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رأي

الشاعر العراقي سعدي يوسف بسبب نقده
ّ
لحكام الخليج).
ّ
اآلخ ـ ـ ـ ــر ف ـ ــي نـ ـم ــط الـ ـك ّــومـ ـي ــدي ــا ال ـل ـب ـن ــان ــي ــة
ّ
التلفزيونية هــو الـتــأثــر الكبير بالكوميديا
ّ
ّ
التلفزيونية األميركية وبمساوئها .ويظهر
يظهر في برنامج «بي.بي.شي»
ذلك أكثر ما ُ
خصوصًا مــن املـقـ ّـدم ســام زعـتــري .ال حاجة
ّ
األميركية
إلــى هــذا الكم الهائل من التعابير
امل ـح ـل ـ ّـي ــة وم ـ ــن أنـ ـم ــاط ال ـت ـع ـب ـيــر األم ـي ــرك ـ ّـي ــة
ال ـكــوم ـيـ ّ
ـديــة (ح ـتــى مـشـهــد بـصــق ال ـق ـهــوة أو
ّ
الـ ـش ــراب) .هــل يـظــن م ـقــدمــو تـلــك ال ـبــرامــج أن
الـشـعــب األمـيــركــي يـشــاهــدهــم أو أن طريقهم
إل ــى ال ـعــاملـ ّـيــة ه ــو ف ــي اإلف ـ ــراط ف ــي اسـتـعـمــال
ّ
ّ
األميركية ونقل
اإلنكليزية والتعابير
الكلمات
ّ
ّ
املـشــاهــد األم ـيــركــيــة الـتـلـفــزيـ ّـونــيــة؟ ال حاجة
إليها على اإلط ــاق .لكن الـتــأثــر بالكوميديا
سطحي
األمـيــركـ ّـيــة يظهر أيـضــا فــي اعـتـنــاق
ّ
ل ـل ـس ـيــاســة (أي ت ـلــك امل ــواق ــف ال ـت ــي ال تــؤثــر
عـلــى شـعـبـ ّـيــة ال ـن ـجــوم) :مـثــل نـقــد ال ـق ــاذورات
ّ
والتذمر
وانتقاد الـكـ ّـســارات من دون تسمية
ّ
ّ
التطرق ملسؤولية
من زحمة السير (مع عدم
رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ال ـ ــذي رفـ ــض إنـ ـش ــاء شبكة
مــواصــات عـ ّ
ـامــة فــي لـبـنــان) أو الـحــديــث عن
الغرب كأننا نحن جزء منه .وسالم الزعتري
يعلن تــأيـيــده لقائمة الحريري
يستطيع أن ّ
يؤثر ذلــك على ّ
تقبله ،لكن إعالن
من دون أن
مــوقــف لـصــالــح ح ــزب الـلــه يـنـهــي املـصــادقـ ّـيــة
ال ـك ــوم ـي ـ ّ
ـدي ــة ف ــي ل ـب ـن ــان .واسـ ـتـ ـض ــاف س ــام
ّ
ّ
الــزع ـتــري صـحــافــيــا لـبـنــانــيــا عـلــى بــرنــامـجــه
ّ
وحدثه األخير عن القصف األميركي لسوريا
ّ
بــإعـجــاب (وت ـحــدث ســام عــن الــ«تــومــاهــوك»
ك ــأن ـه ــا أل ـ ـعـ ــاب أو ك ـ ــان ال ـق ـص ــف األم ـي ــرك ــي
ال ي ـص ـيــب م ــدن ـ ّـي ــن وم ــدن ـ ّـي ــات) وأن ـ ــه ذروة
ّ
األخالقية .لكن لو أن الزعتري استضاف أحدًا
يلهج بحمد القصف الروسي أو السوري ،ملا
كان سمح له بالحديث من دون مقاطعة (أو ملا
ً
كان قد استضافه أصال).
ّ
وت ـج ـت ـمــع الـ ـب ــرام ــج ال ـك ــوم ـي ــدي ــة ف ــي إه ــان ــة
ّ
ّ
(املثليات متجاهالت كما (غالبًا) في
املثليني
الشرع اإلســامــي ألن الفعل الجنسي يرتبط
بــأذهــان الــذكـ ّ
ـوريــن بــالــرجــل وع ـضــوه فـقــط).
