
> حتى وإن كان عدد كبير من أس���اطين السينما 
الشعبية وبعض كبار السينما النخبوية في هوليوود قد 
حقق���وا بين الحين واآلخر أفالم���ًا تتمحور حول رعاة 
البقر، صانعي أساطير الغرب األميركي وفولكلورًا ندر 
أن حقق فولكلور آخر نجاحًا يضاهي نجاحه، فإن النوع 
ظل ثانوّي األهمية من ناحية فكرية ومهمش���ًا بالنسبة 
إلى المثقفين. ولقد احتاج األمر إلى تحف حققها جون 
فورد ونيكوالس راي وجورج س���تيفنس وأمثالهم كي 
يعطى شيء من االعتبار لبعض هذا النوع. أما التكريس 
الحقيقي له فلن يكون إال على أيدي نقاد الخمس���ينات 
الفرنس���يين، وال س���يما من أصحاب أبرز األقالم في 
»دفاتر الس���ينما« و »بوزيتيف« ك���ي يخرج النوع كله 
من الهامشية الفكرية ويبتعد منه ما جوبه به قديمًا من 
احتقار. غير أن النوع ما لبث أن تراجع ش���أنه، نوعيًا 
وكميًا، في سنوات السبعين ليقتصر إنتاجه على تحف 
س���ينمائية نادرة أتت مسّيسة تعيد الى الهنود الحمر 
إعتباره���م وتفضح المذابح الت���ي ارتكبها البيض في 
حق هؤالء. في اختصار غاب النوع بأش���كاله البطولية 
السابقة، ليحّل مكانه نوع مسّيس، بل مؤدلج حّير غالة 
المعجبين وجعلهم يعلنون الحداد على س���ينما داعبت 
مخي���الت طفواته���م وأحالم ش���بابهم. وكاد النوع أن 
يندث���ر لوال أن ظهر من حيث ال يدري أحد، مخرج كان 
مجهواًل تمامًا في إيطاليا اس���مه سيرجيو ليوني، كان 
يش���تغل في الوقت ذاته على أف���الم رعاة بقر أميركية 
ُسّميت لفرط احتقار الناس لها »وسترن سباغيتي«، ال 
سيما حين تجس���دت عبر »ثالثية« أولى سميت ثالثية 
الدوالر تألفت من ثالثة أفالم عوملت يومها باستخفاف، 
لكنها تعتبر اليوم من أس���اطير السينما العالمية: »من 
أجل حفنة من الدوالرات«، »من أجل دوالرات إضافية« 

وأخيرًا »الصالح والمتوحش واللص«.
< إذًا بعد اس���تقبال يحمل مق���دارًا من االحتقار 
أول األمر، اس���تقبل المتفرجون في شتى أنحاء العالم 
أفالم رعاة البقر المزيفة تلك، إذ ُصّورت في إس���بانيا 
م���ن قبل تقنيي���ن إيطاليين حتى وإن اختي���ر لبطولتها 

ممثل���ون أميركيون كان على رأس���هم في تلك الثالثية 
ممثل مغمور س���رعان ما عّمت شهرته العالم وال يزال 
نجما كبيرًا حتى اليوم بعد مرور نصف قرن، وإن كان 
اليوم المع���ًا كمخرج أصيل أكثر م���ن لمعانه كممثل: 
كلينت إيس���توود. لقد حققت تل���ك الثالثية من النجاح 
م���ا فاق كل التوقعات وأعاد االعتب���ار إلى النوع. غير 
أن المس���تفيد األكبر من العملية برمتها كان المخرج 
نفسه، سيرجيو ليوني الذي سرعان ما اعتبر من كبار 
السينمائيين في العالم وراحت تؤلَّف عنه الكتب وُتكتب 
األطروح���ات مع أن رصيده كله ل���م يتجاوز في نهاية 
األمر س���بعة أفالم من ضمنها »ثالثية الدوالر«، إذ إنه 
كان حقق قبل ذلك فيلم���ًا تاريخيًا جماهيريًا لم يلتفت 
إلي���ه النقد بص���ورة جدية، ثم ُقّيض ل���ه بعد »الدوالر« 
أن يحقق ثالثة أف���الم أخرى فقط ضمتها ثالثية ثانية 
وأخي���رة حملت عنوانًا إجمالي���ًا هو »حدث ذات مرة«: 
ولق���د حملت األفالم ذاتها عناوين »حدث ذات مرة في 
الغ���رب«، »حدث ذات مرة في الث���ورة« وأخيرًا رائعته 
»حدث ذات م���رة في أميركا« الذي يبقى أجمل أفالمه 

