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تحقيق :أنطوانيت شليطا



موقعها المميز على حافة وادي قنوبين جعلها مميّز ًة
بين ق��رى الشمال ،وبيوتها ذات الطرابيش الحمراء،
تش ّد الناظر إليها من بعيد ،وتدعوه إلى زيارتها والتمتع
بجمالها ،وتناديه لتخبره حكايات عن ماضيها الجميل،
وتقدّم له وردة الجبل عربون حب واحترام وكأنها تقول
ل��ه« :أه�لاً وس��ه�لاً» ...ح��ص��رون ،وردة الجبل وع��روس
المصايف في قضاء بشري.،
حصرون بلدة العلم والثقافة ،تجمع المجد من كل
أطرافه ،تحب الحياة بقدر ما قدمت لها الحياة من ع ّز وجاه
وعظمة ،تعشق روح الحداثة والتمدن ،بقدر ما تحافظ
على إرث الماضي بغناه وأمجاده.
أعطت هذه القرية للمنطقة ولبنان رجال فكر ومعرفة،
وهي تعتبر قرية البطاركة والمطارنة واألدباء .من هنا ال
بد من العودة إلى الجذور وإلقاء الضوء على مساحة مهمة
من مراحل تاريخها.
يعود تاريخ القرية إلى تاريخ أبنائها الموارنة الذين
سكنوا في هذه البقعة الجغرافية من شمال لبنان ،وزرعوا
االرض بعرق جبينهم ،في الربع االخير من القرن السابع
بحسب رأي العالمة الدويهي ،واستقروا في الوادي الذي
قدّسوه بوجودهم فعرف بـ«الوادي المقدس».
ذكر االسقف ابراهيم الحدثي أنّ حصرون كانت مأهولة
منذ ما قبل القرن الثالث عشر ،واشتهرت بتعبدها عبر
التاريخ فبنيت على االيمان والشهادة.
عائالت حصرون تعود باالصل إلى أربع هي :عواد،
السمعاني ،حوراني ،العفريت .وتفرعت منها العائالت
المعروفة اليوم وه��ي :ع��واد ،معربس ،ف��رح ،جبارة،
السمعاني ،حكيم ،السيد ،عبدو ،مرعب ،بو نصار ،صوما،
شكور ،بيت توما ،بيت عساف ،متى ،البا ،نعيم ،وشليطا.
أهلها ينتشرون في كل بقاع األرض من االميركيتين
إلى أفريقيا وأستراليا ،إلى حد أنك ق ّل ما ت��زور بلدا ً إال
وتجد فيه مهاجرا ً من أصل حصروني .محبتهم للهجرة
ليس لالبتعاد عن الوطن االم ومسقط الرأس ،بل لتحقيق
أحالمهم وبناء مستقبلهم ،إذ يعود أبناؤها اليها مهما طال
الزمن ،ويحاولون بناء منازل وقصورا ً تؤمن استمرار
حياتهم فيها.
يعرف ابن حصرون بإيمانه العميق ،ويتقن فن الضيافة
واالستقبال ،يحب الحياة ويعشق التطور من دون التخلي
عن أصالته اللبنانية ،ويحافظ على تراثه وامجاده.
عدد سكان حصرون  5آالف نسمة ،وهو عدد المقيمين
فيها صيفاً ،ويصبح هذا العدد  2000نسمة شتاء .تصل
إليها من طرق عدة :بيروت ـ شكا ـ حدث الجبة ،أو إهدن
ـ بشري ،أو عن طريق البقاع :دير االحمر ـ عيناتا االرز
فبشري.
تمتاز هذه القرية بكبر مساحتها وتشعباتها ،وأسماء
أحيائها ،فتمتد نحو االعلى وتالمس الجبل ،وتمتد إلى
االسفل وتجاور وادي قنوبين .تشكل الشريان الحيوي
الذي يربطها بعاصمة القضاء وجسر عبور إلى أماكن
أثرية مهمة منها :بقاعكفرا بلدة القديس شربل ،متحف

جبران خليل جبران ،ومغارة قاديشا وغابة االرز.
موقعها المهم والمشرف على وادي قنوبين جعلها
مقصدا ً لنزالء الفنادق ،خصوصا ً أنها على مقربة من مقر
الكرسي البطريركي الصيفي في الديمان.
تعرف ببيوتها الحجرية االثرية وقرميدها االحمر الذي
يزين سطوحها ،وهي مقصد للسياح منذ القدم .أول فندق
أنشئ فيها ك��ان يعرف بـ«قصر بيت ع��واد» ،ويقال أن
الجنرال الفرنسي ديغول نزل فيه ضيفاً .كما عرفت أيضا ً
بفندق «السمعاني» وفندق «باالس».
مقاهي الزجاج ما زالت تنتشر في شارعها العام حتى
اليوم ،تستقطب الرجال الذين يقصدونها للعب الورق
والمنقلة وطاولة الزهر ،ويتناقلون النراجيل التي تفوح
رائحتها إلى الخارج وتصل إلى أنفاس المارة.

