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صادق النابلسي *
م ـضــى أك ـثــر م ــن ثــاثــن عــامــا ع ـلــى انـطــاقــة
حــزب الـلــه ونـشــأتــه األيــديــولــوجـيــة ،وال يــزال
يعمل ضـمــن مـقــاربــة التمييز بــن الـهــوامــش
ّ
والتكتيكات الـتــي تتطلبها طبيعة األعـمــال
املـيــدانـيــة الــواقـعـيــة ،وتـلــك امل ـقــوالت واملـبــادئ
الـ ـت ــي ت ـن ـبــع وتـ ـ ٌص ــدر م ــن ال ـق ـي ــم اإلس ــام ـي ــة
ال ـث ــاب ـت ــة .م ـق ــارب ــة ت ـح ـيــط ب ـت ـح ـ ّـرك ــات الـ ــروح
وحركات الخارج ،وكل ما هو واسع وعريض
فــي الـحـيــاة السياسية والـثـقــافـيــة والــديـنـيــة.
ويكون من نتيجتها أن تثير بعض املسائل
ّ
تشككًا وتـكــون عالمة على ســوء الفهم .وفي
ّ
أي تجربة إنسانية ،مهما بلغ نبل األفكار في
ّ
تطلعاتها وصدق الرغبات في أفعالها ،فهي
ال تنجح تمامًا في سـ ّـد النقص الــذي تجلبه
ّ
طبيعة االحـتـكــاك بــالــواقــع ،وك ــل مــا تحاوله
ه ــو ت ـج ــوي ــد أســال ـي ـب ـهــا وت ـق ـل ـيــل أخ ـطــائ ـهــا
ومعايبها!
هذه الحقيقة تعكس خيطًا من الوعي يربط
بني جيلني ،أحدهما نشأ «قبل الفتح» واآلخر
ب ـع ــده .أو يـمـكــن أن نـفـتــرض م ـح ـ ِّـددًا آخ ــر له
يمكن أن نصطلح عليه «مــا قبل تحرير عام
ٌ
 »2000ومـ ــا بـ ـع ــده .ج ـي ــل كـ ــان «يـسـتـشـكــل»
مــن فـ ّـك زر الــرقـبــة بــاعـتـبــاره سمة مــن سمات
املؤمنني ،وآخــر يستهوي «مــوضــات الجينز
والـ ـت ــي شـ ـي ــرت» ،وي ـس ـبــغ عـلـيـهــا تـعــديــاتــه
الـتــي ال تظهره خــادشــا للحياء وال مناقضًا
ل ـل ـع ــادات األخ ــاق ـي ــة ال ــواضـ ـح ــة .ق ــد يـحـتـ ّـج
بعض املخضرمني من ّالرعيل األول ،ليصف
جيل املقاومة الجديد بأنه بال جذور ثقافية.
ف ـب ـي ـن ـمــا ك ـ ــان ال ـج ـي ــل األول يـ ـق ــرأ وي ـنــاقــش
ح ــول مـفــاهـيــم اإلسـ ــام وق ـضــايــاه املـعــاصــرة
والـتــراث وأحــوالــه ونظرة اإلنسان إلــى الكون
ّ
ويتزود بمسائل الفقه التي تعينه
واملجتمع،
ّ
على أداء الـعـبــادات بأحسن ص ــورة ،فــإن هذا
الجيل تغلب عليه العصارة التقنية التي ال
تولي مسائل الدين والحياة العمق املطلوب.
يستعني باليسير والقليل منها ،وال ُيقيم وزنًا
لألفكار بل ّ
يهمه التفاعل مع األشياء ،في حني
ّ
أن املعجزات الكبرى مرتبطة دائمًا باألفكار
ال باألشياء كما يذهب إلى ذلك مالك بن نبي.
فلقد كانت تلك األفكار هي اإلرهاصات التي
آذنــت بالتغيير الثوري وباالنتصارات التي
ّ
وأمدته بالزخم والقوة
الحت للجيل الجديد
واملجد.
يمكن أن ُن ّ
األوائل بحركة
املقاومني
حركة
ه
شب
ٌ
ألرض ط ــال ج ـفــاف ـهــا .ح ــرك ــة حملت
إحـ ـي ـ ٍـاء
ٍ
ف ــي ث ـنــايــاهــا ال ــوع ــي وال ـح ـمــاســة ف ــي تـعــزيــز
ال ــدي ــن ك ـم ـن ـهــج ت ـف ـك ـيــر وح ـ ـيـ ــاة ،وك ــأسَ ـل ــوب
تـنـظـيــم ج ـم ــاع ــي .ومـ ــن هـ ــذا امل ـن ـط ـلــق ،أولـ ــى
ه ــؤالء األوائـ ــل اهـتـمــامــا شــدي ـدًا بـبـنــاء ال ــذات
على املـسـتــوى املـعــرفــي والـسـلــوكــي ،وأدرك ــوا
بــاك ـرًا فلسفة ال ـصــراعــات الـتــي ت ــدور رحــاهــا
على أرضهم وعلى ساحات املنطقة العربية
واإلســامـيــة ،مستضيئني بكتابات وكلمات
اإلم ــام الخميني واإلم ــام محمد باقر الصدر
واإلمام السيد موسى الصدر وحركية علماء
الــديــن الطليعيني ،كــأســاس فــي تكوين رؤيــة

