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أسعد أبو خليل*
ُ
ّ
متمرسًا في كتابة التعليق السياسي في
لست
ّ
الصحافة الـعــربــيــة ،إذ إن تجربتي مـحــدودة:
ُ
كتبت عددًا من املقاالت في جريدة «السفير» ثم
ُ
ّ
واظبت على الكتابة األسبوعية في «األخبار»
قبل أكـثــر مــن عشر س ـنــوات .لكن كـتــاب جهاد
الــزيــن ال ـجــديــد« ،املـهـنــة اآلث ـم ـ ِّـة :نـقــد تجربتي
ُ
فــي الكتابة الـسـيــاسـ ّـيــة»ُ ،يـحــفــز على التفكير
وال ـك ـتــابــة ع ــن امل ــوض ــوع .وف ــي ع ـصــر اإلع ــام
التلفزيوني والــرق ـمــي ،تتعاظم امل ـخــاوف من
اض ـم ـحــال مـهـنــة كـتــابــة الـتـعـلـيــق والـتـحـلـيــل
الـسـيــاســي .نـحــن فــي زم ــن التفكير والتعليق
الـســريــع واآلنـ ــي ،بجملة أو بـتـغــريــدة .وإع ــام
الـنـفــط وال ـغ ــاز ب ــات يـ ـ ّ
ـروج لتعليقات دعــائـ ّـيــة
س ــاخ ــرة وجـ ـ ـ ـ ّـادة ع ـل ــى الـ ـش ــاش ــات ك ــي ت ـكــون
ً
ّ
عنصرًا فاعال في
الدعاية السياسيةُ .
ُ
يف الزين في كتابه املمتع القراءة ،واملصاغ
لم ِ
الشعر الجميل ،الـ َ
ُ
َ
ـوعــد الذي
ينظم
بقلم كاتب
ورد في العنوان عن ممارسة نقد ذاتي .أو هو
ّ
ذك ـ َـر بالنقد على النسق التنظيمي اللينيني
ّ
لبنان فــي زم ــن ال ـحــرب األه ـلــيــة ،حــن كان
فــي ُ
الــرف ـيــق ي ـق ـ ّـد ُم ن ـق ـدًا ذات ـ ّـي ــا عـلــى طــريـقــة عــرض
ّ
لسلبياتهم ،مــن نــوع :أنا
الفنانات والفنانني
ٌ
كريم لكن بإفراط ،أو أن نضالي هذا األسبوع
أتى على حساب صحتي ،إلخ .لكن الزين طرح
باملناقشة
عــدة عناوين ومــوضــوعــات جــديــرة
ُ ِّ
والطرح والتحليل .جمهور ّ
القراء .على املعلق
أن ي ـح ـ ّـد َد ج ـم ـهـ َ
ـور ق ـ ّـرائ ــه لـنـفـســه .ه ــل ه ــو أو
ّ
ُ
هــي تكتب للعموم؟ هــل يكتب لجمهور خطه
ّ
الـسـيــاســي حـصـرًا (إذا ك ــان لـخــطــه السياسي
من جمهور ،وهذا عبء)؟ أم هل يكتب لألعداء؟
والكتابة لــأعــداء متعة فــي الكتابة تتضاءل
فــي لـبـنــان فــي غ ـيــاب صـحــف ال ـطــرف امل ـعــادي
ّ
األكاديمية واضحة:
(لهذه الجريدة) .الكتابة
ّ
هــي كـتــابــة لــزمــاء املـهـنــة فـقــط ال غـيــر .وكلما
أمعن الكاتب في صياغة املقالة بلغة الحرفة
األكــادي ـم ـ ّـيــة كـ ّـلـمــا ال ـت ـ َ
ـزم بـخــط ّامل ـه ـنــة وواف ــى
ّ
األكاديمية لها أصول
شروط ّالوظيفة .والكتابة
ُ
ّ
وهــي تلقن لـطــاب الــدراســات العليا .أذك ــر أن
َ
اقترح ّ
أطروحتي
علي ،قبل تقديم
حنا بطاطو
ّ
للدكتوراه للمناقشة من ِقبل اللجنة ،أن أشذبها
من كل إطالق ،وأن أنزع إلى التخفيف من وزن
واإلعالم العربي،
التقييم أو التعميم .في لبنان ّ
يـكـتــب بـعــض األكــادي ـمـ ّـيــن كــأنـهــم يخاطبون
ّ
األكاديميني فقط .قــد تكون الصحف
جمهور
ّ
ّ
العربية نــادرة في أنها تنشر أوراقــا أكاديمية
ّ
وهذا دليل على النخبوية عند الكاتب ،أو عند
االثني .متى ّ
ْ
تحولت الصحيفة إلى
الناشر أو
جريدة نشر أكاديمي؟ هل هذا دور الصحيفة؟
ّ
وهناك كتاب يدرسون املاجستير (وهذا سائد
فــي لـبـنــان خـصــوصــا) مـمــن ي ـمــزج ّ بــن كتابة
التعليق واملقالة وبني عرض ما تلقنه الكاتب
أو الكاتبة فــي آخــر صــف فــي الجامعة ،أو في
نـشــر َسـلـ َـسـلــة بيبلغروفيا للصف الجامعي
األخير .قد يكون الغرض من ذلك هو رفع شأن
الكاتب في نظر نفسه ،لكن ذلك ّ
يحد من راهنية
املقالة ومن جمهورها .وقد يعود ذلك للفصل
االجـتـمــاعــي الــرأسـمــالــي الـتــراتـبــي الثقيل في
حسب الشهادات .االختصاص .كيف
التصنيف ّ
ال يمكن تـجــنــب االخـتـصــاص فــي الـكـتــابــة في
الصحف ،أو في غيرها؟ إن عدم االختصاص،
أو عدم االعتراف باالختصاصّ ،
يؤدي بالكاتب
ّ
املعصية ،أي إلــى النقل أو
حكمًا إلــى ارت ـكــاب
االستعارة أو االقتباس .كيف يمكن أال يعترف
الـكــاتــب ب ـحــدود مـعــرفـتــه وإدراك ـ ــه ،خصوصًا
ّ
ّ
ّ
أكاديميًا
متخصصًا
أن املعلق املعاصر بــات
ب ــدرج ــة مــاجـسـتـيــر أو دكـ ـت ــوراه؟ الـكـتــابــة في
مواضيع خــارج اختصاص الكاتب توقعه في
فخ تضليل القارئ  -عن قصد أو عن غير قصد.
