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مناطق

الحرام المباح!
} د .رآفات أحمد



في ظ ّل الواقع االجتماعي القاتم الذي فرضته المؤامرة الكونية
على سورية ،والمتمثل بتزايد أعداد الشهداء وبالتالي غياب معيل
األسرة ،الذي في الغالب يكون المعيل الوحيد لها ،إضافة إلى قضايا
التهجير والنزوح التي أدّت في كثير من الحاالت إلى زي��ادة ن َِسب
األسر الفقيرة والتي أصبح الكثير منها يقبع تحت خط الفقر ...هل
يصبح «الحرام» مباحاً؟ وهل تصبح تجارة الجسد مشرعنة قسرا ً
بق ّوة الواقع وق ّوة «الوجود بالفعل»؟ وهل يصبح ك ّل ممنوع ومنبوذ
أمرا ً مقبوالً ال بل مطلوبا ً و ُينافس عليه الستمرار الحياة؟
تغيب اإلحصائيات الرسمية الحقيقية المعلنة عن واق��ع أعداد
الشهداء والمفقودين من مدنيين وعسكريين ،األرق��ام التقريبية
المطروحة ق��د ت��ق��ارب المئة أل��ف شهيد ومفقود .ف��إذا نظرنا إلى
الجانب اآلخ���ر نحو أس��ر المسلّحين المنضوين ف��ي القتال ض ّد
الشعب والجيش السوريين ،والذين هم سوريون وينتمون إلى
بيئات حاضنة وراع��ي��ة للفكر التكفيري ،لوجدنا ع��دد المفقودين
يتقارب أيضا ً من العدد المذكور.
فما حال تلك المرأة الشابة زوجة الشهيد أو المفقود أو القتيل،
والتي وجدت نفسها من دون معيل نفسي واجتماعي ومادي؟
في المناطق الواقعة تحت سيطرة عصابات التسليح والتكفير
تسود ثقافة «جهاد النكاح» ،إما قسرا ً بق ّوة السالح ،أو طوعا ً بق ّوة
«ال��واج��ب ال��دي��ن��ي» ،ت��ارة باعتبار الجهاد ف��رض��ا ً وواج��ب��ا ً على ك ّل
مسلمة! وبق ّوة الحاجة والفقر والعوز ت��ار ًة أخ��رى ،وال يشفع لها
بالتنصل من هذا الواجب المفروض ،فإنْ كانت قاصرا ً أم
عمرها
ّ
بالغة ،فهي واقعة تحت سطوة هذه الثقافة وال رادع أو محاسب!
في مناطق النزوح والتهجير التي نزحت إليها أع��داد كبيرة من
العائالت من ج ّراء تدهور الوضع األمني في مناطقهم ،تنقسم هذه
العائالت إلى عائالت مهجرة من دون معيل بسبب انخراط معيلها
مهجرة مع معيل لكنه فقد مصدر رزقه
في أعمال القتال ،وعائالت ّ
بسبب األعمال اإلرهابية ،فكيف يمكن تأمين متطلّبات العيش ألسرة
مؤلّفة وسطيا ً من أب وأم وثالثة أطفال؟ وما السبيل إلى ذلك؟ نعم
وأي عمل ...إنها تجارة الجسد!...
إنه عمل المرأةّ ...
لقد أصبحت هذه التجارة مشرعنة ومطلوبة في هذه المناطق،
وأضحت العائالت المهجرة تتنافس في ما بينها بقدرة من يعملن
في هذه التجارة على تأمين السكن المتميّز والخدمات ،الضرورية
منها والترفيهية انطالقا ً من «فهلوية» العاملة وقدرتها على تصيّد
الطريدة القادرة على الدفع بشكل متتابع ومن دون انقطاع.
الحال االقتصادية ربما أفضل منها بقليل لدى زوجات الشهداء
وأ ّمهاتهم ،إذ تأخذ ال��دول��ة السورية على عاتقها التعويض له ّن
بمبالغ تحقق له ّن الحياة الكريمة في حدودها الدنيا ،بعد التضحيات
الجسام التي قدّمها أبناؤه ّن وأزواجهنّ.