االصطياف

تعتبر حصرون بلدة اصطياف من الدرجة االولى بسبب
مناخها الصحي وج ّوها الراقي وموقعها المميز المطل على
الوادي ،وأكثرية المصطافين فيها من أهالي طرابلس.
يقال ان رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي له
ذكريات عزيزة على قلبه في هذه المنطقة ،إذ كان يركب
دراجته إلى ساحة الديمان ويمارس هوايته المفضلة.
حركة االصطياف تراجعت اليوم بسبب ظروف الحياة
واالحوال االمنية في البالد .وابن حصرون يؤ ّمن للزائر كل
ما يلزم لراحته.
أول صيدلية فتحت في المنطقة كانت للمرحوم جوزف
البستاني الذي كان يعرف بـ«طبيب المنطقة» .وللسينما
بدايات فيها إذ كان يقصدها الشبان والشابات من قرى
القضاء كافة .أما السنترال فما زال موجوداً ،إذ كان يؤ ّمن
االتصال بالعالم الخارجي بآالته القديمة التي تذكرنا
بتقنيات ذاك العصر .محطات الوقود عرفت منذ وجود
السيارات التي كانت تلبي حاجات الزوار من الوقود بعد
مسافات طويلة للوصول اليها ،كما ان الطاحونة القديمة
رافقت تاريخ حصرون وأشبعت االآلف وال تزال كذخيرة
تربط الحاضر بالماضي.
تحتفل حصرون بعيد شفيعها القديس البي( ،سان
جود) يوم االحد االخير من أيلول كل عام ،وهو أحد رسل
المسيح ونسيب ليسوع ومريم .صنع عجائب كثيرة
حتى عرف بـ«العجائبي» ،استشهد في بالد العجم رشقا ً
بالسهام وضربا ً بالعصي .وهكذا يظهر القديس في إحدى
ص��وره مع ه��راوة في يده دالل��ة على انه قتل بها ومات
من أجل المسيح .وفي صورة أخرى يظهر حامالً صورة
المسيح على ص��دره ألن��ه ك��ان ط��وال حياته الرسولية
صورة عن نسيبه المسيح.
للقديس البي ثالثة كنائس تحمل اسمه في شمال لبنان،
في بشنين ،برسا ،وأهمها كنسيته االثرية في حصرون
التي بني القسم الشرقي منها في الجيل الرابع والقسم
الغربي في الجيل الثامن سنة  770طبقا ً للتاريخ المحفور
في بالطة على الباب الغربي منها.
كرمت حصرون هذا الشفيع منذ القدم وبنت على اسمه
كنيسته االثرية التي يعود تاريخها إلى العهود الصليبية.

