعود التعريف العام للمفهوم كافياً ،ما يثير
تلقائيا ً السؤال حول أي ثقافة نقصد في كل مرحلة؟ وتلقائيا ً
السؤال حول دور الثقافة والمثقف ،وهل يتحدد دورهما في
الدفاع عن الواقع القائم أم تعزيز الثقافة البديلة؟
هنا تماما ً يتضح ما قصده غرامشي بقوله« :إن كل جماعة
اجتماعية تظهر إلى حيز الوجود في عالم اإلنتاج االقتصادي،
إذ ت��ؤدي وظيفتها الجوهرية ،تخلق معها عضويا ً فئة أو

أكثر من المثقفين ،تمنحها التجانس والوعي بوظيفتها ،ال
في الميدان االقتصادي وحده ،بل في الميدانين االجتماعي
والسياسي أيضاً .فالمنظم الرأسمالي يخلق إلى جانبه
الفني في الصناعة ،والمتخصص في االقتصاد السياسي،
ومؤسسو الثقافة الجديدة ،ومبدعو النظام القانوني الجديد،
إلخ ((»)...غرامشي.)1978 ،
هنا أيضا ً يتجلى ما قصده د .محسن بوعزيزي رئيس
الجمعية التونسية لعلم االجتماع في كتابه «السيميولوجيا
االجتماعية» بقوله عن الثقافة إنها «أكذوبة ،خاصة إذا تخفت
خلف حرف التاج «ال» لتخفي ما فيها من هيمنة وروابط
قوة ،بينما يراها إدغار موران محتالة ،مخادعة ،مراوغة،
منومةّ ،
ملغزة ،فيما يرى بارت أن الثقافة ،أي ثقافة ،هي نتاج
تاريخي قائم على الصراع والهيمنة ،وعلى شروط اجتماعية
أنتجتها» (بوعزيزي ،ص.)2010 ،73-66
إن التبعية السياسية يالزمها قهر وكبت داخليان تغ ّذيهما
التدخالت الخارجية باستمرار ،مع ما يترتب على ذلك من
احتالل مساحات واسعة من وعينا ،وذاك ما قاد إلى المأزق
التاريخي للثقافة العربية إذ اكتسح الدال في النسق السياسي
وسواه المدلول االجتماعي والثقافي في تجلياته األكثر حرية
وإبداعاً ،عبر تعويم الوعي الجماعي باالستعارة واإليحاء،
في محاولة لاللتفاف على النظم القمعية والبوليسية ،ما
أفضى – على ما يقول بوعزيزي  -إلى تمزق عالقة التجانس
البنيوي بين الواقع ومختلف أشكال الوعي بهذا الواقع،
فتعمق االستالب وتش ّنج الهوية االجتماعية والثقافية ولم
يبق على السطح إالّ الدوال التي يعوزها العمق وال يسكنها
إالّ الفراغ البتعادها عن المرجع الحي ،أي الواقع االجتماعي
(المصدر السابق).
هنا نالحظ سطوة السياسي على الثقافي إل��ى درجة
تحويله من فاعل حيوي في البناء والحماية وتعزيز اإلبداع،
إلى مطية لتبرير الخيارات السياسية الهابطة والمحبطة
وإمرارها.
ه��ذا التمهيد المطول ك��ان ض��روري �ا ً لكي تتضح أبعاد
وتعقيدات عملية إحياء ثقافة المقاومة من وعي وجهد منظم
ومتواصل ،فبسالة غزة أع��ادت طرح إشكالية الثقافة في
الحالة الفلسطينية ،وهذه بداية ،مجرد بداية ،فهل يسع
النخب الفلسطينية والعربية االستجابة لها وتعميقها
وتحويلها عملية راسخة؟
أقول ذلك وفي الذهن حالة الهبوط وسلوك االستخدام
اآلن��ي وضيق أف��ق الثقافة ال��ذي هيمن على عقل نخبنا
السياسية ،بحيث أصبح دور الثقافة واإلعالم محصورا ً في
عملية تسويغ الخيارات السياسية وتبريرها باسم الواقعية،
أو تبرير تمزيق الوحدة الوطنية باسم المصالح العليا ،وكال
االستعمالين ينم عن بؤس معرفي هائل.
