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حذرنا عمر أميرالي من الطوفان
عندما ّ
ورد كاسوحة*
َ
يسع عمر أميرالي يومًا إلى تجذير الحالة
لم
ّ
القطبية التي ميزت عالقته بالنظام في سوريا.
م�ث�ل��ه ف��ي ذل ��ك م�ث��ل ك� ّث�ي��ر م��ن رم ��وز املعارضة
ال �س ��وري ��ة ال ��ذي ��ن ت �ح��ل �ق��وا ح� ��ول ج �ث �م��ان��ه في
دمشق قبل ف�ت��رة .ف�ه��ؤالء يتشاركون م��ع عمر
رؤي�ت��ه القائلة بالتغيير السلمي ف��ي سوريا.
ال م�ك��ان ف��ي ه��ذه ال��رؤي��ة (ح�ت��ى اآلن) لدعوات
ال �ت �ث��وي��ر وق �ل��ب األن �ظ �م��ة ،ك �م��ا ي�ح�ص��ل اليوم
ف��ي مصر وت��ون��س وليبيا واليمن والبحرين.
امل �ط �ل��وب «ف �ق��ط» م��زي��د م ��ن ال �ح��ري��ات العامة
ووقف العمل بقانون الطوارئ ،وإط�لاق سراح
املعتقلني (واملعتقالت) السياسيني ،وصياغة
ق��ان��ون ج��دي��د وع �ص��ري ل�ل�أح��زاب السياسية.
كذلك مطلوب فتح ملفات الفساد في مؤسسات
الدولة وإيقاف العجلة النيوليبرالية الطاحنة،
وإف �س ��اح امل �ج��ال أم ��ام ت� ��داول س�ل�م��ي للسلطة
وإع � ��ادة االع �ت �ب��ار إل ��ى ال�س�ل�ط�ت�ين التشريعية
وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ،وت �م �ك�ين ال �ق �ض��اء م ��ن ممارسة
رق��اب�ت��ه ع�ل��ى ع�م��ل ًه��ات�ين ال�س�ل�ط�ت�ين و ...الخ.
ّول��دى التدقيق قليال ف��ي ه��ذه امل�ط��ال��ب ،يتبني
ّ
أنها نسخة معدلة عن تلك التي رفعها باألمس
ق�ط��اع كبير م��ن الشعب امل� ّص��ري ،ف��ي مواجهة
نظام ال تختلف بنيته الهشة كثيرًا ع��ن بنية
ّ
مستمرة
النظام في سوريا .في مصر اآلن ثورة
ضد بقايا هذا النظام (آخ��ر تجلياتها إسقاط
ح � َك��وم��ة أح �م��د ش �ف �ي��ق) .أم ��ا ف��ي س ��وري ��ا ،فلم
تلق الدعوات (إلى التظاهر ضد النظام) التي
أطلقتها «مجموعات معارضة» على فايسبوك
صدى يذكر لدى الشارع السوري.
طبعًا ،خرجت كثير من األصوات املوالية للنظام
ل �ت �ع��زو ه ��ذا األم� ��ر إل ��ى م�ن�ع��ة ال �ب �ل��د ،وموقعه
املناقض للموقع املصري السابق ،في ما ّ
خص
املواجهة مع إسرائيل .وه��ذا نقاش قد يطول،
وق��د يدخلنا ف��ي م�ت��اه��ات الخلط ب�ين شرعية
امل��واج �ه��ة وال ش��رع �ي��ة االس �ت �ث �ن��اء السلطوي
املديد .وحتى ال يستهلكنا ً هذا النقاش العقيم،
دع��ون��ا نضعه جانبًا قليال ،ون�ع��ود إل��ى حيث
أراد لنا عمر أم�ي��رالي ،ورفاقه في النضال ،أن
نكون ،وهو مكان يقع على مقربة مما يحصل