ويقال انها بنيت على انقاض هيكل وثني كان قد شيد
تخليدا ً للملك حصرائيم .ويظن البعض أنّ اسم حصرون
إنما اشتق من هذا االس��م بالذات .أكرمت حصرون هذا
الشفيع فاسمه موجود في كل منزل فيها ،وصوره منتشرة
في بيوتها ،ومزاراته مزروعة بكثرة على طرقاتها .كما أن
عددا ً من المغتربين واالجانب يقصدون حصرون خصيصا ً
لزيارة مقامه االثري.
وفي حصرون أيضاً ،إضافة إلى هذه الكنيسة االثرية،
كنيسة أخ��رى ذات عقد جميل بنيت في أواخ��ر القرن
الماضي على اسم السيدة العذراء وشفيع البلدة .كما
شيدت في البلدة كنيسة ضخمة على اسم القديسة حنة
أم السيدة العذراء.
وفي حصرون الكثير من المزارات التاريخية ،منها مزار
مار توما الذي لجأ اليه البطريرك (تيان) إبان االضطهاد،
وك��ان م��ق��را ً لحبساء كثيرين ،وم���زار على اس��م المالك
ميخائيل ،وآخر على اسم مار يعقوب المقطع.
هذه المزارات الثالثة هي في اسفل البلدة وعلى مسافة
منها ،وهناك مزار على قمة الجبل يحمل اسم مار سمعان
العمودي ،ومزار شهير عرف بـ«أم العجائب» قرب كنيسة
السيدة.
من أشهر خصائص حصرون انها كانت منبع البطاركة
والمطارنة والكهنة والرهبان ،إذ أعطت ما ال يقل عن أربعة
بطاركة ،و 17مطراناً .وفي زمن غير بعيد كان في حصرون
 42كاهنا ً وراهبة ،ولم تخل عائلة من كاهن وربما اكثر.
وف��ي الوقت نفسه لعبت حصرون بفضل مشايخها
وأعيانها دورا ً مهما وجيها ً ليس فقط على صعيد المنطقة،
بل على صعيد الوطن ،إذ تولى أبناؤها المناصب الرفيعة
بجدارة يشهد لهم التاريخ.
العلوم والمعارف
أما عن العلوم والمعارف ،فتكفي االش��ارة إلى ان آل
السمعاني ،خصوصا ً العالمة يوسف سمعان السمعاني
( 1687ـ  )1767زه��رة المدرسة المارونية في روم��ا،
وواضع رسوم المجمع اللبناني في الشرق ،رفع له تمثال
في مسقط رأسه حصرون في  21تشرين االول سنة 1928
أي��ام االستعمار الفرنسي ،تقديرا ً ألعماله التي طاولت
االصالحات في الكنيسة المارونية ،وآل عواد ومن أبرزهم
البطريرك يعقوب ع��واد ( 1706ـ  ،)1733والبطريرك
سمعان عواد ( 1743ـ  .)1756هاتان العائلتان أعطتا،
ليس فقط لحصرون وللبنان ،ب��ل للعالمين الشرقي
والغربي على السواء ،تراثا ً أدبيا ً وفكريا ً ودينيا ً يقر بفضله
كل العالم.
وباإلشارة إلى مشروع المسح الثقافي الشامل لتراث
الوادي المقدس ،سيكون لحصرون الدور المهم كونها تقع
على شفير الوادي ،وتحيط بالمقر البطريركي الصيفي في
الديمان ،ومن خاللها سيكون هناك ممرات عدّة ترشد الزائر
إلى الوادي المقدس.
عملية المسح ما زال��ت جارية ،وكشفت ه��ذه السنة
مغاور عدة ،وتتولى العمل رابطة قنوبين للرسالة والتراث
بتوجيه البطريرك بشارة بطرس الراعي ،وإشراف النائب
البطريركي العام على الجبة المطران مارون العمار خلفا ً

للمطران فرنسيس البيسري ،الذي أشرف على الرابطة منذ
تأسيسها عام .2004

البلدية

تلعب بلدية حصرون دورا ً مهما ً وبارزا ً في إعادة الحياة
إلى القرية ،وإب��راز قيمتها التاريخية والحضارية عبر
نشاطات عدّة تقوم بها ،ومنها العشاء القروي السنوي
خ�لال فصل الصيف إلح��ي��اء ال��ت��راث م��ن خ�لال تقديم
مأكوالت لبنانية قروية من صنع سيدات القرية ،إضافة
ّ
ّ
وتمشى» التي تقام في الصيف
«تعشى
إلى احتفاالت
م��رات ع��دة ،إذ تعج القرية بأهلها المقيم والمغترب،
فيقفل الشارع الرئيسي فيها وسط أجواء موسيقية إحيا ًء
للفلكلور اللبناني.
وخالل فترة عيدَي الميالد ورأس السنة تقيم البلدية
االحتفاالت وتقدّم الهدايا لالطفال ،وتشعر السكان انهم
ليسوا متروكين في فصل الشتاء.
تشجع البلدية النشاطات الرياضية صيفاً ،وتقيم
على نفقتها الخاصة مباريات على أرض تستأجرها
بغية تشجيع أبنائها على ممارسة الرياضة وااللتصاق
بأرضهم .وتسعى إلى تأمين ملعب رياضي يتيح لجيل
الشباب ممارسة رياضاتهم والتمتع بمناظر بلدتهم
الساحرة.
وتهتم خالل فصل الشتاء بإزالة الثلوج تسهيالً لحركة
المرور ،وال يقتصر على طرقاتها العامة بل الداخلية أيضاً،
وهي تجند فريقا ً خاصا ً لهذا الغرض بغية تأمين الراحة
للسكان القاطنين فيها شتاء .وتعمل على تقديم المساعدات
للمدارس الموجودة فيها وهي أربع :االنطونية ،اللعازرية،
والمدرسة الرسمية ،والمهنية ،وتسعى إلى تأمين مادة
المازوت للتدفئة وغيرها من الخدمات الالزمة لتأمين
الحضور التربوي في القرية والمحافظة عليه.
أما شرطة البلدية ،فهي العين الساهرة ليالً ونهارا ً
لتأمين الراحة للمواطنين عبر تسهيل حركة المرور،
خصوصا ً في المناسبات واالعياد ونهاية عطلة االسبوع.
أما حضور الدولة فيها فهو معزز ،حيث هناك مخفر
للدرك قديم العهد ،يسهّل حياة الناس بالتعاون مع
المجلس البلدي.
أنشأت البلدية في حصرون حديقتين ،االولى قرب مزار
مار البا ،والثانية عند نهر المشراوي ،وتحتويان على
أماكن للراحة ،وتضم كل واحدة منشية ومشاتل األزهار.
كما أنشأت البلدية عيادة لالسنان في المستوصف
الخيري للبلدة المدعوم من البلدية ،وذلك من التبرعات
التي قدمها  12شابا ً من حصرون مقيمين في أستراليا
لض ّم مستوصف البلدة إلى الرعاية الصحية في وزارة
الصحة وذلك سنة .2010
من ناحية ثانية ،تع ّد البلدية دراسة جديدة لبحيرة
نبع رأس النبع للمحافظة عليه بعد ان اظهرت الدراسات
الجيولوجية أن��ه بحاجة إل��ى اع���ادة تأهيل ،وجهزت
الدراسات للمباشرة في العمل بانتظار مصادر التمويل.

