18

رأي

السبت  9تشرين الثاني  2013العدد 2148

استراتيجية
نهوض جديدة
سعد اهلل مزرعاني*
ي� ��زداد ،ب�ين ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة وال �ش��رق أوسطية
واألف ��ري� �ق� �ي ��ة ،ع� ��دد ال� � ��دول «ال� �ف ��اش� �ل ��ة» .ي� ��زداد
أي �ض��ًا ع��دد ال ��دول امل��رش�ح��ة ألن ت�ص�ب��ح كذلك
ف��ي وق��ت ل��م ي�ع��د ب�ع�ي�دًا .و«ال �ف �ش��ل» ،بالنسبة
إل��ى ال ��دول ،يعني العجز ع��ن بناء آل�ي��ات حكم
وس �ل �ط��ة وت �ن �م �ي��ة ووح � � ��دة وط � �ن � �ي ��ة ...ب�ش�ك��ل
راس��خ وم��دي��د ،وف��ي مناح سلمي م��ن التعاون
والتبادل والتداول .ويكون من شأن ذلك العجز
ع��ن ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى س �ي��ادة ال�ب�ل��د امل�ع�ن��ي وعلى
وحدة أراضيه .كما يكون من شأنه أيضًا عدم
القدرة على جبه املخاطر وعدم امتالك القدرة
الدفاعية الالزمة لذلك.
«الفشل» املشار إليه هنا ،هو بالدرجة األولى
ثمرة قرون أو عقود من السيطرة االستعمارية.
وه ��ي س�ي�ط��رة ت�م�ي��زت ب�ن�ه��ب ث� ��روات ال�ب�ل��دان
التي رزح��ت تحت نيرها ،وبتشويه تطورها
الطبيعي ،وبإضعاف وحدة أبنائها وفق مبدأ
«ف��رق تسد» .لكن لهذه السيطرة التي انتهت،
رس �م �ي��ًا أو س �ي��اس �ي��ًا ،ف ��ي م�ع�ظ��م ال �ب �ل��دان في
ً
أواسط القرن املاضي ،أشكاال من االستمرارية
عبر منظومة التبعية التي استمرت اقتصاديًا
ّ
لتعود فتطل برأسها سياسيًا ،بصيغ جديدة:
فرض االلتحاق باألحالف واملنظومات األمنية.
تعزيز استجداء الحمايات عبر إثارة املخاوف
والنزاعات .استخدام املؤسسات الدولية كستار
لفرض إرادة األقوى ...ولهذا الغرض ،فقد عرف
ً
العالم أشكاال جديدة من وسائل فرض التبعية
وال�ه�ي�م�ن��ة :ب ��دءًا م��ن زرع ال �ق��واع��د العسكرية
على ام�ت��داد العالم ،إل��ى املنظومات التجارية
القارية والدولية ،إلى استخدام منجزات العلم
والتكنولوجيا في حقول االتصال والتواصل،
إلى التجسس واملراقبة واملتابعة ،إلى الترويج
ألنماط الحياة واالستهالك ومحاولة فرضها
بالغزو املعنوي أو حتى املادي.
ل �ق��د أم �ل��ى ذل� ��ك ،ع �ل��ى ال �ب �ل��دان ال �ت��ي خضعت
لالحتالل لفترات مديدة (املؤرخ واملنظر برنار
ل��وي��س ي�ع�ت�ب��ر ذل ��ك ن�ع�م��ة وش��رط��ًا ل�ل�ت�ط��ور!)،
ت�ش��وه��ًا وق �ص��ورًا ب��ال�غ��ي ال �خ �ط��ورة .ب��ال��درج��ة
األول � ��ى ،ف ��إن ه ��ذه ال� ��دول ُم�ن�ع��ت م��ن أن ت�ط� ّ�ور
ق��واه��ا االق �ت �ص��ادي��ة امل�ن�ت�ج��ة ب�ش�ك��ل طبيعي.
