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وليد شرارة
من لم يعرف جلبير األشقر قبل  ،2011ال يدرك
مدى االنعطاف في مواقفه الفكرية والسياسية
م ــع ب ــداي ــة م ــا اع ـت ـب ــره «ال ـ ـس ـ ـيـ ــرورة ال ـث ــوري ــة
الـطــويـلــة األم ـ ــد» ،أي االح ـت ـجــاجــات الشعبية
الحاشدة التي اجتاحت آنذاك العديد من مدن
البلدان العربية ،وأدت في بعضها إلى سقوط
رؤوس هــرم السلطات الحاكمة .ال يمكن فهم
ال ـت ـحـ ّـوالت الـتــي ط ـ ّـرأت عـلــى مـقــاربــات جلبير
األشقر لقضايا معقدة ،من نــوع دور العوامل
الــداخـلـيــة وال ـخــارج ـيــة والـتـفــاعــل بينهما في
رســم مــامــح التغيير فــي دول املنطقة ،أو في
تحديد األولوية التي ينبغي التركيز عليها في
اإلقليم ،أو في التعامل مع القوى والشخصيات
السياسية املختلفة ،مــن دون وعــي حقيقة أن
ال ـس ـي ــرورة امل ــذك ــورة بــاتــت ره ــان ــه الـسـيــاســي
األساسي إلحداث التغيير الجذري املنشود في
ّ
التطورات التي تلت
العالم العربي .وعلى رغم
ّ
ّ
انطالقتها ،وما تخللها من حروب وأهوال ،فإن
ّ
األشقر ما زال مقتنعًا بأنها ال تمثل من منظور
تــاريـخــي س ــوى انـتـكــاســة ،وق ــد اخ ـتــار لكتابه
الـثــانــي ال ـص ــادر ع ــام  2017ع ـنــوان «انـتـكــاســة
االنتفاضة العربية ـ أعراض مرضية» ،للتأكيد
ع ـلــى حـتـمـيــة ت ـج ـ ّـدد ال ـس ـي ــرورة ال ـث ــوري ــة في
املستقبل.
ه ـ ــذا الـ ــرهـ ــان ال ـف ـك ــري والـ ـسـ ـي ــاس ــي ،ق ـب ــل ّ
أي
اعـتـبــار آخ ــر ،هــو ال ــذي يفسر ت ـبــدالت مــواقــف
األشـقــر وتحليالته .عــرفـ ُـت األشـقــر منذ ثالثة
عقود تقريبًا ،والــرجــل كــان يقف بــوضــوح في

ال ـصــف امل ـع ــادي لــإمـبــريــالـيــة والـصـهـيــونـيــة،
كما ســاهــم بنشاط فــي الـحـمــات التضامنية
م ــع ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي أو ت ـلــك املـنــاهـضــة
للحروب العدوانية على أفغانستان والعراق
ولـبـنــانّ ،
وأي ــد علنًا املـقــاومــة اللبنانية ُ خــال
ع ـ ــدوان ت ـم ــوز ـ ـ آب  2006ف ــي م ـق ــاالت ن ـشــرت
فــي «األخ ـبــار» ،وفــي كتاب أص ــدره مــع ميشال
وارش ــاف ـس ـك ــي ب ـع ـن ــوان «ح ـ ــرب الـ ـ ـ ــ 33ي ــوم ــا».
امل ــواق ــف ال ـتــي يعلنها ال ـي ــوم ،وال ـتــي يختلف
بعضها إلــى حـ ّـد التناقض مع تلك التي دافع
عنها في املاضي ،تعود إلى اعتقاده بأن مرحلة
تاريخية بجميع قــواهــا ،بما فيها املقاومتان
اللبنانية والفلسطينية بفصائلهما الرئيسية،
ق ــد س ـق ـط ــت ،وأن االنـ ـتـ ـف ــاض ــات ال ـع ــرب ـي ــة قــد
ّأسست ملرحلة تاريخية جديدة ستبرز خاللها
قوى ثورية أخــرى .وقد نجم عن هذا االعتقاد
ّ
التمسك به رغم
النظري شبه الخالصي ،وعن
ٌ
ّ
ّ
ٌ
املتغيرات واملستجدات ،انفصال كبير عن
كل
وقــائــع ومـجــريــات الـصــراعــات الفعلية الــدائــرة
ّ
متعمد لها
في املنطقة راهنًا ،وأحيانًا تجاهل
أو حيادية تجاه أفرقائها ،وبعضها من قوى
املقاومة «القديمة» ،التي كان األشقر يساندها،
ما َ
أبعده عن الصف الذي انتمى إليه في الجزء
األكبر من مسيرته الفكرية والسياسية.
ع ــام  ،1999ص ــدر لجلبير األش ـقــر كـتــاب ٌّ
مهم
بعنوان «الحرب الـبــاردة الجديدة :العالم بعد
كوسوفو» أشار فيه ،قبل الكثير من الباحثني
امل ـت ـخ ـ ّـص ـص ــن فـ ــي الـ ـع ــاق ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،إل ــى
ع ــودة الـتــوتــر بــن أط ــراف مــا أسـمــاه «الثالثي
ّ
االستراتيجي» ،أي الواليات املتحدة من جهة،
والـ ـص ــن وروس ـ ـيـ ــا م ــن ج ـهــة أخ ـ ـ ــرى ،نتيجة

