
<  حتى وإن كان عدد كبير من أســـاطين السينما 
الشعبية وبعض كبار السينما النخبوية في هوليوود قد 
حققـــوا بين الحين واآلخر أفالمـــًا 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 ومهمشـــًا بالنســـبة 
إلى المثقفين. ولقد احتاج األمر إلى تحف حققها جون 
فـــورد ونيكوالس راي وجورج ســـتيفنس وأمثالهم كي 
يعطى شيء من االعتبار لبعض هذا النوع. أما التكريس 
الحقيقي له فلن يكون إال على أيدي نقاد الخمســـينات 
الفرنســـيين، وال ســـيما من أصحاب أبرز األقالم في 
«دفاتر الســـينما» و «بوزيتيف» كي يخـــرج النوع كله 
من الهامشية الفكرية ويبتعد منه ما جوبه به قديمًا من 
احتقار. غير أن النوع ما لبث أن تراجع شـــأنه، نوعيًا 
وكميًا، في سنوات السبعين ليقتصر إنتاجه على تحف 
ســـينمائية نادرة أتت مسّيســـة تعيد الى الهنود الحمر 
إعتبارهـــم وتفضح المذابح التـــي ارتكبها البيض في 
حق هؤالء. في اختصار غاب النوع بأشـــكاله البطولية 
السابقة، ليحّل مكانه نوع مسّيس، بل مؤدلج حّير غالة 
المعجبين وجعلهم يعلنون الحداد على ســـينما داعبت 
مخيالت طفواتهم وأحالم شبابهم. وكاد النوع أن يندثر 
لوال أن ظهر من حيث ال يدري أحد، مخرج كان مجهوًال 
تمامًا في إيطاليا اســـمه ســـيرجيو ليوني، كان يشتغل 
في الوقـــت ذاته على أفالم رعاة بقر أميركية ُســـّميت 
لفرط احتقار الناس لها «وســـترن سباغيتي»، ال سيما 
حين تجســـدت عبر «ثالثية» أولى سميت ثالثية الدوالر 
تألفت من ثالثة أفالم عوملت يومها باستخفاف، لكنها 
تعتبر اليوم من أســـاطير الســـينما العالمية: «من أجل 
حفنـــة من الـــدوالرات»، «من أجـــل دوالرات إضافية» 

وأخيرًا «الصالح والمتوحش واللص».
> إذًا بعد استقبال يحمل مقدارًا من االحتقار أول 
األمر، استقبل المتفرجون في شتى أنحاء العالم أفالم 

رعاة البقـــر المزيفة تلك، إذ ُصّورت في إســـبانيا من 
قبـــل تقنيين إيطاليين حتى وإن اختير لبطولتها ممثلون 
أميركيـــون كان على رأســـهم في تلـــك الثالثية ممثل 
مغمور سرعان ما عّمت شـــهرته العالم وال يزال نجما 
كبيرًا حتى اليوم بعد مرور نصف قرن، وإن كان اليوم 
المعـــًا كمخرج أصيل أكثر من لمعانـــه كممثل: كلينت 
إيستوود. لقد حققت تلك الثالثية من النجاح ما فاق كل 
التوقعات وأعاد االعتبار إلى النوع. غير أن المســـتفيد 
األكبر من العملية برمتها كان المخرج نفسه، سيرجيو 
ليوني الذي سرعان ما اعتبر من كبار السينمائيين في 
العالـــم وراحت تؤلَّف عنه الكتب وُتكتب األطروحات مع 
أن رصيده كله لم يتجاوز في نهاية األمر ســـبعة أفالم 
مـــن ضمنها «ثالثية الدوالر»، إذ إنه كان حقق قبل ذلك 
فيلمـــًا تاريخيًا جماهيريًا لم يلتفـــت إليه النقد بصورة 
جدية، ثـــم ُقّيض له بعد «الدوالر» أن يحقق ثالثة أفالم 
أخرى فقط ضمتها ثالثيـــة ثانية وأخيرة حملت عنوانًا 
إجماليًا هو «حدث ذات مرة»: ولقد حملت األفالم ذاتها 
عناوين «حدث ذات مرة فـــي الغرب»، «حدث ذات مرة 
في الثورة» وأخيرًا رائعته «حدث ذات مرة في أميركا» 

الذي يبقى أجمل أفالمه وأقواها.
> فـــي هـــذه الثالثية الثانيـــة كان ليونـــي قد فّك 
ارتباطه بشـــريك نجاحاته األولى إيســـتوود، حتى وإن 
كان أول أفـــالم الثالثية «حدث ذات مرة في الغرب» قد 
اعتبر امتدادا للثالثية األولى. فهو هذه المرة اســـتعان 
بنجـــم أميركي كبير هو هنري فونـــدا معطيًا إياه دورًا 
يتناقض مـــع صورته المعهودة في نـــوع من التحدي 
للكليشيات الهوليوودية سيقول ليوني إنه كان مقصودًا. 
بـــل كان مقصـــودًا من قبلـــه أيضًا ذلـــك اإلفراط في 
التسييس الذي أســـبغه على موضوع تناول من خالله 
المؤامـــرات والصفقات والصراعات السياســـية التي 
افترض أنها تدور حول إقامة خط ســـكة حديد رئيسية 
في أميركا النصف الثاني من القرن التاســـع عشـــر، 

