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أسعد أبو خليل *
ّ
ّ
اللبنانيني أن اإلع ــام الغربي ال
يظن بعض
ي ــزال يــاحــق قـضـ ّـيــة انـتـفــاضـتـهــم ويــواكـبـهــا
ّأو َل ب ـ ّ
ـأول .ومـجـ ّـرد نشر تقرير ملحطة «ســي.
إن.إن» (ف ــي الـنـسـخــة الـعــاملـيــة ال األمـيــركـيــة)
ُينعش آمــال كثيرين باهتمام العالم بلبنان.
ّ
يستمر
لكن اإلع ــام الـغــربــي نـسـ َـي لـبـنــان .لــم
بانتفاضة لبنان أكثر
اهتمام اإلعالم الغربي
ُ
مــن ّأيـ ــام قـلـيـلــة ف ـقــط .ك ــان املـبـتـغــى أن تـكــون
االنتفاضة ُم ّ
وجهة ضد حــزب الله ،واإلعــام
الـ ـغ ــرب ــي ي ــري ــد ان ـت ـف ــاض ــة ضـ ــد ح ـ ــزب ال ـل ــه،
ومــن أجــل الـســام مــع إســرائـيــل (ب ــات اإلعــام
البريطاني واألمـيــركــي واألملــانــي والفرنسي
متطابقًا في تغطية الشرق األوسط ،وهو منذ
الحرب السورية يتطابق إلى درجة كبيرة مع
تغطية إع ــام طـغــاة الـخـلـيــج) .بلغ الحماس
ب ـم ــراس ـل ــة «نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» ف ــي ب ـي ــروت،
فيفيان يــي ،إلــى درجــة أنـهــا كتبت فــي اليوم
التالي النــدالع االحتجاجات ،أن التظاهرات
ّ
توجهت نحو الضاحية الجنوبية واقتحمت
ّ
مـكــاتــب نـ ــواب ح ــزب ال ـلــه (ويـ ــي هـ ــذه ،خــافــا
ملراسل آخر للجريدة ،بن هبرد ،ال تعرف كلمة
ّ
خلفية لها في
واح ــدة مــن اللغة العربية وال
دراســة الشرق األوســط ،مثل معظم املراسلني
ّ
وامل ــراس ــات الـغــربـيــات فــي لـبـنــان .ول ــى عهد
ّ
املتخصصني مــن أمثال
املــراسـلــن الـغــربـ ّـيــن
أرن ــول ــد هــوتـنـغــر وب ـي ـتــر مــانـسـفـيـلــد وإري ــك
الحقيقة
رولو وتابثا باتران وهلينا كوبان).
َ
ال تعني شـيـئــا ،يستطيع املــراســل أن يخلق
واقعًا يبتغيه وينشره في الجريدة ،وتصبح
الصورة املرسومة في اإلعالم الغربي ُم ّ
تفوقة
ع ـل ــى ال ـح ـق ـي ـقــة .وألن ال ـت ـن ـ ُـاغ ــم ب ــن اإلعـ ــام
الغربي واإلعالم الخليجي املسيطر ،كبير إلى
هذه الدرجة ،فإن االعتراض على هذا التزييف
ُ
(كتبت ملسؤول
يبقى خــارج السياق والنشر
ال ـش ــؤون الـخــارجـيــة فــي «ن ـيــويــورك تــايـمــز»،
بحكم معرفة ســابـقــة ،معترضًا على الكذبة
امل ـف ـضــوحــة لـل ـمــراس ـلــة ف ــي بـ ـي ــروتُ ،مـطــالـبــا
بتصحيح لـكــن م ــن دون ط ــائ ــل) .أراد إع ــام
الـ ـغ ــرب ان ـت ـفــاضــة ض ــد حـ ــزب ال ـل ــه وســاحــه
ومناصرة للسالم مع إسرائيل .الهوس بهذا
املوضوع وصل إلى درجة أن حركة «أمل» لم
َ
تحظ بــأي تغطية خـ ّ
ـاصــة بها ،وال سيما أن
دورها في االنتفاضة ،أو في قمعها باألحرى،
لم َي ِرد إال ملامًا في اإلعالم الغربي أو العربي
ّ
هامشيًا
(أو حتى اللبناني) ،وكانت توصف
بـ«حليفة ح ــزب ال ـلــه» ،ك ــأن لـيــس لـهــا تــاريــخ
ووج ـ ــود خ ــاص ب ـهــا .لـكــن األم ـ ــور ف ــي لـبـنــان
ل ــم ت ـســر ك ـمــا الــرغ ـبــة الـصـهـيــونـيــة الـغــربـيــة،
ّ
فتحولت األنظار عن لبنان ،إلى أمكنة أخرى.
األنظمة،
اإلعــام الغربي ال يختلف عن إعالم
ُ
وال يرتقي عنه في درجة املهنية .خذوا وخذن
مــا ج ــرى فــي ب ـغــداد قـبــل أي ــام ،عـنــدمــا اقتحم
م ـح ـت ـ ّـج ــون م ــدخ ــل الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة فــي
بغداد (وهــي أكبر سـفــارة ،وكلمة قلعة أقرب
لوصفها مــن الـسـفــارة) .فقد ثـ َـار كثيرون في
اإلعـ ــام األم ـيــركــي وال ـكــون ـغــرس ،ألن محطة
«سي.بي.إس» وصفت ما جرى أمام السفارة
ب ــ«االح ـت ـج ــاج» .اع ـت ــرض ه ـ ــؤالء ،وق ــال ــوا إن
ّ
املحتجني يخرج عن سلوك االحتجاج.
سلوك
لكن قبل أسابيع فقط ،عندما اقتحم محتجون
القنصلية اإليــرانـيــة فــي النجف وأحــرقــوهــا،
كــانــت كــل عـنــاويــن الـصـحــف الـغــربـيــة تصف
ه ــذه الـعـمـلـيــة ب ــاالح ـت ـج ــاج .بـحـســب مـعـيــار
إع ــام ال ـغــرب ،فــإن العنف ضــد أع ــداء أميركا
وإسرائيل عمل سلمي ،والالعنف ضد أميركا
وإسرائيل عمل إرهــابــي .املقاييس واملعايير
قرر ً
ُت ّ
بناء على ميزان الصهيونية والعنصرية
ومصلحة االستعمار الغربي.