اع ـت ـمــاد األول ـ ــى اسـتــراتـيـجـيــة احـ ـت ــواء حـيــال
هذين البلدين ،وسعيها لزعزعة استقرارهما
وإضعافهما .ومــن الــافــت أن هــذا الـكــام قيل
ق ـبــل وصـ ــول فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن إل ــى الـسـلـطــة،
ّ
في أواخ ــر العام نفسه ،واتباعه سياسة أكثر
حزمًا تجاه الــواليــات املتحدة .كانت الواليات
ّ
املتحدة بنظر األشقر ،هي املسؤول األساسي
عــن الـتــوتــرات الــدولـيــة ،وعــن غالبية الـحــروب
والـنــزاعــات ،أي كانت الـعــدو الرئيسي لجميع
شعوب العالم ،وفي مقدمتها شعوب الجنوب،
وهــو ما أعــاد التأكيد عليه في مقاالته وكتبه
ال ــاح ـق ــة (مـ ـث ــل ك ـت ــاب ــه «صـ ـ ــدام ال ـب ــرب ــري ــات»
الصادر عام  .)2002وقد أكدت األحداث املتتالية
صحة الخالصات التي توصل إليها األشقر،
فـ ــاإلدارات األمـيــركـيــة ،منذ ج ــورج بــوش االبــن
ً
ّ
استمرت بعملها
ووص ــوال إلــى ب ــاراك أوبــامــا،
لنشر ال ــدرع ال ـصــاروخــي فــي ال ــدول امل ـجــاورة
لروسيا ،وفي محاوالت توسيع «الناتو» شرقًا،
ً
وصــوال إلــى حــدودهــا ،وفــي االنتشار ّعسكريًا
في جوار الصني ،ما حدا بالبلدين لتبني خيار
املواجهة معها ،بعد إصرارهما لسنوات طويلة
يثنه
على السعي للتفاهم .لكن هــذا األم ــر لــم ِ
عــن ال ـتــراجــع عــن ه ــذه ال ـخــاصــات ،وه ــو بــات
اليوم يساوي بني الــواليــات املتحدة وروسيا،
من حيث «السياسات اإلمبريالية» .فهو رأى،
في مقابلة مع موقع «جاكوبني» عام  ،2016أن
«أفعال موسكو تتبع املنطق ذاته الذي تسلكه
واشـنـطــن .فتنظر روس ـيــا إل ــى ســوريــا كقيمة
استراتيجية تمامًا كما كانت الواليات املتحدة
تنظر إلى فيتنام في املاضي ،أو إلى ّ
أي نظام
كانت واشنطن مستعدة لدعمه عبر التدخل

ّ
الليبي ،وإفشال ذلك بفعل تدخل حلفاء الدولة
ـوريــة ،لكن األشـقــر بقي مـصـ ّـرًا فــي البداية
الـسـ ّ
على أننا ّأمام ثورة شعبية ،ومن ثم انتقل إلى
إدا ّنــة تدخل هــؤالء الحلفاء والتقليل من شأن
تدخل رعاة املعارضة اإلقليميني والدوليني.
هل يستطيع ّ
ّ
معني بالقضية الفلسطينية،
أي
أو حتى مناصر لها ،أن يتجاهل الحرب الهجينة
امل ـس ـت ـمـ ّـرة وامل ـت ـصــاعــدة ب ــن م ـحــور امل ـقــاومــة
والتحالف األميركي ـ اإلسرائيلي ـ السعودي،
والتي تتمحور حــول ّ
نمو الـقــدرات العسكرية
والصاروخية لقوى املحور ،وما ينتج عنها من
تعديل مليزان القوى العسكري لغير مصلحة
إســرائ ـيــل؟ لـقــد أظ ـهــرت املــواج ـهــات العسكرية
األخ ـيــرة بــن جـيــش االح ـتــال وق ــوى املـقــاومــة
في غزة ،مدى ّ
تطور قدرات األخيرة ،خصوصًا
الصاروخية ،وهــي قــدرات كــان ألطــراف محور
املقاومة دور حاسم في توفيرها ،بحسب قادة
فصائل املقاومة الفلسطينية في القطاع .ليس
ّ
سرًا أن التهويل األميركي بالحرب على إيران،
وسياسة الضغوط القصوى التي ّ
تتعرض لها،
ً
ترتبط جميعها أوال وأساسًا بدورها املحوري
في عملية بناء ومراكمة القدرات العسكرية في
ّ
مواجهة إسرائيل ،وأن األخيرة وحلفاءها في
إدارة دونالد ترامب والدولة العميقة األميركية،
كانت ّ
املحرض األول واملشارك بفعالية في الدفع
نحو سياسة حافة الحرب مع إيران وحلفائها.
مئات الغارات على مواقع في سوريا ،سرعان
ّ
م ــا ات ـس ـعــت لـتـشـمــل الـ ـع ــراق ،آالف الـهـجـمــات
ـرائ ـي ـلــي الـســابــق
بـحـســب رئ ـيــس األرك ـ ــان اإلسـ ُ ّ
غ ــادي أزي ـن ـكــوت ،وبـعـضـهــا نــفــذ عـلــى األرض
في قلب سوريا (بالشراكة مع فصائل «الثورة
ال ـســوريــة») ،تصريحات مـتــزايــدة عـ ّـن ضــرورة
ال ـل ـجــوء إل ــى الـ ـح ــرب ،وآخ ــره ــا ت ــوق ــع «معهد
ال ـق ــدس ل ـل ــدراس ــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة واألم ـ ــن»،
والـ ــذي يـضـ ّـم بـعــض كـبــار امل ـســؤولــن كــالـلــواء

ّ
الـعـسـكــري امل ـب ــاش ــر» .عـنــدمــا شــنــت ال ــوالي ــات
ّ
املتحدة حربها اإلجرامية على فيتنام أو على
ـراق أو على غيرهما مــن الـبـلــدان ،لــم تفعل
الـعـ ّ
ّ
تتعرض لالحتواء والتطويق
ذلك ألنها كانت
من قبل قوة دولية أخرى ،كما كان حال روسيا
عندما تدخلت في سوريا .هي تدخلت من أجل
ال ـخــروج مــن الـتـطــويــق وال ـع ــودة إل ــى الساحة
ّ
الــدولـيــة ،ومـنــع الــواليــات املــتـحــدة مــن إسقاط
نظام جديد ،بعد العراق وليبيا ،وإعادة صياغة
اإلقليم وفقًا ملصالحها .لن أدخل في نقاش حول
طبيعة الدولة الروسية ،أو الصينية ،فهذا أمر
يطول ،لكن األكيد حتى اليوم هو أن أميركا هي
من تنشر قواتها في جوارهما ،وليس العكس،
في محاولة لتأبيد هيمنتها املتراجعة .هل من
املـمـكــن تـجــاهــل دور حـلــف «ال ـنــاتــو» املـحــوري
فــي حسم الـحــرب لصالح «ال ـثــوار» فــي ليبيا؟
سمعنا أصــواتــا عــديــدة ،بينها األشـقــر ،تجزم
ّ
بأن من سيتحكم بمآالت «الثورة» في هذا البلد
هم في نهاية املطاف أهله وثواره .نظرة سريعة
إلى ما أصبح عليه وضع ليبيا اليوم ،بعدما
ّ
تحولت إلى ساحة صراع بني عصابات حاكمة
ّ
محلية متحالفة مع قوى إقليمية ودولية تكفي
ّ
لدحض أطروحة غلبة الديناميات املحلية في
ّ
تحديد وجهة األحــداث في ّ
أي بلد تتفكك فيه
ّ
ّ
ويتعرض لتدخل دول ـ ّـي كبير يستغل
الــدولــة
االنقسامات الداخلية لتنفيذ أجندته الخاصة.
األمر نفسه ينطبق على سوريا ،التي ّ
تحولت
أزمـ ـتـ ـه ــا م ـن ــذ األس ــابـ ـي ــع األولـ ـ ـ ــى إل ـ ــى ص ــراع
ّ
محلي /إقليمي /دول ــي ،مــع السعي املحموم
ألطـ ــراف ف ــي امل ـعــارضــة ودول كـفــرنـســا وقطر
ّ
والــواليــات املتحدة إلــى استنساخ السيناريو

