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سياسة

سياسة
تقرير

ّ
الشح المالي ...الوجه اآلخر لألزمة السياسية
بصرف النظر عن العقبات السياسية
أمام تشكيل الحكومة ،تدور نقاشات،
ليس حول الوضع االقتصادي ّ
السيئ
فحسب كعنوان عريض ،بل أيضًا عن
طبيعة األزمة المالية التي تنعكس على
كل القوى السياسية ،والمرشحة للتفاقم
مع العقوبات األميركية
هيام القصيفي
ح ــن س ــأل رئ ـيــس ال ـح ــزب الـتـقــدمــي
االشـ ـت ــراك ــي ولـ ـي ــد ج ـن ـب ــاط عـشـيــة
تطورات عام  2000وما تالها عن أي
لبنان نريد «هانوي أم هونغ كونغ»،
ك ــان ي ـط ــرح إش ـكــال ـيــة تـتـعـلــق ب ــدور
املقاومة والوجود السوري في وجه
الـنـهــوض االقـتـصــادي واملــالــي الــذي
ك ــان عــرابــه حينها الــرئـيــس الــراحــل
رفيق الحريري.
بني عام  1990و ،2005نجح مشروع
ســوريــا فــي لـبـنــان ،لـكــن وج ــه األزم ــة
ّ
السياسية حينها ،ظل مغلفًا رغم كل
الخضات السياسية واملواجهة التي
لبنان
خــاضـهــا خـصــوم ســوريــا فــي
ّ
م ـع ـه ــا ،ب ـح ــرك ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة وضـ ــخ
أم ـ ــوال جـعـلــت ال ـب ـلــد ،إل ــى ح ــد كبير
يستكني تحت وطــأة الحركة املالية
واملـ ـش ــاري ــع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،رغ ـ ــم كــل
االعتراضات على سياسة الحريري
اإلنمائية والعمرانية.
ال ـيــوم ،ي ــرى مــن راف ـقــوا تـلــك املرحلة
أن مشروع هانوي في طريقه إلى أن
يحقق انتصارًا ،إن لم يكن قد حققه
فـعـلـيــا ،مــع انـتـخــاب الـعـمــاد ميشال
عون وتشكيل حكومة الرئيس سعد
الحريري والضغوط التي يمارسها
حــزب الـلــه الـيــوم عليه وع ــدم وجــود
ً
خ ـصــوم ملــواج ـه ـتــه ،وصـ ــوال إل ــى ما
حققه فــي ت ـطــورات ســوريــا .وه ــذا ال
يعني أن م ـشــروع هــونــغ كــونــغ كــان
نــاجـحــا بفعل األزمـ ــات االقـتـصــاديــة
والـخـســائــر واالن ـع ـكــاســات السلبية
ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي تــرك ـهــا ع ـلــى الــوضــع
االقتصادي واملالي واالجتماعي في

لبنان ،ال بل قد يكون أحد اإلسهامات
الرئيسية في ما وصل إليه لبنان من
انهيار سياسي واقتصادي.
إال أن ثمة جانبًا آخر النعكاس هذا
االنتصار باملعنى العمالني .فنجاح
املشروع السياسي لحزب الله وخلفه
إيران ،يختلف بتداعياته ّ
عما تحقق
فــي مــرحـلــة إح ـكــام الـنـظــام ال ـســوري
سيطرته على لبنان ،برعاية أميركية
وفرنسية وسعودية ودولـيــة كبرى.
ألن الـضـغــوط املــالـيــة واالقـتـصــاديــة،
ال ـت ــي يـعـيـشـهــا ل ـب ـنــان م ـنــذ س ـنــوات
وتـ ـت ــراك ــم س ـل ـب ـي ــات ـه ــا ،ت ـت ـع ــدى فــي
ثقلها وخطورتها ما سبق أن عاشه
في السنوات املاضية ،وهي مرشحة
ألن تحمل تأثيرات مباشرة على كل
الـقــوى السياسية ولـيــس حــزب الله
وحــده املعني بالعقوبات األميركية
املتوقعة.
ف ـ ــإذا كـ ــان هـ ــذا املـ ـش ــروع الـسـيــاســي
يثبت نجاحًا يــومــا بعد آخ ــر ،إال أن
نجاحه يأتي فيما تتدهور أوضــاع
دول املـ ـنـ ـطـ ـق ــة وتـ ـتـ ـك ــاث ــر أزم ــاتـ ـه ــا
األم ـن ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة ،واأله ـ ــم أنــه
يتحقق فيما تعود إيــران إلــى دائــرة
ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ،م ــع م ــا لــذلــك
مــن تبعات مالية واقـتـصــاديــة ،رغم
محاوالت االتحاد األوروبي للوقوف
في وجه اإلدارة األميركية ،وتحييد
ً
واشنطن دوال عدة عن حصار النفط.
فـ ــإيـ ــران ب ـن ـف ـس ـهــا ت ـع ـت ــرف ب ــاألزم ــة
املــال ـيــة ،واألم ـ ــور ق ــد ت ـكــون مرشحة
ملــزيــد م ــن ال ـت ـفــاقــم ،وهـ ــذا طـبـعــا من
ش ــأن ــه أن ي ـن ـع ـكــس ع ـل ــى حـلـفــائـهــا
ف ــي ل ـب ـن ــان .ول ـي ــس هـ ـ ــؤالء وح ــده ــم
يتأثرون بانحسار األمــوال
ممن قــد ّ
الـتــي تـضــخ فــي لـبـنــان .فالسعودية
ودول ال ـخ ـل ـي ــج ،ه ــي أي ـض ــا أوق ـف ــت
م ـس ــاع ــدات ـه ــا امل ــالـ ـي ــة ،وج ـ ـمـ ــدت مــا
ك ــان يــدخــل إل ــى الـبـلــد عـبــر مشاريع
وه ـبــات وع ـبــر تخصيص حلفائها
بـ ــدعـ ــم م ـ ـبـ ــاشـ ــر .وإذا كـ ــانـ ــت أزم ـ ــة
الــرئ ـيــس سـعــد ال ـحــريــري وشــركــاتــه
واحدة من تجليات تشابك العناصر
املــالـيــة والسياسية ،فــإن االنسحاب
الخليجي قبل االنتخابات النيابية
وبعدها ،عن ضخ األموال في لبنان،
ي ـتــركــز أك ـث ــر نـتـيـجــة ف ـشــل امل ـش ــروع
ال ـس ـيــاســي ل ـه ــذه ال ـ ــدول ف ــي لـبـنــان،