والسخرية مــن رجــولــة الـفــرد تـكــون ـ ـ فــي تلك
ّ
باملثلية (وهـنــاك من
الـبــرامــج ـ ـ عبر التعيير
يخرج عن الدور الكوميدي لينفي تلك التهمة
من أساسها عن نفسه ،كي ال يقطع بنصيبه).
ّ
املثلية ال تــزال أسيرة التفكير
والسخرية من
النمطي التقليدي القديم ،الــذي على أساسه
يشتهي كل رجل مثلي أن يمارس الجنس مع
ّ
انتقائية
كل وأي رجل يصدفه في الحياة .ال
ّ
ّ
يتصور أعداؤهم.
املثليني،
وال أذواق عند
ّ
وت ـش ـي ــر ب ـع ــض الـ ـب ــرام ــج الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــة إل ــى
ال ـح ـ ّ
ـري ــات اإلع ــام ـ ّـي ــة ،لـكـنـهــا ت ـت ـحـ ّـدث عنها
ً
ّ
بانتقائية .يمكن اإلشارة مثال (ودومًا) إلى ٧
ّ
حديث
ّأيــار (الـتــي
وصفها محمد قباني فــي ّ
ّ
مــع باحثة أميركية بأنها «كــربــاء الـســنــة»)،
ِّ
(متكرر) من أنصار من حركة
أو إلــى اعـتــداء
«أمـ ـ ــل» ع ـلــى م ـح ـطــة «الـ ـج ــدي ــد» .ل ـكــن فــرض

تجتمع ّالبرامج
ة في
الكوميدي
ّ
إهانة المثليين

ّ
تلفزيونية
الـنـظــام الـسـعــوي حـظــر مـحـطــات
ـري ــن ال ـص ـنــاعـ ّـيــنْ
ع ــرب ـ ّـي ــة ب ـحــال ـهــا ع ــن ال ـق ـم ـ ْ
ُ
ّ
العربي ْي لم يثر ّاعتراضات تذكر .نظام عربي
يـقـ ّـرر أن مــن حــقــه حظر محطات تنتقده من
ّ
ليبراليي
دون أن يثير ذل ــك اع ـتــراضــات مــن
ّ
ّ
وليبراليات اإلعالم اللبناني ،أو من كوميديي
لـبـنــان .لــو أن إي ــران قــامــت بفعل ذل ــك ،لكانت
ّ
اإلعالميون
االعتراضات في الشوارع ولكان
قد تنادوا لرفع األقالم والشموع والبقدونس،
ولـكــانــت الـحـلـقــات الـكــومـيـ ّ
ـديــة قــد ّ
خصصت
حلقات تضامن.
وجـ ــو ال ـب ــرام ــج ال ـك ــوم ـي ـ ّ
ـدي ــة واالخ ـ ـتـ ــاط مع
اإلعالميني (من محطات ّ
ّ
معينة فقط) يضفي
ّ
ّ
جوًا من الـ«خوشبوشية» املنحازة ،أو عالقة
قربى مزعجة .تكفي مقارنة طريقة استضافة
س ــام الــزع ـتــري لـبــوال يـعـقــوبـيــان مــع طريقة
اس ـت ـضــاف ـتــه الــزم ـي ـلــة ف ــي «األخ ـ ـبـ ــار» زيـنــب

ح ــاوي .مــع يعقوبيان ،كــانــت املقابلة مزاحًا
ّ
م ــن ال ـط ــرف ــن ي ـت ـخــل ـلــه م ــدي ــح م ــن ال ــزع ـت ــري
ل ــ«ج ـمــال» يعقوبيان ولعملها اإلع ــام ــي .ال
ً
ّ
يتعرض في املقابلة مثال إلى الدور اإلعالمي
لعائلة الـحــريــري .امــا فــي مقابلته مــع زينب
ح ــاوي ،فطفق يسألها عــن حــزب الـلــه :أي أنه
لــم ي ـ َـر فيها إال ام ــرأة مـحـ ّـجـبــة وأن حجابها
ّ
يـ ــدل ع ـلــى س ـيــاس ـت ـ ّهــا .ال ب ــل ه ــو اع ـت ـبــرهــا ـ
ّ
رسمية وناطقة باسم
بسبب حجابها ـ ممثلة
حــزب الـلــه .وفــي أثـنــاء املـقــابـلــة ،سألها فجأة
من دون ّ
مقدمات ،عن رأيها في مذيعات «إم.
