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ورقة نقدية ...حتفالية!

شرق األردن ــ حوران
ناهض حتر

جنى طرابلسي *
ً
ً
ً
أط�ل��ق م�ص��رف لبنان ورق ��ة ن�ق��دي��ة ج��دي��دة من
السبعني
فئة ال�ـ  50أل��ف ليرة ملناسبة ال��ذك��رى
ً
ل�ل�اس �ت �ق�ل�ال ،م ��ا ل �ب �ث��ت أن أث� � ��ارت زوب� �ع ��ة م��ن
االنتقادات على مواقع التواصل االجتماعي.
م�لأ مصممو الغرافيك اإلن�ت��رن��ت بالتعليقات
ال�غ��اض�ب��ة ،فيما أع ��رب امل ��دراء اإلب��داع �ي��ون في
أكبر شركات اإلعالنات عن صدمتهم ،ووضع
ط �ل��اب ال �ت �ص �م �ي��م أن �ف �س �ه��م ف ��ي ح ��ال ��ة ت��أه��ب
ّ
للمواجهة .فلماذا كل هذه الضجة؟
في املرحلة األول��ى ،ب��دا أن االنتقادات تناولت
ال � �ج� ��ان� ��ب ال� �ج� �م ��ال ��ي م � ��ن ال� � ��ورق� � ��ة ال� �ن� �ق ��دي ��ة.
ف �ب��اإلض��اف��ة إل� ��ى ازدح ��ام� �ه ��ا ب �خ��ري �ط��ة وأرزة
وغ �ي��ره��ا م ��ن ال ��رس ��وم ��ات ،ي�ظ�ه��ر ع�ل�ي�ه��ا علم
ملتو ،أريد له أن يبدو على شكل كلمة
لبناني
ٍ
«لبنان» من دون أن ينجح في ذلك ،إلى جانب
بقعة بيضاء فوق منزل تراثي ،ربما هي غيمة
أو عالمة مائية خاصة بالورقة النقدية .ولكن
فلنكن منطقيني ،أليس هذا املزيج القبيح من
ُاألش�ك��ال غير املتناسقة أدق تجسيد للمشهد
املدني في لبنان؟
ث� ّ�م ت��أت��ي أخ�ط��اء ال�ق��واع��د واألخ �ط��اء اإلمالئية
في اللغتني العربية والفرنسية .ففي العربية،
ك �ت �ب��ت ال �ف �ت �ح��ة ع �ل��ى ال� �ح ��رف ال �خ �ط��أ ،ف�ك��ان��ت
كلمة «م� َ�ص��رف» ب��دل َ
«م�ص��رف» .وبالفرنسية،
ك�ت�ب��ت ك�ل�م��ة اس �ت �ق�لال ،ب��امل��زج ب�ي�ن ال�ف��رن�س�ي��ة
واإلن �ك �ل �ي ��زي ��ة ل �ت �ص �ب��ح  indépendenceب��دل
 .indépendanceوأيضًا استخدمت الفاصلة في
كتابة الرقم  50,000كما في اإلنكليزية.
ه��ل ه ��ذه ف�ض�ي�ح��ة ك �ب��رى ت�ظ�ه��ر ع ��دم األه�ل�ي��ة
وغ �ي��اب ال��دق��ة ل ��دى ف��ري��ق ك��ام��ل م��ن ال�ع��ام�ل�ين
غير القادرين على مراجعة بضع كلمات على
ورق� ��ة س�ت�ن�س��خ ب � ��اآلالف؟ أم م��ا ج ��رى يعكس
تمامًا أزم��ة الهوية التي تشهدها أمتنا التي
ً
ب��ات��ت ع��اج��زة ع��ن التمييز ب�ين اللغات الثالث
ال�ت��ي يخلط بينها اللبنانيون على شاشات
التلفزيون وف��ي امل��دارس والجامعات ،وأيضًا
في أدوات التواصل الرسمية والتجارية؟
وب��ال�ط�ب��ع ال ب� ّ�د م��ن اإلش� ��ارة ه�ن��ا إل��ى م�ف��ارق��ة
أن يحتفل اللبنانيون بعيد استقاللهم (عن
فرنسا االستعمارية) باللغة الفرنسية!