 الوكالة الوطنية لإلعالم

«اللبنانية الدولية» ّ
�صحي ًا مفتوح ًا بو �صعب يجول على مدار�س المتن ال�شمالي
تنظم يوم ًا ّ
حسين غازي
نظمت «الجامعة اللبنانية الدولية ـ  »LIUأمس ،يوما ً
ّ
صحيا ً مفتوحاً ،بمشاركة المسؤولة عن فرع االمراض
المنقولة عاتقة بري مم ّثل ًة وزير الصحة العامة.
ويأتي هذا الحدث للعام الثالث على التوالي ،ضمن
ال��ي��وم الصحي المفتوح ال��ذي يقام ف��ي جميع ف��روع
الجامعة اللبنانية الدولية ،وتتعدّد الفحوصات التي
تجرى داخل حرم الجامعة وفي مختبراتها ،إذ وضعت
كل االمكانات في متناول األطباء وتالمذة كلّيات الصيدلة،
التغذية،والبيوكيمياء.
أقيم هذا المشروع ضمن سعي الجامعة إلى مساعدة
الطالب واألهالي ،إضافة إلى االشخاص غير القادرين
على تأمين كلفة فحوصات كهذه.
وتحدثت ب��ري لـ«البناء» وق��ال��ت« :إن ما تقوم به

الجامعة اللبنانية الدولية أمر مميز بالفعل ،ألنه يفيد،
ويقدّم التوعية للجميع والخدمات الجمة للمجتمع،
ويخدم المصلحة العامة» ،وتم ّنت أن تحذو الجامعات
األخرى حذو « »LIUفي هذا العمل االنساني والصحي.
وتطرقت ب��ري إل��ى ما انتشر من أخبار عن فيروس
«ك���ورون���ا» ق��ائ��ل��ة« :ه��و ليس ب��م��رض ج��دي��د ،ب��ل انه
معروف منذ ثالث سنوات ،لكن االب�لاغ عنه في الفترة
االخيرة ازداد ،ويمكن أن تطول فترة حضانة المرض إلى
أسبوعين ،وال��وزارة في صدد نشر ،بعد فترة قصيرة،
مجموعة من االرش��ادات للتعريف بالمرض وعوارضه،
كي يزداد الوعي لدى الناس حوله».
وتوافد إلى الجامعة أكثر من  200شخص ،أجروا
فحوصات مختلفة كتخطيط القلب والتغذية وفحوصات
عامة أخرى.

طالب «اللبنانية» ـ �صور يك ّرمون الح�سيني
محمد أبو سالم
ت��ق��دي��را ً ل��ل��دور ال����ذي ي��ق��وم به
رئيس ات��ح��اد بلديات قضاء صور
عبد المحسن الحسيني ف��ي دعم
ط�لاب الجامعة اللبنانية ـ صور
ومساعدتهم ،أق��ام ط�لاب الجامعة
احتفاال ً تكريميا ً للحسيني في قاعة
االحتفاالت بحضور منسق الشعبة
ال��دك��ت��ور ن��ص��ري شعيتو والهيئة
اإلدارية وأساتذة الجامعة وحشد من
الطالب.
بعد تقديم م��ن ال��ط��ال��ب عدنان
معنى ،ألقت الطالبة بسمة جابر كلمة
الطالب ن ّوهت فيها بالدور الذي قام
به الحسيني لناحية تعزيز الجامعة
في مدينة صور ،واعتبرت أنه لوال
ال��دع��م ال��ذي و ّف���ره الحسيني ،لما
كان في مدينة صور فرع للجامعة
اللبنانية.
وأل��ق��ى شعيتو كلمة شكر فيها
للحسيني رعايته كلّية العلوم في
ص��ور ،وم��ا قدمه من مساعدات في
ش ّتى المجاالت.

