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الحياة في مكان آخر...
تحقيق

اإللكترونية:
المنتديات
ّ
ثورات «أونالين»
الشباب القواتيون يبحثون عن منتدى إلكتروني ،بعدما فقدوا املوقع غير الرسمي للحزب .أما
العونيون ،حتى «املتمردون» منهم على سياسة التيار اليوم ،فيعلنون آراءهم جهارًا في الغرفة
البرتقالية .وإلى هؤالء ،ال يجد غير الحزبيني بدورهم صعوبة في الوصول إلى منتدياتهم .صارت
ُ
ُ
األخيرة «فسحة» افتراضية يهربون فيها من «تهميش» مفترض
أحمد محسن
ل � ��م ي� �ت� �غ � ّ�ي ��ر ش� � ��يء ف � ��ي امل � ��وق � ��ع غير
ال ��رس� �م ��ي ل� �ل� �ق ��وات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،منذ
فترة الثمانينيات .لم يكن اإلنترنت
موجودًا آن��ذاك طبعًا ،لكن الشعارات
ذات� �ه ��ا ت �ق��ري �ب��ًا .ال �ص �ل �ي��ب املشطوب
ال� ��ذي ال ي� ��ذرف إال دم� ��ًا ،والعناوين
ال �ف��رع �ي��ة ع �ل��ى ي �س��ار ال �ش��اش��ة ،التي
ت �ع��ود ب��ال�ت��أك�ي��د إل ��ى م��رح �ل� ٍ�ة انتهت
م�ن��ذ ع�ش��ري��ن ع��ام��ًا ع�ل��ى أق ��ل تقدير.
لكن ال�ق��وات ت�غ�ي� ّ�رت .اختفى املنتدى

ً
اإللكتروني الذي كان متصال باملوقع.
وف ��ي ه ��ذا اإلط � ��ار ،أك� ��دت املستشارة
اإلعالمية لرئيس الهيئة التنفيذية في
القوات ،أنطوانيت ّجعجع ،أن املوقع
املذكور ( )orgال يمثل الحزب حاليًا،
ً
م ��ذك ��رة ب ��ال ��دع ��وى ال �ق �ض��ائ �ي��ة التي
رفعها األخير على املوقع ،علمًا بأنه
ّ
يبث من كندا .ب��رأي جعجع ،املنتدى
هناكّ ،
تحول ساحة إلطالق الشتائم،
وهذا «ما ال يناسب الحزب».
بعض مناصري ال�ق��وات يخالفونها
ال � ��رأي .ف�ف��ي م��ا م �ض��ى ،ك ��ان املنتدى

معسكرات لحرب نظيفة
على غ��رار م��وق��ع جبهة امل�ق��اوم��ة الوطنية
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،وع �ل��ى ع �ك��س م �ن �ت��دى التيار
الوطني الحر ،يقدم موقع صوتك أونالين
ميزة الحوار بالعربية ملشتركيه .كارولني،
امل� �ش ��رف ��ة ع �ل ��ى إدارة ق �س ��م ال� �ش� �ب ��اب في
منتديات صوتك أونالين ،تقول إن اإلدارة
تراقب الحوار ،وال تسمح له بالخروج عن
األدبيات العامة .تقتضي مهمتها بتعديل
تصبح الئقة ،وال
بعض املشاركات ،حتى
ّ
ت �خ��رج ع��ن إط� ��ار ال �ح ��وار ال �ب��ن��اء .ت ��رى أن
امل�ن�ت��دى ي�ض��م ال�ص��ال��ح وال �ط��ال��ح ،ق�ب��ل أن
تردف ممازحة «كنت محبوبة عندما كنت
ع �ض �وًا ع ��ادي ��ًا ،وك��ره �ن��ي ال�ج�م�ي��ع عندما
أصبحت مشرفة» .السلطة يمكن أن تكون
اف �ت��راض �ي��ة أي� �ض ��ًا .ب� ��دوره� ��ا ،ت��رف��ض أمل
امل�ش�ت��رك��ة ال�ق��دي�م��ة ال�ت�ص�ن�ي��ف العشوائي
ل�ل�أع �ض��اء ،وت �ق �ب��ل االع � �ت ��راف ب ��أن البيت
اإلل �ك �ت��رون��ي ي�ش�ب��ه امل�ج�ت�م��ع ال �ع ��ادي إلى
كبير ،م��ن ناحية ت�ن��وع أق�س��ام��ه .رغم
ح� ٍ�د ّ
ه��ذا ،م��ل��ت ال��ذه��اب إل��ى ه�ن��اك ،فاملشرفون