وإلضافة عدد أكبر من اللغات ،كان من املضحك
محاولة استخدام لغة برايل (بطريقة ًخاطئة
وف��ق أبحاثي) ،فكانت األح��رف مطبوعة (بدل
ً
أن تكون نافرة) ،ما جعلها بال أي فائدة .على
أي حال ،ما حاجة شخص أعمى إلى ورقة من
فئة الـ  50ألف ليرة إن كان عاجزًا عن قراءة أي
ورقة نقدية أخرى.
إن األم ��ر سخيف ب�ق��در تخصيص م�ن�ح��درات
ّ
للمعوقني في اإلدارات الرسمية تقودهم بعدها
إل��ى س�لال��م .ف �ه��ذه امل �ب��ادرة امل��راع �ي��ة ل�لآخ��ري��ن
ت�ع�ك��س ت �م��ام��ًا اه �ت �م��ام �ن��ا ّامل �ن��اف��ق ب�ص��ورت�ن��ا
ك��دول��ة ت�ض� ّ�م ال�ج�م�ي��ع ،ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن م��دى
تماسك تلك الصورة ومدى صحتها.
ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ص��ورة أي �ض��ًا ،ع�ج�ي��ب ان�ت�ق��اء
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ّ
م� �ن ��زل ل �ب �ن��ان��ي ت ��راث ��ي ك ��رم ��ز وط� �ن ��ي ف ��ي ظ��ل
ال �ه �ج �م��ة ال ��وح �ش �ي ��ة ع �ل ��ى ال� �ب� �ي ��وت ال �ق��دي �م��ة
ال �ت��ي ت� ّ
�دم��ر ل �ص��ال��ح ب �ن��اء أب � ��راج ع��ال �ي��ة .ف�ع��دا
ّ
ع��ن ال�ت�ص��ري�ح��ات ال�ح�ن��ون��ة ،ل��م ي�ق��م ال�ق��ي�م��ون
ب ��أي م �ح��اول��ة ج��دي��ة م��ن أج ��ل ح �م��اي��ة ال �ت��راث
الهندسي ف��ي ال�ب�لاد (ف�م��ا ق��ول��ك بالسعي الى
كبح االستطباق وارتفاع أسعار اإليجارات) إال
ربما ما قاموا به في هذه الورقة النقدية ،وجه
ّأمتنا العظيمة.
يبدو أن امل�ن��زل التراثي هنا ي�ت�لاءم تمامًا مع
صورة اآلثار العتيقة الجميلة التي تنتمي إلى
س�ن��وات مضت ،مثل هياكل بعلبك على ورق��ة
الليرة الواحدة القديمة.
وأخيرًا وليس آخرًا ،ربما األمر األساسي الذي
ي�ت�ع�ّي�نّ ع�ل��ى م�ص�م��م أي ورق ��ة ن�ق��دي��ة أن يقلق
ُ
بشأنه ،هو مدى وض��وح قيمتها ،فلماذا كتب
رقم « »70بأحرف كبيرة على ورقة من فئة الـ 50
أل��ف ليرة؟ فنعتقد للحظة مجيدة أننا نمتلك
ً
�واال أكثر ّ
مما نفعل في ال��واق��ع ،ولكن ل� َ�م ال؟
أم�
فمع التضخم املستمر ،يبدو هذا األمر منطقيًا
تمامًا.
