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التابع :أسماء وسحنات عربية للبيع
عن المثقف ّ
عبد اهلل بن عمارة *

«المثقف المزيف هو قبل كل شيء مثقف مباع»
جان بول سارتر
ِّ
«مهر ُبو
في كتابه الصادر مؤخرًا بعنوان
ال ـتــاريــخ» (ال ـص ــادر عــن م ـن ـشــورات «فــرانــز
فانون») يتطرق الروائي رشيد بوجدرة الى
فئةٍ من املثقفني الجزائريني تعمل من خالل
إن ـتــاجــات ـهــا ع ـلــى تــزي ـيــف ُمـمـنـهــج لـتــاريــخ
بــادهــا أسـ ُ
ـاســه تجميل صــورة االستعمار
وال ـح ـنــن إل ـي ــه ،لـيــس فـقــط بــالـتـعـتـيــم على
جــرائـمــه ،وإن ـمــا أيـضــا بــاالحـتـفــاء بعمالئه
وتشويه مقاوميه.
بـ ـ ــوجـ ـ ــدرة سـ ـ ّـمـ ــى م ـج ـم ــوع ــة ب ـع ـي ـن ـه ــا مــن
املثقفني من روائيني وسينمائيني (أبرزهم
بــوعــام صـنـصــال ،علي بــومـهــدي ،محمود
زمـ ـ ــوري ،ك ـمــال داود ويــاسـمـيـنــة خ ـضــرا)،
وعناوين أعمالهم التي ّ
كرسوا من خاللها
«نزعة تلفيقية» مدفوعة بعقد «كره الذات»
ُ َّ
و«مركب التبعية» التي سكنت بعض أبناء
ُ
املستعمرات ،مستحضرًا في هذا الصدد ما
كتبه فرانز فانون حول االستالب الثقافي،
ون ـظ ــري ــة ابـ ــن خـ ـل ــدون ع ــن «ولـ ـ ــع امل ـغ ـلــوب
باالقتداء بالغالب».
ف ــي حـقـيـقــة األمـ ــر س ـلــوك ه ــذا ال ـص ـنــف من
املثقفني ،الذي يقرأ واقع مجتمعه تاريخيًا
وأنتروبولوجيًا من خــال قــراءة املستعمر
لــه (اقـ ــرأ ك ـتــاب «ج ــزائ ــر األنـتــربــولــوجـ ّـيــن»
ل ـف ــران ـس ــوا ب ــوي ــون وف ـل ـيــب لـ ــوكـ ــاس) ،كــان
نـتــاجــا لـلـسـيــاســة الـثـقــافـيــة ال ـتــي اعتمدها
االستعمار منذ السنوات األولى لبداية غزوه
الجزائر ،من أجل ترسيخ مضمون الخطاب
الـكــولــونـيــالــي ال ـقــائــم عـلــى أس ــاس «املـهـمــة
الـتـحـضـيــريــة وال ـت ـحــدي ـث ـيــة لــاس ـت ـع ـمــار».
ّ
هذا الخطاب ،تشكلت من خالله ،نخبة من
َّ
املثقفني التي لم تتنب مقاربات االستعمار
َّ
ف ـح ـســب ،وإن ـم ــا ن ــظ ــرت لـ ـض ــرورة وجـ ــوده،
مقابل ترسيخ الرؤية التي تقول بانعدام أي
ٍّ
ٍّ
حضاري يمنح شعبها
تاريخي أو
حضور
ٍ
الحق في املطالبة بأمةٍ مستقلة عن فرنسا
ّ
التحرر من
(فــرحــات عـبــاس ،بــن جلون .)...
االستعمار بتاريخ
الشوائب التي ألحقها
ْ
ُ َ
ال ـبــاد امل ـســت ـع ـمـ َـرة ،أو كـمــا َع ــن ـ َـون الـكــاتــب
وامل ـنــاضــل مـحـمــد ال ـشــريــف ســاحـلــي عمله
الــرائــع «تخليص التاريخ من االستعمار»،
هــي مــن الـشــروط الجوهرية لتشكيل وعــي
ٍ
ٍّ
ثوري يجعل من فكرة التحرر من االستعمار
ُمـ ـت ــاح ــة وق ــابـ ـل ــة ل ــانـ ـتـ ـش ــار ،ألن اق ـت ـن ــاع
ّ
بها يـكــون مرتبطًا بـمــدى تخلصه
املتلقي َّ
م ــن م ــا لــق ـن ـتــه إي ـ ــاه امل ـن ـظ ــوم ــة الـتـعـلـيـمـيــة
االس ـت ـع ـمــاريــة ،عــن دور فــرنـســا ال ـضــروري

