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أسعد أبو خليل *
ال جـ ــدوى م ــن ال ـحــديــث ع ــن الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة
ف ــي ب ــادن ــا .ه ــي م ـم ـنــوعــة ب ــأم ــر ص ـ ــارم من
ال ــدول الـغــربـ ّـيــة .تشهد واشـنـطــن هــذه األيــام
االستخبارات ،ضد ما
ثورة تقودها وكــاالت
ّ
ُيطلق عليه مصطلح «الـتــدخــل الــروســي في
ّ
ّ
بحجة أن تسريبات
األميركية»
االنتخابات
«وي ـك ـل ـي ـكــس» ك ــان ــت ب ــإي ـع ــاز م ــن الـحـكــومــة
ال ــروس ـي ــة ،عـلـمــا ب ــأن ــه ل ـيــس م ــن دل ـي ــل على
ّ
األميركية
ذلــك ،كما أن تقرير االستخبارات
ً
كــان هــزيــا فــي حججه وخــالـيــا مــن إثباتات
وقرائن .وكأن هيالري كلينتون كانت ستفوز
ِ
بالرئاسة لوال تسريبات «ويكليكس».
تاريخيًا ،تتدخل دول الـغــرب فــي انتخابات
بالدنا ،كما تتدخل في كل دول العالم .ويمول
الغرب َمــن يشاء ،وإقـصـ َ
تشاء (وحتى
ـاء مــن ّ
قتل َمــن تشاء) .وهــي ّ
تحد من تدخالت دول
أخــرى منافسة كــي تخلو لها ّالـســاحــة .أكثر
ِمــن ذلــك ،فــإن دول الغرب تتدخل في توقيت
إج ــراء االنـتـخــابــات .ونـحــن لــديـنــا مـثــال غير
بـعـيــد ،عـنــدمــا ف ــرض ال ـغــرب مجتمعًا إج ــراء
ان ـت ـخــابــات ن ـيــابـ ّـيــة ف ــي ل ـب ـنــان ب ـعــد اغـتـيــال
الحريري مباشرة لقطف ثمار الحدث لصالح
حلفائها ،وكيف عارض الغرب تمديد والية
ال ــرئ ـي ــس إم ـي ــل ل ـ ّـح ــود ألن ـه ــا م ـع ـت ــادة عـلــى
الـ ـح ــرص ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـ ّـي ــة فــي
كــل دول الـخـلـيــج واألردن وامل ـغ ــرب ومـصــر،
وغيرها من االستبدادات املعتدلة.
األثــريــاء الـعــرب فــي ال ــدول الـتــي تـجــرى فيها
ري ــة أو أقــل ُص ـ َـو ّ
(صـ َـو ّ
انتخابات ُ
ري ــة) ،باتوا
يسعون للدخول إلى عالم السياسة عبر غزو
ً
دول الـغــرب ّأوال (أو الـشــرق عندما
عــواصــم ّ
ت ـكــون م ــؤث ــرة) .ورف ـيــق ال ـحــريــري ب ــدأ عمله
ال ـس ـيــاســي ف ــي ل ـب ـنــان خـ ــارج ل ـب ـنــان :أي أنــه
ّ
مهد لدخوله إلى السياسة عبر نسج عالقات
ّ
قوية مع الحكم السعودي ثم مع املخابرات
ّ
ّ
األميركية املتعاقبة.
السورية ومــع اإلدارات
رفـيــق ال ـحــريــري افـتـتــح ّمكتبًا فــي واشنطن
فـ ــي ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات وجـ ــنـ ــد ف ـي ــه س ـيــاسـ ّـيــن
وديـبـلــومــاسـ ّـيــن أمـيــركـ ّـيــن مـتـقــاعــديــن (مــن
السناتور شارل برسي إلى ريتشارد ميرفي
ـ ـ وزوج ــة األخـيــر عملت مــديــرة فــي ّ
مؤسسة
ّ
ال ـحــريــري ف ــي واش ـن ـط ــن) .وه ـن ــاك َم ــن يـعــزز
موقعه السياسي الداخلي عبر تقديم خدمات
ّ
ّ
وميليشاوية ل ــدول ال ـغــرب ،كما
مخابراتية
ّ
فعل وليد جنبالط في سنوات الحرب األهلية
حتى عندما كان حليفًا لالتحاد السوفياتي.