إن أكثر ما يثير القلق في هذه الورقة النقدية هو
الصورة التي تعكسها ّ
ألمتنا .وبما أن مصممي
الغرافيك دخلوا الجدل من هذا البابّ ،
علي أن
األم��ة ّ
أط��رح ال�س��ؤال :مل��اذا ال�ص��ورة وليس ّ
بحد
ذاتها موضع النقاش هنا؟ وما الدور الريادي
الذي يمكن للتصميم أن يلعبه كأداة ّ
فعالة في
التواصل م��ع الجماهير والتعامل بمسؤولية
ّ
وبحس نقدي مع القضايا االجتماعية؟
ال ب� ّ�د ل��ي م��ن أن أق ��ول ه�ن��ا إن��ه ع�ل��ى ال��رغ��م من
ّ
تشوه املشهد املدني
أن اإلعالنات والتصاميم
ّ
العام بالصور املترامية في كل حدب وصوب،
إال أن �ه��ا ت�ع�م��ل ف��ي إط ��ار واس ��ع ك��آل�ي��ة لصنع
استراتيجيات تبيعنا ك��ري�م��ات لبشرة شابة
ون �ض��رة وش��ام�ب��و ل�ش�ع��ر ط��وي��ل أس ��ود والم��ع
وش��وك��وال يعيدنا طعمه إل��ى لحظات حميمة
ت��رت �ع��ش ل �ه��ا ال � � ��روح ،وس � �ي� ��ارات ت��أت��ي معها
النساء املثيرات وحبوب فطور تجتمع حولها
العائالت السعيدة.
ّ
والقيمون عليها
فحني تركز مهنة التصميم
ّ
الحد ،تبدو هذه الورقة
على التجميل إلى هذا
ّ
النقدية أدق تجسيد لهذه األمة املزعومة .فهي
تحفل بمجموعة من التناقضات في آن واحد،
بما فيها الفساد الذي بات ّ
يعم قطاعنا العام
(حيث إن تصميمًا كهذا مستحيل أن يكون قد
فاز بأي مناقصة عامة).
ورق��ة نقدية ال تستخدمها أقلية وال أكثرية،
ال تصلح للقراءة في أي لغة وتتناقض تمامًا
مع أي واقع اجتماعي أو اقتصادي في البالد،
ف�لا ح��اج��ة لتزويرها على اإلط�ل�اق ،ه��ي تبدو
ً
كنسخة مزيفة أصال.
ع�ل��ى أي ح ��ال ،وب�م��ا أن�ن��ا ب��ال�ك��اد نستطيع أن
ن �ش �ت��ري ش�ي�ئ��ًا ب�خ�م�س�ين أل ��ف ل �ي��رة ،م��ا ال��ذي
علينا أن نتظاهر ضده بالتحديد أمام مصرف
لبنان؟ ألنه بالفعل َ
«مص ّرف لبنان».
ّ
* مصممة غرافيكية
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ف ��ي ال �ن��ص ال �ت��ال��ي ،م �ح��اول��ة إلي �ض ��اح ال�ع�لاق��ة
الجدلية التي تربط الوطنية األردن�ي��ة باملديني
ال ��وح ��دوي�ي�ن ،ال �ش��ام��ي وامل �ش ��رق ��ي .وه ��ي ث�لاث��ة
ُ
اشتغلت عليها ،وتمثل عناصر عملي
مجاالت
الفكري ونشاطي السياسي .وإذا كانت النقاط
ال�ب��رن��ام�ج�ي��ة أك�ث��ر ق ��درة ع�ل��ى ن�ب��ذ االل�ت�ب��اس��ات،
فإنني أوجزها كاآلتي:
ً
أوال ،تتكون بالد الشام من أقاليم ذات شخصيات
خاصة .وال تظهر العبقرية الشامية في التماثل
الداخلي ،بل في غنى االختالف السوسيوثقافي
ف��ي إط ��ار وح ��دة امل �ج��ال ال�ج�ي��وس�ي��اس� ّ�ي .ال�ش��ام
ليست كمصر الواحدية ،بل هي سياق واحد من
التعددية الفريدة ،يستكملها السياق العراقي
في كيان يقترح ،مرة بعد مرة ،معاني متجددة
ل �ح �ض��ارة م��ن ال �ت��راك �م��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة ،ال يمكن
إلغاء ّ
تنوعها ،وال يمكن القفز فوق وحدتها في
ّ
ّ
تميزها ال�ك��ون��ي .وس��أق��ارب ،هنا ،أح��د األقاليم
ّ
ال�ت��ي تشكل ال�ش��ام ال�ت��اري�خ�ي��ة ،ش��رق األردن أو
ح � ��وران ال �ك �ب��رى؛ إق �ل �ي��م ي�ف�ق��د ه��وي �ت��ه ال�خ��اص��ة
باالنفصال ،ويجدها ،بل ال يمكنه أن يجدها إال
في االتحاد الشامي.