علمية واقعية تاريخية طموحة .فقد انحدرت
إليهم نتاجات هؤالء جميعًا لتطلق منفسحًا
ّ
ت ـف ـك ـيــريــا ي ـت ـط ــل ــع إل ـ ــى اس ـت ـك ـش ــاف خ ــرائ ــط
امل ـس ـت ـق ـبــل وم ـب ــان ـي ــه ومـ ــآالتـ ــه ،وي ـس ـت ـشــرف
ّ
حضور اإلسالم في املشهد املحلي واإلقليمي
والعاملي.
ّ
ومـ ّـمــا ال شـ ّـك فـيــه ،أيـ ّضــا ،أن هــذا الجيل كان
يبحث عن قيادة تتوفر على سيل من األفكار
واألدوات القادرة على صنع مسارات جديدة
لألمة .فكان اإلمام الخميني في إيران والسيد
محمد باقر الصدر في العراق والسيد موسى
الصدر في لبنانّ ،
يعبرون عن جذور وجذوة
ّ
االتجاه اإلسالمي األصيل ،ويمهدون لظرف
ت ــاريـ ـخ ــي ي ـن ـه ــض ب ــامل ـس ـل ـم ــن ،وي ـض ـع ـهــم
أم ــام م ـشــارف مــرحـلــة جــديــدة مــن الـتـحـ ّـوالت
والكشوفات والفتوحات في النفس اإلنسانية
واملجتمع اإلنساني .ومن هنا ،ليس غريبًا أن
نعثر على همزات الوصل الثقافية واتجاهات
التفكير والنظر بني هــؤالء ال ــرواد من القادة
ّ
الثالثة ،واملجموعات األولى التي شكلت إطار
املـقــاومــة وتشكيالتها الـجـهــاديــة فــي لبنان.
وم ــن امل ـعــاي ـنــة امل ـب ــاش ــرة ،يـسـتـطـيــع املـ ــرء أن
ّ
ّ
سياسية واجتماعية
يكتشف أن ثمة عناصر
ّ
وذوقـ ـي ــة ك ــان ــت ت ـل ــون نـظــرتـهــم إل ــى ال ــواق ــع،
انـعـكـســت ب ـصــورة أو بــأخــرى عـلــى أعمالهم
وس ـيــرت ـهــم وم ـس ـل ـك ـهــم ،ومـ ــا زال ـ ــت منطبعة
حـتــى ال ـي ــوم ،وه ــي ال ـتــي كـ ّـونــت ه ــذه األرض
الصلبة والقاعدة الضخمة من الفكر واإليمان
والتجارب العظيمة.
وقد يكون األمني العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله أكثر األوائل موهبة في التعبير عن
أصالة هذا الجيل وديناميكيته ووعيه وسعة

ّ
أفقه الثقافي وتجذر عالقته اإليمانية ،وعالمة
عـلــى ال ـت ـفــاوت الـنــوعــي بــن إم ـكــانــات الجيل
األول والـثــانــي ومـحـ ّـصــات تكوينهما .ومن
َ
ْ
يستمع إلى خطاباته ،يالحظ بقوة انحيازه
العاطفي إلى أجواء ومناخات وأدبيات جيله.
فـفــي الــرابــع والـعـشــريــن مــن شـبــاط  /فبراير
 ،2018وخ ـ ــال ك ـل ـمــة ف ــي ال ــذك ــرى األرب ـع ــن
لـتــأسـيــس ح ــوزة اإلمـ ــام املـنـتـظــر فــي بعلبك،
أف ــاض سماحته فــي الـحــديــث عــن صعوبات
املرحلة التأسيسية وشظف العيش والصبر
وال ـت ـعــب وال ـع ـنــاء وال ـج ـهــد الـشـخـصــي ،وعــن
اإلب ـ ــداع وال ـب ـحــث عــن ال ـجــديــدّ ،
ورب ـم ــا كانت
ص ــرخ ــة ال ـح ــري ــة ه ــي ن ـت ــاج هـ ــذه ال ـع ــذاب ــات،
«وإعـ ـ ــادة اإلسـ ــام لـيـقــود ال ـح ـيــاة» هــو ولـيــد
الــرؤيــا الحلمية لجيل اسـتـطــاع فــي لحظات
ّ
ال ـت ـخ ــل ــف امل ــرع ــب ل ـل ـم ـج ـت ـم ـعــات اإلس ــام ـي ــة
والنكسات السياسية والحضارية لألمة ،أن
يعيد االعتبار إلــى الدين باملعنى الجوهري
األعـمــق ويـحــدد موقعية الجماعة الجهادية
في صناعة التاريخ.
الـيــوم ،يــدخــل الجيل األول فــي جــولــة مفارقة
مع الجيل الجديد .انتصار عام  ،2000وبعد
ذل ــك ع ــام  ،2006ث ـ ّـم مــوجــة «الــرب ـيــع الـعــربــي
ُّ
الت
وث ـ ــورات ـ ــه» ،م ــع م ــا راف ـ ــق ذلـ ــك م ــن تـ ـح ــو ٍ
اجتماعية وتكنولوجية وثـقــافـيــة ،فمرحلة
تشرين األول  /أكتوبر عام
السابع عشر من
ّ
 ،2019التي أحدثت تشققات في موازين النقد
ّ
واالعـتــراض .ومعنى ذلــك ،أن الفجوة ،وليس
ّ
يتحسسها الجيالن ،كانت
الجفوة التي بــدأ
لها أسبابها املوضوعية الكامنة في التكوين
ال ــديـ ـن ــي ال ـك ــاس ـي ـك ــي ل ـ ــأوائ ـ ــل ،وال ـت ـك ــوي ــن
الحديث للجيل الجديد الــذي أخذ ضغثًا من