«يتصرفون على م��زاج�ه��م» ،م��ع أن بعض
العالقات التي أسستها في رحاب صوتك
أونالين امتدت إلى الحياة العادية ،وصار
ل �ه��ا أص ��دق ��اء م �ن �ه��ا ،ي� �ك ��ادون أن يكونوا
األقرب إليها اآلن.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ي��رى حسن أن «ال �ح��روب» في
املنتدى املذكور مختلفة« :يمكنك القول إن
حزب الله يسيطر عليه» .يخالفه ربيع الرأي،
فقد استفاد كثيرًا من تجربة التواصل مع
اآلخر .فعلى الرغم من «أن صاحب املنتدى
ه��و ح��اك�م��ه» سمحت ل��ه امل�ش��ارك��ات هناك
مختلفني معه
ب��ال�ت�ع��رف أك �ث��ر إل��ى أن ��اس
ّ
في ال��رأي ،مثل اليساريني .ك��ان يظن أنهم
غ�ي��ر م��وج��ودي��ن إال ف��ي ص�ف�ح��ات الكتب.
هكذا ،تصبح املنتديات اإللكترونية أشبه
بمنطقة خضراء ،ال تحيطها حدود تماس،
واملمنوع فيها يقتصر على عدم استعمال
األلفاظ النابية .لكن ثمة ما يخرق أمن هذه
املنطقة :الكانتونات .يقول ربيع شارحًا:
في املنتدى معسكران :إسالمي ويساري.

هل «أص ّ ّلي» على اإلنترنت؟
ّ
اإلن �ت��رن��ت ي��ت�س��ع ل�ل�ج�م�ي��ع ،ال ي �ط��رد أح � �دًا .ملس
الشباب ال�ع��رب ه��ذا ال��واق��ع وتفاعلوا معه .وجد
الالدينيون فيه مهربًا من سطوة املوروث الديني
على املجتمعات العربية .هناك أحيانًا أكثر من
 300م �ش��اه��د ف��ي ال�ل�ح�ظ��ة ذات �ه��ا ف��ي منتداهم.
يتبادلون أف�ك��ارًا ،قد تكون محظورة في الحياة
ال� �ع ��ادي ��ة .األدي � � ��ان ع��رض��ة ل �ن �ق��د ق� ��اس ال يقبله
أصحاب املقدسات .في قسم الالدينية ،مباريات
ّ
التفوق
ف ��ي ال �ن �ق��اش ،ب�ي�ن م �ت��دي �ن�ين ي �ح��اول��ون
ع �ل��ى أه ��ل امل �ن ��زل ،وآخ ��ري ��ن ي�ق��اب�ل��ون�ه��م بوتيرة
مماثلة من التحدي .وللمناسبة ،املنتدى ّ
معرض
ّ
املتدينون.
لالختراق دائمًا .وكما امللحدون كذلك
ل�ه��م م��واق�ع�ه��م امل�ع�ت��دل��ة ح�ي�ن��ًا ،وامل�ت�ط��رف��ة حينًا
آخ��ر .فعلى الشبكة ،منتدى إلع��داد «املجاهدين»
عسكريًا ،ولتعليمهم صناعة العبوات والقنابل.
األم� ��ر ل�ي��س م��زح��ة .امل��وق��ع ح�ق�ي�ق��ي .ال نقاشات