والـغــرب مهووس بأمن إسرائيل واحتاللها.
وعداؤه لحزب الله ال عالقة له بقمع احتجاج
رياض الصلح أو صور أو النبطية أو بعقيدة
والي ــة الـفـقـيــه .يــريــد ال ـغ ــرب وق ــف أي تهديد
إلســرائـيــل ،وإزال ــة أي دف ــاع وطـنــي فــي الــدول
املحيطة بفلسطني .ك ــان ه ــذا مكمن عدائهم
لياسر عرفات ،عندما كان لـ«منظمة التحرير
الفلسطينية» قوة عسكرية ال بأس بها (وإن
فـ ّـرط بها عرفات وأســاء استعمالها :ألــم يقل
فـيــه برجنسكي إن ــه لــم يـكــن ج ــادًا فــي القتال
ولـ ــم ي ـكــن ج ـ ــادًا ف ــي ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة؟) ،وه ــذا
مكمن عدائهم لكل من يملك سالحًا رادعًا ضد
إسرائيل (الغرب ّ
يؤيد الجيش اللبناني ،ليس
ألنه يستطيع الدفاع عن لبنان ،بل ألنه يعجز
عن الدفاع عن لبنان) .ومهمة اإلعالم الغربي
بــاتــت سـهـلــة ف ــي ب ــادن ــا ،ألن ـهــم ال يـتـحـ ّـدون
قيم النخب الثقافية واإلعالمية السائدة ،بل

هــم يصنعونها ويتماشون معها (والطاقم
ّ
املـحــلــي فــي مكاتب وســائــل اإلع ــام الغربية،
يكون إمــا ّ
خريجًا لوسائل اإلعــام الخليجي
أو هــو فــي طريقه للعمل فــي وســائــل اإلعــام
ّ
«الحرة» ،أي محطة
الخليجية ،أو في محطة
البروباغندا الحكومية األميركية الرسمية).
ّ
اإلعالم املحلي قبل حرب الخليج في عام ،١٩٩٠
كــان إعالمًا قوميًا عربيًا معاديًا لالستعمار
ّ
ال ـغــربــي وال ـص ـه ـيــون ـيــة .أم ــا اإلع ـ ــام املـحــلــي
الـ ـي ــوم ،ف ـقــد ب ــات ُم ـ ّ
ـدج ـن ــا وخــاض ـعــا بــدرجــة
ّ
لتوجهات ومشيئة اإلدارة األميركية
كبيرة
ُ
ّ
(ومكتب اإلعالم األميركي في دبي «ينسق مع
كل مدراء اإلعالم في العالم العربي ،ويحرص
ع ـلــى ال ـتـخـف ـيــف ّ م ــن ال ـل ـه ـجــة ض ــد إســرائ ـيــل
ـا) .ي ـت ـلــقــى م ــدي ــر «الـ ـج ــزي ــرة» (ك ـمــا
وأمـ ـي ــرك ـ ّ
ّ
دوريًا
أخبرني وضاح خنفر في حينه) تقريرًا
ّ ً
مفصال من وزارة الخارجية األميركية في ّنقد
تغطية «ال ـجــزيــرة» ،بغية تغييرها لتخفف
من إزعاجها ـ كــان ذلــك قبل سيطرة اإلخــوان
ُ
على إعالم «الجزيرة» .لم تعد تسمع انتقادات
لـ«الجزيرة» في اإلعالم األميركي ،و«العربية»
نسخة عربية من اإلعالم الصهيوني الغربي،
وحتى اإلسرائيلي.
اإلعــام اللبناني ضـ َ
ـاع واضطرب في تغطية
االن ـت ـفــاضــة الـلـبـنــانـيــة .ف ــي ال ـيــومــن األول ــن
لهاّ ،
عبرت املحطات اللبنانية عن قلق كبير
ألن الفقراء (عــراة الـصــدور) كانوا في طليعة
ّ
للوندلية
االحـتـجــاج ،وظـهــرت ب ــوادر طفيفة
(أي الـتـخــريــب املـتـعـ ّـمــد للممتلكات الـعـ ّ
ـامــة،
واالج ـت ــراح الـعــربــي للكلمة األجـنـبـ ّـيــة لكميل
شمعون في مطلع الحرب األهلية في لبنان).
أصــاب املحطات الثالث ٌ
هلع شديد في بداية
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ،وخ ـص ــوص ــا م ـح ـط ـتــي «إل.
بـ ــي.سـ ــي» و«إم.تـ ـ ـ ــي.فـ ـ ـ ــي» .كـ ــان ي ــزب ــك وه ـبــة
ي ـت ـج ـ ّـول ف ــي وسـ ــط ال ـب ـل ــد ك ــأن ــه يـ ـج ــول بــن
أنـقــاض درس ــدن فــي الـحــرب العاملية الثانية،
وكان يصف بأسى وقتامة حالة زجاج مباني
بعض املـصــارف التي ّ
تعرضت للكسر .كيف
ّ
يتعرض زجــاج املباني للكسر؟ هذه ال تكون
ثورة ،ألن الثورة تحافظ على املصارف برمش
العيون ألنها رمز استقرار وبحبوحة لبنان ـ
أو ه ـكــذا كــانــت دعــايــة مـحـطــة ب ـيــار الـضــاهــر
على مدى عقود ،وكان برنامج مارسيل غانم
(ق ــد ي ـك ــون بــرنــام ـجــه م ــن أف ـس ــد م ــا م ـ َّـر على
شــاشــة لبنانية منذ أن دخــل التلفزيون إلى
املـنــازل) ي ـ ّ
ـروج بـصــورة مفضوحة ليس فقط
ّ
للفاسدين من الزعماء واألم ــراء والنصابني،
بــل كــان يقتطع مــن وقــت البرنامج «الثمني»
ّ
ليروج للمصارف وأصحابها.