ال �ي��وم ف��ي م �ص��ر وت��ون��س ول�ي�ب�ي��ا والبحرين
واليمن .قد يكون صاحب «الحياة اليومية في
على النسقني
قرية سورية» من أنصار الثورة ّ
املصري والتونسي ،وقد ال يكون ،لكنه حتمًا من
الذين يجاهرون برغبتهم في تحطيم األصنام
ال��دي �ك �ت��ات��وري��ة .ف �ع��ل ذل ��ك غ� ��داة غ ��زو العراق،
وفعله أيضًا في األيام األولى للثورة في لبنان.
هنا نحن أم��ام حالة نضالية ال تكترث كثيرًا
باألجندات التي تقبع خلف األوهام الخالصية.
فما ك��ان ّ
يهم عمر على ما يبدو ،في الحالتني
اللبنانية وال�ع��راق�ي��ة ،ه��و س�ق��وط الديكتاتور
وال ش��يء آخ��ر .ف��ي النهاية كلنا نعتاش على
األوهام بطريقة أو بأخرى .وجيل عمر أميرالي
ه ��و أك �ث ��ر م ��ن اخ �ت �ب��ر ذل � ��ك ،م �ن��ذ ه��زي �م��ة عام
 1967حتى م��ا قبل إح��راق محمد البوعزيزي
جسده.
ّ
س �ي �خ��رج ع �ل �ي �ن��ا ط �ب �ع��ًا م ��ن ي �ق ��ول إن ع �م��ر ال
يتشارك ّ
وإي��ان��ا ه��ذا التحقيب لزمن الهزيمة.
ّ
ذلك أن القطيعة مع هذا الزمن لم تبدأ من ثورة
عسكري
تونس كما نزعم ،بل منذ خروج آخر
ّ
سوري من لبنان! وقد بدأت تخرج ّ
ترهات تنظر
ل �ه��ذا االت �ج��اه ف��ي اآلون� ��ة األخ� �ي ��رة ،وجديدها
ال�ق��دي��م م��ا سيصدر ّ بعد أي��ام ع��ن مناسبة 14
آذار امل�ج�ي��دة! غير أن أح �دًا ل��م ً ي��أخ��ذ رأي عمر
ف��ي ذل��ك .ه��ل ك��ان يعتقد ف�ع�لا ،و ّه��و الصديق
ال�ح�م�ي��م ل�ل��راح��ل س�م�ي��ر ق�ص�ي��ر ،أن م��ا يحدث
اليوم في مصر وتونس هو استكمال ملا ّبدأه
األرز» في لبنان قبل ست سنوات؟ كل ما
«ثوار ّ
نعرفه أن صاحب «الدجاج» كان متعاطفًا جدًا
مع «ث��ورة األرز» ،وك��ان يراها ام�ت��دادًا طبيعيًا
لربيع الحرية املوؤود في دمشق .وهذه جدلية
ّ
نظر لها سمير قصير في كتابه «ديموقراطية
سوريا واستقالل لبنان» ،وحاول أن يستقطب
إليها كثيرًا من أصدقائه في ًسوريا ولبنان.
ل�ك��ن ال �ق��ات��ل ل��م ي�م�ه�ل��ه ط ��وي�ل�ا ،ول ��م ي�ف�س��ح له
امل�ج��ال الختبار ه��ذه النظرية اليوتوبية على
ّ
نحو ج��دي .بقي عمر وحده بعد سمير .حوله
ك�ث�ي��ر م ��ن األص � ّ�دق ��اء ال ��ذي ��ن ي �ت �ش��ارك وإياهم
م��رارة األي ��ام ،لكنه م��ع ذل��ك «يتيم» و«وحيد».
لم ينجز فيلمًا واح �دًا بعد ع��ام  .2003ال نعلم
ّ
املستمر عليه هو
ما إذا كان التضييق األمني

ً
م��ا يقف خلف ه��ذا اإلح �ب��اطّ .
تخيلوا م�ث�لا لو
لم نكن نعيش في حالة ط��وارئ مستمرة منذ
ع��ام  ،1963ك��م ع��دد األف �ل�ام ال�ت��ي ك��ان سيتاح
لصاحب «مصائب قوم» إنجازها في ظل وضع
ك�ه��ذا؟ ع�ش��رات أو مئات رب�م��ا .طبعًا ل��ن ندخل
ف��ي ن �ق��اش ّ ت�ف�ص�ي�ل��ي ح ��ول ال �ش��رط ّاإلنتاجي
ال��ذي ي�ت��دخ��ل ف��ي صناعة األف�ل�ام ،ل�ك��ن مناخًا
سياسيًا ،أف�ض��ل وأك�ث��ر رح��اب��ة ،ك��ان سيسمح
لعمر ولغيره بأن يقلبوا املعادلة ،ويخضعوا
الشرط السياسي لنظيره اإلنتاجي ،ال العكس.
ه�ك��ذا يجب أن ت��دور عجلة السينما الوطنية
في سوريا ،وهكذا يجب أن يعامل مخرج كبير
كعمر أميرالي ،ال أن يخضع ،هو أو غيره ،ملزاج
رق �ي��ب ص�غ�ي��ر ي�ع�م��ل ت�ح��ت إم ��رة رق �ي��ب كبير.