إنّ الغالبية العظمى م��ن ه���ؤالء ال��ج��ن��ود ال��ش��ه��داء ه��م ف��ي عمر
الشباب ،أي ما دون العقد الرابع من العمر ،وبالتالي فإنّ زوجاتهم
في غالبيتهن في العقد الثاني أو الثالث ،وهو ما يمثل زهوة الصبا
وريعان الشباب .ف��إذا ما سلّمنا بعدم معاناة ه��ؤالء الزوجات من
شظف العيش وضغط الحاجة ال��م��ادي��ة ،فمن لهن إلن��ق��اذه��ن من
ضغط الغريزة والحاجة الجسدية والتي هي جزء أساسي ال يتجزأ
من طبيعة الحياة البشرية ،وال تستقيم الحياة اإلنسانية بدونها؟
ما السبيل لإلنقاذ في ظ ّل عادات اجتماعية بالية تحتم على الشاب
االقتران بفتاة عازبة ويعيب عليه االقتران بأرملة تحمل صغارها
على س��اع��ده��ا؟ ع���ادات خاطئة تمنع ال��ح�لال لتحلل ال��ح��رام تحت
مس ّميات عدة ،لكن المهم عدم الزواج بأرملة لديها أطفال!
ه��ل ي��ق��رع المجتمع ال��س��وري ن��اق��وس الخطر وي��واج��ه الواقع
بكثير م��ن الخطط االجتماعية واستراتيجيات ال��ح�� ّل الف ّعالة؟ أم
ُتترك المسائل لحركة الزمن والمجتمع للتصدي لها بطريقة عفوية
وعشوائية فيصبح الحرام مباحا ً بقوة الطبيعة؟
سؤال كبير برسم وزارة الشؤون...؟
 دكتوراه في التشخيص والعالج النفسي

َ
المواطنة الفخرية
للعقيد الإيطالي ريفا

«عندما ُتقتل المر�أة م ّرتين»...
محا�ضرة لميرنا قرعوني في «اللبنانية» ـ �صيدا
ضمن مؤتمر «العنف ض ّد المرأة...
ّ
تنظمه
ق��راءة وانعكاسات» ال��ذي
كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية في
الجامعة اللبنانية ـ صيدا ،والذي
تخلّله محاضرات عدّة ،إضافة إلى
عرض أفالم وتنظيم معرض صور
من إع��داد ط�لاب الجامعة ،قدّمت
نائب رئيس جمعية «قل ال للعنف»،
اإلعالمية والناشطة االجتماعية
ميرنا قرعوني محتضرة بعنوان:
«عندما ُتقتل المرأة م ّرتين».
ومما ج��اء في المحاضرة التي
ح��ض��ره��ا ع���دد كبير م��ن ال��ط�لاب
وأساتذتهم:
رلى يعقوب (مواليد عام )1982
مكان السكن حلبا ـ عكار ،أ ّم لخمس
بنات بينهن واحدة رضي ،توفيت
على يد زوجها بعد ضربها بشكل
مبرح.
منال العاصي ( 33سنة) ،أ ّم
لفتاتين ،م��ك��ان ال��س��ك��ان طريق
الجديدة ـ بيروت ،فارقت الحياة
بعد ساعات من ضربها وسحلها
وحرقها من قبل زوجها على مرأى
أربعة من أفراد عائلتها ومسمعهم.
مارغريت ط ّنوس ( 47سنة)،
لبنانية م��ن سكان أستراليا ،أ ّم
لولدين ،توفيت على يد زوجها بعد
وحشي.
ضربها بشكل
ّ
كريستيل أب��و شقرا من سكان
بيروت ( 30سنة)ُ ،قتلت مسمومة
بالديمول على يد زوجها ،تاركة
طفلها ابن السنوات الخمس.
رقيّة أسعد منذر ( 24سنة) ،أ ّم
لطفلين وحامل ،من سكان منطقة
برج البراجنة في ضاحية بيروت،
قتلت على ي��د زوج��ه��ا برصاصة
في صدرها بعد ضرب مبرح ألنها
طلبت ال��ط�لاق ،اح��ت��ج��اج�ا ً على
ضربها المتك ّرر أمام أطفالها.