ً
ّ
ّ
الخلفية
الكاتب ذو
األكاديمية ،مثال ،يستغرق
سـنــوات فــي الــدراســة وق ــراءة مـئــات مــن الكتب
ّ
مختصًا في موضوع بلد
واملقاالت كي يصبح
مـعـ ّـن أو فــي مــوضــع دراس ــة الـغــرب للشرق أو
غيرها من املواضيع .أما تغطية كل املواضيع
ّ
ّ
ّ
السطحية في
تخصص ،فهي تحتم
مــن دون
اإلدراك .يسألني ق ـ ّـراء دوم ــا :ملــاذا ال تكتب عن
املغرب أو عن االقتصاد ،وإجابتي عن أن هذه
املــواضـيــع ال تــدخــل فــي نـطــاق اخـتـصــاصــي ال
تشفي غليل السائلّ .
تعود القراء على الكاتب
«بتاع ّكله»ّ .
تعود ّ
القراء على عدم االختصاص:
ّ
هــاكــم وه ــاك ــن تــومــاس فــريــدمــان ،ال ــذي درس
ال ـشــرق األوسـ ــط فــي درج ــة املــاجـسـتـيــر وعمل
ّ
ً
مــراســا فــي الـشــرق األوس ــط ثــم أصـبــح معلقًا
ّ
حول كل شــؤون الكون من دون استثناء .هذه
ّ
ال ـق ـف ــزة ح ــول ــت ف ــري ــدم ــان إلـ ــى أض ـح ــوك ــة بني
املـخـتـ ّـصــن بــالــرغــم مــن دوام الـحـظــوة لــه عند
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ّ
ّ
كتاب ومعلقني عرب.
ل ـك ــن االخـ ـتـ ـص ــاص قـ ــد ي ــدف ــع ب ــال ـب ـع ــض إل ــى
ّ
بالتخصص إلى درجة مضحكة .كأن
االعتداد
ّ
يرى املختص بالفلسفة أو االقتصاد أن كل َمن
ّ
ّ
أهمية
تخصصه هو جاهل أو أقــل
ال يشاركه
ف ــي امل ـعــرفــة م ـنــه .وهـ ــذا ظــاهــر ف ــي الـصـحــافــة
يتخصص املــرء «جـ ّ
ّ
ّ
ـديــا»
العربية .ال يمكن أن
 كــي نستعمل عـبــارة عــزيــزة على قلب جهادالــزيــن  -فــي أكثر مــن مــوضـ َ
ـوعـ ْـن .لكن أن يظن
ّ
ّ
تخصصه أهــم أو أعلى مرتبة
املتخصص أن
ّ
من تخصص غيره فهذا يدخل في باب االعتداد
ّ
التخصصي الصبياني.
ّ
وال ـت ـخــصــص ،أو عــدمــه ف ــي ه ــذا امل ــوق ــع ،كــان
يجب أن يمنع الكاتب عن الحكم على مسائل
ّ
تاريخية .يكتب عن «حلف بغداد» (من منظور
معاد لعبد الناصر) فيقول إن املوقف الناصري
ٍ
ض ــد ح ـلــف ب ـغ ــداد «كـ ــان م ـت ـقــاربــا م ــع املــوقــف
اإلســرائـيـلــي» (هــو ِّ
يلمح إلــى أن الـتـقــارب كان
تواطئًا أو «تفاهمًا»)(.ص .)٢٢٣-٢٢٢ .هذه كأن
تقول إن معارضة عبد الناصر إليزنهاور هو
تــوا ّطــؤ مــع املــوقــف اإلســرائـيـلــي ال ــذي عــارض
تــدخــل أيــزنـهــاور ضــد ال ـعــدوان الـثــاثــي .وهو
يقول إن انطباع «الكثير» من «املراقبني» (من
هم هؤالء املراقبون الذين يكثر الحديث عنهم
فــي الصحافة الـعــربـ ّـيــة؟) عــن حلف بـغــداد هو
خاطئ ،بما فيه فكرة تشجيع واشنطن للحلف
ألنـهــا كـمــا ق ــال الــزيــن لــم تـكــن عـضـوًا فـيــه .هو
يقول إن «حلف بغداد» كان يمكن أن يكون ّ
ضد
ّ
مصلحة إســرائ ـيــل .لــو راج ــع املــؤلــف الــوثــائــق
ّ
ّ
ّ
(الرسمية واألكــاديـمــيــة)
التاريخية
واملــراجــع
ملــا أوح ــى بـمــا أوح ــاه عــن املــوضــوع ضــد عبد
ّ
ّ
األميركية
الخارجية
الناصر .حتى وثائق وزارة
تعترف برعاية واشنطن للحلف :فكرة الحلف
ّ
ّ
الخارجية
أميركية ،حسب موقع وزارة
كانت
ّ
ن ـف ـســه ،م ــن أج ــل «ص ــد ال ـت ــوس ــع ال ـش ـيــوعــي».
وح ـس ــاس ـ ّـي ــات الـ ـص ــراع ال ـعــربــي-اإلســرائ ـي ـلــي
وق ـ ّـوة الـتـ ّـيــار العربي املـعــادي لالستعمار هو
ال ــذي منع ضـ ّـم أمـيــركــا وإســرائـيــل إلـيــه .هــذان
ّ
ّ
األميركية تركز على
العامالن جعال الحكومة
«الـقـطــاع الـشـمــالــي» كــي تــربــط أنـظـمــة موالية

ل ـه ــا ،ب ـمــا فـيـهــا ال ـع ـضــو ال ـج ـنــوبــي ف ــي حلف
ش ـم ــال األط ـل ـس ــي ،بـحـلــف ال ــ«س ـي ـت ــو» (سـبــق
تأسيس الحلف األخير لـ«حلف بغداد» بسنة).