الثقافة الـغــربـيــة ،وضغثًا مــن عـلــوم العصر،
وضغثًا من التراث وااللتزام العقائدي ،ومزج
بـيـنـهـمــا ف ــي تــولـيـفــة ل ــم ت ـغـ ّـيــر م ــن معطيات
ّ
تتوسع
اإليمان ،بل من مقارباته التي ال تفتأ
ّ
ك ــل ـم ــا ال ـت ـب ـس ــت عـ ــاقـ ــات ال ـق ـي ــم وامل ـص ــال ــح
وت ــداخ ـلــت م ـجــريــات ال ـس ـيــاســة ال ـيــوم ـيــة مع
األفكار الكلية.
ّ
ّ
يمكن القول إن جيل ما بعد عام  ،2000شكلته
ث ــاث ــة روافـ ـ ــد أس ــاس ـي ــة :األول ،أبـ ـن ــاء طبقة
املقاومني وتحديدًا الفقراء منهم الذين ّأم ْ
نت
ُ
َ
لـهــم امل ـق ــاوم ــة م ـي ــزة الـتـعـلـيــم شـبــه امل ـجــانـ ّـي،
فأتاحت لهم دخول الجامعات واالستفادة ّمن
مساراتها التشاركية والتفاعلية ،وما توفره
م ــن م ـنــاخــات ثـقــافـيــة تـطـغــى عـلـيـهــا الـنــزعــة
ّ
إلــى التساؤالت وشهوة البحث الحر في كل
م ـجــاالت الـفـكــر وال ـفــن واألدب .الـثــانــي ،أبـنــاء
ال ـبــرجــوازيــة الــديـنـيــة الــذيــن عـمـلــوا لتثبيت
أق ــدامـ ـه ــم ف ــي م ــراك ــز ال ـن ـف ــوذ وال ـ ـقـ ــوة داخ ــل
مؤسسات الحزب التنظيمية والعسكرية أو
خــارج ـهــا ،عـبــر األع ـم ــال الـتـجــاريــة املـتـنـ ّـوعــة.
ّ
ســاريــة
ث ــال ـث ــا ،ال ــذي ــن ت ـس ــرب ــوا م ــن ب ـي ـئــات ي ـ ّ
وقومية .فقد حفرت االنتصارات التي حققتها
املقاومة واألنـمــوذج الـثــوري الــرائــد ،املتعالي
عــن الـحـســابــات الـطــائـفـيــة ،عميقًا فــي شباب
ّ
ي ـت ـطـ ّـلــع إلـ ــى وطـ ــن ّ
وأمـ ـ ــة خ ــاق ــة ال تستكني
لـلـضـعــف وال تـتـســاكــن م ــع ال ـخ ـي ـبــات .وه ــذا
ّ
الخليط يشير ،في جانب منه ،إلــى أن قيادة
ال ـحــزب لــم تـتـعـ ّـصــب للشكل الـقــديــم فــي ضــمّ
الـ ّـراغـبــن إلــى أجهزتها املــدنـيــة والعسكرية،
ـت ذراع ـه ــا لــأشـكــال األخـ ــرى في
وإن ـم ــا فـتـحـ ّ
ولكنها ّ
أصرت من ناحية املضمون
املجتمع،
على أن تستوعب هذه األشكال مبادئ الحزب
(مروان طحطح)

ً
األيديولوجيا بدال من التنمية
سمير طاهر *
يعيد رحـيــل املـعـمــار رفـعــت ال ـجــادرجــي (فــي
ن ـي ـســان  /أب ــري ــل امل ــاض ــي) تــذك ـيــرنــا بصفة
سلبية ومــؤسـفــة فــي الثقافة والـسـيــاســة في
ّ
املتكررة في
العراق الحديث :إنها االنقطاعات
ّ
مسيرة التنمية .فألمد طويل ،كانت كل سلطة
جديدة تحرص ،قبل كل شــيء ،على اجتثاث
آثار السلطة السابقة ،حتى لو كانت منجزات
أو خططًا ذات نفع وطني عام ،ال لشيء سوى
إرض ـ ـ ـ ً
ـاء ل ـل ـثــأريــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،ال ـخ ـتــم املـمـيــز
لتقاليد السياسة العراقية .كــان الجادرجي
ق ــد أش ـ ــار ،ب ــأل ــم ،إل ــى أح ــد األم ـث ـلــة الـثـقــافـيــة
ل ـه ــذه ال ـظ ــاه ــرة ،وه ــو ه ــدم الـسـلـطــة لنصب
الـجـنــدي املـجـهــول ال ــذي ق ــام هــو بتصميمه،
ّ
واسـتـبــدالــه بنصب جــديــد .فــرغــم أن النصب
ّ
يتضمن أية إشارة مباشرة إلى عبد
القديم ال
ّ ّ
الكريم قاسم وعهده القصير ،إل أن «حكومة
الثورة» لم تقدر أن تقاوم عنصر الثأرية هذا.
فــي تعليقه على الــواقـعــة ،قــال الـجــادرجــي ما
معناه :إننا مهما أنجزنا من أعمال متقدمة،
فــإن ـهــا ال تـك ـفــي وح ــده ــا ل ـل ـب ـنــاء ال ـح ـضــاري

ّ
ولتكوين ذاكرة املجتمع ،وإنما يتحقق هذان
الـهــدفــان بديمومة تلك اإلن ـجــازات والحفاظ
عليها .وموضع الرمزية في كالمه ،وفي قصة
ّ
حصل
هدم نصب الجندي املجهول ،هو أن ما
ّ
ٌ
مع املنجزات الثقافية في العراق ،شكل مصغر
ملا حصل في التاريخ السياسي للدولة ،وفي
املسير الثقافي للمجتمع .فافتقار اإلنجازات
ال ـث ـق ــاف ـي ــة إل ـ ــى ال ــديـ ـم ــوم ــة ،أو م ــا ي ـم ـكــن أن
ندعوه االنقطاعات الثقافية ،هو أحد أشكال
االنـقـطــاعــات الـتـنـمــويــة امل ـت ـكـ ّـررة فــي ال ـعــراق،
حيث ّكل خطوة إلى األمــام ،من ّ
أي نوع وفي
ُ
ّ
أي قـطــاع كــان ،ســوف ّ«ت ـهـ َـدم» يــومــا مــا ،على
يد سلطة قادمة ،وكأنها لم تكن .لقد سادت
هذه الوتيرة لعقود طويلة خسرها العراق من
عمره الـحـضــاري ،كــان يمكن أن تكون عقودًا
من التراكم الحضاري.
هذه الصفة ،وكذلك جذرها النفسي (الثأرية
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة) ،الـ ـع ــراقـ ـيـ ـت ــان ب ــامـ ـتـ ـي ــاز ،تـقــع
مسؤوليتهما عـلــى األحـ ــزاب األيــديــولــوجـيــة
ال ـتــي هـيـمـنــت ع ـلــى ال ـســاحــة الـسـيــاسـيــة في
ال ـ ـعـ ــراق ط ـ ـ ــوال ال ـن ـص ــف األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن ال ـق ــرن
العشرين ،ليس فقط بسبب كــون األخ ـيــرة ـ ـ ـ