تي.في» وقهقه .قد تكون تلك النكتة مشتركة
مــع نفسه ،أو مــع غـيــره ،لكنها كانت مزعجة
ّ
ون ــاف ــرة .هــل اإلع ــام املـحــلــي يستبطن أيضًا
ق ـي ــم م ـ ـعـ ــاداة الـ ـع ــرب واإلسـ ـ ـ ــام م ــن ال ـغ ــرب؟
ألـهــذه الــدرجــة يعيش هــؤالء فــي جــو الثقافة
َ
ال ـغــربـ ّـيــة؟ والــزع ـتــري (الـ ــذي اعـتـقــل مــن دون
حق أو سبب بعد ّأيام من  ١١أيلول فقط ألنه
ّ
عربي في أميركا ،مع أنه ال يكن اليوم أي عداء
ّ
للحكومة التي ظلمته) ُيفترض أن يكون ملمًا
بدرجة العداء الغربي للعرب واملسلمني بحكم
إقامته في أميركا (وإقامته في أميركا لبعض
ّ
سنوات ّ
السياسية
عرفته على مكامن الثقافة
السائدة في أميركا ،وهــو اعترف في حديث
إل ــى «ال ـح ـي ــاة» بـعــد إطـ ــاق س ــراح ــه أن ــه كــان
يــزعــم أن ــه فــرنـســي فــي أمـيــركــا كــي يـهــرب من
ّ
ّ
العربية وطلب من أصدقائه بعد ١١
الهوية
أيلول أن ينادوه باسم أميركي).
ّ
تجاريًا في لبنان لكنها
الكوميديا منتعشة
ال تؤذي السلطات الحاكمة .وهناك إفراط في
تقليد الـ«ستاند أب كوميدي» األميركي وهو
ّ
ّ
اللبنانية
نــادرًا ما يهز السلطة ّ .والكوميديا
ّ
تعرفت إلى تجربة الفذ زياد الرحباني ،الذي
ّ
الثورية وتهشيم
فتح آفاقًا جديدة للسخرية
ال ـق ـيــم ال ـس ـيــاسـ ّـيــة ال ـس ــائ ــدة .أم ــا الـكــومـيــديــا
ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ف ـه ــي تـ ـ ّ
ـرسـ ــخ م ـف ــاه ـي ــم رج ـع ـ ّـي ــة
ّ
ف ــي امل ـج ـت ـمــع ،بــالـنـسـبــة إل ــى امل ـ ــرأة واملـثـلــيــة
ّ
والطائفية ّ .يستعني برنامج «بــي.بــي.شــي»،
ً
مـثــا ،بممثلني عــن طــوائــف ،وكــل يلعب دور
ّ
نمطية الطائفة .وه ــذا الـنــوع مــن الكوميديا
ّ
ّ
ال ــذي يعتمد عـلــى الـنـمـطــيــة الـتـصــوريــة كــان
يجب أن ينتمي إلى ماضي الكوميديا ال إلى
ّ
ً
ّ
األميركية ،مثال،
حاضرها .تخلت الكوميديا
ّ
نمطية األع ــراق فــي الثمانينيات .والــذي
عــن
ُ
يرجع إليها يقصى من الحقل اليوم .وتنميط
ّ
الطوائف ليس متساويًا :هي تذكر بكوميديا
بيل ماهر الــذي يقول إنه ال يعادي املسلمني
ب ـحـ ّـجــة أنـ ــه ي ـس ـخــر أي ـض ــا م ــن ال ـي ـه ــود ومــن
املـسـيـحـ ّـيــن .لـكــن هــو يسخر فــي روتـيـنــه من
ُ
صفات ال تـقــارن بــإصــراره على ربــط اإلســام
كــديــن ب ــاإلره ــاب .ب ـكــام آخ ــر ،إن الـكــومـيــديــا
ّ
اللبنانية محافظة وهي غالبًا سمجة ،مع أن
برنامج «بي.بي.شي» و«لهون وبس» فيهما
ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـظ ــرف واالبـ ـتـ ـك ــار واإلضـ ـح ــاك
واملـهــارة وحتى اإلب ــداع ـ ـ أحيانًا ـ ـ ويمكن أن
يكونا أفضل لو أنهما عمدا إلــى التقليل من
ّ
ّ
الجنسية السهلة.