ج��دي��ة ه �ن��اك ،تقتصر التعليقات ع�ل��ى التعبئة.
وف��ي السياق نفسه ،يعرض منتدى «االعتصام
ب��ال�ك�ت��اب وال� ُ�س�ن��ة» م�ق��اط��ع ف�ي��دي��و ح�ي��ة ملقاتلني
إس�لام�ي�ين ،ينتمون إل��ى «ج�ي��ش رج��ال الطريقة
النقشبندية» .االس��م ليس مألوفًا بالنسبة إلى
الشبان اللبنانيني ،لكنهم عرفوا ظواهر مشابهة،
ف��ي منتديات «ال�س�ف�ي��ر» س��اب�ق��ًا .ه�ن��اك ،ك��ان ثمة
مشترك اسمه «أبو املعارك ُ
السني» .كانو يظنون
أنه نكتة ،وأن أفكاره غير قابلة للحياة في لبنان.
ينّ
تب الحقًا ،أن املنتديات كانت أسبق وسائلهم في
املعرفة .وح��ده ،الكاتب والشاعر السوري محمد
املاغوط ،تنبأ بمستقبل باهر للعالم اإللكتروني،
محاصر بني تيار
حني قال يومًا :املواطن العربي ِّ
العوملة ّوتيار األصولية ،فكيف أوفق بني االثنني؟
هل أصلي على اإلنترنت؟
أ.م.

اإلل�ك�ت��رون��ي ال�ت��اب��ع للموقع متنفسًا
حقيقيًا لكثير من الشباب «الرافضني
ل�ل��وج��ود ال �س��وري ف��ي ل�ب�ن��ان» .بيار،
أح��د ه ��ؤالء ،ك��ان يتسلل إل��ى املوقع،
وي��دل��ي ب ��آرائ ��ه م��ن دون خ� ��وف .كان
ي �ع �ت �ق��د ب ��وج ��ود رق ��اب ��ة خ �ف �ي��ة على
ال�ش�ب�ك��ة ،ل�ك��ن ال�ش��اش��ة ك�ح��اج��ز بينه
من
وب �ي��ن ال� �ع ��ال ��م ال ��واق � �ع ��ي ،رف� �ع ��ت ً
ش �ج��اع �ت��ه .وج ��د ف��ي امل �ك��ان مساحة
ل �ل �ت �ع �ب �ي��ر ،ق �ب��ل أن ي �ل �ت �ح��ق رسميًا
ب� ��ال � �ق� ��وات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة الح � �ق� ��ًا .صار
املنتدى اإللكتروني جزءًا من ذاكرته،
مشيرًا إلى أنه أقفل منذ فترة قريبة،
ألسباب «ال يرغب في الحديث عنها».
وق��د ّ
يفسر وج��ود موقع رسمي آخر
للقوات ،هذا االلتباس .املوقع الجديد
ن ��اط ��ق ب��ال �ع��رب �ي��ة ،وي �ش �ب��ه املرحلة
ال� �ح ��ال� �ي ��ة ،ل �ك��ن ب �ل�ا م �س��اح��ة إلبداء
اآلراء ،باستثناء ت�ل��ك ال�ت��ي تراقبها
إدارة امل��وق��ع الرسمية ( .)comإحدى
ال�ص�ب��اي��ا ،أب ��دت رأي� ��ًا ،أخ �ي �رًا ،تشرح
فيه «مل ��اذا ه��ي ق��وات�ي��ة» .لكن جعجع
لم تغلق جميع األبواب على الشباب
ال �ق��وات �ي�ي�ن .وع � ��دت ب ��إط�ل�اق منتدى
ج��دي��د ،ي��راع��ي األدب �ي��ات ال�ع��ام��ة ،وال
ُيسمح فيه بالتجاوزات والقدح والذم.
إلى ذلك الحني ،أي حتى تفي القيادة
الحزبية بوعدها لشبانها ،ال بد من
الحديث عن بعض العواقب املحتملة.
فقد ً دف��ع إغ�لاق امل��وق��ع األم ،بماريان
مثال ،إلى االلتحاق بمنتدى الخصم
السياسي« :الغرفة البرتقالية» .تقول
ماريان إن القواتيني والعونيني ظلوا
ف��ي ه��دن��ة ح �ت��ى ال �ط�ل�اق السياسي.
ع�م�ل�ي��ًا ،آراء ال �ش �ب��اب ع�ل��ى اإلنترنت
ه��ي انعكاس آلرائ�ه��م خ��ارج الشبكة.
ففي رأي الطالبة القواتية ،املنتديات
يلتقي فيها الفريقان،
أوجدت ساحة
َ
وي�خ��وض��ان «م �ع��ارك» مشتركة ضد
س� ��وري� ��ا ،ح�ي�ن ك � ��ان ال ��وق ��ت مالئمًا.
اليوم ،ال داعي لذلك .انتقل االختالف

