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مناطق
الإعالم ...و«ع�صر ال�شبهة» ()2

ما بين الح ّر المفاجئ وحرائقه والمطر الطارئ و�سيوله ...دولة في غيبوبة

}ليلى زيدان عبد الخالق

طي
أحمد ّ
مطب حتّى يقع في آخر ،وال نتحدث
ال يكاد هذا اللبنان يخرج من
ّ
هنا عن المطبات السياسية التي ال تعرف نهاية ،بل عن قدرة هذا البلد
ودولته على مواجهة غضب الطبيعة ،شتا ًء وصيفاً .أ ّما إذا اجتمع هذا
الغضب شتويا ً وصيفيا ً في أسبوع واحد ،فإنّ عيوب هذه الدولة تظهر
إلى المأل ،جليّ ًة واضح ًة.
في غضون أيام ،كان لبنان على موعد مع موجة ح ّر قاتلة ،لم تفلت
منها غابات لبنان وأحراجه ،فاندلعت الحرائق هنا وهناك ،كان أبرزها
الحريق الكبير الذي امتد من أحراج بطشاي إلى مشارف القصر
الجمهوري في بعبدا ،وبعد ساعات ،أرادت الطبيعة أن «تؤدّب» هذا
تتفجر في
اللبنان ،فأمطرته بوابل من األمطار الغزيرة ،جعلت السيول
ّ
عدد من المناطق ،ال سيما في البقاع الشمالي.
نموذجان متتاليان من غضب الطبيعة ،ودولتنا في خبر كان ،تبحث
عن رئيس ال تجده في ظ ّل المعمعات السياسية ،وتبحث عن خالص ال
ّ
وتشظيهم.
يأتيها في ظ ّل تف ّرق أبنائها
بعد ال��ح��رائ��ق التي اجتاحت غابات
بعبدا وبطشاي ،والتي أتت على مساحات
واس��ع��ة م��ن األح���راج وأع���داد كبيرة من
األش��ج��ار ،ف��ي ظ�� ّل غ��ي��اب استراتيجية
واضحة للدولة من أجل مواجهة «الكوارث

الطبيعية» فيما لو اعتبرنا هذه الحرائق
كوراث ،كان لبنان على موعد مع األمطار
الغزيرة والسيول.
في البقاع الشمالي ،ناشدت اجتاحت
سيول جارفة مصدرها سلسلة الجبال

هبة �إيطالية لـ«جمعية الحنان»
صور ـ محمد أبو سالم
قدّم قائد وحدة الدعم اإليطالية الكولونيل ماريو ريفا للمعهد الفني في
«جمعية الحنان لذوي االحتياجات اإلضافية» في العباسية ـ قضاء صور،
هبة من القوة اإليطالية العاملة ضمن إطار قوات «اليونيفيل» ،عبارة عن آالت
للخياطة والتطريز وآالت للنجارة.
جرت عملية التسلّيم في احتفال أقيم في مقر الجمعية ،بحضور رئيس بلدية
العباسية علي ع ّز الدين ،رئيسة الجمعية آمنة أرزوني وضباط إيطاليين.
وشكر مدير الجمعية محمد الزين للكولونيل ريفا والقوة االيطالية تقديم هذه
المساعدة ،ثم قدّم له درع الجمعية تقديرا ً لدوره في االمن ومساعدة الفئات
المدنية ال سيما ذوي االحتياجات اإلضافية.
بدوره شكر الكولونيل ريفا «جمعية الحنان» على حفاوة االستقبال ،مشيدا ً
بدورها االنساني واالجتماعي.
أ ّما ع ّز الدين فشكر لـ«اليونيفيل» والقوة االيطالية جهودهما من أجل األمن في
جنوب لبنان ،مشيدا ً بالدور االيطالي في تقديم المساعدات التربوية واالنسانية
واالجتماعية لسكان الجنوب ،إضافة إلى دور الكتيبة اإليطاليةا االمني إلى
جانب الجيش اللبناني.