بقصة واحدة
مَن م ّنا لم يسمع
ّ
ع��ل��ى األق���ل ع��ن ام����راة تتع ّرض
للعنف ،فما حصل مع رلى ورقية
وكريستيل وم��ن��ال وم��ارغ��ري��ت،
ي��ج��ري ي��وم��ي �ا ً خ��ل��ف الكثير من
األب��واب المغلقة ،س��واء في لبنان
أو في ال��دول العربية كافة ،نساء
يصمتن ع ّما يتعرضن له من عنف
ومذلة وقهر وظلم.
التكتم سمة مشتركة بين عد ٍد
من المعنفات ،ألسباب ع �دّة منها
ال��خ��وف م��ن ال��م��زي��د م��ن العنف،
والخوف من نظرة المجتمع ،وكذلك
ال��خ��وف م��ن ه��دم األس���رة ،إذا ً هو
«الخوف» ...السمة المشتركة لهذا
الصمت المميت.
إضافة إلى الخوف ،ثمة شريك
آخ��ر يطلب م��ن ال��م��رأة السكوت،
وي��ت��م��ث��ل ف���ي ال��ب��ن��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة
واالجتماعية ،التي تطلب من المرأة
التستر على م��ا تتع ّرض ل��ه من
عاطفي وجسديّ  ،وانتهاكٍ
تهميش
ّ
لكرامتها كإنسان من خالل إقناعها
ب��أن��ه م��ن المعيب فضح «أس���رار
بيتها» أو أن لزوجها هذا «الحق»
الحصري.
وعن تعريف العنف ض ّد المرأة
قالت قرعوني« :العنف ض ّد المرأة
مصطلح يستخدم عموما ً لإلشارة
إلى أيّ أفعال عنيفة تما َرس عمدا ً أو
استثنائيا ً على النساء .فيما ع ّرفت
الجمعية العامة لألمم المتحدة
«ال��ع��ن��ف ض�� ّد ال��ن��س��اء» ب��أن��ه أيّ
ومبني على
اع��ت��داء ض � ّد ال��م��رأة،
ّ
أس��اس الجنس ،وال���ذي يتسبّب
بإيذاء أو أل��م جسديّ  ،جنسي أو
نفسي لدى المرأة ،ويشمل أيضا ً
ّ
التهديد بهذا االعتداء أو الضغط أو
الحرمان التعسفي للح ّريات ،سواء
ح��دث في إط��ار الحياة العامة أو
الخاصة.
وب��ح��س��ب االع��ل��ان ال��ع��ال��م��ي
لمناهضة ك� ّل أشكال العنف ض ّد

المرأة الصادر عام  ،1993فإنّ هذا
العنف قد يرتكبه مهاجمون من
كال الجنسين أو أعضاء في األسرة
أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها.
وتعمل حكومات ومنظمات حول
العالم من أجل مكافحة العنف ضد
النساء ،وذلك عبر مجموعة مختلفة
ينص
من البرامج منها قرار أممي
ّ
على اتخاذ يوم  25تشرين الثاني
من كل ع��ام ،يوما ً عالميا ً للقضاء
على العنف ض ّد النساء».
وعن أشكال العنف ض ّد المرأة
ق��ال��ت ق��رع��ون��ي« :ي��ن��درج تحت
الموجه ض ّد المرأة
أشكال العنف
ّ
عدد كبير ومتن ّوع من األفعال ،التي
تبدأ من فعل بسيط ،لتنتهي في
بعض االحيان بالقضاء على حياة
المرأة .
وم���ن ه���ذه األف���ع���ال :العنف
الجسدي الذي يتمثل باستخدام
القوة الجسدية عمدا ً بهدف إلحاق
اإلس���اءة واألل��م واألذ ّي���ة كنوع من
العقاب وه��و أكثر أن��م��اط العنف
شيوعاً ،وغالبا ً ما تكون ضحاياه
من النساء واألطفال داخل األسرة،
وم��ن األمثلة على أش��ك��ال العنف
ال��ج��س��دي :ال��ض��رب ب��األي��دي أو
استخدام بعض األدوات الحادة،
الصفع ،ال��رك��ل ،ال��ح��رق أو الكي
بالنار ،رفسات بالرجل ،خنق....،

إلخ ،وصوال ً إلى القتل .
