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مصنع
الظواهر
بيار أبي صعب

إذا لم يبق من بوش االبن
إال صورة واحدة في الذاكرة
ّ
العربية ،فهي تلك التي اقترنت
آخر عهده بحذاء منتظر
الزيدي .لقد دخل ذلك الحذاء
التاريخ مع  ،Wلكن من دون
صاحبه .بعد ساعة ّ
العز
القصيرة ،عاد الزيدي ليذوب
في كتلة غامضة اسمها
الشعب .كتلة «الناس اللي
تحت» ،ضحايا االضطهاد
واالستغالل واالستبداد
واالستعمار ،الذين ينساهم
ّ
كل ّ
مرة ،بعدما
التاريخ
استعار وجوههم واسماءهم،
ّ
ليوحي بأنه يراهم ويسمعهم
ويعترف بوجودهم .بعد
«الربيع العربي» املجهض،
ّ
تأكدنا مما نعرفه :التاريخ
الرسمي ،تاريخ املنتصر ،ال
يعترف باألبطال الطالعني
ّ
من صفوف الشعب… لكنه
في حاجة إليهم ملشاهد
املجاميع ،كما في األفالم
ّ
التاريخية في هوليوود،
ال ّبد من الكومبارس كي
يبدو االستعراض مقنعًا
ّ
ومؤثرًا .ترى كيف كان غي
دوبور ،أو بعده بيار بورديو
من زاويته النقدية ،ليدرسا
«مجتمع االستعراض» في
زمن ما بعد التلفزيون ،زمن
الويب  2.0ومواقع التواصل
االجتماعي؟ كيف نفلت من
هذا الوحش النهم الذي يلتهم
كل شيء ،دراكوال األزمنة
الحديثة يحتاج كل لحظة الى
دماء جديدة ،لكي تدور رحى
مطحنته العمالقة؟ ومن حني
آلخر يتفلت فرد من الجوقة،
ّ
يقف في الضوء فنصفق،
نبكي ،نغضب ،أو نضحك
أيضًا .تقول لنا اآللة الضخمة:
ّ
إنه الشعب ،فنتماهى معه.
منى ـ ـ «شاط آب يور ماوس
أوباما» ـ ـ البحيري ،هي اليوم
ذلك البطل .مواطنة «شعبوال»
وتحب
التي تكره أوباما ً
السيسي ،متأرجحة بني
«الروح الشعبية» وشعبويةّ
مقلقة ،صارت ملكة يوتيوب،
وممثلة «ثورة الهوامش»،
و… نجمة «منتدى اإلعالم
ّ
العربي» .لعلها نهاية االعالم
كما نعرفه ،في زمن «االعالم
املوازي» الذي ينشر «ظواهره»
أسرع من الضوء ،أسرع من
«الحقيقة».

