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بهدوء

القلمون تتأخر

المثقفون وليوث الخليج؛ صحوة العروبة
ناهض حتر

بعد حرب
اليمن تأخذ
معركة
القلمون
بعدًا عربيًا
إضافة الى
الطابع
المحلي
(رضوان
مرتضى)

ت ـهــدف ال ــى الـسـيـطــرة عـلــى مــواقــع
ومراكز استراتيجية حيوية.
ويدرك املعنيون في لبنان الخشية
الحقيقية من ارتدادات هذه املعركة،
وال س ـي ـمــا إذا لـ ــم ت ـك ــن وجـهـتـهــا
ال ـ ــداخ ـ ــل الـ ـ ـس ـ ــوري بـ ــل ال ـل ـب ـن ــان ــي.
فــأي تطور سلبي أو إيجابي لهذا
ً
الطرف أو ذاك ،سيعني أوال وآخرًا
ب ـل ـب ـلــة أم ـن ـي ــة ف ــي م ـن ــاط ــق ال ـب ـقــاع
ال ـش ـم ــال ــي واالوسـ ـ ـ ـ ــط خ ـص ــوص ــا،
وخــوفــا عـلــى سـكــانـهــا إذا مــا ارت ـ ّـد
املسلحون اليها ،كما سيكون لذلك
تأثير مباشر على الوضع االمني
ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـ ــذي ال ي ـ ـ ــزال م ـض ـب ــوط ــا،
ً
فـضــا عـ ّـمــا ستحمله هــذه املعركة
من انعكاسات على وضع الجيش

ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـ ـ ــذي يـ ـف ــرض إي ـق ــاع ــه
االم ـن ــي وال ـع ـس ـكــري عـلــى ال ـحــدود
وفي مواجهة املسلحني.
قــد تـكــون مـعــركــة الـقـلـمــون حيوية
وم ـط ـل ــوب ــة الع ـ ـت ـ ـبـ ــارات ض ــروري ــة
ووضـ ــع ح ـ ّـد لـلـسـتــاتـيـكــو الـحــالــي،
ل ـكــن تــوق ـي ـت ـهــا ي ـح ـتــاج الـ ــى مــزيــد
مــن الـ ــدرس .ف ـحــرب الـيـمــن أدخـلــت
معادالت جديدة على لعبة التوازن
السعودي ـ االيــرانــي ،ومحاولة أي
ط ــرف م ــن ال ـطــرفــن املـعـنـيــن كسر
هذا التوازن ،في القلمون ،لن تكون
سهلة عـلــى أي مـنـهـمــا ،خصوصًا
مــع انتفاء عنصر املباغتة ،بعدما
استنفد الطرفان الكالم والتلويح
بحرب الربيع.

«املــوت في التماثل؛ واالخـتــاف حياة الــزمــان» ...هذه
األيقونة للمفكر الشهيد مهدي عامل ،هــي ،وحدها،
التي تصون كل فعالية فكرية ـ ـ سياسية ،من االنزالق
إلــى موقع التكفير .وفــي العالم العربي ،اليوم ،ما هو
أكثر مــن االخ ـتــاف؛ هناك ص ــراع ،بــل صــراعــات بني
معسكرات وقوى ،وتاليًا ،بني رؤى ومقاربات وأفكار.
وفي هذه الحمأة ،من املفهوم أن يكون تبادل الهجاء
اإلعــامــي ،أداة صــراعـيــة باملعنى املـبــاشــر ،أداة غير
منتجة للفكر ال ـجــديــد .ول ـكــن ،أم ــا ك ــان مــن املنتظر
أن يكون سجال املثقفني ـ ـ املتعارضني ـ ـ مفيدا ،أي
منتجا ملـقــاربــة ثــالـثــة ،أو ،عـلــى األق ــل ،مـســاعــدا على
تدقيق الطروحات ،وإغنائها ،وإنقاذها من طاحونة
االستهالك اليومي.
ليس مدهشا ،بالنسبة لي ،أن يضيء كاتب ذو خلفية
فلسفية وبصيرة ،مثل كمال عبداللطيف ،على هذه
ال ـض ــرورة ،فــي ص ــورة «املـثـقــف ال ـقــادر على حراسة
ِّ
مقتضيات اليقظة الذهنية والتسلح بالنقد والفكر
الـنـقــدي» .إنما املــدهــش حقا أال ينتبه الكاتب إلــى أنه
ينشر هــذا الـقــول الحصيف فــي مــوقــع قـطــري يهلل،
عـلـنــا ،لـلـظــامـيــة واإلره ـ ـ ــاب .ه ــل يـمـكــن ل ـل ـصــورة أن
تنفصل عن اإلطار؟
اح ـت ـف ـظــت ،خ ــال ه ــذا األسـ ـب ــوع ،ب ـثــاث مـســاهـمــات
ملثقفني عرب« ،قومي» هو عزمي بشارة ،و»يساري»
هــو ســامــه كيله ،و»لـيـبــرالــي» هــو ســاطــع نــور الــديــن؛
قـ ــررت أن أراج ـع ـه ــا ،رغـ ــم ،ب ــل ق ــل بـسـبــب ال ـخــاف،
ألمتحن مقارباتي.
في محاضرة لبشارة يقرأ فيها اتفاق اإلطــار حول
امللف النووي اإليراني ،توقعت أن أعثر على استبصار
ن ـق ــدي لــاس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ـعــرب ـيــة ح ـي ــال ال ـت ـحــوالت
اإلقليمية والــدولـيــة ،وفرضيات حــول مآلها ،وبــدائــل،
ومـسـعــى ج ــدي لـفـهــم إي ـ ــران وسـيــاســاتـهــا ودورهـ ــا
الــاحــق ،وكيف يمكن التفاعل معه مــن مــواقــع ،وفي
م ـس ــارات مـخـتـلـفــة .وح ــاول ــت أن أب ـحــث ع ــن تـصــور
منطقي ومـلـمــوس لـلـمـخــاوف الخليجية ـ ـ والعربية
ـ ـ مــن تـنــامــي ال ــدور اإلي ــران ــي ،وكـيــف يمكن تصفية
هذه املخاوف ،وتحديدها ،والحوار حولها ،وعلى أي
أساس؟
من واجب املثقف العربي ،بالطبع ،أن يقف عند مفصل
تاريخي نوعي مثل مقدمات االعتراف الدولي بإيران
كقوة إقليمية رئيسية ،عقالنية وبراغماتية ،يمكن
التوصل معها إلى إدارة حديثة للمصالح والصراعات
والتفاهمات والصفقات؛ ثم يطرح األسئلة الضرورية
حــول انعكاسات تنامي الــدور اإليــرانــي على الصراع
الـ ـع ــرب ــي ـ ـ ـ ـ ـ اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وح ـ ــول م ـس ـت ـق ـبــل ال ـق ــوة
اإلسرائيلية ،وحــول قضايا مثل امكانية بناء نظام