وال ـح ـك ّــوم ــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ل ــم ت ـك ــن ب ـع ـي ــدة عنه
ّ
ّ
ثنائية مع كل دولــة من
اتفاقيات
فهي وقعت
دول الـحـلــف ،وهــي شــاركــت بصفة مــراقــب في
اجتماعات لجان الحلف .لكن ،هل هناك أسهل
مــن استهداف عبد الناصر فــي «الـنـهــار» وفي
كل اإلعالم العربي؟ (يمكن للزين مراجعة مقالة
«نيجيل جــون اشـتــون« ،خطف حلف :تشكيل
ّ
األنجلو-أميركية في
حلف بـغــداد والـتــوتــرات
ال ـشــرق األوس ـ ــط« ،»١٩٥٨-١٩٥٥ ،ريـفـيــو أوف
انترناشيونال ستديز» ،نيسان  ،١٩٩٣ومقالة
أ.جالل« ،نحو حلف بغداد»« ،ذا انترناشيونال
هستوري ريفي» ،وعدد .)١٩٨٩ ،٢
األسـ ـل ــوب .يـسـتـعـمــل ج ـه ــاد ال ــزي ــن ف ــي كـتــابــه
تعبير «ال ـج ــاد» و«ال ـج ـ ّـدي» كـثـيـرًا فــي وصــف
ّ
ن ـف ـســه ك ـم ـعــلــق وفـ ــي وصـ ــف َمـ ــن ي ـح ـت ــرم من
ّ
املعلقني .لكن ماذا يعني هذا النعت؟ الجاد هو
ّ
والجدي هو عكس املزوح،
املجتهد أو الرصني،
ّ
على مــا يمكن الـشــرح .وسركيس نــعــوم يكتب
ً
طواال ّ
مبنية على اتصاالته أو مراسالت
مقاالت
ّ
يجريها مع خبراء يصفهم بـ«الجديني» (غير
مـ ــزوحـ ــن؟) ف ــي واش ـن ـط ــن .م ـ ــاذا ي ـع ـنــي ه ــذا؟
ً
الـجــاحــظ ،مـثــا ،كــان يخلط بــن الـهــزل والـجـ ّـد
ً
في كتاباته ،هل كان الجاحظ غير جاد مثال ،أو
جادًا لكن غير ّ
هو كان ّ
جدي؟ والقارئ العربي
ُ
ّ
تـ ـع ـ ّـود ع ـلــى هـ ــذه ال ـش ـخ ـصــيــة ال ـت ــي يـفـتــرض
بــالـكــاتــب -خ ـصــوصــا إذا ك ــان ي ـم ــارس العمل
ّ
األكاديمي  -أن ّ
العامة :هي التي
يتميز بها عن
ّ
ترفع من املثقف إلى مرتبة أعلى من أصحاب
ّ
اليدوية .أحيانًا يعترض القراء العرب
الوظائف
على سخرية من الكاتب بالقول :إن السخرية
ال تجوز باألكاديمي (حملت كتابات ماركس
الـكـثـيــر م ــن ال ـسـخــريــة وم ــن ال ـت ـقــريــع املـبــاشــر
أحيانًا)ّ .
جيد أن يأخذ الكاتب مهنته ووظيفته
ّ
 إلى ّحد ما  -على محمل الجد ،لكن أن يأخذ
ّ
َ
امل ــرء نفسه على محمل الـجــد فـهــذا يصل إلى
ّ
النرجسية .يعترف الــزيــن أن السخرية
خــانــة
غائبة عن كتاباته ،لكنه  -لألمانة  -يعترف أن

ذلك هو نقيصة (ص.)٢٧٦.
ّأم ـ ــا ل ـغــة الـتـحـلـيــل وال ـت ـع ـل ـيــق ال ـس ـيــاســي في
ال ـص ـحــافــة ف ـه ــذه أي ـض ــا م ـع ـض ـلــة .ه ــل يكتب
ّ
األك ــاديـ ـم ــي ع ـنــدمــا ي ـعــلــق ب ـل ـغــة امل ـه ـنــة الـتــي
ّ
يـخــاطــب فيها زمـ ــاءه فــي كـتــابــات أكــاديـمــيــة
ّ
متخصصة أم أن ــه يـخــاطــب الـجـمـهــور الـعــام؟
ّ
ج ــورج وي ــل (امل ـعــلــق فــي «واش ـن ـطــن بــوســت»،
والـ ـ ـ ــذي  -ب ــال ــرغ ــم مـ ــن ي ـم ـي ـنـ ّـي ـتــه ورج ـع ـ ّـي ـت ــه
ّ
ّ
وصهيونيته -أعـتـبـ ُـره مــن أنـجــح املعلقني من
ّ
حيث ثراء مواضيع طرحه وتماسك كل تعليق
يكتبه) كان أستاذًا في الفكر السياسي قبل أن
ّ
يلتحق بمجلة «ن ـيــوزويــك» ،وب ــول كروغمان
ال يــزال أسـتــاذ االقتصاد فــي جامعة برنسنت،
واالثنان ينجحان في مخاطبة الجمهور العام،
خصوصًا كروغمان (ويل يستعمل الغزير من
امل ـفــردات وبعضها ليس فــي متناول قاموس
قارئ الجريدة العادي) .أي أن األكاديمي ّ
يبسط
أس ـلــوبــه ك ــي ي ـصــل إل ــى ال ـع ـ ّـام ــة ف ــي صـحــافــة
أميركا ،فيما نالحظ أن الصحافي في بالدنا
ّ
يـعــقــد أسـلــوبــه أو يضفي عليه شـكــل الكتابة
ّ
ّ
األكاديمية
األكاديمية ّربما كي يخاطب النخبة
ّ
وحدها على افتراض أن العامة ال تستحق جهد
ّ
والجدي .أليس من واجب الكاتب
الكاتب الجاد
ّ
خلفيته) الوصول إلــى الجمهور
(مهما كانت
الـعــام؟ بكالم آخــر ،األكــاديـمــي يريد أن يصبح
ّ
صحافيًا  -فــي الكتابة هنا  -فيما الصحافي
ّ
يريد أن يصبح أكاديميًا في صفحة الرأي في
بالدنا .هل ذلــك يعود لجمود تصنيف العمل
الــذه ـنــي ب ـن ــاء ع ـلــى ال ـش ـه ــادات والـتـخـ ّـصــص
ّ
األكاديمية الفارغة؟
واأللقاب
وال ــزي ــن يـجـهــد ف ــي االع ـت ـمــاد عـلــى الـصـحــافــة
الـغــربـ ّـيــة كـمــرجــع ال يــرقــى إلـيــه ش ــك ،وإيـمــانــه
بـمـهـنـ ّـيــة وح ــرف ـ ّـي ــة ال ـص ـحــافــة ال ـ ّغ ــرب ـ ّـي ــة شبه
مطلق .كما أنه يسترشد بآراء وتوقعات خبراء
َّ
ّ
لعل الذي لم ّ
يمر في جامعات
غربيني بال كيف.