وكل أثرياء لبنان لم يدخلوا عالم السياسة
ّ
خارجية (الـحــاج حسني
فيها إال عبر بـ ّـوابــة
ع ــوي ـن ــي كـ ـ ــان نـ ـم ــوذج ــا عـ ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــري فــي
ّ
السعودية قبل رفيق الحريري،
عالقاته مع
كما كتب عنه ف ـ ّـواز طرابلسي ،كما أن إميل
ّ
اللبنانية عبر
بستاني كان يسعى للرئاسة
ّ
ّ
وغربية).
عربية
شبكة عالقات
ّ
اللبنانيون اآلخــرونِ ،من أصحاب
واألثــريــاء
املـيـلـيــارات ،ال يختلفون .ك ــان عـصــام فــارس
يتبرع للحزب الجمهوري في أميركا .وفؤاد
مـخــزومــي أنـفــق مـئــات اآلالف مــن الـ ــدوالرات
فــي ّ
تبرعات (باسمه أو باسم زوجـتــه) على
ُ
ســمــه
ال ـحــزب املـحــافــظ فــي بــريـطــانـيــاّ ،وب ــرز ا ّ
مالية للمرشح
أخـيـرًا فــي فرنسا حــول منح
ف ـي ــون (س ـع ـيــا ل ـل ـقــاء ب ــوت ــن ،ح ـســب اإلع ــام
ال ـف ــرن ـس ــي) ،ف ـي ـمــا بـ ــدأ الـ ـث ــري اآلخـ ـ ــر نـعـمــه
ف ـ ــرام ب ــال ـت ـق ـ ّـرب م ــن ال ـ ـ ــذراع ال ـف ـكــريــة لـلــوبــي
ّ
«مؤسسة واشنطن لدراسات
اإلسرائيلي (أي
الـشــرق األدنـ ــى») .والـتـقـ ّـرب مــن مــراكــز الـقــرار
ّ
عمليًا في واشنطن.
سهل
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـل ـب ـنــانـ ّـي الـ ـكـ ـس ــروان ــي ،ه ـنــري
ّ
اللبنانية
صـفـيــر ،أراد أن يـتــرشــح لـلــرئــاســة
فــي الـثـمــانـيـنـيــات ف ــزار واشـنـطــن واسـتـطــاع
ّ
الخارجية
أن يلتقي برئيس لجنة العالقات
فـ ــي الـ ـك ــونـ ـغ ــرس عـ ـب ــر شـ ــركـ ــات ال ـل ــوب ـي ــات
ّ
العامة
العديدة .تستطيع شركات العالقات
ّ
فــي واشـنـطــن أن تــرتــب مـقــابــات مــع أعضاء
في الكونغرس وفــي اإلدارة ِلــن يدفع .واملــال
يـ ـشـ ـت ــري ع ـ ـضـ ـ ّ
ـويـ ــة ف ـ ــي مـ ـج ــال ــس ع ــاق ــات
ّ
خــارجـ ّـيــة وف ــي مـنـتــديــات اق ـت ـصــاديــة ،حيث
يلتقي الثري اللبناني (أو العربي) بصانعي
الغربيني ورجــال اإلعــامّ .