لبالد مقفر ٍة تسكنها قبائل
لنقل التحضر
ٍ
متوحشة ال تملك ّ
أي قيم إنسانية ،أو عن
محاربتها لـقــوى ظالمية (مـقــاومــة األمير
عبد القادر نموذجًا) لم ترفع السالح على
فرنسا إال بدافع ديني متعصب (ذهب أحد
ورث ــة ه ــذه املــدرســة وه ــو ال ــروائ ــي بــو عــام
صـنـصــال إل ــى حــد تشبيه عمليات الـثــورة
ال ـت ــي اس ـت ـه ــدف ــت امل ـص ــال ــح االس ـت ـي ـطــان ـيــة
فــي العاصمة الـجــزائــر سنة  1957بعملية
ال ــده ــس ال ـت ــي تـبـنـتـهــا «داعـ ـ ــش» ف ــي نيس
الفرنسية السنة املاضية) .لذا لم يكن صدفة
ّ
الثورية التي أطلقها مصالي
أن تجد الفكرة
الحاج (الــذي لم يتمكن من إكمال دراسته)
ف ــي ع ـشــري ـن ـيــات الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،ص ــداه ــا
فــي أوسـ ــاط املـهــاجــريــن ال ـجــزائــريــن ،شبه
عيش
األميني في فرنسا ،الباحثني عن لقمة
ٍ
ّ
«يتشرفوا» بالجلوس
ألهاليهم ،والذين لم
ّ
ليتعرفوا على «فرنسا
على مقاعد الدراسة
األنوار».

السلوك النفسي االنهزامي الذي يسقط أمام
صدمة الهزيمة العسكرية ،فبدل أن يضعها
ّ
في إطارها الطبيعيُ ،يحلل نقاط الضعف
وي ّ
والقوةُ ،
عبئ مجتمعه من أجل التحضير
ملواجهة أخرى ،نجده يستسلم وينضم إلى
خندق عــدوه ،أو يأخذ أسبابها «الهزيمة»
ً
ل ـ ـن ـ ـقـ ــاش ث ـ ـق ـ ــاف ـ ــوي ،ي ـ ـضـ ــع مـ ـ ـث ـ ــا خـ ـ ــروج
األمـ ــة م ــن تــأخــرهــا ال ـث ـقــافــي واسـتـيـعــابـهــا
ملضامني الحداثة ،كشرط أساسي ووحيد
النتصارها على الـعــدو ،أو حتى يرجعها

ّ
متأصل فــي الشخصية العربية،
إلــى خلل
بوضربة
أحمد
نموذج
نذكر
أن
هنا
يمكن
ُ
الذي ارتضى لنفسه دور الوسيط ،أو املخبر
املحلي كما ِّ
يسميه إدوارد سعيد ،الذي ينقل
رغبات الفرنسيني ومبررات مشروعهم الى
أب ـنــاء ب ـلــده ،عـنــد س ـقــوط مــديـنـتــه الـجــزائــر
سـنــة َ ،1830
ويـ ْـجـ َـهــد إلقـنــاعـهــم باستحالة
م ــواج ـه ــة أم ــة ق ــوي ــة وم ـت ـح ـضــرة كـفــرنـســا،
اسـتـفــاد بـعــدهــا مــن منصب رئـيــس للجنةٍ
نصبها الغزاةّ ،
إلدارة املدينةّ ،
ضمت بعض