الديري ّ
يوقع روايته في «ال�صفدي»
رعت وزارة الثقافة ممثلة بمديرها العام فيصل طالب ،ندوة دعت إليها
«مؤسسة الصفدي» تناولت رواي��ة «زمن الحصار» للقنصل غسان الديري
الذي و ّقع روايته للحضور ،وذلك في «مركز الصفدي الثقافي» بحضور عدد من
الشخصيات.
أدارت الندوة فرح عيسى ،ث ّم تحدث طالب قائالً« :يطيب لوزارة الثقافة أن
تكون حاضرة في هذه المناسبة تأكيدا ً منها على احتضانها ورعايتها ودعمها
األنشطة الثقافية عموماً ،سعيا ً ألن تعضد األعمال والمبادرات التي تنطلق من
الوسط الثقافي أفرادا ً ومؤسسات ،وإيمانا ً منها بأن ال فتيل يستجدى وال نتيجة
محققة وفاعلة من دون هذا التواصل بين الجهود الرسمية والجهود المتأتية من
المجتمع المدني ،وأهل الفكر واألدب والفن».
ثم كانت قراءة تحليلية لمصطفى الحلوة الذي ح ّملها عنوان «زمن الحصار،
يطفئ بالحب سعير الحرب» ،مستهالً مداخلته بشرح «متعة التحليل النقدي،
خصوصا ً إن كان الكتاب لصديقه قنصل لبنان الفخري في كارولينا الشمالية،
الكاتب غسان الديري الذي يجهد في أن يحجز مكانا ً بين المشتغلين بفنّ
الرواية ،والذي تك ّرست عالقتي به عبر دراسة نقدية في ندوة في مركز الصفدي
الثقافي حول باكورة أعماله الروائية «مواسم العذاب» ( .)2012لينتقل بعدها
إلى المحطة الثانية من قراءته التحليلية وهي «زمن الحصار ـ جدل الحرب
والحب» ،ثم «زمن الحصار في ظالل الفن الروائي» ،فتغدو الرواية ملحمة حب
وملحمة حرب ،تبعث برسائل متعددة ،أبرزها :التعايش بل العيش الواحد بين
المسيحيين والمسلمين قدر ال فكاك منه.
واختتمت الندوة بكلمة للكاتب غسان الديري الذي علل سبب توقيت «زمن
الحصار» اآلن ،بأنّ «األبرياء يتحولون إلى جثث واآللهة تطلب المزيد من
الضحايا ،والموت ينتظرنا في الشوارع واألزقة وفي البيوت .وألن الطائفية
والمذهبية تمزقان الوطن الجميل فيغدو معازل وغيتوات ومناطق مغلقة ال
تتنفس إال هواءها اآلسن».
وأضاف« :وسائل اإلعالم والتواصل مترعة بالبرامج السياسية .لقد حبسوا
الكلمة واالدب والشعر عن الناس علهم يختنقون».
وعن طرابلس التي لها حصة كبيرة من مضمون ال��رواي��ة ،قال الديري:
«كانت الحاضنة لوجع أهل الجرد ،وهي ستبقى عمقنا االجتماعي والثقافي
والحضاري.
وقال« :إذ أطوي صفحة هذه الرواية ،فإنني أرى أننا بعد رحيل األتراك عن
بالدنا ،وقعنا في حصار أشد قساوة وأدهى .إنه حصار الطوائف والمذاهب
لبعضها .ناهيك عن الفقر والجهل اللذين يفتكان بشرائح واسعة من مواطنينا.
وال ننسى التقاتل ِباسم الدين ،والدين من هذا التقاتل براء».

ال��ش��رق��ي��ة ال��م��ح��اذي��ة ل��س��وري��ة ،ب��ل��دات
الفاكهة والجديدة ورأس بعلبك ،ووصلت
مع ساعات ليل األربعاء ـ الخميس األولى
إلى بلدة القاع ،فتسبّبت بأضرار فادحة
في المزروعات وشبكات ال��ريّ  ،وقطعت
الطريق المؤدّية إلى البلدة لبعض الوقت.
ومع ساعات صباح الخميس األول��ى،
وصلت السيول إلى مجرى نهر العاصي،
ما أدّى إلى ارتفاع ملحوظ للمياه المحملة
باألتربة وال��وح��ول .وأصيبت أح��واض
تربية سمك الترويت بأضرار فادحة ،فيما
لم تسجل أض��رار في المقاهي المنتشرة
على طول المجرى.
واستمرت السيول حتى فترة ما بعد
ظهر أمس ،متسببة مجدّدا ً بقطع الطريق
المؤدّية إلى بلدة القاع ،محدثة أض��رارا ً
بالمزروعات وشبكات الريّ .
واس��ت��ن��ف��رت ف��رق االس��ع��اف وال��دف��اع
المدني والصليب األحمر ،ومنع الجيش
المرور على الطريق الرئيسية في البلدة.
وف��ي ص��ور ،وردن���ا م��ن الزميل محمد
أبو سالم ،أنّ األمطار الغزيرة التي بدأت
بالتساقط منذ منتصف ليل األرب��ع��اء ـ