هنا نعود إل��ى مقاربة بوعزيزي ح��ول مراوغة الثقافة
واستخدامها كوسيلة لتبرير الخيارات وإع���ادة ترتيب
األولويات بعيدا ً عن مساحة التقاطع المشتركة التي أشير
لها أعاله.
في ه��ذا السياق ،يمكن تفسير اإلزاح���ات التي حصلت
تاريخيا ً في األداء الثقافي الفلسطيني ،بمعنى أن أفضل
األسماء واإلب��داع��ات الثقافية وأجملها كانت مترافقة مع
زمن األح�لام والتمثالت السياسية الكبرى في الستينات
والسبعينات والثمانينات م��ن ال��ق��رن الفائت ،فاألحالم
واأله���داف والطموحات الكبرى هي التي تستثير الوعي
وممكنات اإلب��داع الثقافي وتستفزها لكي تكون بمستوى
تلك األحالم والتمثالت الكبرى .عهدذاك كان الفلسطينيون
يحملون راية التحرر والتغيير التي التف حولها كل ما هو
جميل وخالّق في الواقع العربي بل وجميع المناضلين ألجل
الحرية في العالم (ك��ان ذلك زمن مجلة فلسطين الثورة،
الهدف ،الحرية ،شؤون فلسطينية ،الكرمل ،الكاتب ،مركز
األبحاث الفلسطيني .)...وعندما انحدرت الطموحات إلى
مستوى سقف المساومات السياسية المرهونة بسقف عملية
السالم وقيودها بتفاصيلها المتناقضة كافة مع الحد األدنى
من الطموحات الوطنية ،بدأت األح�لام والتمثالت الكبرى
تنكسر وتهبط ،لتخلي المكان لتمثالت فقيرة ،أنانية وضيقة.
بهذا المعنى ،يمكن إدراك ما قصده درويش بقوله «كنت
أعتقد أن البيت أجمل من الطريق إلى البيت ،ألكتشف الحقا ً أن
الطريق إلى البيت أجمل من البيت» .بمعنى أن رحلة الطريق
إلى البيت كانت نتاج أحالم والتمثالت والتصورات التي
تغذي رحلة التحرر والعودة وتم ّد أرتال المناضلين بالرؤية،
باإلصرار واإلرادة ،كون الوطن في المخيال الفلسطيني كان
يعني النقيض لجميع اإلحباطات والمعاناة والقهر .ارتقى
الوطن والطريق إلى الوطن والنضال ألجل الوطن إلى مستوى
الحلم واليوتوبيا والمقدس ،وذلك كله دفع بالفعل الثقافي
إلى مستوى الذروة ،لكن عندما تبيّن أن واقع الحال في البيت

تردى إلى مستوى مريع فقد المخيال عندئ ٍذ ألقه وانحدر
نحو اليأس واإلح��ب��اط ،واتجه السلوك االجتماعي نحو
مستنقع األنانية وضيق األفق واالنتهازية وثقافة االستهالك
واالستخدام والتكسب ،لينعكس هذا كله على الممارسة
الثقافية التي انكفأت أمام هيمنة الفكر اليومي على حد تعبير
مهدي عامل ،وهذا ما عبر عن ذاته بإطالق ديناميات التشظي
في النسيج االجتماعي باسم الدين ،الواقعية ،العشائرية،
الطائفية ،الجهوية ،العصبوية .اندحر العام وتهاوى تحت
وطأة الخاص بجميع تمثالته.