وفيما باتت املحطات الثالث شبه متطابقة في
التغطية ،فقد باتت «إل.بــي.ســي» و«الجديد»
ْ
توأمي ال ينفصالن وال ّ
يتورعان عن الترويج
لبعضهما .وهما تضامنتا في موضوع وقف
ْ
للمحطتي .والـتــوأمــة بينهما
البث املجاني
شأنهما ،لكنها تعني املشاهد في اإلجابة عن
أسئلة ال ّ
بد منها :كيف وملاذا ّ
تغيرت «الجديد»
مــن خــط املـمــانـعــة (شـبــه املـبـتــذلــة حـتــى) إلــى
خ ــط م ـع ــاداة امل ـمــان ـعــة؟ وم ــا عــاقــة املـصــالــح
ال ـت ـجــاريــة ل ـصــاحــب امل ـح ـطــة بـتـغـيـيــر وجـهــة
املحطة السياسية؟ وكيف انتقلت املحطة من
محطة ّ
تكرست للعداء للنظام السعودي (كان
ّأول ظهور لي على «الجديد» بعد  ١١أيلول
 /سبتمبر للحديث فــي مــوضــوع املعارضة
ال ـس ـع ــودي ــة) إلـ ــى أن ت ـح ـ ّـول ــت إلـ ــى ُم ـ ّ
ـروج ــة
لسياسات النظام السعودي اإلقليمية؟ وكيف
ّ
تتحول محطة اشتهرت بصرامة موقفها ضد
الـتـعــامــل م ــع إســرائ ـيــل والـتـطـبـيــع م ـعــه ،إلــى
ّ
شريطًا ترويجيًا لخلف الحبتور،
محطة تبث
ُ
واحد من أصدح املجاهرين العرب بالتطبيع
مــع إســرائـيــل ورفــض «تهمة» الـعــداء العربي
لها؟ نحن نرى الكثير من األفــراد في اإلعالم
ال ـعــربــي ـ ـ وخ ـصــوصــا الـلـبـنــانــي ألن الـطـلــب
أكبر بسبب وجود حزب الله الذي تعمد دول
ّ
يتحولون من املمانعة
الخليج إلى محاربته ـ
َ
إلى نقيضها (أعــرف ،هناك من سيذكر مثال
غ ـس ــان ج ـ ــواد ألنـ ــه تـ ـح ـ ّـول م ــن  ١٤آذار إل ــى
املمانعة ،لكن هل لديكم مثال آخر؟ مقابل كل
حالة مثل غسان جواد ،هناك حاالت باملئات
مــن أن ــاس يـتـحـ ّـولــون مــن فــريــق املـمــانـعــة إلــى
ّ
يتحولون بني ليلة
نقيضها) وهــؤالء عندما
وضحاها ،ال يعرضون لنا أسـبــاب وظــروف
هـ ــذا الـ ـتـ ـح ـ ّـول ال ــدرام ــاتـ ـيـ ـك ــي ،كـ ــأن ال ـت ـح ـ ّـول
مــن فـكــرة إل ــى نقيضها رحـلــة ذهـنـيــة عــاديــة
ّ
تتطلبها ال ـق ــراءة املـعـ ّـمـقــة .ولـيــس هـنــاك َمــن
ي ـشــرح ملـ ــاذا ت ـكــون ه ــذه الــرح ـلــة دومـ ــا نحو
ً
الطرف األكثر ثـ ً
ـراء ونـفــوذًا وق ــدرة في العالم
ّ
ّ
العربي ،واألكبر تملكًا في حصة اإلعالم.

اإلعالم الغربي ال يختلف عن
إعالم األنظمة وال يرتقي
عنه في درجة المهنية

ّ
سطحيًا ،تبنت املحطات الـثــاث مــا أصـ ّـرت
على تسميته بـ«الثورة» .لكنها لم تستعمل
هذه التسمية إال بعد ّ
تغير الطبيعة الطبقية
لــان ـت ـفــاضــة ع ـلــى األق ـ ــل ف ــي بـ ـي ــروت :إذ أن
الفقراء (عراة الصدور) الذين يثير ظهورهم
ُ
الذعر فــور نزولهم إلــى الـشــوارع ،استبدلوا
بــأبـنــاء وب ـنــات الـطـبـقــات املـتـ ّ
ـوسـطــة وطــاب
ـاصــة ،الــذيــن تعجّ
وأس ــات ــذة الـجــامـعــات ال ـخـ ّ
ّ
منظمات املجتمع املدني التي
بهم صفوف
ّ
تعكس فــي خطابها أقــل املطالب راديكالية
ً
ّ
وجذرية :من منها مثال طالب حتى الساعة
ّ
بتأميم املـصــارف؟ عــراة الـصــدور ه ــددوا في
ْ
ّ
انضم
اليومي األولـ ْـن (عندما
ظهورهم في
جمهور حــزب الله إلــى صــف املنتفضني في
لـبـنــان وال ـج ـن ــوب ،وض ــد الـحـلـيــف الشيعي
ل ـ ـل ـ ـحـ ــزب) م ـ ـصـ ــالـ ــح املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف ومـ ـص ــال ــح
أصـ ـح ــاب املـ ـحـ ـط ــات .أصـ ـح ــاب امل ـح ـط ــات ال
ي ـن ـت ـمــون طـبـقـيــا إل ــى ف ـئــة ال ـف ـق ــراء أو حتى
ّ
املتوسطة التي طغت في
إلــى فئة الطبقات
االح ـت ـجــاجــات فــي ب ـيــروت (م ــع أن الخلفية
الـطـبـقـيــة لـلـمـحـتـ ّـجــن اخـتـلـفــت ب ــن منطقة
وأخ ـ ــرى ،لـكــن الـطـبـقــة الــوس ـطــى سـ ــادت في
الـجـنــوب وف ــي ب ـي ــروت ،وابـتـعــد ال ـف ـقــراء عن
أوساط االحتجاجات في تلك املناطق ،ربما
ّ
ألن ش ـع ــارات وه ـتــافــات املــدنـ ّـيــن املتعلمني
ذوي الـثـقــافــة الـغــربـيــة ـ ـ وبعضهم لـجــأ إلــى
تلك العادة الذميمة في رفع شعارات باللغة
ّ
الغربيني
اإلنكليزية كأن مخاطبة املراسلني
باتت أهــم من مخاطبة أبناء وبناء الوطن ـ
لم تخاطبهم) .أصحاب املحطات مرتبطون
على مدى عقود بحاكم مصرف لبنان .وحده
شــارل ّأي ــوب كــان يعترف عندما كــان يطرح
اسم ريــاض سالمة لرئاسة الجمهورية ،أنه
مدين له ألن األخير كان ّ
يمده باملال ملعالجة
ضــائـقــة جــريــدتــه املــالـيــة (ل ــم يـســأل أح ــد عن
عالقة حاكم املصرف باإلعالم وعــن قدرته).
