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العراق :تغيير الخيول خالل المعركة يعني الهزيمة!
عالء الالمي*
ثمة حكمة قديمة ومجربة هي عصارة التجربة
اإلنسانية في أسوأ اختراع أنجزته البشرية ،أي
ال �ح��رب ،ت�ق��ول« :ال ي�ج��وز تغيير ال�خ�ي��ول خالل
املعركة» .ومن تاريخنا نتذكر أن خالد بن الوليد
ط� ّ�ب��ق ه ��ذه ال�ح�ك�م��ة ح�ي�ن أخ �ف��ى ق� ��رار ال�خ�ل�ي�ف��ة
الفاروق القاضي بعزله من قيادة جيوش الفتح
ال �ع��رب��ي اإلس�ل�ام ��ي خ�ل�ال م�ع��رك��ة ال �ي��رم��وك ،ث� ّ�م
نفذ القرار ف��ور انتهاء املعركة بانتصار جيشه
وه��زي �م��ة ال ��روم ��ان وس �ل��م ال �ق �ي��ادة ل�ل�ص�ح��اب��ي
القائد أبي عبيدة بن الجراح.
وم ��ن ال �ت��اري��خ ال �ث ��وري ال �ح��دي��ث ،ط� ّ�ب��ق ال��زع�ي��م
ال�ش�ي��وع��ي م��او ت�س��ي ت��ون��غ ه��ذا امل �ب��دأ أك�ث��ر من
م� ��رة خ�ل��ال ال � �ح ��روب ال �ت ��ي خ��اض �ه��ا ف ��ي ح��رب
تحرير الصني وب�ن��اء جمهوريتها االشتراكية،
ول�ك�ن��ه ك ��ان ق��اس�ي��ًا م��ع ال �ق��ادة امل �ت �خ��اذل�ين بعد
ان �ت �ه��اء امل� �ع ��ارك ،وآخ� ��ر م��ن أخ ��ذ ب �ه��ذه الحكمة
وطبقها عمليًا خالل اجتياح العدو اإلسرائيلي
للبنان في ثمانينيات القرن املاضي هو الزعيم
الفلسطيني ال��راح��ل أب ��و ع �م��ار ،ي��اس��ر ع��رف��ات،
ُ
حني طلب منه على نطاق واس��ع تغيير قيادته
ال�ع�س�ك��ري��ة ب �ع��د اخ� �ت ��راق ال �ج �ي��ش ال�ص�ه�ي��ون��ي
لدفاعات املقاومة الفلسطينية خالل اجتياح آب
سنة  1982وبلغ ال�ع��دو م�ش��ارف ب�ي��روت ،فأعاد
ع��رف��ات ص�ف��وف دف��اع��ات امل�ق��اوم��ة الفلسطينية
والقوات الوطنية اللبنانية وأبقى على القيادات
ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي م��واق�ع�ه��ا خ�ل�ال امل�ع��رك��ة وصمد
ف ��ي ب� �ي ��روت ص� �م ��ودًا أس �ط��وري��ًا ط � ��وال سبعني
يوميًا من الحرب ال�ض��روس ،خسر فيها العدو
باعتراف معاهد استراتيجية  3517عسكريًا بني
قتيل وجريح وأسير وأسقطت  6طائرات مقاتلة
وعمودية ودمرت  180دبابة ومدرعة ،واعترفت
إسرائيل بمقتل  332عسكريًا من جيشها إضافة
الى آالف الجرحى.