إذن ،لكي تستعيد الثقافة دوره��ا ووظيفتها في الحالة
الفلسطينية ،هي مطالبة أوال بإعادة بناء هذا الدور وتأصيله،
وه��ذا يشترط توافر إط��ار سياسي اجتماعي واقتصادي
استراتيجي يتجلى في مشروع واضح ومقنع يعكس إرادة
الشعب الفلسطيني ويستجيب للتحديات التي يواجهها
ويحمل في الوقت نفسه آمال هذا الشعب وطموحاته لمستقبله
المتخيل .في الواقع الفلسطيني ،وفي ظل ما تع ّرض له من
اهتزازات وتمزقات وما تركته الخيارات والممارسة السياسية
من آثار عميقة في الوعي الجمعي الفلسطيني ،يصبح بحكم
ال��ض��رورة إع��ادة تأسيس الرؤية السياسية الفلسطينية
باالستناد إل��ى حقائق ال��ص��راع وبديهياته التي ال يجوز
إخضاعها لرهانات اللحظة .في هذا السياق الواضح تتجلى
قيمة الفاعل الثقافي كمعادل حماية وبناء هائل الدور والداللة
في صراع البقاء الذي يخوضه الشعب الفلسطيني منذ أكثر
من مئة عام في مواجهة المشروع الصهيوني وما ترتب عليه
من احتالل طويل المدى يبذل قصارى جهده لفرض روايته
للتاريخ والواقع .إذن نحن في قلب مواجهة هائلة وشاسعة
بالمقاييس كافة ،أين منها أداؤنا الثقافي ،وأين منها ضيق
أفق معظم نخبنا الثقافية؟
لذلك فإنّ أي مقاربة لدور الثقافة أو المثقف الفلسطيني مع
مفاهيم التحرر الوطني والمقاومة والتغيير االجتماعي
والتنمية والبناء في الحالة الفلسطينية ينبغي أن تت ّم
ب��االس��ت��ن��اد إل��ى أسئلة ال��واق��ع الفلسطيني السياسية
واالجتماعية ،وهذا غير ممكن إالّ إذا كان اإلطار السياسي العام
(كعامل محدِّد) واضحا ً تماماً ،فمن دون ذلك نذهب بأقدامنا
إلى مصيدة المراوغة ،والتبرير ،والتشويه ،وااللتباس.
في هذا السياق ،ال يغدو السؤال عن دور أي ثقافة ومثقف
نتحدث عبثيا ً أو عدمياً ،بل يغدو سؤاال ً واقعيا ً بامتياز ألنه
يعيد التذكير ببديهيات الواقع الفلسطيني من جديد.
أعادت الحرب العدوانية األخيرة على غزة – وهي بذلك
تختلف عن سابقاتها  -تظهير البديهيات ،مثلما أع��ادت
التذكير بطبيعة الصراع وجوهره ض ّد المشروع الصهيوني،
خاصة في الحقل الثقافي ،فالنتائج الثقافية لهذه المواجهة
لها أهمية النتائج العسكرية نفسها ،وبالتأكيد ستتفوق على
النتائج السياسية .فالنتائج العسكرية والسياسية ستبقى
نسبية ألكثر من اعتبار ،إذ لم تنقلب موازين القوى بصورة
جذرية بعد ،في حين أن نهوض الوعي الجمعي الفلسطيني
أو يقظته والتفافه حول صمود غزة والمقاومة هو إنجاز رائع
بالمعايير كافة ،وما كان ليكون لوال صمود الناس في غزة
ولوال بسالة المقاومة الفلسطينية هناك وفطنتها .فصمود
المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة وبسالتهما ،رغم هول
التضحيات والدمار ،ترافق مع نهوض ثقافة مقاومة بمعناها
الشامل بما هي مقاومة عسكرية وسياسية واجتماعية
وسلوكية ومعنوية ونفسية ...كأن الحرارة دبت في أوصال
الشعب الفلسطيني في مختلف تجمعاته فتراجعت الميوعة
أو الهيولى الثقافية التي س��ادت الوعي الفلسطيني في
السنوات الفائتة ليستعيد المجتمع الفلسطيني حيويته
التي أخذت تعبر عن نفسها بأنماط متنوعة؛ فكانت مثيرة
للدهشة واإلعجاب – مثالً  -سرعة التفاعل مع تداعيات
الحرب العدوانية وحيويتها في أوساط الشباب الفلسطيني
ال��ذي ب��دا كأنه يستيقظ وه��و يكتشف في المقاومة ذاته
وهويته ،فتراجعت مظاهر اإلحباط واليأس والضياع لتحل
مكانها حالة من الثقة والشعور بالكرامة واالنتماء الجمعي
للشعب ،وليكتشف الجميع أن غزة تسكن في أعماق الشعب
الفلسطيني كأنها الحارس األمين لوعينا الوطني المقاوم
واإلنساني.
