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ألبر داغر*
ل ـي ـســت ال ــرغ ـب ــة ف ــي ال ـت ـحــامــل ع ـلــى ال ـت ـيــار
العوني هــي الـتــي أمـلــت هــذه ال ـقــراءة .إنها
حق مساءلة من هم في الحكمّ .
صوت %80
مــن املسيحيني لـلــوائــح الـتـيــار الـعــونــي في
 ،2005وكانت النسبة أقل في  .2009تستمر
منذ ذينك التاريخني الهجرة كنزف داخلي
يـبـ ّـدد الـعــائــات ويجعلها شتاتًا فــي أربــع
أصقاع املعمورة.
 .1قبل تسعة وعشرين عامًا ،خرج الجنرال
عون على إمالءات املوفد األميركي مورفي،
الذي جاء لتعيني رئيس للجمهورية ّ
يؤبد
وضع الحرب األهلية القائمة .أطلق خروجه
ذاك تعبئة جماهيرية وشبابية جعلت من
حلف الجيش والشعب آنذاك حالة «خروج
من ديكتاتورية» امليليشيات .كان اإلرهاب
الـفــالــت مــن كــل عـقــال قــد جعل الـنــاس كتلة
فقدت ملكة النطق ،وباتت ّ
تعبر بالصراخ
ف ـق ــط ف ــي س ــاح ــات ق ـص ــر ب ـع ـب ــدا .اس ـت ـفــاد
ّ
اللبنانيون كلهم من تلك االنتفاضة التي
أنهت الحرب.
ّ
نغص عليهم في بداية حقبة ما بعد الحرب،
ت ـل ـكــؤ امل ـي ـل ـي ـش ـيــات ف ــي ت ـس ـل ـيــم ســاح ـهــا.
بقوا سنتني يراقبونها وهــي تتباطأ ،ولم
ّ
ي ـصــدقــوا أن ـهــم تـخــلـصــوا مـنـهــا فــي نهاية
امل ـطــاف .لــم يـشـعــروا بالظلم نتيجةّ إنـهــاء
تجربة عــون بالحسم الـعـسـكــري .وف ــر لهم
السلم السوري األمن.
ب ـق ـي ــت م ـج ـم ــوع ــات ش ـب ــاب ـي ــة ،ك ــان ــت عـلــى
اح ـت ـك ــاك م ـبــاشــر م ــع ال ـج ـن ــرال عـ ــون ،على
فكرة أن ما حصل غير مقبول .حملت لواء
م ـظ ـلــوم ـيــة ج ــدي ــدة .ل ــم ت ـك ــن هـ ــذه مـشــاعــر
الـغــالـبـيــة الـســاحـقــة مــن املـسـيـحـيــن ،الــذيــن
تـ ـف ـ ّـرج ــوا ع ـل ــى م ـ ــدى س ـن ـت ــن ع ـل ــى ذهـ ــاب
 300ألــف منهم إلــى هجرة دائمة ونهائية.
اك ـت ـف ــت امل ـج ـم ــوع ــات ال ـش ـبــاب ـيــة ك ـبــرنــامــج
سياسي ومحرك للتعبئة بشعار من ثالث
كـلـمــات« :ح ــري ــة ،س ـي ــادة ،اس ـت ـقــال» .أغفل
القادرون منهم واألكبر سنًا أهمية الدراسة
والـبـحــث والـتـنـقـيــب إلعـ ــداد م ـشــروع بديل
ملـسـتـقـبــل ل ـب ـنــان .غــابــت ال ـق ــاع ــدة الـفـكــريــة،
وغــابــت املهنية فــي العمل السياسي ،لدى
املتنطحني للبناء على إرث عون .جعل ذلك
الكتلة الـبـشــريــة ّالـتــي راه ــن ه ــؤالء عليها،
والـ ـت ــي كـ ــان تــدخ ـل ـهــا وراء إنـ ـه ــاء ال ـحــرب
فــي ل ـب ـنــان ،غـيــر ذات ش ــأن عـلــى م ــدى عقد
ونصف عقد.
 .2حــن عــاد الـجـنــرال عــون مــن فرنسا عام