وه��ي ح��رم��ت ،بسبب ذل ��ك ،م��ن ت��ول�ي��د اآلل�ي��ات
وأنظمة الحكم املناسبة على غرار ما حصل في
بلدان املتروبول االستعمارية .وتداعت عن هذا
التشوه اختالالت في جميع الحقول ،وإن كان
وقعها وتأثيرها يختلفان من مكان إلى آخر،
ومن منطقة إلى أخرى ،وليس بعيدًا ،دائمًا ،من
تأثير ال��دول الكبرى ومن مصالح احتكاراتها
وصيغها الجديدة للنهب والسيطرة.
القوى التي رفعت شعارات التحرر من التبعية
والهيمنة ،لم تصب ،بدورها ،النجاح املطلوب،
هذا إذا لم نقل إنها فشلت إلى حد كبير .نعني
ب��ذل��ك ،خصوصًا ،ال�ق��وى التي رفعت شعارات
قومية أو اشتراكية أو دينية.
وت�ق��دم ال��وق��ائ��ع واألرق ��ام تباينات هائلة على
املستوى االقتصادي والسياسي واالجتماعي
والعلمي بني ال��دول املتقدمة وال��دول النامية،
وخصوصًا منها ال��دول «الفاشلة» .كذلك على
مستوى االس�ت�ق��رار واألم ��ن وح�ق��وق اإلن�س��ان.
ً
ه��ذا فضال عن النمو املقبول أو شبه املقبول،
وم � ��ا ي �ت �ص��ل ب ��ذل ��ك م� ��ن خ ��دم ��ات وت �ق��دي �م��ات
ع��ام��ة وخ��اص��ة .ك��ذل��ك على مستوى التصرف
ب� ��ال � �ث� ��روات ال ��وط �ن �ي ��ة وال � �ح � �ف ��اظ ع �ل ��ى ال �ح��د
الضروري من ممارسة السيادة.
ل �ك��ن امل �ق �ل ��ق ،وس� ��ط ه� ��ذا امل� �خ ��اض وال� �ص ��راع
وال�ت�ح��دي��ات ،ه��و م��ا يظهر م��ن ق�ص��ور وعجز
لدى مجموعات متزايدة من الدول ،عن الحفاظ
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على الحد األدن��ى م��ن وحدتها ،ول��و الشكلية.
يتصل ذلك طبعًا ،وأساسًا ،بمشاريع التفتيت
والفرز وإعادة التركيب .يتصل أيضًا بمخلفات
ن��زاع��ات إث�ن�ي��ة وع��رق�ي��ة وم��وروث��ة م��ن عصور
التخلف وأش�ك��ال صراعاتها واستقطاباتها.
لكنه يشير أيضًا إلى قصور ذاتي إذا ما تمت
محاكمته من زاوي��ة ما ُ ُرف��ع من ش�ع��ارات ،وما
ُ
اختبر من تجارب ،وما فرض من آليات تقوم،
أساسًا ،على التسلط واالستبداد في الداخل،
ّ
وع�ل��ى التبعية واالل�ت�ح��اق ل�ل�خ��ارج .إن بلدانًا
عربية ع��دي��دة ت��واج��ه ال�ي��وم مشكلة «ال�ف�ش��ل»:
ال �ي �م��ن ال � ��ذي ل ��م ي �ح��اف��ظ ع �ل��ى وح ��دت ��ه وع�ل��ى
ت� ّ
�وح��ده ،ول��م ُي�ق��م سلطة مركزية ت��دي��ر ش��ؤون
ال� �ب�ل�اد وف� ��ق م �س �ت �ل��زم��ات ت �م��اس �ك �ه��ا وأم �ن �ه��ا
ووح��دت �ه��ا وت�ن�م�ي�ت�ه��ا وت �ط��وره��ا االج�ت�م��اع��ي
والسياسي .ال�ع��راق ال��ذي كابد ديكتاتوريات
ع� ��دة ،ك �م��ا اخ �ت �ب��ر األخ �ط ��ر :وه ��و ح��ال��ة ال �غ��زو
واالح �ت�ل�ال وك ��ل م��ا راف �ق �ه��ا م��ن ب �ش��اع��ات وم��ا
أع�ق�ب�ه��ا م��ن ان �ق �س��ام��ات وخ �س��ائ��ر وت �ه��دي��دات
ت�ط��اول ،أول ما ت�ط��اول ،وح��دة ه��ذا البلد الذي
يختزن باطنه ثروات أسطورية ويزخر تاريخه
بكنوز ت�ع��ود ال��ى ب��داي��ات ال�ح�ض��ارات األول��ى.