الخميس ،والتي استمرت حتى أمس ،أدّت
إل��ى إغ��راق ال��ش��وارع في محلة المساكن
الشعبية وح ّولتها الى برك ومستنقعات.
كما تس ّربت المياه إل��ى داخ��ل ع��دد من
المنازل والمحال التجارية والصناعية.
كذلك ح ّولت االمطار بعض الشوارع
العامة في مدينة صور ـ منطقة االستراحة
ومدخل المدينة إلى برك ما أع��اق حركة
السير.
وفي بيروت ،عاد المشهد المعتاد إلى
الظهور ،ش��وارع تجتاحها أنهار بسبب
األمطار الغزيرة ،و«ينابيع» هنا وهناك
بسبب سوء األشغال في البنى التحتية،
فيما امتألت بعض ال��ش��وارع بالنفايات
التي طافت على سطح المياه ،وخ ّفت
الحركة على الكورنيش البحري ـ المنارة
بسبب ارتفاع األمواج.

األرصاد الجوية

تو ّقعت مصلحة األرص��اد الجوية في
إدارة الطيران المدني أن يكون طقس لبنان
اليوم غائما ً جزئيا ً إل��ى غائم مع أمطار
خفيفة متف ّرقة واشتداد في سرعة الرياح

التي تقارب  70كيلومترا ً في الساعة على
المرتفعات أحياناً ،مع ارتفاع محدود في
درجات الحرارة ،ويح ّذر من ارتفاع موج
البحر .أ ّم��ا غ��دا ً السبت ،فيكون الطقس
غائما ً جزئيا ً م��ع اس��ت��ق��رار ف��ي درج��ات
ال��ح��رارة .وذل��ك بسبب سيطرة منخفض
ج ّوي حاليا ً على الحوض الشرقي للبحر
األبيض المتوسط ،ويؤدّي إلى طقس غير
مستقر في لبنان خالل اليومين المقبلين.
درج��ات الحرارة المتوقعة اليوم على
ال��س��واح��ل م��ن  20إل��ى  23درج���ة ،فوق
الجبال من  15إلى  17رجة ،في األرز من
 8إلى  12درجة ،في البقاع من  15إلى 20
درجة.
ال��ري��اح السطحية :جنوبية غربية
ناشطة ،سرعتها بين  10و 45كيلومترا ً في
الساعة ،تشتد أحيانا ً لتقارب  65كيلومترا ً
في الساعة خصوصا ً على المرتفعات.
متوسط .الرطوبة النسبيّة على
االنقشاع
ّ
السواحل بين  60و 90في المئة .البحر
مضطرب ،وحرارة سطح الماء  24درجة.
الضغط الج ّوي  757ميلليمترا ً زئبقاً.

