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وقفة

خفة فايسبوك التي ال تحتمل
كاواباتا وفرويد والمالكمة
التايالندية ّ
ّ
بيار أبي صعب
كيف ك��ان ال�ع��ال��م قبل ف��اي�س�ب��وك؟ ال�س��ؤال
نستعيده لقياس املسافة الشاسعة التي
ت�ف�ص�ل�ن��ا ع ��ن م� ��اض ق ��ري ��ب ك ��دن ��ا ن�ن�س��ى
ُ
م�ل�ام �ح ��ه .وق� ��د ط � ��رح أم� ��س ف ��ي اج �ت �م��اع
«األخ � �ب � ��ار» ،ح �ي��ث ن��وق �ش��ت ،إل��ى
ت �ح��ري��ر ّ
ج��ان��ب م�ل��ف��ات ال��راه��ن ال �ح��ارق ،م��ن صيدا
إل��ى طرابلس وم��ن القصير إل��ى ال�ج��والن،
ق�ض� ّ�ي��ة غ��ري�ب��ة وج��دي��دة ـ�ـ�ـ «ط��ري �ف��ة» كدنا
نكتب لوال بعدها املقزز وامل��ؤذي ـــ تجمع
كل ّ
مكونات فيلم تشويق ناجح .الجميلة
وال ��وح ��ش ،ج �ن��س وأدب وس�ي�ك��ول��وج�ي��ا
وفضائح .في دور بيغماليون أستاذ في
ج��ام�ع��ة ألب �ن��اء األغ �ن �ي��اء ،وك��ات��ب م�ع��روف
ال ت�خ�ل��و أع �م��ال��ه م��ن اإلب��اح� ّ�ي��ة ال �خ�لاق��ة.
وط ��ال� �ب ��ة ب ��ري �ئ ��ة م� �ت� �ع ��ددة امل � ��واه � ��ب :م��ن

األدب إل��ى ال�ب��وك��س ال�ت��اي�لان��دي ،ف��ي دور
مسخ فرانكشتاين الذي ارت� ّ�د على خالقه.
اب�ن��ة التاسعة ع�ش��رة الطالعة م��ن طفولة
ملتبسة كما يبدو ،دخلت ذات يوم مخدع
أس �ت��اذه��ا ل�ت��وض� ّي��ب ال �ك �ت��ب ،ول ��م ت�خ��رج
م �ن��ه أب� � �دًا .ت �ق��ول إن �ه ��ا ل ��م ت �ك��ن ت �ع��رف ما
هو االغتصاب املعنوي حينذاك ،فوقعت
الستيني وتالعباته
ت�ح��ت ت��أث�ي��ر ال��رج��ل
ّ
ال �س �ي �ك��ول��وج� ّ�ي��ة .ي �ب��دو أن � ��ه س�ج�ن�ه��ا في
منزله الريفي املنعزل ،مثل صاحب ّاللحية
ال� ��زرق� ��اء .وال �ل��ه أع �ل��م! ه��و ي �ق��ول إن� ��ه آم��ن
بموهبتها وجعل منها كاتبة ،وأصدر لها
ثالث روايات بلغتني ،احتضنها وشملها
ب ��رع ��اي� �ت ��ه ،وش � ّ�ج �ع �ه ��ا ع �ل ��ى ال �س �ف ��ر إل ��ى
ّ
أميركية ،وكان فخورًا بها يذكرها
جامعة
ف��ي ح��وارات��ه ال�ص�ح��اف� ّ�ي��ة .ص��ار مستودع
ّ
الجنسية وأحقادها
أسرارها ومغامراتها

ال�ع��ائ�ل� ّ�ي��ة .ص ��ار م�ع��ال�ج�ه��ا ،ب� ّص�ب��ر وأن ��اة
ّ
ّ
النفسية ...يتلقى ،بصدره
يحل مشاكلها
ّ
الرحب ،مكاملاتها اليومية من أربعة أقطار
األرض.
ّ
ل �ك��ن ب�ط�ل�ت�ن��ا ف��ك��ت ال �س �ح��ر ذات ص �ب��اح،
ّ
ّ
وتعرفت
الشيطانية،
وتحررت من أالعيبه

