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ثقافة وناس

ثقافة وناس

وثائقي
ُيخطئ كثيرون باعتقادهم أن العداء
ببنية النظام
األميركي البريطاني إليران مرتبط
الحالي وسياساته في المنطقة ،أو ّأنه نتاجٌ
ّ
لحرص اإلمبراطورية على تمتع الشعب
ّ
بالديمقراطية وسعيًا لتحريره من
اإليراني
ّ
ّ
المزعومة .يعرف ّاإليرانيون ذلك
الديكتاتورية ّ
تمامًا ،وهم تعلموا من درس التاريخ البليغ
في عام  1953عندما تواطأت المخابرات
األميركية والبريطانية مع عمالئها في
الداخل على تنفيذ انقالب أطاح بحكومة
ّ
ّ
ديمقراطيًا .تفاصيل ذلك
مصدق المنتخبة
االنقالب لم تعد ّ
المخابرات
أفرجت
فقد
ًا،
سر
ُ ّ
ّ
ودونت
األميركية عن وثائق ّمن تلك الفترة،
عنها ٌ
كتب ممتازة ،لكن وثائقي «انقالب »53
ّ
البريطانيون منع عرضه ،يمنح
الذي يحاول
جيلنا الذي ال يقرأ كثيرًا فرصة استعادة تلك
المرحلة من خالل عمل بصري مشغول بكثير
من العناية والشغف

ّ
ّ
وثائقية سابقة لسرد الحكاية
أرشيفية كثيفة وأفالم
يستند الشريط إلى مادة

الغربية على محمد ّ
بريطانيا تحاول منع عرض الشريط الذي يستعيد المؤامرة ّ
مصدق

ّ
ّ
«انقالب  ...»53اإليرانيون استوعبوا درس التاريــخ جيدًا
سعيد ّ
محمد
ت ـف ـت ـق ــد ال ـت ـغ ـط ـي ــة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
ت ـه ـي ـم ــن ع ـل ـي ـه ــا األجـ ـنـ ـح ــة ال ـف ـك ـ ّ
ـري ــة
للنخب الــرأسـمــالـ ّـيــة الـحــاكـمــة بشكل
ّ
ّ
فتقدم
متعمد إلــى أي عمق تاريخي،
األح ـ ــداث عـلــى صـيـغــة ج ــزر مـنـعــزلــة،
مـنـفـصـلــة ع ــن سـيــاقــاتـهــا والـعـنــاصــر
الفاعلة فيها ،وتصاغ بخطاب مجتزأ
ومـ ــزدوج املـعــانــي ـ ـ ـ كـلـمــات أو صــورًا
سـ ـ ّـيـ ــان ـ ـ ـ ـ ف ـي ـمــا ت ـس ـت ــذك ــر ال ـل ـح ـظــات
ال ـتــاري ـخـ ّـيــة ـ ـ ـ ع ـنــد ال ـحــاجــة ـ ـ ـ غــريـبــة
مبتسرة ،كأنها من كوكب آخــر حيث
فـعــل أنـ ــاس غــريـبــو األط ـ ــوار األش ـيــاء
بشكل مختلف .تتضافر تلك التغطية
ب ـ ــال ـ ـض ـ ــرورة م ـ ــع ج ـ ـهـ ــود م ـم ـن ـه ـجــة
ملـخـتـلــف ال ـج ـهــات امل ـع ـنـ ّـيــة بالتعليم
وال ـت ـن ـش ـئ ــة االج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة تـسـتـهــدف
تشجيع الجمهور على عــدم التفكير
ّ
تاريخيًا ،واالكتفاء بعيش
في عاملنا
اللحظة اآلن – هنا ،ال على حقيقتها،
ب ــل دائ ـم ــا ك ـمــا ُيـ ـ ــراد ل ـهــم أن ي ــروه ــا.
ً
ك ـث ـيــرون م ـثــا يـعـتـقــدون ب ــأن ال ـعــداء
األميركي ـ البريطاني إليــران مرتبط
بـبـنـيــة ال ـن ـظ ــام ا ّل ـح ــال ــي وس ـيــاســاتــه
َ
في املنطقة ،أو أنــه ت ِركة مرحلة ثورة
 1979وأزمة رهائن السفارة األميركية
ّفي طهران التي استمرت  444يومًا ،أو
ٌ
نتاج لحرص اإلمـبــراطـ ّ
ـوريــة على
أنــه
ّ
ّ
تمتع الشعب اإليراني بالديمقراطية
وس ـع ـيــا ل ـت ـحــريــره م ــن «االس ـت ـب ــداد»
ّ
ّ
يكتاتورية وحكم «والية الفقيه»،
والد
األوسط
ومنح شعوب منطقة الشرق
ّ
الـ ـف ــرص ــة ل ـل ـت ـع ــاي ــش ب ـ ـسـ ــام ي ـق ــض
ّ
مـضـجـعــه ح ـص ـرًا ال ـت ـســلــح اإلي ــران ــي.
ّ
لـكــن الـتــاريــخ – كـمــا يعلمنا مــاركــس
– سـيــرورة دائـمــة ال تـتــوقــف ،تترابط
فـيــه األحـ ــداث بــن املــاضــي والـحــاضــر
وت ـت ـش ــاب ــك األس ـ ـبـ ــاب وال ـن ـت ــائ ــج فــي
أن ـس ــاق تحكمها ع ــاق ــات وتـفــاعــات
ي ـم ـك ــن الـ ـقـ ـب ــض ع ـل ـي ـه ــا وت ـح ـل ـي ـل ـهــا
وإجـ ـ ــراء امل ـق ــارن ــات بـشــأنـهــا وال ـب ـنـ ّـاء
عليها إلدارة املستقبل .والحقيقة أنه
ّ
ت ـجــن عـلــى الـ ــذات فــي الـعــالــم الـعــربــي
ق ـبــل اآلخ ــري ــن أن ن ـقــع فــري ـســة سهلة
ل ـل ـت ـغ ـط ـيــة املـ ـغ ــرض ــة ـ ـ ـ ـ ـ أم ـي ــرك ـي ــة أو