«موعد مع ال�سراي» يناق�ش حقوق كبار ّ
ال�سن
أقامت عقيلة رئيس مجلس الوزراء
لمى تمام سالم في السراي الحكومية
ضمن البرنامج األسبوعي «موعد مع
السراي» الهادف إلى المساهمة في
إنماء المجتمع المدني من خالل منح
منصة للتعبير عن مختلف
اللبنانيين ّ
القضايا اإلنسانية واالجتماعية ،لقا ًء
تحت شعار «حقوق كبار السنّ في
المجتمع اللبناني» ،حضره ممثلون
عن الجمعيات والهيئات األهلية التي
تعنى بكبار السنّ .
اس ُتهل اللقاء بكلمة لسالم شرحت
فيها نشاطات «موعد مع السراي»
الذي يتناول قضايا المجتمع ويبحث
ف��ي س��ب��ل معالجتها وت��ط��وي��ره��ا،
متحدثة عن النشاطات التي ت ّمت
وتلك التي ستلي.
وأشارت إلى أن لقاء مع «كبارنا»
تناول «الشيخوخة الناشطة» التي
تعني انطالقة لحياة جديدة كريمة
ونشيطة.
ثم كانت مداخلة للمدير الطبي
ورئ��ي��س ق��س��م ال��م��س� ّن��ي��ن ف��ي دار
العجزة اإلسالمية الدكتور نبيل نجا
ال��ذي ت��ح�دّث ع��ن حقوق المس ّنين
في المجتمع والشيخوخة الناشطة
والتي لألسف ليست متوافرة إال بجزء
بسيط منها .وشرح بعض المتغيرات
الديموغرافية للشيخوخة الفتا ً إلى أن
العمر بات في أيامنا هذه يزيد ،وبات
متوسط العمر يصل إلى  85عاما ً وما
فوق ،واليوم باتت هناك أعمار تفوق
المئة سنة ،كما أن هرم األعمار تغير
في بعض الدول إلى ح ّد باتت نسبة
كبار السن قد ت��وازي صغار السن،
وه��ذه الزيادات ليست ديموغرافية
فقط ،إنما هناك متغيرات تحصل
مع التقدم في ال��س��نّ  ،وه��ي ليست
فقط جسدية خارجية ،إنما األجهزة
الداخلية للجسم تتغير أيضاً ،إضافة
إلى التغييرات االجتماعية كالتقاعد
وخ��روج األوالد من البيت ،أو هجرة
األبناء أو الفراغ ،أو الترمل.
وت��ط� ّرق نجا إل��ى كيفية الحفاظ
على شيخوخة جيدة وناشطة من
خالل الوقاية من أمراض الشيخوخة،
موضحا ً أن  30في المئة من المشاكل
الصحية ل��دى كبار السنّ موجودة
ضمن موروثاتنا الجينية ،بينما

ال��ـ  70في المئة ناجمة عن طريقة
حياتنا ،م��ا يعني أن ف��ي إمكاننا
السيطرة على الشيخوخة.
وقال« :هدفنا الحفاظ على المسنّ
ف��ي العمر الثالث ،أي المسنّ غير
العاجز والقادر على القيام بمهامه
وع��ي��ش حياته بشكل طبيعي في
المجتمع وض��م��ن األس����رة ،بينما
العمر الرابع هو المسنّ العاجز الذي
يحتاج إل��ى مساعدتنا» ،موضحا ً
أنّ  10في المئة من المس ّنين هم من
العمر الرابع ،و 90في المئة هم من
طب الشيخوخة
العمر الثالث ،وهدف ّ
ألاّ يتح ّول اإلنسان المسنّ من العمر
الثالث إل��ى العمر ال��راب��ع ،شارحا ً
العناصر الواجب اعتمادها للحفاظ
على الشيخوخة النشيطة.
وأك��د نجا أن ضمان الشيخوخة
حق ال يمكننا أبدا ً التنازل عنه ،داعيا ً
إلى إقامة تج ّمع لكبار السنّ والضغط
بكل الوسائل لمنح المس ّنين حق
ضمان الشيخوخة.
ثم كانت كلمة لألستاذة المحاضرة
في العناية التمريضية لكبار السنّ
ومديرة بيت القديس جاورجيوس
لرعاية كبار السنّ مهى أبو شوارب
عبيد التي تحدثت عن ثالثة عناصر

يجب الحفاظ عليها ليعيش المسنّ
حياة كريمة والئقة ،وفي طليعتها
الحفاظ على صحة جيدة من خالل
الوقاية من األمراض ،وكيفية الحفاظ
على االستقاللية البدنية والعقلية
وتنشيط الذاكرة ،والحفاظ على نمط
حياة اجتماعي نشيط .مشدّدة على
أهمية الرياضة في حياة المس ّنين
للحفاظ على صحة جيدة ونشيطة
وتخفيف عالمات الشيخوخة ،إضافة
إلى تعلّم استخدام وسائل التواصل
االجتماعي ،والكتابة ،وال��زراع��ة،
واستخدام المهارات اليدوية لتنشيط
الذاكرة والحياة.
ثم تحدّثت األستاذة المحاضرة
في العناية التمريضية لكبار السنّ
والعضو االستشاري الدائم في الهيئة
الوطنية لرعاية كبار السنّ منال
سعيد الحوراني عن سبل تعزيز دور
المس ّنين في األسرة والمجتمع ،الفتة
إلى أن الشيخوخة النشيطة ال تكتمل
إال إذا حافظ كبير السنّ على دوره
األسري وفي المجتمع ،ألنه الحكيم
والمرشد داخ��ل األس��رة ،وهو جامع
لها ،صمام أمنها ،وله دور كبير في
الحفاظ على قيمنا وأخالقنا.
وشدّدت على أن من أهم خصائص