وم��اذا نقول عن السودان والصومال وليبيا...
بل ماذا نقول عما يتهدد لبنان ومصر وسوريا
واألردن وامل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة .وم��اذا
نقول عن شعب فلسطني ونكبته املتمادية ،كما
لم يحصل في كل التاريخ ،على أيدي الصهاينة
وداعميهم؟!
االك�ت�ف��اء ب��إي��راد م��ا ذك��رن��ا م��ن ال ��دول ال يعني
ّ
أن س��واه��ا بألف خير! يحتم ك��ل ذل��ك مراجعة
الشعارات والبرامج .إنه يحتم ،في املقام األول،
اشتقاق استراتيجية تغيير جديدة تقوم على
ال �ت ��زام ص� ��ارم ب �ع �ن��اوي��ن :ال �س �ي��ادة وال�ت�ح��ري��ر
واالستقالل الوطني والتنمية الشاملة .كذلك
على التزام مماثل بمسألة الحقوق والحريات
ال �ف��ردي��ة وال �ع��ام��ة .أم ��ا ال�ع�ن�ص��ر ال �ث��ال��ث فهو
ال� �ك� �ف ��اح م� ��ن أج � ��ل ع� ��دال� ��ة اج �ت �م��اع �ي��ة ت�ن�ح��و
باستمرار باتجاه توفير تكافؤ الفرص ،وكذلك
تأمني الحاجات األساسية في حقول :التعليم
والصحة والسكن والعمل واألمن...
يتجه البعض ،اآلن ،إلى اقتراح صيغ جغرافية
يغلب عليها امل��وق��ت أو االنفعال بالسياسات
اآلن� � �ي � ��ة ،ال ب ��امل� �ص ��ال ��ح ال � �ع ��ام ��ة وال � �ح ��اج ��ات
االستراتيجية .إن تشابه مستوى التخلف في
ع��دد كبير من البلدان يستدعي ،في الحقيقة،
اع �ت �م��اد ت��وج �ه��ات ذات ط��اب��ع أم �م��ي باملعنى
التقدمي الذي كان يرافق هذه الكلمة في مراحل
الكفاح الشامل ضد النهب واالستغالل والغزو.
ت�م� ّ�س ال�ح��اج��ة ،على املستوى ال�ع��رب��ي ،ال�ي��وم،
إلط �ل�اق ورش� ��ة ن �ق��اش ش��ام �ل��ة ب �ش��أن م �ش��روع
ال �ن �ه��وض امل �ف �ت��رض وق � ��واه وم � ��داه وب��رام �ج��ه
وش��رك��ائ��ه ع�ل��ى ام �ت��داد امل�ن�ط�ق��ة وال �ع��ال��م .لقد
ك �ش �ف��ت االن� �ت� �ف ��اض ��ات ال �ش �ب��اب �ي��ة ـ �ـ �ـ ال�ش�ع�ب�ي��ة
ال �ع��رب �ي��ة ،ل �ي��س ف �ق��ط ال �ح��اج��ة ال� ��ى م �ث��ل ه��ذا
امل� �ش ��روع ،ب��ل اإلم �ك��ان �ي��ات ال �ك �ب �ي��رة امل �ت��واف��رة
الرت �ي ��اد م��راح �ل��ه وم �ح �ط��ات��ه .وب �ق��در م�ت�ف��اوت
ف��ي االت �س��اع واأله�م�ي��ة واالس�ت�ج��اب��ة ،تحركت
االنتفاضات ،من املحيط إلى الخليج ،لقد برز
ف��ي م �ج��رى ذل ��ك أن م �ق��والت ال��وح��دة ال�ع��رب�ي��ة
وال �ع��روب��ة وال�ق��وم�ي��ة ليست م �ق��والت مفتعلة،
وإن جرى التعبير عنها ،غالبًا ،بشكل قاصر أو
ً
انتهازي .هذا فضال عن أن في تاريخنا القديم
والراهن إنجازات ال شك فيها.
