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عجبي!

يوم وقع «تلفزيون لبنان» في غرام أردوغان!
زينب حاوي
من النادر جدًا أن يطل السفير التركي
شــاغــاتــاي أرجييس على الشاشات
ً
اللبنانية .تترك هذه املساحات عادة،
لـسـفــراء ال ــدول الـكـبــرى والفاعلة في
امل ـن ـط ـق ــة أمـ ـث ــال ف ــرنـ ـس ــا ،وروسـ ـي ــا،
والــواليــات املتحدة األميركية ،التي
لها عالقة مباشرة بامللف اللبناني.
ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة الفـ ـ ـت ـ ــة ،ظـ ـه ــر ال ـس ـف ـي ــر
التركي على «تلفزيون لبنان» يوم
االثـ ـ ـن ـ ــن املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ضـ ـم ــن ب ــرن ــام ــج
«وجهًا لوجه» (إعداد وتقديم روزانا
ّ
بو منصف  -إخراج حنا بواري) .جل
ّ
املقابلة (ساعة تلفزيونية) ،ركز على
حيثيات االنقالب الذي حدث في 15
تـمــوز (يــولـيــو) وتــداعـيــاتــه .املساحة
أعـطـيــت بــالـكــامــل لـلـصــوت الـتــركــي،
ّ
على الرغم من أن بو منصف ربطت
ف ــي اسـتـهــالـيــة حلقتها ال ـت ـطــورات
ال ـتــرك ـيــة بــالـضـجــة ال ـتــي أث ـي ــرت في
بيروت جــراء حادثة االنقالب ،إال أن
مــا انتهى إلـيــه اللقاء ال يـعــدو كونه
ً
تـضـلـيــا ل ـل ــرأي ال ـع ــام امل ـه ـتــم طبعًا
بالشؤون التركية ،وترويجًا لصورة
تركيا الناصعة.
الـسـفـيــر الـ ــذي ت ـحــدث بــاإلنـكـلـيــزيــة،
ورف ـ ـ ــض مـ ـ ـ ــرارًا م ـق ــاط ـع ـت ــه بــأس ـئ ـلــة
إضـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة ،اسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاض ك ـ ـث ـ ـي ـ ـرًا فــي
ال ـت ـع ـب ـيــر م ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــر رس ـم ـيــة،
ع ــن تــوصـيــف م ــا ح ــدث تـلــك الـلـيـلــة،
مــن «س ـحــق للمدنيني بــالــدبــابــات»،
إل ـ ــى «قـ ـص ــف الـ ـب ــرمل ــان» و«اق ـت ـح ــام

الـقـنــوات الــرسـمـيــة وال ـخــاصــة» .كــان
ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى أن ال ـش ـع ــب ال ـتــركــي
ّ
بجله أسقط هذه املحاولة و«انتصر
ل ـلــدي ـم ـقــراط ـيــة» .ف ــي اس ـت ـج ــواب بو
مـنـصــف لـلـسـفـيــر ،ج ــرى تـغـلـيــف ما
يحصل اليوم في تركيا من إجراءات
وممارسات أمنية قمعية في املدارس
والجامعات والصحافة ،إذ ربــط كل
ذلــك بــالـكــام عــن امل ـعــارض فتح الله
غولن .استحوذ األخير على الحديث،
ُ
وطـ ـمـ ـس ــت ب ــاق ــي إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــدول ــة
الـبــولـيـسـيــة ف ــي تــرك ـيــا .وكـ ــان الفـتــا
ال ـه ــروب م ــن ال ـحــديــث ع ــن تفاصيل
هــذه اإلج ــراءات إلــى الكالم عن توتر
الـعــاقــات التركية  -األوروب ـي ــة ،بما
أن ال ــدول األوروب ـي ــة أدان ــت وح ــذرت
ً
مباشرة من مغبة ما يفعله الرئيس
ال ـت ــرك ــي ب ـخ ـص ــوم ــه .ت ـس ــأل روزانـ ـ ــا
بــو منصف السفير« :هــل تعتقد أن
م ـحــاولــة االن ـق ــاب سـتـتـكــرر فــي ظل
وج ـ ــود غ ــول ــن ف ــي ال ـ ـخ ـ ــارج؟» .وفــي
م ـك ــان آخ ـ ــر ،وال ـس ـي ــاق ع ـي ـنــه ،خلنا
ّ
ل ـل ـح ـظــة أن ـه ــا مل ـح ــت إلـ ــى مـجـمــوعــة
اإلجــراءات القمعية في تركيا ،لكننا
كـنــا مـخـطـئــن ،إذ أت ــى ال ـس ــؤال على
النحو اآلتي« :االنقالب اليوم يطاول
الجيش ،ومؤسسات أخرى ،هل ذلك
يــدل على أن غولن يحظى بانتشار
ّ
واسـ ـ ـ ـ ــع؟» ،ل ـي ــؤك ــد أرج ـي ـي ــس أن مــا
يحصل ال ـيــوم فــي تــركـيــا فــي مــرافــق
ّ
عدة من ضمنها اإلعالم «ال يعني أن
الحكومة تخنق حرية التعبير».
طبعًا ،معظم مــداخــات السفير أتت
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من دون تدخل من املذيعة .ترك على
هــواه في الــرد على األسئلة من دون
ات ـخ ــاذ مـســافــة نـقــديــة الف ـت ــة ،إال في
أماكن ضئيلة .حتى هذه الخروقات
ـ ـ إن ص ـ ّـح الـتـعـبـيــر ـ ـ صـحـبـهــا ف ــورًا
تلطيف للعبارات لتتناسب مع مزاج
السفير التركي.
إذًا ،اسـ ـتـ ـح ــوذ الـ ـح ــدي ــث عـ ــن امل ـلــف

