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رأي

الـتــي ح ــاول بــوضــربــة وأتــرابــه مــن املثقفني
التابعني زرعها في القرن التاسع عشر ،فإن
ثقافة املقاومة ظلت تعيد إنتاج نفسها في
لبنان والعراق وسوريا في مواجهة «ثقافة
ما بعد  »67االنهزامية.

األعيان الذين وجدوا في االستعمار فرصة
لنيل املكاسب واالغتناء (مع العلم أن بالده
قــد أفـشـلــت حـمــات إسـبــانـيــة كـبــرى أهمها
سنة  1541و 1775كــان يمكن ،لــو نجحت،
أن تجعل مصير الـجــزائــر مشابهًا لبلدان
أميركا الالتينية) .هذا السلوك نجده يتكرر
أمام صدمات هزائم أخرى في منطقتنا من
ً
 1967م ــرورًا بــاحـتــال َّ بـيــروت وص ــوال إلى
سقوط بغداد ،وكما سفه األمير الشاعر عبد
القادر الجزائري بمقاومته ،ثقافة الهزيمة

ّ
انـتـقــاد بــوجــدرة فــي كتابه لتبني الــروائــي
كـمــال داود لفكرة «إع ــادة االعـتـبــار» أللبير
كامو ،املــولــود في الجزائر ،من خــال عمله

ات ـصــال أو تنسيق أو ت ـعــاون بــن الجيشني
الـعــراقــي وال ـس ــوري ،األم ــر ال ــذي تــرتـعــد منه
إس ــرائ ـي ــل .والفـ ـ ٌـت لـلـنـظــر جـ ـدًا آخ ــر تصريح
رسـمــي ملــاتـيــس ح ــول ســوريــا حــن ق ــال أمــام
الكونغرس« :سوف تنتصر قواتنا في سوريا
لدعم تنظيم سوريا الديموقراطية ،طاملا أن
داعش ما زال موجودًا» .يفهم من هذا الكالم
الكثير ،لكن سنركز على «طــاملــا بقي داعــش
موجودًا» .الواليات املتحدة ال تعتبر «جبهة
الـنـصــرة» ع ــدوًا ،كما تعلن زورًا وبهتانًا أن
«داعـ ـ ــش» ع ــدوه ــا .ق ــد ي ـكــون األصـ ــح ه ــو أن
جناحًا في «داعش» فقط هو عدو لواشنطن،
أمــا الباقي فقد أنشأتهم ورعتهم واشنطن
ومخابراتها وجيشها ،وال شك أن اجتماعات
العسكريني األميركيني في الرقة وجوارها مع
قادة من «داعش» أوضحت لألميركيني كيف
يقضون على الجناح الذي ال سلطة لهم عليه
في التنظيم ودعــم الجناح الــذي يرتبط بها
(هربت قيادات من العراق الى سوريا وهربت
من الرقة الى سوريا الداخل ولبنان واألردن
قيادات بأعداد كبيرة) ،ولذلك فــإن الواليات
املتحدة تعمل اآلن ليل نهار لخلق حالة من
الـكــر والـفــر والـتـفـجـيــرات تـتــرافــق مــع تحرير
ديــر ال ــزور ،وقــد تلجأ الــى غــارات ثم «تعتذر
عـنـهــا» لـعــرقـلــة الـتـحــريــر .لـكــن الـلـغــم الكبير
يكمن فــي إدل ــب ،ويكمن فــي «الـنـصــرة» وفي
الدعم التركي لهذا التنظيم ،وهذا أمر خطير.