ّ
هدية لولف
القرار
بلتزر الصحافي اإلسرائيلي في «سي.إن.إن»
(كــان اسمه زئيف بــارات عندما كانت يكتب
ف ــي الـصـحــافــة اإلســرائ ـي ـلـ ّـيــة) تـضـمــن دع ــوة
ملقابلة فــي «س ـ ــي.إن.إن» َ(م ــن قــال إن الفساد
ال ي ـعـ ّـم ف ــي إعـ ــام الـ ـغ ــرب ...رف ـيــق الـحــريــري
ّ
الغربيني كما يشتري
كان يشتري املراسلني
ُ
ال ـسـ ّـجــاد ال ـف ــاخ ــر) .وال ـث ــري يـمـكــن أن يــدعــى
ّ
ّ
وتجمعات لكن بشروط
لعضوية في نوادي

ّ
صهيونية (فؤاد مخزومي ،هو عضو مجلس
إدارة «املشروع األميركي ـ الشرق األوسطي»،
الذي يرأسه دانييل ليفي ،املستشار السابق
ّ
اإلسرائيلية).
لرئيس الحكومة
لم ُيفصح بهاء ،االبن البكر لرفيق الحريري
ّ
السياسية بعد .لكن هناك دالئل
عن مقاصده
ّ
سياسية له .هو أراد أن يخلف
عن طموحات
أباه في قيادة العائلة ،لكن آل سعود اختاروا
وابتعاده
أخــاه سعد .فشل سعد السياسي،
ّ
ع ــن لـبـنــان ل ـس ـنــوات ،بــاإلضــافــة إل ــى تـعــثــره
ّ
ّ
السياسية .هناك
املالي عــزز طموحات بهاء
ّ
إشـ ــارات فــي الـصـحــافــة اللبنانية عــن عالقة
بينه وبــن أشــرف ريفي (منافس أخيه على
ال ــزع ــام ــة) ،لـكــن دخ ــول ب ـهــاء عــالــم السياسة
ّ
شـنـطــن ،بعيدًا
يظهر جـلــيــا فــي الـعــاصـمــة وا ّ
ع ــن ل ـب ـنــان .فـفــي ع ــام  ،٢٠١١دشـ ــن «مجلس
كونسل») «مركز رفيق
أتالنتيك» («أتالنتيك
ِ
الحريري للشرق األوس ــط» .واملركز ُيفترض
أن يعنى بشؤون الشرق األوســط .لكن كذبة
التمويل من «دون خيوط» (أي من دون شروط
ّ
سياسية) باتت كذبة مفضوحة .اختار بهاء
الـحــريــري ميشيل دان (خـبـيــرة شــرق أوســط
ّ
أميركية متعاقبة ،وكانت زميلتي
في إدارات
ّ
في الجامعة في واشنطن مع أنها تخصصت
فــي اآلداب وتجاهلت السياسة فــي سنوات
ّ
ّ
التخصص
دراس ـت ـهــا ،وكــانــت مــن الـقــلــة فــي
ّ
ال ـتــي ل ــم تـنــاصــر ال ـحــق الـفـلـسـطـيـنــي) ك ــأول
مديرة للمركز .لكن إدارتها لم تطل :عارضت
علنًا انقالب عبد الفتاح السيسي في مصر،
ما دفع بهاء الحريري لالتصال بـ«املجلس»
لالعتراض ،وتم إقصاؤها عن املركز في عام
 ،٢٠١٣حسب رواية «نيويورك تايمز».