 ،2005لــم يـكــن ال ـنــاس الــذيــن دع ـمــوه على
ّ
بـ ّـي ـنــة م ـمــا سـيـفـعــل .ك ــان ــوا يـســلـفــونــه ثـقــة.
واأله ــم مــن ذل ــك ،كــانــوا ي ـ ّ
ـردون لــه الجميل،
ّ
ألن ــه واجـ ــه املـيـلـيـشـيــات وخــل ـص ـهــم مـنـهــا،
وأج ـبــر األوص ـي ــاء الـخــارجـيــن عـلــى لبنان
إنهاء الحرب.
على االتفاق على
ّ
قـبــل «ح ــرب ت ـم ــوز» ،وق ــع مــع «ح ــزب الـلــه»
«وثـ ـيـ ـق ــة الـ ـتـ ـف ــاه ــم» .أظ ـ ـهـ ــرت ال ــوث ـي ـق ــة أن
الجماعات ،على افتراض أن لبنان جماعات
وجـمــاعــات فـقــط ،يمكن أن تـتـعــاون بــدل أن
ـرال مـنــه في
تـتـقــاتــل .جـعـلــت م ــواق ــف ال ـج ـنـ ّ
املـعـسـكــر امل ــواج ــه لــذلــك ال ــذي يـنــفــذ أجـنــدة
األميركيني في املنطقة ولبنان.
صــانـ ّـت «وث ـي ـقــة ال ـت ـفــاهــم» ال ـس ـلــم األه ـلــي،
وضخت مشاعر إيجابية لدى كل مسيحي
تـجــاه مــواطـنـيــه الشيعة واملـسـلـمــن بوجه
امليليشيات
عام .فعل عون نقيض ما فعلته
ّ
ّ
ال ـتــي تـكــلـمــت بــاســم املـسـيـحـيــن ،وضــخــت
«ال ـخ ــوف وال ـكــراه ـيــة» فــي أوســاط ـهــم على
مدى  15عامًا.
 .3الـتـقــى ال ـج ـنــرال بـعــد عــودتــه الناشطني
ع ـل ــى األرض مـ ـ ـ ـ ّـرات .ل ــم ي ـك ــن ل ـ ــدى ه ــؤالء
الكثير ّ
يعبرون عنه ،خارج شعار الكلمات
ال ـث ــاث .ح ــاول ــوا ع ـلــى م ــدى الـتـسـعـيـنـيــات
أن يـسـتـعـيــروا بـعــض خ ـطــاب امليليشيات
السابق ويعتمدوه وسيلة للتعبئة .انتهى
إل ــى اس ـت ـبــدال ه ــؤالء بــأنــاس نــاجـحــن من
أوساط األعمال .نشر صحافيون معطيات
ُ
اسـتـخــرجــت م ــن الـسـجــل ال ـت ـج ــاري ،تظهر
ّ
سياسيي التيار ،من بني آخرين ،كأصحاب
أعمال ومقاولني قبل كل شيء.
ّ
قـيــل إن ــه كــلــف مثقفني وأس ــات ــذة جامعيني
حـصــل
ال ـت ـث ـق ـيــف ال ـس ـي ــاس ــي لـ ـتـ ـي ــاره .ل ــم يـ ّ
تـثـقـيــف .ص ـ ّـح فيهم مــا قــالــه عنهم وض ــاح
شــرارة ومحمد أبــو سمرا في كتابهما عن
«شيعة عون».
غابت عن التيار أهمية بلورة رؤية متكاملة
ّ
تتضمن قراءة جديدة
لإلصالح في لبنان،
لــوض ـع ـنــا االقـ ـتـ ـص ــادي ،وع ـن ــاص ــر الـبــديــل
التنموي املطلوب .بقيت طروحاته ّ
مقصرة
ّ
بشدة عن تقديم بديل ملا هو قائم .لم يقدم
الـتـيــار أي تــأسـيــس ن ـظــري مــن أي ن ــوع ملا
ي ــرغ ــب ف ــي ع ـم ـلــه .هـ ــذه ال ـ ـقـ ــراءة ال ـجــديــدة
لــوضـعـنــا االق ـت ـص ــادي ولـلـبــديــل الـتـنـمــوي
ّ
يتخصص
املطلوب ،هي أمــر كــان يمكن أن
الـتـيــار فـيــه ويـتــابـعــه عـلــى م ــدى الـسـنــوات،
ليكتسب أهلية فعلية في هذا املجال .كانت
الخيبة من هــؤالء في مستوى الطموحات
ّ
واآلمال الكبيرة التي علقها الناس عليهم.