وأقواها.
< في هذه الثالثية الثانية كان ليوني قد فّك ارتباطه 
بش���ريك نجاحاته األولى إيستوود، حتى وإن كان أول 
أف���الم الثالثية »حدث ذات مرة ف���ي الغرب« قد اعتبر 
امتدادا للثالثية األولى. فهو هذه المرة اس���تعان بنجم 
أميركي كبير هو هنري فوندا معطيًا إياه دورًا يتناقض 
مع صورته المعهودة في نوع من التحدي للكليش���يات 
الهوليوودية س���يقول ليوني إنه كان مقصودًا. بل كان 
مقصودًا م���ن قبله أيضًا ذلك اإلفراط في التس���ييس 
الذي أسبغه على موضوع تناول من خالله المؤامرات 
والصفق���ات والصراعات السياس���ية الت���ي افترض 
أنه���ا تدور حول إقامة خط س���كة حديد رئيس���ية في 
أميركا النصف الثاني من القرن التاس���ع عش���ر، أي 
المرحلة ذاتها التي ش���هدت والدة أساطير رعاة البقر. 
والحقيق���ة أنه كان م���ن الواضح هن���ا أن ليوني كان 
يتع���مد خالل النصف الثاني من س���نوات الس���بعين، 

)أي الحقب���ة التي كانت فيها الشبيبة األميركية وحتى 
الس���ينما الهوليوودية الجديدة التي تفضلها الش���بيبة 
األميركية، وش���بيبة العالم كله في ركابها، األفالم ذات 
النغم���ة السي��اسية المتمردة والفاضحة للممارسات 
الس���لطوية(، كان يتعمد إضفاء طابع واضح التسّيس 
عل���ى موضوعه الذي وازن فيه بدقة بين العناصر التي 
غال����ب���ًا ما بدت مكّونة لس���ينماه: المرح، التش���ويق 
والموت. وكل هذا على إيقاع تلك الموس���يقى الرائعة 
التي كان قد اعتاد طلبها من موس���يقّيه المفضل إينيو 
موريكوني ال���ذي وصل في ركابه إل���ى أعلى درجات 

النجاح.
< ي���دور موضوع »حدث ذات مرة في الغرب« من 
حول بناء خط السكة الحديد إذا، ولكن في ركاب أربعة 
أش���خاص مختلفي المشارب واألهواء والغايات ولكن 
يجمع بينهم عنف يمارس���ونه وغضب ال يتوقف. أولهم 
ال اسم له، وليس له أي ارتباط إال بآلة هامونيكا يعزف 
عليه���ا وحيدًا معب���رًا من خالل عزفه العش���وائي عن 
عالقته الكأداء بمجتم���ع يلفظه. والثاني رجل ال يرحم 

له اس���م يعرف به ه���و فرانك وغاي���ة يعلنها هي جمع 
أكبر ق���در ممكن من المال، ووس���يلة هي مهنة يتقنها 
ب���ل يبالغ في إتقانها: مهنة القتل. والقتل هو القاس���م 
المش���ارك بينه وبين الثالث المس���ّمى »شايين«. ولكن 
إذا كان فرانك يقتل ويفكر، فإن ش���ايين يقتل دون أن 
يفكر ولسوف نرى الحقًا في الفيلم كيف سيدفع غاليًا 

ثمن ذلك!
< أما الش���خص الرابع في هذه العصابة فامرأة 
ولي���س رج���اًل هذه الم���رة. ام���رأة في غاي���ة الجمال 
تدع���ى جيل. لها أنوثة طاغية لك���ن حكايتها ال تختلف 
ع���ن حكاية رفاقه���ا الذكور: إنها تحم���ل عنف الغرب 
والده���اء المطلوب للبقاء فيه. تش���اطر الرجال حياتهم 
وماضيهم وتواجه الصعاب ذاتها التي يواجهونها وال 
تختل���ف مهمتها عن مهمتهم: إرغام كّل اآلخرين، على 
الرضوخ لما تريد والعبور بأمان بقطع الصلب الالزمة 
لمد الس���كة الحدي���د، رغم انف العصاب���ات األخرى 
المتم���ردة ولصوصها. والطري���ف أن جيل هي زعيمة 
الرج���ال هنا، ما يذكرن���ا طبعًا بالمدع���وة »فيينا« في 

فيلم »جوني غيتار« لنيكوالس راي. وما فيلم س���يرجيو 
ليوني الذي نحن في صدده سوى حكاية ذلك الرباعي 
الجهنمي الذي يعرف منذ البداية أن ثمة س���لطة ومال 
ف���ي هذا المكان وأن هذين ينتظران القوي الذي يمكنه 
الحص���ول عليهما معًا. فهل نحن أمام ش���يء آخر في 
هذا الفيلم الذي يتخذ شكل المغامرة الذكورية للوهلة 
األولى، وش���كل أف���الم العصابات ف���ي واجهته، هل 
نحن أمام ش���يء آخر سوى أمثولة عن المال والسلطة 
بوصفهما عصب السياسة، كل سياسة وغايتها األولى 