«نجوم اللحظة» في زمن السوشال ميديا
نادين كنعان
ّ
ح � ��ل � ��ت امل � �ص � ��ري � ��ة م � �ن� ��ى ال� �ب� �ح� �ي ��ري
ال � �ش � �ه � �ي ��رة ب� �ت ��وج� �ي ��ه رس � ��ائ � ��ل إل ��ى
الرئيس األميركي باراك أوباما بلغة
إنكليزية ركيكة ،ضيفة على ال��دورة
ال� �ـ 13م��ن «م�ن�ت��دى اإلع�ل�ام ال�ع��رب��ي»،
ُ
ال ��ذي اخ��ت �ت��م أم ��س ف��ي دب ��ي .الخبر
ال � � ��ذي أع �ل �ن ��ه امل� �ن� �ت ��دى أخ � �ي � �رًا ع�ل��ى
ّتويتر ،وق��ع كالصاعقة بني َم��ن رأوا
أن�ه��ا ظ��اه��رة ج��دي��دة أف��رزت�ه��ا مواقع
ال�ت��واص��ل ،ومعترض على وجودها
الذي يرمي إلى السخرية منها.
وتعليقًا على ما تداوله الناشطون،
قالت رئيسة اللجنة العليا املنظمة
ل� �ل� �م� �ن� �ت ��دى م � �ن ��ى غ� ��ان� ��م امل � � � � ��ري ،إن
البحيري «ستحضر فقط ،لكنها لن
تشارك في جلسات املنتدى ،لكونها
ظ� ��اه� ��رة أف � ��رزه � ��ا اإلع� �ل� ��ام ال �ج ��دي ��د،
وجعلها نجمة ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن».
وق� ��د ح ��اول ��ت «األخ � �ب � ��ار» ال �ت��واص��ل
م��ع امل��ري م��ن دون ج��دوى ،فيما كان
هاتف البحيري مغلقًا.
بالفعل ،شاركت هذه املرأة األربعينية
ف��ي ال�ج�ل�س��ة ال�ت��اس�ع��ة م��ن امل�ن�ت��دى،
التي حملت عنوان «ث��ورة الهوامش
ــ تغير أجندات اإلعالم» .الندوة جرت
ب � ��إدارة اإلع�ل�ام �ي��ة امل �ص��ري��ة ج�ي�ه��ان
امل� �ن� �ص ��ور ،وب �م �ش ��ارك ��ة اإلع�ل�ام �ي�ي�ن
ال�س�ع��ودي داود ال�ش��ري��ان ،وامل�ص��ري
أي � �م� ��ن ال � �ص � �ي� ��اد ،ورئ� � �ي � ��س ت �ح��ري��ر
صحيفة «االتحاد» اإلماراتية محمد
الحمادي ،واملفكر املغربي عبد اإلله
ب �ل �ق��زي��ز .ت� �م� �ح ��ورت ال �ج �ل �س��ة ح��ول

«امل�ت��ون وال�ه��وام��ش» ،أي اإلعالميني
املحترفني ،وال�ن��اس ال��ذي��ن يعيشون
ع �ل��ى ال� �ه ��ام ��ش ،وي� �ح ��اول ��ون دخ ��ول
م�ج��ال االع�ل�ام ،كما ش�ه��دت تضاربًا
ف��ي اآلراء ب�ين امل�ش��ارك�ين .وتخللتها
أيضًا مداخلة ملنى البحيري ،دافعت
فيها عن نفسها في وجه االنتقادات
التي ُو ّجهت إليها.
ب � �ع� ��ض اإلع� �ل��ام � � �ي� �ي��ن ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي�ي�ن
امل � � �ش� � ��ارك� �ي��ن ف � � ��ي امل� � �ن� � �ت � ��دى أك � � � ��دوا
ّ
ل �ـ«األخ �ب��ار» أن «أم ن�س�م��ة» نجحت
ف� ��ي خ �ط��ف األن � �ظ� ��ار م� ��ن ك ��ل ن �ج��وم
اإلع�لام العرب ،ما أث��ار حفيظة جزءًا
منهم .ه��ؤالء أك��دوا خ�لال أحاديثهم
ّ
الجانبية أن الشعبية ال�ت��ي تحظى
ب�ه��ا ه ��ذه ال �س �ي��دة «دل �ي��ل ع�ل��ى م��دى
سهولة ّ
تحول األشخاص إلى نجوم
في هذا الزمن».
امل �س �ت �ش ��ارة اإلع�ل�ام� �ي ��ة واألس � �ت� ��اذة
ف � ��ي ك �ل �ي ��ة اإلع � �ل� ��ام وال � �ت ��وث � �ي ��ق ف��ي
ال �ج��ام �ع��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة س �ه ��اد ك�ح�ي��ل
ّ
رأت ف ��ي ح ��دي ��ث م ��ع «األخ� � �ب � ��ار» أن
ه � ��ذه ال� �ظ ��واه ��ر ل �ط��امل��ا اس �ت �ح��وذت
على اه�ت�م��ام ال �ن��اس ،لكن االخ�ت�لاف
يكمن اليوم ّفي «شكل الوسيط الذي
أص �ب��ح ي�ت�م��ث��ل ف��ي م��واق��ع ال�ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي» .الجمهور ه��و الثقافة
ال �س��ائ��دة ( ،)popular cultureوه��ذه
ال� �ث� �ق ��اف ��ة ت� �ف� �ه ��م األش � � �ي� � ��اء ب� �م� �ج � ّ�رد
ّ
م�خ��اط�ب�ت�ه��ا ب�ل�س��ان�ه��اّ .وأض��اف��ت أن
ما فعلته البحيري هو أنها ّ
«روجت
شعارًا عامًا لجمهور عامّ ،
معبرة عن
مخاطبة
أح�ل�ام الكثيرين منهم ف��ي
ّ
ب ��اراك أوب��ام��ا» .ك��ذل��ك لفتت إل��ى أن��ه