العنف النفسي  ،ويتجلّى في
التقليل من أهمية المرأة ودوره��ا
السب والشتم والتهميش،
من خالل
ّ
وال��ه��ج��ر واإله���م���ال ،وال��ت��ره��ي��ب
والتخويف ،إضافة إل��ى الصوت
المرتفع وتكسير أشياء وتحطيم
بعض أغ��راض البيت كذلك فرض
اآلراء على اآلخرين بالقوة.
العنف الجنسي ،وهو أيّ فعل
يمس كرامة المرأة ويخدش
أو قول
ّ
خصوصية جسدها ،من تعليقات
جنسية س��واء في الشارع أو عبر
الهاتف ،أو من خالل محاولة لمس
أي عضو من أعضاء جسدها من
دون رغبة منها ب��ذل��ك ،أو إجبار
المرأة على القيام بأعمال جنسية
وإج���ب���ار ال��ن��س��اء ع��ل��ى ممارسة
ال��دع��ارة ،والتح ّرش الجنسي في
أماكن العمل أو داخل األسرة.
ال��ع��ن��ف االق��ت��ص��ادي ،ويتمثل
بيممارسة ض��غ��وط اقتصادية
على المرأة مثل منعها من العمل
أو إجبارها على العمل ،وأيضا ً
ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى أم�لاك��ه��ا وحقها
في اإلرث والسيطرة على راتبها
الشهري أو حرمانها من المال أو
ابتزازها ماليا ً إلخضاعها.
العنف السياسي ،وه��و عنف
ت��م��ارس��ه ال��س��ل��ط��ة ال��ح��اك��م��ة أو

األحزاب السياسية ض ّد المرأة مثل
حرمانها من التصويت وتغييب
دورها السياسي أو تهميشه قصداً،
لتكون السيادة في المناصب العليا
في الدولة أو الحزب أو المؤسسة
للرجل.
العنف االجتماعي ،ويتمثل في
فرض مجموعة من القيم والتقاليد
واألعراف التي تح ّد من حرية المرأة
وكرامتها واستقالليتها.
أم��ا العنف الثقافي ،فهو عنف
مستند إل���ى ال���م���وروث الثقافي
التاريخي عبر المقوالت واألمثال
الشعبية ال��ت��ي ت��ع � ّزز ال��ذك��وري��ة
والتسلط على ال��م��رأة ،ويعتبر
العالم العربي من أكثر المجتمعات
ممارسة لذلك ال��ن��وع م��ن العنف
بسبب التمسك بالثقافة الشعبية
النمطية.
العنف القانوني ،وهو عبارة عن
بنود ومواد في نصوص القوانين
ت��دف��ع ب��إج��راءات قانونية ،على
قاعدة التمييز عند التطبيق بين
المرأة والرجل .و يظهر في اختالف
القوانين بين المرأة والرجل ،في
ما يتعلق بالخيانة الزوجية وحق
رعاية الطفل (أي قانون الحضانة)
ب��ع��د ال���ط�ل�اق ،وق��وان��ي��ن تتعلق
بأحقية المرأة بالحركة والتنقل
بشكل حر.
وف��ي سبيل ال��ح � ّد م��ن العنف،
اعتبرت قرعوني أنّ محاربة العنف
ـ كحالة إنسانية وظاهرة اجتماعية
ـ عملية تحتاج إلى تضافر جهود
مك ّونات المجتمع ،بدءا ً من التربية
والتعليم والتنشئة المدنية في
ال��م��دارس وال��ج��ام��ع��ات ،وص��وال ً
إل��ى س��نّ التشريعات والقوانين
التي تحقق المساوة في الحقوق
وال��واج��ب��ات وت���ح���ارب التمييز
والعنف.
وإذ ر ّك��زت على أهمية التنمية
الشاملة والتمكين اإلق��ت��ص��ادي
في المجتمع ،والتوعية ال ّنسوية
خصوصا ً في األرياف وفي صفوف
ال��ف��ئ��ات االجتماعية المسحوقة
وال��م��ه��م��ش��ة ،وال��م��ه��ام ال��ت��ي تقع
ع��ل��ى ع��ات��ق م��ؤس��س��ات اإلع�ل�ام،
واالستراتيجيات والبرامج الوقائية
والعالجية،ودورالجمعياتاألهلية،
اختتمت قرعوني محاضرتها قائل ًة:
«المطلوب ،وع��ي خطورة النظرة
االجتماعية إلى المرأة ،والعمل على
تغيير هذه النظرة ،وعدم السكوت
عن أيّ انتهاك تتع ّرض له أيّ امرأة
كي ال نقتل المرأة مرتين».

