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شذرات
بالفئات الـ ّتــي صـ ّـوتــت لـلــرجــل ،وهــي غالبًا
فئات تتغذى على االستقطاب االجتماعي
ّ
وال ترى في استمراره ّ
أي مشكلة ،طاملا أن
أزمة تمثيلها قد ُح ّ
لت.

أفق االعتراض الحالي

عملية االنـتـقــال .ثمة مشكلة هنا حتى لو
ان ـق ـضــت االح ـت ـج ــاج ــات ب ــاح ـت ــواء ال ـن ـظــام
ـؤسـســات هــذا األخـيــر الـتــي ُ
لـهــا ،فـمـ ّ
سيعاد
تشكيلها بعد تسلم ترامب السلطة ستكون
من دون شرعية فعلية ،وسينحصر تمثيلها

هـ ــذا س ـي ـتــرك ف ـئ ــات عــري ـضــة م ــن املـجـتـمــع
األمـ ـي ــرك ــي مـ ــن دون ت ـم ـث ـيــل ف ـع ـل ــي داخـ ــل
ّ
املؤسسات وسيخلق حالة يعاد فيها إنتاج
املـظـلــومـيــة الـتــي ك ــان يـشـعــر بـهــا الـبـيــض -
م ــن الـطـبـقـتــن الــوس ـطــى وال ـف ـق ـيــرة  -تـجــاه
إدارة أوبـ ــامـ ــا .ول ـك ــن هـ ــذه املـ ـ ـ ّـرة ل ــن تـكــون
املشكلة اقتصادية بالضرورة ،فالنمو حني
يـعــود إلــى «حــالـتــه الطبيعية» بعد تعافي
ّ
يصب
االقـتـصــاد ورف ــع أس ـعــار الـفــائــدة لــن
مل ـص ـل ـحــة ف ـئ ــة بـعـيـنـهــا وس ـي ـع ــاد تــوزي ـعــه
املعارضة
على الجميع ،بما في ذلك الفئات
ِ
ل ـتــرامــب (وال ـت ــي تـنـتـمــي ف ــي معظمها إلــى
الطبقة الوسطى).
الـ ـع ــودة إل ــى الـحـقـبــة الـنـيــولـيـبــرالـيــة بـهــذا
املـعـنــى ليست مــن ضـمــن األم ــور املـطــروحــة
ّ
على أجندة الــرجــل ،وحتى لو فكر في ذلك
ف ـس ـي ـجــد ص ـع ــوب ــة ح ـت ــى ل ـ ــدى م ـنــاصــريــه
ال ــذي ــن اسـ ـتـ ـف ــادوا ك ـث ـي ـرًا م ــن «اإلعـ ـ ـف ـ ــاءات
الـضــريـبـيــة» أي ــام الــديـمـقــراطـيــن .هــو َ
وعــد
األم ـيــرك ـيــن جـمـيـعــا بـخـلــق وظ ــائ ــف وه ــذا
ّ
محددة من ضمنها استمرار
يتطلب آليات

الـعـمــل بــالـضــرائــب الـتـصــاعــديــة لتصحيح
الـتـفــاوت فــي الــدخــل عـبــر وض ــع قـيــود على
ع ـم ـل ـيــة الـ ـت ــراك ــم .االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ــذل ــك ال يـعـنــي
االنـ ــزيـ ــاح ب ــات ـج ــاه ال ـي ـس ــار ب ـق ــدر م ــا يعبر
عــن تـ ّ
ـوجــه لحفظ االس ـت ـقــرار وض ـمــان عــدم
ُ
حصول اضطرابات اجتماعية تضاف إلى
ً
ما يعانيه أصال من أزمة شرعية سياسية.
ّ
هــو يـعــرف أن األزم ــة اآلن هــي أزم ــة تمثيل،
ّ
ّ
ولــذلــك ف ــإن مساعيه ستتركز على احـتــواء
الفئات التي تقود االعتراض على انتخابه،
ً
سواء عبر االحتجاجات في الشارع ،أو عبر
الــدعــوات التي بــدأت تظهر  -وهــي ال تبدو
ج ــدي ــة ك ـث ـي ـرًا  -الن ـف ـصــال ب ـعــض ال ــوالي ــات
عن االتحاد الفيدرالي .لن يحصل ذلك عبر
ّ
ّ
املؤسسات ألن الحزب
تفعيل املشاركة في
الديمقراطي نفسه يعاني من أزمة انقسام،
ّ
وعلى األرجح أن القواعد الديمقراطية التي
ّ
تقود االحتجاجات ضد ترامب في الشارع
هــي ال ـتــي كــانــت ت ـعــارض تــرشـيــح هـيــاري
كـلـيـنـتــون مــن األس ـ ــاس .ه ــؤالء لــن يقنعهم
أحــد بــالـعــودة إلــى منازلهم وستبقى أزمــة
ّ
معلقة بانتظار ُ
تبلور قيادة فعلية
تمثيلهم
ت ـقــدر عـلــى مجابهة املـ ّ
ـؤس ـســة ،وتـلـتــزم في
ِ
بسقف يتيح لها التفاوض على
الوقت ذاته
ٍ
املكاسب املمكنة في حال ّ
قرر النظام املضي
قدمًا بعملية االنتقال.
* كاتب سوري