مـتــأمــركــة ـ ـ ـ ع ــن إيـ ــران وشـعـبـهــا دون
ّ
بذل ولو أقــل جهد لوضع املسألة في
سـيــاقـهــا ال ـك ـلــي ال ـتــاري ـخــي .وثــائـقــي
«ان ـ ـقـ ــاب  120 ،2019( »53دق ـي ـقــة)
للمخرج البريطاني اإليــرانــي األصــل
تاجي أمـيــرانــي يمنح جيلنا الــذي ال
يقرأ كثيرًا فرصة نادرة لفهم لحظتنا
ّ
اإليرانية املعاصرة – إن جاز التعبير
ّ
– ع ـب ــر اسـ ـتـ ـع ــادة م ــرح ـل ــة مـفـصـلــيــة
مهمة في تاريخ إيران واملنطقة جاءت
ّ
مستمر للعدوان
ضمن مسار تراكمي
اإلمـ ـب ــري ــال ــي الـ ـغ ــرب ـ ّـي إل ـ ــى لـحـظـتـنــا
ال ـ ّـراهـ ـن ــة ،وإن ت ـغ ـ ّـي ــرت ال ـي ــوم بعض
ّ
الفرعية :أي االنـقــاب على
تفاصيله
ّ
ح ـكــومــة رئ ـي ــس وزراء إي ـ ــران مـحــمــد
م ـص ـ ّـدق صـيــف  ،1953م ــا ي ـعــرف في
ّ
«عملية أجاكس»
أروقــة املخابرات بـ
Ajax Operation

ُ
بــال ـســاب ـقــة ال ـتــاري ـخـ ّـيــة امل ـق ـل ـقــة الـتــي
ق ــد يـشـكـلـهــا ان ـت ـص ــار اإلي ــرانـ ـي ــن إن
تحقق ،وانعكاسات ذلك على مصالح
اإلمـ ـ ـب ـ ــراط ـ ـ ّ
ـوري ـ ــة األخـ ـ ـ ـ ــرى ،وأق ــربـ ـه ــا
ق ـنــاة الـســويــس حـيــث مـفـتــاح املــاحــة
الـ ـع ــاملـ ـي ــة .األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون امل ـن ـت ـش ــون
ب ــانـ ـتـ ـص ــاره ــم الـ ـسـ ـه ــل ف ـ ــي الـ ـح ــرب
ّ
العاملية كانوا بدورهم شرعوا بتعزيز

أي من ّ
ّ
تتقدم ّ
منصات
لم
ّ
الستريمنغ األميركية أو البريطانية
ّ
بأي عرض لشراء الشريط
موقعهم ّ
املكرس حديثًا بحكم الواقع
ّ
املــوضــوعـ ّـي ك ـقــوة هيمنة إمبريالية
عــامل ـيــة ،ووراث ـ ــة ال ـن ـفــوذ الـبــريـطــانــي
املـتــراجــع فــي الـشــرق األوس ــط وغـيــره.
وهم عمدوا إلى فرض تواجد لهم على
ّ
اإليرانية منذ عام  1945كجزء
الساحة

■ الحدث
رغ ــم ان ـت ـصــارهــا ،خــرجــت بــريـطــانـيــا
ّ
محطمة مــن الـحــرب العاملية الثانية
ّ
( ،)1945 – 1939ول ــذا ازدادت أهمية
ال ـ ـ ّـدخ ـ ــل ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ت ـت ـح ـ ّـص ــل عـلـيــه
م ــن ن ـفــط مـسـتـعـمــراتـهــا ف ــي الـخـلـيــج
ال ـ ـفـ ــارسـ ــي ،وال س ـ ّـيـ ـم ــا إي ـ ـ ـ ــران ال ـت ــي
يهيمن مــوقـعـهــا اإلسـتــراتـيـجــي على
خطوط الشحن البحري لنقل النفط
ّ
الرخيص من املنطقة إلى العالم .جن
جـنــون الـحـكــومــة الـبــريـطــانـ ّـيــة عندما
ّ
ّ
مصدق رئيس الحكومة
محمد
أعلن
ّ
اإلي ــران ـ ّـي ــة املـنـتـخـبــة دي ـم ـقــراطــيــا في
ع ــام  1951عــن تــأمـيــم صـنــاعــة النفط
اإليــرانـ ّـيــة .فــامـتــاك الـشـعــب اإليــرانــي
ل ـ ـثـ ــروتـ ــه ك ـ ـ ــان ي ـع ـن ــي ح ـت ـم ــا ت ــدن ـي ــا
إضافيًا فــي مستوى عيش الناخبني
ال ـبــري ـطــان ـيــن (ف ــي ع ــام  1950كــانــت
حـ ـ ّـصـ ــة حـ ـك ــوم ــة ص ــاحـ ـب ــة الـ ـج ــال ــة
مـ ــن عـ ــوائـ ــد ش ــرك ــة ال ـن ـف ــط األن ـغ ـل ــو-
إي ــرانـ ـي ــة حـ ــوالـ ــى  51م ـل ـي ــون جـنـيــه
سـتــرلـيـنــي م ـقــابــل  16مـلـيــون جنيه
إ ّ
ّ
اإليرانية ،هذا سوى
تلقتها الحكومة
خ ــط س ـ ـ ّ
ـري ل ـس ــرق ــة ال ـن ـف ــط اإلي ــران ــي
م ــن خ ـ ــال إرسـ ــالـ ــه إل ـ ــى مـ ـص ــاف فــي
الـعــراق ،والتالعب بحسابات الشركة
لـتـقـلـيــل ع ــوائ ــد أه ــل الـ ـب ــاد) ،نــاهـيــك