وموضوعها األثير؟
< ف���ي الحقيقة أنه لئن كان متفرج���و هذا الفيلم 
قد تاهوا عن تيمته األساس���ية ه���ذه إذ اختبأت خلف 
الحكاي���ات العنيفة وال���رؤوس المتطاي���رة والعبارات 
المبتس���رة والموس���يقى الموحية واللقط���ات المكبرة 
للنظرات الصارمة، القادرة عل���ى القتل بقدر ما تفعل 
أل���وف الرصاص���ات الت���ي تطيش ف���ي كل لحظة من 
لحظ���ات الفيلم ويحدث لها كثي���رًا أن تصيب من دون 
أن تعبأ بأن يك���ون من تصيبهم مذنبين أو أبرياء، فإن 
النقد الجاد الذي تناول الفيلم، وّضح ومنذ البداية انه 
أمام فيلم سياسي بامتياز، بل فيلم يسير في مضمونه 
السياس���ي مس���يرة »العراب« وغيره م���ن تلك األفالم 
الكب���رى الت���ي كان ال ب���د لها من أن تس���اير العصر 
وترس���م مئات الصور لوالدة أميركا المعاصرة، وربما 
كل ذل���ك في انتظ���ار فيلم »عصاب���ات نيويورك« الذي 
س���يريد منه مارتن سكورسيزي، بعد فرانسيس فورد 
كوبوال »العراب« وس���يرجيو ليوني »حدث ذات يوم...« 
أن يقول كيف أن »أميركا ولدت في الشارع« - الشعار 
الذي ُطبع واضحًا على ملصقات »عصابات نيويورك« 
-. وهو أمر ع���اد ليوني وقاله بطريقته مرتين، مرة في 
ش���كل كناية في فيلمه عن »الثورة« الذي تدور أحداثه 
في المكسيك حين كانت أراضيها ممتزجة باألراضي 
األميركية، ومرة أخرى في شكل أمثولة في »حدث ذات 
مرة في أميركا« الذي حدثنا عبر س���يناريو مدهش في 
تركيبته الزمنية، عن طفولة وصبا وشباب وكهولة اثنين 
من رجال العصابات النيويوركية، ما جعل تلك الثالثية 
الليونية الثانية عماًل كبيرًا واستثنائيًا. وهنا، إذ تساءل 
النقاد الذين كانوا قد اعتادوا على حس���بان سيرجيو 
ليوني واحدًا من كبار السينمائيين المجددين وأميركيًا 
أكث���ر من أعتى األميركيين، عما يمكن أن يكون حاماًل 
للسينما وألميركا بعد تلك الثالثية، حسم الرجل األمر 
بمفارقته الحياة في وقت كان هو يقول إن ما تزال لديه 
أش���ياء كثيرة يريد قولها من خالل سينما، عن أميركا 

وعن السينما والسلطة والسياسة.
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 رعاة بقر »مسيّسون«
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> أقلعت طائ���رة ركاب من مطار 
أوكالن���د في نيوزيالندا في الس���اعة 
الخامسة من صباح اإلثنين، 1 كانون 
الثاني )يناير( 2018، لتحّط في مطار 
هونولول���و ف���ي مقاطعة ه���اواي في 
الس���اعة العاش���رة والربع من صباح 
يوم األحد، 31 كانون األول )ديسمبر( 

!2017
ت���داول رّواد وس���ائل التواص���ل 
االجتماع���ي هذه الرس���الة مع مطلع 
الع���ام الجدي���د، إلثارة الدهش���ة من 
جهة، ولتسليط الضوء على مفارقات 
الت�وقي��ت ف��ي تلك المنطقة م�ن الع�الم. 
ومهم�����ا كان���ت س���وريالية الصورة 
الت���ي تقّدمها تل���ك الرس���الة، فإنه��ا 
ال تف���وق، في ما يبدو، الس���وريالية 
الت���ي فاجأتن���ا به���ا االحتجاج���ات 
الش���عبية اإليراني���ة وه���ي تقلع من 

مدين���ة مش���ه���د المق�دس���ة، لتح���ّط 
في م���دن تعّد م������ن المع��اقل المهّمة 
للنظام، رشت، وخ���رم آباد، وزاهدان، 
ب���ل وم���دين���ة قم الدينية المقدس���ة 
ذاتها، الت��ي رف����ع���ت شعارات أكثر 
وضوحًا ض����د الثيوقراطية الحاكمة، 
البلطج���ة  بميليش���يات  المدجج���ة 

المنّظمة.
إذًا، تحت شعار »دعوا السوريين 
وش���أنهم« وص���ل البلل )ب���ل اللهب( 
إلى لح���ى الماللي في إي���ران ذاتها، 
فان���داروا لقتل المحتجين الغاضبين 
م���ن أبناء الش���عب اإليران���ي، بعدما 
عملوا لسنوات على قتل أبناء شعوب 
المنطقة األخرى في سورية والعراق 