وال ـ ـتـ ــرويـ ــج لـ ــريـ ــاض سـ ــامـ ــة ،وخ ـص ــوص ــا
اإلعـ ــان امل ـت ـكـ ّـرر ع ــن حـصــولــه عـلــى جــوائــز،
كأنه يخوض منافسة فــي إع ــداد أكبر طبق
ح ـمــص ،ل ــم يـكــن مـجــانـيــا أب ـ ـدًا .كــانــت هـنــاك
عالقة مقايضة ال نعرف بعد كل تفاصيلها،

بــن الـحــاكــم وبــن أصـحــاب وســائــل اإلع ــام.
واح ـت ـجــاجــات امل ـص ــرف ،وه ــي األك ـثــر ثباتًا
في االحتجاجات ،كانت تلقى أقل تغطية من
املحطات اللبنانية ووسائل اإلعالم العربية
والغربية .هذه املحطات مسؤولة عن الكارثة
امل ــال ـي ــة ،ل ـيــس ف ـقــط ألن أص ـحــاب ـهــا ه ــم من
املتخمني بالثروات الذين أثروا على حساب
الشعب اللبناني ،واسـتـفــادوا مــن إج ــراءات
غير قانونية ،كان زعماء السلطة أو أصحاب
املصارف والحاكم ّ
يقدمونها لهم.
وم ـك ــاش ـف ــة أصـ ـح ــاب امل ـح ـط ــات ل ـل ـن ــاس عــن
ثرواتهم ،تكون (خصوصًا في لحظة «الثورة»
ّ
ال ـتــي يـتـكــلـمــون ع ـن ـهــا) م ــن ال ـبــدي ـه ـيــات ،وال
سيما أن املحطات تطرح شـعــارات الشفافية
والنزاهة واملحاسبة .كيف اغتنى هؤالء؟ وما
هي العالقة التي جمعت بني املصارف وبني
أص ـح ــاب امل ـح ـط ــات وب ــن م ـخ ــاب ــرات ال ــدول ــة
ال ـنــافــذة فــي لـبـنــان؟ (يــومــا الـنـظــام ال ـســوري،
ويومًا آخر النظام السعودي) :ولقد ّ
تسربت
وثائق عن طلب تمويل من محطة «إم.تي.في»
إلى النظام الديمقراطي الثوري في الرياض.
والفصل بــن الكارثة االقتصادية وبــن دور
رف ـي ــق ال ـح ــري ــري كـ ــان م ــن الزمـ ـ ــات الـتـغـطـيــة
ّ
(باملجان؟)
اإلعالمية .هــذه املحطات شاركت
ف ــي الـ ـت ــروي ــج ال ـف ـظ ـيــع ألس ـ ـطـ ــورة «ال ـش ـه ـيــد
رفيق الحريري» بعد اغتياله ،وهذا الترويج
طمس الجرائم االقتصادية والسياسية التي
ً
كـ ــان ال ـح ــري ــري هـ ــذا مـ ـس ــؤوال ع ـن ـهــا ،وال ـتــي
ّ
البيولويجيني
اس ـت ـمـ ّـرت ب ـعــده ،عـبــر ورث ـتــه
ّ
والسياسيني .إن اإلصــرار الشبه الديني على
صفة «الشهيد» على أســوأ وأفـســد زعيم َّ
مر
فــي تــاريــخ الجمهورية اللبنانية ،هــو إعــان
صــريــح عــن رفــض أصـحــاب املحطات الـعــودة
إلــى ج ــذور األزم ــة ،ورف ــض قــاطــع للمحاسبة
ع ــن ال ـكــارثــة االق ـت ـصــاديــة والـسـيــاسـيــة الـتــي
عصفت بلبنان .إعالن شهادة رفيق الحريري
عـنــد اغـتـيــالــه كــانــت حــاجــة إل ــى دف ـنــه ودف ــن
سجله .ومن مظاهر الظلم في لبنان أن رفيق
ال ـح ــري ــري (الـ ـ ــذي ت ــآم ــر ع ـلــى ال ـف ـق ــراء وعـلــى
ذوي الدخل املحدود ،كما تآمر على مقاومة
إسرائيل في لبنان) يحظى ّفي نشرات األخبار
بالصفة نفسها التي استحقها األبطال الذين
مــاتــوا دفــاعــا عــن لبنان فــي ح ــروب إسرائيل
ضـ ّـده .وباتت صفة شهادة هــؤالء مثار نزاع
عـلــى ه ــذه املـحـطــات نـفـسـهــا .إن غـيــاب رفيق
الحريري عن االحتجاجات ،واختيار جبران
باسيل هدفًا ـ على سوء االنعزالي والعنصري
بــاس ـيــل ـ ـ ك ــان أم ـ ـرًا مـبـ ّـيـتــا ل ـتــأريــخ ال ـكــارثــة،
اب ـت ــداء مــن وص ــول مـيـشــال ع ــون إل ــى رئــاســة
الـجـمـهــوريــة ولـيــس اب ـتــداء بــانـقــاب األوغ ــاد
( بـطــريـقــة ان ـقــاب االس ـت ـخ ـبــارات األمـيــركـ ّـيــة
إلرجــاع الشاه إلــى السلطة في إيــران في عام
 )١٩٥٣ضد حكومة عمر كرامي في عام ،١٩٩٢
وال ــذي ّأدى إلــى إبـعــاد أن ــزه مـســؤول لبناني

ّ
الحص ،عن الحكم.