ّ
يتعرف عــن كثب إلــى خبراء
الـغــرب وال ــذي لــم
مراكز األبحاث يمكن أن يصاب باالنبهار عن
ُ
بنيت انطباعًا جد سلبي عن
بعد .أذكــر أنني
ّ
توماس فريدمان في أول لقاء لي معه ،عندما
شــاركـنــا فــي حـلـقــة دراس ـ ّـي ــة فــي مــركــز أبـحــاث

أمـيــركــي فــي أوائ ــل ّالتسعينيات .ي ــورد الــزيــن
ً
م ـثــا فــي كـتــابــه تــوقــع فــوكــويــامــا لـ ـ «تـصــاعــد
ّ
االضطرابات الداخلية في إيران» بسبب البيئة
(ص .)٢٣٦.ماذا يعرف فوكوياما عن إيران وما
ّ
ّ
كانوا
قيمة
توقعات علماء السياسة ،غربيني ّ
ّ
شرقيني؟ حنة أرندت كانت تقول إن التوقع
أم
ّ
في السياسة ال صلة له البتة بعلم السياسة.
لكن الزين يجهد كي ّ
يتقرب من إنتاج الغرب
الصحافي وشبه الصحافي ،إذ يخبر القارئ
أنه تابع «عددًا ،عددًا تقريبًا بني  ١٩٩٧و»٢٠١٥
ّ
مـجــلــة «ف ــوري ــن أفـ ـ ــرز» ،ويـضـيــف أن لــديــه في
ّ
مكتبته «مجموعتها الورقية شبه الكاملة إن
لم تكن كاملة» (ص .)٢٧٠.حسنًا ،ماذا يضيف
ّ
ّ
هذا لعلم املعلق ومعرفته؟ مجلة «فورين أفرز»
لم تعد على ما كانت عليه قبل عقود من تأثير،
ّ
تجذبه من كتاب ومن
ولم تعد تجذب َمن
كانت َ
ُ
ق ـ ّـراء .كانت السياسة تصنع على صفحاتها
فيما ّ
تحولت أكثر في منحى تجاري وسياسي
(باملعنى املبتذل للكلمة) .ويعتبر أن «هآرتز»
ه ــي أف ـض ــل ج ــري ــدة ف ــي املـنـطـقــة (ق ــد ال يعلم
ك ـث ـيــرون أن ال ـج ــري ــدة ال ت ـحــوز أك ـثــر م ــن ٪٤
مــن قــراء دولــة االحـتــال ،وهــي جــريــدة لليهود
الليبراليني املهاجرين ،ولنقدها لدولة االحتالل
حــدود صارمة ،حتى من أمثال جدعون ليفي.
والجريدة األولى في دولة االحتالل هي جريدة
ّ
ّ
ّ
متعصبة).
رجعية
يمينية
تابلويد
ّ
ي ـحــاول الــزيــن أن يـبــدو أن ــه يـتـحــرر فــي كتابه
مــن املـحـظــورات ،لكنه يقع فيها أكثر مــن مـ ّـرة.
هــو يـتــافــى الـحــديــث عــن املـشــاكــل األســاسـ ّـيــة
ل ــإع ــام الـ ـع ــرب ــي :أي ط ـغ ـي ــان م ـ ــال األن ـظ ـمــة
وأصحاب املليارات عليه ّ
(يمر على املوضوع
ّ
ّ
علنًا وم ــن دون أس ـم ــاء) .ت ــراه ال ي ـحــدد هــويــة
ـوديــة والـقـطـ ّ
السيطرة الـسـعـ ّ
ـريــة على مـقـ ّـدرات
مـعـظــم اإلع ـ ــام ال ـعــربـُـي ،وع ـلــى دور أصـحــاب
املليارات في اإلعالم القطري في داخل كل دولة.
الــزيــن ي ـمــارس عـلــى نفسه رقــابــة ذات ـ ّـي ــة (مثل
الــرقــابــة الــذاتـ ّـيــة ال ــذي اعـتــرف بممارستها في
الجريدة التي يكتب فيها) إذ يصف بندر بن
سلطان هـكــذا« :م ـســؤول ســابــق كــان ب ــارزًا في
بلد عــربــي» (ص .)٢٩٦ .ملــاذا ال تقول بندر بن
ّ
التستر إلى هذا ّ
الحد وهو
سلطان؟ ما أسباب
ّ
ّ
متحرر من رقابة الصحيفة  -املباشرة والذاتية-
ّ
الــذي يكتب فيها؟ وهــو ال يتحدث باالسم عن
ّ
أنظمة وعن جرائمها وقمعها إال في ما يتعلق
بالنظام السوري واإليراني ،وطبعًا ،ينال  -على
ّ
ّ
اليمينية  -من جمال
العربية
عــادة الصحافة
عبد الناصر.