ث��ان�ي��ًا ،ن�ح��ن ن�ت�ب�ن��ى ،ان�ط�لاق��ًا م��ن االح�ت�ي��اج��ات
املوضوعية إلقليم ش��رق األردن ،مهمة اندراجه
ف��ي ات �ح��اد ف��درال��ي أو ك��ون �ف��درال��ي م��ع س��وري��ا.
وم��ن ه�ن��ا ي��أت��ي إل�ح��اح�ن��ا ع�ل��ى خ��وض امل�ع��رك��ة
الفكرية السياسية االجتماعية ف��ي البلد األم،
من أج��ل نبذ النيوليبرالية ،وإع��ادة البناء على
أساسي التنمية املستقلة القائمة على التصنيع،
ّ
وال��دي �م��وق��راط �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة .وف ��ي رأي �ن ��ا أن
سوريا الجديدة سوف تكون قادرة ،تحديدًا من
خ�لال إنجاز مشروع تنموي وطني اجتماعي،
على اجتذاب األطراف الشامية إليها ،بما يجعل
م��ن إق��ام��ة ال�ف��درال�ي��ة ال �س��وري��ة ،مهمة مطروحة
للنضال السياسي ،في املدى املنظور.
ث��ال �ث��ًا ،اإلق �ل �ي��م األردن � ��ي ـ�ـ�ـ ال �ح��وران��ي ال ��ذي يقع
معظمه ،اليوم ،في اململكة األردنية ،وبعضه في
الجمهورية العربية السورية ،هو ،من الناحية
التاريخية والديموغرافية والسوسيوثقافية،
ً
ٌ
واحد ،لكنه ليس ،فقط ،عضوًا أصيال في وحدة
ٌ
�ان،
ال� �ش ��ام ،وإن� �م ��ا ،أي �ض��ًا ،ه��و راب � ��ط إض��اف��ي ث � ٍ
إل��ى ج��ان��ب ال�ج��زي��رة ال�ف��رات�ي��ة ،ف��ي وح��دة الشام
والعراق.

()1

ّ
«أح ��زان ص�ح��راوي��ة» ( ...)1ه�ك��ذا ل��خ��ص تيسير
س� �ب ��ول ،ب� �ص ��ورة ب �ل �ي �غ��ة ،ج ��ارح ��ة ،م�س�ت�ع�ل�ي��ة،
املحتوى الشعوري لألردنيني ،الذي بقي ملتبسًا
بحياتهم م��ن أصولهم ال�ص�ح��راوي��ة ،بينما هم
يكافحون للعيش في «جنان األردن»)2( .
َّ
ال�ع�ش��ائ��ر ال�ت��ي ق��دم��ت م��ن ال �ص �ح��راء ،ل��م تتوغل
إل� ��ى ال� �س ��واح ��ل؛ ب �ق �ي� ْ�ت ع �ل��ى س �ي��ف ال �ص �ح��راء،
حيث يقع موطنها الفالحي .العشائر البدوية

املقاتلة استقرت في سلسلة جبال شرق األردن،
أخذت تزرع الحنطة والكروم من دون أن تنسى
ّ
الرعوي.
ماضيها
ل�ي�س��وا ب ��دوًا وال ف�لاح�ين ،ب��ل ش ��يء ب�ي�ن�ه�م��ا ،ال
قرويني مساملني وال صحراويني غزاة.
ٌ
يد على املحراث ،وأخرى على البندقية.

