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سياسة

 2016ميشال عون رئيسًا

لماذا لم يصفق «باشو» لميشال عون؟
ليس ميشال عــون رئيسًا نموذجيًا بالنسبة لكل
اللبنانيين ،رغم أنه «وصل» بغالبية من منح اللبنانيون
أصواتهم إليهم .غالبية ما يعرف بقوى « 14آذار»
انتخبته أمس ،إضافة إلى حزب الله ،الخصم الرئيسي
ّ
يسمي نفسه ــــ بجدية وبال
للفريق الــذي ما زال
عون ليس علمانيًا بقدر ما
مزاح ــــ « 14آذار» .ميشال ً
هو مسيحي ،وليس دخيال على النظام .لم يهبط
بالباراشوت إنما هو مشارك تقليدي في النظام
خالل السنوات األخيرة تحديدًا .لم يسبقه إلى رئاسة
الجمهورية اللبنانية ميشال فوكو ،وال جان بول
سارتر .رؤساء لبنان معروفون .ومعروف أيضًا كيف
ينتخبون .وهم ليسوا «استقالليين» أكثر من ميشال
عون ،أو «ثوريين» أكثر منه ،أو حتى «إصالحيين» .لم
يكن أحد منهم ّ
ضد النظام في سوريا .لماذا يتضاعف
الهجوم على عون ،الذي صار أخيرًا ،عند كثيرين،
«الخطر على الجمهورية»؟
أحمد محسن
.Trendy
«ترندي».
عون
ميشال
على
الهجوم
ِ
والـ ـكـ ـلـ ـم ــة ،ت ـع ـن ــي ح ـ ـ ــدوث «ات ـ ـجـ ــاه»
يـ ـنـ ـم ــو وي ـ ـت ـ ـعـ ــاظـ ــم ،بـ ـحـ ـي ــث ي ـص ـيــر
والترند
التعارض معه خطًا كبيرًا.
ِ
مـ ــوضـ ــة «ل ـ ـي ـ ـبـ ــرال ـ ـيـ ــة» تـ ـج ــد ح ــري ــة
ال ـح ــرك ــة والـ ـتـ ـط ــور ف ــي امل ـجـت ـم ـعــات
«الــدي ـمــوقــراط ـيــة» ،أو ال ـتــي تفترض
أنـهــا كــذلــك .لبنانيًا ،يمكن الحديث
عـ ــنّ ل ـح ـظ ــة ه ــزي ـم ــة س ــاط ـع ــة ل ـقــوى
يـمــثــل مـيـشــال ع ــون كــل مــا ال ترغب
به .وهذه القوى هي التي ستنتخبه،
من تيار املستقبل والقوات اللبنانية
وغ ـ ـيـ ــره ـ ـمـ ــا .ويـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـحـ ــديـ ــث عــن
ع ــداء «وظ ـي ـفــي» ل ـحــزب ال ـلــه يتستر
بــالـهـجــوم عـلــى عـ ــون .ف ــي الـسـيــاســة
يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن تـ ـحـ ـلـ ـي ــات ال