ّ
والـقــرار باختيار جمهور التعليق يــؤثــر على
ّ
يتوجه في
مضمون التعليق .يبدو الزين كأنه
ّ
بالعربية إلــى جمهور النخبة الغربي
مقاالت
الــذي يبالغ في تقديره واحترامه .يذكر الزين
ّ
عـ ــددًا كـبـيـرًا مّــن مـعــلـقــي الـصـحــف األمـيــركـ ّـيــة
ّ
ّ
ّ
والفرنسية لكنه ال يذكر إل أسماء قليلة ملعلقني
ّ
ّ
َّ
ومعلقات من العرب .هو ذكــر  -أو نــوه  -ثالث
ّ
مرات (ص ٤٧ .وص ١١٦ .وص )١٤٧ .في الكتاب
بـمــواقـفــه م ــن ال ـص ــراع ال ـعــربــي واإلســرائ ـي ـلــي:
ّ
هــو قــال إنــه كــان الوحيد بــن املعلقني العرب،
مع سمير قصير ،من الذين ّأيــدوا أوسلو .لكن
ْ
االثني :صفحات «الحياة» كانت
العدد أكبر من
ّ
ّ
تعج بتأييد أوسلو ،كما عجت أيضًا صفحات
ّ
ّ
صـحــف لـبـنــانــيــة وس ـع ــودي ــة  -ال ـي ــوم كـمــا في
حينه .هو قال إنه يقبل بوجود «إسرائيل» في
ّ
فلسطينية (ص .)٤٨ .لكن
َحالة قبلت هي بدولة
ّ
يتوجه بخطابه هذا؟ للجمهور العربي الذي
ِلن
ّ
يعرف أنه ال يوافقه الــرأي؟ إال إن كانت الحجة
هي في مقارعة أو ّ
تحدي القارئ  -وهي مقبولة
َّ
يتحد القارئ إال في مشاعره نحو
 فلماذا لمّ
ّ
االح ـتــال اإلســرائـيـلــي؟ هــل تـحــدي الــزيــن قــراء
ّ
ّ
اللبنانية
االنعزالية
«النهار» في مواقفهم من
ّ
الجميل والتحالف مع إسرائيل؟ على
وبشير
الـعـكــس :ال فــي ال ـجــريــدة وال فــي ه ــذا الـكـتــاب.
هنا ،هو يستشهد بفيلم زيــاد الدويري (الذي
استقى معلوماته حسب ما روى أكثر من ّ
مرة
عن «يوتيوب») كي يحكم أن معركة (هو يقول
«مـ ـج ــزرة») ال ــدام ــور ه ــي «إحـ ــدى أك ـبــر أه ــوال
َ
ّ
ّ
وتعبويًا
إنسانيًا
الـحــرب األهـلـ ّـيــة املتجاهلة
لوال زياد دويري» (ص.)٥٥.
ّ
ّ
اللبنانيني
الصحافيني
ويقول الزين إنه «أكثر
ً
ّ
نسبيًا ،على أخذ مواقف متباينة بل حتى
قدرة،
مختلفة» عن موقف الصحيفة التي يكتب فيها
(ص .)١٤٢ .لكن الحكم في هذه الشؤون متروك
للقراء ،وهــذا الزعم ّ
يعرض صاحبه للمساءلة
َ
والتمحيص .هل ِمن قراء الزين من يوافق على
أنــه اختلف عبر السنوات مع موقف «النهار»
ّ
املارونية (أو
من أنظمة الخليج أو من الكنيسة
ّ
األرثوذكسية) أو من شارل مالك أو فؤاد بطرس
ّ
أو بشير الجميل أو «الزمن الجميل» أو أوسلو؟
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أخذ ّ
ورد
ً
هــل مساحة التعبير فــي «ال ـن ـهــار» ،مـثــا ،هي
أكبر من مساحة «السفير» أو «األخبار»  -التي
أزعم أنها أرحب صدرًا في نشر مقاالت تختلف
مــع تـ ّ
ـوج ـهــات صاحبها (لـكــن الـحـكــم فــي ذلــك
ّ
يكون للقراء ،وليس لي).
وه ـن ــاك أس ـئ ـلــة هــامــة ل ــم يـطــرحـهــا ول ــم يجب
عنها ال ــزي ــن .مــا حـكــم الـصـحــافــي ال ــذي يكتب
في صحيفة متوافقًا مع خطها التحريري ،ثم
ينتقل إلــى وسيلة إعــامـ ّـيــة أخ ــرى متناقضة
م ــع ال ـخ ــط ال ـت ـح ــري ــري لـلـصـحـيـفــة ال ـت ــي كــان
ّ
تلقائيًا مـنــاصـرًا للخط
يعمل فيها ويصبح
ال ـت ـحــريــري لـلــوسـيـلــة ال ـج ــدي ــدة؟ ه ــذه ظــاهــرة
يــزخــر بها الــوســط اإلعــامــي ولـيــس هـنــاك من
يـتـحـ ّـدث عـنـهــا .الـصـحــافـ ّـيــون الــذيــن يـكــونــون
ّ
ّ
وعروبيني في جريدة ثم يصبحون
يساريني
ّ
ّ
انعزاليني يمينيني في جريدة أو وسيلة إعالم
ّ
تلفزيونية ال يشرحون للقراء أو للمشاهدين
ّ
أس ـبــاب تـغــيــر ا ّل ـق ـنــاعــات .هــل يـمـكــن أن يكون
الصحافي يتمنى ّأل يالحظ الـقــارئ ّ
تغيرات
ق ـنــاعــاتــه وك ـت ــاب ــات ــه؟ وال ي ـح ــدث أن حـ ّـدث ـنــا،
أو صــارح ـنـ ّـا ،واح ــد أو واحـ ــدة مــن ه ــؤالء عن
التنقل األيــديــولــوجــي الـسـلــس .ومل ــاذا
أسـبــاب ّ
ّ
يكون التنقل دومــا بــن صحيفة أقــل ثــراء إلى
وسيلة أكثر ثراء؟ وملاذا ال نعرف حالة واحدة
من االنتقال اإلعــامــي من اليمني إلــى اليسار،
فيما كل الحاالت تكون بالعكس؟ أال يشير ذلك
إلى تأثير املال على التوظيف وعلى القناعات
وعـلــى اآلراء ،طــاملــا نـحــن بـصــدد الـحــديــث عن
صفحات الرأي؟ هذا موضوع جدير بالدراسة
والتحليل .عمل الزين في ّ«الحياة» ثم «السفير»
ثم «النهار» لكنه لم يحدثنا ال بصورة عابرة
عن اختالف التجارب بني «السفير» و«النهار».
هو ّ
تحدث بإعجاب عن غسان وجبران تويني
لكن هناك الكثير من تجربة «النهار» البعيد عن
ّ
املهنية (مثل الوالء للمال الخليجي أو اعتناق
ّ
ّ
الــدعــايــة امل ـعــاديــة ضــد الـشـيــوعــيــة بــاملــجــان؟)

المواضيع
تغطية كل
ّ
ّ
دون تخصص تحتم
من
ّ
السطحية في اإلدراك

فــي حقبة الـحــرب ال ـبــاردة؟ هــل كانت الجريدة
ت ـت ـعــامــل ب ـحــرفـ ّـيــة وم ــوض ــوع ـ ّـي ــة م ــع خـصــوم
ّ
السياسيني ،أو خصوم ابنه فيما
غسان تويني
ب ـعــد؟ يمكن ال ــرج ــوع إل ــى ك ـتــاب «س ــر املهنة»
لتويني وكتاب «من مخزون الــذاكــرة» للويس
ال ـحــاج (رئ ـيــس الـتـحــريــر الـفـعـلــي فــي سـنــوات
ّ
ّ
تحريريًا)
«النهار» واملسؤول عن نجاحها
عز
ّ
ّ
إلدراك تـعــثــرات ومـخــالـفــات الـجــريــدة املهنية.