اختطاف غير معلن
ذكرى
ٍ
عامر محسن

ونـ ـتـ ـيـ ـج ــة أي ـ ـضـ ــا ل ـ ـتـ ــراجـ ــع ال ـك ـت ـل ــة
الـسـيــاسـيــة امل ــؤي ــدة ل ـهــا ،أم ــام تـقــدم
الفريق السياسي اآلخــر .وهــذا األمر
بــات ملموسًا لــدى أكثر املقربني من
ه ــذا املـ ـح ــور ،ب ـعــدمــا ش ـهــد ال ـص ــراع
اإلقـلـيـمــي تـنــافـســا سـيــاسـيــا ومــالـيــا
انعكس بوضوح على معظم أفرقاء
املحورين.
ال يـمـكــن ف ـصــل األزمـ ـ ــات املــال ـيــة عن
األزم ــات املتالحقة ،ألن الـشــح املالي
ال ــذي يصيب كــل الـقــوى السياسية،
هو أحد أوجه الصراع السياسي في
لـبـنــان ،فــي كــل مـفــاصـلــه األســاسـيــة،
بـحـيــث ي ــري ــد ال ـج ـم ـيــع ت ـعــويــض ما

َ
المستهدف
بالعقوبات فريق
سياسي يحقق
خطوات متقدمة على
طريق تثبيت مشروعه

ت ــوق ــف ض ـخــه أو ت ـض ــاءل تــدري ـجــا،
بـعــدمــا بــاتــت «ال ـه ـبــات الـعـشــوائـيــة»
م ــن املـ ــاضـ ــي .وف ـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار خ ــروج
ال ـن ـفــط وت ــأم ــن امل ـ ـ ــوارد ال ـت ــي يــريــد
الجميع أن يتقاسمها قبل تحولها
أمـ ـ ـرًا واقـ ـع ــا ،ي ـش ـكــل ال ـت ـنــافــس على
حـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــب الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا م ــن
تجليات هــذه األزم ــة ،ألنــه لــم يسبق
أن ت ـنــاف ـســت ك ـتــل ك ـب ــرى ع ـلــى هــذه
الحقائب كما يحصل الـيــوم ،وتكاد
تحولها حقائب سيادية .فكل القوى
السياسية الـتــي تعاني تــراجـعــا في
مصادر تمويلها ،وبرز ذلك بوضوح
في االنتخابات النيابية ،باتت أمام
ت ـح ــدي ت ــأم ــن وزارات ت ـص ــرف من
خــالـهــا م ــن م ــوازن ــات ال ــدول ــة ،على
م ـح ــازب ـي ـه ــا مـ ــن ط ــري ــق الـ ـخ ــدم ــات.
وتـتـحــول ه ــذه الـ ـ ــوزارات واحـ ــدة من
األذرع العلنية الـسـيــاسـيــة واملــالـيــة

لم يسبق أن تنافست كتل كبرى على الحقائب الخدماتية كما يحصل اليوم (مروان طحطح)

ل ــأف ــرق ــاء ال ـس ـيــاس ـيــن ،يـتـنــافـســون
ب ـ ـشـ ــدة ع ـل ـي ـه ــا .وإذا كـ ـ ــان ذلـ ـ ــك قــد
ب ــات مــن إح ــدى ال ـع ــادات السياسية
الـتـقـلـيــديــة ،ف ــإن األزمـ ــة االقـتـصــاديــة
الكبرى واملرشحة للتفاعل أكثر مع
العقوبات األميركية وبفعل عوامل
باتت معروفة ،معطوفًا عليها تراجع
م ـســاه ـمــات املـ ـح ــاور اإلق ـل ـي ـم ـيــة عن