السوقية
ّ
ّ
اللبنانية،
بالعاملية أفسد الكوميديا
الهوس
وه ـ ــو ي ـص ـيــب ال ـك ــوم ـي ــدي ــا املـ ـص ـ ّ
ـري ــة أي ـض ــا.
ّ
حــالــة بــاســم يــوســف بـلـيـغــة .ظ ــن أن ــه سينقل
ّ
اإلنكليزية في أميركا تجربته في
إلــى اللغة
ال ـكــوم ـيــديــا ،وه ــي فـشـلــت بــال ـكــامــل .ال ي ــزال
ّ
ُي ـعـ ّـرف هـنــا ،عـنــدمــا يـحــل ضيفًا لــدقــائــق في
بــرامــج كــومـيـ ّ
ـديــة ،على أنــه «ج ــون ستيوارت
ّ
مصر» ،ال أكثر .والهوس بالعاملية يصيب كل
ّ
الفنون ،وجــل ما يمكن أن يصل إليه العربي
هــو مــا وصلت إليه هبة طوجيّ فــي باريس:
أي الفشل فــي برنامج هــواة لفنانة محترفة
(طبعًا ،يسهل بعدها لوم اللوبي الصهيوني
ّ
املحلية ّ ال تنجح ما
على فشلها) .الكوميديا
لم َ
تنس الجمهور الغربي .والتأثر بكوميديا
ف ــرنـ ـس ــا ،أو أمـ ـي ــرك ــا خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي ح ــال ــة
ّ
ّ
اللبنانية ،يسيء إلى
التلفزيونية
الكوميديا
الـكــومـيــديــا ويـفـشــل ف ــي نـقــل أصـحــابـهــا إلــى
ً
ال ـغــرب .والـكــومـيــديــا األمـيــركـ ّـيــة ليست مثال
ي ـجــب أن ُي ـح ـت ــذى ب ــالـ ـض ــرورة .إن بــرنــامــج
«س ـ ــات ـ ــردي نـ ــايـ ــت» امل ـ ـصـ ــري أفـ ـض ــل بـكـثـيــر
م ــن ال ـن ـس ــق األمـ ـي ــرك ــي ال ـب ــاه ــت الـ ـ ــذي فـشــل
ف ــي إض ـح ــاك إال طـبـقــة إع ــام ـ ّـي ــي واش ـن ـطــن.
الـفــن ال يـحـتــاج إال إل ــى الـتـغــريــب كــي ينجح.
ّ
اللبنانية ،كما فــي تجربة زيــاد
والكوميديا
الرحباني تنجح ليس فقط في عكس أهــواء
وع ـي ــوب ال ـج ـم ـهــور ،وإن ـم ــا أي ـض ــا م ــن خــال
تغيير أه ــواء الـجـمـهــور وتفكيك خـطــابــه ،أو
التأثير فيه على األقل.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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عندما ال يشتري المال الخليجي شيئًا
زينب عقيل *
ثمة قنابل وقذائف وغارات سعودية ال ُيسمع
لها ضجيج في أروقة اإلعالم األميركي
وبيوت التفكير  Think Tanksومراكز
األبحاث والدراسات التي تعمل تحت مظلة
تثقيف املجتمع املدني وتنويره بشكل عام،
وتقديم النصيحة لصناع القرار بشكل
خاص.
ّ
لطاملا تم تصنيف هذا الصمم االنتقائي
على أنه سوء الستخدام القوة األميركية
التي تهيمن على الخطاب السياسي بعدما
نصبت نفسها حارسة الديموقراطية
وحقوق اإلنسان حول العالم .من يملك القوة
يملك الخطاب ،ومن يملك الخطاب تدور معه
الديموقراطية وحقوق اإلنسان كيفما دار.