واالع ـت ـم ــاد عـلــى تـمــويــل م ــراك ــز األب ـح ــاث لم
ي ـع ــد ش ــأن ــا م ـح ـص ــورًا ب ــال ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى
كـمــا ف ــي امل ــاض ــي (ش ــرك ــات الـنـفــط وشــركــات
ّ
متخصصة في ذلــك)،
صناعة السالح كانت
ّ
ب ــل تـ ـع ـ ّـدى ذلـ ــك إلـ ــى ال ـح ـك ــوم ــات األج ـن ـبــيــة
الـتــي تسعى للتأثير الـســريــع .والـحـكــومــات
«الصغيرة» هي التي باتت تستسهل طريق
ت ـم ـ ّـوي ــل مـ ــراكـ ــز األب ـ ـحـ ــاث بـ ـه ــدف ال ـت ــروي ــج
املؤثر في العاصمة واشنطن .هذا ما فعلته
حكومة النروج في تمويلها ملركز الدراسات
االس ـتــرات ـي ـجـ ّـيــة وال ــدول ـ ّـي ــة وهـ ــذا م ــا فعلته
ّ
حكومة قطر فــي تمويلها لبرامج شتى في
ّ
مؤسسة «بروكنغز» (آخــر تمويل لقطر كان
يـفــوق العشرة مــايــن دوالر ولصالح مركز
«ص ــاب ــان» اإلســرائ ـي ـلــي) .ووزارة الـخــارجـ ّـيــة
ال ـق ـط ـ ّ
ـري ــة زهـ ــت ف ــي عـ ــام  ٢٠١٢ب ـعــد تــوقـيــع
ّ
ع ـق ــد س ـخ ــي مـ ــع م ــؤسـ ـس ــة «ب ــروكـ ـنـ ـغ ــز» أن
املــركــز سيعكس ال ـصــورة الــزاهـيــة لقطر في
اإلع ــام الـعــاملــي» (ذك ــرت «ن ـيــويــورك تايمز»
ذلــك في مقالة في  ٦أيلول من عــام  ٢٠١٤عن
ال ـن ـفــوذ األج ـن ـبــي فــي مــراكــز األبـ ـح ــاث) .كما
أن اإلســرائ ـي ـلــي ـ ـ األم ـيــركــي ،حــايـيــم صــابــان
(مـمـ ّـول املــركــز الصهيوني الـشــرق األوسطي
ف ــي م ـ ّ
ـؤس ـس ــة ب ــروك ـن ــز وال ـن ــاف ــذ ف ــي تـمــويــل
الحزب الديموقراطي) كان قريبًا من حكومة

في
ينقل المركز
ّ
واشنطن أولويات اللوبي
اإلسرائيلي

قـطــر وع ــرض ش ــراء محطة «ال ـجـ ّـزيــرة» (كــان
ذلـ ــك ع ـنــدمــا ك ــان ــت امل ـح ـطــة مـ ــؤثـ ــرة ،وتـثـيــر
اعتراضات اللوبي اإلسرائيلي).
ولـقــد تـغـ ّـيــر دور مــراكــز األب ـح ــاث .كــانــت تلك
ّ
يتفرغوا
املــراكــز تستضيف أكــاديـمـ ّـيــن كــي
لشؤون النشر األكاديمي (نشر هشام شرابي
ً
ّ
الفلسطينية في
مـثــا دراس ـتــه عــن املـقــاومــة
ّ
ّ
مــركــز ال ــدراس ــات االس ـتــرات ـي ـجــيــة والــدولــيــة
ف ــي أوائـ ـ ــل ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات) ،ك ـمــا أن وي ـل ـيــام
كوانت أشرف في السبعينيات على دراسات
ع ــن ال ــوط ـن ـ ّـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة ف ــي مـ ّ
ـؤس ـســة
«بــروك ـن ـغــز» ،وكــانــت املـ ّ
ـؤس ـســة األول ــى التي
اع ـ ـتـ ــرفـ ــت ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ش ـه ـي ــر ف ـ ــي م ـن ـت ـصــف
السبعينيات بالحق الفلسطيني .وكــان ذلك
ّ
ّ
«مؤسسة الشرق األوسط»
املحرمات .أما
من
ّ
فقد رعت دراسات متنوعة عن شؤون الشرق
األوســط مع حرص على رعاية «مستعربي»

رعاية بهاء الحريري لمركز رفيق الحريري في واشنطن تؤشر إلى طموح سياسي أكيد

وزارة الـخــارجـ ّـيــة األمـيــركـ ّـيــة .كــل ذل ــك ّ
تغير.
سياسيًا ولوبيًاّ
ّ
بات دور ّ
مؤسسات األبحاث
ّ
فقط ،وضمن مظلة اللوبي اإلسرائيلي.