إلى العالم االفتراضي أيضًا .لم تشفع
الذكريات للمنتديات .أصيبت بعدوى
ال � �ح� ��روب .ص � ��ارت س��اح��ة ص � ��راع ،ال
ي��رح��م امل �ت �ص��ارع��ون ف �ي �ه��ا بعضهم
بعضًا ،ولو كان صراعهم «كالميًا».
ع �ل��ى ه� ��ذا األس � � ��اس ،ال ش� ��يء اسمه
«ثورة األرز» في «الغرفة البرتقالية».
�رازق» .هذا
اس�م�ه��ا ه �ن��اك «ث� ��ورة ال� �ب � ً
امل ��وض ��وع ه��و األك �ث��ر إث � ��ارة للجدل،
في املنتدى الرسمي للتيار الوطني
ال �ح��ر خ�ل�ال األس �ب��وع�ي�ن املاضيني.
فقد استدعت زيارة رئيس الحكومة،
سعد ال�ح��ري��ري ،إل��ى س��وري��ا اهتمام
الجميع ه �ن��اك .أح��د امل�ش�ت��رك�ين يرى
األم � ��ر ّط�ب�ي�ع�ي��ًا .ي�ط�ل��ب م��راق �ب��ة عدد
م �ت �ص��ف �ح��ي امل ��واض� �ي ��ع السياسية
مشاهد أحيانًا) ،بينما
(يتخطى 300
ّ
ال ي �ت �ج ��اوز م �ت �ص��ف �ح��و الصفحات
األخ��رى رب��ع ه��ذا ال�ع��دد .ال غ��راب��ة في
األم ��ر ،ف��امل��وق��ع سياسي ف��ي النهاية.
الهامش في الحرية أعلى أيضًا .ثمة
والحريري،
ص��ور ل�ل��رئ�ي�س�ين األس ��د
ً
مع بعض التعليقات القاسية قليال،
وم � �ح� ��اوالت ب �ع��ض م �ن��اص��ري تيار
امل�س�ت�ق�ب��ل ال��دف��اع ع��ن زع�ي�م�ه��م .أحد

املتابعني للمنتدى يقول إن الهامش
نفسه «مرتبط بالعوامل السياسية
ّ
املنضمني
هو اآلخر» .هكذا ،ارتفع عدد
إلى املوقع من مناصري «حزب الله»
ك �ث �ي �رًا ب �ع��د وث �ي �ق��ة ال �ت �ف��اه��م الغنية
ع ��ن ال �ت �ع��ري��ف .أح �م��د ،م �ش��ارك آخر،
تستفزه ل�غ��ة ال�ب��رت�ق��ال��ي اإلنكليزية.
ي�س�ت�ف��زه أي �ض��ًا «م ��ا ي�ل�م�س��ه م��ن كره
ل �ل �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ه� � �ن � ��اك» .يستدرك
م ��وض� �ح ��ًا أن� � ��ه ل� ��م ي �س �ت �ط��ع تكوين
أص��دق��اء ه�ن��اك .امل�ن�ت��دي��ات ،بالنسبة
إل� ��ى امل �ت �ص �ف��ح ال �ي��وم��ي ،ك��امل �ن��زل .ال
يمكن العيش فيه ،إال إذا ك��ان قاطنه
مرتاحًا.
م �ش �ك �ل��ة أح � �م� ��د ف � ��ي االن � �س � �ج� ��ام مع
ال�ع��ون�يً�ين ليست أزم ��ة .ف�ه��و ل��م يجد
صعوبة في التأقلم مع منتدى جبهة
املقاومة الوطنية اللبنانية (جمول).
إضافة إلى ذلك ،أجرى املوقع مقابالت
�ادة ف��ي ال�ح��زب الشيوعي،
ع��دة م��ع ق � ٍ
خ�ل�ال ال �ش �ه��ر امل ��اض ��ي ،ف ��ي محاولة
ل �خ �ل��ق ت� ��واص� ��ل دائ � � ��م ب �ي�ن الشباب
وال �ق ��ادة .ب��ات م�ع��روف��ًا أن املنتديات
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ك �م �س��اح��ة ،م�ح�ت�ل��ة من
الشباب تقريبًا.