ال�سيد ح�سين يوقع كتابه في «ال�صفدي»
صور ـ محمد أبو سالم
َ
المواطنة
مَنح رئيس اتحاد بلديات صور عبد المحسن الحسيني شهادة
الفخرية لقائد وحدة الدعم اللوجيستي اإليطالية العقيد ماريو ستيفانو
ريفا تقديرا ً لجهوده وعطاءته ،وخدمته من أجل السالم في جنوب لبنان.
حفل التكريم جاء خالل زيارة ريفا للحسيني مودّعاً ،بمناسبة انتهاء
خدمته في «اليونيفيل» ،وذلك بحضور عدد من الضباط اإليطاليين .ون ّوه
الحسيني بإنجازات العقيد ريفا ووحدة الدعم اللوجيستي اإليطالي تحت
أمرة كتيبة النقل األولى من بللينزاغو ،والمشاريع التي ن ّفذتها لمصلحة
أهالي الجنوب ،خصوصا ً دورات تعليم اللغة اإليطالية وتعليم فنون
الجودو والكاراتيه في عدد من المدارس الجنوبية.
وقال الحسيني« :عندما نبدأ الحديث عن إيطاليا والجنود اإليطاليين،
ال بد أن نذكر اإلرث التاريخي الذي يذكرنا بالعالقات التاريخية القديمة
بين الشعبين اللبناني وااليطالي ،والتأثيرات الثقافية المتبادلة عبر
العصور  .أفكر قبل كل شيء بالفينيقيين الذين انطلقوا من مدن كصور
إلنشاء مستعمرات في صقلية وف��ي سردينيا ،ق��رون ع �دّة قبل والدة
السيد المسيح ،حاملين معهم عناصر حضارة متقدّمة .والحقاً ،أعود
إلى اإلمبراطورية الرومانية وتاريخ صور التي أظهرت تفوقها الثقافي
واالقتصادي على كل الشرق األوسط ،و الذي ما زال ظاهرا ً للعيان في
هذه المدينة الجميلة من خالل هذه المواقع األثرية النفيسة .إني على
قناعة تامة ،أنه يجب علينا أن ندافع عن هذه الذاكرة وعن هذه الروابط
لتاريخنا المشترك ،فاألعمال والنشاطات التي تقوم بها الوحدة اإليطالية
في الجنوب خير دليل على محافظتها على عالقات الصداقة التاريخية مع
اللبنانيين عموماً ،والجنوبيين خصوصاً».
وفي اإلطار نفسه ،زار العقيد ريفا مودّعا ً قنصل إيطاليا الفخري في
الجنوب المهندس أحمد سقالوي في مقر القنصلية في صور ،الذي شكره
على إنجازاته وخدماته ،من ّوها ً بالنشاطات الثقافية والرياضية التي
قامت بها كتيبة النقل األولى.

اعتبر رئيس الجامعة اللبنانية
الدكتور عدنان السيد حسين أن
َ
المواطنة ليست جديدة ،لكنها
فكرة
في اإلطار العملي والتطبيقي بعيدة
عن العالم العربي ولبنان .واعتبر
السيد حسين خالل ن��دوة ّ
نظمتها
الجامعة اللبنانية بالتعاون مع
�ؤس��س��ة ال��ص��ف��دي» ف��ي مركز
«م� ّ
ال��ص��ف��دي ال��ث��ق��اف��ي ـ ط��راب��ل��س،
حول كتابه ال��ذي و ّقعه للحضور
َ
«المواطنة :أسسها وأبعادها» ،أنّ
الكتاب يخاطب اللبنانيين وغيرهم
بشكل غير مباشر ،م��ع العلم أن
الغاية من وضعه كانت أكاديمية
بحتة ،ألسباب أهمها أن الجامعة
اللبنانية يجب أن يكون لها دور في
هذا المضمار ،كيف ال وهي الجامعة
الوطنية ذات التاريخ الكبير وفعلها
اإلجماعي على مدى عقود من الزمن،
بحيث تجاوزت كل األط��ر الدينية
المفروضة على اللبنانيين منذ
الحرب ،وهي صامدة رغم تجاهل
السلطات المتعاقبة.