الشيخوخة النشيطة التكيف والتأقلم
مع كل ما هو جديد ،وإقامة نظام دعم
حوله من أسرته وأصدقائه وجيرانه،
واستخدام كل المهارات التي كان
يقوم بها في شبابه ،والدخول في
نشاطات المجتمع المدني ،ألن هذه
النشاطات االنشغالية تساهم في
دعمه.
ولفتت إلى أن كبار السنّ في لبنان
ب��ات��وا ق��وة ضاغطة ف��ي المجتمع
اللبناني ويشكلون ربع سكان لبنان،
وعليهم أال يسمحوا بمرور السياسات
م��ن دون مشاركتهم ف��ي وضعها،
وعليهم ال��ن��ض��ال م��ن أج��ل تعزيز
حقوقهم ألجل حياة كريمة لهم.
وتخلّل اللقاء مطالبات بحملة
لدفع ال��ن��واب إل��ى التصويت على
قانون التقاعد والحماية االجتماعية
الموجود في أدراج مجلس النواب،
وبوضع شرعة حقوق لكبار السنّ
وقوانين لمحاسبة األه��ل واألبناء
المجحفين في حق أهلهم وتركهم في
الشارع.
وف��ي نهاية اللقاء ،أقيم كوكتيل
على أنغام الموسيقى تخلله رقصات
تعبيرية م��ن المشاركين م��ن كبار
السنّ .

«اللبنانية الدولية» ّ
تنظم معر�ض ًا لفر�ص العمل

مراد لـ«البناء» :تطوير قدرات الطالب حاجة دائمة
حسين غازي
ّ
نظمت «الجامعة اللبنانية الدولية ـ ،»LIU
معرضها التاسع لتأمين ف��رص العمل ،برعاية
رئيس الجامعة الوزير السابق عبد الرحيم مراد
وحضوره ،كما حضر نائب الرئيس الدكتور سمير
أبو ناصيف وعمداء الكلّيات الخمس إلى جانب
طاقم اإلداريين واألساتذة.
ش���ارك ف��ي ه��ذا ال��ح��دث مجموعة كبيرة من
الشركات والمؤسسات المعروفة ،فاق عددها الـ.50
ويسعى هذا المعرض إلى تأمين فرص عمل لجميع
الطالب من دون استثناء ،لتتناسب هذه الفرص مع
االختصاصات كافة ،في محاولة لدفع أكبر شريحة
من الشباب نحو سوق العمل،وتجهيزهم نحو غ ٍد
أفضل للوصول إلى أعلى المراتب مستقبالً.
وخالل جولة قام بها مراد في المعرض ،متفقدا ً

األجواء ،تحدّث إلى «البناء» قائالً« :نحن نتعتبر
أن مهمة الجامعة تكمن في تجهيز الطالب اللبناني
المميز ليكون رائدا ً في دول العالم ،وللنجاح يجب
امتالك ثالثة عناصر إنتاج أساسية ه��ي :رأس
المال ،المواد األولية التي تتوفر بسهولة ،أما األهم
فهو العنصر البشري الشاب والمتعلم الذي يمتلكه
لبنان».
وبما أن التعليم وح��ده ال يكفي للتف ّوق ،وكل
موهبة إذا وج��دت تحتاج إلى الصقل والتدريب
المستمرين من أجل تأمين االحتكاك المباشر بسوق
العمل .علّق مراد قائالً« :يجب على الشاب المتعلم
أن يؤهل كي تتط ّور قدراته مع الوقت ،لذلك نحن
نشكر كل المؤسسات الحاضرة والتي لبّت الدعوة
باختالف أنواعها من سياحية وإداري��ة وإعالمية
ومصرفية ،ويسعدنا دائما ً استافضة نشاطات
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ومعارض كهذا.
ويبقى األم��ل ف��ي ص� ّن��اع الغد وحاملي راي��ة
العلم ،فطالب الجامعة اللبنانية الدولية يملؤون
الموئسسات اللبنانية في مختلف االختصصات،
ال بل إنهم يتف ّوقون على غيرهم من متخ ّرجي
ال��ج��ام��ع��ات ،إض��اف��ة إل��ى ن��ج��اح ع��دد كبير من
المتخ ّرجين في ال��دول العربية واألجنبية ،فهم
ينافسون بشكل دائ��م على المراتب والوظائف
الجيدة».
توافد عدد كبير من الطالب إلى مكاتب الشركات
من أجل تقديم طلبات عمل لعلّهم يبدؤون فعليا ً
خوض غمار الحياة الحقيقية الطويلة .وفي كلمة
أتت على لسان جمبع الطالب شكروا فيها الجامعة
والشركات والمنظمين على هذا الحدث ،خصوصا ً
اهتمام الجامعة بشؤونهم ومستقبلهم.