ُ ْ
وعنفية ،وإنما
جميعها ـ ـ ـ ذات عقلية إقصائية
ّ
ـ ـ ـ وهــو األهــم ـ ـ ـ ألن أولويتها ليست الــدولــة،
ولـيـســت ـ ـ ـ بــالـتــا ّلــي ـ ـ ـ الـنـهـضــة االقـتـصــاديــة
واالجتماعية ،وإنما السلطة ّ
بحد ذاتها (رغم
ّ
أنها جميعًا تنكر هذا اآلن في إعادة قراءتها
للماضي!) .وبسبب الصراعات األيديولوجية
العقيمة (التي لم تدر حول قضايا اقتصادية
وال اجـتـمــاعـيــة ،ول ــم تــذكــر فيها كلمة تنمية
م ـط ـل ـقــا) ،ل ــم يـشـهــد الـ ـع ــراق م ـس ـيــرة تنموية
م ـس ـت ـمـ ّـرة ،وإن ـم ــا ب ــداي ــات م ـت ـعـ ّـددة ملـشــاريــع
تنمية تموت قبل أن تكتمل.
افتتح العهد الجمهوري (عــام  ،)1958بإلغاء
(مجلس اإلعمار
ّأول مجلس حكومي للتنمية
ُ
في العهد امللكي) ،والــذي كانت قد خصصت
له  %70من عائدات بيع النفط ،ولم تكن ّ
مرت
على تفعيل املجلس سوى سنوات قليلة جدًا،
فلم يلحق أن يكمل تنفيذ رؤيته االقتصادية.
والـبــديــل ال ــذي وضعته ال ـثــورة ،بعد سنتني
التنمية الخمسية التي
من عمرها ،كان خطة
بدأ تفعيلها عام  ،1962أي ّأنها بالكاد ّ
أتمت
ُ
عامها األول عندما ماتت وذبح زعيم الثورة.
وق ـت ـهــا ،ك ــان ل ــدى الـسـيــاسـيــن والـعـسـكــريــن

ما هو أهــم من التنمية وخطتها ،التي جرى
تـجـمـيــدهــا ،فــانـشـغـلــوا س ـنــوات ع ـ ّـدة بــإزاحــة
بعضهم البعض ،حتى نجح «حــزب البعث»
 ،)1968فألغى كل خطط
في تنفيذ انقالبه (عام ّ
النظام القديم وراح يجتثه من الجذور .وبعد
سنوات عـ ّـدة من الصراعات الداخلية ،ينجح
ال ـن ـظــام ال ـجــديــد ف ــي تــأمـيــم الـنـفــط (ح ــزي ــران
 )1972وع ـن ــده ــا ف ـقــط تـنـطـلــق أك ـب ــر عملية
تنمية فــي تــاريــخ الـعــراق الـحــديــث ،وأطولها
ّ
استمرت حتى
عمرًا بمقاييس العراق ،حيث
عـ ــام  1980ع ـنــدمــا ق ـ ـ ّـرر ال ــدي ـك ـت ــات ــور صـ ـ ّـدام
ّ
حسني حــرق كــل ث ــروات الـبــاد ،بــل وثرواتها
ّ
ُ
املستقبلية أيضًا التي سجلت باسم الدائنني
ّ
ومصدري األسلحة ،في حرب جنونية ّ
مدمرة
مــع إيـ ــران ،عـلــى م ــدى ثـمــانــي س ـنــوات كاملة،
ُج ـ ّـم ــدت خــال ـهــا ـ ـ ـ ـ ـ بــال ـط ـبــع ـ ـ ـ ـ ـ ك ــل م ـشــاريــع
التنمية .وعندما انتهت الحرب ،لم يكن أحد
ّ
يتحدث عــن أيــة تنمية ،فقد كان
فــي السلطة
ّ
االهتمام مركزًا على أسئلة عقيمة مثل :كيف
ـون الـخــرافـيــة
الـسـبـيــل لـلـخــروج مــن بـئــر ال ــدي ـ َ ْ
ال ـتــي م ـ ّـول ــت ال ـح ــرب؟ وك ـيــف ســنــأمــن جــانــب
ع ـشــرات األلـ ــوف مــن امل ـسـ ّـرحــن مــن الـجـيــش،