وأضاف :إذا لم تستطع الجامعة
أن تقدم شيئا ً في ه��ذا المضمار،
فلن نستطيع أن ن��ك��ون مؤهّ لين
َ
المواطنة التي تحتاج
لنسير إلى
إلى نضال ومناخ وظ��روف ،وإلى
ق���درات وإم��ك��ان��ات .إن الشعوب
الحية ال تنتظر الظروف .هي تنطلق
وتصنع.
وإذ أيّ��د فكرة ال��دول��ة المدنية،
واعتبر أنها ليست ض� ّد الطوائف
وال تعمل على إلغاء أحد ،فاألحزاب

الطائفية الفئوية ال تصنع مجتمعا ً
أهليا ً وبالتالي ال يمكنها أن تصنع
مجتمعاُ مدنياً .دعا السيد حسين
إلى قانون جديد لألحزاب ،معتبرا ً
أن المسار السياسي للحزب من
ل��ون واح��د إل��ى زوال .كما تط ّرق
إل��ى قانون االنتخابات النيابية،
فاستنكر ع��دم وج��وده ،ودع��ا إلى
تطبيق أمور عدّة في الطائف بينها
اإلعالم الوطني واستقالل القضاء.
كما دعا إلى حماية مؤسسة الجيش

اللبناني؛ الفتا ً إلى الصورة القاتمة
َ
المواطنة في لبنان،
للتربية على
نظرا ً إلى ضعف المجتمع المدني
َ
المواطني وسيطرة
وغياب اإلعالم
الفساد.
حضر الندوة مدير عام مؤسسة
الصفدي رياض علم الدين ،أمينة سر
الجامعة اللبنانية سحر علم الدين،
رئيس رابطة األساتذة المتف ّرغين د.
حميد حكم ،عمداء فروع الجامعة
ف��ي الشمال وم��دراؤه��ا ،فاعليات

قنصلية وقضائية واجتماعية
وثقافية وتربوية وطالب جامعيون،
وافتتحها د .عبد الغني عماد،
وتحدث فيها كل من د .عاطف عطية
َ
الحس المدني
«المواطنة بين
عن
ّ
وال��ح��س األه��ل��ي» ،ود .مصطفى
الحلوة ال��ذي ق��دم ق��راءة تحليلية
حملت ع��ن��وان «جبهة االنتصار
َ
للمواطنة سبيالً إلى الدولة المدنية
في لبنان» ،وأدار الندوة د .غسان
الخالد.
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الإعالم ...و«ع�صر ال�شبهة» 1
} ليلى زيدان عبد الخالق
نحن اآلن على منعطف في تاريخ اإلعالم :موقعا ً ودوراً.
وف��ي قلب منظومة االت��ص��ال ،استولى «التلفزيون» على
األصح ،كما
السلطة – كما نشهد في السنوات األخيرة ـ أو
ّ
شهدنا ذلك منذ حرب الخليج األولى.
وه��ا ه��و ال��ي��وم ،ف��ي األح����داث ال��ج��اري��ة ال��م��ن��درج��ة تحت
عنوان «الربيع العربي» ،نرى اإلعالم كيف يعطي هو «نغمة
العزف» ويملي المعايير ،ويفرض معلوماته وتحليالته،
وث��م��ة أداة إعالمية م��رك��زي��ة ،ه��ي «ال��ج��زي��رة» ،ت��ح��اول في
كل م��رة أن تحدث إصابة قوية في أذه��ان الناس ،وتلحق
بها وسائل إعالمية أخ��رى ـ مدفوعة األج��ر ـ لمواكبة هذه
اإلصابة وصونها وتمديد تأثيرها!
ما العمل لمواجهة هذا الترويج لثقافة الالمعنى ،وإفساد
األفكار والعواطف وتسميمها؟ كيف السبيل إلى ردع هذا
االنصراف عن العقل ،هذا القبول بـ«عصر الشبهة»؟ هذه
الفخاخ الجديدة التي تنصبها منظومة االتصال اإلعالمي:
الصورة ...النجوم ...وسطاء الوحي ...األلعاب المرئية.