تزداد الحاجة الى مثل هذه االستراتيجية للرد
على خيبات املشاريع السابقة ،وعلى مخاطر
ال �ت �ف �ت �ي��ت وال � �ت � �ش� ��رذم ،ومل ��واج� �ه ��ة «ال� �ف� �ش ��ل»،
والستحقاق مكان كريم تحت الشمس!
* كاتب وسياسي لبناني
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المباشر»
«تلفزيون التجاوب ُ
أسعد أبو خليل*
ّ
إن انتشار محطات الـ«كيبل» في الثمانينيات
ماسة ّ
من القرن املاضي أوجد حاجة ّ
لسد الفراغ
ّ
ّ
املتعددة واملتنوعة في
البرامجي في املحطات
ّ
أميركا ف��ي فترة ال�ب��ث الليلي الطويل .ال يمكن
ُ
ّ
بعد منتصف
إنتاج برامج
تلفزيونية جديدة ملا ُ
ّ
الليل حيث ي�ق��ل ع��دد املشاهدين وامل�ش��اه��دات،
وح�ي��ث ي�ك��ون ال �س��اه��رون وال �س��اه��رات يعانون
إم��ا من وط��أة الخمر أو امل�خ� ّ�درات أو ب��رم األرق.
ّ
ّ
ميزانيات مللء الفراغ.
ساعات طويلة من البث وال
طلعت ال��رأس�م��ال� ّ�ي��ة األم�ي��رك� ّ�ي��ة ب�ن�م��وذج جديد
مزيج من
من البرامج «إنفوميرشل» (والكلمة
ُ
نْ
كلمتي :املعلومة واإلع�لان ،أي املعلومة املعلنة
ّ
م��ن قبل جهة ت�ج��اري��ة) بعد ع��ام  ،1984عندما
أزال ��ت هيئة االت �ص��االت ال�ف��درال� ّ�ي��ة ق�ي��ودًا كانت
ّ
موضوعة على البث الدعائي عبر التلفزيون (أو
ّ
«امل��رن��اة» على ق��ول عبدالله العاليلي) .تفجرت
ّ
ظ��اه��رة م��ا ُي ّ
تقنيًا بـ«تلفزيون التجاوب
سمى
ُ
املباشر» ،واملصطلح يعود ألن هيكل البرنامج
ي�خ�ت��م ب��وض ُ��ع رق ��م ه��ات��ف ف ��ي أس �ف��ل ال�ش��اش��ة
كي يتصل املشاهد برقم تجاري ّ
(مجاني) من
ُ
أجل أن يدفع ثمن السلعة املعلنة .وت��رواح مدة
البرنامج ب�ين الدقائق امل�ع��دودة وب�ين الساعة،
وي�س�ع��ى إل ��ى ح��ث امل �ش��اه��د ع�ل��ى االت �ص ��ال من
ً
أج��ل أن ينفق ماله ليال .وق��د انتشرت الظاهرة
أي�ض��ًا ف��ي لبنان وال ��دول ال�ع��رب� ّ�ي��ة ،حيث يسود
امل �ش �ع��وذون وال �س �ح��رة وي �ع��رض��ون ب�ض��اع��ة ال
ّ
علمية عليها .واح��د م��ن ه��ؤالء
رق��اب��ة طبية أو
ي� ��رى ف ��ي ن �ف �س��ه خ�ل�ي�ف��ة ل �ل �ع �ب �ق��ري اب� ��ن س�ي�ن��ا،
ويبيع «شامبو» يصلح لعالج الصلع والسمنة
ّ
والتكلس وأوج ��اع امل�ف��اص��ل ف��ي آن واح��د (لكن
هناك رقابة على مضمون البرامج ّفي أميركا،
لبنان ،فتكفي الشراكة مع ُمتنفذ أو زوجة
أما ّفي
ّ
ُمتنفذ من عشاق أعمال الخير (باملناسبة ،هل ال
يزال رامي مخلوف ُم ّ
تفرغًا ألعمال الخير؟).