أي المرحلة ذاتها التي شـــهدت والدة أســـاطير رعاة 
البقر. والحقيقة أنه كان من الواضح هنا أن ليوني كان 
يتعـــمد خالل النصف الثاني من ســـنوات الســـبعين، 
(أي الحقبـــة التي كانت فيها الشبيبة األميركية وحتى 
الســـينما الهوليوودية الجديدة التي تفضلها الشـــبيبة 
األميركية، وشـــبيبة العالم كله في ركابها، األفالم ذات 
النغمـــة السيــاســـية المتمردة والفاضحة للممارسات 
الســـلطوية)، كان يتعمد إضفاء طابع واضح التسّيس 
علـــى موضوعه الذي وازن فيه بدقة بين العناصر التي 
غالــــبـــًا ما بدت مكّونة لســـينماه: المرح، التشـــويق 
والمـــوت. وكل هذا على إيقاع تلك الموســـيقى الرائعة 
التي كان قد اعتاد طلبها من موســـيقّيه المفضل إينيو 
موريكونـــي الـــذي وصل في ركابه إلـــى أعلى درجات 

النجاح.
> يـــدور موضوع «حدث ذات مرة في الغرب» من 
حول بناء خط السكة الحديد إذا، ولكن في ركاب أربعة 
أشخاص مختلفي المشـــارب واألهواء والغايات ولكن 
يجمع بينهم عنف يمارســـونه وغضب ال يتوقف. أولهم 
ال اسم له، وليس له أي ارتباط إال بآلة هامونيكا يعزف 
عليهـــا وحيدًا معبـــرًا من خالل عزفه العشـــوائي عن 
عالقتـــه الكأداء بمجتمع يلفظـــه. والثاني رجل ال يرحم 
له اســـم يعرف به هـــو فرانك وغايـــة يعلنها هي جمع 

أكبر قدر ممكن من المال، ووســـيلة هـــي مهنة يتقنها 
بل يبالـــغ في إتقانها: مهنة القتل. والقتل هو القاســـم 
المشارك بينه وبين الثالث المسّمى «شايين». ولكن إذا 
كان فرانك يقتل ويفكر، فإن شـــايين يقتل دون أن يفكر 
ولســـوف نرى الحقًا في الفيلم كيف سيدفع غاليًا ثمن 

ذلك!
> أما الشـــخص الرابع في هذه العصابة فامرأة 
وليس رجًال هذه المـــرة. امرأة في غاية الجمال تدعى 
جيل. لهـــا أنوثة طاغيـــة لكن حكايتهـــا ال تختلف عن 
حكاية رفاقها الذكور: إنها تحمل عنف الغرب والدهاء 
المطلوب للبقاء فيه. تشـــاطر الرجال حياتهم وماضيهم 
وتواجه الصعـــاب ذاتها التـــي يواجهونها وال تختلف 
مهمتها عن مهمتهم: إرغام كّل اآلخرين، على الرضوخ 
لمـــا تريد والعبور بأمـــان بقطع الصلـــب الالزمة لمد 
السكة الحديد، رغم انف العصابات األخرى المتمردة 
ولصوصهـــا. والطريـــف أن جيل هي زعيمـــة الرجال 
هنـــا، ما يذكرنا طبعًا بالمدعوة «فيينا» في فيلم «جوني 

غيتار» لنيكوالس راي. 
ومـــا فيلم ســـيرجيو ليوني الذي نحـــن في صدده 
ســـوى حكاية ذلك الرباعي الجهنمي الذي يعرف منذ 
البداية أن ثمة ســـلطة ومال في هذا المكان وأن هذين 
ينتظـــران القوي الـــذي يمكنه الحصـــول عليهما معًا. 