شارك في
االنقالب
الرئيس
األميركي
دوايت دي
أيزنهاور،
وونستون
تشرشل،
ومصالح
النفط
والشركات،
و«هيئة
اإلذاعة
البريطانية»

ّ
استراتيجية كبرى للسيطرة على
من
ّ
م ــوارد الـنـفــط الـعــاملــيــة ومـنــع شعوب
املستعمرات األوروبـ ّـيــة مــن التحالف
مــع االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي فــي مـعــارك
الـتـحــرر الــوطـنـ ّـي ،وقــد كــان تقييمهم
ّ
مصدق وحكومته
سلبيًا بشأن وجود
في موقع السلطة في طهران.
لــم يـكــن مـصــدق شيوعيًا وال ّ
معممًا
وال ديـ ـكـ ـت ــات ــورًا وال ح ـت ــى م ـع ــادي ــا
ل ـل ـغ ــرب .ولـ ـك ــن ك ـم ــا تـ ـك ــرر األمـ ـ ــر مــع
الــرئ ـيــس عـبــد ال ـنــاصــر وتــأم ـيــم قـنــاة
السويس عــام  ،1956فــإن اإلمبريالية
الـعــاملـ ّـيــة أقلقتها شعبيته الضخمة
ّ
اليسارية ،وتصميمه غير
وتوجهاته
القابل لإلفساد على ضمان استخدام
مـ ــوارد ب ــاده لــرفــع مـسـتــوى معيشة
الشعب اإليراني بعد طول هوان على
يــد املستعمر .وهـكــذا ت ـقـ ّـررت إزاحـتــه
م ــن ال ـس ـل ـطــة ع ـبــر ت ـق ـن ـيــات انـقــابـيــة
م ــن إب ـ ــداع املـ ـخ ــاب ــرات ال ـبــري ـطــانـ ّـيــة،
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت مـ ــألـ ــوفـ ــة ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ب ـع ــدم ــا
ّ
اح ـت ـض ـن ـت ـهــا وعـ ــززت ـ ـهـ ــا املـ ـخ ــاب ــرات

ّ
ّ
األميركية الحديثة التأسيس،
املركزية
ّ
وخصصت لدعمها موازنات ضخمة،
ّ
وحــول ـت ـهــا إل ــى مـنـهــج ع ـمــل إلس ـقــاط
األن ـظ ـمــة امل ـع ــادي ــة لـهـيـمـنــة ال ــوالي ــات
املتحدة حول العالم.
ك ــان ــت أولـ ـ ــى الـ ـخـ ـط ــوات ب ـع ــد تــأم ـيــم
مـ ـص ـ ّـدق ص ـن ــاع ــة ال ـن ـف ــط أن سـحـبــت
بــري ـطــان ـيــا ك ــل كـ ــوادرهـ ــا الـهـنــدسـيــة
والفنية من إيران وأوقفت تصدير قطع
الغيار للمعدات ،وفرضت حظرًا ّ
دوليًا
على النفط اإليــرانــي ،فتراجع اإلنتاج
إلــى مستوى  %4فقط مــن مستويات
الـعــام الـســابــق .نجحت بسبب األزمــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـخــان ـقــة ال ـنــاج ـمــة عن
ذلــك فــي هدفها بإضعاف مصدق من
خالل التسبب بمعاناة كبيرة للناس
ال ـعــاديــن ،ونـشــر ع ــدم االس ـت ـقــرار في
ال ـب ــادّ .
ودب ـ ــرت تــالـيــا عـمـلـ ّـيــة اغـتـيــال
الجنرال محمود أفسهارث ،قائد األمن
ّ
اإليــرانـ ّـي ال ــذي ّ
عينه مـصــدق ،وكلفت
ُش ـق ـي ـق ــة ال ـ ـشـ ــاه ب ـت ـش ـج ـيــع شـقـيـقـهــا
املـتـ ّ
ـردد للموافقة على خطة االنقالب