()2
أق��دم عشائر األردن ،عشائر الحويطات ،ال تزال
تعيش في البادية .لكن ،إذا أخذنا بالنظرية التي
تقول إن الحويطات هم بقايا األنباط ،فسندرك
أن هذه العشائر خضعت في تاريخها للقانون
ّ
االجتماعي ـــ السياسي لشرق
األساسي للتكون ً
ّ
ْ
األردن؛ كانت بدوية ثم تحضرت باستقرارها في
الدولة النبطية ،ثم ّ
تبد ْت مع انهيار هذه الدولة.
ال � �ق ��ان ��ون ذاك ه� ��و اآلت� � � ��ي :ال �ق �ب ��ائ ��ل ت ��أت ��ي م��ن
الصحراء ،تستقر وتنتقل إلى الفالحة ،وتنشئ
دول��ة أو تحمل وت��دع��م دول��ة قائمة ف��ي اإلقليم.
وحاملا تنهار هذه الدولة ،ينهار معها االستقرار
ّ
التبدي .وهكذا...
الفالحي ،وتعود القبائل إلى
ال �ه �ج ��رات األس ��اس �ي ��ة إل� ��ى إق �ل �ي��م ش� ��رق األردن
ْ
استفلحت من دون أن تفقد
هي هجرات بدوية
تنظيمها القتالي .وفي هذه التركيبة البدوية ـــ
الفالحية ،تشكلت شخصية اإلقليم التي تفرض
ط��اب�ع�ه��ا ال�س�ي��اس��ي وال�ث�ق��اف��ي ع�ل��ى امل�ه��اج��ري��ن
ّ
والتجار والحرفيني .وه��ي ،بذلك،
من الفالحني
أردن � ��ت ال��دم�ش�ق�ي�ين وال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين (ق �ب��ل )48
والشركس والشيشان ،وأحيانًا حتى الهوس...
ف��ي رواي � ��ة س�ل�ط��ان��ة ( )3ل�ل�ك��ات��ب ال�ك�ب�ي��ر غ��ال��ب
ه�ل�س��ا ،يهجر اب��ن ال�ت��اج��ر الفلسطيني ال��واف��د،
دك��ان وال��ده ،وينتسب ألخ��وال��ه ال �ع��وازم ...يهمل
التجارة ،ويقع في غرام الخيل والبندقية.
خرجت الهجرة الفلسطينية ملا بعد  48عن هذا
ً
القانون ،أوال ،بسبب كثافتها العددية املفاجئة،
وثانيًا ،بسبب كونها نجمت عن تهجير قسري،
تفرض القتال من أجل العودة .والعودة تتحقق،
فقط ،في تحضير الهضاب للمقاومة...
ف��ي امل �ي��دان ال ف��ي ال� �س ��وق ...ف��ي امل�ص��ان��ع ال في
الفنادق .في الخنادق ال في القصور.
في الحقول ال في م��زارع عطلة نهاية األسبوع،
ّ
مزارع األثرياء املطلة على األرض املغتصبة.
ّ
العدو األول لشرق األردن:
الكيان الصهيوني هو
َ
ّ
َ
أغ�ل��ق اَل�س��اح��ل ،اقتطع طبريا واغ�ت�ص��ب النهر،
ون� �ص ��ف امل �ن �ف��ذ ال �ب �ح��ري ال��وح �ي��د ف ��ي ال�ع�ق�ب��ة،
ّ
ّ
غربي النهر ،والعالقات
وحطم املجتمع الشقيق،
الطبيعية معه.
ّ
ال �ع � ّ
�دو ال �ث��ان��ي ه��و ال �س �ع��ودي��ة ال��وه��اب �ي��ة ال�ت��ي
ل ��م ت �ت��وق��ف ع ��ن غ � ��زو اإلق� �ل� �ي ��م األردن � � � ��ي ،ح�ت��ى
منتصف العشرينيات ،واقتطعت منه املنطقة
االستراتيجية لحياة البادية ،وادي السرحان،
َ
ذل��ك ال ��وادي املغتصب ك��ان الثمن امل��ؤل��م لوقف
الغزوات التي توقفت بالبنادق ،لكنها استمرت،
حتى اليوم ،بسالح اإلخضاع املالي والتخريب
السياسي والثقافي.