ــعية السياسية

التركيبة السياسية اللبنانية ال تحتمل
االنحياز بمعنى الدخول في سياسة
االستقطاب (مروان طحطح)

الجهوي في املحاور الدولية واإلقليمية.
وق ـ ـ ـ ـ ــد ث ـ ـ ـبـ ـ ــت ذل ـ ـ ـ ـ ــك أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا بـ ــال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة
السياسية وبفعل املـمــارســة السياسية؛
ف ــال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال يـمـكـنـهــا
ال ـخــروج عـلــى اإلج ـمــاع الـعــربــي ،أو لنقل
االتجاه الغالب داخــل املجموعة العربية،
أو الـ ــوقـ ــوف إل ـ ــى ج ــان ــب أح ـ ــد األط ـ ـ ــراف
الـ ـع ــربـ ـي ــة فـ ــي مـ ـق ــاب ــل س ـ ـ ـ ــواه ،فـ ــي ح ــال ــة
االنـقـســام فــي املشهد السياسي العربي.
كـمــا ال يمكنها أي ـضــا مـخــالـفــة الشرعية
الدولية أو التمرد على املجتمع الدولي،
وال سـيـمــا مـجـمــوعــة ال ـقــوى الـغــربـيــة ،أو
رب ـمــا تــأيـيــد إح ــدى ال ـق ــوى الــدول ـيــة دون
سواها ،في حالة التنافس أو الصراع في
السياسة الدولية .لكل ما تقدم ،ال يمكننا،
حينما نتحدث فــي السياسة الخارجية
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،أن ن ـغ ـفــل م ـســألــة م ـحــدوديــة
اإلن ـ ـجـ ــازات ال ـت ــي ي ـمـكــن أن تـسـجـلـهــا أو
تحققها الدبلوماسية اللبنانية ،أو لنقل
النتائج ،حيث تبقى اإلنجازات ،واملقصود
اإلن ـج ــازات الـكـبــرى والـتــاريـخـيــة ،صعبة
للغاية ومحددة ،أي موضعية أو جزئية،
وعلى ضوء الظروف الداخلية واملعطيات
ال ـخــارج ـيــة ،الــدول ـيــة مـنـهــا وال ـعــرب ـيــة أو
اإلقليمية .فالواقعية السياسية تقتضي،
على هذا الصعيد الوطني والسيادي ،أن
نقر بأن املبالغة في رفع سقف التوقعات،
بالنسبة للنتائج املنتظرة أو املفترضة ،ال
تستقيم مع مثل هذه املقاربة املنطقية في
التحليل السياسي والفكري ،وبالتالي أن
نقبل ،أو نتقبل حتى ،مــا يمكن أن نصل
إل ـي ــه أو ن ـح ـق ـقــه م ــن م ـك ــاس ــب أو نـتــائــج
معقولة.
وعلى قاعدة الواقعية السياسية نفسها،
تبقى السلطة السياسية فــي البلد ،على
ً
مـسـتــوى الـحـكــومــة أوال ،وع ـلــى مستوى
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ث ــان ـي ــا ،م ـس ــؤول ــة عــن
ال ـك ـش ــف عـ ــن م ـك ــام ــن ال ـخ ـل ــل وال ـض ـع ــف
الـبـنـيــويــن والـسـلــوكـيــن فــي الـسـيــاســات
الـ ـع ــام ــة لـ ـل ــدول ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وال سـيـمــا
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وف ـ ــي امل ـم ــارس ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة واألداء ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ،كما
داخل املؤسسات السياسية والدستورية
وال ـه ـي ـئــات أو األج ـه ــزة املـخـتـصــة ،مهما
كانت وحيثما تكون ،والبحث في كيفية
م ـع ــال ـج ـت ـه ــا ،أو ت ـ ـجـ ــاوزهـ ــا عـ ـل ــى األقـ ــل
والـتـقـلـيــل مــن مـضــاعـفــاتـهــا وتــأثـيــراتـهــا؛
ك ـ ـمـ ــا ال ي ـس ـع ـن ــا سـ ـ ـ ــوى ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ع ـلــى
أن ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة م ـع ـن ـيــة