نزعة «مراجعة التاريخ» وثقافة الهزيمة
كـتــب ب ــوج ــدرة عــن ال ــروائ ــي عـلــي بــومـهــدي
ب ـص ـف ـتــه أول م ــن ّ
روج لـ ــ«نـ ـظ ــري ــة» ت ـقــول
ّ
إن ال ـج ـن ــرال شـ ــارل دي ـغ ــول ه ــو م ــن ت ـكــرم
بمنح االسـتـقــال لـلـجــزائــر ،مــن خ ــال عمل
أدب ـ ـ ــي أصـ ـ ـ ــدره فـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات،
(وباملناسبة كــان آخــر مــن قــام بـتــرداد هذه
«النظرية» هو أمير إماراتي) ،الخطير هنا
ل ـي ــس ط ـم ــس ت ـض ـح ـيــات م ـق ــاوم ــة «ج ـيــش
ال ـت ـح ــري ــر الـ ــوط ـ ـنـ ــي» الـ ـت ــي ج ـ ـ ــاءت ضـمــن
سياق تراكمي لوعي ثـ ٍّ
ٍّ
تقدمي بدأ من
ـوري
ٍ
ً
«ن ـجــم ش ـمــال إفــري ـق ـيــا» ف ــي  1926وص ــوال
إل ــى ال ـث ــورة ال ـجــزائــريــة فــي  1954فحسب،
وإنـمــا تكريس ال ـقــراءة التلفيقية للتاريخ
وه ـ ــذا ُيـحـيـلـنــا ع ـلــى ن ــزع ــةٍ «مــراج ـعــات ـيــةٍ »
ُ
لـتــاريـخـنــا ب ــدأت تـبـعــث مــن جــديــد ،يتمثل
مضمونها في تقييم تجاربنا حسب الرؤية
ال ـت ــي تـقـتـضـيـهــا امل ـص ـل ـحــة االس ـت ـع ـمــاريــة
وتستعمل فــي ذل ــك أســالـيــب إيــديــولــوجـيــة
واض ـحــة عـلــى رأس ـهــا ق ــراءة تـلــك الـتـجــارب
ً
في غير سياقها ،تعظيم أخطائها وصوال
للتقليل مــن شــأن إنـجــازاتـهــا ،وهــي ليست
ُم ـق ـت ـصــرة بــال ـتــأك ـيــد ع ـلــى تـجـمـيــل ص ــورة
الوجود االستعماري في الحالة الجزائرية،
ّ
َ
أسلوبًا ُمعتمدًا تتبعه أقالم
إنما أصبحت
معروفة في الجرائد واملؤسسات البحثية
ً
ذات ال ـت ـم ــوي ــل ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،ن ـج ــده ــا م ـثــا
تـحـتـفــي بــالـلـيـبــرالـيــة وال ـحــريــة ف ــي الـفـتــرة
امللكية في مصر والـعــراق وتـحــاول بكل ما
أوتـيــت مــن «ق ــوة تلفيقية» نسف إنـجــازات
ج ـمــال ع ـبــد ال ـنــاصــر وع ـبــد ال ـكــريــم قــاســم،
وهـ ــي أي ـض ــا ن ــزع ــة مــرت ـب ـطــة بــامل ـث ـقــف ذي

إدلب ومخطط ترامب
بسام أبو شريف *
تشهد الساحة السورية معارك يحقق فيها
ال ـج ـيــش ال ـعــربــي الـ ـس ــوري إنـ ـج ــازات تعجز
عـنـهــا ج ـيــوش الـ ــدول الـعـظـمــى ،وذل ــك بــدعــم
وإسـ ـن ــاد وم ـش ــارك ــة ح ـل ـفــاء س ــوري ــا ،وعـلــى
رأسهم إيران وحزب الله وقوات فلسطينية.
ٌّ
وتـتــابــع وســائــل اإلع ــام «ك ــل حسب ميولها
ووالءاتها» ،هذه اإلنجازات بفرحة أو بنبرة
حــزن وحقد للمتربصني بسوريا وفلسطني
وأمتنا العربية .وتـبــرز هنا ،وعلى مشارف
البوكمال ،عقبتان متناميتان بسرعة :األولى،
هي الــدور األميركي واستراتيجية واشنطن
اإلمبريالية ،ومحاوالت تركيا جني مكاسب
غ ـيــر شــرع ـيــة وغ ـيــر قــانــون ـيــة واسـتـعـمــاريــة
ال ـطــابــع ف ــي ش ـمــال س ــوري ــا ،بـ ــدءًا م ــن إدل ــب.
فالواليات املتحدة كشفت عن طريقة الرئيس
دونالد ترامب وأسلوبه أن مخططها يقضي
بالبقاء في سوريا تحت ستار تنظيم هالمي
ال قوة له وال تأثير حتى في الوسط الكردي،
ـف ال ــوالي ــات املـتـحــدة أن هــدفـهــا هو
ول ــم تـخـ ِ
تـحـصـيــل تـ ـن ــازالت م ــن ال ـح ـكــومــة ال ـســوريــة
ملصلحة أتباعها والسيطرة على نفط وغاز
س ــوري ــا الـ ــذي تـنـتـجــه آبـ ــار وح ـق ــول الـشـمــال
الشرقي لسوريا .وبرغم أن استفتاء صديق
إســرائ ـيــل ،مـسـعــود ال ـبــرزانــي ،لــم يتمكن من
ال ـس ـيــر ع ـلــى ق ــدم ــن ،ف ــإن م ـطــامــع واشـنـطــن