لكن هناك ما هو أبعد من ذلك في عمل مراكز
األبحاث وعالقتها باللوبي اإلسرائيلي .كان
ّ
تاريخيًا فــي حالة عــداء
اللوبي اإلسرائيلي
مــع مــراكــز األب ـحــاث املـعـنـ ّـيــة ب ـشــؤون الـشــرق
األوس ــط :كــان ذلــك بسبب أن شــركــات النفط
ّ
والتسلح كانت (وال تزال) قريبة من مصالح
أنـظـمــة الـخـلـيــج .الــذيــن كــانــوا فــي تـضــاد مع
اللوبي اإلسرائيلي الذي عارض كل صفقات
ّ
ال ـت ـس ــل ــح األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ل ـصــال ـح ـهــم .ل ـك ــن ع ــام
ّ ١٩٩١
غير هــذه الحسابات ُوقـ ّـرب بني مراكز
األبحاث القريبة من نفوذ املستعربني (بعد
القضاء عليهم من قبل النافذين الصهاينة
م ــن الـ ـح ــزب ـ ْـن) ،وبـ ــن ال ـل ــوب ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي.
أصبحت كــل مــراكــز األبـحــاث تلك (بـمــا فيها
«مـ ّ
ـؤس ـســة ال ـشــرق األوس ـ ــط») ت ــدور فــي فلك
ّ
ّ
الـلــوبــي اإلســرائـيـلــي ال ــذي يـحــدد األولــويــات
واألجندات واالنتقادات للسياسات الجارية
ّ
(وفي هذا هو ّ
الخليجية
ينسق مع السفارات
فــي واشـنـطــن ،والـتــي أنـشــأت بــدورهــا مراكز
أبحاث ولوبيات ّ
خاصة بها حتى أن السفارة
ّ
ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة أن ـش ــأت لــوبـيــا قــلــد اس ــم الـلــوبــي
اإلسرائيلي الرسمي «إيباك»).
ّ
أمــا دكانة بهاء الحريري في واشنطن فكان
واضحًا أنه يريدها أن تكون لصيقة باللوبي
ّ
األميركية.
اإلسرائيلي من أجل زيادة حظوته
فمركز رفيق الحريري (الذي كان قد قال عنه
ّ
إنه سيحمل رسالة رفيق الحريري) ليس إال
ّ
يتخصص
ذراعـ ــا لـلــوبــي اإلســرائ ـي ـلــي وه ــو
ّ
ّ
السياسية السعودية
فقط في نشر الدعاية
واإلســرائ ـي ـلـ ّـيــة عـلــى ح ـ ّـد سـ ــواء .وال ــاف ــت أن
موقع اللوبي على «تويتر» ونشراته تتعاطى
مع مختلف جوانب الشرق األوسط باستثناء
أي شيء على عالقة بفلسطني .هذا ال يعني
ّ
ّ
قضية
حياديًا من
أبدًا أن املركز يتخذ موقفًا
ّ
العدو اإلسرائيلي
فلسطني .ال ،هو في صف
م ــن دون لـبــس م ــن خ ــال الـتـعـيـيـنــات (وهــي
صهيونية ال بــل لـيـكـ ّ
ّ
ـوديــة ،ومــن خالل
كلها
ّ
أشـ ـخ ــاص ي ـ ـتـ ــداورون ال ـت ـنــقــل ب ــرش ــاق ــة بني
ّ
اإلسرائيلية الهوى) .والتقرير
مختلف املراكز
األخ ـي ــر لـلـمـجـلــس ،ب ـع ـنــوان «ت ــاس ــك ف ــورس
الشرق األوس ــط» ،كــان تطبيق ألجندة لوبي
إســرائـيــل بـحــذافـيــره ،وتـضـ ّـمــن إش ــارات على
ّ
«تشجيع» ال ـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي ،مــن بــاب حل
الصراع العربي ـ اإلسرائيلي).

وإن ـتــاج مــركــز رفـيــق الـحــريــري متماسك من
حيث نقل أولـ ّ
ـويــات الـلــوبــي اإلســرائـيـلــي)١ :
ّ
التحريض املستمر على إيــران و«حــزب الله»
والتهويل من الخطر اإليراني )٢ .نقل صورة
ّ
ّ
السورية املسلحة.