ّ
«علينا أال ننسى أن لكل شعار أبعادًا
ّ
سياسية وج�ه��ة تسيسه ،وتفتح له
أب� ��واب ال �ش �ه��رة .إل��ى ج��ان��ب ال�ت� ّ
�وج��ه
إل� ��ى أوب� ��ام� ��ا ،ت �ع��د م �ع ��ارض ��ة ام� ��رأة
محجبة لسياسة الرئيس اإلخواني
املعزول محمد مرسي سياسية بحد
ذاتها».
ّ
ف� ��ي زم � ��ن ت �ل �ف ��زي��ون ال � ��واق � ��ع ،ت ��وق ��ع
ال �ب��اح �ث��ون أن ي �ت �ح� ّ�ول ك ��ل شخص
إل ��ى ن�ج��م مل ��دة  15ث��ان�ي��ة ع�ل��ى األق ��ل.
أم� ��ا م ��ع ت �ل �ف��زي��ون خ� ��اص ج � �دًا م�ث��ل
ي ��وت� �ي ��وب ال � �ي� ��وم ،ف� �ب ��ات ي �م �ك��ن ألي
شخص أن ي�ك��ون نجمًا! ه�ن��ا ،تشير

أضحت الـ «نيوميديا» مصدرًا
للمعلومة بالنسبة إلى التلفزيونات
والصحف واإلذاعات
ّ
األك��ادي �م �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة إل ��ى أن كلمة
ن �ج��م أو ن �ج �م��ة ت �ع �ن��ي م ��ا ن �ج��م ع��ن
ال�ش��يء .و«م��ا نجم عن البحيري هو
ث��ورة وص ��ورة مصغرة ( )microعن
ص � ��ورة أك �ب��ر ( )macroت �ع� ّ�ب��ر عنها
ال �ب �ح �ي��ري ب �ل �س��ان �ه��ا ،أو ع �ل��ى األق ��ل
تحاكي سخريتها وت��داع��ب نكاتها
السياسية التي تخفف ،بدورها ،من
االحتقان العام».
م � �ب� ��دأ م� �س ��اه� �م ��ة وس � ��ائ � ��ل اإلع� �ل ��ام
ال�ج��دي��دة ف��ي صناعة ال�ن�ج��وم ،واف��ق
ع �ل �ي��ه االخ �ت �ص��اص��ي ف ��ي ال �ت��واص��ل
�ام اإلل �ك �ت��رون��ي،
االج �ت �م��اع��ي واإلع �ل � ّ
داود اب� ��راه � �ي� ��م ،ل� �ك ��ن ��ه ذه� � ��ب ن�ح��و
تحديد األس �ب��اب الكامنة وراء ذل��ك.