تقديم دعمها املالي ،ستضع جميع
القوى سواسية أمام تحديات مالية
واقـتـصــاديــة .علمًا أن أزم ــة مشابهة
عرفتها طبقة سياسية وإعالمية مع
إنحسار األمــوال بعد حــروب العراق
وليبيا وتونس .إال أن أزمة اليوم لها
امتدادات إقليمية ودولية أكثر حدة،
ألن املستهدف فريق سياسي يحقق

خطوات متقدمة على طريق تثبيت
مشروعه .في حني أن املشروع الذي
ي ـت ــراج ــع أم ــام ــه ف ـقــد أي ـض ــا الـغـطــاء
اإلقـلـيـمــي والـخـلـيـجــي ،والــدفــع «بــا
ح ــدود» .ل ــذا ،تصبح الحاجة ّ
ملحة
إل ــى ن ـف ـقــات م ــن ج ـيــب ال ــدول ــة الـتــي
يريد الجميع االنضمام إليها تحت
مسمى حكومة وطنية.

تقرير

«عصفورية» العدلية :مجلس القضاء وسيطًا بين القضاة والمح ــامين!
رضوان مرتضى
اش ـت ـب ــك ج ـن ــاح ــا الـ ـع ــدال ــة .امل ـح ــام ــون
ض ــد الـ ـقـ ـض ــاة .تـ ـه ــدي ــدات وادعـ ـ ـ ــاءات
وبـ ـي ــان ــات م ـت ـب ــادل ــة أش ـع ـل ــت عــدل ـيــة
بـ ـ ـي ـ ــروت والـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــال .قـ ــاطـ ــع م ـح ــام ــو
نقابة الشمال جلسات القاضية سمر
ال ـب ـحــري .فـيـمــا أوق ــف املـحــامــي الـعــام
املالي في بيروت املحامي علي أشمر
لـ«شتم» موظفة في قلم النيابة العامة

ادعاءات وبيانات
متبادلة أشعلت
عدليتي بيروت
والشمال
(مروان طحطح)

طلبت القاضية
ّ
المدعية على
المحامي دفع
العطل والضرر لجمعية
الرفق بالحيوان

املالية في بيروت وأحاله مخفورًا إلى
الـنـيــابــة الـعــامــة االسـتـئـنــافـيــة .احـتــدم
الصراع لينفجر على مواقع التواصل
االج ـتـمــاعــي وف ــي رســائــل نـصـيــة بني
املحامني والقضاة .استدعى الخالف
وس ـ ــاط ـ ــة مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء األعـ ـل ــى
ونقيبي املحامني الذين اجتمعوا على
عـجــل لــرســم قــواعــد االشـتـبــاك قـبــل أن
ّ
يخرجوا ببيان مفاده أن «أداء رسالة
خدمة العدالة يتم وفقًا ألعلى معايير
االحـ ـ ـت ـ ــرام والـ ـتـ ـق ــدي ــر» ،ب ــن ال ـق ـضــاة
واملحامني واملساعدين القضائيني.
بدأت القصة في عدلية الشمال .هناك
محام مع قاضية .على قوس
تالسن
ٍ
امل ـح ـك ـم ــة ،رف ـ ــع امل ـح ــام ــي ن ـب ـيــل رع ــد
صوته على القاضية املنفردة املدنية
الـنــاظــرة فــي دع ــاوى اإلي ـجــارات سمر
الـ ـبـ ـح ــري م ـ ـهـ ــددًا ،ورف ـ ــض االم ـت ـث ــال
لـطـلـبـهــا ب ــال ـخ ــروج .ث ــم اس ـت ـم ـ ّـر رعــد
بالتهديد والوعيد ،مع فشل عدد من
امل ـحــامــن ف ــي إخ ــراج ــه .ل ــم ي ــدم صبر
البحري ،قررت القاضية االدعاء عليه،
مطالبة بتعويض عطل وضــرر قدره
ّ
 10مــايــن لـيــرة لـبـنــانـيــة .غـيــر أن ما
ّ
ش ــكــل ص ــدم ــة لـنـقــابــة ال ـش ـم ــال ،طلب
ّ
القاضية املدعية دفــع املبلغ لجمعية