شيطنة عون،
الالفت في «ترند»
ّ
ليس ضد الصيغة،
هو أن النقد
ّ
بقدر ما هو ضد عون
ثمة حديث بعنصرية عن ِسن
الرجل ،وأحيانًا يكون الكالم ذكوريا
ويطال زوجته
تـنـضــب .بـيــد أن ال ـه ـجــوم عـلــى عــون
يــأتــي ف ــي زم ــن «ال ـس ــوش ــال مـيــديــا»،
حـ ـي ــث ي ـص ـي ــر «املـ ـ ــوقـ ـ ــف» م ـ ــن ع ــون
م ـ ـع ـ ـيـ ــاريـ ــا ،ويـ ـ ـح ـ ــاول ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون أن
ي ـصــوروا وص ــول عــون إلــى الرئاسة
على هــذا النحو .وهــذه «املعيارية»،
بــالـنـظــر إل ــى مــا ك ــان قـبــل ع ــون ،ومــا
سـيــأتــي ب ـعــده فــي امل ــدى امل ـن ـظــور ،ال
تفسير لها ،سوى أنها «موضة» ،قد
ال تكون «مدفوعة األجــر دائـمــا» ،كي
يقول أحد «نظرية مؤامرة» .وكونها
«م ـ ـ ــوض ـ ـ ــة» ،ف ـ ـهـ ــذا مـ ـض ــر ب ــال ـف ـك ــرة
االعـتــراضـيــة نفسها ،أكـثــر مــن كونه
مضرًا بـعــون .وهــذا دائـمــا ،بالقياس
إلى درجــة القبول والرفض للرؤساء
الـســابـقــن لـلـبـنــان ،ال بــالـقـيــاس إلــى
جدية النقد لعون ،وألهلية صاحب
الـنـقــد ب ـ ــاإلدالء ب ــه .وهـ ــذا لـيــس ضـ ّـد

حـ ــريـ ــة الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر ،إن ـ ـمـ ــا ه ـ ــو دف ـ ــاع
«بـ ـسـ ـي ــط» عـ ــن املـ ـنـ ـط ــق .ف ـل ـن ـف ـتــرض
السيناريو األكثر سوريالية :الرئيس
ً
مثالّ ،
ضد عون ،ألنه
فؤاد السنيورة
(عون) «فاسد» .سوريالية ،ال؟
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ـ ــع ،لـ ـ ـ ـ ـ ــدى املـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــري ـ ــن
ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراطـ ـ ـي ـ ــن الـ ـلـ ـيـ ـب ــرالـ ـي ــن،
نـظــريــات «تـقــدمـيــة للفكر الليبرالي
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ،يـمـكــن االس ـت ـف ــادة
منها ،في معرض قراءة «االستنفار»
ضـ ـ ّـد ع ـ ــون .ودائ ـ ـمـ ــا ،ل ـي ــس بــوصـفــه
استنفارًا مشروعًا ،إنما بقدر ما هو
استنفار «غـيــر مـسـبــوق» ،يستوقف
ال ـ ـنـ ــاظـ ــر إل ـ ـي ـ ــه .أح ـ ـ ــد أه ـ ـ ــم م ـح ـل ـلــي
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة وال ــداخ ـل ـي ــة
األميركية ،والـتــر ليبمان ،الــذي كان
فـخــورًا بـ«لجان الــدعــايــة» والتحدث
باسم انجازاتها .يقول ليبمان ،بال
أي حـ ـ ــرج ،ف ــي إحـ ـ ــدى م ـح ــاض ــرات ــه،
إن «الـ ـث ــورة ف ــي ف ــن الــديـمــوقــراطـيــة،
تكمن فــي تطويع هــذا الـفــن ،لخدمة
ما يصفه بتصنيع اإلجماع ،بمعنى
جعل ال ــرأي الـعــام يــوافــق على أمــور
ال ي ــرغ ـب ـه ــا ب ـ ــاألس ـ ــاس ،عـ ــن طــريــق
استخدام وسائل دعائية .إنها فكرة
ج ـي ــدة وض ـ ــروري ـ ــة» .ح ـســب نـظــريــة
لـيـبـمــان ،يـمـكــن لـنـخـبــة ص ـغ ـيــرة ،أو
«م ـج ـت ـمــع امل ـف ـك ــري ــن» ،ك ـمــا يـسـ ّـمـيــه،
تتمتع بــالــذكــاء الـتــي يـتــاح لها فهم
وإدراك األم ـ ـ ــور ،أن ت ـص ـنــع «ال ـ ــرأي
العام» .وهذه الفكرة ليست ليبرالية
ح ـ ـ ـص ـ ـ ـرًا ،ب ـم ـع ـن ــى أنـ ـ ـه ـ ــا «مـ ـ ــؤامـ ـ ــرة
أم ـيــرك ـيــة ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـع ــال ــم»،
كما سيحلو للكثيرين تفسير األمر.
إن ـه ــا ف ـك ــرة لـيـنـيـنـيــة أي ـض ــا ،بحيث
يقول األخير بوجود طالئع مفكرين
ث ـ ــوري ـ ــن تـ ـسـ ـت ــول ــي عـ ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة
لتوظيف ال ـثــورات الشعبية وتنظم
حركة البروليتاريا .هناك «نظام ما»
يعمل ،وال أحد بمنأى عن هذا النظام.
هل هناك «نخبة صغيرة» في لبنان،
في الوسط الصحافي أو غيره ،تعمل
فــي هــذا اإلتـجــاه؟ غالبًا اإلجــابــة هي
نـعــم .وه ــم «أص ـحــاب رأي» بطبيعة
الحال ،في التعريف السائد .لكن هذا
ال ــرأي بـعــون يستوقف الـنــاظــر إليه
عندما يقارن بآراء أصحابه بخصوم
عــون الــذيــن يشبهونه فــي التركيبة
واملـ ـنـ ـش ــأ واإلن ـ ـت ـ ـمـ ــاء إل ـ ــى «ال ـن ـظ ــام
ً
اللبناني» أحيانًا بدرجةٍ أكثر إيغاال.