وألقى الحسيني كلمة شكر فيها
للطالب ه��ذه االلتفاتة الكريمة من
قبلهم ،مشيدا ً بدور الكادر التعليمي
في الجامعة ،ومثابرة الطالب على

العلم وتحمل المسؤولية على رغم
كل الصعاب التي تواجههم.
ث ّم تسلّم من شعيتو درعا ً تقديري ًة
ِباسم الطالب.

ج���ال وزي���ر ال��ت��رب��ي��ة والتعليم
العالي الياس بو صعب على عدد
م��ن ال��م��دارس الرسمية والخاصة
في المتن الشمالي ،وكانت المحطة
األولى في مدرسته التي تخ ّرج منها
وه��ي مدرسة م��ار يوسف في قرنة
ش��ه��وان ،وراف��ق��ه في الجولة عضو
تكتل التغيير واإلصالح النائب نبيل
نقوال ،ومدير عام الوزارة فادي يرق،
ورئيسة المنطقة التربوية في جبل
لبنان الدكتورة فيرا زيتوني ،ورئيس
مصلحة التعليم الخاص عماد األشقر،
ومديرة اإلرش��اد والتوجيه صونيا
خ��وري ،والمستشار اإلعالمي ألبير
شمعون وجمع من التربويين ،وكان
في استقباله رئيس اللجنة األسقفية
للتربية المطران كميل زيدان ،ورئيس
المدرسة األب ريشار أبو موسى.
وت��ع�� ّرف ب��و ص��ع��ب وال��ح��ض��ور
إلى أساتذته ومعلماته ،كما عاين
صفوف الروضة واألساسي ،وعبّر
ف��ي حديثه لإلعالميين ع��ن فرحه
بمدرسته وبمالعب طفولته وشبابه،
مؤكدا ً أن فيها ذكريات كثيرة .وقال:
«تابعت تطور مدرستي الدائم بحكمة
القيمين عليها ومديريها ،وأولهم األب
كميل زي���دان ي��وم ك��ان أس��ت��اذي ثم
مديرا ً للمدرسة ثم مطراناً .واليوم
م��ع األب ري��ش��ار أب��و موسى تتابع
المدرسة مسيرتها صعودا ً بكل نجاح
وتفوق».
ول��ف��ت إل��ى ض���رورة وض��ع خطة
لتصبح المدارس الرسمية والخاصة
كلها جيدة ،خصوصا ً أن العمل يبدأ
من اإلدارة الجيدة.
وكشف بو صعب أن��ه يتابع مع
المعنيين م��وض��وع االم��ت��ح��ان��ات
الرسمية ،وأن��ه بصدد إع��داد خطة
في حال ُل ّوح بمقاطعة االمتحانات،
مؤكدا ً أن المطالب محقة ،وأنّ التيار
الوطني الحر مع السلسلة ومع إعادة
األرقام التي أخذت منها ،وقال« :عبّرنا
صراحة عن موقفنا كتيار وطني حر
بلسان النائب آالن ع��ون .لكننا ال
نستطيع المضي بالمفعول الرجعي،
ألن المدارس الخاصة خ ّرجت دفعات

م��ن ت�لام��ذت��ه��ا وال يمكنها تحميل
أعباء عن سنوات ماضية للتالمذة
الحاليين».
ثم انتقل بو صعب إل��ى ثانوية
م��زرع��ة ي��ش��وع ،وه��ي مبنى سكني
ضيق ،وك��ان ف��ي استقباله رئيس
البلدية ط��ون��ي يشوعي واإلدارة
واألس���ات���ذة واأله���ال���ي ،وج���ال في
المبنى ثم انتقل إلى التكميلية التي
تضيق بتالمذتها ،ويتعلّم بعضهم
في غرف تحت األرض كانت مدافن
للكنيسة ،وقربها مدافن قديمة تفوح
منها وم��ن صفوف المدرسة روائ��ح
الرطوبة والعفن.
واع��ت��ذر ب��و ص��ع��ب لإلعالميين
وقال بعد الزيارة« :جئت لكي أرى
ما سمعت عنه من الظلم واإلهمال
الموجودين في المدرسة والثانوية،
إذ إنني لم أستطع البقاء لدقيقتين لكي
أدلي بتصريح ،فكيف نترك التالمذة
في هذه األوضاع ،ال سيما أن النائب
نبيل نقوال واإلدارة التربوية كانوا قد
أش��اروا إلى خطورة الوضع وكذلك
رئيس البلدية .ول��ن أسمح لنفسي
أن يبقى التالمذة في هذا المكان .لقد
وعدت بالبناء وسيكون وضع الحجر
األساس قريباً ،فقد أنفقت الدولة على
مناطق ع�دّة محتاجة مثل الجنوب
والشمال وآن األوان لنقل التالمذة
من هذه المباني النتنة ،خصوصا ً
أنّ م��ع��دات كثيرة مثل الكمبيوتر
والمختبرات مر عليها الزمن وهي في