الــرفــق بــالـحـيــوان .استفز هــذا الطلب
النقابة التي أصــدرت قــرارًا بمقاطعة
جـ ـلـ ـس ــات الـ ـق ــاضـ ـي ــة .وب ــالـ ـفـ ـع ــل ،لــم
ي ـح ـضــر أحـ ــد م ــن امل ـح ــام ــن جـلـســات
الـبـحــري ال ـتــي انـعـقــدت ن ـهــار االثـنــن
الـ ـف ــائ ــت .م ـق ــاط ـع ــة املـ ـح ــام ــن دف ـعــت
بنادي قضاة لبنان إلــى إصــدار بيان
ص ـ ــارم .فـقــد تــوقــف ال ـب ـيــان ب ــ«ذه ــول
أمــام قــرار نقيب املحامني في الشمال
ب ـم ـقــاط ـعــة ج ـل ـس ــات ّ ال ـق ــاض ـي ــة سـمــر
البحري ،على رغــم أنـهــا لــم تلجأ إلى
توقيف املحامي املعني وفقًا ألصول
املحاكمات املدنية ،إنما آثرت التروي
وال ـل ـجــوء إل ــى مــرجــع قـضــائــي آخ ـ ّـر».
وخـتــم ال ـنــادي بيانه بالتحذير بأنه
«سيكون له موقف آخر في حال عدم
الـعــودة عن قــرار مقاطعة الجلسات».
هذا البيان عده املحامون استفزازيًا.
«املـحــامــون لــن يكونوا مكسر عصا»،
أرسلها أحد املحامني الغاضبني على
إحدى مجموعات الواتساب مستنكرًا
بيان «ن ــادي القضاة» الــذي حمل في
ط ـي ــات ــه ت ـه ــدي ـدًا ل ـل ـم ـح ــام ــن .اح ـت ــدم
الخالف أكثر فأكثر.
فــي م ــوازاة استنفار محامي الشمال،
وقــع اشـتـبـ ٌ
ـاك آخــر فــي عدلية بـيــروت.

ـاض محاميًا في العدلية
فقد أوقــف قـ ٍ
ل ـش ـت ـمــه م ــوظ ـف ــة ب ــالـ ـج ــرم امل ـش ـه ــود.
الـشـتـيـمــة ج ــاءت عـلــى خلفية تالسن
ب ــن املــوظ ـفــة وامل ـح ــام ــي ع ـلــى خلفية
ب ـيــع ط ــواب ــع أم ـي ــري ــة .أوق ـ ــف عـنــاصــر
قــوى األم ــن املـحــامــي ،واستمعت إليه
املحامية العامة املالية القاضية نادين
جرمانوس التي استمعت أيضًا إلفادة
ثم ّ
املوظفة في قلم املالية .ومن ّ
حولت
امل ـحــامــي م ـخ ـفــورًا إل ــى ال ـنــائــب الـعــام
االستئنافي في بيروت القاضي زياد
بو حيدر الذي تركه بسند إقامة بعد
االدع ــاء عليه .وقــد جــرى االدع ــاء على
امل ـحــامــي مــن دون إذن الـنـقــابــة لـكــون
القاضي ّ
عد الواقعة جرمًا مشهودًا.
االشتباكان القائمان استدعيا جلسة
ط ــارئ ــة مل ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء األعـ ـل ــى مــع
نقيبي املحامني في بيروت والشمال.
ج ـ ــرى اسـ ـتـ ـع ــراض م ــا ج ـ ــرى ق ـب ــل أن
ي ـت ــوص ــل امل ـج ـت ـم ـع ــون إل ـ ــى ت ـس ــوي ــة.
الـتـســويــة لــم تـتــم بـعــد ،لكنها تقضي
ّ
ب ــأن تسحب القاضية املــدعـيــة طلبها
بمنح الـتـعــويــض املــالــي مــن شكواها
لجمعية الرفق بالحيوان .وفي املقابل،
يعود املحامون عن قرارهم بمقاطعة
جلساتها.