ّبراقة وناصعة للمعارضة
ّ
 )٣التحريض اليومي من أجل حث الحكومة
ّ
األميركية (في عهد أوباما وفي عهد ترمب)
ّ
عـلــى شــن ح ــرب م ــدم ــرة عـلــى ســوريــا (طبعًا
ب ــاس ــم ال ـق ـيــم ال ـســام ـيــة والـ ـح ـ ّ
ـري ــات وم ـحـ ّـبــة
ال ـش ـعــب ال ـس ــوري الـ ــذي ال يـخـلــد صهيوني
ل ـل ـن ــوم ه ـن ــا ق ـب ــل االطـ ـمـ ـئـ ـن ــان إل ـ ــى صـحـتــه
وســامـتــه) )٤ .النطق بــاســم مصالح أنظمة
الخليج لكن مع انحياز أكثر نحو آل سعود
وآل زاي ــد (ب ــدأ ال ـخــاف بــن الـنـظــام القطري
وال ـن ـظ ــام ال ـس ـع ــودي واإلم ـ ــارات ـ ــي م ــن جـهــة
ي ـت ـع ــاظ ــم ،خ ـص ــوص ــا مـ ــع اخ ـ ـتـ ــاف ال ــرؤي ــة
حـ ــول اإلخ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن وال ــوض ــع الـلـيـبــي
والتحالف السعودي ـ اإلسرائيلي) )٥ .دعم
ّ
الديموقراطية في الشرق األوســط لكن فقط
في تلك الــدول التي ال تتماشى مع املصالح
ّ
ّ
الرأسمالية واملصالح
األميركية )٦ .نشر قيم
ّ
األميركية في املنطقة.
ّ
وتـتـجــلــى طــريـقــة عـمــل مــراكــز األب ـح ــاث هــذه
ف ــي ال ـك ـتــاب الـ ــذي ص ــدر ه ــذا ال ـع ــام لجنيف
عـ ـب ــده ،وهـ ــي ص ـح ــاف ـ ّـيــة ع ـم ـلــت ف ــي تـغـطـيــة
ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط (م ـ ــن دون أن تـ ـت ــرك أث ـ ـرًا
َ
ُي ــذك ــر ف ــي عـمـلـهــا بــاسـتـثـنــاء دف ــق هــائــل من
ّ
ّ
الكليشيهات الصحافية الغربية) وهي اآلن
«زميلة أبحاث» في مركز رفيق الحريري ّإياه.
ّ
األكاديمية
وعبده ،جاهلة للتاريخ والكتابات
عن املنطقة ولهذا فهي تعتمد على الصحف
وع ـلــى ال ـك ـتــابــات «ال ـســري ـعــة» وع ـلــى مــواقــع
االن ـت ــرن ــت (ب ــاإلن ـك ـل ـي ـ ّ
ـزيــة) وع ـل ــى إص ـ ــدارات
مراكز األبحاث .ومعرفتها باإلسالم ضحلة
لـكــن ذل ــك ال يمنعها مــن إط ــاق التعميمات
ّ
«الطائفيات
عن اإلسالم واملسلمني في كتاب
ّ
العربية وإعادة والدة
االنتفاضات
الجديدة:
ّ
االن ـق ـســام الـســنــي—الـشـيـعــي؟» (وب ــات ــت دار
نشر جامعة أوكسفورد في نيويورك تنشر
كتبًا تـجـ ّ
ـاريــة خالية مــن القيمة األكــاديـمـ ّـيــة
بسبب حالة الضغط املالي الذي تعاني منه
ّ
األكاديمية) .وتنطلق الكاتبة من
دور النشر
زعمها أن األم ــر ال ــذي يشغل الـعــالــم العربي
هو تعريف املؤمن والكافر( .ص .)١ .ويبدو
ّ
أن امل ــؤل ـف ــة ال ت ـتــابــع ال ـن ـقــاشــات الـسـيــاسـ ّـيــة
ّ
ّ
تصر على أن األمل
والدينية الدائرة إذ أنها
الـشــاغــل للجميع هــو «تـعــريــف اآلخ ــر» (ص.