ّ
وهويته وتطلعاته.
استطاعت التجربة الـحــديـثــة ،خــال عشرين
عامًا ،أن تصل إلى درجة من النضج واألصالة
ف ـت ـفـ ّـرعــت ع ــن جـ ــذور ال ـش ـج ــرة األول ـ ــى ف ـ ٌ
ـروع
ّ ّ
ً
عديدة .فمثال نشأ خط يمثل املقاومني األوائل،
من خالل محاكاة تجربتهم وتقليد مسلكهم
ّ
بالحس الثوري
واسترجاع أرشيفهم النابض
وتعميمه على وسائل التواصل االجتماعي،
ومن خالل أنشطة وإنتاجات فنية ّ
متنوعة ،في
محاولة الحتواء االستالب الثقافي والهشاشة
الروحية التي يحياها قسم أصابته الحياة
بالبرودة اإليمانية .عالقة هذا الخط أشبه ما
تـكــون بــاالرتـبــاط بــالـتــراث «املـجـيــد» .يعايش
ه ــذا الـخــط بـفــرح امل ـح ــاوالت األولـ ــى ،لشهداء
كان لهم الفضل في صناعة القالب الجهادي
ملسيرة حزب الله .ويعتبرونهم ،أي الشهداء،
إليه للوقاية من
الجدار الــذي يجب االستناد ّ
شر االنحراف .الخط الثاني ،يمثل التوجهات
«االشتراكية» ،أولئك الذين أرهصت بهم وقائع
األزمـ ـ ــات االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـطــائ ـف ـيــة ،وش ـعــروا
بضرورة االلتزام باملوضوعات الوثيقة الصلة
ّ
بحياة الناس ،وأن الحزب ُمطالب باالنخراط
ُّ
أكثر فــي القضايا االجتماعية والـتـمــرد على
وطن يحلم به أبناؤه
الصيغة الطائفية ،لبناء
ٍ
ّ
أن
الواضح
ـن
ـ
م
و
ـاواة.
وتسوده العدالة واملـسـ
ّ ً
أولوية
هذا الخط يجعل القضية االجتماعية
على القضايا األخ ــرى ،لكن مــن دون أن يقوم
ّ
متعسف مــع الـبـعــد األه ــم فــي وظيفة
بفصل
الحزب وهي املقاومة .أدبيات أفراد هذا الخط،
ّ
الذين أطلوا بقوة من بوابة األحــداث األخيرة
واألزم ـ ـ ـ ــات امل ـع ـي ـش ـيــة ال ـض ــاغ ـط ــة ،ت ـل ـ ّـح عـلــى
ضرورة تذويب املسافة بني املقاومة والحياة.
ولكن في مكان مــا ،يقف هــؤالء على النقيض
من الخط األول ،لجهة التركيز على احتياجات
اإلنـ ـس ــان امل ــادي ــة ف ــي م ـقــابــل تـهـمـيــش الـقـيــم
الــروح ـيــة ،عـلــى نـحــو تـكــون األصــالــة للجسد
ً
أوال وبالذات على ّالروح ثانيًا وبالعرض.
الخط الثالث ،يمثل الصاعدين والطامحني
ّ
بـ ـغ ـ ٍـد أف ـ ـضـ ــل ،هـ ــروبـ ــا مـ ــن م ــرح ـل ــة ال ـت ـخــلــف
االج ـت ـم ــاع ــي وال ـت ـه ـم ـي ــش ال ـس ـي ــاس ــي ال ــذي
لحق بأبناء الطائفة الشيعية ،منذ تأسيس
بالبيئات
الكيان .أولئك ،ونتيجة احتكاكهم
ّ
والـطـبـقــات االجـتـمــاعـيــة والـطــائـفـيــة املــرفـهــة،
ُّ
ّ
السياسي الذي أبدته
والنافذة بفعل التفتح
قـيــادة ال ـحــزب ،أو بسبب تــوازنــات ومصالح
وع ــاق ــات م ــا ب ـعــد االنـ ـتـ ـص ــارات ال ـت ــي تــأتــي
ّ
محملة في العادة بمزيد من املنافع ،نجدهم
ّ
قد تمردوا على الحياة األولى أو حياة آبائهم
الـقــاسـيــة .وبــاتــوا مـ ّـيــالــن إل ــى االنـصـهــار في
ب ــوت ـق ــة اإلن ـ ـسـ ــان الـ ـعـ ـص ــري وال ـت ـم ــاه ــي مــع
ُ
املـحـتــوى االجـتـمــاعــي للطبقات ،الـتــي تعلي
من شأن «البرستيج» والوجاهات والعالقات
ّ
والطيبة.
العامة اللينة ّ
الخط الرابع ،يمثل الحركة الحديثة للمقاومة،
والـتــي أرس ــى دعائمها عـمــاد مغنية مواكبة
ل ـل ـت ـطـ ّـورات الـكـبـيــرة م ــع ال ـع ــدو اإلســرائـيـلــي
بـعــد ح ــرب تـمــوز  .2006لـقــد نـشــأ ه ــذا الخط
ّ
للتحديات التي
على معايشة حـ ّـارة وعميقة
ّ
أعقبت الحرب واملهام التي يجب أن يطلع بها.

وآالف ال ـخـ ّـري ـجــن ،ف ــي بـلــد مـنـهــك ومـفـلــس؟
ّ
وي ـبــدو أن الـقـنــوط ،والـجـنــون أي ـضــا ،انتهيا
ّ ّ
بالديكتاتور إلى نتيجة مفادها أن شن حرب
ّ
أخ ــرى ،ونـهــب بلد «شقيق» سيكونان الحل
ّ
ال ـس ـحــري ل ـكــل تـلــك األس ـئ ـلــة ،ويـفـتــح خــزائــن
عالء الدين .ونحن نعرف ما حصل بعد ذلك.
ُ
الـعــراق ،إذن ،لــم تتح ّلــه أب ـدًا اإلمكانية لبناء
ق ـص ـتــه ال ـت ـن ـم ــوي ــة .إنـ ـ ــه ل ــم ي ـخ ــض ال ـت ـطــور
االج ـت ـم ــاع ــي امل ـت ـكــامــل ل ـف ـتــرة زم ـن ـيــة كــافـيــة
(تـتـ ّ
ّ
ويتمرس
ـرســخ خاللها تقاليد الـحــداثــة،
ال ـن ــاس ف ــي ال ـق ـيــم ال ـج ــدي ــدة)؛ وهـ ــذا الـنـقــص
حرمه مــن تحقيق التراكم الثقافي املطلوب،
وال ـ ـضـ ــروري ،لـتـكــويــن الــذه ـن ـيــة الـحـضــاريــة
الـجـمـعـيــة أو «ذاك ـ ــرة امل ـج ـت ـمــع» ،كـمــا دعــاهــا
رفعت الجادرجي .إذا كانت الطبيعة البشرية،
ك ـم ــا تـ ـق ــول ن ـظ ــري ــة ال ـت ـن ــاش ــز االج ـت ـم ــاع ــي،
ت ـجــد ص ـعــوبــة ف ــي ال ـل ـحــاق ب ـســرعــة الـتـطــور
ّ
ال ـح ـض ــاري ،وبــال ـتــالــي ت ـظــل ال ـقـ َـيــم الـقــديـمــة
أمد بعيد ،حتى بعدما
كامنة في األفــراد إلى ٍ
ت ـت ـج ــاوزه ــا ح ــرك ــة امل ـج ـت ـمــع املـ ــاديـ ــة ،فكيف
سـيـكــون ال ـحــال وحــركــة الـتـطـ ّـور امل ــادي هــذه،
ُ
نفسها ،تنقطع مــا إن تـبــدأ ،وتنتهي فــي كل

استطاعت التجربة الحديثة
خالل عشرين عامًا ،أن
درجة من النضج
تصل إلى
ّ
واألصالة فتفرعت ٌعن جذور
الشجرة األولى فروع عديدة