ّ
وفيما يتستر الكاتب عن «النهار» يفصل في
ّ
موضوع هــذه الجريدة  -من دون أن يسميها
وإن كــان التلميح أقــرب إلــى املجاهرة -ويحكم
أن «قـ ـ ــرارًا إي ــران ـ ّـي ــا» ك ــان وراء إن ـش ــاء جــريــدة
«األخبار»( .ص )١٩٣ .أي إن إيران أرادت صوتًا
ّ
ّ
ّ
يعبر عن ّ
املثليني فكان
النسوية وعن
حريات
ق ــرار املــالــي فــي طـهــران بإنشاء هــذه الجريدة
وت ــوك ـي ــل أم ــره ــا إلـ ــى ي ـس ـ ّ
ـاري ــن وش ـيــوعـ ّـيــن
ّ
يتحدث الكاتب عرضًا عن الكاتبات،
مالحدة.
لكن تناوله للموضوع أتى من منظور عنصري
ذكوري (غير مقصود من قبله) ،وهو ال يالحظ
ّ
غياب املعلقات عن صفحات الــرأي .هو يصف
ّ
ّ
النسوية) في مواضيع
النسائية (ال
الكتابات
«تـ ـخ ــص الـ ـنـ ـس ــاء كـ ـنـ ـس ــاء» (أي غ ـي ــر امل ـج ــال
الـسـيــاســي ،أي إن السياسة ال تـخـ ّـص النساء
حـســب تصنيفه ،إذ أن ــه ربـطـهــا «بــأوضــاعـهــن
ال ـقــانــونـ ّـيــة واالج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة وال ـن ـف ـسـ ّـيــة» (ص.
( )١٥٧كلها ،إذ أنها  -خالفًا لكتابات الرجال
 تحتمل التعميم واإلج ـم ــال) بــ«املـجــروحــة».هذا التصنيف وهذا الوصف يقع في محاظير
ّ
ّ
الكالسيكية.
الذكورية
التنميطات
ال أريــد أن أهمل هذا الكتاب أو أن أوحــي أنني
ّ
ّ
ّ
الناشرات
ال أحــث الصحافيني والصحافيات ُ ِّ
على قــراء تــه .يـطــرح الــزيــن ،وبــأسـلــوب محفز،
الكثير من األسئلة ّ
الهامة عن العمل الصحافي.
لكنه لــم يجب عــن الكثير مــن تلك األسـئـلــة ،أو
أنه أجاب عنها لكن بعد إخضاع نفسه لرقابة
ّ
ذاتية صارمة.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

في نقد إطراء
البورجوازية الليبرالية
نايف سلوم*
أنطلق فــي نـقــدي الـتــالــي مــن النقطة الـتــي اعتمدها
الكاتب محمد سيد رصاص في مقاله «عندما يقوم
الشيوعيون ببناء الرأسمالية» («األخبار» 24 ،كانون
الثاني  )2019وهي كتاب لينني «خطتا االشتراكية ـ
الديمقراطية في الثورة الديمقراطية» ،حيث يدحض
لـيـنــن فـيــه آراء يــول ـيــوس م ــارت ــوف املـنـشـفــي وآراء
للبورجوازية
جورج بليخانوف .هذه اآلراء التي تريد
ّ
الــروسـيــة الضعيفة ذات امل ــزاج اإلقـطــاعــي املمثلة بـ
«الـ ـح ــزب ال ــدس ـت ــوري الــدي ـم ـقــراطــي» (ال ـك ــادي ــت) أن
ّ
التحول
تقود الـثــورة الديمقراطية البورجوازية أو
ّ
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي .الـ ـص ــراع ال ـف ـك ـ ّ
ـري ه ـنــا ي ـت ــرك ــز حــول
ّ
طبيعة القوى االجتماعية السياسية التي يتوجب
ّ
التحرك الديمقراطي .أهي البورجوازية
عليها قيادة
ذات امل ـ ــزاج اإلق ـطــاعــي ب ـق ـيــادة ح ــزب «ال ـك ــادي ــت» أم
ال ـب ــرول ـي ـت ــاري ــا ب ـق ـي ــادة ح ـ ــزب ال ـع ـم ــال االش ـت ــراك ــي
الديمقراطي الروسي عامة والحزب البلشفي خاصة.
وكانت االشتراكية ـ الديمقراطية الروسية قد ظهرت
كتنظيم سياسي تحت اسم حزب العمال االشتراكي
الديمقراطي الروسي سنة  1898في منسك ،في سبق
ّ
تنظيمي للبورجوازية يصل إلى سبع سنوات حيث
تـ ّ
ـأســس «الـحــزب الــدسـتــوري الديمقراطي» (كــاديــت)
ك ـحــزب بـ ــورجـ ــوازي ل ـي ـبــرالــي ب ـم ــزاج إق ـطــاعــي على
أث ــر أح ــداث ث ــورة  1905الـتــي قمعها القيصر نقوال
الثاني ّ
بشدة ،وهذا ذو داللة تاريخية في روسيا قبل
الثورة .ما لبثت االشتراكية الديمقراطية أن انقسمت
سـنــة  1903بـخـصــوص االسـتــراتـيـجـيــة االشـتــراكـيــة
الديمقراطية تجاه ّ
املهمات الديمقراطية البورجوازية
ف ــي الـ ـث ــورة الــدي ـم ـقــراط ـيــة م ــن ج ـه ــة ،وب ـخ ـصــوص
قضايا التنظيم من جهة أخرى .الخالف حول املسألة
االستراتيجية كان بني لينني وبليخانوف ،والخالف
حول األولى والثانية كان بني لينني ومارتوف .جوهر
ال ـخــاف بــن لـيـنــن وبـلـيـخــانــوف ك ــان ي ــدور بشكل
أساسي حــول طبيعة القوى االجتماعية السياسية
ال ـتــي يـتـ ّ
ـوجــب عليها ق ـيــادة ال ـت ـحـ ّـرك الــديـمـقــراطــي.