خالل  24ساعة ،وجهت
االتهامات ودارت
المرافعات ...فهل
ننتظر حكم االعدام؟

ّ
ف�ي��ه ع�ل��ى «مغتصبها» وم�س�ت�غ��ل�ه��ا ،كما
جاء في روايتها املستوحاة على األرجح
م ��ن دراس � � ��ات ع ��ن ض �ح��اي��ا ال�ب�ي��دوف�ي�ل�ي��ا
وسفاح القربى .وبما أن القوانني في لبنان
غير مهيأة ،فقد ّقررت أن تثأر بيدها .على
صفحتها نشرت صورته« :مطلوب ّ
حيًا أو
ميتًا» كما في أفالم الكاوبوي ،مع اتهامات
ف�ظ�ي�ع��ة م�ن�س��وب��ة إل ��ى ض �ح� ّ�ي��ة م�ج�ه��ول��ة.
ّ
نسوية رصينة ،وم��ن دون أي
مجموعات
ت��دق�ي��قّ ،
عممت على صفحتها ملصق الـ
 ،Wantedوأص � ��درت ح�ك�م�ه��ا ع�ل��ى السيد
كواباتا .هنا استل كاتبنا لوحة مفاتيحه،
ونشر على صفحته مرافعة طويلة ،على
ّ
وتتحرش
مقام «هي التي كانت تطاردني
ب� � ��ي» ،ك ��اش �ف ��ًا اس � ��م ال� �ط ��ال� �ب ��ة ،وف��اض �ح��ًا
امل �س �ت��ور ،وم� �ه � ّ�ددًا ب ��امل ��زي ��د ...ال �ن �س� ّ
�وي��ات
س �ح�بن ال� �ص ��ورة ال �ت �ش �ه �ي� ّ
�ري��ة «الح� �ت ��واء

ّ
امل ��وق ��ف» ،ول �ي��س ألن امل �ت �ه��م ب� ��ريء ح��ت��ى
ّ
ّ
الضحية االفتراضية
إث�ب��ات العكس! أم��ا
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ق� ��د ق �ب �ل��ت ال� �ت ��واص ��ل م�ع�ن��ا
ش��رط ع��دم ذك��ر اسمهاّ ،
وزودت �ن��ا بوثيقة
ّ
ّ
فلسفية (الروابط على موقعنا)،
اتهامية ـــ
ف� �ص ��ارت خ � ��ارج ال �س �م��ع .ف �ي �م��ا ال�ج��ام�ع��ة
ال�ت��ي احتضنت ه��ذه امل�غ��ام��رة العاصفة،
م �ت �ح� ّ�ص �ن��ة خ �ل��ف ص �م��ت أب� ��ي ال � �ه� ��ول ،ال
ت �ع �ط��ي ت �ف �س �ي �رًا ع� ��ن أس � �ب� ��اب اس �ت �ق��ال��ة
األس�ت��اذ م��ن سلكها التعليمي .غير ّ
مهم،
ّ
قضية فايسبوك لن تقرأوا عنها في
هذه
الصحف املرموقة :في العالم االفتراضي،
خ�لال  ٢٤ساعة وبلغة شكسبيرّ ،
وجهت
االت�ه��ام��ات ،ودارت امل��راف�ع��ات وامل ��داوالت،
فهل ننتظر حكم اإلعدام؟
@PierreABISAAB

أكشاك

«المسيرة»
صوت القوات
بأسلوب
«األخبار»
ليا القزي
ع� � ��ادت «امل � �س � �ي ��رة» إل � ��ى ك �ن��ف «ال � �ق� ��وات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة» .امل �ج �ل��ة ال �ت��ي ت� �م � ّ�ردت على
قيادة معراب من خالل رئيسة تحريرها
ال �س ��اب �ق ��ة ف �ي �ف �ي��ان داغ� � ��ر ال� �ت ��ي رف �ض��ت
تسليمها لسمير جعجع عند خروجه من
السجن عام  ،2005أصبحت اليوم البوق
األول للحزب وتابعة للدائرة االعالمية
ال�ق��وات�ي��ة .ال�ي��وم ،تسلم ال��دف��ة الصحافي
في جريدة «الجمهورية» أمجد اسكندر
ً
بدال من داغر .في الطابق الثاني من أحد
أبنية منطقة أدونيس الكسروانية الذي
ّ
يضم مكتب موقع «القوات» االلكتروني،
يقع مكتب «املسيرة» أيضًا .املكان قديم
وال� �ج ��دران تفتقر إل ��ى ال �ط�ل�اء ،وامل�ق��اع��د
ّ
ح ��دّي ��دي ��ة .ك ��ل ش� ��يء ي��وح��ي ب � ��أن ال��زم��ن
ت� ��وق� ��ف ي � ��وم دخ � ��ل س �م �ي��ر ج �ع �ج��ع إل ��ى
ّ
ينفك اسكندر ّ
يردد أمام زائريه
السجن .ال
أن عمليات التأهيل ستبدأ .اض��اف��ة الى
ّ
تغيير الحلة االدارية ،ستشوب «املسيرة»
ع�م�ل�ي��ات ت��أه�ي��ل لصفحاتها وأب��واب �ه��ا.
ُ
س��ت�ق�س��م إل ��ى ش �ق�ين :س�ي��اس��ي وق��وات��ي،