اليوم ،في ذروة املعارك التي يخوضها الجيش
ال � �ع ��راق ��ي وال � ��دول � ��ة ال� �ع ��راق� �ي ��ة ك� �ك ��ل ،م��دع��وم��ة
بقطاعات مهمة م��ن املجتمع ال�ع��راق��ي ،تخوض

ال �ك �ت��ل ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ف��اس ��دة ،ب �م��ا ف�ي�ه��ا ال�ك�ت�ل��ة
املهيمنة على الحكومة ،أي كتلة دول��ة القانون،
ح��رب��ًا س�ي��اس�ي��ة ج��ان �ب �ي��ة ،م��وض��وع �ه��ا ب �ق��اء أو
إق� �ص ��اء رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة واس� �ت� �ب ��دال ش�خ��ص
آخ ��ر ب ��ه ،ت��رض��ى ب��ه ق �ي ��ادات ه ��ذه ال �ك �ت��ل .لسنا
ف��ي وارد ال��دف��اع ع��ن امل��ال�ك��ي وح�ك��وم�ت��ه وال عن
حكم املحاصصة والعملية السياسية الطائفية
ال� �ت ��ي ي� �ق ��وده ��ا ،وال � �ت ��ي أدت إل � ��ى ه � ��ذا ال ��واق ��ع
املأسوي (مجازر وتهجير وتقسيم فعلي للبالد

وف�س��اد وف��وض��ى ...إل��خ) وق��د كنا – أعني كاتب
ه��ذه ال�س�ط��ور وم��ن ي�ش��ارك��ه ق�ن��اع��ات��ه وم��واق�ف��ه
السياسية – ط��وال عمر ه��ذه التجربة الفاشلة
ن��دع��و إل ��ى إن�ه��ائ�ه��ا ك�ل�ه��ا ع�ل�ن��ًا ،ول �ي��س إلن�ه��اء
فترة حكم املالكي فقط ،ولكن األم��ر ال��ذي يقاتل
من أجله الساسة من جميع الكتل اليوم خطير
وتقدم
جدًا وسيؤدي الى تعميم الحرب األهلية ْ
ال �ت �ح��ال��ف ال �ت �ك �ف �ي��ري ال �ب �ع �ث��ي ع �س �ك��ري��ًا ،إذ إن
إقصاء املالكي سيستتبعه بالضرورة إسقاط أو

مخاوف البعض من هزيمة داعش ألنها ستعني انتصارًا للمالكي هي مخاوف َمرضية (أ ف ب)

َّ
تساقط املؤسسة العسكرية واألمنية التي ُيتهم
املالكي بتركيبها ً
بناء على مصالحه ومصالح
حزبه وكتلته ،وهذا صحيح ومدان وطنيًا ،ولكن
هذا السقوط أو اإلسقاط سيعني ان��دالع القتال
ف��ي ب�غ��داد نفسها والسيطرة على م��دن عراقية
عديدة أخرى بعد إقصاء املالكي وفريقه مباشرة
وسيعتبره التحالف التكفيري البعثي انتصارًا
له ،وهو محق في ذلك.
وح �ت��ى إذا ل ��م ي �ح��دث ذل ��ك ب �ه��ذه ال� �ص ��ورة ،بل
بصورة أخف وطأة ،فإن القيادة البديلة للمالكي
س�ت�ن�ط�ل��ق م ��ن ال �ص �ف��ر وس �ت �ك��ون ت �ح��ت رح �م��ة
االبتزازيني من الساسة وأمراء الحرب كلهم ومن
جميع الطوائف.
إن ال �ح �ك �م��ة وال � �ح� ��رص ع �ل��ى ال � �ع� ��راق وش �ع �ب��ه
ي� �س� �ت ��دع� �ي ��ان ال � �ي � ��وم ال �ت �خ �ل ��ي ع � ��ن امل �ن ��اك �ف ��ات
وامل ��ؤام ��رات السياسية وال�ت�ن��اح��ر والشخصنة
في النظر إل��ى الوقائع واألش�خ��اص والعناوين
والتطورات والخالفات بني الكتل والشخصيات
السياسية وتأجيل مسألة تغيير قمة السلطة
التنفيذية وفي مقدمتها املؤسستان السياسية
واألمنية ،وهذا ال يعني السكوت عن الذين ّ
سببوا
ه��ذه ال�ه��زائ��م امل�ن�ك��رة وه��ذه امل��آس��ي والخسائر،
وسيكون م��ن ال�ل�ازم وال��واج��ب فتح ملفات هذه
ال� �ح ��رب ب �ع��د ال �ق �ض��اء ع �ل��ى ال �خ �ط��ر ال ��وج ��ودي
التكفيري البعثي ال��ذي يتهدد ال�ع��راق وشعبه
كله ومحاسبة كل املسؤولني ومساءلتهم ،وفي
مقدمتهم ن��وري املالكي وكابينته الحاكمة .أما
م �خ��اوف ال�ب�ع��ض م��ن ه��زي�م��ة داع ��ش وحلفائها
في هذه الحرب ألنها من وجهة نظرهم ستعني
انتصارًا للمالكي ،فهي مخاوف َ
مرضية وأنانية
وال تعني سوى الوقوف عمليًا في جانب داعش
وتأخير هزيمتها أو منعها.