ّ
رد جلبير األشقر على ملف «األخبار»
ف ــي وقـ ــت ك ــان ــت االن ـت ـف ــاض ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـتــي
هـ ّـبــت فــي لـبـنــان ض ـ ّـد أربـ ــاب الـنـظــام الطائفي
طيف من القوى
االستغاللي ،تعاني من هجوم
ٍ
ّ
املضادة للثورة ( )...رأت «األخبار» أن ّ
تخصني
ّ
ّ
بصفحتني كاملتني مكرستني للقدح والذم بي،
وذلك في عددها الصادر في  16كانون األول/
ديسمبر  .2019وس ــوف أكتفي هنا بمناقشة
م ـح ـتــوى ال ـص ـف ـح ـتــن ،ل ـيــس ل ـجــدارت ـه ـمــا بل
ّ
تشكالن ّ
عينة نموذجية من أسلوب
لكونهما
تشهيري ينتمي إلــى التقاليد التوتاليتارية
ف ــي ال ـ ـ ّ
ـذم ب ــامل ـع ـ ّـارض ــن ال ـي ـس ــاري ــن ،وتـلـفـيــق
تـهــم خــارقــة بـحــقـهــم .ه ــذا وق ــد أوك ــل مهندس
َ
تحريرهما إلى
الصفحتني التشهيريتني مهمة َ
كاتبني من النوع املالئم ملثل هذه املهمة ،فطلب
م ــن أحــده ـمــا أن ي ـت ـنــاول مــوق ـعــي األكــادي ـمــي
ّ
وموقفي مــن الصهيونية ،بينما كلف الثاني
ب ـت ـن ــاول تـحـلـيـلــي ل ـل ـس ـي ــرورة ال ـث ــوري ــة الـتــي
تشهدها املنطقة العربية منذ تسع ّسـنــوات.
ّ
ومـ ــن ال ــواض ــح ت ـمــامــا ل ـكــل مــط ـلــع ح ــق ــا على
الكاتبني ال يعرفان منها
كتاباتي ومسيرتي أن
ّ
س ــوى مــا اسـتـطــاعــا أن َيـتـلــقـفــاه بـســرعــة على
اإلنترنت بغية إنجاز املهمة املستعجلة التي
أنيطت بهما.
بدأ كاتب املقال األول مقاله بوصف نفسه بأنه
ّ
«املاركسيني اآلتــن إلــى املاركسية
ينتمي إلــى
ّ
َ
ّ
َ
من البؤس» ،ولم يحدد أي بؤس قصد ،ولعله
عنى الـبــؤس الـفـكــري إذ أن «املــاركـسـيــة» لديه
بــائ ـســة ح ـق ــا .ف ـقــد وج ــد ع ـلــى م ــوق ــع «املـ ـ ــدن»،
املسؤولية لكاتب ناقش
مقالة تافهة وعديمة ُ
ّ
م ــدى ان ـط ـبــاق م ـقــولــة «امل ـخ ـب ــر امل ـح ــل ــي» على
األك ــادي ـم ـي ــن ال ـع ــرب ال ـعــام ـلــن ف ــي جــامـعــات
َّ
وعلي بصورة خاصة ،موردًا ومستبعدًا
غربية،
حجة بعد أخرى وكأنه يناقش مع نفسه (نشر
املوقع ذاته ّردي عليه) .هذا وحيث وضع كاتب
«امل ــدن» عالمة استفهام على املقولة املــذكــورة
فــي عـنــوان مقالته ،اقتبسها كــاتــب «األخـبــار»
ّ
ّ
تحت عـنــوان حــل فيه التأكيد محل التساؤل،
ِّ
على نسق اتـهــامــات التخوين املـحــرضــة على
ِّ
واملمهدة لها ،إن لم يكن لإلعدامات
االعتداءات
أو االغتياالت.
وبعد ديباجة طويلة ومتعجرفة أخبرنا فيها
الكاتب ّ
عما ّلديه من «حساسية مفرطة تجاه
ن ـمــوذج املـثــقــف ال ـب ــرج ــوازي عـمــومــا وطبعته
ّ
ٌ
(عجيب حقًا هذا «املاركسي
املتغربة خصوصًا»
البائس» الــذي لديه «حساسية مفرطة» تجاه
صـنــف اجـتـمــاعــي بمجمله ينتمي إلـيــه أغلب
ّ
منظري املاركسية ،بدءًا من ّ
مؤس َسيها!) ،وقبل
ّ
ْ
خالصة لخص فيها مقاله بعبارة «قل لي كيف