كما أعاد صمود غزة وصالبة مقاومتها الصدقية لثقافة
المقاومة وخطابها ،وبيّنت أن أي خطاب أو موقف سياسي
غير مسنود بفعل ميداني هو ثرثرة ،وأنّ صدقية أي موقف أو
خطاب ألي تنظيم أو قائد عسكري أو سياسي هو موضع شك
وسخرية ما لم يترجم في لحظات المواجهة إلى فعل مقاوم
حقيقي يعطي رصيدا ً ملموسا ً لذاك الخطاب أو الموقف .وهذا
اإلنجاز هو تأكيد على أحد أه ّم نتائج الحرب العدوانية على
لبنان عام  ،2006إذ أصبح الجمهور «اإلسرائيلي» ووسائل
اإلعالم «اإلسرائيلية» تصدق وتثق بما يقوله السيد حسن

نصر الله أكثر مما تصدق وتثق بكالم المؤسسة السياسية أو
العسكرية «اإلسرائيلية» ،والسبب ليس بالتأكيد طلة السيد
حسن نصر الله وال لغته العربية الجميلة ،بل ألن خطاب
السيد نصر الله اختبر في الميدان وفي الممارسة فاكتسب
الصدقية من خالل ممارسة المقاومة .بهذا فحسب تف ّوق على
الخطاب «اإلسرائيلي» الملتبس والمغرور.
هذا ما أثبتته أيضا ً تجربة الحرب العدوانية األخيرة على
غ��زة؛ إذ لوحظ أن خط بيان الثقة بخطاب قوى المقاومة
الفلسطينية في غزة أخذ يتصاعد ويثبت على مدى أيام
الحرب الشرسة ،إذ تأكد المواطن الفلسطيني والعربي أيضا ً
من أنّ المقاومة عند كالمها ووعودها لناحية الصالبة في
الصمود والجرأة والذكاء في المواجهة ،فاكتسب خطابها
صدقيته من ميدان المواجهة المواجهة التي صعقت جيش
االحتالل ،بما في ذلك قوات النخبة .هكذا أخذت ثقافة الشك
واالستهانة بالذات والتخوف تتراجع بثبات لتح ّل مكانها
الثقة بالمقاومة وخطابها.
في سياق حالة االشتباك والمقاومة واالحتضان الشعبي،
تراجعت الثقافة الجهوية والعشائرية واألنانية فتح ّولت
غزة إلى راية للحرية والمقاومة والكرامة والعنفوان .هذه
الحالة ،بطبيعة الحال ،هي بمثابة عملية ديناميكية تحتاج
إلى فعل منظم صبور وواع يغذيها ويحميها كي ال تتالشى
وت��ذوب ،وهذا يستدعي من القوى السياسية الوقوف أمام
مظاهر وأبعاد الحراك الذي أفرزته مقاومة غزة في المجتمع
الفلسطيني وفي داخل كل تنظيم سياسي ،بغية تعزيز هذه
العملية وتحويلها قوة دافعة للتجديد والبناء ومنع وأدها
وقهرها حفاظا ً على القديم.
خالل شهر الحرب تعرضت الثقافة والعصبوية التنظيمية
الضيقة لهزة قاسية من خالل تقدم السلوك الجمعي كحاضنة
للمقاومة وكفكرة وكتجسيد ميداني لجميع قوى المقاومة
وانتماءاتها الفكرية المختلفة ،وتجسد هذا السلوك ميدانيا ً
بوحدة العمل والتنسيق وتبادل األدوار وتأمين الحماية
والتساند الشامل ،فبدت المقاومة كأنها تقاتل بتشكيل
الكرة الصلبة التي يصعب اختراقها ،فتراجعت المظاهر
االستعراضية وتراجعت اللغة الحزبية وحلت مكانها معادلة
الشعب والمقاومة بسائر تالوينها.
م��ن النتائج ال��ب��اه��رة ال��ت��ي ترتبت على ص��م��ود غزة
وتضحياتها الكبرى أيضا ً إعادة االعتبار إلى مفهوم المقاومة
كثقافة وممارسة كأساس للعمل السياسي ،إذ اهتزت وبعنف
معادلة حل الصراع واستعادة الحقوق من خالل ما يسمى
بالمهارات التفاوضية والعمل الديبلوماسي ،وتأكد أن أي
عمل ديبلوماسي ليس مدعوما ً بالقوة (القوة بكامل تجلياتها
وليس بالمعنى الضيق) سيكون هشا ً ومدعاة للسخرية
وسيضع قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه تحت رحمة قوة
الطرف اآلخر.