لنتذكر جميعًا أن امل��ال�ك��ي وإخ��وت��ه األع ��داء في
ال�ع�م�ل�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة م��ن ط�ي�ن��ة واح � ��دة ،وأن �ه��م
جميعًا زائ �ل��ون ،أم��ا ال�ع��راق فينبغي أن يبقى...
وس�ي�ب�ق��ى ب �ق��وة وع� ��زم ال �ش��رف��اء م �م��ن ي�ن�ك��رون
ذواتهم من أجل شعبهم.
* كاتب عراقي

مأزق الثقافة أم المثقفين العرب؟
كاظم الموسوي*
ب�ع��د م ��رور س �ن��وات ع�ل��ى اش�ت�ع��ال ج�س��د محمد
البوعزيزي في تونس ( )2010 /12 /17وانتشار
لهيبه في ال�ح��راك الشعبي في ع��دد من البلدان
ال� �ع ��رب� �ي ��ة وخ� ��ارج � �ه� ��ا اي � �ض� ��ًا ،ت� �ص ��ح االس �ئ �ل��ة
املتوالدة عن الثقافة واملثقفني في الوطن العربي،
اذ ربما او يمكن ان تكون مفتاحًا لحل صحيح
ملا بعد تلك التضحيات ،وتوضيح ابعاد الثقافة
واملثقفني العرب فيها.
اي��ن ت�ك�م��ن امل �س��أل��ة؟ ه��ل ف��ي ال�ث�ق��اف��ة ام امل�ث�ق��ف؟
م��ن اي��ن ال�ب��داي��ة؟ هنا ال ب��د م��ن ق��راءة م��ا آل اليه
املشهد الثقافي ودور املثقفني العرب فيه .وهو
ام ��ر ال ت�غ�ط�ي��ه ب��ال�ت��أك�ي��د م �ق��االت وال دراس� ��ات
وح �س ��ب وإن� �م ��ا ي �ح �ت��اج ال� ��ى ورش /ه �ي �ئ��ات/
ل �ج��ان ع�م��ل ث�ق��اف�ي��ة اك��ادي�م�ي��ة ل��وض��ع االص��اب��ع
على الجروح الغائرة فيه ،ال سيما بعد هبوب
نسمات الحرية وانكسار بعض حواجز الخوف
في املشهد السياسي العربي ،وتأكيد أن الحرية
والديمقراطية وح�ق��وق االن�س��ان ثقافة اس��اس��ًا.