تـتـمـحــور ح ــول سـيـطــرتـهــا عـلــى آب ــار شـمــال
ال ـعــراق (عـبــر األكـ ــراد) وشـمــال شــرق سوريا
(عبر األكراد).
وال يعلم السيد ترامب أن حسابات واشنطن
خ ــاط ـئ ــة ،بـ ـ ــدءًا م ــن عـ ــدم م ـعــرف ـت ـهــا بـمــوقــف
األغـلـبـيــة مــن «األق ـل ـيــة ال ـكــرديــة» فــي ال ـعــراق
وســوريــا ،فاألغلبية تــرى في وضعها ضمن
إطـ ــار وحـ ــدة ال ـع ــراق ووح ـ ــدة س ــوري ــا أرض ــا
وشـعـبــا وضـعــا مــرغــوبــا أكـثــر مــن االنـفـصــال
ع ـلــى ي ــد أم ـيــركــا وإس ــرائ ـي ــل .ل ـكــن ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ّ
ـزج وس ـت ـ ّ
زج ــت وتـ ـ ّ
ـزج أك ـثــر قــواتـهــا
بشكل مباشر لتحقيق مآربها ،وهنا أيضا
تخطئ واشنطن ،ويخطئ العنصري ترامب
في حساباته.
فــا شــك أن مــا قــالــه كــل مــن وزي ــر الخارجية
الدفاع،
األميركي ،ريكس تيليرسون ،ووزير
ّ
جــاي ـمــس م ــات ـي ــس ،أم ـ ــام ال ـك ــون ـغ ــرس يـمــثــل
ـازفــة لـلـحــرب ال ـب ــاردة وسـيــاســات
ع ــودة م ـجـ ِ
اإلم ـب ــري ــال ـي ــة ال ـق ــدي ـم ــة ب ــاالحـ ـت ــال امل ـبــاشــر
ألراض ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـغـ ـي ــر بـ ــال ـ ـقـ ــوة «مـ ـثـ ـلـ ـم ــا ف ـع ـلــت
واشـنـطــن فــي فيتنام ســابـقــا» .قــال الــوزيــران
لـلـكــونـغــرس كــامــا خ ـط ـي ـرًا ،فـقــد طــالـبــا بــأال
يجدد الكونغرس املــدى الزمني أو التحديد
الـ ـجـ ـغ ــراف ــي ل ـ ّص ــاح ـي ــة اإلدارة فـ ــي إعـ ــان
الـ ـح ــروب وشــن ـهــا (!) ،وطــال ـبــا ب ـع ــدم إل ـغــاء
قــرارات الكونغرس التي منحت الصالحيات
الخطيرة لسيد البيت األبيض في عام 2003