ُ
لكن في اإلعالم هناك فارق كبير ــ أو يفترض ــ بني
ُالبرنامج السياسي وبرامج «تلفزيون التجاوب
األول ُم ّ
املباشر»ّ :
مول من قبل املحطة ،وال يقبل
ً
ّ
تمويال خارجيًا بعكس الـ«إنفوميرشيل» التي
ّ
تكون ممولة بالكامل من قبل شركة أو فرد تدفع
ّ
مقابل استخدام دقائق البث التلفزيوني .ماذا
ً
تقول في برنامج «ك�لام (بعض) الناس» مثال؟
هل هو يدخل في صنف البرنامج السياسي أو
الـ«إنفوميرشيل»؟ للجواب عن ال�س��ؤال ،يمكن
ال�ع��ودة إل��ى الحلقة التي استضاف فيها غانم
«صديقه» إلياس ّ
املر.
غ��اب إل�ي��اس امل� ّ�ر ع��ن السمع منذ انفضاح أم��ره
ف��ي وث��ائ��ق «وي �ك �ي �ل �ي �ك��س» .ل��م ي�ح�ص��ل م��ع أي
رج ��ل س�ي��اس��ة م��ا ح�ص��ل م �ع��ه .ت� ّ
�رب��ى ف��ي كنف
ّ
ث��ري لبناني أت�ق��ن ف��ن التقلب ،وانتقل م��ن دور
ّ
اإلسرائيلية إل��ى دور ال�ع� ّ�راب
ال�ع� ّ�راب للمرحلة
للمرحلة ال�س� ّ
�وري��ة ب��رش��اق��ة م��ا بعدها رش��اق��ة.
رجل يغدق دفع األموال من أجل الحصول على
امل �ن��اص��ب وال �ن �ف ��وذ .ط�ب�ي��ب ل��رس � ّت��م غ ��زال ��ة في
بيروت ي��روي كيف كان غزالة يتلذذ في إجبار
ّ
املر على االنتظار على قارعة الطريق أمام ّ منزله
في الرملة البيضاء في الصباح الباكر .حقق املرّ
ما أراد ،وازدادت حظوته بعد أن وصل ّ
عم ابنه
إلياس (العماد اميل لحود) إلى ّ
سدة الرئاسة،
ّ
فحقق ل��ه حلمه .إل�ي��اس ،التحق بإيلي حبيقة،
ّ
ّ
ّ
الزمه كالظل في أيام «عز» األخير امليليشاوي،
إل ��ى أن وق �ع��ت ال��واق �ع��ة وان �ق �ل��ب ج�ع�ج��ع على
ّ
لقضية وال��ده
حبيقة ،ك��اد امل � ّ�ر أن ي�ق��ع ش�ه�ي�دًا
ف��ي ش ��راء امل �ن��اص��ب .أوردت ال�ص�ح��اف��ة أخ �ب��ارًا
عن اتصال من امل� ّ�رّ ،األب ،بالجنرال عون آن��ذاك،
واس�ت�ج��داه أن ي�ت��دخ��ل ك��ي ينقذ اب�ن��ه م��ن موت
محتم .أنقذ عون ّ
للمر ابنه.
ويعاني إلياس امل� ّ�ر من ع��وارض أوالد األثرياء.
عادة تلجأ الحاشية كما األهل إلى اقناع االبن
ّ
العبقرية والكفاءة .لكن ّ
املر
البكر بأنه خالصة
األب ،ي�م�ت��از ع��ن س�ي��اس� ّ�ي��ي ل�ب�ن��ان ب��اس�ت�ع��داده
ّ
ل�لإن �ف��اق ال �غ��زي��ر (ت �ع��ل��م رف �ي��ق ال �ح��ري��ري مهنة
تمويل االرتزاق السياسي واإلعالمي منه) على
ّ
إعالميي لبنان من أج��ل الحصول على تغطية
ّ
ّ
تبجيلية .ال تجد من قال كلمة سلبية عن ميشال
امل� ّ�ر في اإلع�لام اللبناني ،ربما خ��ارج صفحات
ّ
هذه الجريدة .وكان ّ
تصدق
املر اإلبن ــ عليك أن
ــ رئيسًا لتحرير جريدة منذ سنواته العشرين،
ّ
العربية تعصى عليه وه��و شارف
مع أن اللغة
ّ
على سن الخمسني.