منذ االستقالل ،أي سليم
وهناك تنافس على السلطة في لبنان ،والذي
يـعـ ّـبــر عـنــه اإلع ـ ــام ،كـمــا أس ــات ــذة الـجــامـعــات
ّ
الخاصة وقيادات الـ«إن.جي.أو» .هناك رسوخ
ّ
لــزعــامــات طــائـفــيــة ،وه ـنــاك مـطــالـبــة مــن قبل
أطراف في البورجوازية ،للدخول إلى السلطة
(أو العبور إلــى «الــدولــة» ،على قولهم ـ حتى
السنيورة أراد أن يعبر إلــى الــدولــة) .وهناك
ّ
ّ
املدينيني الذين
للحرفيني
أيضًا طموح شديد
ّ
يريدون أن يصلوا إلى السلطة (مثلتهم خير
تمثيل «بيروت مدينتي») .هؤالء ال يريدون
ق ـل ــب الـ ـنـ ـظ ــام ،وإنـ ـم ــا ت ـح ـس ـي ـنــه وت ـج ـم ـي ـلــه،
كـمــا أن ك ـمــال جـنـبــاط ل ــم يـكــن يــريــد تغيير
الـنـظــام الـلـبـنــانــي قـبــل ال ـح ــرب ،وك ــان يسخر
ـامــر» فــي ّأول ال ـح ــرب ،ألنــه
مــن «ال ـي ـســار امل ـغـ ِ
أراد ه ــدم ال ـن ـظ ــام .وأجـ ـن ــدة األث ــري ــاء الــذيــن
ي ــري ــدون ال ــدخ ــول فــي ال ـن ـظــام (م ــع تـعــديـلــه)،
ّ
ّ
املدينيني ،تالقت في هذه
الحرفيني
وأجندة
الحملة الدعائية التي تطغى على التغطية.
وم ـن ـظ ـمــات امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي ع ـلــى أن ــواع ـه ــا،
ك ــان ــت الـ ـق ــائ ــدة ل ـي ــس ف ــي االحـ ـتـ ـج ــاج ح ــول
ّ
ل ـب ـنــان ،لـكــن ف ــي الـتـمــتــع بــاملـنــابــر اإلعــامـيــة
ّ
مـ ـج ــان ــا ،وفـ ـ ــي ال ـن ـط ــق ب ــاس ــم الـ ـ ـح ـ ــراك كـ ــأن
فريقها يعاني كما يعاني الفقراء في الشمال
والجنوب والبقاع وبـيــروت .وهــذه الفئة من
املـعــارضــة فــي داخ ــل النظام ال تـهـ ّـدد النظام،
أو املصالح االقتصادية ألصحاب املحطات.
هــي تـفـ ّـســر مل ــاذا «ال ـجــديــد» (ال ـتــي كــانــت ذات
لـبــوس ي ـســاري) استضافت (وباستفاضة)،
ـال م ـت ــواص ـ ّل ــة ،ن ــدي ــم ق ـط ـيــش ودي ـم ــا
ف ــي لـ ـي ـ ٍ
ص ــادق وفـ ــارس خــشــان ومـ ــروان خـيــر الــديــن
وح ـل ـي ـم ــة ق ـع ـق ــور (األخـ ـ ـي ـ ــرة ف ـق ــط ألن ب ــوال
يعقوبيان ،الضيفة الدائمة على «الجديد»،
ّ
زكـتـهــا) للحديث فــي ش ــؤون «ال ـث ــورة» ،فيما
ّ
ّ
شربل نــحــاس تـعــرض فــي مقابلة مــع جــورج
صليبي ،للمقاطعة بعد دقيقتني من الحديث،
ع ـنــدمــا ق ــال ل ــه ص ـل ـي ـبــي« :وق ـت ـن ــا م ـح ــدود».
ّأمــا كيف أن العاملني املمتهنني في املشروع
اإلعالمي الدعائي لرفيق الحريري ،على مدى
سنوات ،والذين ّ
روجوا ألسطورته بعد وفاته
ّ
أصبحوا دعــاة «ثــورة» ،فهذا ال يشير إل إلى
أن ه ـنــاك م ــن يـقـصــد بـ ــ«الـ ـث ــورة» شـيـئــا غير
مــا عناه مــاركــس ولينني وروبسبير .الثورة
عند علي شعيب ورفــاقــه ،أو عند شهيد أول
ّ
متكرسة ،رفيقي أياد
حركة مقاومة لبنانية
نــور الــديــن امل ـ ّ
ـدور ،هــي غير مــا تعنيه لفريق
رفيق الحريري اإلعالمي الــذي يريد «ثــورة».
ه ــؤالء ال يــريــدون أكـثــر مــن اسـتـبــدال ميشال
عون بغطاس خوري .هي بمثابة الثورة التي
أعلنها رفـيــق الـحــريــري ،فــي عــام  ،١٩٩٨ضد
سليم الحص .ولتكريس فهم مائع ومعتدل
لـ ــ«الـ ـث ــورة» ،ت ـخ ـتــار وس ــائ ــل إعـ ــام األث ــري ــاء
ّ
التحركات والـشـعــارات والهتافات التي
تلك
ّ
ال تشكل خطرًا على سلطة الطبقة الحاكمة.
(مروان طحطح)

ل ـه ــذا ،ف ــإن حـفـنــة م ــن ال ـش ـيــوعـ ّـيــن اقـتـحـمــوا
وحــدهــم مــداخــل املـصــارف قبل ّأي ــام ،فيما لم
يناصرهم رافعو ورافعات شعارات «ثاو ،ثاو،
ثورة .هاي ثورة مش حراك».
وق ــد ب ــات نـفــوذ مـنـظـمــات «املـجـتـمــع املــدنــي»
كـبـيـرًا فــي اإلع ــام ،وخـصــوصــا أن الـسـفــارات
ودول الغرب باتت ناشطة كثيرًا في تمويل
وإن ـ ـشـ ــاء م ــواق ــع إخـ ـب ــاري ــة ع ــرب ـي ــة (وهـ ـ ــي ال
ت ـس ـت ـق ـطــب إال خ ـ ّـري ـج ــي اإلع ـ ـ ــام الـخـلـيـجــي
وال ـح ــري ــري ل ـس ـبــب م ـ ــا) ،وح ـت ــى ف ــي تـمــويــل
بعض املـ ّ
ـدونــن (كما كشفت رانيا خالق ،في
َ
مقالة لم تحظ بأي اهتمام في اإلعالم العربي،
ربما بسبب مــواقــف الكاتبة مــن الـصــراع في
سوريا) .وجورج سورس (الذي يبالغ اليمني
العنصري الغربي املعادي للسامية في تقدير
دوره ف ــي أوروب ـ ـ ـ ــا) ،بـ ــات ح ــاضـ ـرًا ب ـق ــوة في
املشهد اإلعالمي اإلنترنتي العربي .ال يمكن
إنـكــار ذلــك .وهــذا التواجد ملنظمات املجتمع
املدني يضع عملها ضمن أطر مقبولة غربيًا.