صناديقها لعدم وجود مكان لوضعها
أمام الطالب».
ثم جال بو صعب متفقدا ً العقار
المخصص للبناء وطلب من الراهبات
إمكان تأجير مبنى مدرستهم القديم
بصورة مو ّقتة لينقل إليه تالمذة
المتوسطة ريثما ينتهي البناء.
وش��م��ل��ت ال��ج��ول��ة دي���ر راه��ب��ات
العائلة المقدسة المارونيات في
مزرعة يشوع ،فأقيم لبو صعب حفل
استقبال تحدثت فيه الراهبة بزعوني
وركزت على دور العائلة وعلى العلم
ال���ذي يتمتع ب��ه ال��وزي��ر ،وي��زي��ده
إن��س��ان��ي��ة وم��ح��ب��ة ،وش��ك��رت��ه على
اهتمامه بالتعليم الرسمي والخاص.
كما تحدث رئيس البلدية الذي اعتبر
الزيارة التفاتة لرفع الحرمان وتأمين
مبنى مدرسي الئق تستحقه البلدة.
ور ّد بو صعب معربا ً عن االستعداد
الدائم لالستماع إلى مطالب أهل المتن
وإل��ى ما يعانيه المتن من مشاكل
تربوية.
ثم انتقل بعد ذلك إلى مدرسة «سان
ج���ورج» ف��ي الزلقا حيث استقبله
مديرها وأساتذتها وتالمذتها ،وأكد
بو صعب على أن المعلّم الناجح هو
الذي يعرف كيف ينقل المعرفة إلى
تالمذته ،وال��ذي يمتلك الشغف في
التعليم .وتحدث إلى المعلمين واعدا ً
بالعمل على تحسين أوضاعهم من
خالل السلسلة والمتابعة في مجلس
النواب.