يمكن الحديث عن عداء «وظيفي» لحزب الله يتستر بالهجوم على عون (هيثم الموسوي)

يتعرض عون لحملة لم يتعرض لها
أي رئ ـي ــس س ــاب ــق ،ح ـتــى م ــن الــذيــن
جاؤوا في «زمن الوصاية» السورية.
م ــا يـ ــرد م ــن مـ ـق ــاالت وس ـتــاتــوســات
وانـطـبــاعــات «هــوائ ـيــة» و«مـتـلـفــزة»،
مـ ـف ــاده :إن ـت ـخ ــاب عـ ــون حـ ــدث جـلــل،
ال ـج ـم ـه ــوري ــة س ـت ـن ـه ــار .عـ ــون خـطــر
على الجمهورية .عون ليس لبنانيًا.
وكـ ــي ال ن ـن ـســى اس ـت ــرج ــاع «ح ــادث ــة
ً
البيجاما الــزهــريــة» وابـتــذالـهــا ،مــرة
ت ـل ــو املـ ـ ـ ــرة ،ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
اإلج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي .وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك ال ـ ـحـ ــديـ ــث
بعنصرية عــن ِســن الــرجــل ،وأحيانًا
يكون الكالم ذكوريا ويطال زوجته.
ل ـي ــس عـ ــون ش ـخ ـصــا ن ـم ــوذج ـي ــا ،أو
مــرشـحــا نـمــوذجـيــا ،وتـجــربــة فريقه
ل ـي ـس ــت «مـ ـثـ ـي ــرة ل ــإعـ ـج ــاب» بـنـظــر
كـ ـثـ ـي ــري ــن ،حـ ـت ــى أن امل ـ ـقـ ــربـ ــن م ـنــه
أفـ ــرطـ ــوا ف ــي اس ـت ـع ــراض ــات وص ـلــت
أح ـيــانــا إل ــى الـعـنـصــريــة املــوصــوفــة.
ل ـك ــن ،ه ــل ال ـع ـن ـصــريــة ج ــدي ــدة على
اللبنانيني؟ ليست هذه دعوة لقبول
العنصرية .ولـكــن ،مل ــاذا استغرابها
في الحالة «العونية» ،و«تسويغها»
و«تمييعها» في الحالة «الكتائبية»