ُ
تكسب عيشك ،أقل لك من أنت ،وماذا ستقول»،
وه ــي ع ـب ــارة م ـس ـت ـمـ ّـدة م ــن «م ــادي ــة» شــديــدة
االب ـتــذال ،تضع جميع العاملني فــي جامعات
ّ
ّ
غربية في سلة واحدة (ومنهم بعض أبرز كتاب
«األخبار») ،بني تلك الديباجة وهذه الخالصة،
ً
ّ
خصص الكاتب ملناقشتي مباشرة عددًا قليال
جدًا من الكلمات وذلك الفتقاره للحجج.
ُ
بــدأ تناوله لــي شخصيًا ،بالقول إنــه «كشف»
(كأنه سـ ّـر) عن مشاركتي من خالل مؤسستي
الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة« ،مـ ـعـ ـه ــد الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات ال ـش ــرق ـي ــة
واألفــري ـق ـيــة» (س ـ ــواس) فــي جــامـعــة ل ـنــدن ،في
«بــرنــامــج لـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع الـبــريـطــانـيــة غايته
تدريب جنود جاللة امللكة على ّ
كيفية التعامل
َ
ّ
ثقافية عندما تأخذهم مهماتهم
بحساسية
إلى زيــارات (عمل) في البالد العربية» .وأشار
ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،إلـ ــى «ف ـض ـي ـحــة أكــادي ـم ـيــة»
ّ
ُشــكـلـتـهــا مـقــالــة وجــدهــا عـلــى اإلن ـتــرنــت ،وقــد
ن ـشــرت بـتــاريــخ ( 19/7/24ول ـيــس  7/25كما
ك ـتــب) ف ــي صـحـيـفــة «مــورن ـي ـنــغ س ـت ــار» ،الـتــي
تصدر عن بقايا أحد أجنحة الحزب الشيوعي
الـبــريـطــانــي .ه ــذا ول ــم ُيـشــر نــاقــدي إل ــى املـقــال
ال ــاح ــق ،ال ــذي أص ـ َ
ـدرت ــه ال ـجــريــدة ذات ـهــا بعد
خمسة أيام ( )7/29للتعويض عن الخطأ الذي
ّ
ارتكبته ،وذلك إثر التواصل معي واالطالع على
حقيقة األمر .وقد وضعت املقال الثاني بصورة
ب ــارزة على صفحة املـقــال األول على موقعها،
بحيث يراه كل من يفتح هذه الصفحة.
وم ــا دام ه ـ ّـذا امل ــوض ــوع قــد أث ـيــر ،فـهــي فرصة
ل ــي ألن أوضـ ــح هـنــا م ــا أوض ـح ـتــه للصحيفة
املــذكــورة .لقد فــاز معهدي بمناقصة أطلقتها
وزارة ال ــدف ــاع الـبــريـطــانـيــة إلل ـقــاء مـحــاضــرات
فــي تــاريــخ وسـيــاســة واقـتـصــاد ث ــاث مناطق
م ــن ال ـع ــال ــم ،م ـن ـهــا الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط .وي ـتــابــع
املحاضرات بعض الجنديات والجنود وضباط
ّ
الصف واالحتياطيني ،حيث إن التسجيل فيها
متاح ملــن شــاء مــن هــذه الفئات ،وال ّيحضرها
العالية وصــنــاع القرار
أي من أصحاب الرتب ّ
العسكري ـ ناهيكم من صناع القرار السياسي
ّ
ّ
ّ
الذي تشكل القوات املسلحة أداة لتنفيذه ،إل في
الديكتاتوريات العسكرية.
ُ
سررت لفوز معهدي باملناقصة،
والحقيقة أنني
وهـ ــو م ـش ـهــور ب ـي ـســاريــة ج ـس ـمــه ال ـتــدري ـســي
ومناهضته لإلمبريالية وللصهيونية (إلــى
ّ
حد أن الصهاينة أطلقوا عليه تسمية «معهد
الالسامية» لعبًا على أحــرف «س ــواس») .فمن
األفـضــل بكثير أن يـتـعـ ّـرض جـنــود وجنديات
جاللتها إل ــى مـحــاضــرات نــاقــدة لإلمبريالية
ونابذة للعنصرية ،من أن ّ
يتعرضوا إلى تثقيف

يميني عـنـصــري مــن ط ــرف إح ــدى الجامعات
املعروفة بيمينية جسمها التدريسي ّ
(أرجــح
أن معهدي فاز باملناقصة ،ألنه طلب مبلغًا ّ أقل
ّ
مما طلبه املنافسون بما يتناسب مع التقشف
ّ
السائد) .وقد أتى ذلك في وضع تميز باحتمال
ّ
«العمال» البريطاني (الذي
قوي لوصول حزب
أنتمي إليه) إلى السلطة تحت قيادة مشهورة
بمناهضتها لإلمبريالية وللصهيونية ،بل
وللرأسمالية عمومًا.
ف ـم ــن ب ــدي ـه ـي ــات ال ـع ـم ــل الـ ـيـ ـس ــاري ال ـن ــاض ــج،
اس ـت ـغ ــال أي فـ ــرص ت ـت ـيــح م ـخــاط ـبــة ق ــواع ــد
ّ
الـقــوات املسلحة وتوعيتها ضــد استخدامها
ألجل مصالح رأسمالية وإمبريالية متعارضة
مع مصالح الفئات الشعبية التي تنتمي إليها.
ّ
تضم في املجتمعات
والحال ،أن تلك القواعد
ّ
كافة نسبة عالية من أكثر الفئات فقرًا وتعرضًا
لالضطهاد (كــالـســود فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة).
وقــد روى لي صديقي نعوم تشومسكي كيف
كــان املناهضون لحرب فيتنام ،وك ــان هــو من
أبرزهم ،يسعون قصارى جهدهم للتواصل مع
الجنود .روى لي ذلك عندما سألته ّ
عما حدا به
إلــى قبول دعــوة إللقاء محاضرة في أهــم كلية
حربية أميركية .وقد يعجب الناس في بلداننا
مــن حـصــول مـثــل ه ــذه األمـ ــور الـتــي يستحيل
ّ
تصورها في ظل أنظمتنا االستبدادية.
ُ
وق ـ ــد ت ـح ـق ـقــت ف ــي ت ـجــرب ـتــي ال ـش ـخ ـص ـيــة مــع
ّ
البريطانيني مـ ّـمــا أك ــده تشومسكي عــن كــون
ّ
بعض أفراد القوات املسلحة األميركية منفتحني
على اآلراء املناهضة لإلمبريالية ،وهو ما ّ
يؤدي
ببعضهم إلى كشف ما يرفضه ضميرهم وإلى
ّ
أش ـكــال أخ ــرى مــن الـتـمـ ّـرد إزاء شــتــى الـحــروب
ّ
«الـ ـ ـق ـ ــذرة» .م ــا ق ــال ــه تـشــومـسـكــي كـ ــان يـتـعــلــق
ب ـتــامــذة كـلـيــة ي ـت ـخـ ّـرج مـنـهــا ك ـبــار الـضـبــاط،
فكم باألحرى أن ينطبق على القاعديني الذين
التقيت بهم في تجربتي .وقــد وجــدت بالفعل
لدى بعضهم ترحيبًا حارًا بمحاضراتي التي
شملت نـقــد املـنـطــق االسـتـشــراقــي العنصري،
ورهــاب اإلســام (اإلسالموفوبيا) ،واالستيالء
الصهيوني على فلسطني ،وتبعية بريطانيا
لــإم ـبــريــال ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ،وخ ـ ــوض الــدول ـتــن
الحليفتني حــروبــا مـ ّ
ـدمــرة فــي الـشــرق األوســط
سعيًا وراء ال ـثــروة النفطية ،ونفاقهما باسم
حقوق اإلنـســان والـنـســاء ،بينما تـتــواطــآن مع
أسوأ األنظمة االستبدادية في املجالني.
كـ ــذلـ ــك ،ش ــرح ــت فـ ــي م ـح ــاض ــرات ــي أن األزم ـ ــة
ال ـثــوريــة ال ـتــي انـفـجــرت فــي املـنـطـقــة الـعــربـيــة،
ّ
م ـن ــذ ع ـ ــام  ،2011ال ح ـ ــل ل ـه ــا س ـ ــوى بـتـغـيـيــر
اجتماعي وسياسي جذري في طبيعة األنظمة