يزيد من وط��أة المفارقات التي ذكرناها في الحلقة الماضية ،أنّ
التلفزيون ـ خصوصا ً القنوات الفضائية ـ بفضل القفزة التقنية الحاسمة،
أي نقطة في هذه األرض ،بات
وبقدرته على تقديم صورة مباشرة من ّ
أي حدث ما إلى قضية مركزية على مستوى العام
يستطيع أن يح ّول ّ
كلّه ،ال بل يجعل «مسؤولي العالم الرئيسيين» يتح ّركون ،بحيث يجعل
ح ّل المسألة المطروحة أزمة عاجلة ال تحتمل التأجيل.
من ال��ذي يستطيع حينذاك اإلف�لات من هذا األخطبوط ال��ذي يغطي
األرض؟ إن األحداث التي عشنا في كنف تغطيتها منذ هذا اإلنفجار في
ثورة اإلتصال« :تيان آن مين»« ،جدار برلين»« ،حرب الخليج»« ،حصار
غزة»« ،الربيع العربي» ،...تؤكد كلها ـ وبق ّوة ـ تالشي أنواع االستعالم
الموضوعي والحقيقي وخفوته وزيفه ،إلى درجة تجعل سيناريوات
كثيرة مشبوهة ق��ادرة على إخفاء نفسها وراء ستارة خبر إعالمي
مفبرك واإلفالت من انتباه العالم.
ك��م اس��ت��ف��ادت ال��ح��ك��وم��ة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» م��ن ش����رود اإلع��ل�ام عن
ممارساتها؟ لقد أوصلت هذه الحمى الجديدة إلى اإلع�لام ،في تغطية
ما هو خارج العدوان الحقيقي الذي كانت تقوم به «إسرائيل» بصورة
ممنهجة (القتل والقمع واب��ت�لاع األراض���ي وبناء المستوطنات) إلى
ذروتها .ال لشيء إال لكي تفلت أفعال «إسرائيل» من انتباه العالم.
عشنا على مدى سنوات ث�لاث ،ذلك الصدى األج��وف الصادر عن
تلح «إسرائيل» على نشره :مذابحنا...
«صندوق فرجة» ،يرينا فقط ما ّ
مذهبياتنا ...سكاكيننا ...متفجراتنا ...أنانياتنا ...وكأننا أصبحنا
وحدنا من يغذي المنظومة كلّها :أنظروا واعتبروا ،فأنتم ت��رون بأم
العين تاريخكم الهمجي ُيصنع قبالتكم!!!
إنه ألكبر دليل على خراب إعالمنا نحن ،فالتشهير الذي ينساق إليه
هذا اإلعالم ،أصبح في إيديولوجية النقل المباشر قيمة مطلقة .المهم أن
«تدور اآللة» ،وليس مهما ً على من تدور ،وهذا هو المبدأ الذي تقوم عليه
شبكات اإلعالم الغربي التي أصبحت بهذه المناسبة نموذجا ً ُيحتذى.
وعلى رغم مخاطر التماهي ،تستسلم المحطات الفضائية العربية ـ
بنسبة كبيرة منها ـ إلى نشوة التقليد ،ال بل يبدو أنها عصابة يجنون
منها االحتذاء بإعالم الغرب.
من هنا بالذات ،جاءت الفكرة التي تعتمدها هذه المحطات والقائلة
أي شخص يمكن أن يؤدّي دورا ً صحافياً :هكذا ،وفور اندالع حدث
بأن ّ
بأي كان في مكان
ما في العالم العربي ،تعمد هذه المحطات لالتصال ّ
ّ
ويضخم صوته ـ ليقول «ما ال ُيعرف»!! ذلك
الحدث ـ ويكفيه أن يتماسك
أن هذا الشخص غالبا ً ما يكون جاهالً السياق التاريخي والسياسي
واالج��ت��م��اع��ي للحدث ،يكفيه فقط أن يسترجع ص��دى تصريح هذا