فهل نحن أمام شـــيء آخر في هـــذا الفيلم الذي يتخذ 
شـــكل المغامرة الذكورية للوهلة األولى، وشكل أفالم 
العصابات في واجهته، هل نحن أمام شيء آخر سوى 
أمثولة عن المال والسلطة بوصفهما عصب السياسة، 

كل سياسة وغايتها األولى وموضوعها األثير؟
> فـــي الحقيقة أنه لئن كان متفرجـــو هذا الفيلم 
قد تاهوا عن تيمته األساســـية هـــذه إذ اختبأت خلف 
الحكايـــات العنيفة والـــرؤوس المتطايـــرة والعبارات 
المبتســـرة والموســـيقى الموحية واللقطـــات المكبرة 
للنظـــرات الصارمة، القادرة علـــى القتل بقدر ما تفعل 
ألـــوف الرصاصـــات التـــي تطيش فـــي كل لحظة من 
لحظـــات الفيلم ويحدث لها كثيـــرًا أن تصيب من دون 
أن تعبأ بأن يكون مـــن تصيبهم مذنبين أو أبرياء، فإن 
النقـــد الجاد الذي تناول الفيلم، وّضح ومنذ البداية انه 
أمام فيلم سياسي بامتياز، بل فيلم يسير في مضمونه 
السياســـي مســـيرة «العراب» وغيره مـــن تلك األفالم 
الكبـــرى التـــي كان ال بـــد لها من أن تســـاير العصر 
وترســـم مئات الصور لوالدة أميركا المعاصرة، وربما 
كل ذلـــك في انتظـــار فيلم «عصابـــات نيويورك» الذي 
ســـيريد منه مارتن سكورسيزي، بعد فرانسيس فورد 
كوبوال «العراب» وســـيرجيو ليوني «حدث ذات يوم...» 
أن يقول كيف أن «أميركا ولدت في الشارع» - الشعار 
الذي ُطبع واضحًا على ملصقات «عصابات نيويورك» 
-. وهو أمر عاد ليونـــي وقاله بطريقته مرتين، مرة في 
شـــكل كناية في فيلمه عن «الثورة» الذي تدور أحداثه 
في المكســـيك حين كانت أراضيها ممتزجة باألراضي 
األميركية، ومرة أخرى في شكل أمثولة في «حدث ذات 
مرة في أميركا» الذي حدثنا عبر ســـيناريو مدهش في 
تركيبته الزمنية، عن طفولة وصبا وشباب وكهولة اثنين 
من رجال العصابات النيويوركية، ما جعل تلك الثالثية 

الليونية الثانية عمًال كبيرًا واستثنائيًا. 
وهنا، إذ تساءل النقاد الذين كانوا قد اعتادوا على 
حسبان ســـيرجيو ليوني واحدًا من كبار السينمائيين 
المجدديـــن وأميركيًا أكثر من أعتـــى األميركيين، عما 
يمكـــن أن يكـــون حامًال للســـينما وألميـــركا بعد تلك 
الثالثية، حســـم الرجل األمر بمفارقته الحياة في وقت 
كان هو يقول إن ما تزال لديه أشـــياء كثيرة يريد قولها 
من خالل ســـينما، عن أميركا وعن الســـينما والسلطة 

والسياسة. 
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<  بقـــي موضوع االنتخابـــات النيابية التي يعد 
لبنان نفســـه بإجرائهـــا خالل أيار (مايـــو) المقبل، 
الموضـــوع التوافقي الوحيد الـــذي يجمع عليه أهل 
الحكم، وســـط كثيـــر من المواضيـــع الخالفية التي 
أقفل عليها عام ٢٠١٧ الماضي، والتي ال تدعو كثيرًا 

إلى التفاؤل مع مطلع عام ٢٠١٨ الجديد.
وعلـــى رغم اقترابنا من موعـــد االنتخابات التي 
يجمع المســـؤولون اللبنانيون على ضرورة إجرائها 
فـــي موعدهـــا المحـــدد، إّال أن هناك مخـــاوف ما 
زالت تحدق بهذا االســـتحقاق الديموقراطي، تشكل 
مؤشـــرات إلى الحصار على الحريـــات اإلعالمية، 

والسالح غير الشرعي أبرزها.
بهذا المعنى، يبقى الســـؤال الشرعي المطروح 
هو: أي تأثير للســـالح غير الشرعي في االنتخابات 

اللبنانية المرتقبة؟
يقول الوزير الســـابق أشـــرف ريفي في معرض 
إجابته عن هذا السؤال أن «سالح «حزب الله» يأتي 
في صدارة األســـلحة غير الشرعية، حيث لم نر أي 
فريق آخر تعدى على الســـيادة اللبنانية في الشكل 
الذي تعدى عليها ســـالح «حـــزب الله»، يقاتل حيث 
يريد في الســـاحات العربية ويعود كأنه فوق القانون 
وغيـــر معني بتبعات هـــذا القتال وباألذيـــة الكبرى 
التي ســـببها للبنـــان، ودائمًا تحت عنوان «ســـالح 

