توا�صل

السنة السادسة  /االثنني  8 /أيلول  / 2014العــدد 1579
Sixth year / Monday / 8 September 2014 / Issue No. 1579

هذه ال�صفحة
لم تعد وسائل التواصل االجتماعي عالما ً افتراضيا ً
ف ـح ـســب ،يـعـيــش مــن خــالــه الــنــاس ح ـيــاة افتراضية
عبر شــاشــة ،يـقــرأون عـبــارات ال منطق لها .فاألزمات

اإعداد :فدى د ّبو�س
وال ـثــورات واآلراء الـفــاعـلــة والـنــاشـطــة ال تـجــد وسيلة
أســرع من انتشارها عبر هــذه الوسائل .آراء الشارع
العام ومواقف السياسيين والناشطين والفنانين عبر

«فايسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» و«واتس أب» وغيرها
من وسائل التواصل ،موضوع حديثنا في هذه الصفحة.
للتواصلfedadabbous@gmail.com :

#
نخ�ص�ض هذه الزاوية لعر�ض ها�صتاغ البناء بكلماتنا الخا�صة لنعر�ض فيها اآراء النا�صطين وردودهم حول
اأبرز الق�صايا الراهنة.
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لوال المقاومة
لما كان لنا وطن
ّ
بحق جنودنا.
مجازر ترتكب
كـــوارث ترتكب بــحـ ّ
ـق شعبنا.
وسياسيونا تع ّر َ
ض معظمهم
إلــى «قــرصــة مــن ذبــابــة تسي
تسي» أصابتهم بالنوم العميق.
نـــوم مخيف وتــبــعــيــة حمقاء
ومشاريع سياسية ُتحاك على
حساب الشعب الفقير .دائما ً من
يدفع الثمن هو الشعب الفقير،
بينما هم قابعون على كراسيهم
تمسكهم
يتمسكون بها أكثر من ّ
ّ
بـــأرض الــوطــن لــلــدفــاع عنه.
كرامة اإلنسان في بالده صارت
مفقودة ،وها نحن لألسف نبكي
ونتباكى ،والـ ّ
ـذل يحيط بنا من
كل ميل وصوب.
تعليق للدكتور محمد عبيد
يذ ّكرنا بالمأساة الحقيقية التي
نعيشها ،والتي ال يمكن لها أن
تنتهي إال بموقف صـــارم من
ّ
الحق هي
الدولة .وتبقى كلمة
األصــدق ،فصدق الدكتور عبيد
حين قال« :لوال المقاومة لما كان
لنا وطن نتفاخر به» .شعب أراد
أن يقاوم سينتصر عاجالً أم آجالً
على الظلم واإلرهاب.

نداء ورجاء

عباس مدلج ...اسما ً لـ«هاشتاغ»
فور ورود خبر استشهاد الجندي عباس مدلج ،اجتاحت مواقع التواصل االجتماعي موجة
غضب عارمة لم تق ّل غضبا ً عن حركات المواطنين في الطرقات اللبنانية كافة ،والتي قضت بقطع
بعض الطرقات احتجاجا ً على مماطلة الحكومة في إيجاد ح ّل ألزمة المخطوفين لدى «داعش».
غضب الناشطين ُترجم في «هاشتاغ» أُطلق عليه عنوان «عباس مدلج» ،وحصل على نسبة
مشاركة واسعة من قبل الناشطين الذين أقسموا أنهم لن يتركوا دم عباس مدلج يذهب هدراً .وقد
طالب الناشطون الدولة بالتح ّرك سريعا ً إلنقاذ عسكريي الجيش اللبناني.