ولبنان وغيرها.
وباس���تثناء االخت���الف الوحي���د 
المتمثل بكونها »جمهورية إسالمية« 
تغّل���ف س���لطة ثيوقراطية مس���تبدة 
يمس���ك بتالبيبه���ا ديكتات���ور يقمع 
العلمانيين ويس���تعين بميليش���يات 
ومنظم���ات قمعي���ة ويق���وم بحمالت 

عس���كرية تبش���يرية ف���ي دول عربية 
ع���دة، ال تبدو عوام���ل االحتجاج في 
إيران مختلفًة عن تلك التي ش���هدتها 
انتفاضات 2010 و2011 في البلدان 
العربي���ة، ب���دءًا من ارتف���اع معدالت 
البطالة إلى مس���تويات ال تعترف بها 
الس���لطات، تق���ّدر في بع���ض مناطق 
إيران أنها وصل���ت إلى 45 في المئة 
)تعت���رف الس���لطات بنس���بة 12 في 
المئة(، ضمن جيل يش���ّكل الش���باب 
مّمن هم دون الثالثي���ن، الذين ولدوا 
في ظّل النظام القائم، أكثر من نصفه؛ 
ومعدالت التضّخم المرتفعة على رغم 
الضبط الحكومي الشديد والبالغة 17 
ف���ي المئة )تعترف الس���لطات بمعدل 
8 ف���ي المئة(، وعدم اس���تفادة عموم 
الش���عب من مزايا تخفيف العقوبات 
االقتصادية في أعقاب االتفاق النووي، 
نتيجة اإلنفاق العس���كري في سورية 
والعراق واليمن، فضاًل عن استشراء 
الفس���اد الذي تكاثرت ملفاته، والذي 
يشّكل واقعًا يوميًا يحظى فيه الحرس 

الث���وري اإليراني بحصة األس���د في 
دولة يتراجع باضط���راد ترتيبها في 
تقارير الش���فافية والنزاهة حيث بلغ 
ترتيبها 135 )إلى جانب كازاخستان 
ونبيال وروسيا وأوكرانيا( من أصل 
176 دولة وف���ق تقرير 2016 لمنظمة 
الش���فافية، وصواًل إل���ى حال الضبط 
أيديولوجي  لنظ���ام  الش���ديد  األمني 
يقم���ع المرأة واألقلي���ات ويعمل على 
بن���اء قومي���ة إيراني���ة على أس���س 

مذهبية.
كما أّن مالمح االنتفاضة اإليرانية 
الجديدة تشبه أيضًا مالمح انتفاضات 
الربيع العربي من حيث اشتعالها في 
األطراف وتوّجهها إل���ى المركز، ذلك 
المركز المحتقن ال���ذي اختبرناه في 
2009، ومن حيث انتقال المتظاهرين 
االقتصادي���ة  بش���عاراتهم  س���ريعًا 
المطلبية المعاش���ية، إلى ش���عارات 
اجتماعي���ة وسياس���ية راديكالية قد 
تغدو أكثر جذرية قريبًا، لكّنها تطالب 
حت���ى اآلن بس���قوط الديكتاتور علي 

خامنئي، وسقوط نظامه االستبدادي 
األيديولوجي.

بيد أّن مالمح التشابه في رد فعل 
السلطات عديدة أيضًا. فمن الواضح 
أن ُعّدة النظام الذي باغتته االنتفاضة 
ال تختل���ف كثي���رًا عن ُع���ّدة األنظمة 
العربي���ة الت���ي تحدثت ع���ن »بعض 
المطال���ب المحق���ة«، ثم م���ا لبثت أن 
س���ارعت إلى الحديث عن االندساس 
االتهام���ات  وإط���الق  والمندس���ين، 
بالعمال���ة ألطراف خارجية »معروفة«. 
وواض���ح أيض���ًا أن الح���ّل األمن���ي 
الُمعتَم���د حت���ى اآلن ال يختل���ف عّما 
اعتمدت���ه األنظمة العربية التي كانت 
مس���تعّدة لهدر الدم ف���ي المواجهات 
السلميين  المتظاهرين  المباشرة مع 
أو من خالل االستعانة بالقناصة. كما 
أن اس���تعداد خامنئي لل���زّج بأتباعه 
ف���ي الش���ارع لمجابه���ة المنتفضين 
يعني أن���ه جاهز لتقس���يم المجتمع 
قس���مة ال عودة فيها، وض���رب فئات 
الش���عب بعضه���م ببع���ض، فقط من 