كما وجهت المقاومة وصمود غزة ووح��دة اإلرادة والدم
ضربة قاسية إلى الثقافة أو المقاربات التي صاغت في لحظة
ما أولوياتها بعيدا ً عن أولوية النضال الوطني الفلسطيني،
إذ برهنت الحرب بآالمها كلّها أن الشرط األساس لضمان
التفاف الشعب الفلسطيني حول هذا الخيار أو ذاك هو مدى
التمسك بالحقوق الوطنية وبخيار المقاومة وليس االنتماء
األيديولوجي ،وبصورة أكثر دقة ،أن يعلن تنظيم ما بأنه
ماركسي أو يساري على سبيل المثال ،ال يعني شيئا ً لدى
الشعب الفلسطيني م��ا ل��م يترجم ذل��ك مقاومة وتمسكا ً
بأولويات الشعب الفلسطيني وحقوقه ...وأن يعلن تنظيم ما
أنه إسالمي ال يعني أيضا ً شيئا ً إذا لم يترجم بالحفاظ على
خيار المقاومة كخيار وطني وأن تصاغ السياسة على أساس
أولويات الشعب الفلسطيني ...أي أن الشعب الفلسطيني
ال يقبل وال يمكن أن يقبل بأن تجيّر دم��اؤه وتضحياته بما
يعارض أولوياته وحقوقه كشعب يقاوم ضد االحتالل...
ولذلك فإن سلوك أي تنظيم فلسطيني وعالقاته وتحالفاته
يجب ،وبالضرورة ،أن تكون أوال ً وعاشرا ً في خدمة الشعب
الفلسطيني وقضيته .وه��ذا درس ق��اس ف��ي ض��وء حالة
االرتباك والرهانات الخاطئة التي رافقت سلوك بعض القوى
السياسية الفلسطينية في السنوات األخيرة.
لنا في تجربة التفاوض الحاصلة اآلن في القاهرة حول
وقف إطالق النار وشروطه درسا ً ثميناً ،إذ يالحظ أن الجميع
يستمع اآلن وبجدية واح��ت��رام للوفد الفلسطيني الذاهب
للحوار في القاهرة إذ يستند أوال ً إلى مقاومة باسلة وفاعلة
وعنيدة وذكية ،وثانيا ً إلى التفاف شعبي ،وثالثا ً ألنه يتحرك
(حتى اآلن) كقبضة واحدة بما يحول دون االستفراد بهذا
الطرف أو ذاك أو اللعب على التناقضات الداخلية.
باإلضافة إلى ما تقدم ،كشفت الحرب العدوانية على غزة
الخلل البنيوي والثقافي الذي تعانيه المنظمات األهلية وغير
الحكومية في المجتمع الفلسطيني ،إذ كان أداء معظمها باهتا ً

أو غائبا ً كأنه لم يبق لديها ما تفعله في زمن الحرب ،وهذا
يعود إلى الثقافة التي سادت في معظم تلك المؤسسات بعد
أوسلو والتي تتلخص في االبتعاد عن السياسة ونشر الثقافة
اإلنسانوية في مقاربة الصراع والتركيز على ما سمي بـ»بناء
القدرات والقيادات الشابة والديمقراطية وحقوق اإلنسان».
في أيّ حال ال مشكلة في ذلك ،فالمشكلة تظهر لدى القيام
بهذه العملية على نحو منفصل ،بل متناقض مع السياقات
السياسية للواقع .وهكذا في لحظات المجابهة الضارية فقدت
تلك المؤسسات لونها ودورها وبدت عاجزة عن الحركة ،بل
مثيرة للشفقة وهي تقف مرتبكة أمام واقع المقاومة الذي رفع
سقف المواجهة لمستويات عالية ،ما يستدعي رؤية سياسية
عميقة وصلبة تتجاوز العمل السهل المنضبط تحت سقف
المواقف الرسمية والمساحات التي يسمح بها االحتالل أو
التي تحدّدها شروط التمويل.