المقاومة». 
أمـــا بالنســـبة إلى انعـــكاس ذلك على مســـار 
االنتخابـــات النيابيـــة المرتقبة، وعلى رغـــم تأكيده 
ضرورة إجـــراء االنتخابـــات النيابية فـــي موعدها 
المحدد، يقول ريفي: «حين نقول أن قانون االنتخابات 
الذي يأخذ بالنسبية أم تفصيله على قياس حزب الله، 
فإنما نعني بذلك بأن هذا الحزب يمسك اليوم ببيئته 
إمساكًا حديديًا، وأحد أشكال هذا اإلمساك الحديد 
بالبيئـــة يتم بتكليف شـــرعي، وبالخدمات واألموال، 
إنما هناك جانب يتم بالســـالح غير الشـــرعي، لذلك 
لدينا اليوم تحفظ على القانون الحالي على الرغم من 
أنه أفضل من القانون األكثري، ألنه ضمن الوضعية 
الشـــاذة الراهنة فإن الســـالح يســـاهم بعدم توافر 
الظروف المواتية لنكون متســـاوين كلنا كلبنانيين... 
فأنا ال أستطيع اإلمســـاك حديديًا ببيئتي، بينما هو 

قادر على ذلك».
يلتقي النائب الســـابق الدكتور مصطفى علوش 
مع الوزير ريفي في مخاوفه من تأثير الســـالح غير 

الشـــرعي في نتائج االنتخابات النيابية، لكنه يذهب 
إلى ما هو أبعد من اإلمســـاك الحديد لـ «حزب الله» 
ببيئته، فيعتبر أن «تســـوية النـــأي بالنفس الغامضة 
كانت دفنًا للرأس في الرمال طالما أن خيار المواجهة 
غيـــر موجود ألن عناصره غيـــر موجودة أو ضعيفة 
جدًا، وهي تســـحب غموضها على موضوع السالح 
غير الشـــرعي الذي ال يمكن تشريعه بأي طريقة من 
الطرائق ألنه ليس في يد الدولة، وهو بالتالي ســـالح 
مرفوض ســـواء كان سالحًا سنيًا أو سالحًا شيعيًا 

أو مسيحيًا».
ويربـــط علوش بيـــن تأثير وجود الســـالح غير 
الشـــرعي في االنتخابـــات وعوامل االســـتقرار في 
لبنان، فيشير إلى أنه «ال يمكن الفصل بين استعمال 
هذا الســـالح وتهديد المصلحـــة العليا للدولة، وبما 
يشكله من عدم استقرار سياسي واقتصادي نتيجة 
غيـــاب مرجعيات الدولة وغمـــوض معالم حضورها 
ودورها». أما بالنســـبة إلى تأثير الســـالح الشرعي 
في االنتخابات مباشـــرة، فيقول علوش أن «عدم رفع 
هذا الســـالح ال يلغي وجـــوده ألن في أذهان الناس 
أنـــه يمكـــن صاحبه أن يســـتخدمه فـــي أي لحظة، 
والمبدأ األساســـي هنا أنك إن لم تشـــأ اســـتعماله 
فلماذا حيازته، لذلـــك فإن وجوده يعطي انطباعًا أنه 
مصدر قوة واستقواء عند فئة من اللبنانيين، بمعنى 
أن أي انتخابـــات تجرى ولو في شـــكل ديموقراطي 
وحر، ســـتؤدي إلى اختيـــار المواطن األقوى القادر 
علـــى حمايته وتأمين مصالحه، بالتالي إلى شـــعور 
بالضعف لدى الطرف اآلخر نتيجة تراجع ثقة قاعدته 
بقدرته على مواجهة اآلخر بالقوة ذاتها، وهذا الواقع 

قائم في اللحظة الراهنة».
هل يعني هذا أن االنتخابات لن تحصل؟

يبدو وفق كل المعطيات ومواقف مختلف األطراف 
المعنيـــة وجـــود إصرار على إجرائهـــا، لكن ذلك ال 
يشـــكل بالضرورة انعكاســـًا حقيقيًا للديموقراطية 
حيـــث ينطلق لبنان أساسًا من ديموقراطية مشوهة 
تستند إلى أسس طائفية تطــــاول حكمًا ديموقراطية 
االنتخابـــات، ما يمكـــن أن يؤدي إلـــى انتــــخابات 
ال تعكـــس بنتيجتها ما يطـــرح علــــى أســـاس أنه 
ديموقراطية االنتخابات في شـــكلها الحديث، والتي 
تشـــكل معارضـــة تملك قـــدرة التعبير عـــن رأيها، 
وأن تكـــون خيار مواطن غير مرهـــون لضغط أمني 

وسياسي واقتصادي كالذي نحن عليه اليوم.
ينقلنـــا الحديث عن ديموقراطية االنتخابات، إلى 
جانب آخر من المخاوف من إجراء االنتخابات في ظل 
إجراءات تحاصر اإلعالم والحريات اإلعالمية، وهي 
مخاوف أثارتها مالحقات قضائية وتشـــدد قانوني 