التركي الداخلي أكثر من ثالثة أرباع
الوقت ،من دون االلتفات إلى أن هذا
األمــر ال يعني الكثير من اللبنانيني
عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــاشـ ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،ل ـي ـب ـقــى
فـ ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـح ــدي ــث ،ج ـ ــزء ضـئـيــل
م ـخ ـص ــص لـ ـس ــوري ــا ،وتـ ـح ــديـ ـدًا مــا
يجري في حلب وتأثيره في الساحة
التركية .هنا ،أعــاد السفير التذكير

بــدعــم ب ــاده «لـلـمـعــارضــة املـعـتــدلــة»
في سوريا ،ومقارعة «اإلرهــاب» ،وال
سيما جبهة «الـنـصــرة» ،و«داع ــش».
طبعًاّ ،
مر كالمه السلس مرور الكرام
مــن دون أي إشـ ــارة إل ــى دور تركيا
املحوري في تصدير هذه الجماعات،
واللعب بقوة على الساحة السورية
املنهكة.

وقفة

أولمبياد ريو :تجارة وسياسة وحروب ثقافية
سعيد محمد
ع ــاد مــوســم األل ـعــاب األومل ـب ـيــة ،هــذه
املرة في عاصمة تناقضات الجنوب
في ريــو دي جانيرو .عــادت بالطبع
مــع االصـ ــوات الـســاذجــة ذات ـهــا التي
ت ـ ــداف ـ ــع ع ـ ــن الـ ــريـ ــاضـ ــة وال ـت ـن ــاف ــس
الـشــريــف وض ــرورة إبـعــاد السياسة
عــن األل ـع ــاب .لـكــن الــريــاضــة عمومًا،
واألل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاب األوملـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة خـ ـص ــوص ــا،
م ـ ـش ـ ـب ـ ـعـ ــة ب ـ ـ ــال ـ ـ ــرم ـ ـ ــوز الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
والـثـقــافـيــة ،بــل رب ـمــا بــأســوأ أشـكــال
ال ـ ـت ـ ـس ـ ـي ـ ـيـ ــس :تـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــس الـ ـ ـه ـ ــوي ـ ــات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــات املـ ــوهـ ــومـ ــة فـ ــي أجـ ـ ــواء
استهالكية محض برعاية شركات
الرأسمال املعولم الكبرى ذاتها.
دورة األملـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاد فـ ـ ـ ــي ريـ ـ ـ ـ ــو ه ـ ــذا
الـ ـع ــام ،ج ـ ــاءت مـتـخـمــة بــالـفـضــائــح
والصراعات السياسية قبل أن تبدأ.
الـبــرازيــل نفسها  -الــدولــة املنظمة -
تعيش مرحلة تفسخ سياسي غير
مـسـبــوق ،بــن رئـيـســة ي ـســار متهمة
بالكذب ورئيس يمني تزكم األنــوف
رائحة فساده ،مدفوع من األميركي
إلسقاط أكبر دول أميركا الجنوبية
ف ــي ي ــد ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة م ــن ج ــدي ــد.
ف ــي ظ ــل ه ــذا ال ـت ـف ـســخ ،ف ــإن ع ـشــرات
الـعــائــات أجـلـيــت مــن مساكنها من
أجـ ــل ال ـت ـح ـض ـيــر ل ــأومل ـب ـي ــاد .تـفـيــد
ّ
صحافية بأن أكثر من ٢٦٠٠
تقارير
شـخــص قـتـلــوا عـلــى يــد ق ــوات األمــن
فــي منطقة واح ــدة مـنــذ  ،٢٠٠٩وهــم
يقاومون أوامــر اإلخــاء ألجــل إقامة
الحديقة األوملبية .أسعار العقارات
ً
فــي املــديـنــة املكتظة أص ــا بالسكان
زادت بـمــا ي ـقــارب  ٧٠فــي امل ـئــة ،مما
ي ـج ـعــل ق ـط ــاع ــات أوس ـ ــع م ــن س ـكــان
ً
املدينة خارج معادلة املساكن أصال
(الـ ـحـ ـم ــد ل ـل ــه أن ب ـ ـيـ ــروت لـ ــن تـنـظــم
ألـ ـع ــاب ــا أوملـ ـبـ ـي ــة ق ــريـ ـب ــا) وال ـح ـل ــول
البيئية املؤقتة التي تكافح الحكومة
لـتــوفـيــرهــا وق ــت األل ـعــاب ستتسبب
في مشاكل أوسع للمدينة التي تعد
من أسوأ املدن بيئيًا في العالم.