ت�ث�ي��ر ال� �ق ��راءة ال �ب��ان��ورام �ي��ة اس�ئ�ل��ة اخ� ��رى ،وق��د
نظل ف��ي دوام ��ة او متاهة االس�ئ�ل��ة ،ول�ك��ن االم��ر
الرئيس فيها ان املشهد الثقافي في م��أزق حاد
او ازم � ��ة م��رك �ب��ة ي �ع �ب��ر ع �ن��ه /ع �ن �ه��ا ف ��ي ح ��االت
م�ت�ع��ددة ،اب��رزه��ا( ،ط�ب�ع��ًا ب�ع��د ن�ق��د ت��أخ��ر ال��دور
املتميز للثقافة واملثقف فيما حصل) ،يكمن في
انقالب العديد من املثقفني العرب على انفسهم
وخ��روج�ه��م ع��ن م �س��ارات م��ا ع��رف��وا ف�ي��ه ق�ب��ل او
اث�ن��اء وح�ت��ى بعد م��ا ح��دث مباشرة ول�ح�ين من
ال��زم��ن .ه��ذا االن �ح��راف ل�ي��س ف��ي ال��زواي��ا ب��ل في
العمق من مساحات التحرك الثقافي وارتباطه
ف��ي ال �ح��راك ال�ش�ع�ب��ي .وم��ن ث��م ي��أت��ي ال �ج��زر في
االنتاج الثقافي الرصني الذي كان يعول عليه في
عمليات التنوير والتحوالت املنشودة بعد كل
التضحيات وال�ح��راك واالنتفاضات وال�ث��ورات،
م� ��ن ج� ��ان� ��ب ،واإلس � � �ه � ��ال امل� ��رض� ��ي ف� ��ي ت�ح�ب�ي��ر
ال�ص�ف�ح��ات ال��ورق �ي��ة واالل �ك �ت��رون �ي��ة ،وم�ش��اغ�ل��ة
ال�ب��رام��ج واألح��ادي��ث ال��ى درج ��ة امل�ل��ل والغثيان
ف��ي ك�ل�ام خطير ف��ي دالالت ��ه ،ب��اه��ت ف��ي ظ��اه��ره،
م��ن ج��ان��ب اخ��ر .مما يصل ف��ي النهاية أو ي��راد

منه ربط الثقافة واملثقف على السواء ،وتعميم
املأزق ،اال ان معطياته تشير الى املثقف اكثر من
الثقافة ،اذا اعتبرت الثقافة ت�ص��ورًا لصيرورة
جدلية ّ
معبرة ع��ن اج�ي��ال وت��اري��خ .ول�ه��ذا يمكن
ال �ق��ول ب �ص��راح��ة ان امل� ��أزق ال �ي��وم ع�ن��د املثقفني
العرب الذين يتقدمون مشهد الثقافة وما يجمع
عليه من نقد وأسئلة مشروعة ،وما اصبح عليه
ال��وض��ع ال�ث�ق��اف��ي .ب��ات االم ��ر واض �ح��ًا وب�ل�ا شك
ب ��ان ال�ت�غ�ي��رات ال �ت��ي ح�ص�ل��ت ف��ي ب�ع��ض عاملنا
ال�ع��رب��ي دف�ع��ت ال�ق��وى االس�ت�ع�م��اري��ة والرجعية
املتخلفة ال��ى اع��ادة تموضعها واالن �ق�لاب على
ال �ح��راك او م��ا اصطلح عليه ب��ال�ث��ورة امل�ض��ادة،
ً
واحتاجت ال��ى ادوار املثقفني اوال في ذل��ك وهو
ما وضع املشهد في مأزقه .اذ ان بعضًا ممن كان
ً
ف��ي ص��ف ال�ث��ورة فعال استمر م��ن موقعه نفسه
مضادًا لها ،ما اوهم املواطن والشعب بنصه او
قوله كتعبير عن الحراك والثورة .وهذا االمر هو
االخطر فيما حصل من مأزق فعلي عند املثقف
ً
العربي ،الذي تبنى املشروع او سايره اوال ،ومن
ث��م ت�خ��اذل وت �ن��ازع داخ�ل��ه واستثمره ف��ي ظرفه
ال�ج��دي��د ع�ن��وان��ًا ل��ه ولبرامجه وسياساته التي
ح��اول تمريرها قبل ذاك .ب��ل ان غيره ممن كان
اس��اس��ًا ف��ي ص��ف ال �ق��وى ال��رج �ع �ي��ة ل��م يستطع
حتى اللحاق به والتماهي معه .ان هذا النموذج
اخطر مثال في املشهد الثقافي العربي ،ويتعسر