أج���ل المحافظة على س���لطته )وهذا 
بالطبع أمر قد ال يروق لجميع أطراف 

النظام(.
ما فتئ���ت التهدي���دات تتتالى من 
النظام، ال���ذي حاول االس���تفادة من 
سياسات دونالد ترامب وتصريحاته 
جبهت���ه  تماس���ك  »تعزي���ز  ف���������ي 
الداخلي���ة«، وهو التعبي���ر المعروف 
ال���ذي يعني إس���كات وإخ���راس كل 
المعارضين. وإذ قام النظام اإليراني 
بعملي���ات اعتق���ال بالجمل���ة لمئات 
المتظاهري���ن، فإن���ه ل���م يت���وان عن 
الزج بهم كورقة مس���اومة حين صار 
يلّوح بإصدار أح���كام إعدام بالجملة 
عليهم، ف���ي دولة تعد م���ن أكثر دول 
العالم لناحي���ة أحكام اإلع���دام. ولن 
نستغرب إذا تفاقمت االحتجاجات أن 
بتهديداته وعنجهيته  النظام  يمضي 
إلى حل عس���كرّي يس���تمرئ احتالل 
الم���دن وتطهير البالد من المحتجين 

والمعارضين.
وفي المقلب اآلخر، إذا ما تنّظمت 

جهده���ا،  وتوح���د  االحتجاج���ات، 
وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن نظامًا 
كه���ذا ال يقبل التف���اوض، وال يتنازل 
عن برغ���ّي واحد في هيكلي���ة بنائه، 
وأّن���ه ال يزول إال بالقوة، تكون موجة 
االحتجاجات اإليرانية قد حّطت على 
العس���ير،  لكنه  الم���درج الصحي���ح، 
والمضن���ي،  والمتع���ب،  والش���اق، 
والمل���يء... أو فلتع���د أدراجه���ا إلى 
العام الماضي، ولترسل رسائل طلب 
الصفح والغف���ران، من الولي الفقيه، 
للثورة اإلس���المية،  المرش���د األعلى 
نائ���ب اإلم���ام، بانتظ���ار عودت���ه من 

غيبته الكبرى.
من يدري؟ في سورياليات الوضع 
في المنطقة، ال تس���تغربْن، فقد تقلع 
الطائرات الي���وم لتحط في ثمانينات 
الق���رن الماض���ي، ف���ي ثورة ش���عب 

سرقها الماللي!

* كاتب سوري مقيم في باريس

أين ستحطّ موجة االحتجاجات اإليرانية؟

شورش درويش *

> على ه���دي ما يحدث ف���ي البلد، أب���دت األحزاب 
الكردس���تانّية في إي���ران اس���تعدادًا لمواجه���ة جميع 
االحتم���االت التي قد تصله���ا االحتجاجات في المراحل 
الالحق���ة، وفي مزيج من الحماس���ة والثق���ة في النفس 
س���ّطرت الفصائل الكردية المس���ّلحة بيانات تدعو إلى 
االلتح���ام باالحتجاجات القائمة في م���دٍن إيرانية عّدة، 
وإل���ى ض���رورة توحيد صفوف الكرد ف���ي خندق واحد، 
إضافة إلى دعوتهم إلى تشكيل جبهة معارضة )إيرانّية( 

تتوّلى دعم »الثورة« وإسنادها. 
ال تثريب على الكرد في إبداء مثل هذه المواقف، وال 
غراب���ة في إظهار مثل هذه الحماس���ة عن���د هبوب أدنى 
نس���مات التغيير في إيران، فالنظام اإليراني لم يتوّقف 
ع���ن التنكيل بالكرد ورفض مطالبه���م في الديموقراطية 
والحكم الذاتي، عالوًة على إلحاقه ش���تى صنوف األذى 
بالحركة القومية الكردية. فما المش���انق التي تعّلق في 
س���احات كردس���تان اإليرانّية إاّل غيض من فيض قسوة 
النظ���ام وعنفه المس���تدام. إلى ذلك، يحف���ل تاريخ كرد 
إيران بتجارب مريرة وذكريات مؤلمة تس���بب بها نظام 
آيات الله، والتي دّش���نها روح الل���ه الخميني من خالل 
تصدي���ره فت���وى تكفي���ر الق���وميين الك���رد واعتبارهم 
أع�����داًء للثورة اإلسالمية، والتنّصل من االتفاقات التي 
كان ينبغ���ي أن تنصف الكرد ُبعيد انهيار نظام الّش���اه 
محم���د رض���ا بهلوي، حيث س���اهمت الحرك���ة القومية 
الكردي���ة في تنظي���ف المحافظات والم���دن الكردية من 
جي�����ش الش���اه فكان���ت عملّية الس���يطرة عل���ى ثكنات 
الجيش ومراك���ز الس���افاك تصّب ف���ي رصيد الخمين�ي 
بدل أن تحسب للكرد الذين خاضوا حربًا أشبه بحروب 
التحرير الشعبية، وبدل الشكر على ما قام به كرد إيران 
جرت حمالت المع���اقبة التي لم تتوقف لحظة واح���دة، 
حي���ث توّلى آي���ة الله خلخال���ي مهّمة إع���دام القوميين 
الكرد وبأعداد غفيرة حتى ُوصف ب� »قاضي الشنق« في 
الت���ي تتن���اول حص���اد  مختل���ف األدبي���ات الكردي���ة 