قبل عام من اليوم ،بعد أن ألقى سعد الحريري خطابه الشهير من ّ
الرياض،
ٍ
ّ
ّ
راسلني الكاتب الزميل أحمد حسن ليقول إنه ال يوافق على حملة «التعاطف»
والتبرير التي أحاطت بالحدث ،والـحـ ّـب املفاجىء لشخص سعد الحريري،
سواء صدرت عن صدق أو سذاجة أو نفاقّ .
وإن الحريري ـ ـ بغض النظر ّ
عما
ٍ
ٍ
ُ
«االستقالة» أم ال ـ ـ ّمن املفترض أن يحاسب بعد
خطاب
إن كان مكرهًا في
ّ
حتى ولو تلقيت «أوامر» أو ّ
أن يرجع الى البلد ،فال شيء ّ
تعرضت الى
يبرر،
ُ
ّ
داخلية تعلم ّ
ّ
جيدًا أنها لو وصلت الى منتهاها،
الضغط ،أن تطلق أم ًرًا بمواجهة
ّ
ّ
وقد كان هذا احتماال جديًا يومها ،قد تودي ببلدك الى الخراب والحرب.
في أساس مفهوم «املسؤولية السياسية» ّأن القائد املنتخب هو من يفترض
بك أن تأتمنه على مصير البلد ومستقبله ،وهو من يحفظ مصالحه ويفاوض
عنه فــي الـغــرف املغلقة .ومــن املـفـتــرض بــه ايـضــا أن تـكــون ســا ّمــة املجتمع
السياسي أولويته الكبرى ،ومعنى املسؤولية هو أن يجعلها خطًا أحمر ال
ّ
يفرط به في ّأي ظرف ـ ـ ال أن يستسلم ويرمينا الى الجحيم بعد ّأول صفعة.
ّ
ّ
ّ
ّ
من السهل أن ننظر الى األمر برمته كمسرحي ٍة ،أو حدثًا غريبًا تذكره الصحف
ّ
الغربية ضمن فقرة «طرائف ابن سلمان» ،والحياة السياسية في لبنان تصنع
ّ
لديك مناعة ضــد املفاجأة والفضيحة ّواالسـتـهـجــان؛ ولكن الصعب هــو أن
ّّ
بوصفها حدثًا خطيرًا كاشفًا،
نحللها
ّ
نحاول أن نأخذ املسألة بجدية ،وأن ّ
وبني أنفسنا (في
عليه ،أقله بيننا ّ
ال طرفة ،وأن نعترف بالنتائج التي تترتب ّ
لبنان ايضًا ،اعتدنا على فكرة الوصول الى حافة الهاوية ،والتوقف في اللحظة
األخيرة قبل الضغط على الزناد ،حتى أصبحنا ننسى األمر بعد أن ينقضي
ونعتبره «قطوعًا وقد ّ
مر»).
ّ
ّ
كتمرين ذهـنــي ،أننا فــي بلد ديمقراطي «طبيعي» ،تكون
لبرهة،
فلنتخيل
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ل ــأح ــداث ف ـيــه ن ـتــائــج وي ـقــيــم ال ـس ـيــاســيــون ف ـيــه بـحـسـ ّـب مـقــايـيــس ال ـنــزاهــة
ّ ّ
تخيل أنــك تكتب طلب ّمنحة ملنظمة اوروبـيــة ،وتريد
واملصداقية واألداء (أو
ـام بهذه
ـ
ع
منذ
ـرى
ـ
ج
ما
لنا
حل
لو
«املثالي»).
الديمقراطي
أن تبدو كالعربي
ّ
فإننا سنصطدم ،منطقيًا ،بأكثر من إشكال ،وسيكون من ٍ ّ
الصعب
املقاييس
ٍ
ّ
أن نوفق بينها وبني ًواقع أن سعد ُالحريري ،اليوم ،هو رجل التوافق لقيادة
ّ ّ ّ
الحكومة م ـجــددًا .أوال :ام ــا أن ــك قــد خـطـفــت ،وأج ـبــرت على قــول مــا قلته ،أو
ّ
لــم تخطف .ولــو أن ــك خطفت ،فليس مــن الطبيعي أن تـخــرج ثـ ّـم تتعامل مع
خاطفيك كـ ّ
ّ
املستمر لنظام الـ ّـريــاض ،فهنا
ـأن األمــر لم يحدث ،وتعلن والءك
ّ
ّ
مشكلة حقيقية في املصداقية .مــاذا نصدق؟ هل تم احتجازك واهانتك أم
ّ
كأنه لم يحصل؟ ومنّ ،
ّ
كنت ّ
بأي
ونتصرف
حرًا أم تريدنا أن ننسى املوضوع
معيار ،يمكن أن يثق بسياسي يخضع ملن اعتدى عليه وأهانه؟ (وأن يطلق
ابن سلمان «مزحة» عن األمر ،وفي حضور الحريري ،فهو ٌ
درس جديد عن
الفارق بني الجرأة والوقاحة ،وقد وجد الحريري النكتة مضحكة) .ثانيًا ،إن
كان رئيس وزراء البلد ّ
يتم «استدعاؤه» الى الرياض ،ويتفاوض هناك دوريًا
ّ
على مصير ّالبلد مع محمد بن سلمان ومعاونيه ،فهذا ايضًا ال يدفع الى
اإلطمئنان البتة .انت يمكنك ،في ّ
الحد األقصى ،أن تضمن سعد الحريري،