ومـنــح قــادتــه شرعية دسـتــوريــة .كما
ّ
تمت رشــوة رؤس ــاء تحرير الصحف
ّ
اإليـ ــرانـ ــيـ ــة ل ـن ـشــر مـ ـق ــاالت وأك ــاذي ــب
بـ ــال ـ ـغـ ــة الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرر بـ ـسـ ـمـ ـع ــة مـ ـص ــدق
وح ـكــوم ـتــه أع ـ ـ ّـدت نـصــوصـهــا وكــالــة
ُ
االستخبارات املركزية ،وكانت تنشر
ّ
ّ
بحرفيتها كما تصل من دون
يوميًا
تـعــديــات .وط ــوال ربـيــع وصـيــف عام
 ،1953لــم يـمـ ّـر يــوم واح ــد مــن دون أن
ّ
يندد أحد العمالء صحافيًا ،أو معلقًا
إخباريًا أو سياسيًا برئيس الــوزراء
ّ
مصدق.
ال ـبــري ـطــان ـيــون واألم ـي ــرك ـي ــون كــانــوا
قــد ّأس ـســوا ن ــواة صلبة مــن النشطاء
اإلي ــرانـ ـي ــن ذوي ال ـخ ـب ــرة وال ـك ـف ــاءة
ال ـعــال ـيــة ال ــذي ــن أمـ ـض ــوا سـ ـن ــوات في
تجميع شبكة سرية من السياسيني
اليمينيني املتعاطفني مع االستعمار
وضـبــاط الجيش الطموحني ورجــال
الـ ــديـ ــن وم ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـرري ال ـص ـح ــف وقـ ـ ــادة
عـصــابــات ال ـش ــوارع كــانــت مـخــابــرات
ال ـب ـلــديــن تــدفــع ل ـهــم ش ـهـ ّ
ـريــا ع ـشــرات
اآلالف مـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات فـ ــي ال ـش ـه ــر.
وشملت الــرشــاوى أيـضــا الـعــديــد من
أعـضــاء الـبــرملــان ،والــوجـهــاء األثــريــاء
مستقلة ظاهريًا
وشخصيات دينية
ّ
مـثــل آي ــة الـلــه كــاشــانــي الــنــافــذ (أطـلــق
تصريحات ضد رئيس الوزراء ،اتهمه
فـيـهــا بــالـخـيــانــة وان ـت ـه ــاك الــدس ـتـ ّـور
وعـ ـ ـ ــدم ط ــاع ــة ال ـ ـشـ ــاه بـ ـع ــدم ــا ت ـلــقــى
ُّ
مقابلها  10آالف دوالر نـقـدًا) .وكلف
عـ ـم ــاء إي ــرانـ ـي ــون تـ ـظ ــاه ــروا بــأن ـهــم
ّ
ملصدق ،بتوجيه
شيوعيون مؤيدون
إه ــان ــات ل ــرج ــال ال ــدي ــن وبـتـهــديــدهــم
بـ ـعـ ـق ــاب وح ـ ـشـ ــي إن ه ـ ــم عـ ــارضـ ــوا
م ـصــدق ،وت ـع ـ ّـرض م ـنــزل أح ــد هــؤالء
بالفعل العـتــداء ،فيما ّ
تفجرت موجة
احتجاجات جماهيرية كانت تنظمها
م ــافـ ـي ــات ال ـ ـش ـ ــوارع وي ـ ـت ـ ـ ّ
ـورط فـيـهــا
ّ
الـجـهـلــة وامل ـغــف ـلـ ّـون ،ثــم ت ـقـ ّـدم للعالم
ّ
الخارجي على أنها «ثــورة» شعبية،
و«ربيع» طهران.
ب ــالـ ـطـ ـب ــع ل ـ ــم يـ ـك ــن س ـ ـقـ ــوط مـ ـص ـ ّـدق
ح ـت ـم ـي ــا ،إذ أن أغ ـل ـب ـ ّـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــن
القطاعات
كانت تثق به والعديد من
ّ
ّ
العسكرية كانت موالية للبالد ،لكنه