ث ــم أت ــت قـضـيــة ت ـعــاطــي املـنـشـطــات.
ّ
تـ ـ ـب ـ ــن أن الـ ـ ــريـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــروس
يتناولون املنشطات ضمن برنامج
سـ ـ ـ ـ ــري ت ـ ـ ــرع ـ ـ ــاه الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــة .وكـ ـ ـ ـ ــادت
ال ـت ــوازن ــات الــدول ـيــة تـتـفـجــر عندما
أوشـ ـك ــت ال ـل ـج ـنــة ال ــدول ـي ــة ملـكــافـحــة
تـ ـ ـع ـ ــاط ـ ــي املـ ـ ـنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــات عـ ـ ـل ـ ــى م ـن ــع
ال ــري ــاض ـي ــن ال ـ ـ ــروس م ــن امل ـش ــارك ــة

فــي األوملـبـيــاد .بوتني تدخل بنفسه
وهــاجــم «امل ـحــاوالت إلدخ ــال أالعيب
الـسـيــاســة فــي األل ـع ــاب الــريــاضـيــة».
وبــالـطـبــع ،تــم ال ـتــوافــق عـلــى طريقة
إلرض ـ ــاء الـ ـ ــروس ،ل ـكــن م ــن الــواضــح
أن قـ ـضـ ـي ــة املـ ـنـ ـشـ ـط ــات ال ت ـت ـع ـلــق
بــروس ـيــا وح ــده ــا ،ب ــل أصـبـحــت فنًا
متقدمًا تتنافس فيه الــدول الكبرى
الصورة الرمز
ليست فتاة
البوركيني
المصرية
التي تلعب
كرة الشاطئ
مع فتيات
البكيني

لـضـمــان ف ــوز ريــاضـيـيـهــا وتـكــريــس
س ـم ـع ـت ـهــا الـ ــدولـ ـ ّـيـ ــة (هـ ـ ــل ت ــذك ــرون
ف ــري ــق نـ ـج ــوم ال ـك ـي ـم ـي ــاء امل ـت ـق ــدم ــة
ال ـ ــذي كـ ــان وراء ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـدراج األم ـي ــرك ــي
النس آرمسترونغ؟) .في دورة بكني
ّ
املــاضـيــة ،ف ــإن  ٢٣مــن أصــل  ٣٠حالة
تــم التأكد مــن تعاطيها للمنشطات
وكانت لفائزين بميداليات ،علمًا بأن
ال ـف ـحــوص مـسـتـمــرة حـتــى اآلن ولــم
يحدد الــرقــم النهائي للحاالت بعد!
ّ
معنية بــالــريــاضــة.
الـحـكــومــات غـيــر
تــريــد ال ـفــوز ب ــأي ثـمــن فــي مـهــرجــان
ص ـ ـ ـ ــراع الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــات ال ـ ـبـ ــرجـ ــوازيـ ــة
ال ـ ـفـ ــارغ ،وهـ ــي م ــن دون ش ــك تـضــع
أف ـ ـ ــراد ف ــرق ـه ــا ال ــري ــاض ـي ــة ت ـح ــت كــل
الـضـغــوط مـبــاشــرة أو غير مباشرة
للحصول على امليداليات .الحكومة
ً
البريطانية مـثــا تنفق على فرقها
الــريــاضـيــة بنسبة تــرتـبــط بقدرتها
ع ـلــى إحـ ـ ــراز امل ـي ــدال ـي ــات الــذه ـب ـيــة -
ال ش ــيء آخـ ــر .وهـ ـك ــذا ،ف ــإن ريــاضــة
ش ـع ـب ـيــة مـ ـمـ ـت ــازة م ـث ــل ك ـ ــرة ال ـس ـلــة
تــراجـعــت مـيــزانـيـتـهــا فــي األوملـبـيــاد
من  ٩ماليني جنيه إسترليني سنويًا
إل ــى الـصـفــر ألن الـفــريــق البريطاني