ولـكــن كيف تضمن ابــن سلمان ومــا ي ــدور فــي رأس ــه؟ وهــل مــن الحكمة أن
التبعي ،بنظام ال يمكن ّ
ّ
التنبؤ بأفعاله ،وتعرف
تربط مصيرك ،بهذا الشكل
برمته يطرح اسئلة ّ
جديةّ
أنه يضعك في دائرة االستهداف؟ أخيرًاٍ ،املوضوع ّ
ّ
ً
ٌ
ّ
سعودي أم لبناني ّأوال (فإبن
مواطن
حول والء رئيس الوزراء املكلف ،وهل هو
سلمان ،بوضوح ،يرى الخيار ّ
األساس).
األول ويتعامل على هذا
ّ
ّ
ّ
«تطبيع» الناس مع وقائع الحكام وأهوائهم
وألن اإلعالم من وظائفه األساسية ً
ّ
ومصالحهم ،وجعل غير املقبول مقبوال ومنطقيًا ،فقد شهدنا ترسانة كاملة
مــن الـتـبــريــرات حــول مــا حصل فــي الــريــاض :أن الـحــريــري يحمل الجنسية
وأن لديه مصالح وشركات تربطه بها ،وأن عائلته هناكّ ،
السعوديةّ ،
وأن في
ٌ
ٌ
ّ
ٌ
معسكره انشقاقات وتآمرًا ،الخ ...وهذه كلها حجج مقبولة ومفهومة باملعنى
ـام ،وهــي ّ
االنساني الـعـ ّ
تفسر ما جــرى ،ولكن ال عالقة بينها وبــن أن يكون
ّ
الرجل صالحًا لقيادة الحكومة.
عن اإلعالم و«التأثير»
مركزيًا في قضيةّ
ّ
ّ
قضية خاشقجي ،كان اإلعالم ـ ـ بكالمه وصمته ـ ـ
كما في
ّ
اإلعالم يحشد
بعض
حيث
سوريالي
موقف
في
أنفسنا
وجدنا
وقد
الحريري؛
ٍ
ّ ّ
ّ
شيء
ـأن كل
يتصرف كـ
لتحرير رئيس الــوزراء «املخطوف» ،وبعضه اآلخــر
ٍ
طبيعي ويقود حملة ّ
ّ
السبهان ،والبعض اآلخر من اإلعالميني يهرع لتغطية
ّ
ّ
ّ
واقع الخطف ،وتدبير تمثيليات إلثبات أن الرجل حر وتبديد الشكوك (ايضًا،
بنفس األسلوب ومستوى األداء الذي شهدناه حني حاول الفريق السعودي
«التغطية» على اغتيال خاشقجي) .األمــر الثاني املشترك بني الحدثني هو
اقتران الفضائحية القصوى مع العقم السياسي .أن يصبح املوضوع مثار
التغطية والتعليق والتسلية ألســابـيــع ،ولـكــن مــن دون ّأي نتيجة سياسية
ّ
حقيقية .موضوع خاشقجي قد ُدفن تقريبًا ،اال في بعض اإلعــام العربي،
ّ
و«بلومبرغ» تقول إن الشركات األميركية و«وول ستريت» رجعت الى التعامل
بأن ّ
تصرح ّ
ّ
االعتيادي مع الرياض؛ وشخصية اقتصادية اميركية
ردة الفعل
كانت مبالغة ولم تفد بشيء ،وأنه من األفضل أن نترك املوضوع خلفنا.
ّ
قضية الحريري ايضًا ،من املمكن أن تستفيض في الكالم عن حادثة
في
الـخـطــف ،وأن تتابع التفاصيل وتـتـنـ ّـدر ،ولـكــن هــذا ال يعني شيئًا طــاملــا أنّ
ّ
الـحــريــري هــو رئـيــس الـ ــوزراء ال ـقــادمّ ،
وأن ال أحــد يـجــرؤ على الـقــول بــأنــه ال
يصلح لهذا املركز (تحت صيغة أن «ال بديل») ،وأن يواجه املعنى الحقيقي
لهذا االحتمال .ستكون ّ
القصة ،كسلسلة مناكفات  8و 14آذار قبل سنوات،
ّ
بخطاب
جديد أو
برأي
نقاط
عملية تسجيل ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومسرح إعالمي ،ال تخرج منه ٍ
حاسم يستجيب لهذا الواقع .من جهتي ،من أجل الشفافية ،أنا لم انتظر واقعة
ٍ
رأي في هذا الفريق السياسيّ ،وليس بعد ما فعلوه خالل
الرياض لتكوين ٍ
حــرب  2006من ذنــب ،وأنــا من يومها ال أثــق بكل من يدعو الــى التطبيع مع
هذا الفريق ومسامحته ،وإن ضمنيًا ،على ما فعل ـ ـ حني وقعت فظائع الحرب
ّ
كنا في حالة حرب وهي أحـ ٌ
ـداث جرت قبل أن أولد أو وأنا
األهلية في لبنان،
ٍ
ٌ
طفل ،ولكن الخيانة عام  2006قد شهدتها أمامي وأنا راشد ،فال سبب عندي
نحو شخصي ( على الهامش:
لكي أتنازل أو أسامح أو ال آخذ املوضوع على ٍ
الطريقة التي تدير بها هذه العداوات في حياتك ،وكيف تختارها وهل تتنازل