وأفراده يضعون نصب أعينهم االلتزام التام
املمثلة باألمني العام السيد
بأهداف القيادة
َّ
حسن نصر الله ،ويتبنون في صراحة مذهلة،
أو ما ُيعرف ضمن أدبيات الحزب «التسليم
بــال ـت ـك ـل ـيــف» ب ـك ــل أطـ ــروحـ ــة الـ ـقـ ـي ــادة فـكــريــا
وسـيــاسـيــا واجـتـمــاعـيــا ،ولــديـهــم االسـتـعــداد
لتنفيذ كل ما تطلبه القيادة منهم ،سواء كان
ذلــك فــي «أقـصــى اليمني أو أقـصــى الـشـمـ ّـال»،
مــن دون اع ـت ــراض وم ــراوغ ــة وت ــواك ــل ،ألنـهــم
ّ
يــؤم ـنــون ح ـتــى ال ـن ـخــاع أن قــائــدهــم (الـسـيــد
حـ ـس ــن) ه ــو رس ــال ـت ـه ــم وس ــاح ـه ــم وثـقـتـهــم
وم ـص ـي ــره ــم ودنـ ـي ــاه ــم وآخ ــرتـ ـه ــم وحـلـمـهــم
بالشهادة والنصر .وقد ّ
تم تأهيلهم وتطوير
ّ
مواهبهم املعرفية والـبــدنـيــة ،ليشكلوا ذراع
ّ
الـحــزب فــي املحطات التاريخية املقبلة .وقد
وجد السيد نصر الله ّ
سره فيهم ،خالل تجربة
الدخول في الحرب السورية ضد اإلرهابيني
ّ
الـتـكـفـيــريــن ،وك ــان رهــانــه عليهم فــي محله،
وقــد تــرجــم عاطفة ظــاهــرة ومـشــاعــر مختلفة
تجاههم .وقد استعار إحدى الزيارات الواردة
بحق أئمة أهل البيت عليهم السالم ،املعروفة
ب ــال ـ ُـزي ــارة ال ـ َجــام ـعــة ل ـ ُي ـقــول ب ـح ـق ـهــم« :كـيــف
ُ َ
َ َ َ ُ
ُ
الئك ْم،
صي ج
نائك ْمَ ،وأ ْ ُّح
ميل ب َ ِ
أصف ْح ْسن َ ث ِ
ِ
ّ
َ
ِّ
َ
ُ
َ َ َ
َ
َ
َ ُ ْ
رات
ْو ِ ُبكم أخ َر َج ْن َا َ الله ِ ْمن َالذل وف َّرج ْعن َا غم ِ
َ
ُ
ُ
كات،»...
وب ،وأنقذنا ِمن شفا جـ ُـر ِ
ف الهل ِ
الــكــر ِ
في إشارة عميقة إلى ما تشتعل فيه أرواحهم
من نبل الوالء وصدق اإليمان.
ّ
ه ــذه الـخـطــوط األرب ـع ــة شــكـلــت ،إل ــى ح ـ ٍّـد مــا،
املـحـتــوى الـحــديــث للجيل ال ـجــديــد .األصــالــة
ٌّ
لها حظ بالتقليد واملحاكاة ،وما زالت تنحدر
ّ
مــن التاريخ عبر الحضور املتوهج والــدافــق
لكلمات األمني العام الذي يرى الجيل الجديد
ت ـطــوي ـرًا فــي حقيقته لـجـيــل األوائ ـ ــل ال ثــورة
عليه .والحداثة لها درجة باملنجزات والرؤية
ّ
ّ
والتنوع من دون تفلت عن البناء الكالسيكي
ّ
ل ـهــويــة امل ـق ــاوم ــة وقـ ـي ــود ت ــوج ـه ــات ـه ــا .وهــي
القيود التي تستلزم اعتبار جيل «املهاجرين
ّ
واألنصار» وحدة واحدة ال تتجزأ .
ّ
ّ
مما ال شـ ّـك فيه ،أن الجيل الحديث سيطرت
عليه نشوة االنتصارات وأمجادها ومظاهر
القوة وإيحاء العالقات املستندة إلى املقدرات
ّ
الوفيرة وكيان ّ
مؤس ّ
سي متني يحيطه من كل
جانب بالدعم املادي واملعنوي ،فيضاعف ذلك

مرة نهاية صادمة :انقالب دموي أو تصفيات
ََ
ٌ
شعب
جماعية أو حرب شاملة؟ ربما لم ُي ْبتل
آخ ــر ،عـلــى ح ـ ّـد عـلـمــي ،بـمـثــل ه ــذه ال ـظــاهــرة،
ّ
التطرف.
وعلى هذه الدرجة من
العاقبة ّ السيئة لهذا الخلل هي ،كما يمكننا
أن نتوقع ،إصابة البنية الثقافية للمجتمع
والبنية الذهنية للفرد بهشاشة مستديمة.
ُ
وهـ ــذه ال ـه ـشــاشــة ،ب ــدوره ــا ،ت ـغ ــري األن ـم ــاط

ما يوجد في العراق ّ
اليوم ليس دولة ،وإنما
هو عصر استيالء البداوة
على الدولة المدنية