بتحديد وتبيان عــوامــل الـقــوة اللبنانية
وعناصرها ،السياسية وغير السياسية،
ومـنـهــا الشعبية وامل ــادي ــة ،أو العسكرية
واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة وال ـلــوج ـس ـت ـيــة ،وال ـتــي
ي ـم ـكــن ت ـث ـم ـيــرهــا وتــوظ ـي ـف ـهــا ف ــي خــدمــة
األه ـ ــداف امل ـح ــددة واملــرســومــة للسياسة
ال ـخــارج ـيــة الـلـبـنــانـيــة وبـقـصــد الـتـصــدي
لـلـتـحــديــات أو األخ ـط ــار امل ـحــدقــة بالبلد
ومعرفة كيفية التعامل معها.
إن ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـل ـج ـم ـهــوريــة
اللبنانية ،من زاويــة الواقعية السياسية،
ومـ ـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـظـ ــار املـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة،
ليست بالتأكيد مـجــرد وجـهــة نـظــر ،كما
أن ـه ــا لـيـســت ول ـي ــدة الـلـحـظــة الـسـيــاسـيــة
والـتــاريـخـيــة ،أو ربـمــا الـصــدفــة الزمنية،
م ــع م ــا يـعـنـيــه ك ــل ذل ــك م ــن م ـمــارســات أو
سلوكيات ارتجالية غير مسؤولة ،أو أقله
غير مدروسة وغير محسوبة ،أو بمعنى
أصــح ال يمكن وال ينبغي حتى أن تكون
كذلك ،وإنما هي تعبير رسمي عن رؤية
وطـنـيــة واسـتــراتـيـجـيــة إلدارة الـعــاقــات
الخارجية ،تضعها الحكومة اللبنانية،
وتـعـهــد إل ــى وزارة الـخــارجـيــة تنفيذها،
ف ــي س ـب ـيــل بـ ـل ــوغ امل ـق ــاص ــد أو األهـ ـ ــداف
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،املــرســومــة
أو املـحــددة مــن قبل الحكومة أو السلطة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،والـ ـ ـت ـ ــي تـ ـص ــب ف ـ ــي خ ــدم ــة
املصلحة الوطنية العليا.
هـكــذا يـجــب أن ي ــدرك كــل الـلـبـنــانـيــن ،من
س ـيــاس ـيــن ودب ـل ــوم ــاس ـي ــن وح ـقــوق ـيــن
وم ــواطـ ـن ــن ع ـ ــادي ـ ــن ،م ـع ـن ــى ال ـس ـيــاســة
الخارجية ،كما الدبلوماسية لكونها أداة
تـنـفـيــذ الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة ،وأن ينظر
ويـتـطـلــع الـجـمـيــع لـلـسـيــاســة الـخــارجـيــة
ال ـت ــي تـعـتـمــدهــا ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة على
هــذا األس ــاس ،فتخرج مــن دائ ــرة الخالف
أو الجدال السياسي ،وال تكون انعكاسًا
أو امتدادًا للصراعات السياسية ،وتبقى
ب ـم ـنــأى ع ــن االس ـت ـق ـطــاب أو االص ـط ـفــاف
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،وال تـ ـفـ ـس ــده ــا أو ت ـم ـس ـهــا
املــزاجـيــة أو الكيدية السياسية ،على أن
يعيد مجلسا الوزراء والنواب ،كما وزارة
الـخــارجـيــة ،النظر بالسياسة الخارجية
لـ ـل ــدول ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ب ـح ـس ــب اإلمـ ـك ــان ــات
املتاحة أو املتوافرة والتحديات الراهنة
وامل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة واالحـ ـتـ ـم ــاالت امل ـم ـك ـنــة أو
املتوقعة.
* أستاذ العلوم السياسية
في الجامعة اللبنانية