واع ـت ـن ــاق س ـيــاســات اجـتـمــاعـيــة واق ـت ـصــاديــة
نقيضة لوصفات صندوق النقد الدولي التي
ّ
تضمنته
تدعمها الحكومات الغربية .كل ذلك
امل ـحــاضــرات الـتــي ألقيتها عـلــى الـعـشــرات من
أف ــراد وزارة الــدفــاع البريطانية ،ولــم يمتعض
مـنـهــا س ــوى نـفــر قـلـيــل م ــن الـيـمـيـنـيــن كتبوا
احـتـجــاجــا عـلــى آرائـ ــي الـيـســاريــة «املـتـطـ ّـرفــة»،
وطالبوا بتنحيتي من البرنامج (وقد يحصل
ذل ــك ،وال سيما بـعــد ف ــوز الـيـمــن الـكــاســح في
االنتخابات النيابية األخيرة).
والـعـبــرة هنا ال تحتاج إل ــى ش ـهــادة عليا في
االستراتيجية الثورية :فإن التعامل األكاديمي
م ــع ٍّ
أي م ــن م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة ال ـب ــرج ــوازي ــة،
ولـيـســت وزارة ال ــدف ــاع أسـ ــوأ ف ــي ه ــذا املـجــال
ُ
مــن وزارة الـخــارجـيــة (ال ـتــي ت ـشــرف عـلــى بيع
األسـ ـلـ ـح ــة) ،أو ح ـتــى م ــن وزارة الـتـعـلـيــم (إذ
أن مــؤس ـســات الـتـعـلـيــم لـيـســت «أذرع ـ ــا ناعمة
ّ
الغربية السافرة» وحسب ،كما جاء
للهيمنة
َ
ف ــي مـقــدمــة مـهـنــدس صـفـحــتــي الـتـشـهـيــر ،بل
هي «أذرع ناعمة» للهيمنة الطبقية في الدول
كــافــة) ،إن التعامل مــع أي مــن هــذه املؤسسات
يعتمد املــوقــف منه على طبيعة التعامل :هل
يخدم األجـنــدة اإلمبريالية و/أو الطبقية ،أو
يستفيد مــن «الـحــريــة األكــاديـمـيــة» (تـلــك التي
يسعى الصهاينة وأصــدقــاؤهــم سعيًا حثيثًا
ّ
وراء تقويضها ،في ما يتعلق بنقد الصهيونية
في شتى البلدان الغربية ،وال سيما بريطانيا)
ّ
كي يبث فكرًا مضادًا للسياسات ُالتي تعمل بها
تلك املؤسسات؟ هذا هو السؤال املجدي ،خالفًا
لـلـمــوقــف الـصـبـيــانــي م ــن تـحــريــم أي تــواصــل
مع الجنديات والجنود دون سواهم ،وكأنهم
شياطني.
بعد هذا الشرح للمحاضرات التي أشارك في
إلقائها مــن خــال معهدي ،أنتقل إلــى سائر
م ــا ج ـ ّـاء بـخـصــوصــي ف ــي امل ـق ــال األول .وقــد
قال عني كاتبه« :كان قد ّ
قدم أوراق اعتماده
مبكرًا للصهيونية العاملية مــن خــال نشره
كتابًا متخمًا باالنحياز والتسطيح والرداءة
العلمية عــن ال ـعــرب وال ـهــولــوكــوســت» .فعدا
الـتـبـ ّـجــح امل ـفــرط ال ــذي ي ـنـ ّـم عـنــه ه ــذا الـحـكــم،
ّ
يــت ـض ــح ت ـمــام ــا أن ك ــات ـبــه ل ــم ي ـق ــرأ ال ـك ـت ــاب،
ب ــل يـجـهــل ع ـنــوانــه بــالـعــربـيــة وه ــو «ال ـعــرب
وامل ـح ــرق ــة الـ ـن ــازي ــة» .ولـ ــو قـ ـ ــرأه ،ل ـ ــرأى على
صفحاته األولــى إشــادة قوية به من عدد من
ّ
األخصائيني في املسائل التي تناولها
أبــرز
الكتاب ،ومنهم رشيد خالدي واملأسوف عليه
نصير ع ــروري ،اثـنــان مــن أب ــرز األكاديميني
الفلسطينيني العاملني فــي جامعات غربية