ّ
يتصرف بشكل حاسم ،ولم يصدر
لم
أوامـ ـ ـ ــر مل ــؤي ــدي ــه بـ ـع ــزل االن ـق ــاب ـي ــن،
ب ــل ن ـص ـح ـهــم ب ـع ــد ت ـن ـف ـيــذ االنـ ـق ــاب
الـعـسـكـ ّ
ـري بـيـ ّـوم واح ــد بــالـعــودة إلــى
منازلهم لتجنب سفك الدماء .وهكذا
سقطت حـكــومـتــه ،وت ـعـ ّـرض أنـصــاره
للقمع والـتـصـفـيــة واإلع ــدام ــات وفــق
قوائم ُم ّ
عدة مسبقًا.
ّ
بالطبع لم يكن االنقالب مجرد عمل
اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ــي م ـ ـحـ ــض ،ب ـ ــل ش ـ ــارك
فـيــه بـفــاعـلـ ّـيــة قـتـلــة آخـ ــرون :الــرئـيــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي دواي ـ ـ ـ ــت دي أيـ ــزن ـ ـهـ ــاور،
ورئيس الوزراء البريطاني ونستون
تشرشل ،ومصالح النفط والشركات،
و«هيئة اإلذاعة البريطانية» وغيرها
مــن الـجـهــات الـشــائـنــة .مــن دون شــك،
ك ــان ع ـم ــاء امل ـخ ــاب ــرات الـبــريـطــانـ ّـيــة
األكـ ـث ــر ف ـخ ـرًا بــالـنـتـيـجــة ال ـب ــاه ــرة لـ
ُ
«أج ـ ــاك ـ ــس» (اس ــت ــوح ــي اس ـم ـه ــا مــن
م ــارك ــة س ــائ ــل ال ـت ـن ـظ ـيــف ال ـش ـه ـيــر)،
لـكــن امل ـخ ــاب ــرات األم ـيــرك ـيــة حـ ّـولـتـهــا
إلــى دلـيــل عمل تــم تطبيق تعليماته
بنجاح تاليًا في غواتيماال عام ،1954
وتـبــاهــى حينها كيرميت روزف ـلــت -
ّ
متخصصي هندسة االنقالبات
أحد
في وكالة املخابرات األميركية  -علنًا
بــأن نظام هوشي منه الشيوعي في
فيتنام هو التالي على القائمة.
ّ
ل ـكــن الـفـيـتـنــامـيــن لــم ي ـكــونــوا بـلـهــاء،
ّ
إذ تـ ـع ــلـ ـم ــوا م ـ ــن دروس إيـ ـ ـ ـ ــران 53
وغ ــواتـ ـيـ ـم ــاال  54وك ـ ـسـ ــروا الـ ـع ــدوان
األم ـيــركــي الـعـسـكــري بـعــدمــا أفـشـلــوا
ّ
ّ
ّ
وتصدوا
االنقالبية
تقنيات املخابرات
ل ـل ـع ـمــاء ،وك ــذل ــك ف ـع ـلــت ك ــوب ــا .ومــن
ّ
امل ــؤس ــف أن ه ــذه الــت ـق ـن ـيــات ال ـت ــي لم
تـعــد سـ ّ
ـريــة ،كـمــا تطبيقاتها األحــدث
باإلفادة من التكنولوجيات الحديثة
فــي االت ـصــال واإلعـ ــام ،ال ت ــزال فاعلة
ومـسـتـخــدمــة لــإطــاحــة بــالـحـكــومــات
ّ
الوطنية كما أظهرت األحــداث األقرب
فــي ليبيا وس ــوري ــا وال ـع ــراق ولـبـنــان
وه ــون ــغ ك ــون ــغ وف ـن ــزوي ــا وبــولـيـفـيــا
وحــالـ ّـيــا فــي روس ـي ــا ،وال ت ــزال ق ــادرة
ع ـل ــى ال ـت ــأث ـي ــر فـ ــي ج ـم ـه ــور عــريــض
ً
ـا أن ّ
أي وصــف ملــا يجري
يعتقد كـسـ
أمــامــه بالعمل االسـتـخـبــاراتـ ّـي املـ ّ
ـدبــر
ّ
«نـ ـظ ـ ّ
ـري ــة م ـ ــؤام ـ ــرة» .ل ـك ــن اإلي ــران ـي ــن
ّ
استوعبوا دروس انقالب  1953جيدًا،
ّ
ّ
الديمقراطية التي يغلف
وخبروا كذبة
ّ
ب ـهــا ال ـغ ــرب ط ـمــوحــاتــه اإلم ـبــريــالــيــة،
وهـ ـ ــم سـ ـ ـ ـ ـ ّـددوا الـ ـحـ ـس ــاب ل ــأم ـي ــرك ــي
والـبــريـطــانــي بإسقاطهم حـكــم الـشــاه
رب ـي ـب ـهــم ف ــي ع ــام  1979وتــأسـيـسـهــم
ّ
ّ
جمهورية مستقلة صار عمرها اليوم
ّ
أرب ـعــن عــامــا ونــيـفــا ،وت ــزداد صـمــودًا
ّ
ك ــل ي ــوم حـتــى ص ــارت عـقــدة املـشــروع
األميركي في الشرق األوسط ّ
برمته.

ّ
الوثائقي
■

هاجر والــد أميراني إثر انقالب 1953
إل ــى املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة حـيــث كـبــر ابـنــه
تــاجــي ودرس الـفـيــزيــاء فــي الجامعة.
وقـ ـ ــد دفـ ـع ــه ه ــوس ــه ب ــال ـس ـي ـن ـم ــا إل ــى
احـ ـت ــراف ص ـنــاعــة ال ــوث ــائ ـق ـي ــات ،لكن
بقي عالقًا في ذهنه دائمًا ذلك الحدث
املـفـصـلـ ّـي الـهــائــل ال ــذي عـلــى نـحــو ما
صنع قدره الشخصي كما أقدار بالده
األص ـلـ ّـيــة ،وحـتـمــا انـتـهــى إل ــى تتويج
مهنته بانجاز وثائقي عنه مشغول
بكثير من العناية والشغف ،أنفق في
إنتاجه  13عامًا كاملة.
يستند الـشــريــط إل ــى م ــادة أرشـيـفـ ّـيــة
ـام وثــائـقـ ّـيــة ســابـقــة لسرد
كثيفة وأف ـ ّ
الحكاية ،لكنه يضيف ملمسًا شخصيًا
ذاتـ ـ ـي ـ ــا أي ـ ـضـ ــا عـ ـب ــر ح ـ ـضـ ــور ص ــان ــع
الـفـيـلــم كـ ــراو رئ ـي ــس ،ك ـمــا وش ـه ــادات
إي ــران ـي ــن ع ــاص ــروا مــرح ـلــة االن ـقــاب
مــن ال ــدائ ــرة امل ـقـ ّـربــة مل ـص ـ ّـدق ،وخ ـبــراء
ّ
متخصصني
أمـيــركـيــن وبــريـطــانـيــن
مثل ستيفن كينزر مؤلف كتاب «كل
رجال الشاه» عام  ،2003وكذلك عمالء
ســاب ـقــن ف ــي امل ـخ ــاب ــرات الـبــريـطــانـ ّـيــة
ّ
واألميركية عثر ُأميراني على سلسلة
مـقــابــات مـنـهــم أعـ ــدت ملصلحة فيلم
وث ــائـ ـق ــي ت ـل ـف ــزي ــون ـ ّـي ق ـب ــل  35عــامــا
ّ
اإلمبراطورية –  )1985وكانت
(نهاية
مــدفــونــة فــي أرش ـيــف معهد السينما
ب ـم ــن ف ـي ـهــم الـ ـج ــاس ــوس ال ـبــري ـطــانــي
ال ـ ّـراح ــل ن ــورم ــان دارب ـي ـشــايــر (ي ــؤدي
دوره في الشريط املمثل رالف فينيس
ال ــذي ك ــان ق ـ ّـدم دور مــديــر امل ـخــابــرات