ّ
أحيانًا من غروره وزلته .بينما عاش الجيل
الـســابــق فــي واق ــع صـخــري م ـلــيء بالصعاب
واملتاعب النفسية واالجتماعية والتحديات
وندرة املوارد وكثرة
الوطنية
وهموم العصر ّ
ّ
ّ
األع ــداء وقــلــة األص ــدق ــاء .لكنه ال يتخطى ما
ع ـلــى أس ــاس ــه انـطـلـقــت م ـس ـيــرة الـ ـح ــزب .ومــا
يضعهم فــي مـكــان واح ــد هــو اإلي ـمــان بمبدأ
«واليـ ــة الـفـقـيــه» ال ـتــي تجعلهما يـقـفــان على
أعمق ما في هذه األرض ،وعلى أعمق ما في
هــذه العقيدة ،وعلى أعمق في هــذه ّ
األمــة من
قضايا.
فـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ــة ،لـ ــم يـ ـك ــن الـ ـجـ ـي ــل ال ـح ــدي ــث
ً
ـا مــن الـجـيــل امل ـ ّ
ـؤس ــس ،ولـكــن كـمــا في
بــديـ
الـ ـح ــدي ــث املـ ـشـ ـه ــور ع ــن اإلم ـ ـ ــام ع ـل ــي (ع):
«ال ت ـق ـس ــروا أوالدك ـ ـ ــم ع ـلــى آدابـ ـك ــم فــإنـهــم
ّ
مخلوقون لزمان غير زمانكم» .فلكل زمان
رج ــال .لــذلــك ،بــدا هــذا الجيل غريبًا بعض
ً
الـ ـش ــيء ،م ـ ّـي ــاال إل ــى ال ــدع ــة ف ــي ت ـصــرفــاتــه،
ّ
مــول ـعــا ب ــ(ال ـنــارج ـي ـلــة) وامل ــوض ــة ومـهـتــمــا
بتطبيقات امليديا والتواصل االجتماعي.
ّ
ك ـمــا أن األحـ ـ ــداث الـسـيــاسـيــة وال ـت ـط ـ ّـورات
«الرقمية» وصـلــت ،أحـيــانــا ،ببعض هــؤالء
ّ
إل ــى ذروة ال ـت ـف ـ ّـرد وال ـت ـشــتــت ،م ــا ال يتيح
ّ
موحد في مقاربة
لهم االستقرار على رأي
ق ـض ــاي ــا ال ـ ـحـ ــزب وا ّل ـ ــداخ ـ ــل ال ـل ـب ـن ــان ــي ،أو
قضايا الخارج بملفاته الشائكة ،وهــذا ما
ينعكس بشكل سلبي على تــوازن الصورة
ال ـع ــام ــة ،وخ ـص ــوص ــا ع ـنــدمــا ت ـتــم م ـقــارنــة
ذلــك بسلوكيات الجيل السابق الــذي نشأ
مـسـكــونــا بــال ـحــذر والـ ـخ ــوف م ــن الـعــانـيــة
وال ـظ ـهــور وال ـت ـمــايــز ،ومـهـجــوســا بــالــرويــة
والترابية والرهافة األدبية.
ّ
ربما يرى البعض أن عام  2000وما بعده،
ّ
يشكل نقطة ّ
تحول لجيل يبحث عن عوامل
التجديد واالنطالق ويعاند إلثبات نفسه،
وال يريد لهذه املسيرة أن تجمد في قوالبها
القديمة ،ويسعى إلــى أن يقدم روايـتــه هو
بأساليبه الفنية والثقافية واإليمانية ،وإن
كــان من شــأن ذلــك أن يكشف التناقض بني
أدوات املاضني والحاليني.
فمهما ك ــان ،ال يمكن إخـفــاء املـفــارقــات بني
جيلني ،خاضا تجارب مريرة في مواجهة
ً
االحتالل اإلسرائيلي وصــوال إلى التجربة
األقسى في سوريا ،ولكن ليس إلى الدرجة
الـتّــي نـتـصـ ّـور فيها الـحــد الـقــائــم بينهما،
كأنه سور حديدي ُيعمل على تكسيره .وال
ّ
ّ
املؤسسني
يـبــدو وصــف التحلل عــن ت ــراث
سليمًا ،فما نشهده من ّ
فعاليات وإحياءات
ّ
ملناسبات دينية لم يتوفر الجيل املؤسس
على فــرص إلبــرازهــا ُيظهر العكس تمامًا.
ول ـك ــن ل ـكــل ج ـيــل مـنـطـقــه وأدوات ـ ـ ــه ولـغـتــه،
ّ
وامل ـ ـهـ ــم أن ق ـ ـنـ ــوات ال ـت ـف ــاع ــل امل ـ ـ ــرن بـقـيــت
م ـف ـتــوحــة ب ـ ـ ــإدارة دق ـي ـقــة م ــن األم ـ ــن ال ـعــام
ّ
ّ
نفسه ،حــتــى ال يتعطل نمو هــذه املسيرة
عن روح العصر ،وعن روح األصالة الثورية
التي منها ّ
تفجرت كل ينابيع االنتصارات!
* كاتب لبناني ،أستاذ العلوم السياسية في
الجامعة اللبنانية الدولية