ه ــل ه ــي ال ـص ــدف ــة أنـ ــه لـيـســت ه ـن ــاك منظمة
مجتمع مدني واحدة تدعم مقاومة إسرائيل،
أو تدعو إلى تحرير كل فلسطني؟ ماذا سيحل
بـتـمــويــل أي واحـ ــدة مــن مــؤس ـســات املجتمع
املدني ـ من مؤسسة رينيه ّ
معوض ،العزيزة
عـلــى قـلــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي مــايــك
بومبيو ـ ـ إلــى منظمات ذات خطاب ليبرالي
أو حتى يساري ّ
(مزيف) لو دعت إلى مقاومة
إسرائيل بغير الطناجر؟
ومواقع التواصل باتت جزءًا من شبكة اإلعالم
السائد :الكل ّ
يروج لعناصر الشبكة اإلعالمية:
ّ
املـ ـغ ـ ّـرد الـ ــذي يـتـفــق م ــع ت ــوج ـه ــات املـحـطــات
ّ
تلقائيًا ناشطًا وضيفًا عزيزًا،
الثالث يصبح
وامل ــراس ــل يـصـبــح بـ ــدوره م ـغ ـ ّـردًا ُمـتـ َـابـعــا من
اآلالف .ومنظمات املجتمع املــدنــي ت ــدور في
ّ
هذا الفلك ،بينما الكل ّ
صوابية الجزء،
يرسخ
وهكذا دواليك .وتصبح الحقيقة حقيقة فقط
ألنها ّ
تتكرر في أكثر من منبر :هي تظهر في
بـيــانــات وتـصــاريــح منظمة املجتمع املــدنــي،
وهــي تظهر فــي نـشــرات األخـبــار ،وهــي أيضًا
ظاهرة في هاشتاغات .وكما أن حركة  ١٤آذار
(وه ــي ال تختلف كـثـيـرًا عــن الـفـئــات الـنــافــذة
إعــامـ ّـيــا فــي ه ــذه املــرح ـلــة ،وإن ك ــان عــداؤهــا
ضد حــزب الله يفوق عــداء حركة  ١٤آذار في
أوجـهــا للحزب) ،لــم تكن تعتبر أن الجمهور
امل ـعــارض لها ال يـمـ ّـت بصلة إلــى الــوطــن :هم
ال يشبهوننا ،على قــول املستوزر ديمانوس
ّ
ق ــط ــار .ال ـخ ــارج عــن خــط وســائــل اإلعـ ــام هو
خـ ـ ــارج ع ــن امل ــواط ـن ـي ــة أو ه ــو أزعـ ـ ــر يـسـهــل
إخراجه من سياق بناء وطن ُيقال إنه سيكون
جديدًا.
هـ ــل انـ ـتـ ـه ــت االنـ ـتـ ـف ــاض ــة أم أن ـ ـهـ ــا جـ ــاريـ ــة؟
املحطات الثالث ،ومعها وسائل إعــام طغاة
الـخـلـيــج (خ ـصــوصــا ف ــي ق ـطــر وال ـس ـعــوديــة)
شــديــدة الـحـمــاس لفكرة «ال ـث ــورة» .لكن متى
كان طغاة الخليج من دعاة «الثورة»؟ هؤالء
دعـمــوا أســامــة بــن الدن فــي أفغانستان ،وهم
دع ـمــوا ال ــ«كــون ـتــرا» فــي نـيـكــاراغــوا ،ودعـمــوا
الـ ـ ـق ـ ــوى األمـ ــام ـ ـيـ ــة الـ ـق ــروسـ ـطـ ـي ــة ف ـ ــي ح ــرب
اليمن .ثــورة هــؤالء هــي ثــورة مـضــادة .وهــذه
ال ـجــريــدة خــذلــت «الـ ـث ــورة» بـمـقـيــاس الكثير
مــن «الـ ـث ــوار» .وتـعــريــف «ال ـث ــورة» حـكــر على
الدوحة والــريــاض ،ووسائل إعالمهم تختار
«أي ـق ــون ــات» الـ ـث ــورة .وال ـث ـ ّ
ـوري ــة ف ــي قــامــوس
ُ
مـنـظـمــات املـجـتـمــع املــدنــي لــم تـعــد ت ـقــاس إال
ّ
ْ
الثورية هي التوافق
معيارين)١ :
على أساس
مــع إجـمــاع النظام القطري والـسـعــودي على
قضايا فــي السياسة الـخــارجـيــة )٢ .الثورية
ه ــي مـ ـع ــاداة سـ ــاح أي ح ــرك ــة م ـق ــاوم ــة ضد
إسرائيل ،وخصوصًا حزب الله ألنها أكثرها
فعالية.
الــواقــع هــو غـيــر مــا ن ــراه عـلــى ال ـشــاشــات .هم
يـقــولــون :لبنان تـ ّ
ـوحـ َـد ،والطائفية زال ــت ّمن
النفوس .لكن الـشـعــارات الطائفية (مــن سنة
ّ
تختف ليوم واحــد.
ومسيحيني) لــم
وشيعة
ِ
ُ
يقولون إن الشعب مجمع على املطالب .ما هي
هــذه املـطــالــب؟ ولــو ،الكل يعرف املـطــالــب .هل
تأميم املـصــارف منها؟ الـكــل يـعــرف املطالب.
وإذا كـ ــان ال ـش ـع ــب م ـت ــوح ـدًا ك ـم ــا ي ــزع ـم ــون،
فـلـمــاذا الخشية الــدائـمــة مــن الفتنة والـحــرب
األه ـل ـي ــة وهـ ــي ان ــدل ـع ــت ـ ـ ـ ل ــو كـ ــان مـقـيــاسـهــا
ّ
ّ
الحاد على وسائل التواصل
التفلت والصراع
االجتماعي .لو أتــت الـثــورة ،ألنتجت وسائل
إعالم ّ
خاصة بها ،ومن دون تمويل من جورج
سورس.