السياسي أو ذاك ،قراءة ما جاء في هذا البيان الرسمي أو الحزبي أو
غيره من البيانات األخرى ،ويكفيه أيضاً ،أن يكون لمرجعه صفة خير،
حتى يعتبره ضمانة صدق أو شاهد عدل.
إنه عصر «خراب صحافة التحقيقات» من دون شك .لكن األكثر خبثاً،
يتمثل في النموذج الثاني للتماهي ،النموذج الهوليودي ...صوت المذيع
ال��ذي يتحدّث إل��ى المشاهد في مسارات األخ��ب��ار ،والعين في العين،
ٌ
محاط بأكثر الصفات إطرا ًء« :المستقل ،النزيه ،المستقيم ،والدقيق في
فحص الوقائع» ،والذي يبدو من فرط تماسكه كما لو انه خارج لت ّوه من
التفسخ العام السائد ،وكأنه أيضا ً الفارس األصيل المدافع عن الحرية
والحليف الوفي للمواطن الحائر.
وها نحن يومياً ،وكأننا بالفعل أمام «األبطال اإليجابيين» في حكايات
األخبار اليسارية ،ولكل منهما مصادر وخبراء ومرجع شهم مقدام
وحاسم ،يحاورونه ويستشيرونه وسطاء الوحي من الكهنة .ويصغي
إليهم البعض ـ وما أكثر هذا البعض ـ ويتبعهم البعض اآلخر .حتى أن
بعض «الع ّرافين والمتنبّئين» ،اكتسبوا لدى أكثرية مجتمعاتنا مكانة
األولياء الجدد في عصرنا.
وبالطبع ،هذا ليس إال دليالً على هزيمة العقل! وهناك أيضا ً ما هو
أطرف من ذلك.
فقد بتنا نسمع مفردات لبعض المذيعين يقلّدون فيها لكنات ضباط
العسكرية المضحكة والمستهجنة أحياناً ،فاألسلحة الثقيلة والنوعية
التي ترسل إلى ما يس ّمى «المعارضة في سورية» ،أصبحت «أوراقا ً
رابحة» ...وعملية الذبح وقصف المدن أصبحت هي األخرى «هجمات
جراحية» ،والضحايا من المدنيين األب��ري��اء ليسوا أكثر من «خسائر
جانبية» .والمناطق التي لم تحت ّل أو هي قيد االحتالل «أهداف مربحة»،
إلرهابي أ ُ ِ
سر يوصف بأنه «جريمة حرب» ،أما عمليات
والوجه المتو ّرم
ّ
اإلبادة المذهبية بال هوادة فليست سوى نتيجة لـ«ردود فعل»!.
هذا ما يعيد إلى األذهان األسلوب الذي اعتمدته « »CNNفي الحرب
على العراق ،إذ تبنّى اإلعالم الغربي المفردات إياها التي وصفت احتالل
ال��ق��وات العراقية مدينة الخفجي بأنه «ال يتجاوز وخ��ز حشرة على
جسم فيل» ،فيما جاء احتاللها في اليوم التالي من قبل قوات التحالف
«انتصارا ً مد ّويا ً لهذه القوات» .تماما ً كما ُوصفت الطلعات الجوية لحلف
الناتو في الحرب على نظام القذافي بأنها ناجحة  80في المئة ،في وقت
كانت هذه الطلعات تقصف مدنا ً وتد ّمر بنى ومؤسسات.
كانت جريدة «نيويورك تايمز» األميركية الوحيدة التي تجرأت ـ
ونادرا ً ما تجرؤ ـ بالخروج على «قواعد االحترام» ،فكتبت «سحق تف ّوق
الناتو الج ّوي الصحافة قبل سحق النظام» .ولعلّنا نكون مخطئين إذا
عزونا كل شيء إلى التماهي ،إذ إنّ هناك الكثير من العزف يعود إلى