انبرى ممثلو التيار الفتعال
منازعات حول حصة
المسيحيين في اإلدارة

ت ـ ـقـ ـ ّـدم وزراء الـ ـتـ ـي ــار بـ ـمـ ـش ــاري ــع ت ـطــويــر
لخدمات الكهرباء واالتـصــاالت ،واعتقدوا
أن هــذا هــو كــل مــا هــو مطلوب منهم ،وأنــه
ـاف .ت ـعـ ّـرضــوا لـعــرقـلــة مـشــاريـعـهــم .وهــي
كـ ٍ
عــرقـلــة كــانــت مـمـكـنــة وم ـتــاحــة ،لـغـيــاب أي
ّ
ربط لهذه املشاريع
بتصور تنموي متكامل
لــديـهــم .وهــو تـصـ ّـور لــم يـنــوجــد لــديـهــم في

أي وقــت مــن األوق ــات .وقــام الناشطون من
التيار أكثر من مـ ّـرة بعراضات في الشارع
لتسويق اإلنتاج الزراعي.
ّ
يتطرق ممثلو التيار مـ ّـرة إلــى االنفتاح
لم
الكامل على املستوى التجاري ،أي إلغاء أي
شكل ُمــن الحمائية للقطاعات اإلنتاجية،
الذي ف ِرض على لبنان .لم يقترحوا في أي
أمر نقيضًا إلمالءات املؤسسات الدولية .لم
ُيثر انهيار القطاعات الصناعية واحدًا بعد
اآلخر ،منذ عام  ،2000لديهم أية ردود فعل
وال اعتبروا أنفسهم معنيني بمناقشة هذا
األمر.
لــم ي ـجــادلــوا فــي التهميش امل ـف ــروض على
اإلدارة ال ـعــامــة ،تـحــت ش ـعــار «دولـ ــة الـحــد
األدنـ ـ ـ ــى» ،وال ف ــي س ـبــل الـ ـخ ــروج م ــن هــذا
الـتـهـمـيــش ،وإع ـط ــاء فـعــالـيــة ل ـهــذه اإلدارة.
انـ ـ ـب ـ ــروا الفـ ـتـ ـع ــال مـ ـن ــازع ــات ح ـ ــول حـصــة
املسيحيني فــي اإلدارة ،وح ــول هــذا املــوقــع
ّ
ومحطمة ُ
وم َ
فرغة
أو ذاك ،في إدارة شاغرة
من الطاقات .لم يفكروا في أن اإلدارة العامة

غابت عن التيار أهمية بلورة رؤية متكاملة لإلصالح في لبنان (مروان طحطح)

عن الحرب الناعمة وأشياء أخرى
عبدالرحمن جاسم *
«قـ ـ ـ ــال ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال ل ـلـ ـفـ ـت ــاة الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة :غـ ـدًا
ستعرفني معنى الخوف .قالت الفتاة :ولكن
الجنرال :ستعرفينه
فأجابها
ٌ
كيف سأعرفه؟ ّ
لك
حينما ترينه ،ألنه سريع ،عنيف ،ال يترك ِ
ً
مجاال للتفكير .سألت الفتاة ّ
بتردد :طيب إن
سأواجهه؟ أومأ الجنرال برأسه:
عرفته كيف
ً
بــأن تبقي مخلصة ملبادئك ،ملا تؤمنني به،
ملا تشعرين بأنه الحق والصواب».

من األساطير اآلسيوية القديمة
انـتـصــر مـحــور املـقــاومــة عـسـكــريــا؛ ذل ــك أمـ ٌـر
ال لبس فيه .في اللحظة عينها ،كــان هناك
ٌ
رجال يركضون في كل مكان في أحد مراكز
الدراسات االستراتيجية في إحدى العواصم
ال ـغــرب ـيــة ال ـك ـب ــرى .ح ـمــل هـ ــؤالء الـبــاحـثــون
مـعـهــم خـطـطــا ج ــدي ــدة مل ــواج ـه ــة م ــا ح ــدث،
ّ
يتملكهم الرعب ،يسكنهم خوف الدنيا من
َّ
أن الجراد قادم ،واملغول باتوا على األبواب.
َّ
بدا أن النهاية قد باتت وشيكة حتى الحلم
بالسيطرة على الـشــرق صــار أبـعــد وأبـعــد.
نقطة .لم يحدث ذلك البتة ،ولن يحدث ،على
األقل في املنظور القريب واملرئي .لن يهرع
ٌ
أحد لتغيير خططه ،لن ّ
تغير اإلمبرياليات
ودول االحـتــال الكبرى (س ــواء عسكريًا أو
ً
ثقافيًا) أيًا من خططها تجاهنا :هي أصال
تنتصر ،ملاذا تحتاج لتغيير هذه الخطط؟