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil
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موسكو وواشنطن في سوريا
محمد سيد رصاص*
جرى االستيقاظ الروسي أثناء الحرب الروسية ـ الجيورجية ،في آب  /أغسطس  ،2008بعد سبعة عشر عامًا
ُ
من السقوط السوفياتي .بعد ثالثة أشهر من هذا التاريخ ،انتخب باراك أوباما رئيسًا للواليات املتحدة األميركية،
وهو كان يحمل برنامجًا معاكسًا التجاه التدخلية العسكرية األميركية في فترة ما بعد الحرب الباردة ،والذي
بانت مالمحه في حرب كوسوفو عام  ،1999وفي غزو أفغانستان عام  ،2001وفي غزو العراق عام  .2003كان
االستيقاظ الروسي ،عام  ،2008في نطاق «الحديقة السوفياتية السابقة» ،فيما كان االستيقاظ الروسي عامليًا،
عبر الفيتو الروسي في مجلس األمن الدولي ،يوم  4تشرين األول  /أكتوبر  2011ضد مشروع قرار يتعلق باألزمة
السورية مدعوم من واشنطن ،وهو أول فيتو روسي مضاد لألميركيني في فترة ما بعد الحرب الباردة.
هنا ،كان أوباما مع اتجاه االنزياح نحو الشرق األقصى للتركيز على الخطر الصيني ،ومع اتجاه أميركي جديد
ً
لالنكفاء عن الشرق األوسط؛ أوال ،بسبب تزايد قلة االعتماد األميركي على نفط الشرق األوسط ،وثانيًا ،بسبب
ُ
الفشل األميركي في أفغانستان والعراق .كان انفجار املنطقة ،مع ما سمي بـ«الربيع العربي» ،عام ،2011مفاجئًا
لواشنطن ،وعندما كان هناك تدخل عسكري غربي ،فإن األميركيني قد امتنعوا عن تكرار تجربتي أفغانستان
والعراق ،مكتفني بـ«القيادة من الخلف» ،وفق تعبير أوباما في العملية األطلسية في ليبيا ،والتي قادها الفرنسيون
ضد نظام معمر القذافي .كذلك ،لم يقوموا بمساندة ودفع تركيا إلى التدخل العسكري في سوريا في خريف،2011
تحمس األتــراك الذين ّ
رغم ّ
شجعوا على إنشاء «املجلس الوطني السوري» ،الذي ُع ّد نسخة سورية من املجلس
ّ
الليبي الذي كان ستارة محلية الستجالب تدخل «الناتو» .على األرجح ،فكر أوباما في استغالل النار السورية ،من
أجل الضغط على طهران التي كانت منذ عام  2009في مفاوضات سرية في مسقط مع واشنطن حول برنامجها
النووي ،في وقت قال فيه سيرغي الفروف لوفد «هيئة التنسيق» السورية املعارضة ،أثناء زيارة إلى موسكو في
نيسان  /أبريل  ،2012إن روسيا «تدافع عن موسكو في دمشق» .وال يشرح هذا التصريح املوقف الروسي الداعم
ّ
تعبير صريح عن ّ
ٌ
تخوف روسي من أن تكون دمشق خامس العواصم التي تسقط
للسلطة السورية فقط ،ولكنه
بيد «اإلخوان املسلمني» ،املتحالفني مجددًا مع واشنطن ،بعد تونس وطرابلس الغرب وصنعاء والقاهرة ،حيث كانت
يومذاك مالمح فوز محمد مرسي بالرئاسة املصرية بعد شهرين بادية للعيان ،وما يعنيه هذا من سقوط منطقة
الشرق األوسط بيد اتجاه األصولية اإلسالمية ّ
املجدد تحالفه مع األميركيني ،كما كان الحال أيام الحرب الباردة،
وبكل ما يمكن لهذا أن يترجم عند مسلمي االتحاد الروسي ومسلمي الجمهوريات اإلسالمية السوفياتية السابقة.
ُ
جون كيري
لم ِ
تلتق واشنطن وموسكو حول األزمة السورية ،إال منذ يوم  7أيار  /مايو ّ 2013عندما عقد اتفاق ّ
ـ سيرغي الفروف في موسكو ،من أجل تفعيل «بيان جنيف» الداعي إلى حل األزمة السورية ،عبر حل توافقي
بني السلطة واملعارضة ،وذلك من خالل الدعوة إلى عقد «مؤتمر جنيف .»2كان ّ
التغير األميركي ،من موقف داعم
ّ
ً
للمعارضة السورية بما فيها املسلحة ،إلى موقف يحوي توكيال للروس في امللف السوري ،مع نزع األخير من
يدي أنقرة ،ناتجًا عن ّ
تغير في املوقف األميركي من األصولية اإلسالمية في فترة ما بعد مقتل السفير األميركي
في ليبيا في مدينة بنغازي على أيدي إسالميني في يوم11أيلول  /سبتمبر  .2012وقد ظهر ذلك بعد شهرين
ّ
الفتاح السيسي على مرسيّ .
تعزز االتفاق األميركي ـ
من «اتفاق موسكو» ،في دعم األميركيني النقالب عبد
ُ
الروسي حول سوريا ،من خالل اتفاق 14أيلول  /سبتمبر  2013حول نزع السالح الكيميائي السوري ،الذي ترجم
بعد أسبوعني في قرار مجلس األمن  ،2118والذي ّ
تضمن في ملحقه النص الكامل لبيان جنيف مع دعوة القرار
لتنفيذه ،من خالل ممر مؤتمر «جنيف ،»2الــذي فشل بعد شهر من انعقاده بسبب أحــداث أوكرانيا في شباط
موال ملوسكو ،ومن رد روسي بضم شبه
 /فبراير  2014وما قادت إليه التظاهرات من إطاحة برئيس أوكراني ٍ
جزيرة القرم ودعم موسكو ّ
لتمرد الشرق األوكراني.