ب ـل ـي ـخــانــوف قـ ــال ب ـق ـي ــادة الـ ـب ــورج ــوازي ــة لـلـمـهـمــات
الــديـمـقــراطـيــة ذات الـطــابــع ال ـب ــورج ــوازي ،وعــارضــه
لينني بالقول بعجز البورجوازية الضعيفة عن قيادة
ال ـثــورة الــديـمـقــراطـيــة نـظـرًا لــدخــول الــرأسـمــالـيــة في
املرحلة اإلمبريالية.
إن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ط ـ ّـوره ــا لينني
فــي «خـطـتــا االش ـتــراك ـيــة ـ ـ الــديـمـقــراطـيــة فــي ال ـثــورة
الديمقراطية» هي ّ
تتمة لعمل ماركس في «الجريدة
ال ــري ـن ــان ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة» وفـ ـ ــي ك ـت ــاب ــه «الـ ـص ــراع ــات
الطبقية في فرنسا وتحليل نتائج فشل ثــورة 1848
الديمقراطية فــي فــرنـســا» .ولــو درس سيد رصــاص
كتاب «خطتا االشتراكية ـ ـ الديمقراطية »..بإمعان
ّ
لخرج بهذه النتيجة .إن تحليل لينني واستراتيجيته
ّ
ال ـث ــوري ــة ف ــي ك ـتــابــه امل ــذك ــور تـس ـيــر ف ــي ن ـفــس خــط
استراتيجية مــاركــس فــي «ال ـصــراعــات الطبقية في
فــر ّنـســا» ،حـيــث يشير مــاركــس بــوضــوح إل ــى تـحـ ّ ّـول
صف املالكني الصغار بما فيهم الفالحون إلى صف
غير املــالـكــن ويقصد البروليتاريا الحديثة .وهــذا
هو الــدرس الكبير الــذي استنتجه ماركس من فشل
ث ــورة  1848الــديـمـقــراطـيــة فــي فــرنـســا ،وه ــو مــا دفــع
لينني لتطوير استراتيجية تحالف ّ
العمال والفالحني
بقيادة البروليتاريا الثورية.
وكان تروتسكي قد طرح املسألة ّ
بحدة أكبر منذ سنة
 1904 – 1903في كتابيه «الثورة الدائمة» و«نتائج
ّ
وتوقعات» ،حيث أشــار بوضوح إلى ضــرورة قيادة
البروليتاريا للثورة الديمقراطية البورجوازية .وكان
ّ
تروتسكي يشكل وقتها جماعة صغيرة على هامش
الـصــراع البلشفي املنشفي ،ولــم يلتحق بالبالشفة
حتى ث ــورة  ،1917خــاصــة أن «مــوضــوعــات نيسان»
للينني تالقت بشكل حرفي مــع «نتائج وتوقعات»
تروتسكي.
وكــانــت ه ــذه االسـتــراتـيـجـيــة البلشفية بخصوص
قيادة االشتراكية ـ الديمقراطية للثورة البورجوازية
(الديمقراطية) قد ّ
تعمقت في السنوات 1916-1914
ع ـبــر دف ــات ــر لـيـنــن الـفـلـسـفـيــة ( )1915-1914وهــي
خالصة منطق هيغل وعبر «دفاتر اإلمبريالية» أو
ما استنتجه لينني الحقًا من عجز البورجوازية في
العصر اإلمبريالي عن قيادة التحرك الديمقراطي
ودفـعــه إلــى األمــام خـطــوات .لقد غــدت البورجوازية
في هذا العصر اإلمبريالي رجعية على طول الخط
فــي اإليديولوجيا والسياسة .إن النتيجة األكيدة
التي تـ ّ
ـوصــل إليها لينني ّ ومــن قبله تروتسكي هي
عجز حزب «الكاديت» ممثل البورجوازية الليبرالية
ذات املزاج اإلقطاعي عن قيادة التحرك الديمقراطي
حتى نهايته في العصر اإلمبريالي .هــذه النتيجة

االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة هـ ــي ت ـت ــوي ــج ل ـع ـم ــل مـ ــاركـ ــس فــي
«ال ـجــريــدة الــريـنــانـيــة ال ـجــديــدة» وف ــي «ال ـصــراعــات
الطبقية في فرنسا  .»1848لقد سار لينني على درب
مــاركــس وبـعـكــس مــا يـشـتـهــي سـيــد رصـ ــاص ،فهو
ّ
ويميز مرحلتني في النضال االشتراكي
يعرف تمامًا
أو مهمتني كبيرتني واحــدة ديمقراطية بورجوازية
ّ
يتوجب
وأخ ــرى اشـتــراكـيــة مــاركـسـيــة .وي ـعــرف أن ــه
ع ـلــى امل ــارك ـس ـي ــن إنـ ـج ــاز امل ـهـ ّـم ـتــن ال ـب ــورج ــوازي ــة
واالشـ ـت ــراكـ ـي ــة .وإن ـ ـجـ ــاز األول ـ ــى ض ـ ــروري إلن ـج ــاز
ال ـثــان ـيــة .ل ـكــن ال ـخ ــاف األس ـ ــاس ه ــو ح ــول طبيعة
الطبقة القائدة لهذه الثورة .ومن خالل قراءة مقالة
ماو تسي تونغ «في التناقض» ( )1937يمكن إدراك
أن وض ــع الـفــاحــن وسـلــوكـهــم ودورهـ ــم التاريخي
يختلف تمامًا مــع ّ
تغير الطبقة التي تقود الثورة
البورجوازية .إن ّ
تغير العنصر املسيطر أو الصفة
ّ
املـسـيـطــرة فــي الـبـنـيــة االجـتـمــاعـيــة يـغــيــر مــن كامل
الـبـنـيــة وم ــن طبيعة عـنــاصــرهــا .يـكـتــب م ــاو« :وإذا
نظرنا إلى عملية الثورة الديمقراطية البورجوازية
ف ــي ال ـص ــن ال ـت ــي ب ـ ــدأت بـ ـث ــورة  1911وج ــدن ــا لها
أي ـضــا م ــراح ــل خــاصــة م ـت ـع ـ ّـددة .فــال ـثــورة ف ــي فـتــرة