الثمانينات المر.
مع اغتيال أبرز قادة كرد إيران، كاألمين العام للحزب 
الديموقراطي الكردستاني الدكتور عبدالرحمن قاسملو 
وزميلين له في العاصمة النمسوّية فيينا في 1989، على 
يد فرقة اغتي���االت تابعة للحرس الثوري اإليراني خالل 
جولة مفاوضات سرّية، ثم اغتيال خلفه الدكتور صادق 

ش���رفكندي، قطعت الحرك���ة الكردية كل أم���ل في إمكان 
خوض ح���وار أو مفاوضات مع نظام آي���ات الله، لتبدأ 
بعد ه���ذه المرحلة م���ن االغتياالت الدموي���ة الممزوجة 
بالمكر والخديعة واس���تدراج الضحايا، مرحلة الترّقب 
وانتظ���ار الظ���روف التي قد تنضج وت���ؤدي إلى إطاحة 
النظام وصعود القوميين الكرد مجددًا، أس���وًة بالظرف 

الذي تحّقق في كردستان العراق.
للفصائل الكردية المس���ّلحة، والت���ي يمكن التذكير 
بأبرزه���ا: الديموقراط���ي الكردس���تاني، كومل���ه، حزب 
الحياة الحرة )الموالي للعمال الكردستاني( وغيرها من 
الفصائل المسّلحة المحدودة األثر، حضور بالغ التأثير 
في كردستان اإليرانّية، كما أن لمعظمها خاليا نائمة في 
مختل���ف المدن والقرى على نحو ما كش���فت عنه تجربة 
1979، إاّل أن أكث���ر ما قد يح���ّد من فاعلّية هذه الفصائل 
هو انقس���اماتها وخالفاته���ا البينّي���ة، أو تدافعها إلى 
تصدر المش���هد بحثًا عن الش���عبية. زد على ذلك وجود 
المقاّر القيادي���ة والمعس���كرات لبعضها في كردس���تان 
الع���راق الت���ي تحتف��ظ بعالق���ات متينة مع الجمهورية 
اإلس���المية اإلي��راني���ة، والت���ي ق���د تؤّثر ف���ي دور هذه 
الفصائ���ل وأهميته. لكن، وفي مقاب���ل ذلك، ثمة أصوات 
عّب���رت عنه���ا بيانات ه���ذه األحزاب تدع���و إلى وجوب 
تش���كيل جبهة كردية موّحدة استعدادًا لما قد تنجم عنه 
األوضاع في عموم البالد، وهذا تطّور الفت في الخطاب 
القوم���ي الكردي الداع���ي إلى االتحاد. ولع���ل مثل هذه 
الدعوات الكردية البينّية متوقعة بالنظر إلى قّوة النظام 
اإليراني وعدم انس���جام المعارضة اإليرانية المقسومة 
إلى قس���مين أحدهما قومّي فارس���ي مغل���ق، وآخر ذي 
صبغ���ة وطنّية جامعة تتوجه إلى اإلثنيات اإليرانية من 
عرب وكرد وبلوش وآذريين وفرس، بالتالي فإن الممكن 
والمت���اح أم���ام الحركة الكردي���ة توحي���د صفوفها، ثم 
الشروع في عملية انسجام وتوافق مع عموم المعارضة 

اإليرانّية. 
مهما يكن من أمر، وس���واء نجح النظام اإليراني في 
إخماد االحتجاج���ات أو تحّولت االحتجاجات إلى ثورة 
ق���ادرة على تطويع النظام أو هزيمت���ه، فإن أصابع كرد 
إيران س���تبقى مشدودة إلى الزناد تحّسبًا لكل طارئ قد 
يحدث، وربما يفيد التذكير هنا بالقول أنه ليس لدى كرد 
إيران، وفي مطلق األحوال، ما يخسرونه سوى المشانق 

المعّدة لحصد أرواحهم. 

* كاتب كردي سوري 

غسان احلبال *

> بقي موضوع االنتخاب���ات النيابية التي يعد 
لبنان نفس���ه بإجرائه���ا خالل أيار )ماي���و( المقبل، 
الموضوع التوافقي الوحي���د الذي يجمع عليه أهل 
الحكم، وس���ط كثي���ر من المواضي���ع الخالفية التي 
أقفل عليها عام 2017 الماضي، والتي ال تدعو كثيرًا 

إلى التفاؤل مع مطلع عام 2018 الجديد.
وعل���ى رغم اقترابنا من موع���د االنتخابات التي 
يجمع المسؤولون اللبنانيون على ضرورة إجرائها 
ف���ي موعدها المحدد، إاّل أن هن���اك مخاوف ما زالت 
تح���دق به���ذا االس���تحقاق الديموقراط���ي، تش���كل 
مؤش���رات إلى الحص���ار على الحري���ات اإلعالمية، 