قائد الجوقة :البيت األبيض وشبكة عالقة أجهزنه مع عدد من الصحف
والفضائيات العربية.
وعندما يكون الدعم منحازا ً سلفا ً وال رج��وع عن استثماره ،فإنه
يصبح أكثر إلزاما ً وقربا ً إلى التبعية.
وف��ي اإلط��ار نفسه ،ف��إن الصحافة المكتوبة ،وه��ي التي كانت قبل
ذل��ك ت��ن��وء تحت وط���أة سيطرة الفضائيات إع�لام��ي��اً ،ل��م تتخلّف عن
مواكبة اللعب في التعبئة .فبعض هذه الصحف ذهب ليعطي افتتاحياته
النكهة إياها التي أعطتها افتتاحيات «واشنطن بوست» وغيرها من
الصحف الغربية الكبرى :بعض االفتتاحيات العربية تبني الرسالة التي
ستحملها القاذفات األميركية والصواريخ إذا ما اتجهت نحو دمشق،
بصفتها «رسالة عادلة ستوضع في خدمة أهداف مش ّرفة» ...حقا ً إن
المسافة التي تفصل الخيانة المحض عن الغباء المتراخي ليست مسافة
كبيرة دائماً.
لقد كانت سياسة اإليهام ذات حظوة كبيرة لدى نابوليون بونابرت.
وال��ي��وم تنفتح أم���ام ه��ذه السياسة إم��ك��ان��ات ج��دي��دة بفضل السحر
المتعاظم لركوب الموجة التي اخترقت كل المعايير والتوقعات :كيف
يساورك الشك باإلعالم الذي نراه ينظر إلى أعماق روحك ،مقسما ً على
أنه حريص على عقيدتك المذهبية الخاصة ،مؤكدا ً أنه يضع كل تحليالته
وحواراته وبرامجه في قمة اهتماماتك اليومية.
ل��ق��د أدّى ت��ن��اف��س اإلع��ل�ام ال��ع��رب��ي ف��ي م��ا بينه إل���ى والدة صحف
ومجالت ومحطات أرضية وفضائية ،مهمتها خلق نواة استقطاب ديني
ومذهبي ،انطالقا ً من أن «األمة تواجه خطر الهوية الدينية والمذهبية
على وجه التحديد».
وهذه المنظومة تنض ّم اليوم هي وبرامجها التي ال تك ّل على مدار
الساعة إلى ذلك السيل من البرامج الدينية التي أخذت باالنتشار في
السنوات األخيرة ،وكالهما ـ القديم والجديد ـ يشغالن بحذق جزءا ً من
الحيّز الذي تشغله الحركات السياسية اإلسالموية ،وبالتالي جزءا ً من
الحيز الذي فرغ نتيجة انحسار اإليديولوجيات الجينية لدى الشبيبة أو
الجيل المعاصر.
وهكذا ،بدأنا نشهد تعبئة مكثفة ومركزة يتوالها عدد من المشايخ
وال���ك���تّ���اب ،ف��ي م��ح��اول��ة للسيطرة ع��ل��ى منبعي ال��س��ل��وك اإلنساني
المركزيين :العاطفة والعقل ،بحيث يمكن للتعصب المذهبي أن يترجم
إلى قوة سياسية هائلة ،فيما ينجذب العقل إلى فكرة الهندسة التنظيمية
التي تشكل حجر الزاوية بالنسبة إلى عملية استنفار ،سيُفضيان إلى
ه��ول سلطة محاكم تفتيش ،ستغدو السمة األب��رز في تقدير مصير
الناس :الكفرة ،المهرطقون ،المخالفون لهذا المذهب أو ذاك ...أهل
الذمة...إلخ.
وبهذا المعنى تح ّول التمذهب إلى ديانة ،أو أنه أخذ يتّصف ببعض
سمات دع��وة الديانات الكبرى التي قدمت تفسيرا ً شامالً عن الخلق
وأبعاده ،عن الحياة ومغزاها.