عن استطالعات الرأي
زياد منى
كل وسائل اإلعالم /التضليل ،أو أغلبها ،بما فيها تلك التي
تعد جــزءًا ال يتجزأ من املؤسسة الحاكمة ،أي رأس املال
ومختلف أجهزة االستخبارات ،تتحدث عن مفاجأة في
نتائج انتخابات الرئاسة األميركية ،ألن استطالعات الرأي
حسمت بأن املرشحة هيالري كلينتون ستفوز بأغلبية
ساحقة ،تقارب التسعني في املئة وفق بعضها.
لكن ما صحة كل هذه الدعاية! هل حقًا استطالعات الرأي
أكدت فوز كلينتون؟
لـنـبــدأ مــن حـيــث وج ــب ،أي مــن ال ـبــدايــة .معظم مؤسسات
استطالعات الــرأي املستقلة عن الــدولــة ،مشاريع تجارية
هــدفـهــا األول واألخ ـي ــر ال ــرب ــح ،وه ــذا يـتــم ،ضـمــن أساليب
أخـ ــرى ،إرضـ ــاء الــزبــائــن ووض ــع نـتــائــج تـنــاســب آراءهـ ــم.
هــذا صحيح بالدرجة األولــى عندما يتعلق األمــر بمسألة
حـســاســة مـثــل الـسـيــاســة وال ـح ــرب واالق ـت ـص ــاد ،وم ــا إلــى
ذلــك من القضايا الحيوية .ومــن هــذا املنطلق وجــب النظر
إلــى نتائج استطالعات ال ــرأي املـنـشــورة قبل االنتخابات
الرئاسية األميركية.
فــي الــوقــت ال ــذي أك ــدت فـيــه كــافــة وســائــل تضليل الـغــرب،
ولـيــس فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة وح ــده ــا ،أن فــوز
ه ـي ــاري كـلـيـنـتــون أم ــر مـنـتـهــى م ـنــه ،كــانــت تـشــن حملة
تشنيع ال سابق لها بحق املرشح الجمهوري دونالد ترامب،
وكأن تصريحاته وآراءه الشعبوية ولغته الفاحشة ليست
ً
بكافية ...بــل إنها جعلت منه عميال ملوسكو .فــي الوقت
نفسه فإنها أصيبت بالعميان تجاه سياسات املرشحة
الديمقراطية التي تهدد باندالع حرب عاملية ثالثة ،نووية هذه
املرةّ ،
تدمر ما تبقى من الكوكب األرضي .بل إنها تجاهلت
كافة التقارير عــن فسادها هــي وزوجـهــا واستخدامهما
األموال العامة املتبرع بها لصندوق عام باسمهما لتغطية
مـصــاريــف خــاصــة ومـنـهــا ،على سبيل امل ـثــال ،حفل عيد
ميالد ابنتيهما .بل إن وسائل التضليل في القارة العجوز
كانت أقل تغطية لهذه وغيرها من التجاوزات الالأخالقية
من رديفاتها في الواليات املتحدة ،وأقل انتقادًا أيضًا ،بل
شبه عدم ورود أي نقد لها ولسياساتها العدوانية وأنها
مرشحة وول ستريت واالحتكارات الكبرى ،في الوقت الذي
ّ
كان واضحًا فيه أن دونالد ترامب يمثل العمالة البيضاء،
والتي هي في حقيقتها عنصرية متعالية ،وعلى العكس
من رديفاتها في أوروبا الغربية ،تفتقر إلى الحد األدنى من
التهذيب وما إلى ذلــك .الغرب األوروبــي لم يقبل االعتراف
بحقيقة طبيعة الطبقة العاملة األميركية وجوهرها.
لنقل ،ربما قلة قليلة من املشرفني على سياسات مختلف
وسائل التضليل في الغرب األطلسي توهمت بإمكانية فوز
هيالري ،لكن األغلبية العظمى ،كانت ،في ظني ،تعلم علم
اليقني النتيجة مسبقًا ،ولــذا حاولت التأثير في الناخبني
عبر استطالعات رأي مزورة.
لننظر إلــى ما تقوله اإلحـصــاءات التي يمكن االطــاع على
تفاصيلها فــي صفحة The American Presidency
 /Project, APPمشروع الرئاسة األميركية.
املرشح الجمهوري ترامب حصل على تأييد صحيفتني
وطنيتني يبلغ مقدار توزيعهما اليومي أقل من 320000
نـسـخــة ،وه ــو أق ــل مـمــا حـصــل عليه املــرشــح الـثــالــث غــري
جونسون (أربــع صحف تــوزع أكثر من  700000نسخة
يومية) .أما كلينتون فقد حظيت بدعم  57صحيفة وطنية
أميركية توزع أكثر من  13000000نسخة يوميًا ،إضافة
إلى أصــوات األميركيني اليهود .للعلم ،فإن عدد الصحف
التي دعمت انتخاب أوبــامــا للفترة الرئاسية الثانية عام
 2012بلغ  40صحيفة.
كنا عرضنا سابقًا في منبر آخــر انـعــدام ثقة البشر في
الـغــرب بوسائل اإلع ــام الوطنية حيث استحدث لها ،في
أملانيا على سبيل املثال ،عدة أسماء منها «صحافة الكذب»
و«صحافة الحمالت» و«صحافة الثغرات» وما إلى ذلك.
الـتـحــريــض كـلــه لــم يـجــد نفعًا مــع نــاخــب س ــدت أذن ـيــه ولــم
يعد يثق باملؤسسات الحاكمة التي ال تتذكره ســوى في
مناسبات االنتخابات ،فــأدار لها ظهره ،تمامًا كما حدث
في بريطانيا وما سيندلع في دول أوروبية أخرى ،وعندها
ال ينفع الندم.