وال شك أن روسيا تعي خطورته ،لكنني على
يقني بأن سوريا وإيران واعيتان تمامًا لهذا
اللغم ّوخطورته.
وإذا لــخـصـنــا م ــا ت ــري ــده واش ـن ـطــن وي ــري ــده
ترامب نقول :ترامب يريد أن يتحكم بثروات
الشرق األوسط وأنظمته وأن تكون إسرائيل
شــريـكــا إمـبــريــالـيــا لــه ،وال يـمــانــع أن تحصل
روس ـي ــا ع ـلــى م ـكــاســب مـ ـح ــددة ،ل ـكــن حصة
األس ــد يجب أن تـكــون لواشنطن وتــل أبيب.
ويعلم ترامب أن هذا األمر لن يكون ممكنًا إال
إذا وجــه ضربات كاسحة إليــران وحلفائها،
ويــرى أن للجيش اإلسرائيلي دورًا أساسيًا
في هــذا وسيستخدم أسلحة محرمة دوليًا،
وسيحاول عزل سوريا عبر أكاذيب أصبحت
م ـعــروفــة مـثــل اس ـت ـخــدام ال ـغ ــاز ال ـس ــام ال ــذي
شن ترامب غاراته على قاعدة جوية سورية
بــال ـصــواريــخ ال ـعــابــرة ل ـل ـقــارات كـعـقــاب على
مــا س ـمــاه «جــريـمــة خ ــان ش ـي ـخــون» .وضمن
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ــرام ــب وح ــرب ــه ع ـلــى ســوريــا
دور مهم لــ«الـنـصــرة» الــذي طلب تــرامــب من
إســرائـيــل أن تــوثــق عــاقــاتــه بـهــا وتـمــده بما
يـلــزم .وحتى يعرف مــن ال يعرف عالقة هذه
الخطط األميركية اإلسرائيلية بموقف اإلدارة
األميركية من أزمة الخليج ،نكشف ألول مرة
املعلومات اآلتية :منذ زمن طويل ،أقامت قطر
عــاقــات مــع إســرائ ـيــل عـبــر ق ـنــوات مـتـعــددة،
وتوثقت هذه العالقات عندما أصبح الشيخ
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ُيسميهم رضا مالك ،بشكل انتقائي ،فتغيب
عــن الـيـمــن ال ـتــي قـضــى فـيـهــا آالف األط ـفــال
بسبب الكوليرا أو القصف ،وتحضر بحدة
عندما يتعلق األمــر بــدول معادية ألميركا
كفنزويال (بمناسبة زيارة نيكوالس مادورو
الجزائر مؤخرًا ّ
تطوع بعض هؤالء للتنديد
بها ودع ــوة الـجــزائــريــن لــاقـتــداء بالشعب
الـفـنــزويـلــي الـثــائــر ضــد الــديـكـتــاتــوريــة) أو
ُكوريا الشمالية ،فهذا يعني أن هذا املثقف
ّ
املـ ّ
ـزيــف التابع ،الــذي يبيع سحنته واسمه
العربي للسيد الغربي ،فيظهر في اإلعــام
الفرنسي كنسخةٍ عربية عن «نجوم الثقافة
الفرنسية» كبرنار هنري ليفي (املولود في
الجزائر باملناسبة) أو ايريك زمور وغيرهم،
ّ
ي ـعــرف ج ـي ـدًا مــوقـعــه ودوره ،وأن عـلـيــه أن
يـكــون بقلمه ورأي ــه فــي خـنــدق االسـتـعـمــار
وأدواتـ ـ ـ ـ ــه ف ــي م ـن ـط ـق ـت ـنــا( ،يـ ـع ــرف ب ــوع ــام
ً
صـنـصــال م ـثــا ،ال ــذي زار ال ـقــدس وارت ــدى
الـقـلـنـســوة ال ـي ـهــوديــة أمـ ــام ح ــائ ــط املـبـكــى،
ّ
أن ع ـل ـيــه عـ ــدم ان ـت ـق ــاد دول ال ـخ ـل ـيــج الـتــي
ُ
تجاهر إسرائيل بتحالفها معها ،وال يجد
الليبرالي ياسمينة خضرا حرجًا في قبول
جائزة نظام تابع ورجعي كنظام آل خليفة
ف ــي ال ـب ـحــريــن) وال يـفـهــم مجتمعه وتــراثــه
وتــاريـخــه إال كما يفهمه اآلخ ــر ،هـكــذا نــراه
يتبرأ من أي عالقة مع فلسطني أو يحرص
عـلــى إس ـم ــاع ال ـغ ــرب م ــا يستسيغ سماعه
َ
حول قضايانا ّاالجتماعية والثقافية (ز َايد
ك ـمــال داود م ــؤخ ـرًا عـلــى الـيـمــن الفرنسي
املـتـطــرف فــي موقفه مــن الـحـجــاب فاعتبره
َ
ض ـغ ــط ــا اج ـت ـم ــاع ـي ــا وط ــائ ـف ـي ــا ع ـل ــى امل ـ ــرأة
العربية).