الخطوة األولى :أونالين
اك ـ ـت ـ ـشـ ــف «الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرب» م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل

ـوام قـلـيـلــةٍ ّ خ ـلــت (ع ــام
االج ـت ـمــاعــي ق ـبــل أعـ ـ ـ ٍ
 2008تقريبًا)ٌ .يومها شعروا بأنهم امتلكوا
ال ـعــالــم .وس ـي ـلــة يستطيع ٌ
أي ك ــان ق ــول ما
يريده ،في أي لحظةٍ كانت ،مهما كان سخف
مــا يقوله .األجـمــل مــن كــل هــذا واألحـلــى :أن
ه ـنــاك «مـعـجـبــن» بـكــامــه ه ــذا ،مـهـمــا كــان
نــوعــه أو غـ ّـراب ـتــه .هـنــا ف ــي لـحـظــةٍ م ــا خلق
مفهوم «املؤثر» ( .)Influencerوبحسب مقالةٍ
نشرها موقع influencermarketinghub.com
َّ
فإن أنــواع «املؤثرين» على مواقع التواصل
تنقسم إلــى أربعة :املشاهير ،األكاديميون،
خ ـب ــراء االق ـت ـصــاد/ال ـص ـنــاعــة /قـ ــادة رأي/
ّ
كتاب ّ
املدونات ( ،)Bloggersوأخيرًا املؤثرون
الهامشيون ( .)Micro Influencersهنا وقعت
ً
الــواقـعــة :م ــاذا نفعل؟ نحن ـ كـعــرب  -أصــا
ليس لدينا بنية اجتماعية مفهومة ،بالتالي
كيف يمكن الوصول إلى هــؤالء «املؤثرين»
لم يكن هناك «بيئة حاضنة» لتخليقهم؟
إذا ً
بداية :نحن ليس لدينا مشاهير ،بما تعنيه
الكلمة بالنسبة إل ــى ال ـغــرب ،فــالـعــاقــة مع
املـشــاهـيــر فــي ال ـبــاد الـعــربـيــة تـخـتـلــف عن
مثيلتها فــي ال ـغــرب ،إذ ليس هـنــاك عبادة
لـلـنـجــم ،ومــرح ـلــة ال ـتــأثــر أو ال ـت ـشـ ّـبــه ب ــه ال
ّ
تـتـخــطــى مــرح ـلــة امل ــراه ـق ــة ال ـع ـمــريــة .األم ــر
نفسه ينسحب عـلــى األكــاديـمـيــن وخـبــراء
االقتصاد والصناعة ،إذ ال «خبراء» في هذه
املجاالت يمكن الحديث عنهم «عربيًا» ،وإذا
ما حدث ال يهتم الجمهور ملا يقولونه البتة.
األمر ذاته ّ
يتكرر مع كتاب «املدونات» ()Blog
إذ بعد ظهور ثقافة التدوين في تسعينيات
إلــى أول األلفية انتهى دوره ــا مــع تصاعد