حكايات «هو وهي»
ليال حداد

ّ
ه ��ي ف �ت��اة ف ��ي ال �ع �ش��ري �ن �ي��ات ،أق ��ل ��ه ه� ��ذا م ��ا ت��وح��ي به
ّ
تصرفاتها اإللكترونية ،تكدس العالقات العاطفية على
أحد املنتديات ،تغرم بهذا ،وتتركه .تبني عالقة مع ذاك،
ّ
ثم ينفصالن ،وكل ذلك من خلف شاشة الكومبيوتر وعلى
أحد أكثر املنتديات اإللكترونية شهرة في لبنان والعالم
العربي .هو شاب ،تشي صورته الرمزية املوضوعة على
أح��د امل�ن�ت��دي��ات الناطقة بالعربية بعمره ال��ذي يقارب
الخامسة والعشرين .يحاول الشاب بناء هوية شعرية
على املنتدى :يسرق جملة من محمود درويش وأخرى
من بابلو نيرودا وثالثة من طالل حيدر ،يجمع األبيات،
ّ
ّ
ليتحول
يغير فيها القليل القليل ،وينسبها إلى نفسه،
املشهورين إلكترونيًا.
بذلك إلى أحد الكتاب والشعراء
ّ
ه�ن��ا ،ف��ي ه��ذا ال�ف�ض��اء ال��واس��ع ،يمكن ك��ل ف��رد أن يبني
الشخصية التي يحلم بها ،والتي غالبًا ما تكون بعيدة

يعيشه في الواقع .وهنا أيضًا ،من املمكن
عن حقيقة ما
ّ
ّ
لكل عضو أن يتخطى الحواجز التي تعوقه في الحياة
ل �ي �ف��رض ن �ف �س��ه ع �ل��ى م �ج �م��وع��ة م ��ن األع� �ض ��اء ال �ت��ي ال
تعرف عنه إال اسمًا مستعارًا والصورة التي يرغب في
ّتقديمها إلى املجتمع اإللكتروني .قد يخرج من يقول
ّ
إن امل�ن�ت��دي��ات العربية ق��دم��ت مساحة لتفاعل الشباب
ّ
العربي ،وملناقشة قضايا مهمة ال يمكنهم مناقشتها
في الحياة الحقيقية ،إما بسبب قمع األنظمة أو بسبب
صعوبة التالقي .طبعًا ،هذه النظرية ربما تكون حقيقية
ّ
الغالبية
ولكنها حتمًا غير قابلة للتعميم! انظروا إلى
ّ
العظمى من املنتديات الخليجية ،التي غالبًا ما تمثل
ً
املجتمع بني الجنسني،
نافذة لكسر الحواجز املبنية في ّ
فقط ال غير .أما في لبنان ،فاألكيد أن هذه املواقع فشلت
في تقديم مساحة نقاش بديلة ملا يجري على األرض ،إذ
تشتعل مع اشتعال األحداث السياسية واألمنية وتعود
لتنكفئ مع انتشار موجة املصالحات.