العثرات
المالية
أمجد اسكندر
وس �ت �ت �ط��رق إل� ��ى م ��واض �ي ��ع اق �ت �ص��ادي��ة
ّ
يضم الشق األول
واجتماعية وثقافية.
�االت سياسية ،واالح��داث
تحقيقات وم�ق� ّ
اليومية .أم��ا الشق القواتي ،فهو ركيزة
«مجدها» .مطلوب
املجلة ستبني عليه
ّ
ل� �ه ��ذا ال �ق �س��م أن � ��اس ي �ت �ن��ف �س��ون ال� �ه ��واء
القواتي وتسري القضية في دمائهم .أما
والؤهم فمعرابي طبعًاّ .
يعبر هذا القسم
عن ص��وت «ال�ق��وات» ال��ذي كبتته االدارة
ّ
السابقة .وستحل «املسيرة» مكان املوقع
ّ
االلكتروني في ال��رد على أي خبر يطال
«القوات».
ال تيأس الدائرة االعالمية في الحزب من
ال� ّ
الحرب
�رد على امل�ق��االت التي تستعيد
ً
اللبنانية ودور «ال �ق��وات» ف�ي�ه��ا ،طالبة
ّ
(ال��دائ��رة) م��ن الصحافيني «ت�خ��ط��ي تلك

امل��رح �ل��ة ال �ت��ي ل��م ي�س�ل��م م�ن�ه��ا أح � ��د» ،أو
ع �ل��ى االق � ��ل «ول� � ��وج ال �ت ��اري ��خ م ��ن ال �ب��اب
ّ
�دف،
ال �ص �ح �ي��ح» ،أي ب��اب �ه��ا .ول �ه ��ذا ال �ه� ّ
ستستحدث امل�ج�ل��ة خ��ان��ة م�س� ّ�م��اة «ك��ن��ا
ه �ن��اك» ت ��روي «ح �ك��اي��ات أن ��اس ش��ارك��وا
في املعارك واعتقلوا وتستذكر الشهداء
وتضيء على النضاالت» على حد تعبير
أم �ج��د اس �ك �ن��در ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» .ل�ك��ن م��ا لم
يقله اسكندر لناّ ،
عبر عنه أم��ام طالبي
التوظيف حني قال «شبعنا الحديث عن
بشير الجميل ورفيق الحريري ورينيه
م�ع��وض ...لـ«القوات» شهداء يستحقون
ال �ت��ذك �ي��ر ب �ه��م واي �ف��ائ �ه��م ح �ق �ه ��م» .ك�م��ا
أن��ه م�ط�ل��وب أش �خ��اص ي�ص� ّ�ب��ون حقدهم
ع �ل��ى «ح� � ��زب ال � �ل� ��ه».ق� ��ال اس� �ك� �ن ��در أم� ��ام
ال�ص�ح��اف�ي�ين ال��ذي��ن ت �ق� ّ�دم��وا ل�ل�ع�م��ل في

املجلة« :نريد أسلوب جريدة «األخبار»،
لكن النفس يجب أن يكون قواتيًا» .هذا
ّ
م��ا ق��ال��ه لنا أي�ض��ًا« :تتحلى صحيفتكم
بحرفية معينة ومهنية ،ال يمكن ألحد
أن ينكرها ولو اختلف معها في املوقف
ّ
السياسي ،أيزعجكم أن نقلدكم؟».
ّ
ان �ط�ل�اق��ة «امل �س �ي ��رة» ب�ح��ل�ت�ه��ا ال �ج��دي��دة
س �ت �ك��ون ف ��ي ح ��زي ��ران (ي ��ون �ي ��و) امل �ق �ب��ل.
هي على موعد مع قرائها أسبوعيًا ،إذًا،
تنغلق القوات من خ�لال «املسيرة» أكثر
فأكثر ،فهي تتوجه فقط ال��ى جمهورها
ال� �ص� �غ� �ي ��ر ال� � � ��ذي ح� �ف ��ظ ع � ��ن ظ� �ه ��ر ق �ل��ب
م��واق�ف�ه��ا ،ف��إل��ى أي ح��د ستكون م��ؤث��رة؟
وه� ��ل س�ت�ت�م�ك��ن م ��ن ال �ص �م��ود ف ��ي ع��ال��م
ح �ي��ث ال ��رك ��ود ي�س�ي�ط��ر ع �ل��ى ال�ص�ح��اف��ة
الورقية؟