دور مواقع التواصل االجتماعي ،فانقرضت
ّ
بشكل كلي ـ هــي وكتابها  -على الــرغــم من
َّ ٍ
أن ب ـع ـض ـهــا مـ ـم ــول ومـ ــدعـ ــوم (ك ـم ــدون ــات
«الجزيرة» و«هافنغتون بوست بالعربية»).
يـشــرح املـ ـ ّ
ـدون حـســن يــونــس فــي مـقــالــةٍ له
على موقع «هافنغتون بــوســت» بالعربية
أن األسـبــاب التي تجعل املــدونــات العربية
(امل ـمــولــة وال ـك ـب ـيــرة ،ك ـمــدونــات «ال ـجــزيــرة»
ً
مـ ـث ــا) ت ـف ـشــل ه ــو «ت ـف ـض ـي ـل ـهــا» لــأس ـمــاء
ً
الكبيرة واملشهورة فضال عن عدم إتاحتها
للكتاب الـنــاشـئــن .بـقــي إذًا «ق ــادة
لـلـفــرص ّ
الــرأي وصناعه» و«املــؤثــرون الهامشيون».
ل ــم ي ـعــرف الـجـمـهــور ال ـعــربــي الـفـئــة األول ــى
البتة قبل مرحلة مواقع التواصل ،إذ يغيب
ال ـش ـبــاب ال ـع ــادي ــون /ال ـيــوم ـيــون /ال ـف ـقــراء-
ع ــن أي «رأي» م ــن أي ن ــوع (خ ـ ــارج مــواقــع
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي)؛ ف ـي ـمــا ل ــم يـمـتـلــك
املجتمع ذاتــه أي «مــؤثــريــن هامشيني» ألن
الـهــامــش إل ــى ح ـ ٍـد كـبـيــر «م ـح ـ ّـرم» ()Taboo

نجحت مواقع التواصل
في ما حلمت به األنظمة
القمعية منذ بداية الخليقة

بــالـتــالــي ل ــن ي ـكــون ه ـنــاك شـخــص يـتـحـ ّـدث
معك «بصراحة» في «الجنس» (بتفصيالته
ك ـمــا ي ـح ــدث ف ــي ال ـ ـغـ ــرب) ،إال إذا اعـتـبــرنــا
هــؤالء املؤثرين الهامشيني ممن يتحدثون
بالطبخ وصناعات «التريكو» ،هنا يصبح
جمهورهم محدودًا ويفقدون بالتالي ميزة
«التأثير».
شيئًا فشيئًا ،بدأ ٌ
نوع من املؤثرين بالظهور:
اكـتـشــف الـبـعــض أهـ ّـمـيــة ش ــراء «الــايـكــات/
املعجبني /املـتــابـعــن» .إنـهــا فـكــرة إغ ــراء أن
تتابع شخصًا يتابعه «اآلالف» ،أن تعرف
م ــاذا يـقــولــه ،مهما كــان سخيفًا ،مهما كان
وض ـي ـع ــا .بـ ــدا أن ن ــوع ـي ــة امل ــؤث ــري ــن ه ــؤالء
تناسب الجو املراد تخليقه تمامًا :سخفاء،
وضيعون ،واألكـثــر مــن هــذا ال يحملون أي
بـنـيــة ثـقــافـيــة م ــن أي نـ ــوع .فـلـنـفـ ّـســر أك ـثــر:
ي ـت ـحـ ّـدث غــالـبـيــة هـ ــؤالء إم ــا ب ـل ـغــةٍ ســوقـيــة
ـق ج ـلــف م ــع اس ـت ـع ـمــال الـشـتــائــم
أو ب ـم ـن ـطـ ٍ
ـام أو
ـ
م
ـ
ت
ـ
ه
ا
أي
دون
ـة»
ـ
ي
ـ
ع
ـوار
ـ
ش
ب ـطــري ـقــةٍ «
ٍ
ـيء مــن أي ن ــوع .يتحدثون
م ــراع ــاة ألي ش ـ ٍ
ّ
«مهمة» نسبيًا (كاألزمات الكثيرة
أمور
في
ٍ
في بالدنا :السير ،الطبابة ،الكهرباء وقس
على ذلك) لكن بطريقةٍ سطحية ودون وعي
ٍ
فــي كثير مــن األح ـي ــان ،ال لطبيعة املشكلة
الحقيقية وال ألسباب حدوثها .يتناولون
قضايا مصيرية بالكثير من االندفاع ودون
وع ــي فــي كثير مــن األح ـي ــان :كــالــدعــوة إلــى
ٍ
ً
ال ـنــزول إلــى ال ـشــارع ملــواجـهــة أمــر مــا مـثــاال
وج ــر ال ـن ــاس إل ــى م ــواج ـه ــةٍ م ــع «الـسـلـطــة»
(أي س ـل ـط ــة) دون الـ ـ ـن ـ ــزول ش ـخ ـص ـي ــا ،أو
عـلــى األقـ ــل دون تـحـ ّـمــل مـســؤولـيــة ذل ــك أو