ّ
البريطانية في سلسلة أفــام جيمس
ّ
ّ
بــونــد) .ويعتقد أن داربـيـشــايــر نسق
املـســاهـمــة الـبــريـطــانـ ّـيــة فــي االن ـقــاب،
ّ
وأكــد في شهادته (عثر أميراني على
ُ
نسخة مكتوبة مهملة منها لم تنشر
بالكامل سابقًا) على تورط مخابرات
ب ــاده ،رغ ــم صـمــت األخ ـي ــرة الــرسـمـ ّـي
املـ ـطـ ـب ــق بـ ـش ــأن دوره ـ ـ ـ ــا إلـ ـ ــى الـ ـي ــوم،
بينما سمحت امل ـخــابــرات األميركية
بـنـشــر بـعــض الــوثــائــق بـشـكــل جــزئــي
ون ـشــرت تـفــاصـيــل االن ـق ــاب صحيفة
«ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» ،وت ـح ـ ّـدث بشأنه
الرئيس أوبــامــا علنًا .ثــروة املقابالت
وال ـغــراف ـي ـكــس املــذه ـلــة ،م ــع االهـتـمــام
غـيــر ال ـع ــادي بــالـتـفــاصـيــل ،ش ــارك في
ص ـن ـع ـهــا والـ ـت ــر مـ ــورتـ ــش ،الـ ـ ــذي ف ــاز
ب ـج ــائ ــزة أوس ـ ـكـ ــار مل ــون ـت ــاج ال ـص ــوت
والـ ـص ــورة ع ــن ف ـي ـلـ َـمــي Apocalypse
 ،Nowو  .The English Patientولــذا
كانت النتيجة مثيرة لإلعجاب.

■ الحصار
لقي الفيلم لدى تقديمه في مهرجانات
ّ
ّ
عاملية ترحيبًا واسعًا من
سينمائية
ّ
النقاد واعتبره كثيرون بمثابة عمل
أساسي لفهم عالقة بريطانيا بالشرق
ّ
األوســط وتاريخ إيــران واملنطقة .لكن
جـهــات فــي بريطانيا تـحـ ّـركــت نهاية
الـ ـع ــام امل ــاض ــي قــانــون ـيــا مل ـنــع عــرض
الفيلم بـعــدمــا شـكــا صــانـعــو وثائقي
«نـهــايــة اإلم ـبــراطـ ّ
ـوريــة» بــأن ادع ــاءات
ال ـشــريــط ت ـق ـ ّـوض سـمـعـتـهــم بــاق ـتــراح
ّ
البريطانية
أنهم تآمروا مع الحكومة
إلخفاء شهادة داربيشاير ،في الوقت
ال ــذي س ــارع فيه تلفزيون  ،ITVمالك
حقوق املــادة إلــى سحب إذنــه بعرض
األجــزاء التي استعارها «انقالب ،»53
ّ
مــا قــد يعني منع الفيلم مــن الــتــداول
مــا لــم يتم التوصل إلــى اتـفــاق قريب،
ويضع أميراني وموريش أمــام خيار
خـ ــوض م ـع ــرك ــة ق ــان ــون ـي ــة ط ــوي ـل ــة أو
تعديل الفيلم بشكل جذري.
وك ـ ـ ــان ب ــاحـ ـث ــون مـ ــن ط ــاق ــم وث ــائ ـق ــي
ّ
اإلمبراطورية» أجــروا في عام
«نهاية
 1985مقابلة مــع نــورمــان داربيشاير
وه ــو ضــابــط اس ـت ـخ ـبــارات بــريـطــانــي
ســابــق ّادعـ ــى ق ـيــام إدارت ـ ــه بّــاالنـقــاب
وق ـ ّـدم تفاصيل عــدة منها أن ــه كجزء
مــن «عملية الـتـمـهـيــد» ،أنـفــق «مبالغ
طائلة من املال أكثر بكثير من مليون
ون ـص ــف م ـل ـي ــون ج ـن ـيــه اس ـتــرل ـي ـنــي»
لشراء الــذمــم ،وكــان شخصيًا «يعطي
األوام ـ ــر وي ــوج ــه ان ـت ـفــاضــة ال ـش ــارع»
واعـتــرف بمسؤولية مـخــابــرات بــاده
عن حادثة خطف قائد األمن اإليراني
وقتله .ولــم يــوافــق وقتها داربيشاير
ّ
على تصويره بحسب الباحثني ،لكن
أم ـيــرانــي يّـعـتـ ُقــد أن املـقــابـلــة ُصـ ـ ّـورت
بالفعل لكنها أخـفـيــت .مــع ذل ــك ،فقد
تم تسجيل ّ
نصها في نسخة مكتوبة
وجــدت طريقها إلــى الصحافي في الـ
«أوبزرفر» نايجل هوكس قبل أسبوع
من بث الحلقة في عام  ،1985وقد نشر
معطياتها من دون اإلش ــارة إلــى اسم
ّ
ّ
البريطانية
داربيشاير ،لكن السلطات
فرضت طوقًا حديديًا غير معلن ملنع
إعــادة نشرها ،وفرضت تعديل حلقة
ّ
اإلمبراطورية» إلسقاط مقابلة
«نهاية
داربـيـشــايــر حـتــى نسيت تـمــامــا .وقــد
توفي داربيشاير في عام .1993
ّ
وبغض النظر عن نتيجة املفاوضات،
فمن الواضح أن البريطانيني يبذلون
جهودًا من وراء الكواليس ملنع عرض
ال ـف ـي ـلــم ع ـلــى ن ـط ــاق ج ـم ــاه ـي ــري ،ولــم
ت ـت ـقـ ّـدم ّ
أي م ــن م ـنـ ّـصــات الـسـتــريـمـنــغ
ّ
ّ
األميركية أو البريطانية بــأي عرض
ل ـش ــرائ ــه ح ـت ــى اآلن .ويـ ـب ـ ّـدو أن ه ــذه
ّ
النوعية من األفالم ال يتوقعها الغرب
م ــن م ـخــرج إي ــران ــي ف ــي االغـ ـت ــراب ،إذ
هــم يـفـضـلــون أفــامــا تـغـمــز مــن طــرف
النظام اإليراني الحالي ،وتخفي دور
ّ
املتأصل في التآمر على الشعب
الغرب
اإليراني في السنوات املئة األخيرة.
ّ
البريطانيون في مسعاهم،
قد ينجح
لكن إخفاء الفيلم لن يكون كافيًا اآلن
لتجميل الوجه البشع لإلمبرياليات
الـغــربـ ّـيــة ال ــذي ص ــارت تـعــرفــه شعوب
ال ـ ـج ـ ـن ـ ــوب جـ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ـ ـدًا ،وع ـ ـ ـلـ ـ ــى رأس ـ ـهـ ــم
ّ
اإليرانيون الذين ال يسمحون للتاريخ
بإعادة نفسه ،ولن يكون هناك انقالب
 53في بالدهم ّ
مرة أخرى.
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وقفة