()Obey street art campaign

بعد إدوارد سعيد ،أشهرهم على اإلطالق.
وب ــدل االط ــاع على الـكـتــاب ،بحث كاتبنا عن
ً
نقد لــه على اإلنـتــرنــت ،فــوجــد مـقــاال استشهد
ّ
بــه بغية إعـطــاء انطباع بسعة االط ــاع وعمق
التفكير ،فأحال ّ
القراء إلى «نقد أستاذ التاريخ
ّ
األوروبـ ـ ــي جـيـفــري ه ـيــرف لـلـكـتــاب ف ــي مجلة
«نيو ريبابليك» األميركية» .وقــد وصــل بؤس
الكاتب إلى ّ
حد عدم قراءة النقد الذي استشهد
به ،والذي ينطلق من موقف صهيوني صريح،
ال لبس فيه .والـحــال أن هيرف مــن الصهاينة
األم ـيــرك ـيــن املـحــافـظــن ال ـج ــدد ،وم ــؤل ــف أحــد
ُ
الـكـتــب الـتــافـهــة الـتــي ت ـص ـ ّـور ال ـعــرب كأنصار
للنازية.
ّ
ثــم أض ــاف عــنــي ن ــاق ــدي« :وق ــد س ــارع وقتها
لتقديم نفسه مرشدًا من خالل مقابلة أجراها
م ــع ي ــوم ـ ّـي ــة «مـ ـع ــاري ــف» اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة» .هنا
ّ
أيضًا ،يتضح أنــه لم يقرأ ما استشهد بــه ،إذ
أدل بــأي مقابلة للصحيفة املذكورة،
أنني لم ِ
بل أجبت هاتفيًا عن أسئلة مراسل في برلني
ل ـي ــوم ـ ّـيــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة أخ ـ ــرى ه ــي «ي ــدي ـع ــوت
أح ـ ــرون ـ ــوت»ّ ،
ردًا ع ـلــى ال ـ ـتـ ـ ّ
ـذرع الـصـهـيــونــي
باملحرقة .أقــول إن ناقدي لم يقرأ املقابلة ،إذ
أن ذلــك كــان بوسعه تمامًا لسبب بسيط هو
َ
أن صحيفتي «األخ ـب ــار» و«ال ـقــدس الـعــربــي»
نشرتا ترجمة عربية كاملة للمقابلة (بتاريخ
 .)2010/05/12هذا ولم يخطر في بال ناقدي
أن يتساءل كيف استمرت صحيفة «املمانعة»
بامتياز ،في نشر مقال تلو مقال لكاتب ّ
«قدم
ّ
العاملية»!
أوراق اعتماده مبكرًا للصهيونية
ث ــم خ ـلــص ن ــاق ــدي« :كـ ــان طـبـيـعـيــا ب ـعــدهــا أن
يصبح من عتاة الداعمني فكريًا للربيع العربي
(املــزعــوم) في هجمته على سوريا ،مستخدمًا
ّ
ّ
والقطرية ودور النشر
التروتسكية
كل املنابر
األم ـيــرك ـيــة لـ ـ ّ
ـذم ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري ،والـتـنـظـيــر
لـثــورات الـعــرب املـلـ ّـونــة ،وأسـبــاب انتكاساتها
الالحقة ،مقدمًا نفسه دائمًا مفكرًا ذا توجهات
ي ـســاريــة» .والـحـقـيـقــة ،أن سـخــافــة ه ــذا الحكم
اآلخ ـ ــر وعـ ـ ـ ــداءه ال ـس ــاف ــر ل ـل ـس ـي ــرورة ال ـثــوريــة
العربية الـجــاريــة منذ تسع س ـنــوات ،وخلطه
بــن «س ــوري ـ َـا» وال ـن ـظــام الـ ـس ــوري ،وجـهـلــه أن
أهم املنابر القطرية ،أال وهي قناة «الجزيرة»،
ّ
اسـتـضــافــت بـعــض كــتــاب «األخ ـب ــار» ع ــددًا من
املـ ـ ـ ّـرات (وفـ ــي ال ــدوح ــة ب ــال ــذات) ي ـفــوق بكثير
استضافتها لي النادرة جدًا (وفي لندن فقط)،

ّ
كلها أمور بغنى عن املزيد من التعليق.
ّ
صاحب املقال الثاني املخصص لهجائي،
أما
َ
َ
فـقــد اع ـت ــرف فــي آخ ــر مـقــالــه بـصـعــوبــة املـهـمــة
ّ
عصي
التي أنيطت به« :نموذج جلبير األشقر
عــن الـنـقــد ،بــل حـصــن ل ـل ـغــايــة ،...وم ــن الخطر
االشتباك معه» .هذه املصارحة جعلتني أشفق
على كاتبها وأتناول ما ّكتب بروح مرحة ،وال
ّ
سيما أن ما ساقه في حقي من اتـهــامــات ،هو
مــن األك ـثــر فـكــاهــة بــن الـتــي تـعـ ّـرضــت لـهــا في
ّ
حياتي السياسية .فقد اتهمني الكاتب بأنني
«دافعت» عن «جبهة فتح الشام ـ النصرة» في
أحد مقاالتي في «القدس العربي» (يذكر تاريخ
 2016/10/19بينما يقتبس من مقال بتاريخ
 .)10/14بيد ٌأن االقتباس الذي أتى به ،هو بكل
وضوح وصف ملوقف «املعارضة السورية» في
التمييز بني «النصرة» و«داعش» ،وال ّ
يعبر عن
رأيي في الجبهة املذكورة.
ث ــم ت ـس ــاءل ال ـكــاتــب «ومل ـ ــاذا ع ـلــى االش ـتــراكــي
التقدمي أن يطالب بوجود أميركي على أرض
ســوريــا فــي اللحظة الـتــي يــديــن فيها الــوجــود
األجنبي التابع لألسد؟» .وأتساءل أي اشتراكي
تـقـ ّـدمــي قـصـ َـد ،إذ أنـنــي لــم أطــالـ ّـب قــط بوجود
أميركي على أرض سوريا ،بل حذ ّرت منذ بداية
االنتفاضة السورية من طلب التدخل العسكري
ال ـغ ــرب ــي ،وذل ـ ــك ف ــي م ـق ــال ن ـشــرتــه «األخـ ـب ــار»
بتاريخ «( 2011/10/16ســوريــا :بني العسكرة
والتدخل العسكري وغـيــاب االستراتيجية»).
هــذا وأحــد أكثر املـقــاالت انتشارًا بــن مقاالتي
األس ـبــوع ـيــة ف ــي «ال ـق ــدس ال ـع ــرب ــي» ،وعـنــوانــه
«سوريا واالحتالالت الخمسة» (،)2018/03/14
ّ
يبدأ بالتأكيد على «أن سوريا اليوم تئن تحت
وطأة خمسة احتالالت أجنبية ،هي بترتيبها
زمنيًا حسب تاريخ بدئها :إسرائيلي وإيراني
وأميركي وروسي وتركي».
ثم يأخذ ّ
علي ناقدي أنني «لم (أنظر) إلى خطر
اس ـت ـمــرار اإلخـ ــوان فــي م ـصــر» ،بــل داف ـعــت عن
ّ
محمد مرسي فــي الحكم بحجة أنه
اسـتـمــرار
ُ
«انتخب بصندوق» ،وأنني «لــم (أدرك) وضع
الجيش في بناء الدولة املصرية» .فأحد أمرين:
ّ
ّ
املخصصني
كتابي
إما أن الكاتب لم يقرأ أي من
لـلـسـيــرورة الـثــوريــة العربية («الـشـعــب يريد»
و«انـتـكــاســة االنتفاضة الـعــربـيــة») ،وال سيما
ال ـثــانــي الـ ــذي ك ـ ّـرس ــت قـسـمــه األك ـب ــر للتجربة
ً
املصرية وصــوال إلــى استيالء العسكر بقيادة