األدب ــي األخ ـيــر ،ول ــرواي ــة ياسمينة خضرا
(اس ــم مستعار للكاتب محمد مولسهول)
ب ـع ـنــوان «ف ـضــل ال ـل ـيــل ع ـلــى ال ـن ـه ــار» ،جــاء
ً
مــن منطلق محاولتهما أوال التعتيم على
حقيقة العالقة القائمة بني سكان الجزائر
فــي الـفـتــرة االسـتـعـمــاريــة ،بــن مستوطنني
م ــن أص ـ ــول أوروب ـ ـيـ ــة ويـ ـه ــودي ــة (أص ـ ــدرت
اإلدارة االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة مـ ــرسـ ــوم كــري ـم ـيــو
سنة  1870ال ــذي منح لليهود الجزائريني
الجنسية الفرنسية) ،يملكون كــل مقدرات
ال ـبــاد امللحقة بــاقـتـصــاد امل ـتــروبــول ،وبــن
«املـسـلـمــن ال ـج ــزائ ــري ــن» أو «االن ــدي ـج ــان/
االهـ ـ ــالـ ـ ــي» ال ـ ـغـ ــارقـ ــن فـ ــي الـ ـفـ ـق ــر وال ـج ـه ــل
والتخلف ،وثانيًا إلحـيــاء فكرة «التعايش
بني كل أبناء الجزائر».
ليس أم ـرًا معقدًا كشف الــوهــم الكامن وراء
سردية التعايش هذه ،ألنه يكفي أن نعرف
أنه ال يتم استحضار أسماء الرفاق من ذوي
األص ــول األوروب ـي ــة الــذيــن اخ ـت ــاروا خندق
الـثــورة الجزائرية سائرين على درب جان
ب ــول س ــارت ــر ،وبـعـضـهــم حـمــل ال ـســاح الــى
ُ
جانبها واستشهد كهنري مــايــو وفرناند
ايفتون ومــوريــس أودان وغـيــرهــم ،إنـمــا ما
يـهــم رواد الـتـعــايــش هــو ألـبـيــر كــامــو الــذي
لــم يكن مستعدًا للحظة أن يخسر وضعه
ك ــ«جــزائــري» مــن الــدرجــة األول ــى ليتساوى
بـبــاقــي «ال ـجــزائــريــن املـتــوحـشــن» .الهوية
الجزائرية الحقيقية إذًا متعلقة باملوقف من
االستعمار واملقاومة ،فهي لفظت املسلمني
َ ْ َ
ّ
ـن،
الـ ــحـ ــركـ ــي (الـ ـعـ ـم ــاء) وض ــم ــت أوروب ـ ـيـ ـ َ
وجعلت من فرانز فانون املارتينيكي أيقونة
ل ـهــا ،ه ــذا ه ــو الـتـعــايــش الـحـقـيـقــي ،ولـيــس
تلك املـحــاوالت البائسة التي قــادهــا بعض
املثقفني الجزائريني بعد أكثر من سنة من
انـ ــدالع ح ــرب الـتـحــريــر بـخـطــاب إنـســانــوي
بــاســم «األخـ ــوة ال ـجــزائــريــة» يــدعــو للهدنة
وال ــاعـ ـن ــف ،وهـ ــي ذات ال ـل ـغــة الـتـعــايـشـيــة
التي نسمعها في فلسطني اليوم ويتم من
خــال ـهــا ال ـت ــروي ــج لـلـتـطـبـيــع ون ـبــذ مـشــاعــر
ـان ق ــام ع ـلــى اإلبـ ـ ــادة والـنـهــب
ال ــرف ــض ل ـك ـيـ ٍ
باسم املساواة والتسامح ،وهي باملناسبة
اللغة التي كتب بها ياسمينة خضرا رواية
«الـهـجــوم» والـتــي ّ
حولها املـخــرج اللبناني
ّ
زياد دويري إلى فيلم صوره في «إسرائيل».
الـ ـط ــري ــف أن الـ ـك ــات ــب أي ـ ـضـ ــا ،م ـث ــل زم ـي ـلــه
ال ـل ـب ـنــانــي الـ ــذي «شـ ــرب ح ـ ّـب فـلـسـطــن مع
حليب أمه» ،اعتبر روايته دفاعًا عن القضية
الفلسطينية ،فهو ال يصفق للفلسطينيني
كما قال ،لكنه يدافع عنهم بطريقة ذكية.
عـنــدمــا ت ـصــدر ه ــذه الـلـغــة اإلن ـســانــويــة عن
املـثـقــف ال ـغ ــرب ــاوي ،عـلــى حــد تعبير هــادي
العلوي ،أو «االنديجاني الجديد» كما كان