ً
م ـثــا؟ فــي أي ــة ح ــال ،إلـيـكــم الحقيقة
املـ ـ ـ ـ ـ ّـرة :ال ـش ـخ ــص الـ ـنـ ـم ــوذج ــي غـيــر
مـ ـ ــوجـ ـ ــود .ف ـ ــي ال ـ ـحـ ــالـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
يمكننا الجزم أنه غير موجود .حتى
«كليشيه» العهد الشهابي وميزاته
ال تـصـنــع مــن الــرئ ـيــس ف ــؤاد شهاب
رئيسًا «نموذجيًا» .وكي ال يبدو هذا
دفاعًا عن عــون ،إنه بالتحديد بحث
«ترند» شيطنة عون ،إلى
في صياغة ِ
حد مبالغ فيه ،كما لو أنه «من خارج
ٍ
الصيغة اللبنانية» ،أو أن لبنان كان
سيصير ديموقراطيًا وإصالحيًا مع
ج ــان قـهــوجــي وج ــان عـبـيــد وهـنــري
حـ ـل ــو .هـ ــل كـ ـ ــان انـ ـتـ ـخ ــاب س ـل ـي ـمــان
فرنجية مرشح الحريري الرئيسي،
سـيـجـعــل ل ـب ـنــان «خـ ـ ــارج الــوصــايــة
اإلي ــرانـ ـي ــة» (وهـ ـ ــذه ت ـ ِـرن ــد عـنـصــريــة
أخ ــرى تـتـجــاهــل أن ح ــزب ال ـلــه يكاد
يمثل ربع اللبنانيني)؟ ال إجابة.
يـمـكــن اس ـت ـعــادة ب ــداي ــات عـهــد إميل
لحود أيضًا ،لصعوبة استعادة عهد
ميشال سليمان ،الخالي من أي شيء
إال مــن الـسـفــرات وال ــرح ــات الجوية
الـصــاخـبــة وإع ـ ــان بـعـبــدا املـضـجــر.
صحيح أنه على أيام إميل لحود لم

يكن هناك فايسبوك .ولكن كان لحود
«األمـ ـ ــل ال ـج ــاي ــي» .ح ـتــى أنـ ــه شــاهــد
م ـ ـبـ ــاراة نـ ـ ــادي ال ـح ـك ـمــة ال ــري ــاض ــي،
وصـ ـف ــق ل ــه «ب ـ ــاش ـ ــو» ،قـ ـ ــارع الـطـبــل
الحكماوي ـ ـ القواتي الشهير .بمعنى
أن لحود ،في بداية وصوله للعهد،
ل ــم يـكــن «خ ـط ـرًا عـلــى الـجـمـهــوريــة».
ذل ـ ــك رغ ـ ــم أن آلـ ـي ــة وص ـ ـ ــول ل ـح ــود،
ب ــامل ـع ـن ــى الـ ــدس ـ ـتـ ــوري ،ك ــان ــت أك ـثــر
التباسًا ،بحيث تم تعديل الدستور،
وك ـ ــان الـ ــزمـ ــن« ،زم ـ ــن وصـ ــايـ ــة» .وال
نـتـحــدث عــن نـهــايــة عـهــد ل ـحــود ،وال
عن تقييمه ،وال عن رفض الرافضني
ل ــه م ـنــذ الـ ـب ــداي ــة .ال ـح ــدي ــث ه ـنــا عن
«املزاج العام» ،هذا الذي يحتاج إلى
وقت من األوقات ،كانت
«تفكيك» .في ٍ
« 14آذار» نـفـسـهــا حــالــة «تــرنــديــة»
بحد ذاتها ،على عكس « 8آذار» التي
يوم من األيام كذلك .لطاملا
لم تكن في ٍ
كانت األولى براقة وباهية ،والثانية
بــاهـتــة ـ ـ ويمكننا اس ـت ـخــدام بعض
املصطلحات الصحافية اللبنانية ـ ـ
الترند
لطاملا كانت « 8آذار» خشبيةِ .
حالة سياسية لبنانية ،قابلة للتطور
والحركة في املجتمع اللبناني الذي