ّ
أك ��د اب��راه �ي��م أن امل �س��أل��ة ب� ��دأت قبل
زمن على يوتيوب ،فغيره من املواقع
ّ
حولت بعض األش�خ��اص إل��ى نجوم
ّ
إعالميني ،مشيرًا إل��ى ّ أن ج��زءًا منهم
مثلوا نماذج سيئة ألنهم استخدموا
لغة سوقية وبذيئة ،كبعض ّ
املدونني
ال��ذي��ن ت�ح� ّ�ول��وا إل��ى ن�ج��وم منتديات
إع �ل�ام � �ي� ��ة ع ��رب� �ي ��ة وع� ��امل � �ي� ��ة .ورأى
ّ
ّ
أن امل �ش �ك �ل��ة ت �ك �م��ن ف ��ي أن اه �ت �م��ام
ّ
ال�ن��اس يتركز على القضايا النافرة
وال �س �ل �ب �ي��ة ،ف �ي �ت �ح� ّ�ول أول� �ئ ��ك ال��ذي��ن
�رون ال� �ت ��اب ��وه ��ات إل � ��ى ن �ج��وم
ي� �ك� �س � ّ
مل �ج� ّ�رد أن �ه��م ي�س�ت�ط�ي�ع��ون م��ن خ�لال
ال � � �ـ social mediaق ��ول م��ا ال ي�ب��ث في
وسائل اإلعالم التقليدية.
ان� �ط�ل�اق ��ًا م� ��ن ه � �ن ��ا ،ع� � ��زى اب ��راه� �ي ��م
امل �ش �ك �ل��ة إل� ��ى «ع � ��دم إج� � ��راء وس��ائ��ل
اإلع�ل�ام التقليدية م��راج�ع��ة ألدائ �ه��ا،
وع ��دم ت�ع��ام�ل�ه��ا م��ع اإلع �ل�ام ال�ج��دي��د
ّ
ك�ع�ن�ص��ر م�ك� ّ�م��ل ل �ه��ا .ه��ي ل��م ت��وظ�ف��ه
لخدمة ال�ص��ال��ح ال �ع��ام ،ب��ل أصبحت
ّ
ت�س��ل��ط ال �ض��وء ع�ل��ى ال �ظ��واه��ر ال�ت��ي
ّ
ي �ف��رزه��ا وت�ح��ول�ه��ا إل ��ى ن �ج��وم» .من
هنا ،أضحى اإلع�لام الجديد أحيانًا
«م� �ص ��درًا ل�ل�م�ع�ل��وم��ة ب��ال�ن�س �ب��ة إل��ى
التلفزيونات والصحف واإلذاعات».
لكن مل��اذا تشد ه��ذه ال�ح��االت اهتمام
ّ
الجمهور؟ يرى ابراهيم أن املضمون
ال� � � � ��ذي ق � � ّ�دم� � �ت � ��ه ال � � �ش � ��اش � ��ات ط� � ��وال
ال�ف�ت��رة امل��اض �ي��ة ،وات�ب��اع�ه��ا سياسة
«ال �ج �م �ه��ور ع��اي��ز ك� ��دة» ،أس�ه�م��ا في
«تسطيح عقول الناس ،وبات املتلقي
جاهزًا الستقبال أي شيء ،حتى ولو
لم يكن ذا قيمة».

منتدى االعالم العربي ماذا عن الصحافة المكتوبة؟
دبي ــ ديانا سالمة
ستدخل ال ��دورة ال� �ـ 13م��ن «منتدى
اإلع � � �ل � ��ام ال� � �ع � ��رب � ��ي» ف� � ��ي دب� � � ��ي ف��ي
الذاكرة بال أدنى شك .املنتدى الذي
ح� �م ��ل ع � �ن � ��وان «م �س �ت �ق �ب��ل االع �ل ��ام
ي� �ب ��دأ م ��ن ه � �ن ��ا» ،ن ��اق ��ش م�ج�م��وع��ة
م��ن ال�ق�ض��اي��ا االع�لام �ي��ة امل�ل�ح��ة في
ظ� ��ل ال � �ظ� ��روف االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ت��ي
تشهدها البلدان العربية .تداعيات
م��ا يسمى «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» جعلت
ال� ��وس� ��ائ� ��ل االع�ل��ام � �ي� ��ة ت� �ق ��ف أم � ��ام
ام �ت �ح��ان ال �ص��دق �ي��ة وامل��وض��وع �ي��ة،
ولم تعد نشرة األخبار أو الصحيفة
ال��ورق �ي��ة م �ص��در امل �ش��اه��د ال��وح�ي��د
الستقاء الخبر ،إذًا ،ليس مستغربًا
أن ت �ك��ون ال �ث ��ورات ال�ع��رب�ي��ة امل�ح��ور
األساس للندوات التي أقيمت يومي
ال� �ث�ل�اث ��اء واألرب � � �ع� � ��اء ،ف �ي �م��ا ق� ��ادت
ال �ع �ن��اوي��ن ال ��ى ال��وض��ع ال ��راه ��ن في
امل �ن �ط �ق��ة امل �ح��اص ��رة ب��االن �ق �س��ام��ات
وال �ح��روب .ط��رح امل �ش��ارك��ون أسئلة
كبرى تطاول الحيادية ،املوضوعية،
واملهنية في ظل الوضع الذي يحمل
الكثير من االنقسامات بني االطراف
ال �س �ي��اس �ي��ة ض �م��ن ال �ب �ل��د ال ��واح ��د.
ورأى امل� �ح ��اض ��رون ف ��ي ال �ج �ل �س��ات
ّ
النقاشية أن الحالة االعالمية تعاني
اس �ت �ق �ط��اب األم � � � ��وال ،وع � ��دم ال �ت ��زام
امل��وض��وع�ي��ة ،مشددين على وج��وب
ال�ت��زام األخ�ل�اق املهنية ل��درء أخطار
االنقسامات التي ق��د يسهم االع�لام
ف ��ي ت �ع��زي��زه��ا أو ت �ك��ري �س �ه��ا .كلمة
االف�ت�ت��اح الخاصة باملنتدى ألقاها
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء امل� �ص ��ري
اب��راه�ي��م محلب ،ال��ذي أش��ار ال��ى ما