تحدّثنا في الحلقة الماضية عن الصحف والمجالت والمحطات األرضية
والفضائية التي ولدت من رحم تنافس اإلعالم العربي في ما بينه ،وكيف أنّ
مهمة وسائل اإلعالم هذه ،تمثلت في خلق نواة استقطاب ديني ومذهبي،
وكيف ب��دأت بض ّخ سيل م��ن ال��ب��رام��ج الدينية التي أخ��ذت باالنتشار في
السنوات األخيرة.
مثلها مثل المنظومة اإلعالمية الموجهة توجيها ً سياسيا ً واستخباراتيا ً
ومالياً ،قدّمت هذه الوسائل عددا ً من مستويات التفسير ،تد ّرجت من الحديث
إلى نصوص قرآنية أكثر تعقيداً .وكان يكفي لشبه أ ّمي أن يتعلم أن الحياة
كلها محدّدة باآلخرة ،وأن حالة من النعمة األبدية ستتحقق مع االستشهاد
حتى يس ّوغ لنفسه العنف الوحشي ض�� ّد «أع���داء ال��دي��ن» ،الذين كانوا في
السابق ينعمون بقدر من االطمئنان مع المرجعيات الدينية الرسمية ،والذين
بات من الضروري اآلن االستمتاع بإذاللهم واضطهادهم وذبحهم.
متعصبا ً
كل هذا بالطبع لم يكن التزاما ً حقيقيا ً بجوهر الدين ،أو حتّى ر ّدا ً
ّ
على ه��واج��س مذهبية عميقة ال��ج��ذور ،ب��ل ك��ان منظومة إع�لام��ي��ة سهلة
االستقطاب ،ألنها تروي عطش الفئات حديثة اإللمام بالدين إلى فهم يوفر
��س��ا ً بالتوجه وتفسيرا ً مذهبيا ً مقنعا ً وتسويفا ً سياسيا ً يجعل اتباعه
ح ّ
يحسون وهم يرتكبون المجازر بأنهم على ص��واب ،محقون ،ومفعمون
باإليمان والواجب وااللتزام دفعة واحدة.
واألكثر خطورة وأهمية ،االنتشار غير المباشر لجوهر الفكرة السلفية.
فخالل العقود الثالثة األخيرة أصبح النزوع إلى التعويل على فعل اإلغالق
في معالجة المقاربات المذهبية ن��زوع��ا ً شائعا ً تماماً .صحيح أن جهودا ً
إعالمية خاصة ُبذلت في مجتمعات ذات تقاليد ديمقراطية أكثر رسوخا ً من
أجل التصدّي للتعب المشحون باألذى المذهبي .ولكن مع ذلك ،فإن فكرة
الحرب المذهبية بوصفها الوسيلة األولى لتعزيز أصول الدين ،صارت هي
النظرة السائدة.
وفي الحصيلة ،فإن هذا اإلع�لام هو الذي عزّز بصورة منتظمة ودائمة
حالة التصدّع البنيوي ال��ذي تعيشه المجتمعات العربية من محيطها إلى
خليجها.
وبصورة حتمية ،إذا ما استمر هذا النزوع نحو تلك الحرب ،فإن ذلك
سيساهم في تصدّع البنية الجيو ـ سياسية ،بوصفه تصدّعا ً يوفر أفضل
الطرق وأسرعها إلى إعادة ترتيب الشرق األوسط طبقا ً لـ«سايكس – بيكو»
جديدة.
وها هي طالئع االنحطاط ـ أعني الرجل العربي هذه المرة ـ بانتظارنا،
هي والعثمنة ومفرزاتها السائدة :الخالفة ،اإلم��ارة ،و ...حريم السلطان،
ومطبخه ،يرافقهما أصول الطاعة والفرمانات وتلك الثنائية في تردّد هاملت
وقرار الملك لير!!!
فهل هنالك أفضل من الصور الهادئة والمغرية تحقن في المسعورين من
مشاهدي التلفزيون وفي المال الزاحف من تنظيم إلى آخر ،في مواكب من
العمليات االنتحارية؟ وهل هنالك أفضل من هذا التحضير اإلعالمي ـ التعبوي
لشعب يتقبّل العبودية سواء أتت من القاعدة أم من جماعة اإلخوان؟
عن هذا االلتباس ،وتلك الشبهة في دور منظومة االتصال ،تنشأ أيضا ً
مساوئ أخرى يعرفها علماء النفس واالجتماع :لقد عوملت بلداننا وطرائق
المعيشة فيها من قبل الشركات اإلعالنية ،على أنها «حديقة حيوان فسيحة»...
اعتبر هؤالء (اإلعالنيون) أن بلداننا هذه أمكنة مأهولة بمستهلكين وفي أن
سلوك سكانها االستهالكي «يتطابق مع سلوك أنواع من الحيوانات كالقطط
اليمام وسمك القرش والفيلة وطيور مالك الحزين والنوارس .»...وفي أن
المستلكين الذين هم من صنف القطط يعيشون بمستوى أعلى من مستوى
دخلهم وال يحرمون أنفسهم من «السفر والنزهات والمنتجات الكمالية على
حساب نفقات التغذية اليومية ،فيما الفيلة تجذبها الحوانيت الصغيرة ،التي
تقدم خدمات تنسجم مع شخصية الزبون.»...
والحقيقة هي ،أن سلوكنا يعكس فعالً أو يؤكد مثل هذا التوظيف .وهذا
بالضبط ما تستثمر فيه منظومتنا اإلعالمية وعن سبق تص ّور وتصميم.
وهي لهذا تخلّت عن وظيفتها األساسية القائمة على تفتيح الذهنيات حول
ما يجري عندنا وفي محيطنا اإلقليمي وفي العالم.
فال عجب إذاً ،أن تجتاح وكاالت اإلعالن أدوات نقل المعرفة من صحافة
يومية ودورية وتلفزيون وإذاعة وسينما ،وال عجب أيضا ً أن تسيطر على
أكبر عدد ممكن من حلقات سلسلة خدمة االتصال .وال عجب أيضا ً وأيضا ً