ق ـيــادة ال ـبــورجــوازيــة لـهــا وال ـث ــورة فــي ف ـتــرة قـيــادة
البروليتاريا لها تتمايزان على األخص ،كمرحلتني
تاريخيتني مختلفتني اختالفًا كبيرًا ذلك أن القيادة
ال ـتــي مــارسـتـهــا الـبــرولـيـتــاريــا غـ ّـيــرت وج ــه ال ـثــورة
(الـبــورجــوازيــة) بـصــورة جــذريــةّ ،
وأدت إلــى ترتيب
جــديــد فــي ال ـعــاقــات الطبقية وإل ــى ان ـطــاق عظيم
فــي ث ــورة الـفــاحــن .ومـنـحــت ال ـثــورة املـ ّ
ـوجـهــة ضد
اإلمبريالية واإلقطاعية صفة الحزم الــذي ال يعرف
امل ـهــادنــة ،وجـعـلــت مــن املـمـكــن االن ـت ـقــال مــن ال ـثــورة
الــديـمـقــراطـيــة إل ــى ال ـثــورة االش ـتــراك ـيــة» (مـخـتــارات
ماو ،املجلد األول ،ص .) 474 - 473
إن ن ـفــس الـ ـث ــورة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـب ــورج ــوازي ــة مع
اختالف القيادة الطبقية لها تغدو مختلفة تاريخيًا
وب ـش ـكــل ج ـ ـ ـ ّ
ـذري .وهـ ــذا م ــا غ ــاب ع ــن م ـق ــارب ــة سيد
رص ــاص ف ــي مـقــالــه األخ ـي ــر فــافـتـعــل تـلــك املــواجـهــة
الخرافية بني عمل ماركس واستراتيجيته الثورية
وب ـ ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـي ـن ــن الـ ـت ــي ب ـ ــدأ ب ــإع ــداده ــا
وبلورتها اعتبارًا من ثورة  1905في كتابه «خطتا
االشتراكية ـ الديمقراطية في الثورة الديمقراطية»
ّ
حـيــث يـكـتــب« :إن املــاركـسـيــة ال تـعــلــم البروليتاريا
ّ
أن تبتعد عــن ال ـث ــورة ال ـبــورجــوازيــة وتــتـخــذ منها
مــوقــف الــام ـبــاالة ،وت ـتــرك قـيــادتـهــا لـلـبــورجــوازيــة،
ّ
ب ــل عـلــى ال ـع ـكــس ،تـعــلـمـهــا أن تـشـتــرك فـيـهــا أنـشــط
ّ
اشـتــراك وأق ــواه ،وأن تناضل أشــد نضال في سبيل
الــديـمـقــراطـيــة الـبــرولـيـتــاريــة املنسجمة تـمــامــا (فــي
إشــارة إلى عدم انسجام الديمقراطية البورجوازية
بسبب التفاوت الطبقي واحتكار الثروة) وفي سبيل
ّ
السير بالثورة إلى النهاية .فنحن ال يسعنا تخطي
نـطــاق ال ـثــورة الــروسـيــة الــديـمـقــراطــي الـبــورجــوازي
(هـ ــذا ال ـك ــام ق ـيــل س ـنــة ق ـيــام ثـ ــورة  )1905ولـكـنـنــا
نـسـتـطـيــع تــوس ـي ـعــه ب ـم ـقــاي ـيــس ه ــائ ـل ــة .نـسـتـطـيــع
وي ـج ــب عـلـيـنــا أن ن ـكــافــح ض ـمــن هـ ــذا ال ـن ـط ــاق في
سبيل مصالح البروليتاريا ،وفي سبيل حاجاتها
املباشرة ،وتأمني الظروف التي تتيح إعــداد قواها
ّ
ل ــان ـت ـص ــار امل ـق ـب ــل الـ ـك ــل ــي» (خ ـط ـت ــا االش ـت ــراك ـي ــة ـ ـ
الــديـمـقــراطـيــة ،مـخـتــارات لينني 2 ،ص )444 – 443
ويضيف لينني« :ينبغي على البروليتاريا أن تقوم
ّ
تضم إليها
باالنقالب الديمقراطي إلى النهاية ،بأن
جـمــاهـيــر الـفــاحــن لسحق مـقــاومــة األوتــوقــراطـيــة
ّ
بــالـقــوة وش ــل تــذبــذب ال ـبــورجــوازيــة ،وينبغي على
الـبــرولـيـتــاريــا أن ت ـقــوم بــاالن ـقــاب االش ـتــراكــي بــأن
ّ
تضم إليها جماهير العناصر نصف البروليتارية
مــن الـسـكــان ،لسحق مـقــاومــة الـبــورجــوازيــة بالقوة
وش ــل تــذبــذب الـفــاحــن وال ـبــورجــوازيــة الـصـغـيــرة.
تلك هي مهمات البروليتاريا» (خطتا االشتراكية
– الــديـمـقــراطـيــة ،مـخـتــارات ،ج 2ص  .)506تـلــك هي
مـهـمــات الـبــرولـيـتــاريــا الــديـمـقــراطـيــة الـبــورجــوازيــة
واالشتراكية.
هذا الــدرس في الديالكتيك واالستراتيجية الثورية،
وفــي فن قيادة البروليتاريا للفالحني ودفــع الثورة
الديمقراطية البورجوازية إلى األمام قد نكثه ستالني
بعد سنة  1928بعد اعتماده سياسة تصنيع سريعة
أدت إل ــى عـطــب فــي الــديـمـقــراطـيــة الـســوفـيــاتـيــة راح
ضحيتها ماليني الفالحني وانـحـطــاط إلنتاجيتهم
بفعل الخطأ التاريخي لسياسات التجميع القسري
التي اعتمدها ستالني وقد قاد هذا العيب التاريخي
فــي الديمقراطية السوفياتية إلــى نتائج مأساوية،
حـيــث تــم الحـقــا تصفية معظم ال ـق ـيــادات البلشفية
القديمة (زينوفييف ،كامنييف ،بوخارين ،وآخرهم
تروتسكي الذي اغتيل في املكسيك سنة .)1940
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