وع��دال��ة أي �ض��ًا .ال ن��ري��د اس�ت�ح�ض��ار النموذج
املصري اآلن وهنا ،رغم فرادته وقدرته الفائقة
على إلهام الشعوب .فحالة التجانس النسبي
هناك تتيح لنضال املصريني من أجل الكرامة
وال �ح��ري��ة وال �ع��دال��ة أن يمضي إل� ً�ى خواتيمه.
ف��ي س��وري��ا ،ال��وض��ع مختلف قليال .واختالفه
عن سواه ال يعني أن نمضي حتى النهاية في
إقران التغيير الثوري بحالة التجانس املذهبي
ّ
صحة هذا
أو الطائفي ،إذ لم تثبت حتى اآلن
القسري ،على نحو يجعل منه وصفة
التزاوج
ّ
س�ح��ري��ة ل�ك��ل ال�ح�ل��ول ال�ث��وري��ة ال�ت��ي ال تواجه
طائفيًا أو مذهبيًا.
عائقًا لاّ
املصري والتونسي ،ليسا متاحني
ن
إذًا ،الح
ّ
اآلن .وهذا يعني أن حراكنا في سوريا بحاجة

ليكن حراكنا في سوريا نحو
منطقة وسطى تستعجل
التغيير ،وال تحرق المراحل
باتجاه الثورة في اآلن ذاته
وهذا بدوره يعمل تحت إمرة من هو أكبر منه...
وهكذا دواليك.
ّ
واملشكلة الحقيقية أن السينما في سوريا لم
ّ
على ه��ذا النحو منذ سنوات
تكف ع��ن العمل ّ
ط��وي �ل��ة .ص�ح�ي��ح أن ال ��دول ��ة ال �س��وري��ة أفرزت
م��ؤس �س��ات ب��دي�ل��ة ف��يّ ب��داي��ة األم� ��ر (املؤسسة
العامة للسينما) ،إال أن صيغة البدائل هذه ًما
لبثت أن انقلبت على نفسها .وم��ا ك��ان بديال،
ذات ي��وم ،أصبح اآلن ف��ي حاجة إل��ى استبدال
ف��وري ،حتى ال تتفاقم حالة االه �ت��راء ،ويزداد
السطو البيروقراطي على مواهب جيلنا وجيل
عمر أميرالي .نتحدث هنا عن حالة عامة ال عن
ّ
أش�خ��اص بعينهم .ح��ال��ة ب��ات� ّ�ت ت�ت�ه��دد مجمل
املشهد اإلبداعي في البلد .وإن من يقول عكس
ذل��ك ال يرغب حتمًا في رؤي��ة سوريا مختلفة.
س��وري��ا أك�ث��ر منعة واس�ت�ق�لال�ي��ة ،وأك�ث��ر حرية

خالل اجتماع لنواب  14آذار (مروان طحطح)

تصدع «االتحاد المتوسطي»
العالقات العربية ــ األوروبية بعد ّ
ياسين تماللي*
ّ
ك�ش�ف��ت االن�ت�ف��اض�ت��ان ال�ت��ون�س�ي��ة وامل �ص��ري��ة أن
ال� �ع�ل�اق ��ات امل �ش �ب��وه��ة ل �ب �ع��ض أق� �ط � َ�اب الطبقة
ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ف��رن�س�ي��ة م��ع دك �ت��ات� ّ
�وري��ت��ي مبارك
وب� ��ن ع� �ل ��ي ،ك ��ان ��ت ت �ت �ج ��اوز ال� ��دع� � َ�م السياسي
االن �ت �ه ��ازي إل ��ى االن �ت �ف��اع ال �ش �خ �ص��ي .فوزيرة
الخارجية السابقة ،ميشيل إليو ـــــ ماري ،سافرت
في الطائرة الخاصة ألحد أقارب أسرة الرئيس
والوزير األول ،فرنسوا ّ
ُ
فيون،
التونسي السابق،
ّ
ل ��م ي � �ت� ��ردد ف ��ي ق �ب ��ول ع � ��روض ض �ي��اف��ة الدولة
ّ
امل�ص��ري��ة إب ��ان زي ��ارة ق��ام ب�ه��ا إل��ى م�ص��ر برفقة
عائلته ال كرئيس للحكومة .ق��د ي��دف��ع الرئيس
الفرنسي ،على الصعيد االنتخابي ،ثمنًا باهظًا
َ
للتورط الشخصي الثنني من ّ
نظامي
مقربيه مع
ّ
الرئيسني املخلوعني ،لكنه بالتأكيد بدأ يعاني
عواقب دعمه السياسي لهماّ .
أهم هذه العواقب
ان �ه �ي � ُ
�ار أح� ��د أع� �م ��دة دي �ب �ل��وم��اس �ي �ت��ه ،االتحاد
ُ
�رأس�ت��ه م�ص��ر مبارك
م��ن أج��ل امل�ت��وس��ط ،ال ��ذي ت� َ
(ب��االش�ت��راك م��ع فرنسا) ح��ال تأسيسه ،وكانت
ُ
تونس ّ بن علي تتأهب الستقبال مقر أمانته .ال
يبدو أن صحيفة « »El Paisاإلسبانية ( 7فبراير/
ش �ب��اط  )2011ب��ال �غ��ت ك �ث �ي �رًا وه ��ي ت �ص��ف هذا
االنهيار بـ«غرق ساركوزي املتوسطي» .وليس