تواجه االنطالقة الجديدة لـ«املسيرة»
(تأسست عام  )1984عراقيل مادية عدة.
يقول أحد القواتيني الذين ّ
تقدموا بطلب
ّ
عمل في املؤسسة« :الواضح أنها كجميع
املؤسسات القواتية ،ال تملك مبلغًا معينًا
ّ
مرصودًا من أجل االنطالقة» .يفضل رئيس
تحرير املجلة أمجد اسكندر عدم التطرق
الى الشق املادي والى موضوع الديون التي
ورثها من املرحلة السابقة .يقول «هي
صفحة ُ
وطويت .املوضوع اليوم عند
املحامني» .أم��ا العقبة الثانية ،فهي
الخوف ال��ذي يختلج في الصحافيني من
أن يؤثر «العمل في مجلة ّ
مسيسة على
مسيرتهم املهنية الحقًا».

هنا القاهرة

فشل اإلخوان :اليوتيوب شاهد شاف كل حاجة
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
م�ق� ّ�دم برنامج ي��وم� ّ�ي يبدأ برنامجه على
ض��وء ال�ش�م��وع ،وزي��ر ال��ري��اض��ة العامري
املصري فاروق يهرب من مؤتمر صحافي،
ووزي� ��ر ال�ت�م��وي��ن وال �ت �ج��ارة ب��اس��م ع��ودة
يعاني م��ن انقطاع الكهرباء على الهواء
م �ب��اش��رة ،وف �ي��دي��و ال �ج �ن��ود امل�خ�ط��وف�ين
الذين تم تحريرهم أخيرًا في سيناء ،يثير
ال�غ�ض��ب .ه �ك��ذا ب��ات��ت م�ق��اط��ع ال�ي��وت�ي��وب
ّ
ّ
ال �س �ج ��ل ال �ي ��وم��ي ال � ��ذي ي � ��دل ع �ل��ى ف�ش��ل
ال��دول��ة امل �ص��ري��ة ال �ت��ي ت �ح��اول ال�س�ي�ط��رة
على االعالم ،لكن من دون جدوى.
م�ن��ذ ع ��ام  ،2009ت �ع��رض ق �ن��اة «أون .ت��ي.
ف��ي» ب��رن��ام��ج «م��ان�ش�ي��ت» (م��ن األح��د إلى
الخميس  )20:00ال��ذي يقدمه الصحافي
ّ
يهتم بقراءة
جابر القرموطي .البرنامج
أب � � ��رز م� ��ا ت �ن ��اول �ت ��ه ال �ص �ح ��ف ال � �ص� ��ادرة

صباح يوم الحلقة مع تعليقات االعالمي
العفوية التي ينقسم الجمهور .بعضهم
ّ
يرى أن القرموطي هو لسان حال املواطن
ال�ع��ادي وآخ��رون ي��ري��دون اعالميني طبقًا
ل�ن�م��اذج م �ح� ّ�ددة سلفًا ف��ي أذه��ان�ه��م .لكن
ح�ل�ق��ة ال �ث�ل�اث��اء امل ��اض ��ي م��ن «م��ان�ش�ي��ت»
شهدت بداية مختلفة ّ
تحولت سريعًا إلى
حديث ّ
رواد مواقع التواصل االجتماعي.
ب��دأ القرموطي حديثه للمشاهدين على
ض��وء ال�ش�م��وع ،منتقدًا بطريقة مبتكرة
ت �ك ��رار ظ ��اه ��رة ق �ط��ع ال �ك �ه��رب��اء ف ��ي امل ��دن
املصرية خ�لال األي��ام االخ�ي��رة ،واستمرار
ات � � �ه� � ��ام ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ل � �ل � �ن� ��اس ب� � � ��أن س� ��وء
ّ
ت��رش�ي��ده��م ل�لاس�ت�ه�لاك ه��و ال �س �ب��ب .ظ��ل
القرموطي يتناول قضية قطع الكهرباء
ألكثر من دقيقتني ،قبل أن تعود الكهرباء
إل� � ��ى االس � �ت� ��دي� ��و ب� �ع ��دم ��ا ت � �س� ��اءل م� �ق � ّ�دم
البرنامج «أي��ن ن��ور النهضة» ال�ت��ي وعد