وأي طريق تسلك ،هي من ّ
أهم الركائز في تكوين شخصيتك).
ٍ ً
ولكن ،عودة الى دور اإلعالم ،فاملعادلة القديمة التي ال فرار من ٌتكرارها في
ّ
ّ
موقع مشابه هو أن اإلعالم ،كأي مؤسسة اجتماعية ،هو تمثيل ملجموعة
كل
ٍ
ّ
ّ
مصالح ،وهو ٌّ
وبخاصة
مهم ألن الدولة واملؤسسات واملصالح تنطق عبره،
في عصرنا ،وهو «املسرح» الذي تجريه عليه السياسة .وهو في الوقت ذاته
ّ
«ليس ّ
الفاعلني السياسيني ،ألنه ال يملك
مهمًا» ّ وال يجب أن نخلط بينه وبني
ّ
ً
قــدرة مستقلة على الفعل ،خــارج وظيفته كممث ٍل ملصالح وتـيــارات وأمــوال
(اذك ــر ّ
نصًا عــن مجتمع الـبـ ّـوابــن فــي نـيــويــورك ،الــذيــن يقفون خــارج مباني
ّ
األثرياء ويفتحون لهم األبــواب ويحملون أغراضهم؛ الفكرة أن هناك وظيفة
«انثروبولوجية» لهذا ّ
البواب ،وهي أن يكون «حاجزًا» رمزيًا بني الثري ّوبني
الشارع ،يده التي تلمس الباب والسيارة ،وهي التي تنزل الى الواقع وتتسخ
ً
بدال عن ّ
السيد ،قد يكون من املفيد مقاربة عالقة اإلعالم بالسياسة من هذا
املنظار).
ولكن املشكلة ليست هنا ،فهذا واقع قديم؛ املشكلة هي حني يسبغ اإلعالميون
وغـيــرهــم صـفــات «مـثــالـيــة» على هــذا الـقـطــاع ،تخرجه مــن سياقه الحقيقي
متعال فــوق الـتــاريــخ واملـصــالــح .بمعنى آخــر،
ككيان
وتـقـ ّـدمــه كـ ّـ«رســالــة» أو
ٍ
ٍ
ّ
الخطير حقًا هــو ليس اإلع ــام الحزبي والـبــروبــاغــانــدا املـبــاشــرة ،التي تقدم
ّ
يصور
بصدق الى الجمهور ،الخطير هو اإلعــام الــذي
نفسها وانحيازاتها
ٍ
ّ
املهنية ويفرض
نفسه «موضوعيًا» ،ويـحــاول أن يخفي أصله خلف غاللة
خطابه كخطاب هيمنة ،أو يزعم الكالم باسم «الشعوب» أو القيم .هنا التضليل
الحقيقي وليس في «األخبار الزائفة» فحسب.
ّأمــا في بالدنا ،فـ ّ
ـإن الكالم عن «رسالة» اإلعــام يصبح امتحانًا لألعصاب،
خاصة ّ
ّ
باستمرار في األصول اإلعالمية هم تحديدًا الفئة التي
وأن من يحاضر
ٍ
ّ
عملت طوال حياتها في اإلعالم الخليجي ،وفي خدمة الحكومات واملؤسسة،
وتريد اليوم أن تخبرنا عن أصول «السلطة الرابعة» وتحتفي بدور الصحافة
ّ
البروباغانداّ ،ولم
في املجتمع
الديمقراطي .انــت قضيت حياتك املهنية في ً
تعرف يومًا محيطًا ّ
مهنيًا من أي نــوع ،ولم تنل قرشًا حــاال ،فلماذا تتكلم
ّ
يصر على خلط الجهل باالستشراق،
األخير»؟ بل ّإن البعض
كأنك «الليبرالي ّ
فيدعونا الــى التعلم مــن «واشنطن بــوســت» ،واالستلهام مــن نموذجها ّفي
السياق العربي (ما هو ،تحديدًا ،النموذج الذي يفترض بالـ«بوست» أن تمثله
ّ
يهتم للحسابات الـتـ ًجــاريــة ،حتى
لـنــا؟ أن يشتري صحيفتك مـلـيــارديــر ال
يستخدمها في معاركه السياسية ويعطي سلطته املالية تمثيال في اإلعالم؟
فهذه هي ّ
قصة الـ«بوست» مع جيف بيزوس).
من الشائع أن يخلط بعض الناس بني براعة االنتاج واإلخــراج من جهة (أي
جهة أخرى؛ فيرون
االمكانيات والقدرات املالية
والتحريرية) ،وبني املهنية من ٍ
ّ
ّ
كل ّ
و«موضوعية» .بل
حقيقة
كبير
انتاج
كل
وفي
«سلطة»،
مبهر
قوي
في
ٍ
ّ
ّإن البعض ما زال ّ
يصدق اسطورة ّ الصحافة األميركية عن نفسها ،حتى بعد
أن ذوت في بالدها ،وأشبعها املفكرون نقدًا وهجر الجمهور اإلعالم السائد
ّ
ويصر ّون على ّأن الصحافة هناك هي من أسقط نيكسون
ولم يعد يثق به.
وأث ــار «ووتــرغــايــت» (حــتــى بعد أن كشف التاريخ أن «املخبر الـســري» الــذي
ّ