والسالح غير الشرعي أبرزها.
بهذا المعنى، يبقى الس���ؤال الشرعي المطروح 
هو: أي تأثير للس���الح غير الشرعي في االنتخابات 

اللبنانية المرتقبة؟
يقول الوزير الس���ابق أش���رف ريفي في معرض 
إجابته عن هذا الس���ؤال أن »سالح »حزب الله« يأتي 
في صدارة األس���لحة غير الش���رعية، حيث لم نر أي 
فريق آخر تعدى على الس���يادة اللبنانية في الشكل 
الذي تعدى عليها س���الح »حزب الل���ه«، يقاتل حيث 
يريد في الساحات العربية ويعود كأنه فوق القانون 
وغي���ر معني بتبعات ه���ذا القت���ال وباألذية الكبرى 
التي س���ببها للبن���ان، ودائمًا تحت عنوان »س���الح 

المقاومة«. 
أم���ا بالنس���بة إل���ى انع���كاس ذلك على مس���ار 
االنتخاب���ات النيابي���ة المرتقبة، وعل���ى رغم تأكيده 
ض���رورة إجراء االنتخاب���ات النيابية ف���ي موعدها 
المح���دد، يق���ول ريف���ي: »حي���ن نق���ول أن قان���ون 
االنتخاب���ات الذي يأخذ بالنس���بية أم تفصيله على 
قياس حزب الله، فإنم���ا نعني بذلك بأن هذا الحزب 
يمس���ك اليوم ببيئته إمس���اكًا حديديًا، وأحد أشكال 
هذا اإلمس���اك الحديد بالبيئة يتم بتكليف ش���رعي، 
وبالخدمات واألموال، إنما هناك جانب يتم بالسالح 
غير الش���رعي، لذلك لدينا اليوم تحفظ على القانون 
الحال���ي عل���ى الرغم م���ن أن���ه أفضل م���ن القانون 
األكث���ري، ألنه ضمن الوضعية الش���اذة الراهنة فإن 
السالح يساهم بعدم توافر الظروف المواتية لنكون 
متساوين كلنا كلبنانيين... فأنا ال أستطيع اإلمساك 

حديديًا ببيئتي، بينما هو قادر على ذلك«.
يلتقي النائب الس���ابق الدكتور مصطفى علوش 
مع الوزير ريفي في مخاوفه من تأثير الس���الح غير 
الش���رعي في نتائج االنتخابات النيابية، لكنه يذهب 

إل���ى ما هو أبعد من اإلمس���اك الحديد ل� »حزب الله« 
ببيئته، فيعتبر أن »تس���وية النأي بالنفس الغامضة 
كانت دفنًا للرأس في الرمال طالما أن خيار المواجهة 
غي���ر موجود ألن عناصره غي���ر موجودة أو ضعيفة 
جدًا، وهي تس���حب غموضها على موضوع السالح 
غير الش���رعي الذي ال يمكن تش���ريعه بأي طريقة من 
الطرائق ألنه ليس في يد الدولة، وهو بالتالي سالح 
مرفوض سواء كان س���الحًا سنيًا أو سالحًا شيعيًا 

أو مسيحيًا«.
ويرب���ط علوش بي���ن تأثير وجود الس���الح غير 
الش���رعي ف���ي االنتخاب���ات وعوامل االس���تقرار في 
لبنان، فيشير إلى أنه »ال يمكن الفصل بين استعمال 
هذا الس���الح وتهديد المصلحة العليا للدولة، وبما 
يش���كله من عدم استقرار سياسي واقتصادي نتيجة 
غي���اب مرجعيات الدولة وغم���وض معالم حضورها 

ودورها«.
أم���ا بالنس���بة إلى تأثير الس���الح الش���رعي في 
االنتخابات مباشرة، فيقول علوش أن »عدم رفع هذا 
الس���الح ال يلغ���ي وجوده ألن في أذه���ان الناس أنه 
يمكن صاحبه أن يس���تخدمه في أي لحظة، والمبدأ 
األساس���ي هنا أن���ك إن لم تش���أ اس���تعماله فلماذا 
حيازته، لذلك فإن وجوده يعطي انطباعًا أنه مصدر 
قوة واس���تقواء عند فئة م���ن اللبنانيين، بمعنى أن 
أي انتخاب���ات تج���رى ول���و في ش���كل ديموقراطي 
وحر، س���تؤدي إلى اختيار المواط���ن األقوى القادر 
على حمايته وتأمين مصالحه، بالتالي إلى ش���عور 
بالضع���ف ل���دى الطرف اآلخ���ر نتيج���ة تراجع ثقة 
قاعدت���ه بقدرته عل���ى مواجهة اآلخ���ر بالقوة ذاتها، 