الواقع أن ما ّ
نؤوله صممًا انتقائيًا هو من
الوظائف الطبيعية لألذن األميركية .فالفكر
األميركي عندما أنجز فلسفته «البراغماتية»
أعاد تعريف الحقيقة على أنها الفكرة
التي تملك أثرًا عمليًا نافعًا .ففي كتابه
«البراغماتية» ،يرى وليام جيمس ّأن الحقيقة
والواقعية هي شيء يخلقه اإلنسان إليجاد
ُ
وصدق الفكر ِة
توافق ُناجع بينه وبني العالمِ .
وص ّحتها ،هو النفع الذي يتحقق من خالل
ِ
التجربة العملية .وعليهّ ،
فإن «البراغماتية
تصرف النظر عن األشياء األولى واملبادئ،
واملقوالت ،والضرورات املفترضة وتتجه إلى
األشياء األخيرة ،واآلثار والنتائج والوقائع».
على هذا األساسّ ،
يتم بناء كل ما يتعلق
بالحقيقة في السياسة األميركية .إنها ليست
أمرًا آخر سوى النافع واملفيد .فنكتشف
ً
عندها مثالّ ،أن مسألة إبادة الشعوب األخرى
ليس انحرافًا عن الحضارة األميركية ،بل
هو في صميمها (الهنود الحمر ،القنبلة
الذرية ،فييتنام ،الشعب الفلسطيني والشعب
اليمني).
إلى ذلك ،ماذا يعني اإلجماع في واشنطن
ملصلحة الوهابيني املستبدين املخالفني للقيم
األميركية؟ ماذا يعني التزام الخبراء ًالعلميني
بالدفاع عنهم؟ وكيف ّ
نؤول معارضة خجولة
من قبل هؤالء بخصوص الحرب على اليمن،
ّ
استمر الغضب أيامًا على خلفية
في حني
انتقاد أوباما لسلوك اململكة السعودية مع
النساء ودعمها الحركات األصولية ،ودعوته
ُ
تشارك الشرق األوسط من
لها ألن تتعلم
إيران.
ّ
تعليقات أوباما املكتومة تمت إدانتها من ِقبل
«العلميني» بتعابير مثل« :يلعب لعبة تحميل
املسؤولية»« ،خيانة فهم مفجع ملا تعنيه أن
تكون في املوقع رقم واحد»« ،عالمة على أنه
هاو مهمل وأحمق»« ،وضع الحلفاء جانبًا»،
ٍ
«تعجرف مغرور»« ،يلوم اآلخرين لفشله»،
«يمكن مقارنته بدونالد ترامب»...
تحت عنوان «كيف أسرت العربية السعودية
واشنطن» ّ
أعد محرر الشؤون الخارجية ملوقع
ً
فوكس  VOXماكس فيشر تقريرًا طويال
( )2016أورد فيه آراء مجموعة من املوظفني
الحكوميني في السياسة الخارجية وبعض
الخبراء والباحثني .الالفت في هذا التقرير أن
الجميع تحدثوا كمصدر مجهول .ثمة إجماع
ً
على ّأن «العربية السعودية ودوال عربية غنية
بالنفط اشترت اإلخالص والتأثير».
قد يبدو هذا جوابًا منطقيًا ّ
يفسر التزام
هؤالء بالدفاع عما يبدو لنا نقيضًا لجوهر
َّ
ويفسر على أنه انحراف وأنانية
قناعاتهم،
ّ
تصرف أن يبيع الباحث رأيه العلمي.
وسوء
غير أن بعض املوظفني الحكوميني يرون أن
املال الذي ُيصرف لهم «يقوي معايير وعادات
هي في األصل موجودة سابقًا ُوي ّ
حبذ
إجماعًا لدور السعودية» .إذًا ،املال يلعب دورًا
ّ
ِّ
للتحيز الذي سينشأ حتى في غياب
معمقًا

ذلك املال؛ كل ما في األمر أن ثمة رقابة ذاتية
ّ
ستنشأ لدى الكاتب ،وسيفكر مرتني قبل أن
يناقش موضوعًا عن الديموقراطية وحقوق
اإلنسان في املنطقة الخليجية ال يشغل باله
ً
أصال؛ «فاإلساءات موجودة في كل مكان،
وهناك ماليني األشياء األخرى التي يمكنني
أن أكتب عنها ،ملاذا أخسر بعض املال!».