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»
رئيس التحرير المؤسس
جوزف سماحة
()2007-2006
مستشار مجلس التحرير
انسي الحاج

ّ
ّ
أدل على حقيقة هذا الغرق من أن موقف االتحاد
انتفاضات الشرق األدنى واملنطقة املغاربية،
من
ّ
َ ُ
رغ� ��م ك� ��ل م ��ا ت � ِ�ع ��د ب ��ه م ��ن ت �غ �ي �ي��رات للخريطة
ٌ
الجيوسياسية املتوسطية ،بعيد كل البعد عن
الصراحة والوضوح.
ُ
وال يقتصر االق �ت �ن��اع ب �م��أزق االت �ح��اد م��ن أجل
املتوسط ( 28دول��ة أوروب�ي��ة و 16غير أوروبية،
معظمها م��ن املنطقة العربية وإن ك��ان بعضها
غير متوسطي كموريتانيا واألردن) على جريدة
ك � � �ـ« ،»El Paisف �ه��و ي �ش �م��ل ح �ك��وم��ة ساركوزي
ُ
(وكالة
ال �ي �م �ي �ن �ي��ة .إذ اع� �ت ��رف أح � ��د أع �ض��ائ �ه��ا
ّ
األنباء الفرنسيةٌ 12 ،فبراير /شباط  )2011بأن
ه ��ذا امل �ش��روع «ض �ح �ي��ة ج��ان�ب�ي��ة ل�س�ق��وط اثنني
م��ن أس��اط�ي�ن��هَ ،م �ب��ارك وب��ن ع �ل��ي» .ك��ذل��ك يشمل
االقتناع البرملان األوروب ��ي ،ال��ذي ك��ان متحفظًا
ع �ل��ى االت� �ح ��اد ،إذ دع ��ا ال��رئ �ي��س ال �ف��رن �س��ي ،في
الئحة ّ
صوت عليها في  17فبراير /شباط ،2011
إلى ما ال يطيق سماعه ،أي «أداء دور أنشط في
اإلنسان».
ترقية الديموقراطية وحقوق
ّ
ّ
وأك ��د ان�ت�ه��اء حكم م�ب��ارك وب��ن علي أن «الفكرة
ُ
املتوسطية» ،ال�ع��زي��زة على س��ارك��وزي ،قوامها
َّ
دع� ٌ�م م�ق��ن��ع ألن�ظ�م��ة اس�ت�ب��دادي��ة تحمي مصالح
أوروبا مقابل إضفاء هذه األخيرة عليها بعض
ما ينقصها من شرعية .يجري ذلك عبر إشراكها

في مخططات بعيدة األمد ،كالتوحيد االقتصادي
للمنطقة املتوسطية و«محاربة التطرف الديني»
ف�ي�ه��ا وت �س��وي��ة م�س��ائ�ل�ه��ا ال�س�ي��اس�ي��ة العالقة،
وخ�ص��وص��ًا امل�س��أل��ة الفلسطينية .وي�ظ�ه��ر هذا
ُ
الدعم في أجلى صوره له في بيان ميالد االتحاد
ُّ
( 13ي��ول�ي��و /ت �م��وز  )2008وت �ط��رق��ه املستعجل
املقتضب إل��ى الديموقراطية وح�ق��وق اإلنسان،
«البناء
اعتبارهما م��ن أول��وي��ات
م��ا يعني ع��دم ً
ً
املتوسطي» مقارنة بـ«مكافحة اإلره ��اب» ّ مثال
أو حتى «التلوث البحري»ُ .
وي�ش��ار إل��ى أن هذا
ّ
املوقف ُيعد تراجعًا عن مواثيق مسار برشلونة،
التي تبقى ،رغم طابعها الشكلي ،مرجعًا مهمًاّ
ُ
للمنظمات الحقوقية ف��ي حمالتها ال�ت��ي تدين
َ
دوس أوروب � ��ا «م �ب��ادئ �ه��ا» ح��امل��ا ي�ت�ع�ل��ق األمر
بحماية مصالحها في جنوب املتوسط وشرقه.
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ساركوزي وزوجته كارال بروني (فيليب فوجازير ــ رويترز)