و .2010هــذا يعني إعطاء ترامب صالحيات
ّ
شــن الـحــروب مــن دون سقف زمني أو موقع
جغرافي وبشكل مفتوح؟! وقد ّ
يجر هذا األمر
الـعــالــم إل ــى ح ــرب ك ـبــرى ،وق ــد يـضــع أوروب ــا
ذاتها تحت سياط ترامب.
لـ ـك ــن مـ ــن املـ ــؤكـ ــد أن املـ ـقـ ـص ــود هـ ـن ــا إيـ ـ ــران
وحـ ـلـ ـف ــاء إي ـ ـ ـ ــران وكـ ـ ــل ال ـ ـقـ ــوى الـ ـت ــي تـ ـق ــاوم
سياسة واشنطن االستعمارية التي ترفض
االنصياع ألوامــر ترامب .وهــذا هو بالضبط
مــا أوص ــت بــه حـكــومــة إســرائـيــل واملـشــرفــون
ع ـل ـي ـهــا مـ ــن خ ــارجـ ـه ــا ال ـس ـي ــد تـ ــرامـ ــب مـنــذ
حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة .نـ ــورد ه ــذا ل ـيــس لـعــدم
إيماننا بــأن تــرامــب ســوف يـهــزم ،بــل لنضع
تـحــت املـجـهــر حـقـيـقــة ق ــد ال ي ــراه ــا الـبـعــض.
ترامب طــرح ًعبر جاريد كوشنر ومبعوثيه
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـل ـشــرق األوسـ ـ ــط ت ـق ــوم على
أســاس هيمنة الــواليــات املتحدة وحليفتها
اإلمبريالية الصهيونية على كامل املنطقة
وث ــروات ـه ــا .وهـ ــذا حـسـبـمــا رس ــم مـسـتـشــارو
ً
ترامب يتطلب :أوال وقبل كل شيء التصدي
إليـ ــران ب ـحــزم وقـ ــوة وع ـن ــف ،وذلـ ــك لخلخلة
الـتـمــاســك والـتـنــامــي وال ـن ـجــاح ال ــذي تحقق
خ ــال ال ـس ـنــوات القليلة املــاضـيــة بــن إي ــران
واستراتيجيتها الثورية وبني قوى املقاومة
في العالم العربي ،وخصوصًا في فلسطني.
وفلسطني هــي ال ـحــرف األول واألخ ـيــر وهــي
املفتاح وهي الفصل ،وهي التي ّ
تحرك العالم

ال ـعــرب ــي ب ــرغ ــم م ــواق ــف األن ـظ ـمــة (وه ـ ــذا هو
بالضبط ما تريده إسرائيل ـ أي أن تتحول
ً
إيران إلى عدو للعرب بدال من إسرائيل ،وأن
ّ
ت ـقــوم ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ب ـشــن ال ـح ــرب على
إيران واملقاومة العربية في كل مكان) ،وتقوم
إسرائيل من خالل هذه العملية بابتالع أرض
الضفة الغربية ومـصــادرتـهــا واستيطانها
بحيث ال يتبقى سوى جزر صغيرة معزولة
فــي رام الـلــه ونــابـلــس والـخـلـيــل وغـيــرهــا من
امل ــدن الـكـبـيــرة تلحق ب ـ ــاألردن ،ال ــذي تربطه
معاهدة سالم مع إسرائيل .وتجني إسرائيل
ً
من صفقة ترامب دخــوال استعماريًا واسعًا
نـ ـح ــو ال ـخ ـل ـي ــج والـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة ،وت ـه ـي ـم ــن هــي
و«روتـشـيـلــد» على البنوك املركزية فــي هذه
الـ ــدول ،وتــأخــذ نصيبها مــن عــائــدات النفط
ع ـل ــى ش ـك ــل أتـ ـ ـ ــاوات ل ـح ـمــايــة هـ ــذه األن ـظ ـمــة
الخاضعة لـلــواليــات املـتـحــدة .فهذه األخيرة
تـعـ ّـن مــن تــريــد وتـخـلــع مــن تــريــد مــن هــؤالء
ال ـح ـكــام ال ــذي ــن عـيـنـتـهــم ســاب ـقــا «بــريـطــانـيــا
العظمى» ،مانحة الصهاينة وعد بلفور.
مخطط الــواليــات املـتـحــدة وإســرائـيــل ّ
ينص
عـلــى لـجــم الـجـيــش ال ـعــراقــي بــإب ـقــاء ال ـقــوات
األميركية في العراق واللعب بفتيل كردستان
واإلب ـ ـقـ ــاء ع ـلــى ع ـم ـل ـيــات تـفـجـيــر وه ـج ـمــات
(بــدع ـم ـهــم وت ــأي ـي ــده ــم ل ـف ـلــول م ــن «داع ـ ــش»
ات ـف ـقــت مـعـهــم ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة امل ـســؤولــة
عــن والدة التنظيم املـتـطــرف) ،وذلــك ملنع أي