مسألة أخرى ،قديمة وجديدة ،وضعتها الحرب العدوانية
على طاولة البحث والمناقشة أيضا ً هي إشكالية الوطني
والقومي ،إذ بات ضروريا ً فك االشتباك بين المفهومين بصورة
تحفظ دينامية العالقة وصحتها ،فبقدر ما هو خاطئ التخلي
عن البعد القومي في الصراع في ظل حالة العجز العربي بل
والتواطؤ من قبل عدد من األنظمة العربية ،واالكتفاء بمجابهة
هذه الحالة بالشتائم والتفريغ اللغوي وتظهير التمركز
على الذات الفلسطينية ،بالقدر نفسه يجب العمل على رؤية
العامل القومي والمجابهات اإلقليمية وارتباطها المباشر
وغير المباشر بالصراع الفلسطيني ـ «اإلسرائيلي» ،فصمود
غزة الرائع ما كان ليكون بهذا المستوى والزخم لوال اإلسناد
العميق الذي توافر للمقاومة في السنوات الماضية من محور
المقاومة في العالم العربي ،ولذلك ستبقى شعوب األمة في
األحوال كافة هي الحاضنة االستراتيجية لمقاومة الشعب
الفلسطيني ،ومفهوم الحاضنة هنا شامل ،ثقافي وسياسي
واقتصادي واجتماعي ...وإذا كانت ه��ذه الحاضنة غير
فاعلة أو ال يتناسب فعلها مع حجمها فالسؤال االبتدائي في
هذه الحالة هو :ما الذي فعلته القوى السياسية الفلسطينية
والقيادة الفلسطينية لكي تجعل من هذه الحاضنة عامل قوة
وإسناد؟ وهذا يحتاج إلى مناقشة عميقة وجدية حول سياسة
التحالفات التي اتبعتها القيادة الفلسطينية خالل العقدين
الماضيين؟ العالقة بين الوطني والقومي ليست مسألة
معنوية أو عاطفية بل هي إنتاج طبيعي الرتباط المصائر
واألقدار والمصالح ،وأيضا للتهديدات التي تتعرض لها األمة
وشعوبها من قبل القوى االستعمارية قديما ً وحديثاً ،وبالتالي
سيكون من الخفة والخطورة التعامل مع هذه اإلشكالية بردود
فعل وشتائم وكفى الله المؤمنين ش ّر القتال.
أم��ا على صعيد جبهة االح��ت�لال ،ف��إن نتائج المواجهة
الطاحنة وعلى م��دى شهر ،ه��زت بعنف ثقافة الغطرسة،
ثقافة رامبو «اإلسرائيلي» ،إذ بدا عاجزا وبائسا وهو يتخبط
في حدود قوته الغبية .ظهرت «إسرائيل» مربكة ومرتبكة
وهي تكتشف حدود قوتها المطلقة ومحدوديتها في مواجهة
شعب ومقاومة مص ّممين على القتال حتى النهاية إنما بصورة
ذكية وغير انتحارية كما يحاولون اإليهام ...ومع ذلك ال تزال
«إسرائيل» محكومة بالدوران في دوائر ق ّوتها المغلقة ،وهي
بالتالي لم تملك الجرأة السياسية والثقافية بعد لطرح األسئلة
الصحيحة حول وجودها ومستقبلها ،وتعتقد حتى اللحظة أن
خياراتها ال تزال تدور في إطار قوتها ...وهي تكشف بذلك عن
عجز في الخيال والمخيال حيال وجودها في هذه المنطقة
المشتعلة (هذا موضوع يحتاج إلى معالجة أكثر تفصيالً).
إنها في النهاية مجرد أفكار أولية مطروحة أمام النخب
الفلسطينية المتنوعة ،ك ّل في حقل اختصاصه ،لالرتقاء بهذه
العملية من المستوى العاطفي واالنفعالي ورد الفعل إلى
مستوى اإلنتاج الثقافي المستند إلى ثقافة المقاومة ،وبذلك
تتحول دماء غزة وتضحياتها وتضحيات الشعب الفلسطيني
ومقاومته على مر التاريخ إلى قوة تحمي المقاومة وتحمي
الحقوق وروح الشعب الفلسطيني ووعيه ،وبهذا تتناغم
المقاومة مع الثقافة والسياسة والممارسة ،وذلك كله يشكل
الشرط الحاسم لتحقيق حرية الشعب الفلسطيني واستقالله
الوطني الكامل.
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