من بديهيات
العمل اليساري
الناضج،
استغالل أي
فرص تتيح
مخاطبة
قواعد ّالقوات
المسلحة
وتوعيتها ضد
استخدامها
ألجل مصالح
رأسمالية
وإمبريالية

عبد الفتاح السيسي على الحكم ،أو أنه قرأهما
ولــم يفهم مــا قــرأ .ولست أدري أي االحتمالني
أسوأ بالنسبة إلى من ّيدعي نقد الكتب.
ّ
ف ــي م ـس ـت ـهــل امل ـق ــال ـت ــن ال ـه ـج ــائ ـ ّـي ـت ــن ،كشف
مهندسهما سـبــب حملته عـلــى ال ـن ــدوة التي
كــان مزمعًا أن أحييها مـســاء يــوم صدورهما
فــي «األخ ـب ــار» .وهــي حملة انــدرجــت بوضوح
فــي تـ ّ
ـأســف املـهـنــدس عـلــى األوقـ ــات «املظلمة»
الـتــي تشهدها كــل مــن ب ـيــروت وب ـغــداد حسب
قوله ،وفيه إشــارة واضحة إلى موقفه املضاد
لالنتفاضتني العراقية واللبنانية .فقد خشي
مــن أن أخـ ّـصــص ن ــدوت ــي ،ال ـتــي ك ــان عنوانها
اللبنانية» ،إلدانة
«السياق اإلقليمي لالنتفاضة
ّ
دور النظام اإليراني في البلدين .بل ظنني من
«العائدين فجأة إلــى مالعب ّ
الصبا» من أجل
ذلك تحديدًا ،وكأنني ُ
عدت بصورة «مفاجئة»
بعد نفي طويل كالذي نأى برئيس الجمهورية
اللبنانية الحالي عن لبنان لسنوات عديدة ،إثر
ّ
شــنــه «ح ــرب تـحــريــر» ضــد الــوجــود العسكري
السوري ،هذا الرئيس الحالي نفسه الذي غدا
الطائفي وال ـكــاره للفلسطينيني
هــو وصـهــره َ
والسوريني حليفي «املمانعني» بامتياز.
خـتــامــا ،وإلرواء غليل مهندس هجائي حول
سبب زيارتي األخيرة ،فليعلم أنني أتيت هذه
َ
ّ
الدراسات
املرة تلبية لدعوة من ِقبل «مؤسسة ّ
ُ
الفلسطينية» للمشاركة في اجتماع مثلت فيه
ُ
ساهمت
«مركز الدراسات الفلسطينية» ،الذي
ُ
وتوليت
في تأسيسه في معهدي في عام 2012
رئاسته حتى العام املاضي.
■■■

ّرد على ّ
الرد
األستاذ جلبير األشقر يستسلم لحالة من البارنويا،
ّ
لنرجسيته املجروحة أن تنسج نظرية مؤامرة
ويترك
ّ
الضحية… من حقه
كاملة ،يعطي لنفسه فيها دور
الــدفــاع عن نفسه طبعًا ،والــرد على منتقديه ،ولطاملا
كانت صفحات «األخبار» مفتوحة للجدل واالختالف.
لكن ليس مــن الـجــديــة فــي شــيء أن يـتـصـ ّـرف مفكر
مرموق مثل طفل مذعور يهرع باكيًا إلى حضن ّأمه،
خوفًا من «الصبية الــزعــران» الذين يؤرقون وجــوده.
في مواجهة الجداالت الحاسمة ،يلجأ بعض ضعفاء
الـحـجــة ،إل ــى اسـتــراتـيـجـيــة دفــاعـيــة بــائـســة هــي رمــي
املنتقدين بتهم «التشهير» و«الـتـحــريــض» ّو«تحليل
الدم» :هذا كسل فكري في أفضل األحوال ،وقلة أمانة،
ّ
تـتــوخــى أبـلـســة مــن يخالفنا فــي الـ ــرأي ،وال نـجــد ما
نرد به عليه إال محاولة إسكاته أو ابتزازه أو إعدامه
معنويًا (على قاعدة :نحن التقدميون «األخيار» ،وهو
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احتياط يعقوب عميدور ،بــأن «ثمة معقولية
متزايدة لحدوث استفزازات من جانب إيــران،
وب ــدءًا مــن منتصف ع ــام  2020هـنــاك احتمال
حدوث مواجهة جـ ّـراء ازديــاد النشاط اإليراني
لـتـجـمـيــع مـ ــواد ان ـش ـط ــاري ــة .وهـ ــذا م ــا يـفــرض
استعدادًا عسكريًا إسرائيليًا ملعالجة مستقلة.
املطلوب االستعداد ألسوأ السيناريوهات بما
فيها قرار إسرائيلي للمبادرة إلى حرب وقائية
ّ
ضد حزب الله».
ّ
يـحــلــق األش ـقــر ف ــوق جميع ه ــذه املـعـطـيــات ،ال
ّ
يــأتــي حــتــى عـلــى ذك ــره ــا ،وي ــرن ــو بـنـظــره إلــى
البعيد ،حيث ستستأنف «السيرورة الثورية»
بمعزل عن القوى القديمة «املـضــادة للثورة»،
حتى ولــو كانت على حافة الحرب مع أميركا
ّ
املعنية
وإسرائيل .ولكن ّأية ثورة هي تلك غير
بالصراع مع إسرائيل والهيمنة األميركية على
املنطقة وشعوبها ومقدراتها؟
ال ب ـ ّـد ملــن ق ــرأ ن ـصــوص جلبير أش ـقــر األول ــى،
وعرف ّ
حدة تصنيفاته للقوى السياسية التي
تقف مبدئيًا على األقــل في املعسكر نفسه في
مــواج ـهــة أم ـيــركــا وإس ــرائ ـي ــل أن ي ـنــدهــش ّمن
تعاطفه مع خصوم أيديولوجيني ودعاة تدخل
أم ـيــركــي ف ــي لـبـنــان وامل ـن ـط ـقــة ،كـلـقـمــان سليم
ومكرم رب ــاح .الــرجــان ال يخفيان قناعاتهما،
ولـ ــم ي ـ ـتـ ـ ّ
ـرددا ف ــي ت ـقــديــم م ــداخ ــات ف ــي ن ــدوة
لــ«مــركــز واشـنـطــن ل ــدراس ــات ال ـشــرق األدن ــى»،
املـ ـع ــروف ب ـكــونــه م ــرك ــز ال ـل ــوب ــي اإلســرائ ـي ـلــي
َ
ّ
فــي ال ــوالي ــات املــت ـحــدة ،طــالـبــا فيها واشنطن
بتكثيف ضغوطها على حزب الله وحلفائه .من
ّ
صنف الحزب الشيوعي على أنه «ستاليني»،
وال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ـق ــوم ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة ع ـل ــى أن ـهــا
«بــورجــوازيــة صغيرة ومـتــذبــذبــة» والحركات
اإلسالمية باعتبارها رجعية جوهريًا ،أضحى
اليوم يتضامن مع أيتام رامسفيلد وبولتون
في مواجهة من يطالب بالتصدي ألطروحاتهم!