ُ
في تاريخ األمــم كلها ،تنعت بالعمالة تلك
الفئة من املجتمع التي تختار أن تقف في
خندق األعداء ،تتحرك وفق مصالحه ،تقاتل
إلى جانبه أو تبرر له جرائمه .ال شك أن هذا
الـصـنــف مــن املثقفني فــي منطقتنا هــو من
ه ــذه الـفـئــة أيـضــا الـتــي ســرعــان مــا يتخلى
ع ـن ـهــا االس ـت ـع ـم ــار ف ــي س ــاع ــة ال ـح ـس ــم فــي
مشاهد إذالل حقيقية ،رأيـنــا نـمــاذج منها
َ
مــع «الـ َـحـ ْـركــي» فــي الـجــزائــر وفــي الفيتنام،
وتـكــررت في تحرير جنوب َ لبنان ،الخيار،
برغم اختالف ّ
السياق مشرقًا ومغربًا ،كان
وال يزال بني من رضخ لثقافة الهزيمة وقرر
أن ي ـت ـخ ـنــدق م ــع امل ـش ــاري ــع االس ـت ـع ـمــاريــة
وي ـس ـت ـع ـل ــي عـ ـل ــى أبـ ـ ـن ـ ــاء ش ـع ـب ــه الـ ـفـ ـق ــراء
ً
واملظلومني ،وبني من آمن باملقاومة سبيال
وحيدًا لنيل سيادته ،والنتيجة التاريخية
لكل خيار ،برغم كل التلفيق ،واضحة.
* كاتب جزائري