ضد عـــدد من اإلعالمييـــن والصحافيين والمعلقين 
والمغردين عبر وسائل التواصل االجتماعي، وحول 
هـــذه المخاوف يقـــول علوش: «أنـــا ال أعتقد أن ما 
حصل أخيرًا هو مؤشـــر للتضييق أو للتغيير، ليس 
هنـــاك َمن هـــو قادر علـــى التغييـــر إال إذا أراد أن 
يفرض وقف وسائل التواصل االجتماعي عبر وقف 
اإلنترنت، ما يعني وقـــف حركة االقتصاد وضربها 
في البالد، والتفكير في هذا األمر غير وارد اآلن، فـ 
«حزب الله» القادر على تثبيت الهيمنة اإليرانية فكريًا 
وإعالميًا في المناطق التي يســـيطر عليها، يدرك أن 
الســـيطرة على وســـائل اإلعالم ال يمكـــن أن تحقق 
هـــدف إقناع المناطق الســـنية والمســـيحية بهيمنة 
والية الفقيه، وفـــي المقابل فإن التيار الوطني الحر، 
تيار رئيس الجمهورية، يعرف أن هيمنة إيرانية على 
لبنان مـــن شـــأنها أن تنهي دور المســـيحيين فيه، 
لذلـــك فإن المواجهة مع اإلعالم اليوم، وهي ليســـت 
جديدة والرئيس الســـابق إميل لحود ذهب أشواطًا 
فيها، ما هي إال شـــكل من أشـــكال الدفاع عن عهد 
الرئيس ميشـــال عون، والدفاع عـــن مصالح التيار 
الوطنـــي الحر وعن وجوده السياســـي وبناء قدراته 

السياسية».
إال أن الوزيـــر ريفـــي، ومع تشـــديده دائمًا على 
ضــــــرورة إجراء االنتخابـــات النيابية، يذهب بعيدًا 
فـــي التعبير عن مخاوفه من إجرائها في ظل حصار 
يستهدف حرية الرأي والتعبير واإلعالم، «إذ إن هناك 
بدايـــات لدولة أمنية ودولة بوليســـية، ولدينا عالمات 
اســـتفهام كبرى على التضييق علـــى اإلعالم وعلى 
حريـــة الرأي وحرية التعبير وهي قانون مقدس، ذلك 
أن علة وجود لبنان هي هذه الحريات الحقيقية، وهم 
بكل أسف يستنسخون العقل السوري والممـارسات 
السورية كأنهم لم يأخذوا عبرة مما حل فــي سورية 
بسبب غياب الديموقراطية». يضيف: «حكمًا، العملية 
االنتخابية هي مـــن أرقى المحطـــات الديموقراطية 
الختيار ممثليها، إنما في ظل السالح غير الشرعي 
نعـــم لدي خشـــية من أن يشـــكل وجـــوده حظرًا أو 
تضييقـــًا على اإلعـــالم وعلى الحريـــات، وأال تأخذ 

عملية االختيار مكانتها ومسارها السليم».
ويبقى أنه في خضم التطورات المحلية واإلقليمية 
المفاجئـــة فإن عـــام ٢٠١٨ يعدنا لبنانيـــًا بكثير من 
المتغيرات على أكثر من صعيد سياسي واقتصادي، 
ال ســـيما على صعيـــد التحالفـــات االنتخابية التي 

تحكمها عادة البراغماتية السياسية.

* صحافي لبناني .

  انتخابات لبنان يف ظل سالح غري شرعي وحصار إعالمي 

 ماهر اجلنيدي * 

<  أقلعـــت طائرة ركاب من مطار أوكالند في نيوزيالندا 
في الســـاعة الخامســـة من صباح اإلثنين، ١ كانون الثاني 
(يناير) ٢٠١٨، لتحّط في مطار هونولولو في مقاطعة هاواي 
في الساعة العاشرة والربع من صباح يوم األحد، ٣١ كانون 

األول (ديسمبر) ٢٠١٧!
تداول رّواد وســـائل التواصل االجتماعي هذه الرســـالة 
مع مطلع العام الجديد، إلثارة الدهشـــة من جهة، ولتســـليط 
الضـــوء علـــى مفارقات التـوقيـــــت فــي تلـــك المنطقة مـن 
العـالـــم. ومهمــا كانت ســـوريالية الصورة التي تقّدمها تلك 
الرســـالة، فإنهــا ال تفـــوق، في ما يبدو، الســـوريالية التي 
فاجأتنا بها االحتجاجات الشعبية اإليرانيـــة وهي تقلع من 
مدينة مشهـــد المقـدسة، لتحّط في مدن تعّد مـــن المعــاقل 
المهّمة للنظام، رشت، وخـــرم آباد، وزاهدان، بل ومـــدينـــة 
قم الدينية المقدســـة ذاتها، التــي رفــــعـــت شعارات أكثر 
وضوحًا ضــــد الثيوقراطية الحاكمة، المدججة بميليشيات 