اق�ن��اع ال�ن��اس ب��ه وت�ح��والت��ه لتوافقها م��ع املثال
ال�س��اب��ق ل ��ه ،وه �ن��ا م�ك�م��ن ال �خ �ط��ورة واالخ�ت�ي��ار
ل��ه .فمن التبشير بالتغيير وال�ث��ورة ال��ى العمل
ع �ل��ى ت��وص�ي�ف�ه��ا ب��االن �ق �س��ام��ات وال �ت �ش �ظ��ي ملا
قبل ال��دول��ة والهويات ما قبل املدنية ،وتبنيها
كمسلمات او دعوة اليها والبناء عليها لصناعة
الحالة املطلوبة والقبول بها منه بالذات وعلى
ح �س ��اب ال �ت �ض �ح �ي��ات وال � �ت � �ح ��والت .ح �ت��ى ب��ات
م ��ا ي �ت �ف��وه او ي �س �ج��ل ف ��ي ص �ف �ح��ات ال �ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي شتيمة او م��رث�ي��ة للكفاح الوطني
ولتاريخ التحرر الوطني والتضحيات الجسام
م��ن اج��ل الحرية واالس�ت�ق�لال والتنمية وحقوق
االن �س��ان .وه��ي املصطلحات ال�ت��ي ص��ار الترنم
ً
ب �ه��ا ع��رض��ة ل�ق�ت�ل�ه��ا وإع � ��دام م��ن ي�ط�ل�ب�ه��ا ف�ع�لا
وينتظر لحظتها التاريخية للتغيير والتجديد.

م��ن الصعب ت�ص��ور ان م��ن يتحدث ع��ن الحرية
واالس �ت �ق�ل�ال وال��دي �م �ق��راط �ي��ة وح �ق��وق االن �س��ان
ومعاداة /او ضد االستعمار والظلم واالضطهاد
والدكتاتورية واالستبداد واإلرهاب والطائفية،
ويضرب بها امثلة له وعنه ،ان يوظف طاقاته
ت� �ح ��ت س� �ق ��ف ك ��ون� �ك ��ري� �ت ��ي م� �س� �ل ��ح ،وح� ��راس� ��ة
القواعد العسكرية االستعمارية وج��دران الردح
الفوضوي والتضليل الصارخ والغش والخداع
وت� �ش ��وي ��ه ال� ��وع� ��ي االن � �س ��ان ��ي وخ� �ل ��ط االوراق
واإلنكار للواقع ووقائعه والصمت على الجرائم
القريبة منه وقبول ذل سيف الحاكم والتسلط
امل � � �ت � ��وارث ح� �ت ��ى ت� ��اري � �خ� ��ه .ه� ��ل ي �م �ك��ن ت �ص��ور
ح��ال��ة ك �ه��ذه؟ م��ن ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ال��ى ال�ط��ائ�ف�ي��ة ،من
التقدمية الى الغيبية ،من التمرد الى التخاذل،
م��ن االس�ت�ع�لاء ال��ى االذع � ��ان ...ه��ذه ص��ور فاقعة

ليس ممكنًا إنكار
أن أعداء التحرر هم
المستفيدون من الفتن
المشتعلة في المنطقة
ومعروفة والصمت عليها جريمة بحق الضمير
الثقافي واإلنساني وهي توضح مدى مأزق مثل
هذا املثقف العربي اآلن .يصبح الخراب الحاصل
م�ه�م��وم��ًا ف��ي ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال �ه��وي��ات الطائفية
واالثنية والبناء على تشكيالتها ف��ي نظريات
وسيناريوات تؤبدها وتضعها معيارًا للتقاسم
والتبدل الفكري والثقافي بشكل عام.
ون� �س� �ي ��ان ال �خ �ط��ر ال �ف �ع �ل��ي وال� �س� �ب ��ب ال��رئ �ي��س
فيما وص�ل�ن��ا ال �ي��ه ،وك ��ان ه��ذا امل�ث�ق��ف يتمنطق
او ع��رف ب��ه وسمح ل��ه بالدخول ال��ى امل�ي��دان من
خالله .ومهما استخدم اآلن من مسميات اخرى
لفعاليته ،كمعاهد او فضائيات او وسائل اعالم
واتصال اخرى ،فانها كلها لم تعد تنطلي على
احد.