عن محورية الدور الكــ
شيرزاد عادل اليزيدي *
ف ��ي م �ق��اب �ل��ة ل �ك��ات��ب ه ��ذه ال �س �ط��ور م ��ع رادي ��و
«كلي ك��ردس�ت��ان» قبل أي��ام ،ك��ان أح��د األسئلة
املطروحة :هل بإمكان الكرد بعد إعالن إدارتهم
امل ��رح� �ل� �ي ��ة ف� ��ي غ � ��رب ك ��ردس � �ت ��ان (ك ��ردس� �ت ��ان
سوريا) لعب دور مماثل لدور كرد العراق في
احتضان قوى املعارضة العراقية ككل؟ هو ال
شك سؤال وجيه ويثير نقطة جديرة بالشرح
والتوقف عندها ،وخاصة أن الكرد في سوريا
ب��ات��وا يلعبون دورًا متصاعدًا ك�ق��وة طليعية
للحركة الديموقراطية السورية ،بعدما أثبتت
ال��وق��ائ��ع ص �ح��ة ن�ه�ج�ه��م ف��ي اخ �ت �ط��اط ال�خ��ط
ال �ث��ال��ث ال��دي �م��وق��راط��ي ال �ت �ع ��ددي ب�ي�ن خ�ط��ي
النظام واملعارضة الطائفيني ومع أن ثمة قوى
دي�م��وق��راط�ي��ة ع��دي��دة ف��ي امل �ع��ارض��ة ال�س��وري��ة
ترتبط ب�ع�لاق��ات تحالف وتنسيق م��ع ال�ك��رد،
وخ ��اص ��ة م ��ع ح��رك��ة امل �ج �ت �م��ع ال��دي �م��وق��راط��ي
ومجلس شعب غ��رب كردستان وعبرهما مع
الهيئة الكردية العليا .والبعض منها ان��درج
ضمن م�ش��روع اإلدارة املرحلية املشتركة في

غ ��رب ك ��ردس �ت ��ان ،ك�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق ال��وط�ن�ي��ة
وحركة املجتمع التعددي وغيرها من القوى
ال�ع��رب�ي��ة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ال �ه��ادف��ة إل��ى س��وري��ا
ت �ع��ددي��ة الم��رك��زي��ة ،ل�ك��ن امل �ع��ارض��ة ال�ع��روب�ي��ة
الطائفية التوجه والتي تتخذ من اسطنبول
مقرًا لها ،وعلى رأسها االئتالف لطاملا ناصبت
ال�ت�ج��رب��ة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ف��ي غ ��رب ك��ردس�ت��ان
ال �ع��داء ،ب��ل ووق �ف��ت م�ب��اش��رة خ�ل��ف الهجمات
املتواصلة عليها من قبل أفرع تنظيم القاعدة
ف��ي س��وري��ا منذ نحو أك�ث��ر م��ن ع��ام .وحسبنا
ال �ت �ن��وي��ه إل� ��ى ب �ي��ان��ات ال ��دع ��م وال �ت��أي �ي��د م��رة
ب�ع��د م��رة ل�ه��ذه ال�ج�م��اع��ات م��ن ق�ب��ل االئ �ت�لاف،
كالبيان ال��ذي أص��دره األخير بعيد تحرير تل
كوجر حيث دافع صراحة عن تنظيم القاعدة،
ال��ذي كان قد ح� ّ�ول تلك البوابة الحدودية بني
العراق وغ��رب كردستان إلى منصة لهجماته
اإلرهابية على مناطق غرب كردستان.
ّ
وال�ح��ال أن ال�ك��رد ف��ي س��وري��ا نجحوا إل��ى حد
ك�ب�ي��ر ف��ي م��د ج�س��ور ال �ت �ع��اون وال�ت�ح��ال��ف مع
ال �ق��وى ذات ال �ت��وج �ه��ات امل��دن �ي��ة وال�ع�ل�م��ان�ي��ة
امل �ن ��اه �ض ��ة ل �ث�ل�اث �ي ��ة :ال �ع �س �ك ��رة وال �ت �ط �ي �ي��ف