البلطجة المنّظمة.
إذًا، تحت شـــعار «دعوا السوريين وشأنهم» وصل البلل 
(بـــل اللهب) إلى لحـــى الماللي في إيـــران ذاتها، فانداروا 
لقتل المحتجين الغاضبين من أبناء الشعب اإليراني، بعدما 
عملوا لســـنوات على قتل أبناء شعوب المنطقة األخرى في 

سورية والعراق ولبنان وغيرها.
وباســـتثناء االختالف الوحيد المتمثل بكونها «جمهورية 
إسالمية» تغّلف ســـلطة ثيوقراطية مستبدة يمسك بتالبيبها 

ديكتاتور يقمع العلمانيين ويســـتعين بميليشيات ومنظمات 
قمعية ويقوم بحمالت عسكرية تبشيرية في دول عربية عدة، 
ال تبدو عوامـــل االحتجاج في إيران مختلفـــًة عن تلك التي 
شهدتها انتفاضات ٢٠١٠ و٢٠١١ في البلدان العربية، بدءًا 
مـــن ارتفاع معـــدالت البطالة إلى مســـتويات ال تعترف بها 
الســـلطات، تقّدر في بعض مناطق إيـــران أنها وصلت إلى 
٤٥ في المئة (تعترف السلطات بنسبة ١٢ في المئة)، ضمن 
جيل يشـــّكل الشـــباب مّمن هم دون الثالثيـــن، الذين ولدوا 

في ظـــّل النظـــام القائم، 
أكثر من نصفه؛ ومعدالت 
التضّخـــم المرتفعة على 
الحكومي  الضبـــط  رغم 
الشـــديد والبالغة ١٧ في 
المئة (تعترف الســـلطات 
بمعـــدل ٨ فـــي المئـــة)، 
عموم  اســـتفادة  وعـــدم 
الشعب من مزايا تخفيف 
العقوبات االقتصادية في 

أعقاب االتفاق النووي، نتيجة اإلنفاق العسكري في سورية 
والعراق واليمن، فضًال عن استشراء الفساد الذي تكاثرت 
ملفاته، والذي يشّكل واقعًا يوميًا يحظى فيه الحرس الثوري 
اإليراني بحصة األســـد في دولة يتراجع باضطراد ترتيبها 
في تقارير الشـــفافية والنزاهة حيـــث بلغ ترتيبها ١٣٥ (إلى 
جانب كازاخســـتان ونبيال وروســـيا وأوكرانيا) من أصل 
١٧٦ دولـــة وفق تقريـــر ٢٠١٦ لمنظمة الشـــفافية، وصوًال 
إلى حال الضبط األمني الشـــديد لنظـــام أيديولوجي يقمع 
المرأة واألقليات ويعمل على بناء قومية إيرانية على أســـس 

مذهبية.
كما أّن مالمح االنتفاضة اإليرانية الجديدة تشـــبه أيضًا 
مالمح انتفاضـــات الربيع العربي من حيث اشـــتعالها في 
األطـــراف وتوّجهها إلى المركز، ذلك المركز المحتقن الذي 
اختبرناه في ٢٠٠٩، ومن حيث انتقال المتظاهرين ســـريعًا 
بشـــعاراتهم االقتصادية المطلبية المعاشـــية، إلى شعارات 
اجتماعية وسياســـية راديكالية قد تغدو أكثر جذرية قريبًا، 
لكّنها تطالب حتى اآلن بســـقوط الديكتاتـــور علي خامنئي، 
وسقوط نظامه االستبدادي 

األيديولوجي.
بيد أّن مالمح التشابه 
فـــي رد فعل الســـلطات 
فمـــن  أيضـــًا.  عديـــدة 
الواضـــح أن ُعّدة النظام 
االنتفاضة  باغتتـــه  الذي 
ال تختلـــف كثيـــرًا عـــن 
ُعـــّدة األنظمـــة العربيـــة 
التـــي تحدثت عن «بعض 
المطالب المحقة»، ثم ما لبثت أن ســـارعت إلى الحديث عن 
االندساس والمندسين، وإطالق االتهامات بالعمالة ألطراف 
خارجيـــة «معروفة». وواضح أيضًا أن الحّل األمني الُمعتَمد 
حتى اآلن ال يختلف عّما اعتمدته األنظمة العربية التي كانت 
مستعّدة لهدر الدم في المواجهات المباشرة مع المتظاهرين 
السلميين أو من خالل االستعانة بالقناصة. كما أن استعداد 
خامنئي للزّج بأتباعه في الشارع لمجابهة المنتفضين يعني 
أنه جاهز لتقسيم المجتمع قسمة ال عودة فيها، وضرب فئات 
الشعب بعضهم ببعض، فقط من أجل المحافظة على سلطته 