بدأ المذيع جابر
القرموطي برنامجه
على ضوء الشموع

املسلمون؟ .قبل هذه الحلقة،
بها اإلخوان
ّ
ك ��ان ي��وت �ي��وب ق ��د وث � ��ق ل�ق�ط��ع ال �ك �ه��رب��اء
أث �ن��اء م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ل��وزي��ر ال�ت�م��وي��ن
وال�ت�ج��ارة وال�ق�ي��ادي ف��ي جماعة اإلخ��وان
امل �س �ل �م�ي�ن ب ��اس ��م ع � � ��ودة .وع� �ل ��ى امل� �ن ��وال
ن�ف�س��ه ،ت� ��داول امل �ش��اه��دون م�ق�ط��ع فيديو
ملؤتمر صحافي لوزير الرياضة العامري

ف��اروق انتهى قبل أن يبدأ ،بسبب هجوم
جمهور نادي «الزمالك» على مقر املؤتمر.
ل��م يتضمن الفيديو مشاهد الهجوم وال
ّ
املهاجمني ،وإن�م��ا رك��ز على ال��وزي��ر وهو
يحاول التواصل مع الحاضرين من دون
ّ
جدوى ،ثم يأتيه قائد الحرس ليخبره أن
ّ
فيرد
الجماهير الغاضبة دخلت القاعة،
ال��وزي��ر «ط � ّ�ب ه�ن�ع�م��ل اي� ��ه» ،ف�ي�ك��ون ال��رد
«اخ �ل��اء ي��ا ف �ن ��دم» .وب��ال �ف �ع��ل ف��ي أق ��ل من
ث��ان�ي��ة ،ي�خ��رج ال��وزي��ر م��ن ال �ب��اب الخلفي
للقاعة .إذا كانت املشاهد السابقة عكست
بشكل س��اخ��ر ف�ش��ل ال��دول��ة ف��ي السيطرة
األم�ن�ي��ة وت��وف�ي��ر ال�ك�ه��رب��اء ف��ي ب�ل��د السد
ّ
املحررين بعد
العالي ،جاء فيديو الجنود
اخ �ت �ط��اف دام اس �ب��وع��ًا ع�ل��ى ي��د ع�ن��اص��ر
إره��اب �ي��ة ف��ي س �ي �ن��اء ل�ي�ث�ي��ر امل ��واج ��ع في
نفوس أهل املحروسة .كان الخاطفون قد
ّ
سربوا مقطع عبر يوتيوب مدته دقيقتني،

ي�ظ�ه��ر ف�ي��ه امل�خ�ت�ط�ف��ون ال�س�ب�ع��ة وق ��د ت� ّ�م
رب ��ط أع �ي �ن �ه��م ي� � ��رددون أس �م��اء ه��م تحت
تهديد السالح .ثم ّ
وجهوا رسالة استغاثة
إلى الرئيس محمد مرسي بأن يفرج عن
ق �ي��ادات الجماعة االره��اب�ي��ة« ،ك�م��ا فعلت
اس��رائ �ي��ل وأف ��رج ��ت ع ��ن أل ��ف فلسطيني
مقابل الجندي االسرائلي جلعاد شاليط».
الفيديو الذي وصفته رئاسة الجمهورية
ـ �ـ ق�ب��ل ت�ح��ري��ر ال�ج�ن��ود ـ �ـ ب��امل�ش�ين ،ك��اد ّأن
ُيمنع من العرض التلفزيوني بحجة أنه
ّ
ّ
يحرض على العنف .لكن القرار لم تلتزم
ب��ه س ��وى محطتني ف�ق��ط ه�م��ا «أون .ت��ي.
ف��ي» و«ال�ح�ي��اة» ،فيما توالي عرضه عبر
قنوات أخرى ليثير غضب املصريني .رغم
ّ
أن الرابط األصلي للفيديو تم الغاؤه بعد
ف �ت��رة ق �ص �ي��رة ع �ب��ر إدارة ي��وت �ي��وب ،لكن
ال��وق��ت ك ��ان ك��اف �ي��ًا إلع � ��ادة ت�ح�م�ي�ل��ه عبر
الكثير من الروابط األخرى.