ّ
مفكر َّ
ممول من قبل الخليج.
يقول
التحيزُ ،يطلق عليه في األوساط العلمية اسم
ُّ
ُّ
التحيز املختبري ،وهو
التحيز البحثي أو
العملية التي يؤثر بها القائم بالبحث على
النتائج من أجل الحصول على نتيجة ُمعينة.
يؤكد الدكتور عبد الوهاب املسيري في
موسوعته «اليهود واليهودية والصهيونية»،
أن ّ
التحيز سببه املنطلق املفاهيمي أو النموذج
املعرفي الذي يتم االنطالق منه وعلى أساسه
توضع األمور في سياقها .الواقع أن التحالف
األميركي السعودي هو حاجة استراتيجية
لألميركيني في الشرق األوسط ،وبالتالي فإن
أميركا هي املحتاجة إلى الحفاظ على الوكالء
املطيعني في املنطقة .ثمة ّ
تحيز «براغماتي»
راسخ ملصلحة السعوديني كشريك دائم
ألميركا ،ال تحتاج معه الدول الخليجية إلى
الهبات «لتطوير التحليل االستراتيجي»
ملصلحتهم.
من هنا ،يتضح أن االستثمار األميركي لدول
الخليج ال يقتصر على الهيمنة وأسواق النفط
والسالح ،ثمة استثمار للغباء الخليجي
أيضًا ،تستفيد منه بيوت التفكير السيئة
السمعة هذه .فاملجامع الفكرية في واشنطن
«قطاع يحتله العرب» على حد تعبير املصادر
املجهولة في التقرير ،في إشارة ضمنية
ّ
إلى أنه ساحة مزايدات بني دول الخليج؛ بدأ
عام  2013مع القطريني بمبلغ  8.14ماليني
دوالر ،وتبعته استثمارات إماراتية وسعودية
كحركة مزايدة عام  ،2014في الوقت الذي
كانت فيه األزمة املالية محسوسة في املجامع
الفكرية ،كما في الجامعات بسبب األزمة التي
بدأت عام .2008
ّ
ومع ّأن التقرير يرى أن بإمكان املال الخليجي
أن يشتري سلوكيات أي مجمع فكري ويؤثر
بها على السياسة الخارجية ،فإنه أيضًا
يمكن ألي دبلوماسية خارجية ،مهما كانت
ّ
خبرتها متواضعة ومداركها متخلفة ،أن
تدرك حجم االستفادة األميركية من العربية
ّ
التحيز البحثي
السعودية .والتي جعلت
نصب أعني «العلميني» البراغماتيني دونما
حاجة إلى اإلقناع ،إال أن البراغماتية نفسها
ّ
أبتز املغفلني،
تقول :الحق والصحيح أن
فكيف إذا جاءني املغفل لينفق ماله طواعية
على ابتزازي له.
قد يبدو ترامب أحمق بسبب التعليقات
واملباشرة ،والحق أن خلف
الصريحة
ٌ
ُ
«ح ْمقه» هذا سياسة اعتمدها كل أسالفه
ّ
ولكن باملواربة .فـ«أتعاب الدفاع» التي عبر
عنها لم يكن من سبقه زاهدًا فيها ،وقد كانت
ُ
تدفع طواعية ،إال أن ترامب «التاجر» رأى أن
باستطاعته أن يربح املزيد ،فالسعودية لم
ُ
سلوك يشي بعدم استعدادها
تظهر يومًا أي
ٍ
لدفع املزيد.
ُيتوقع في القمة املرتقبة لدى زيارة ترامب
للسعودية ،أن ّ
يحصل ترامب «أتعاب الدفاع»
عن اململكة على شكل  40مليار دوالر من
االستثمار في البنية التحتية في الواليات
املتحدة ،وعلى األغلب  100إلى  300مليار
دوالر من مشتريات األسلحة .وحبة مسك
ّ
بأن يتسلم ترامب زعامة اإلسالم بشكل
مباشر .أما بخصوص إعالن تطبيع
َ َ
فسي ْسف ُحها آل سعود
العالقات مع اسرائيل،
على شرف الضيف الكبير ،وسيخطو ترامب
من فوقها إكرامًا للعادات والتقاليد الوهابية.
* صحافية لبنانية