ّ
تالق أميركي ـ روسي ،في 7أيار  /مايو  ،2013فإن تقدم الفصائل
مرة ّثانية ،كما قاد املوقف من اإلسالميني إلى ٍ
املسلحة اإلسالمية السورية املعارضة في محافظة إدلــب بني شهري آذار  /مــارس ونيسان  /أبريل  ،2015ثم
امتدادها إلى سهل الغاب ،ومن بعد ذلك قطع الطريق الدولي بني دمشق وحمص من قبل فصيل «جيش اإلسالم»،
ّ
ّ
أوكرانيًا .وقد ظهر ذلك
سوريًا بعد جفائهما
في منتصف أيلول  /سبتمبر  ،2015قد دفع أوباما وبوتني للتالقي
في تغطية واشنطن للدخول العسكري الروسي إلى سوريا في  30أيلول  /سبتمبر  ،2015وفي تدريع األمر بتوافق
 2254الصادر في 18كانون أول  /ديسمبر  ،2015والذي شكل
دولي ظهر في لقائي فيينا ،ثم في القرار الدولي ّ
بعد أربعني يومًا جدول أعمال مؤتمر «جنيف »3لحل األزمة السورية ،مع هدنة في األعمال القتالية رعتها واشنطن
وموسكو في مجلس األمن.
في آذار  /مـ ّـارس ،خرقت «جبهة النصرة» ـ التي كانت مسيطرة على «جيش الفتح» ،الذي تشكل عام  2015مع
فصائل مسلحة أخرى ـ الهدنة في منطقة جبل عزان جنوب حلب ،ثم أتبع ذلك في 18نيسان  /أبريل  ،2016رياض
حجاب بتعليق املفاوضات في «جنيف »3من جانب وفد املعارضة السورية .على األرجح ،كان هناك دعم إقليمي
من أنقرة ،املتخاصمة مع موسكو وواشنطن ـ وربما من الرياض التي عارضت اتفاق 14تموز  /يوليو  2015الذي
عقده أوباما مع طهران بشأن برنامجها النووي ـ لخطوة حجاب التي خربطت مخططًا أميركيًا ـ روسيًا كان ُيقال،
آنذاك ،إنه كان جاهزًا لحل األزمة السورية ،كما ُيقال إن هجوم «جبهة فتح الشام» في  ّ 30تموز  /يوليو  2016على
منطقة الراموسة في جنوب حلب ،بعد يومني من تغيير اسم «جبهة النصرة» ـ وهو ما تلقت عليه بيانًا تأييديًا من
رياض حجاب ـ ّكان هدفه قلب الطاولة على خطة أميركية ـ روسية الستئناف «جنيف  »3في شهر آب  /أغسطس
 2016وفرض حل أميركي ـ روسي لألزمة السورية على طراز «اتفاق دايتون» عام  1995لحرب البوسنة ،والذي
فرضته واشنطن على كل أطراف تلك الحرب .كان مؤكدًا الدعم التركي للجوالني ،وعلى األرجح كان رجب طيب
ّ
أردوغان ـ املتأكد من الدعم األميركي ملحاولة االنقالب العسكرية في أنقرة في ليلة  15تموز  /يوليو  2016وقبلها
ُ
منذ أيلول  /سبتمبر  2014الدعم األميركي للفرع السوري لحزب عبدالله أوجالن ـ يفكر في تحسني أوراقه قبل
فالديمير بوتني في موسكو ،في  9آب  /إغسطس ّ ،2016الذي أرسى تحالفًا تركيًا ـ روسيًا في سوريا
لقائه مع
ّ
ّ
تجسد في تخلي أردوغان عن دعم املعارضة السورية املسلحة في حلب ـ كانون األول  /ديسمبر  2016ـ وفي
ّ
الغوطة ـ نيسان  /أبريل  2018ـ وفي حوران ـ تموز  /يوليو  2018ـ مقابل غض نظر الروس عن سيطرة األتراك
على خط جرابلس ـ إعزاز (آب  /أغسطس  ،)2016وعفرين (كانون الثاني  /يناير  ،)2018وخط تل أبيض ـ رأس
العني (تشرين األول  /أكتوبر .)2019
ّ
سوريًا أمــام األميركان ،وجعل موسكو أقــوى من
هنا ،ساهم التالقي بني بوتني وأردوغــان في أرجحية روسية
واشنطن ،بل أقــوى العــب في األزمــة السورية .حــاول أوبــامــا خربطة اتفاق  9آب  /أغسطس ،من خــال اتفاق 9
أيلول  /سبتمبر بني كيري والفروف ،للتعاون العسكري ـ األمني ،وهو اتفاق لم َ
يرض عنه البنتاغون الذي قضى
عليه ،في األسبوع التالي من خالل «الغارة األميركية الخطأ» على مواقع الجيش السوري بالقرب من دير الزور.
هذه األرجحية الروسية في سوريا ،هي التي دفعت إدارة دونالد ترامب ،في عامي 2017و ،2018إلى بناء قواعد
عسكرية في شرق الفرات السوري ،وإلى السيطرة على تلك املنطقة التي ّ
تضم غالبية النفط والغاز والقمح والقطن
ّ
في سوريا ،وإلى دعم مكثف لفصيل عسكري هو «قــوات سوريا الديمقراطية» ،التي يسيطر عليها األكــراد مع
جناح سياسي له ،كــأدوات محلية لألميركيني .وعندما حاول ترامب ّ
مرتني ،سحب القوات العسكرية األميركية
ديسمبر  2018وفي تشرين األول  /أكتوبر  ،2019منعه البنتاغون من ذلك .يلفت
من سوريا ،في كانون األول ُ /
النظر هنا «قانون سيزر» ،الذي طرح كمشروع أمام الكونغرس في الشهر األول من عام  ،2019قبل أن يصادق
عليه مجلسا الكونغرس ثم الرئيس األميركي ،في شهر كانون األول  /ديسمبر ،والذي يزيد لواشنطن ورقة كبرى
ُ
للضغط في األزمة السورية ،تضاف إلى الوجود العسكري الذي يشمل شرق الفرات ومنطقة التنف عند الحدود
الثالثية مع األردن والعراق ،هي الورقة االقتصادية .وعلى األرجــح ،فإن هذه الورقة ليست للضغط على ّ السلطة
السورية فقط ،بل هي أساسًا ورقة ضغط من واشنطن علىّ موسكو في سوريا ،للتأكيد بأن مفتاح حل األزمة
السورية في البيت األبيض ،وليس في الكرملني ،وأن ذلك الحل ال يستطيعه الروس ،قبل تنفيذ املطالب األميركية
منهم ،والتي تمتد من طهران إلى كييف.

*كاتب سوري