ح��ق��ا ً عجيب ه��ذا ال���دور ال�لات��واص��ل��ي ال���ذي ت��ؤ ّدي��ه أداة
صنعت للتواصل! وعجيب أيضا ً أن تكون هذه األداة هي
ُ
نفسها التي تر ّوج «ثقافة الالمعنى»!
ف��ي ال��راب��ع وال��ع��ش��ري��ن م��ن ك��ان��ون ال��ث��ان��ي ع��ام ،1994
نشرت جريدة «لوفيغارو» الفرنسية خبرا ً جاء فيه« :أقدم
ستة من األحداث على اغتصاب زميلتهم ،وهي في الثانية
عشرة ،ق��رب ملعب رياضي بعد خروجهم من المدرسة،
ذئب شرس» ،وأضافت:
وسبّبوا لها من األذى ما ال يسبّبه ٌ
«ال��م��رع��ب ف��ي ال��م��وض��وع أن الفتاة ع��ادت إل��ى منزلها في
المساء باكي ًة وهي في أسوأ حال ،وحكت لوالديها ما جرى،
إال أنهما لم يهتما كثيرا ً لما روته ،ألن «التلفزيون» كان ينقل
حينئ ٍذ مسلسلهما المفضل!!!».
ك��ان م��ن الطبيعي ف��ي بلد يتمتع بنوع م��ن الثقافة مثل
فرنسا ،أن يثير خبر كهذا ،موجة عنيفة من ردود الفعل ،ليس
إزاء الحادثة فحسب ،إنما أكثر فأكثر إزاء األداة اإلعالمية
وإدانة من يقف وراء برامجها التي استوجبت أن يكتب فيها
«روجيه غ��ارودي» كتابا ً كامالً بعنوان «الهدّامون» ،بهدف
فضحها وتعرية ال��دور ال��ذي يلعبه اإلع�لام على مستوى
التبليه والتسطيح .كما أن الموضوع نفسه لفت أنظار بعض
الباحثين االجتماعيين والمر ّبين ،فأعدّوا من أجله دراسات
م��ي��دان��ي��ة ون��ظ��ري��ة لكشف اآلث����ار ال��ت��ي تتركها الشاشات
المرئية على اليافعين والشباب« :تقهقر الحوار وتراجعه
بين أفراد العائلة وتزايد االنعزال والتقوقع ،بل أن األغلبية
أبدت خشيتها من أن يتعطل التلفزيون في المساء وتع ّذر
إصالحه ،إذ سيضطرون حينذاك إلى مجالسة والديهم ـ ال
أي حديث مشترك معهم».
الجهاز ـ وليس لديهم ّ
فكري أكثر عمقا ً وجدّية ،اختار الفيلسوف
على مستوى
ّ
الفرنسي «ريجيس دوبريه» أن يكون موضوع أطروحته
التي قدّمها لجامعة ال��س��ورب��ون :الميديولوجيا ...ور ّكز
دوبريه في ه��ذه األط��روح��ة على معجزات الصورة وعلى
وظيفتها السحرية« :نحن نعرف أن اإلن��س��ان ال يشبه ما
ي��أك��ل ،ولكن ينتهي ب��ه األم��ر دائ��م��ا ً إل��ى أن يشبه م��ا يقرأ،
واليوم يشبه ما يشاهد.»...
وبالمثل ،ف��إن هناك من تناول أجهزة اإلع�لام ودورها
ال��ه��دّام ف��ي ال���رأي ال��ع��ام م��ن خ�لال فيلم سينمائي كندي،
يشرح بوضوح أساليب السيطرة على التفكير وتشجيع
التناقض في المجتمع.
وفي السياق عينه ،إنما في مجال آخر عن دور اإلعالم،
ق��ام «وال��ت��ر إي��زاك��س��ون» بتأليف ك��ت��اب ضخم ي��ش��رح فيه
إح��دى الحقائق األول��ى في أميركا ال��ي��وم ،المتمثلة في أنّ
أم��ي��رك��ا تعيش عصر وس��ائ��ل اإلع�ل�ام« :ك��ي��ف أنّ الشهرة
تعني السلطة» .وكيف أن هنري كيسنجر ،الرجل النفعي
األصولي ،تم ّكن من االستيالء على سلطة واسعة من دون
أن يكون قد انتخب أب��داً ،وكيف أنه ي��دوس بانتظام قواعد
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة كلها مستغالً ل��ي�لاً ون��ه��ارا ً أج��ه��زة اإلع�لام
المتواطئة معه.