ّ
املتربصة (كالثقافة البدوية في حالة
الثقافية
ال ـعــراق َت ـحــدي ـدًا) ،فتهاجم الــوعــي الجمعي،
مـهــاجـمــة ال ـف ـيــروس لجسد ضعيف املـنــاعــة،
وتـصــادره .وقــد حصل هــذا األمــر ،بحذافيره،
ع ـنــد س ـقــوط ال ــدول ــة ال ـعــراق ـيــة (عـ ــام ،)2003
وتفتيت البالد قوميًا وطائفيًا ،وإلــى اليوم.
ف ـمّــا ي ــوج ــد ف ــي الـ ـع ــراق ،الـ ـي ــوم ،ل ـيــس دول ــة،
وإنما هو عصر استيالء البداوة على الدولة
ّ
املدنية .وإذا كان هذا الطرح يذكرنا بنظرية
ّ
ّ
ّ
يتخيله الوردي هو أن
علي الوردي ،فإن ما لم
هــذه العملية التي كانت في املاضي تحصل
بشكل طبيعي ،صار ّ
يتم تخليقها اليوم في
مختبرات السياسة الدولية؛ واملشهد الرمزي
ال ــذي يختزل كــل شــرح لـهــذه املــوضــوعــة ،هو
مشهد وق ــوف الـجـنــود األمـيــركـيــن مكتوفي
األيـ ــدي ،وه ــم يـتـفـ ّـرجــون عـلــى نـهــب الـغــوغــاء
لــدوائــر الــدولــة .هــذا هــو الثمن الرهيب الــذي
ّ
ندفعه ،وسنظل ندفعه إلى أمد طويل ،لقطعنا
ّ
امل ـت ـك ـ ّـرر مل ـس ـيــرة الـتـنـمـيــة ب ـســكــن ال ـج ــداالت
األيديولوجية العقيمة.
*كاتب عراقي
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اختالط
التعابير
عبد الحميد فاخوري *
منذ فترة ،كتبت عن اختالط املفاهيم بالنسبة
إلــى قضية الـعــرب األول ــى :فلسطني .وتوصلت
إل ــى أن ـهــا قـضـيــة عــربـيــة ،قـبــل أن ت ـكــون قضية
فـلـسـطـيـنـيــة ف ـق ــط ،وم ــن ث ـ ّـم ي ـجــب ال ـع ـمــل على
اس ـت ـع ــادة ك ــام ــل الـ ـت ــراب الـفـلـسـطـيـنــي ،ولـيــس
االكتفاء بالعودة إلى حــدود ما قبل عام ،1967
الستعادة أرض
وأخيرًا النضال بمختلف أنواعه
ّ
فـلـسـطــن ،بـمــا فــي ذل ــك الـكـفــاح امل ـســلـ ّـح .واآلن،
أتـطـ ّـرق إلــى اخـتــاط التعابير التي تتعلق بهذه
القضيةّ .
وأفصل فأقول :إن هناك رابطًا وثيقًا
ّ
ب ــن الـلـغــة وال ـف ـكــر ،ول ـقــد ثـبــت أن الـلـغــة ليست
ّ
فقط تعبيرًا عن الفكر ،وإنما لها تأثير مباشر
عليه ،بحيث ّإن انتقاء التعابير اللغوية يــؤدي
ّ
في النتيجة إلــى أن يجري تبنيها على مراحل
من قبل املواطنني عامة ،وأهل الفكر والسياسة
على وجه الخصوص .وألعطي على ذلك أمثلة،
ّ
وال ش ــك ف ــي أن ـه ــا لـيـســت الــوح ـيــدة ال ـتــي يجب
تصحيحها.
ُ
أول مثل ،هو ماذا نطلق على العدو اإلسرائيلي،
ّ
َ
أنـقــول إنــه إســرائـيــل ،أو دولــة الـيـهــود ،أو الكيان
اإلســرائ ـي ـ ُلــي ،أو الـكـيــان الـصـهـيــونــي؟ التعابير
الـثــاثــة األول ،هــي ن ــوع مــن االع ـت ــراف بــالـعــدو.
أمــا تعبير «الـكـيــان الصهيوني» فــواضــح أنــه ال
ّ
ّ
يعترف للعدو بدولته ،إنما بأنه كيان قائم نشأ
متعصب ِّ
ّ
ومزور للتاريخ.
على أساس فكر
ٌ
مثل آخر هو كلمة املستوطنات ،واملستوطنة في
اللغة هي عبارة عن منطقة خالية استوطن فيها
أمر ال ينطبق أبدًا على ما ّ
شعب ما .وهذا ٌ
يسمى
باملستوطنات اإلسرائيلية ،فهي في الواقع عبارة
ُ
اغتصبت من شعب مقيم فيها ُ
وه ِّجر
أراض
عن
ِ
ٍ
مواطنوها بالقوة ،فكيف يمكننا كعرب أن نقبل
بهذه التسمية؟ التعبير الصحيح ،يجب أن يكون
ً
مـسـتـعـمــرة ي ـهــوديــة بـ ــدال م ــن مـسـتــوطـنــة .من
جهة ثانيةّ ،أدى الخالف بني «فتح» و«حماس»
وانقسام السلطة بينهما ،إلى استعمال تعبيرين
أي الضفة الغربية وقطاع غزةَّ ،
ورسخ في أذهان
ّ
الـنــاس أنهما كيانان منفصالن وهـمــا ،مدانان
فــي ه ــذا ال ـشــأن ،وزال اس ــم فلسطني بالكامل.
في رأيــي ،يجب أن يتوقف ذلــك فــورًا ،وإذا بقي
ٌ
مستهجن كليًا،
الـخــاف على حــالــه ،وهــو أمــر
فـيـجــب أن ن ـقــول فـلـسـطــن ـ ـ ـ ـ ـ ال ـض ـفــة الـغــربـيــة
وفلسطني ـ ـ ـ قطاع غزة.
امل ـث ــل ال ـث ــال ــث ،ب ـم ــاذا ن ــدع ــو ال ـع ــرب ف ــي الـكـيــان
الصهيوني :هــل نقول إنهم عــرب إسرائيليون
أو ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون إس ــرائ ـي ـل ـي ــون؟ ف ــي ن ـظ ــري،
ّإن التعبيرين خــاطـئــان وهـمــا بمثابة اعـتــراف
بالكيان اإلسرائيلي ،ويجب أن ُيستبدال بتعبير
«فلسطينيون تحت االحتالل» ،للتركيز على ّأن
الكيان بكاملهٌ ،
أرض مغتصبة ويجب تحريرها.
املثل الرابع ،هو كلمة تطبيع أي عــودة األمــور أو
الـعــاقــات إلــى طبيعتها بــن كائنني اثـنــن .هذه
الكلمة مستعملة بكثرة في لغتنا املتداولة .ومع ّأن
هذه الكلمة يتبعها في معظم األحيان استنكار
ملحاولة إعادة العالقات ّ
سرًا أو جهرًا ،بني العرب
والعدو ،إال ّأن هذا التعبير يجب أن تتبعه كلمة
الخياني» ،كي يرسخ
«التطبيع
خياني فيصبح
ّ
ّ
في أذهان الناس .إن كل إجراء يتعلق بالتطبيع
اإلعالمي والسياسي واالقتصادي واإلعالني،
هو عبارة عن خيانة
موصوفة للقضيةٍّ .
ّ
أورد هــذه األمـثـلــة ،على أنـهــا بـعـ ٌـض مــن كــل وال
ّ
التطرق
شــك فــي ّأن هنالك أمثلة أخ ــرى يمكن
إلـيـهـ ّـا .وأع ــود وأش ــدد على ّأن التعبير الخاطئ
ّ
فيتحول مــع الزمن
يتسلل إلــى ال وعــي الـنــاس،
إلى اعتماده فكريًا وليس لغويًا فقط .أنا على ِثقة
هنالك أمثلة أخرى ،يمكن تصحيح التعابير
بأن
ّ ّ
فيها ،إل أنني أوردت بعضًا منها على سبيل
املثال ال الحصر.
* كاتب وسياسي لبناني