«إنها مسرحية استعراضية»
كما قال مرة روالن بارت
ل ــن ي ـح ـصــل ع ـل ــى ال ــذه ــب ف ــي وق ــت
قريب ،بينما تضاعف اإلنـفــاق على
ّ
الفردية النخبوية
رياضة الدراجات
ألن الــدول التي تتنافس فيها قليلة
وحظوظ الذهب البريطانية مهمة.
لكن األخطر من ذلك كله هو الرموز
الـثـقــافـيــة ال ـتــي تــوظــف ف ــي األل ـعــاب
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ح ـ ـفـ ــل االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح،
إل ــى ال ـ ــدول امل ـش ــارك ــة وأخ ـي ـرًا أزي ــاء
ال ــاعـ ـب ــن .م ــن ب ــرل ــن إلـ ــى مــوسـكــو
ومـ ــن لـ ــوس أن ـج ـل ـيــس ل ـب ـك ــن .م ــاذا
ً
تـتــوقـعــون؟ مـثــا فــي أومل ـب ـيــاد لندن
ف ـ ــي ،٢٠١٢أدرج امل ـخــرج دان ــي بويل
ل ــوح ــات ع ــدة ع ــن إنـ ـج ــازات الـشـعــب

البريطاني .إحدى اللوحات تضمنت
م ـم ــرض ــات ب ــال ــزي األبـ ـي ــض يـمـثـلــن
هيئة الصحة الوطنية التي هي آخر
ما تبقى تقريبًا من مؤسسات عامة
في البالد ال تخضع للقطاع الخاص.
تعرض بويل لهجوم شديد ،واعتبر
بعضهم أن افتتاح ألعاب لندن كان
يساريًا أكثر من افتتاح ألعاب بكني
برعاية الـحــزب الشيوعي الصيني.
وه ـ ـك ـ ــذا ف ـ ـ ــإن االف ـ ـت ـ ـتـ ــاحـ ــات دائـ ـم ــا
س ــاح ــة ل ـ ـحـ ــروب الـ ــرمـ ــوز ال ـث ـقــاف ـيــة
بني الوطنيات املتنافسة والترويج
للقوميات .آخر اإلضافات في اللعب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي كـ ـ ــان فـ ــريـ ــق ال ــاجـ ـئ ّــن.
استقطبت العـبــة سـ ّ
ـوريــة قـيــل إنـهــا
الجـ ـئ ــة ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي م ـن ــاف ـس ــات
السباحة لتوجيه مزيد من الضغوط
على نظام بالدها .أمر لم يجرؤ أحد
عليه مــن قـبــل ،لكنه قــد يفتح الباب
ملماحكات مستقبلية واستقبال فرق
من املعارضة في الــدول التي تقاوم
الهيمنة األميركية!
الصورة الرمز ألوملبياد ريــو ليست
فتاة البوركيني املصرية التي تلعب
كـ ــرة ال ـش ــاط ــئ م ــع ف ـت ـيــات الـبـكـيـنــي
اإلي ـطــال ـيــات .ه ــذا اسـتـشــراق بــائــس.
الـ ـ ـص ـ ــورة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة هـ ــي ل ـل ـس ـيــدة
الفقيرة التي ألقت من بلكونتها في
بيتها الـبــائــس سـطــل م ــاء ق ــذر على
حــام ـلــي الـشـعـلــة األومل ـب ـي ــة ف ــي أحــد
شــوارع ريــو دي جانيرو ،فكادت أن
تطفئها.
األعـ ـ ـ ــام وال ـن ـش ـي ــد ال ــوطـ ـن ــي ودعـ ــم
ال ـح ـكــومــات ه ــي ال ـتــي تـتـنــافــس في
هذه املهرجانات الرياضية العاملية،
ال الرياضيني األفــراد ،واملستفيدون
دومــا هم ذات املجموعة من شركات
اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان واالس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاك امل ـ ـعـ ــولـ ــم
والحكومات الفاشية.
الـ ــريـ ــاضـ ــة ل ـي ـس ــت ري ـ ــاض ـ ــة« ،إنـ ـه ــا
مـســرحـيــة اسـتـعــراضـيــة» كـمــا يقول
ّ
الثقافية األهــم روالن
أستاذ الرموز
ب ـ ــارت .م ـتــى قـلـتــم م ــوع ــد املــونــديــال
املقبل؟