وهذا الواقع قائم في اللحظة الراهنة«.
هل يعني هذا أن االنتخابات لن تحصل؟

يب���دو وف���ق كل المعطي���ات ومواق���ف مختلف 
األط���راف المعني���ة وجود إص���رار عل���ى إجرائها، 
لك���ن ذل���ك ال يش���كل بالض���رورة انعكاس���ًا حقيقيًا 
للديموقراطي���ة حي������ث ينطل���ق لبنان أساس���ًا من 
ديموقراطي���ة مش���وهة تس���تند إلى أس���س طائفية 
تط�������اول حكمًا ديموقراطي���ة االنتخابات، ما يمكن 
أن ي���ؤدي إل���ى انت����خابات ال تعك���س بنتيجتها ما 
يطرح عل����ى أس���اس أنه ديموقراطي���ة االنتخابات 
في ش���كلها الحدي���ث، والتي تش���كل معارضة تملك 
قدرة التعبير عن رأيها، وأن تكون خيار مواطن غير 
مره���ون لضغط أمني وسياس���ي واقتصادي كالذي 

نحن عليه اليوم.
ينقلنا الحديث عن ديموقراطية االنتخابات، إلى 
جانب آخر من المخ���اوف من إجراء االنتخابات في 
ظل إجراءات تحاصر اإلع���الم والحريات اإلعالمية، 
وه���ي مخاوف أثارته���ا مالحقات قضائية وتش���دد 

قانون���ي ضد ع���دد م���ن اإلعالميي���ن والصحافيين 
والمعلقي���ن والمغردي���ن عب���ر وس���ائل التواص���ل 
االجتماعي، وحول هذه المخاوف يقول علوش: »أنا 
ال أعتقد أن ما حصل أخيرًا هو مؤش���ر للتضييق أو 
للتغيير، ليس هناك َمن هو قادر على التغيير إال إذا 
أراد أن يف���رض وقف وس���ائل التواصل االجتماعي 
عبر وقف اإلنترنت، م���ا يعني وقف حركة االقتصاد 
وضربها ف���ي الب���الد، والتفكير في ه���ذا األمر غير 
وارد اآلن، ف���� »حزب الله« القادر على تثبيت الهيمنة 
اإليرانية فكريًا وإعالميًا في المناطق التي يس���يطر 
عليه���ا، ي���درك أن الس���يطرة عل���ى وس���ائل اإلعالم 
ال يمك���ن أن تحق���ق هدف إقن���اع المناطق الس���نية 
والمس���يحية بهيمنة والية الفقيه، وفي المقابل فإن 
التيار الوطني الحر، تيار رئيس الجمهورية، يعرف 
أن هيمن���ة إيراني���ة على لبنان من ش���أنها أن تنهي 
دور المسيحيين فيه، لذلك فإن المواجهة مع اإلعالم 
اليوم، وهي ليس���ت جديدة والرئيس الس���ابق إميل 
لحود ذهب أشواطًا فيها، ما هي إال شكل من أشكال 
الدفاع عن عهد الرئيس ميش���ال ع���ون، والدفاع عن 
مصالح التيار الوطني الحر وعن وجوده السياسي 

وبناء قدراته السياسية«.
إال أن الوزي���ر ريف���ي، ومع تش���ديده دائمًا على 
ض���رورة إجراء االنتخاب���ات النيابية، يذهب بعيدًا 
ف������ي التعبي���ر ع���ن مخاوفه م���ن إجرائه���ا في ظل 
حصار يس���تهدف حرية ال���رأي والتعبير واإلعالم، 
»إذ إن هناك بداي���ات لدولة أمنية ودولة بوليس���ية، 
ولدينا عالمات اس���تفهام كبرى على التضييق على 
اإلعالم وعل���ى حرية ال���رأي وحري���ة التعبير وهي 
قان���ون مقدس، ذل���ك أن علة وجود لبن���ان هي هذه 
الحري���ات الحقيقية، وهم بكل أس���ف يستنس���خون 
العقل الس���وري والمم�ارس���ات الس���ورية كأنهم لم 
يأخ���ذوا عبرة مما حل ف��ي س���ورية بس���بب غياب 
الديموقراطية«. يضيف: »حكمًا، العملية االنتخابية 
هي م���ن أرق���ى المحط���ات الديموقراطي���ة الختيار 
ممثليها، إنما في ظل السالح غير الشرعي نعم لدي 
خشية من أن يش���كل وجوده حظرًا أو تضييقًا على 
اإلع���الم وعلى الحريات، وأال تأخ���ذ عملية االختيار 

مكانتها ومسارها السليم«.
ويبقى أنه في خضم التطورات المحلية واإلقليمية 
المفاجئ���ة فإن ع���ام 2018 يعدنا لبناني���ًا بكثير من 
المتغيرات على أكثر من صعيد سياسي واقتصادي، 
ال س���يما على صعي���د التحالف���ات االنتخابية التي 

تحكمها عادة البراغماتية السياسية.

* صحافي لبناني

كردستان اإليرانية:
 األصابع على الزناد
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