أن تتسلّل الفنون إلى الثقافة والرياضة والمطبخ لتنظم بعد ذلك الطقس
االجتماعي والتحريض النفسي على المزيد من االستهالك ،ال بل أن تملي
المعايير وتحدّد الشروط على المؤسسات التي تخلّت عن واجبها في سبيل
المزيد من العائدات اإلعالنية.
إنها لعبة «قالب الحلوى والفئران» :المعلنون ووكاالت اإلعالن وأدوات
اإلع�لان ،ال سيما أق��واه��ا :اإلع�ل�ام!!! ه��ذا ال��ذي يعتبر البيع قضيته األولى
بذريعة «القدرة على االستمرار» ...وبهذه الذريعة يقفل النقاش ،ألن االتهام
أصبح بال موضوع وألن أط��راف الحوار هم أنفسهم قد غيّبوه ،من أجل
سيطرة قبضة من القوى المتمتعة بالوسائط التقنية واإلمكانات المالية على
الدالالت والكلمات واإلشارات والرموز.
وفي مجتمعات يتفاقم فيها ما أطلق عليه الكاتب األلماني «آيزنسبرغر»
إسم «األمي الثانوي» المبتلي بفقدان الذاكرة ،فإن مجاالت التدجين ستصبح
أسهل ،ليس بالتضليل والدجل فحسب ،إنما بالعمى أيضاً ...وما خفي كان
أعظم:
ً
«أه�ل�ا وس��ه�لاً ب��ول��دك إل��ى ع��ال��م األل��ع��اب المرئية المجنون والمجنون
والمجنون»!
أقتل ،إر ِم ،ألك ْم ،أسرق ،أطلق ،...مفردات كثيرة يزعق بها أطفالنا وباللغة
اإلنكليزية طبعاً.
غير أن ه��ذه األل��ع��اب ليست س��وى حصان ط���روادة تختبئ فيه وسائل
التأمرك الثقافي اإللكتروني.
يوجد في العالم اليوم أكثر من ستين مليون مدمن خلف مقبض تحريك
منصة األلعاب المرئية :ونصف بيوت الواليات المتحدة األميركية وفرنسا
وبريطانيا مجهزة بها.
وإذا ما رغبنا في مزيد من المعلومات حول هذه األجهزة وعن آخر ما
ابتكر فيها ،فما علينا إال أن نسأل من هم في مستوى الصف الثالث أو الرابع
من أوالدنا :فقط إجلس ألربع ساعات متتالية ـ يقول أحد التالمذة ـ ويضيف
آخر« :نبقى ملتصقين بالشاشة ونكون وحدنا وال نتواصل مع أحد مطلقاً،
أما الثالث فإنه يستيقظ ليالً ليلعب وإن كان ذلك قد أفضى إلى فشله في
المدرسة.
ولكن كيف نق ّوم تأثير هذه األلعاب على عقول من يمارسونها؟
في كتاب خاص عن هذه األلعاب يحمل عنوان «نهاية المباراة» للكاتب
األميركي «ديفيد ستيف» ،نقرأ كيف يد ّمر «ننتندو» (الصانع األول للعبة)
حياة األوالد ويستولي على أموالهم ،ال بل يستعبدهم ،ويغذي فيهم السلوك
العدواني والهيجاني والنوبات العصبية واالكتئاب والغ ّم والشتائم واإلدمان
على مشاهد العنف.
وف��ي ع��دد م��ن م��ج�لات األل��ع��اب المرئية ال��م��م��ل��وءة ب��اإلع�لان��ات ،تفيدنا
تحقيقات ميدانية مباشرة عن شكل األش��رط��ة ومضمونها ،مثل حروب
النجمة العليا مع «الك سكاي والكر» بطل حرب النجوم ،فإنك هنا تنفث اللهب
وتقود المد ّرعة السريعة في طوفان من الحديد والنار .وفي شريط التنين
المزدوج ،عليك أن تندفع وتضرب بركبتيك ضربتين في المكان المناسب،
ث�� ّم ترسل لكمة مباشرة إل��ى ال��رأس ،وتلتقط مسدسا ً وتطلق النار ،وفي
شريط ثالث يقتلع محارب قلب خصمه بينما يعمل آخر على سحب العمود
الفقري ل��ج��اره ...باختصار ،سنكتشف كيف ُيبر َمج العنف والنزوع إلى
عظمة وهمية« :انتم بشر من نوع متف ّوق» ،بينما في الحقيقة ليسوا سوى
«أسرى عالم مصطنع ومزيف» ،والالعب الضعيف يعجز عن التخلص منه،
ألن «قشرتهم الدماغية مكتسحة بهذا الطوفان «الفيديوي» ال��ذي يفرض
قواننيه ويأخذ منهم رؤوسهم وأيديهم ومحافظهم وأموالهم.
هل ينبغي جعل األلعاب المرئية ش ّرا ً مطلقاً؟ ليس تماماً .هناك من األلعاب
ما يغ ّذي الثقافة وطعم التحدي والمنافسة وتركيز االنتباه واتخاذ قرارات
بسرعة ،وتنمية نوع من انواع الذاكرة .وعلى هذا النوع من األشرطة العنيفة
األخرى ،التي هي ،دون غيرها ،تسيل لعاب االقتصاد العالمي ،ال بل تشكل
ف��ي ذات��ه��ا منجما ً ذهبياً ،تعمل األس���واق على بسط سيطرته ف��ي اإلعالن
والدعاية والعرض.
كتب فولتير عن ض��رورة «الرجوع دائما ً إلى التسلية ،وبال هذه العودة
قد يصبح الوجود ثقيل الوطأة» .لهذا ،يبدو أن مقاومة األلعاب اإللكترونية
الجديدة عسيرة جدا ً وجاذبيتها ال وقاية منها ،لكن مع هذا كله ،فنحن اليوم
أي وقت مضى بحاجة إلى العيش بطريقة متوازنة وإلى المحافظة
أكثر من ّ
على يقظتنا لحماية أنفسنا ،وأمام سلطان الوهم علينا التشبث بالعقل.