ت ��اري ��خ ال �ث �ق��اف��ة وال �ف �ك��ر م�ن�ه��ا خ �ص��وص��ًا رس��م
ً
مراحل وأجياال من الناشطني واملنتجني الذين
وسمت امليادين بأسمائهم وارتسمت السجالت
ً
ب�ه��م .وظ�ل��ت ان�ت��اج��ات�ه��م دل �ي�لا مل��ن ج��اء بعدهم
ّ
ول�ل�أج �ي��ال اي �ض��ًا .ول �ك��ن ال �ت��اري��خ س��ج��ل اي�ض��ًا
اسماء اخرى عنونهم بوعاظ السالطني وعبيد
ال �ب�ل�اط وال� ��دواوي� ��ن وامل �ش �ي �خ��ات ال �ت��ي خ��دم��ت
امل�س�ت�ع�م��ر وامل�س�ت�ب��د وال �ط��اغ �ي��ة وب ��ان معدنها
ال� � ��رديء .ل�ع��ل االم �ب��راط��وري��ات االعل��ام �ي��ة ال�ت��ي
ت�ت �ف��رخ اآلن وت � ��روج ل�ت�ل��ك االف �ك ��ار وال �ن�ظ��ري��ات
وت�ح�س��م االم� ��ر ح��ول�ه��ا وت �ض��ع ش �ع ��ارات ب��راق��ة
امامها الصطياد من يتعثر في سيره او فكره،
تكشف بعضًا من الصورة او راس جبل الجليد
العائم ،كما يقال .اما الواقع فإن املعركة الثقافية
واسعة ،وان املديات مفتوحة وان من كان يومًا
ً
يصول ويجول فيها لم يعد مقبوال ،أو قادرًا هو
او َمن يقف وراءه ،على اختراق بوابات املمانعة
وعواصم الثقافة التقدمية والعقالنية وتوظيف
مؤسسات املجتمع املدني الفعلية والغد العربي
ال�ج��دي��د .ف�لا يمكن ال��رض��ا ب��أن الثقافة العربية
ع��اج��زة ع��ن النهضة وال�ع�م��ران .وإن�ه��ا ف��ي م��أزق
طاملا بعض من ينطق لغتها في ه��ذه الحاالت.
ورغ ��م وض ��وح القضية وم�ع��رف��ة اس�ب��اب�ه��ا تظل
الثقافة ومستقبلها ودورها وأهميتها ملن ينفع
الناس.
مع ان وقائع الحال تقول بأزمة او مأزق املثقف
العربي ،ال��ذي بنى نموذجه في صور التقلبات
والتغيرات البنوية والتجسد في ازياء البهلوان
الفكرية واس�ت�غ�لال توفر ال��وس��ائ��ل واإلم�ك��ان��ات
لديه ،التي هي من جانب اخر فضح له ولنموذجه
امل��أزوم .رغ��م كل ال�ظ��روف الصعبة وقلة سالكي
طريق الحق العربي إال ان م��ا حصل أخ�ي�رًا في
ب �ل��دان ع��رب�ي��ة وع��واص�م�ه��ا ال�ث�ق��اف�ي��ة ي�ك�ش��ف ان
ال �ص��دم��ة وال ��رع ��ب ق��د اس �ت��وع �ب��ت وان ض ��رورة
م�ل�ح��ة ت��دع��و وت ��دف ��ع ك ��ل امل�ث�ق�ف�ين وامل�ن��اض�ل�ين
ف��ي ش �ت��ى م �ج��االت ال �ث�ق��اف��ة وال �ع �م��ل ال �ع��ام ال��ى
التكاتف وإعالء ثقافة الشعب والتحرر والتقدم
ودع� ��م ارادة ال �ج �م��اه �ي��ر وخ �ي��ارات �ه��ا ال��وط�ن�ي��ة
الديمقراطية.
* كاتب عراقي