(وهذا بالطبع أمر قد ال يروق لجميع أطراف النظام).
مـــا فتئـــت التهديدات تتتالـــى من النظـــام، الذي حاول 
االستفادة من سياســـات دونالد ترامب وتصريحاته فــــــي 
«تعزيز تماســـك جبهتـــه الداخلية»، وهـــو التعبير المعروف 
الذي يعني إســـكات وإخـــراس كل المعارضيـــن. وإذ قام 
النظام اإليراني بعمليات اعتقال بالجملة لمئات المتظاهرين، 
فإنه لم يتوان عن الزج بهم كورقة مســـاومة حين صار يلّوح 
بإصدار أحكام إعدام بالجملة عليهم، في دولة تعد من أكثر 
دول العالم لناحية أحكام اإلعدام. ولن نستغرب إذا تفاقمت 
االحتجاجـــات أن يمضي النظام بتهديداتـــه وعنجهيته إلى 
حل عســـكرّي يســـتمرئ احتالل المـــدن وتطهير البالد من 

المحتجين والمعارضين.
وفي المقلب اآلخر، إذا ما تنّظمت االحتجاجات، وتوحد 
جهدها، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن نظامًا كهذا ال يقبل 
التفاوض، وال يتنازل عن برغّي واحد في هيكلية بنائه، وأّنه ال 
يزول إال بالقوة، تكون موجة االحتجاجات اإليرانية قد حّطت 
على المدرج الصحيح، لكنه العســـير، والشـــاق، والمتعب، 
والمضني، والمليء... أو فلتعد أدراجها إلى العام الماضي، 
ولترســـل رســـائل طلب الصفح والغفران، من الولي الفقيه، 
المرشـــد األعلى للثورة اإلســـالمية، نائب اإلمـــام، بانتظار 

عودته من غيبته الكبرى.
مـــن يدري؟ فـــي ســـورياليات الوضع فـــي المنطقة، ال 
تســـتغربْن، فقد تقلـــع الطائرات اليوم لتحط فـــي ثمانينات 

القرن الماضي، في ثورة شعب سرقها الماللي!

* كاتب سوري مقيم في باريس .

 أين ستحطّ موجة االحتجاجات اإليرانية؟ 

حتت شعار «دعوا السوريني وشأنهم» وصل البلل (بل اللهب) 
إىل حلى املاليل يف إيران ذاتها فانداروا لقتل احملتجني الغاضبني 

من أبناء الشعب اإليراني بعدما عملوا لسنوات على قتل أبناء 
شعوب املنطقة األخرى يف سورية والعراق ولبنان وغريها

 شورش درويش * 

<  على هدي ما يحدث في البلد، أبدت األحزاب 
الكردستانّية في إيران استعدادًا لمواجهة جميع 
االحتمـــاالت التي قـــد تصلهـــا االحتجاجات في 
المراحل الالحقة، وفي مزيج من الحماسة والثقة 
في النفس ســـّطرت الفصائل الكردية المســـّلحة 
بيانات تدعو إلى االلتحام باالحتجاجات القائمة 
في مدٍن إيرانية عّدة، وإلى ضرورة توحيد صفوف 
الكـــرد في خندق واحد، إضافـــة إلى دعوتهم إلى 
تشـــكيل جبهـــة معارضـــة (إيرانّيـــة) تتوّلى دعم 
«الثورة» وإسنادها.  ال تثريب على الكرد في إبداء 
مثـــل هذه المواقف، وال غرابة في إظهار مثل هذه 
الحماســـة عند هبوب أدنى نســـمات التغيير في 
إيران، فالنظـــام اإليراني لم يتوّقـــف عن التنكيل 
بالكرد ورفض مطالبهم في الديموقراطية والحكم 
الذاتـــي، عالوًة على إلحاقه شـــتى صنوف األذى 
بالحركـــة القوميـــة الكردية. فما المشـــانق التي 
تعّلق في ساحات كردستان اإليرانّية إّال غيض من 

فيض قسوة النظام وعنفه المستدام. 
إلى ذلـــك، يحفـــل تاريخ كرد إيـــران بتجارب 
مريـــرة وذكريات مؤلمة تســـبب بهـــا نظام آيات 
اللـــه، والتي دّشـــنها روح الله الخميني من خالل 
تصديره فتوى تكفير القـــوميين الكرد واعتبارهم 
مـــن  والتنّصـــل  اإلســـالمية،  للثـــورة  أعــــــــداًء 
االتفاقـــات التي كان ينبغي أن تنصف الكرد ُبعيد 
انهيـــار نظام الّشـــاه محمد رضا بهلـــوي، حيث 
ســـاهمت الحركة القوميـــة الكردية فـــي تنظيف 
المحافظـــات والمـــدن الكردية من جيــش الشـــاه 
فكانـــت عملّيـــة الســـيطرة على ثكنـــات الجيش 
ومراكـــز السافاك تصّب في رصيد الخمينـي بدل 
أن تحســـب للكـــرد الذيـــن خاضوا حربًا أشـــبه 
بحروب التحرير الشـــعبية، وبدل الشـــكر على ما 
قام به كرد إيران جرت حمالت المعـــاقبة التي لم 
تتوقـــف لحظـــة واحـــدة، حيـــث توّلى آيـــة الله 
خلخالـــي مهّمة إعـــدام القوميين الكـــرد وبأعداد 
غفيرة حتى ُوصف بـ «قاضي الشنق» في مختلف 
األدبيات الكردية التي تتناول حصاد الثمانينات 