نداء إلى الس ّيد
بعدما استشهد الجندي الثاني في الجيش اللبناني عباس مدلج ،أطلق الناشطون على
موجه إلى السيد حسن
«تويتر» نداءاتهم بش ّتى الوسائل ،ومن ضمن هذه النداءات ،نداء خاص ّ
نصر الله .إذ أطلق الناشطون «هاشتاغ» «نداء إلى السيد» مطالبين من خالله السيد حسن نصر
الله بالتح ّرك سريعا ً للقضاء على «داعش» قبل أن يُفجع أهالي الجنود المخطوفين بمزيد من
الرؤوس ترسل إليهم مفصولة عن أجساد أبنائهم.
نال هذا «الهاشتاغ» أهمية كبيرة مساء السبت الماضي ،فتح ّول إلى «ترند» شارك فيه عدد
من الناشطين اللبنانيين ومن الدول المحيطة .وتر ّكزت النداءات على ضرورة دخول المقاومين
إلى جرود عرسال وتخليص لبنان من الخطر التكفيري الداهم .ومن أبرز التغريدات ،كانت تلك
التي تقول للسيد إنّ أبناءه في الجيش اللبناني يُذبحون راكعين وال سبيل لخالصهم إالّ بتدخل
من السيّد الذي أعاد للبنان كرامته في  ،2006وقدّم ابنه هادي شهيدا ً لحماية الوطن .وانتهت
معظم التغريدات بكلمة «أدركنا».

تــــكــــ ّررت صـــــور الــــــرؤوس
الــمــقــطــوعــة .بــاألمــس كـــان علي
السيد واليوم عباس مدلج .صور
تثير النفور والخوف ،وبالتالي
ال تحترم الــمــوت .صــور تقشعر
لها األبــدان و ُتذهب العقول .وفي
ك ـ ّل مــرة يُطلب من الجميع عدم
نشر هذه الصور احتراما ً لحرمة
الــشــهــداء واحـــتـــرامـــا ً لمشاعر
األهــل ،وخصوصا ً كي ال نساهم
بنقل ثقافة «داعــش» اإلجرامية
ومساعدة هذا التنظيم اإلرهابي
بالترويج ألعماله .إال أنّ مواقع
الــتــواصــل االجتماعي ،ومــع كل
حادثة ذبح ،تلتهب بهذه الصور
بطريقة جنونية ،ال بــل يفاخر
البعض بالتضامن مع الشهداء
عبر نشر صــورهــم ،ويــتــبــارون
بنشر صور أكثر تأثيراً.
طــريــقــة بــشــعــة فــي التنكيل
بالجثث وال أحــد يفهم أن هذه
الطريقة تخدم الــدواعــش الذين
يعشقون رؤيــة الـــدم .هنا نــداء
ورجــــاء مــن الــزمــيــلــة فــي «قــنــاة
الميادين» ضياء شمس بعدم الترويج لثقافة «داعش» والتوقف عن نشر الصور ،ووافقها البعض على رأيها،
فيما اعترض آخرون ،معتبرين أن هذه الوسيلة مهمة لنع ّرف الجميع على إجرام «داعش».
Post
كلنا يعرف إجرام «داعش» ،وكلنا نعرف أن هؤالء ال يعرفون معنى اإلنسانية وال يفقهونها ،يريدون م ّنا الترويج
إلجرامهم ويخضع البعض لسياستهم .لذا رجاء م ّنا أيضا ً بالتوقف عن ذبح الشهداء م ّرات عدّة ،والسماح بالتنكيل
بجثثهم .فليبقوا شامخين شموخ األرز وليظهروا ببزاتهم وخوذاتهم ،فهذا ع ّزهم وشرفهم.

عادة الموت
مــا عـــاد لــلــمــوت معنى وال
أهمية وال قدسية .فحتى اآلن،
لــم نشهد حـــدادا ً رسميا ً على
الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة عند
استشهاد جنودنا األبطال .صار
خبر االستشهاد يتصدّر عناوين
األخــبــار فــقــط .وكـــأن الــحــزن
ينتهي مع كلمة «ختام النشرة،
شكرا ً على حسن المتابعة»،
لــتــعــود دورة الــمــســلــســالت
واألغاني اإلعالنات والبرامج
الرخيصة كما قبل الخبر .أال
ّ
ضحى
يستحق الشهيد ومــن
ّ
بحياته ألجــل الوطن التوقف
عــن عــرض األغــانــي والــمــرح.
الحجة الدائمة أننا شعب يقاوم
بالحياة ،لكن لنقاوم بالحداد
على الشهيد ولو قليالً.