حـمــد وزي ـ ـرًا لـلـخــارجـيــة (ه ــو يـمـلــك فـيــا في
هــرت ـس ـل ـيــا ك ـ ــان ي ـق ـضــي ف ـي ـهــا اسـ ـت ــراح ــات،
ولـ ــه ج ـن ــاح ف ــي ف ـن ــدق «ه ـي ـل ـت ــون» مـحـجــوز
عـلــى مـ ــدار الـ ـع ــام) .وب ـحــث الـشـيــخ حـمــد مع
اإلسرائيليني أوضاع الشرق األوسط وإيران،
وكان دائمًا يقول ألصدقائه من االستخبارات
اإلســرائـيـلـيــة "إن ـنــا نـقـيــم عــاقــات مــع إي ــران،
ون ـح ــن ن ـع ـلــم ك ـمــا ي ـع ـل ـمــون ه ــم أن ـن ــا نـكــذب
عليهم وأنهم يكذبون علينا» .املهم هنا هو
ّ
وتبوأ مركز السلطة،
أن ابن األمير طرد أبيه
ُ
وخــرج األمير «مؤقتا» وبجيبه مليار و800
مليون دوالر «كـمـصــروف» .وهنا بــدأ العمل
التآمري الحقيقي :فقد شكلت لجنة ثالثية
أميركية إسرائيلية قطرية لــدراســة أوضــاع
العالم العربي ،والخروج بخطة عمل إلجراء
تغيير شامل في املنطقة .وكانت هذه اللجنة
وما زالت ،تجتمع دوريًا في واشنطن لبحث
كـ ــل ب ـل ــد ع ــرب ــي ع ـل ــى ح ـ ـ ــدة ،والسـ ـتـ ـع ــراض
أسماء املسؤولني واملعارضني وأسماء الذين
يحتمل أن يــوافـقــوا على السير فــي املخطط
الـثــاثــي .ووضـعــت اللجنة عالمة  xعلى كل
مـســؤول سيعملون على خلعه (وامل ـهــم هنا
أن آل سعود قد وضــع عليهم عالمة  .)xهذا
مــوضــوع طــويــل ،لـكــن الـفـكــرة الـجــوهــريــة أن
مــا يــربــط واشـنـطــن بـقـطــر هــو ات ـفــاق للعمل
عـلــى التغيير ،اسـتـنــادًا إل ــى ق ــدرة قـطــر على
تحريك «اإلخ ــوان املسلمني» وتحريك تركيا

بعدما سيطر عليها «اإلخوان» ،وهذا االتفاق
موثق ويملك القطريون ذلــك كسالح قــوي ال
تستطيع واشـنـطــن (حـتــى اآلن) ،أن تجازف
بعالقتها بقطر خشية نشر هذه الوثيقة.
لقد اغتال القطريون أكثر من شخص ملجرد
اطالعه على جزء من هذا االتفاق «سنتطرق
إل ــى ه ــذه الـلـجـنــة وم ــا قــامــت ب ــه الح ـق ــا» ،ما
يـهـمـنــا أن ن ـقــولــه ه ـن ــا ،ه ــو أن هـ ــذا يتعلق
بـ«النصرة» في سوريا .أن تتحكم قطر بهذا
ال ـت ـن ـظ ـيــم ،س ـ ــواء بـشـكــل م ـبــاشــر أو ف ــي ظل
العلم التركي ،يجعل من واشنطن أقــل رغبة
فــي مـســانــدة حملة محمد بــن سلمان وملك
البحرين على قطر ،إذ برغم أن ترامب جنى
تريليون دوالر مــن زيــارتــه للسعودية فإنه
لن ينحاز ضد قطر ملصلحة السعودية ،وال
شك أن دخول قوات تركية بهذا الحجم وهذه
العدة والعتاد هو تنفيذ ملا تريده قطر ،أي ما
تريده اللجنة الثالثية التي ذكرناها.
إن لـعـبـهــم الـخـطـيــر عـلــى ه ــوام ــش إن ـج ــازات
الجيش العربي السوري وحلفائه هو نوع من
املحاولة البائسة لتغيير مسار الصراع ،لكن
األمــور لن تسير كما يــريــدون ،وهــذا يتطلب
أن تبادر القوى املقاومة إلى ضرب «النصرة»
بشتى الوسائل وبالهجوم الدفاعي استنادًا
إلى وحدة معسكر املواجهة املمتد من طهران
إلى البحر األبيض املتوسط.
*سياسي وكاتب فلسطيني
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