مع املخرجة اللبنانية صوفي بطرس في دبي
س � ّ�م ��اه «م �ح �ن��ة وف � ��رة امل �ع �ل��وم��ات»،
إذ ب � ��ات زخ � ��م م� �ص ��ادر امل �ع �ل��وم��ات
واالخبار عبر الشبكات االلكترونية
يتطلب فرزًا حقيقيًا.
وحملت الجلسات مشاركات من قبل

ساسة واعالميني مخضرمني ،سواء
ف��ي ال �ص �ح��اف��ة امل �ك �ت��وب��ة أو امل��رئ�ي��ة
أو املسموعة .وق��د رأى االعالميون
ّ
املشاركون أن تحديد التأثير بالرأي
ال �ع��ام ،ي�ج��ب أال يستند ال��ى م��واق��ع

ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،اذ ال ب��د من
اج � � ��راء م �س ��ح ح �ق �ي �ق��ي ل �ل �ت��أك��د م��ن
التأثير في الرأي العام.
أما حلول منى البحيري ضيفة على
امل �ن �ت��دى ،ف �ق��د أث � ��ار اس �ت �ي��اء بعض
االعالميني ،الذين عبروا عن آرائهم
ف��ي ال�ج�ل�س��ات ال�ج��ان�ب�ي��ة ،مشيرين
ّ
إل ��ى أن وج� ��ود ه ��ذه امل � ��رأة ال ي�ق��دم
ّأي إضافة إلى املنتدى ،وخصوصًا
أنها ليست صاحبة خلفية اعالمية،
ك �م��ا أن اس �ت �ض��اف �ت �ه��ا أت� ��ت ب�ح�ج��ة
الشهرة التي حصدتها عبر وسائل
ال � �ت� ��واص� ��ل االج � �ت � �م ��اع ��ي .األخ � �ي ��رة
ك��ان��ت كفيلة بجعل صاحبة عبارة
«شاط آب يور ماوس أوباما» نجمة
استوقفها كثيرون في دبي اللتقاط
الصور معها .البحيري تحدثت في
امل�ن�ت��دى ع��ن تعرضها للمضايقات
م��ن ق�ب��ل ك�ث�ي��ري��ن ،رأوا أن �ه��ا ت�ش��وه
اللغة االن�ك�ل�ي��زي��ة ،مشيرة إل��ى أنها
تتحدث بجرأة ال يملكها أكاديميون
وآخ��رون طالبوا بدخول الناتو الى
كانت
مصر في بداية الثورة .وسواء ّ
ضيفة ثقيلة أو خفيفة الظل ،اال أنه
ال يمكن التغاضي عن جرأة تملكها
البحيري مكنتها من قول ما يخشى
اعالميون كثر من قوله في ظل إعالم
تحكمه السياسات ورؤوس األموال.
أم � � ��ا امل � � ��وض � � ��وع ال � � � ��ذي ق � ��د ي �ش �غ��ل
ال � �ص � �ح� ��اف� ��ة امل � �ك � �ت� ��وب� ��ة ون ��اق� �ش� �ت ��ه
الجلسات ،فهو مدى سيطرة االعالم
االلكتروني واندثار املكتوب .الخبير
اال ّع�لام��ي روس داوس ��ون ذه��ب الى
ّ
توقع تخلي اإلم��ارات عن الصحافة
املكتوبة بحلول عام  ،2028واالتجاه
الى الصحافة االلكترونية فقط.