هل ّهذه «دفعة بيروت»
أم شلة بيروت؟
علي أحمد الديري *
على الرغم من أن املخرج علي العلي ،كــان محاصرًا في بيروت وســط أزمــة كورونا
والحقا عالقًا بني ارتدادات انفجار مرفأ بيروت ،وقبلها وبعدها وبينها معضلة بيروت
السياسية واالقتصادية ،على الرغم من كل ذلــك ،فإنه نجح في أن يخلق لنا صورة
ً
ّ
جميلة لبيروت تبعث أمال وتذكرنا بجمال هذه املدينة االستثنائية في مسلسل «دفعة
بيروت» (تأليف هبة مشاري حمادة ـ شاهد .نت).
ّ
كادر الصورة أخاذ ،حتى إنك تحب أن تبقى فيه ،ينقلك إلى عالم الستينيات وميالد
أحــام جيل عربي فــي حــراك سياسي وفـكــري يؤمن بالتغيير على جبهات فكرية
ّ
متعددة ،وتطلعات شباب يرون الحياة في صور مختلفة ،يأخذون حظهم من املتعة
والغرام والحب.
لـ ّ
ـدي مـجـمــوعــة مـلـحــوظــات عـلــى كـتــابــة سـيـنــاريــو املـسـلـســل ،أتـمـنــى أال تــأخــذ على
محامل التصعيد واالستهداف ،فالكاتبة هبة مشاري ،لها حضورها املميز وأعمالها
الجماهيرية.
عنوان القصة جميل «دفعة بيروت» ،وقبلها كانت «دفعة القاهرة» لكن تجميع الدفعة
في سكن واحــد ،جعلهم أقــرب إلى شلة ،يعيشون في مكان واحــد ويرتادون جامعة
واح ــدة ،ويكاد يكونون في صف واحــد كما في دفعة القاهرة أو صفني اثنني فقط،
ُ
واألنشطة خــارج الصف أيضًا مشتركة بينهم .األكثر من ذلك ّأن مشاكلهم تناقش
كدفعة واحدة بشكل جماعي ،ويتصرفون كأنهم على قلب واحد ،وكلهم أبطال تقريبًا
ال يمكن االستغناء عــن أي شخصية منهم طــوال ثالثني حلقة ،حتى أصبح هناك
عقد ضمني مع املشاهد يطمئنه على أنك لن تفقد أي شخص من طاقم الدفعة ،كلهم
سيبقون حتى نهاية املسلسل.
شخصيات الدفعة تعيش كلها أزمات عاطفية ،ليس هناك شخص شغلته السياسة
واألفـكــار بشكل جـ ّـدي حتى عصفت بمصير حياته ،ما يعصف بهم هو الحب وال
شيء آخر ،حتى مشاهد الحرب التي شاهدناها في «دفعة القاهرة» ،ال تشعر بجديتها
في مصائر الشخصيات ،كلهم بقوا أحياء ُيرزقون وأكملوا قصص حبهم .قصص
الحب الكثيرة أثقلت املسلسل ،وبدل أن نتابع قصص الشخصيات وأحالمها الفكرية
في سياق درامي ،صرنا نتابع قصص الحب الكثيرة ،حتى إنك تشعر أحيانًا بخجل
في متابعة القصة ،كأنها مكتوبة لجمهور من املراهقني واملغرمني بقصص الحب،
وال عالقة لها بالتاريخ الــذي عاشه جيل الخمسينيات والستينيات ممن أث ــروا في
ّ
وشكلوا الصفوة ّ
وتبوؤوا مراكز قيادية في املعارضات
حراك مجتمعاتهم في الخليج
واألحزاب والدول.
أظن أن االعتماد على صيغة املجموعة املتكاتفة التي تعيش األجواء نفسها وتتعاضد
فــي مــا بينها ،ومهما حــدث مــن خــافــات تعود إلــى االنسجام نفسه ،أضعف حبكة
السيناريو ،حتى صرنا نعرف سلفًا أن كل خالف بعد لحظات سيتحول إلى انسجام
ومحبة ّ
وأخوة وحياة جميلة ّ
تجسد فكرة زمن الطيبني.
ّ