«الشرير» نصير االستبداد وعدو الحرية واالختالف).
غير املباشرة ،واإلرهاب الفكري في أبهى
إنها الرقابة ّ
حللهما! يتجلى نهج الضعفاء هذا ،في طريقة تناول
األشقر ملنتقديه ،فتصور له ّ
مخيلته املحمومة أن هناك
غرفة ّ
سرية تحوك املــؤامــرات عليه .ال يشير األشقر
ّ
بــاالســم هـنــا إل ــى الــزمـيــل بـيــار أب ــي صـعــب ،علمًا أنــه
سبق أن ّ
سماه ورشقه بسلسلة من التهم الخطيرة
في مقالة متوترة ،نشرتها جريدة عربية تصدر من
لـنــدن .كــا ليس هـنــاك «مـهـنــدس» خفي للملف الــذي
نشرته «األخ ـب ــار»! عملنا كعادتنا على فتح نقاش
ّ
حــول مسائل حيوية .وكتابنا ليسوا أدوات ،أو دمى
ّ
تحرك خيوطها يد شريرة خفية .كل منهم يكتب ما
ّ
ويتحمل مسؤولية كتاباته .أما
تمليه عليه قناعاته،
الزميل بيار أبي صعب ،فلم يكتب إال تغريدة واحدة
م ــن  280ح ــرف ــا ،ال تـسـتـحــق ك ــل ه ــذه الـهـسـتـيــريــا!
تغريدة هادئة وصادقة ،استبق فيها املحاضرة التي
كان من ُامل َ
زمع تقديمها ،تتساءل حول منهج جلبير
األشقر وأطروحته ،وكيفية وضعه االنتفاضة اللبنانية
في سياق «الربيع العربي» .ولكي نعرف أكثر ،تدعو
التغريدة إلى متابعة املحاضرة ومناقشة أطروحاتها
إذا لــزم األم ــر .هــذا على حـ ّـد علمنا ،أبسط حقوق أي
شخص فــي سـيــاق سـجــال ديـمـقــراطــي .أم ــا أن يرى
مـفـكــر «ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي» ف ــي ذل ــك ت ـحــري ـضــا ،فتلك
مشكلته .وأن يـقــوم بتركيب نظرية مــؤامــرة كاملة،
يـحـ ّـمـلـنــا فـيـهــا آراء م ــواق ــف مسبقة م ــن الـتـحــركــات
الشعبية ضد االستبداد ،ويستقرئ «نياتنا الخفية»،
فهذا ليس من الحوار الديمقراطي ،وال من املنهج العلمي
والعقالني واألكاديمي في شيء .لسنا مسؤولني عن
تهويمات األشقر أو سواه ،وعن قيامه باملصادرة على
أفكار الناس وسلوكهم ،من خالل نفسيته املذعورة.
وليس فــي ثقافتنا ومراجعنا وتاريخنا وأدائ ـنــا ،ما
يوحي بأننا ندعو إلى إلغاء الرأي اآلخر أو التحريض
على أصحابه .وكنا سنكون أول الحاضرين إلى مكان
املحاضرة ،لوال إلغاؤها املفاجئ .وفي السياق نفسه،
مــن غـيــر املـنـصــف ،بــل مــن الـجـهــل املــدقــع أن ُيسقط
جلبير األشقر على زميلنا مواقف سياسية ال تشبهه
من االنتفاضات العربية… هذا تزوير ،وهذا ّجهل ،بل
عجز عن النظر إلى ّ
التدرجات اللونية لواقع معقد .هذه
ّ
ّ
قلة أمانة مؤسفة حني تصدر عن مفكر ينتمي إلى
ّ
مشروع ّ
التقدم والتغيير .لعل الخالف األساسي بيننا،
َ
ّ
أننا نتعامل مع معركتي التحرر والتحرير كوجهني
ّ
ومصيرية واحدة ،وأننا ال نفصل بني
لقضية سياسية
النضاالت املطلبية والطبقية والتقدمية والديمقراطية،
وبني التصدي للمصالح االستعمارية ورفض أشكال
التبعية كــافــة… فيما «ضحيتنا» املزعومة ال تمانع
من التحالف مع اإلمبريالية ،من أجل أن تنصرنا في
معركة «التقدم» و«التغيير» في مجتمعاتنا العربية.
«التحرير»