أم ـن ــي اق ـل ـي ـمــي يـلـحــظ امل ـص ــالــح ال ـعــرب ـيــة ،وإم ـكــان ـيــة
الشراكة التنموية ،والتبادل العلمي والثقافي ،في إطار
ال ّ
يفوت حدود التفاهم أو حدود الصراع.
كل ذلك ـ ـ الذي ينتمي إلى سياق فكري ـ ـ يهمله بشارة،
ليقارب املسألة كلها من منظورات دعائية تدور حول
مــا يسميه «الـتـمــدد اإليــرانــي» الــذي «يستغل» الـعــداء
إلس ــرائ ـي ــل لـلـتــوســع عــرب ـيــا ،وي ــدع ــم «الــدك ـتــاتــوريــة»
ّ
السورية ،ويسلح الجماعات الطائفية الــخ .وهو تمدد
«ي ـقــاومــه ال ـ ـنـ ــاس .»...ال ـن ــاس ه ـكــذا م ــن دون تحديد
اجتماعي أو سياسي أو ثقافي الــخ .وه ــؤالء الناس،
يـقــاومــون التمدد اإليــرانــي ب ـ «مــا هــو مــوجــود»! فهل
يعني بصدورهم العارية أم بعقولهم الخاوية؟ ال أظنه
يقصد الشطر األول؛ فاملليارات واألسلحة والتحالفات
امل ـع ــدة مل ـقــاومــة إيـ ـ ــران ،يـمـكـنـهــا أن ت ـق ــاوم ال ــوالي ــات
املتحدة أيضًا .يقاوم «الناس »...إيران ،حسب بشارة،
حـتــى بــالـتـحــالــف م ــع ال ـس ـعــوديــة ،وك ــذل ــك ،بـمــواجـهــة
الدكتاتوريات! وحلفائها من «بعض القوميني العرب»،
ممن يخونون العروبة التي ترفرف راياتها في سماء
الدوحة!
يسأل سالمه كيلة« ،تـكــرارا ،ما الحل في سوريا؟».
حقًا ،إنه ،بعد أربع سنوات من الصراع الدامي ،سؤال
جوهري ،ينتظر املرء أن يقاربه الكاتب بأدوات جديدة،
تــأخــذ بــاالعـتـبــار املــأســاة والـتـجــربــة ومــوازيــن القوى
واالمـكــانـيــات الفعلية للحل .يــاحــظ كيلة ،آسـفــا ،أن
الـقــوى الدولية واإلقليمية تعمل على ترتيب أوضــاع
معارضني يقبلون بحل تحت سقف الرئيس بشار
األسـ ــد .أه ــي م ــؤام ــرة ...أم هــو اع ـت ــراف بــالـفـشــل في
امكانية إسقاط الرئيس ونظامه ،بعدما تم استهالك
املليارات التي مولت كل صنوف الحرب ضــده .كيلة
ّ
مصر على أن «الشعب »...يرفض التسوية ،وسيظل
ي ـقــاتــل ح ـتــى االط ــاح ــة بــال ـف ـئــة ال ـح ــاك ـم ــة! ه ــل حقا
«الشعب »...هو الذي يقاتل نظام األسد؟
نختم مــع ســاطــع ن ــور الــديــن ،فــي نـصــه األن ـيــق الــذي
يتجاهل تــدمـيــر بـلــد فقير وقـصــف وتـجــويــع أهـلــه ـ ـ
وال نجادل ،فقد يكون املسؤول عن هذا املصير ،عند
الكاتب ،هو التمرد الحوثي ـ ـ ما ّ
يهم ،هنا ،هو تجاهل
نور الدين لآلثار الهيكلية التي ستتركها الحرب على
الخليج ،وأمنه اإلقليمي ،واقتصاده ،وامكانية استدامة
الصراع الدموي في الجزيرة العربية ،وتجذير تقاليد
العداء بني اليمنيني و»الخاليجة الجدد» الــخ .كل ذلك
ليس مهما باملرة عند الكاتب الذي يرى أن حرب اليمن
أظهرت قدرة الدول واملجتمعات والجيوش الخليجية،
ّ
وأس ـق ـط ــت االتـ ـه ــام ــات امل ــوج ـه ــة إل ـي ـهــا بــأن ـهــا هــشــة
ّ
وضعيفة ومدللة؛ تماما كما قال الشاعر الفلسطيني،
جهاد الترباني:
«لله ّ
ليوث طال غيبتها
در ّ ٍ
ُ
سلمان»
حتى تولى زمام الحكم