المر.
مـــع اغتيال أبـــرز قادة كـــرد إيـــران، كاألمين 
العام للحزب الديموقراطي الكردســـتاني الدكتور 
عبدالرحمـــن قاســـملو وزميلين له فـــي العاصمة 
النمسوّية فيينا في ١٩٨٩، على يد فرقة اغتياالت 
تابعـــة للحـــرس الثـــوري اإليراني خـــالل جولة 
مفاوضـــات ســـرّية، ثـــم اغتيـــال خلفـــه الدكتور 

صادق شـــرفكندي، قطعت الحركة الكردية كل أمل 
في إمـــكان خوض حوار أو مفاوضـــات مع نظام 
آيـــات الله، لتبدأ بعد هذه المرحلة من االغتياالت 
الدموية الممزوجة بالمكر والخديعة واســـتدراج 
الضحايا، مرحلـــة الترّقب وانتظار الظروف التي 
قـــد تنضج وتؤدي إلـــى إطاحة النظـــام وصعود 
القومييـــن الكـــرد مجددًا، أســـوًة بالظـــرف الذي 

تحّقق في كردستان العراق.
للفصائـــل الكرديـــة المســـّلحة، والتي يمكن 
التذكيـــر بأبرزهـــا: الديموقراطي الكردســـتاني، 
كوملـــه، حـــزب الحياة الحـــرة (الموالـــي للعمال 
الكردســـتاني) وغيرهـــا من الفصائل المســـّلحة 
المحدودة األثر، حضور بالغ التأثير في كردستان 
اإليرانّيـــة، كمـــا أن لمعظمهـــا خاليـــا نائمة في 
مختلـــف المدن والقرى على نحو ما كشـــفت عنه 
تجربـــة ١٩٧٩، إّال أن أكثر ما قـــد يحّد من فاعلّية 
هـــذه الفصائـــل هـــو انقســـاماتها وخالفاتهـــا 
البينّية، أو تدافعها إلى تصدر المشـــهد بحثًا عن 
الشـــعبية. زد على ذلـــك وجود المقـــاّر القياديـــة 
والمعســـكرات لبعضهـــا فـــي كردســـتان العراق 
التــــــي تحتفــظ بعالقات متينة مـــع الجمهورية 
اإلسالمية اإليــرانية، والتي قد تؤّثر في دور هذه 
الفصائـــل وأهميته. لكـــن، وفي مقابـــل ذلك، ثمة 
أصـــوات عّبرت عنها بيانـــات هذه األحزاب تدعو 
إلى وجوب تشكيل جبهة كردية موّحدة استعدادًا 
لما قد تنجم عنه األوضاع في عموم البالد، وهذا 
تطـــّور الفت في الخطاب القومـــي الكردي الداعي 
إلـــى االتحاد. ولعـــل مثل هذه الدعـــوات الكردية 
البينّية متوقعة بالنظـــر إلى قّوة النظام اإليراني 
وعدم انســـجام المعارضة اإليرانية المقســـومة 
إلى قســـمين أحدهما قومّي فارسي مغلق، وآخر 
ذي صبغـــة وطنّيـــة جامعة تتوجه إلـــى اإلثنيات 
اإليرانيـــة من عرب وكرد وبلوش وآذريين وفرس، 
بالتالي فإن الممكن والمتاح أمام الحركة الكردية 
توحيد صفوفها، ثم الشـــروع في عملية انسجام 

وتوافق مع عموم المعارضة اإليرانّية. 
مهما يكن من أمر، وسواء نجح النظام اإليراني 
في إخمـــاد االحتجاجات أو تحّولت االحتجاجات 
إلـــى ثورة قادرة على تطويـــع النظام أو هزيمته، 
فإن أصابع كرد إيران ستبقى مشدودة إلى الزناد 
تحّســـبًا لكل طارئ قد يحدث، وربما يفيد التذكير 
هنا بالقول أنه ليس لـــدى كرد إيران، وفي مطلق 
األحوال، ما يخســـرونه سوى المشـــانق المعّدة 

لحصد أرواحهم. 

* كاتب كردي سوري. 
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