سرب الخبر يومها كان نائب رئيس الـ«اف بي اي»؛ أي ّأن «ووترغايت» كانت
«سبق
نتيجة
قرارًا من أعلى الدوائر في البيروقراطية وداخل الدولة ،وليست
ٍ
ّ
ّ
ّ
ومثال الصحافي املستقل املاهر
صحفي») .املسألة هي أن ّ «ووتــرغــايــت»ّ ،
ّ
ـرار ويؤثر في األحــداث ،مثلت سردية ًمناسبة للصحافة
ـ
س
األ
يكشف
الــذي
ّ
ّ
تملكها من قبل الشركات الكبرىّ ،
الشرعية
وحجة تعطيها
عهد
في
األميركية
ً
ـ ـ بعد أن كان ّ
الجو اإلعالمي األميركي أكثر بساطة وصدقًا في املاضي ،حني
ّ
كان معروفًا ألي عائلة أو ثري تتبع كل وسيلة إعالمية.
نهاية الطريق
األثناء ،وعلى أرض الواقع ،املشكلة األساسية لدى الكثير من اللبنانيني
في هذه ّ
هي ّأن مولدات الكهرباء الخاصة ،التي يعتمدون عليها في غياب امداد الدولة،
ق ـ ّـررت أن تقطع عنهم الـكـهــربــاء فــي «إض ـ ــراب» خلفه مـطــالــب .بمعنى مــا،
سلسلة من نوائب مماثلة تواجه اللبنانيني
أصبحت ّ
الحياة السياسية اللبنانية ّ
ّ
دوريًا ،فيغطيها اإلعالم بكثافة ويتكلم الناس عليها أسابيع ،ثم ينتقلون الى
«الفضيحة» ّالتالية من غير أن يربطوا هــذه األمــور ببعضها البعض .وفي
ّ
ّ
سنوات في
أذكر أنه منذ
الخاصة ،املعادلة ايضًا
موضوع املولدات
ٍ
واضحةّ :
ّ
ٌ
ُ
ّ
ّ
مول ٍد نطاق خاص به في
لكل
ص
خص
ي
أن
البلدية
قررت
حني
مدينة صيدا،
ّ
املدينة ،فال يحصل تنافس وتداخل ّ بني أصحاب املولدات .كان نصيب أحد
ّ
أعمال غريب الطباع ،كل أهل ّ
الحي يهابونه ويتجنبون إغضابه
األحياء رجل
ٍ ّ
في ّأي شيء ،أو التأخر في الدفع أو الشكوى من قطعه الكهرباء عنهم لتوفير
ٌ
ّ ّ
الجديد أن يطلقه من
الوقود .يبدو أن الرجل لديه هوس بالسيطرة أتاح له عمله ّ
املولد يتعامل مع أيّ
عقاله ويمارسه على الجمهور .باختصار ،كان صاحب
ّ
اعتراض من قبل الزبائن على أنه«مخالفة» ،ويصدر فورًا عقوبات
إزعاج أو
ٍ
ٍ
وأحـكــامــا قطعية ال تقبل االسـتـئـنــاف ،مضمونها أن يقطع عنك الكهرباء
ّ
البلدية يمكن أن تلزمه
يومًا أو يومني أو اسبوعًا ،بحسب درجة «مخالفتك».
ّ
بتسعيرة ّ
معينة ،ولكنها ال يمكن أن تجبره على أن يبيع لك الكهرباء إن لم
ّ
ّ
يرد ذلك ،وال على أن يكون لطيفًا معك وال يميز ضدك .وال يوجد بديل ،فكان
ّ
ّ
العقوبات وينتظرون مرورها حتى ترجع الكهرباء (بقدر ما
ّ
الناس يتقبلون ّ
ّ
غضبه من
كان صاحب املولد متسلطًا بقدر ما كان دقيقًا) ،ويتجنبون إثارة ّ
وانسحابها ،الى تسلط رأس
األمور في لبنان (من فشل الدولة
ّ ّ
جديد .مسار ّ
املال الحاكم ،وكل ما جرى في العقود األخيرة) ال يدل ال على ّأن ما عايشه
أهل ذلك ّ
الحي هو صورة مبكرة عن مستقبلنا جميعًا.
سنة من حادثة الرياض،
بعد
الوزراء
رئيس
هو
الحريري
سعد
األثناء،
في هذه
ٍ
واحدى الصحافيات ممن كان لهم ٌ
دور في تغطية احتطافه دافعت عن نفسها
ّ
ّ
ّ
كالم النقاد عبر التأكيد أنها هي ،ال الرياض ،من دفع كلفة الطائرة الخاصة
ضد ّ
ّ
التي أقلتها الى هناك (أريد أن أعرف بالضبط ما هي الدرجة الوظيفية ،أو نوع
العمل ،الذي يسمح للصحفي بأن يكتري طائرات ّ
خاصة ،فاملوضوع ّ
يهمني)؛
ّ
ّ
والشعب اللبناني يناشد أصحاب املولدات حتى ال يقطعوا عنه الكهرباء .ال
ّ
داعي ألن ّ
نكرر هنا بأنه ،حني ال يكون اإلصــاح ممكنًا وال التغيير متاحًا،
ّ
وتؤجل االسئلة الصعبة ،فالبديل في آخر هذا الطريق ليس استمرار الحال
الى ما ال نهاية ،بل السقوط واالنهيار.
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