ّ
تستطيع أن تقول ع��ن إميل ل��ح��ود إن��ه ك��ان من
ال �ق�لائ��ل ال ��ذي ��ن ل ��م ي �ق �ع��وا أس� ��رى ل��رش��ى رف�ي��ق
ّ
الجمهورية الوحيد
الحريري ،وأنه ّ كان رئيس
ّ
التقليدية التي تصل
ال��ذي رف��ض تلقي الرشى
إل ��ى ال ��رؤس ��اء ال �ث�ل�اث��ة ب �م �ج� ّ�رد وص��ول �ه��م إل��ى
م��واق �ع �ه��م م ��ن س �ل��االت ال �ن �ف��ط ،وأن � ��ه ال��رئ �ي��س

ال�ل�ب�ن��ان��ي ال��وح�ي��د ال ��ذي ك ��ان وال ي ��زال م�ع��ادي��ًا
ل�ل�ص�ه�ي��ون� ّ�ي��ة ول�لاح �ت�لال اإلس��رائ �ي �ل��ي (م ��ع أن
ّ
الفلسطينيني» ،كما ورد في
هوسه بـ«توطني
ّ
كتاب كريم بقرادوني« ،صدمة وصمود» يؤدي
ّ
الجميل ف��ي رغبته ــ
ب��ه إل��ى اعتناق فكر بشير
ّ
ّ
الطائفية ــ بطرد الفلسطينيني من
ذات السمة
ل �ب �ن��ان) ل �ك��ن ال ت�غ�ف��ر ل��ه أب � �دًا ت�ع�ي�ي�ن��ه ل�ص�ه��ره
إلياس ّ
املر في وزارات نافذة في الدولة.
ّ
اإلعالميني
ال ه� ّ�م .ابتاع له الوالد مجموعة من
ّ
ّ
على
امل�ت�ف��رغ�ين لتظهير ص ��ورة االب ��ن .وُت� ��درب ّ
ال �ك�لام ال�ب�ط��يء م��ن أج��ل أن ي��وه��م امل�س�ت�م��ع أن��ه
ع �ل��ى وش ��ك أن ي �ق��ول ك�ل�ام��ًا خ �ط �ي �رًا وم �ه �م��ًا .ال
ي��ذك��ر ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي�ين م ��ن س� �ن ��وات امل � � ّ�ر ف ��ي وزارة
ال��داخ�ل� ّ�ي��ة وال��دف��اع إال ح��ادث�ت نْ�ْي� :األول ��ى عندما
ت�ص� ّ�دى ببطولة ب��اه��رة لخطر عبدة الشيطان.
وهو كافحهم ّ
بقوة فيما كان لبنان يرزح تحت
ّ
العدو اإلسرائيلي .والثانية عندما ظهر
احتالل
في بداية حرب تموز وأعلن أن الجيش اللبناني
ّ
س �ي �ع��ل��م إس ��رائ� �ي ��ل درس� � ��ًا ل ��ن ت �ن �س ��اه ،ل �ي �ع��ود
ّ
ويختفي طيلة أيام الحرب.
ثرثر امل� ّ�ر كثيرًا في أحاديثه في «ويكيليكس»
وفي «الحقيقة ليكس» .في «ويكيليكس» أظهر
ّ
ّ
ّ
طائفيًا يكن عداء ملعظم أبناء وبنات
املر نفسه
ال�ط��وائ��ف اإلس�لام� ّ�ي��ة .أراد أن يبهر األم�ي��رك��ي،
ف� ّ
�دم��ر ص ��ورت ��ه إل ��ى األب� ��د (ط �ب �ع��ًا ،ف ��ي ال�ح�ي��اة
ّ
ّ
السياسية اللبنانية ،ال شيء محسومًا .مثلما
زار وفد من حزب الله وليد جنبالط ّ
وقبله على
وجنتيه بعد دوره الخبيث واملتآمر في حرب
ّ
تموز ،تستطيع أن ترى وفدًا من حزب الله وهو
ّ
ّ
يزور املر ويقبله على وجنتيه) .أما في «حقيقة
ل�ي�ك��س» ،ف�ق��د ظ�ه��ر ك�م��ا ه��و :ص�ب��ي ث��ري يزهو