وه��ك��ذا ،وب��دالً من فحص النتائج األخالقية والمعنوية
لهذا الطالق المتزايد بين الثقافة والالمعنى ،تبدو المنظومة
اإلعالمية وكأنها تريد االنتفاع من غرائز الناس وحاجاتهم،
وم��ن أكثريتهم ـ خصوصا ً الع ّمال وال��ف��ق��راء ـ إل��ى ترميم
تعبهم وجهدهم المبذول في سبيل لقمة العيش بـ«الزمن
األح��ب��ائ��ي» ،أي ب��ت��ف��ري��ع اإلره����اق ال���ذي ي��س��ت��ب�� ّد بحياتهم
أي مجهود ذه��ن��ي :أن يستردوا ما
ببرامج ال تحتاج إل��ى ّ
وهمي على حدود الحياة الواقعية
فقدوه ،وذلك بتعويض
ّ
المخصصة للعنف
(نجوم الرياضة والتمثيل والمسلسالت
ّ
ولمغامرات العشاق )...وكأن الحياة كلّها تسلية ،أو تعليقا ً
موقتاً.
وتتزايد خطورة ه��ذه الظاهرات ألن التلفزيون هو من
ي��ق��ود ال��ي��وم منظومة االت��ص��ال وي��ل��ع��ب دور ال��م��ح�� ّرك ،ال
ب��ل ال��ق��اط��رة ،وي��ف��رض معاييره الخاصة ب��ه؛ م��ن ميله إلى
اإلعالنات وعبادة اإلثارة ،وإجبار اإلعالميين في الصحف
المكتوبة على القيام بمراجعة مؤلمة لدورهم في السباق،
ه��ذا في حين أن��ه ك��ان ينبغي عليهم أن يجعلوا واح��دة من
مهامهم األس��اس��ي��ة إب��ط��اء ت��ي��ار االن���ح���راف ،وأن يقدّموا
للمواطن العناصر الالزمة لتحليل األفكار ومساعدته في
مقاومة االنزالقات الخطيرة نحو تفضيل الصور المثيرة
والمزيفة.
وه��ك��ذا إذاً ،ف��إن التلفزيون باستيالئه على قمة الهرم
اإلع�ل�ام���ي ،ف���رض ع��ل��ى ب��اق��ي وس��ائ��ل اإلع��ل�ام ضالالته
وانحرافه .وفي المقام األول منها :موقع الصور ودورها،
بحيث يكون الخبر بال ص��ورة خبرا ً غير صالح للتداول.
ولذلك أخذت الحوادث الصور المثيرة ذاتها في هذا السياق
القديم المعلّى.
ً
والمفارقة هنا ،أن اإلعالم المكتوب ظ ّن نفسه قادرا على
تكرار االنفعال الذي يشعر به مشاهدو التلفزيون :يظهر
ذلك في اعتماد النصوص والعناوين التي تلعب على الوتر
العاطفي ،أي مخاطبة العواطف وال��غ��رائ��ز ،مقابل إهمال
األزم��ات الخطيرة التي ال صور لها ،وبالتالي التي تحتاج
إلى تغطية.
وليس أق�� ّل مفارقة أن السلطات السياسية ،عرفت فعالً
كيف توظف هذا الموضوع لصالحها .فإذا بها تسهر بغيرة
أي صورة ذات عالقة بالموضوعات
شديدة حتى ال تنشد ّ
والقضايا الحساسة والمثيرة للشبهات ...أي أنها تتصرف
بنوع من الرقابة االنتقائية :األنباء المكتوبة والشهادات
الشفهية تبثّ عند االق��ت��ض��اء ،أو أنها ُت��ح��دث األث��ر نفسه،
ب��ل أن «وزن الكلمات ال ي��س��اوي صدمة التصوير ،وألن
ال��ص��ورة ـ كما ي��ق��ول خ��ب��راء ال��ت��واص��ل ـ تطمس الصوت،
والعين تتف ّوق على األذن ،ولذا فإن بعض الوقائع ممنوع
كلّيا ً نشر صورها .وهذه هي أنجع الوسائل في إخفائها،
فمن غير الصورة ال واقعة».