ُ ِّ
ُ
الشرق األدنى واملنطقة
وبقدر ما تذكر انتفاضات ُ
املغاربية بعالقات أوروبا املريبة بأنظمة هاتني
امل�ن�ط�ق�ت�ين ،ت �ف��رض ع �ل��ى ا َل �ح �ك��وم��ات ،ال �ت��ي قد
ت ��ول ��د م ��ن رح �م �ه��ا ،إع � � ��ادة ت��أس �ي��س العالقات
السياسية واالق�ت�ص��ادي��ة م��ع ه��ذه الكتلة ككل،
وم��ع كل عضو من أعضائها على ح��دة .تهاوي
ال��دع��ائ��م ال �ت��ي اس �ت �ن��دت إل �ي �ه��ا ه ��ذه العالقات
ب��دءًا من ( 1995تاريخ انطالق مسار برشلونة)
َ
ً
تتكفل به أوروبا وحدها،
يوجب بناءها بناء ال َ
ع�ل��ى أس ��اس م��ن م �خ��اوف أم�ن�ي��ة (اإلره� � ��اب) أو
َ
ومطامح اقتصادية
عنصرية (الهجرة السرية)

أنانية (فرضت هيمنتها على االقتصادات غير
األوروب �ي ��ة بتعميق تبعيتها ل�ه��ا) واستعمال
«م �ع��ون��ات ال�ت�ن�م�ي��ة» امل �ق��دم��ة إل ��ى ب�ع��ض بلدان
ضفتي امل�ت��وس��ط الجنوبية وال�ش��رق�ي��ة البتزاز
حكوماتها والحصول على امتيازات اقتصادية
وجيوسياسية.
ورغ � ��م ع� ��دم ت �ن��اس��ب ال � ��وزن االق� �ت� �ص ��ادي لدول
املنطقة العربية املتوسطية مع الوزن االقتصادي
ل�لات�ح� ّ�اد األوروب� ��ي ،لديها م��ن وس��ائ��ل الضغط
م��ا ّيمكنها م��ن إع ��ادة تحديد عالقاتها ب��ه بما
رأسماليته
يحقق مصالح شعوبها ال مصالح
ّ
التوسعية .ومن ّ
أهم وسائل الضغط هذه تحك ُم
دول �ت�ين ك��ال�ج��زائ��ر وليبيا (ليستا ب�ح��اج��ة إلى
ال��رس��ام�ي��ل ال�خ��ارج�ي��ة) ف��ي ج��زء ال ي�س�ت�ه��ان به
م��ن واردات ّأوروب ��ا البترولية وال�غ��ازي��ة (الغاز
الجزائري ُيمثل ّحوالى  15باملئة ًمن استهالكها)
واح� �ت� �م ��ال ت �ح��ك �م �ه��ا م �س �ت �ق �ب�لا ف ��ي وارداتها
الطاقوية األخ��رى (الكهرباء الشمسية) .وكذلك
ّ
ت �ح��ك� ُ�م دول ��ة ك�م�ص��ر ف��ي أح ��د ش��راي�ين التجارة
العاملية ،قناة السويس .من هذا املنطلق ،ال مانع
م�ن�ط�ق�ي��ًا ،ب�ع��د ان �ك �ش��اف ج ��ور االت �ف��اق �ي��ات التي
تربط هذه الدول باالتحاد ،من إعادة التفاوض
بشأنها ،بما ُي ّ
حول «أتباع» أوروبا إلى «شركاء»،
َ
و«م �ن��اط��ق ن �ف��وذه��ا» إل��ى ك�ي��ان��ات ذات سيادة،
تطمح إل��ى قطيعة ج��ذري��ة م��ع وضعها الحالي
كسوق كبيرة للسلع والتكنولوجيا األوروبية.
* صحافي جزائري