هناك مشاهد مكتوبة بشكل رائــع ومخرجة في صـ ّـورة أخــاذة ،لكن مع األســف تأتي
سريعًا وتختفي من املسلسل سريعًا ،وال تخلق توقعًا عند املشاهد ّ
ألن السيناريو
محبوك على إيقاعها .يمكن أن أستحضر من املشاهد :قلم الرصاص وتوظيفه في
ق ـصــة ال ـح ــب ب ــن «ش ــاه ــة» فــاطـمــة
الصفي واملمثل العراقي ذو الفقار
خ ـضــر ف ــي دور «كـ ــريـ ــم» ،وكــذلــك
مشهد استحضار ذاكــرة االعتداء
الـجـنـســي فــي الـطـفــولــة عـلــى شاهة
وح ـســاسـ ّـي ـت ـهــا م ــن مل ــس جـســدهــا
مــن قـبــل أي رج ــل ،وهـنــا ال بــد من
أن أشيد بقدرة فاطمة على تمثيل
االنـفـعــاالت ،لكن مشاهد انفعالها
صـ ــارت مـ ـك ـ ّـررة وم ـح ـفــوظــة حتى
كأنها تمثل شخصية واحــدة .على
العكس من ذلك ّ
فإن حمد أشكناني
ّ
في دور مبارك الذي يعاني من مرض التوحد ،قدم بناء شخصية رائعة جدًا .تشعر
ً
أنه فنان فعال يتحدى نفسه ويتحدى املشاهد ،ال يمكن أن تصدق أنه نفسه في دور
ّ
األعمى في «دفعة القاهرة» .من املشاهد الرائعة أيضًا مشهد مخدات النوم وحكاياتها
ً
في افتتاحية إحدى الحلقات ،كان مذهال ،ومشهد ناعسة وهي تكتشف قصة حرق
أهلها عبر القصاصة املكتوبة ،فقد أبدعت هبة في كتابته وأبــدع العلي في إخراجه
وأبدعت روان الصايغ في تمثيله.
قصة اإلخوان املسلمني ُمقحمة في السيناريو ،وواضح أن الكتابة واملعالجة هدفهما
شيطنة تيار سياسي يعيش خالفًا سياسيًا معاصرًا مع أنظمة سياسية ّ
معينة .مع
ذلك ال ّبد من القول إن شخصية الفنان علي كاكولي التي ّ
جسدت الدور كانت خفيفة
ً
ً ّ
ظل وجميلة ،واملمثل متمكن من أداء دوره أعطى نكهة محببة خففت من حرج متابعة
قصص الحب الفائضة.
أقول إن قصة اإلخــوان مقحمة ،ليس ألنها شيطنتهم فقط ،بل ألن املسلسل حقيقة
ال ُيبرز سياق األحــداث السياسية الكبرى في ذلك الوقت ،وأنا هنا ال أعني اإلشارات
الخجولة املنزوعة الدسم .ال يكاد يكون هناك طالب خليجي أو عربي في ذلك الوقت ما
تأثر بهذه األحداث وانخرط فيها بقوة.
تقول كاتبة السيناريو هبة« :التعايش هو الفكرة األساسية التي نريد تسويقها في
العمل ،وأن اآلخر هو شريك في األرض واللغة والهواء واملــاء واملحتوى الثقافي» .هل
كانت هذه الحقبة مهمومة بفكرة التعايش؟
ما كانت هذه الحقبة مهمومة بفكرة التعايش ،هذه فترة تاريخ ّ
تحرر وأفكار ثورية ،ال
يصلح أن نسقط عليها أفكارًا معاصرة ورغبات الحقة ،ومشهد الزوج املسلم والزوجة
املسيحية في الجبل ،ال ّ
يعبر عن االنقسام اللبناني الحاد الذي قاد إلى الحرب األهلية
ً
في السبعينيات ،لذلك ال تجده متصال ومتسقًا مع حبكة السيناريو ،ولو حذفه املخرج
لن تحدث فجوة ،هو في حقيقته يعبر عن فكرة تريد الكاتبة أن ّ
تسوقها كما قالت،
لكن ال يمكنك أن ّ
تسوق في التاريخ ما ال يحتمله وعي وهموم الناس في تلك الحقبة.
* كاتب من البحرين