تغريدة

ما حصل السبت الفائت جريمة مر ّوعة ناتجة من التسوية السياسية المذ ّلة التي ال يزال
الجنود اللبنانيون يدفعون ثمنها .والمؤسف أن هذا حصل بعد تهديد الحكومة «داعش» ،ما
يعني أن هذه التنطيمات المدعومة من قبل البعض داخل الدولة اللبنانية لم تعد تأبه للتهديدات،
معتبر ًة نفسها األقوى.

ج ّراح الكتب

يُعرف الفنان النيويوركي برايان ديتمر بلقب «ج ّراح
الكتب» ،كونه يستخدم أدوات جراحية في نحت الكتب
القديمة ليح ّولها إلى أعمال فنية مذهلة .وتدمج أعمال
ديتمر المبتكرة بين لمسة الكالسيكية والفكرة العصرية،
ويستخدم الموسوعات والخرائط والمجلّدات ،ويح ّولها
إلى قطع فنية تقف العين أمامها طويالً.

نموذج ثالثي األبعاد لمدينة بطرسبورغ
ّ
مصغر
أُعجب السيّاح من ز ّوار مدينة بطرسبورغ شمال روسيا ،بنموذج
للمدينة في القرن الثامن عشر ،تكلفة صنعه حوالى  5ماليين دوالر أميركي،
على مساحة قدرها  1500متر مربّع.
ّ
مصغر لع ّمال المدينة ومزارعيها
ويحتوي النموذج على  25000نموذج
وسكانها ،و 1000مبنى ،وعلى طرق تمتد لـ 305أمتار ،وعشرين ط ّنا ً من
المياه في ثالثة عصور مختلفة ،من عهد بيتر األول حتى كاثرين الثانية.
وصنع نموذج المدينة بمقياس  ،1:87بوساطة الطباعة ثالثية األبعاد،
ويغطي النموذج بالكامل مساحة قدرها  1500متر مربّع ،كما يتض ّمن
ّ
مصغرة لسفن أثناء إبحارها في أوقات مختلفة من األيام والفصول
نماذج
ومناطق من مختلف الطبقات االجتماعية.
عنوان الفيديو :نموذج ثالثي األبعاد لمدينة بطرسبورغ
لمشاهدة الفيديو الــذهــاب إلــى الــرابــط التاليhttp://www. :
youtube.com/watch?v=aCDd7wlHiNU

«في مجال»؟!
سؤال جدّي طرحه المخرج
إيــلــي حبيب على الناشطين
في «فايسبوك» .ســؤال غريب
نوعا ً ما ّإال أ ّنه ذو أبعاد عميقة.
فما هي األمور الخمسة الجيّدة
فــي لــبــنــان؟ ث ـ ّمــة مــن لــم يجد
أمرا ً جميالً في لبنان ،وآخرون
تــضـ ّمــنــه قائمتهم القصيرة
القديسين والــجــيــش ودفء
العائلة وفــيــروز .وهــنــاك من
وجــد السؤال سهالً ،واإلجابة
عليه سهلة أيضاً ،فك ّل ما في
لبنان جميل وال أمــر بشعاً.
اختالفات كبيرة في اآلراء تظهر
تــشــرذم اللبنانيين ،فهم لم
يستطيعوا حتى االجتماع على
أجمل خمسة أمــور في لبنان،
والمضحك أنهم جميعا ً ينتقدون
التفرقة والطائفية.
Post
هناك أمور جميلة كثيرة في لبنان ،والتي ال يمكن أن ُتحصر في قائمة قصيرة.

