 16ثقافة وناس • ميديا

االثنني  1أيلول  2014العدد 2382

وقفة

والمذهبية
نحو ميثاق إعالمي للتعاطي مع الجراد األسود
ّ
بيار أبي صعب
اك�ت�ش��ف وزي ��ر ال �ع��دل ال�ل�ب�ن��ان��ي ف �ج��أة ،أن
مجموعة من الشباب بادرت في بيروت إلى
ً
الدواعش .بدا جاهال أن
احراق علم التتار
ّ
ّ
التحرك العفوي الذي قض مضجعه جاء،
ق�ب��ل أس��اب �ي��ع ال «ب ��األم ��س» ،ض�م��ن ردود
الفعل على تراجيديا عرسال املخزية لكل
لبناني يحتفظ بشيء من االحترام لدولته،
وم ��ن اإلي� �م ��ان ب �م��ؤس �س��ات �ه��ا ،ل �ك��ن ع�لاق��ة
ال�ل��واء أش��رف ريفي بالزمن ليست خطية
ّ
ّ
ّ
وماورائية.
فلسفية
كرونولوجية ،بل
ّوال
ّ
إنه مثل كل #األشراف_ال_يتقاعدون رجل
مبادئ .وبما أن جدول أعمال معاليه ليس
ّ
م��زدح�م��ًا ه��ذه ّ
األي ��ام ،فقد ق� ّ�رر أن يتسلى
ّ
ً
ّ
قليال ،ويسلي معه مواطنيه ،أو يهيجهم
إذا ش �ئ �ن��ا أن ن �ك��ون د ّق �ي �ق�ي�ن« .اض �ب �ط��وا
ه � ��ؤالء امل� �خ � ّ�رب�ي�ن ،م ��دن �س ��ي ال �ق��دس� ّ�ي��ات،
ّ
نتخيله يصرخ
وأحيلوهم إلى املحاكمة»،
بأعلى صوته ،كما كان سيفعل أي انسان
ُ
وطني ورع ،طعن في إيمانه ووجدانه.
وك �م ��ا س �ه��ا ال � �ل� ��واء ط ��رط ��وف ع ��ن ت��اري��خ
االحتجاج في ساحة ساسني وظروفه ،فاته
أيضًا أن كالم الله في القلوب والعقول ،في
ّ
النيات والضمائر ،في األقوال واألعمال ،ال
على خرقة قماش ترمز الى تنظيم ارهابي
سيبتلع امل �ش��رق إن ل��م ت�ت�ك��ات��ف ال�ج�ه��ود
واالرادات إلب��ادت��ه كما ال�ط��اع��ون« .سهو»

قادة
الجنرال تفصيل استراتيجي ،وحدهم ّ ّ
املهم أنه
املحاور يفقهون أبعاده الخطيرة.
ً
ّ
ميتافيزيقيًا :هل اح��راق خرقة
فتح ج��داال
ّ
يعد جنحة في نظر القانون الريفيّ ،
ملجرد
أن ع�ب��ارات كتبت عليها تحيل إل��ى الدين
وااليمان؟ هذا املنطق وثني ،يا جماعة ،ال
ّ
التحرك
إيماني ،لكن األه� ّ�م من كل ذل��ك أن
ج��رى ف��ي األش��رف� ّ�ي��ة ،إذًا ه��ؤالء الشبان من
«النصارى» .يا لهوي! «نصارى» يحرقون
ّ
اسالمية .هكذا حركش «رجل الدولة»
رموزًا
ّ
الطائفية اآلسن ،كما فعل
البار في مستنقع
رف�ي�ق��ه ف��ي االت �ج��اه ال�ت�ن��وي��ري املستقبلي
االعتدالي نفسه باألمس ،إذ قال الليبرالي
ّ
األغر فؤاد السنيورة للمؤتمرين
العروبي
في فندق على خطوتني من ساحة ساسني
ّإياها« :أنتم أقرب ّ
إلي من والية الفقيه» .هذا
ّ
ّ
يسمى االع�ت��دال والوسطية في السياسة،
ّ
ملن يجهل املعايير الفكرية الجديدة للزمن
الداعشي.
ّ
قضية
ق�ب��ل أن ينغمس ال �ل��واء ري �ف��ي ف��ي
ّ
غامضة ج��دي��دة ،تتعلق ب��إح��راق صلبان
ه� ��ذه امل � � � ّ�رة (ح� �ت ��ى ال �ت �ح��ري��ض ال �ط��ائ �ف��ي
مكرر»!)ّ ،
يراعي قاعدة الـ «ستة ستة ّ
حرك
مشكورًا املشهد الفكري الراكد .فإذا بالطفل
امل�ع�ج��زة ن��دي��م ال�ج�م� ّ�ي��ل يستنكر االح ��راق
ّ
األشرفية» .وإذا
الذي ال يليق «بشيم أهل
ب�ن�ص�ي��ر األح � ��رار إب��راه �ي��م ك�ن�ع��ان يلبس
ع �ب��اءة دان �ت ��ون ،وي �ع �ل��ن :أن ��ا س��أداف��ع عن

«أبطال» ساحة ساسنيّ .باختصار البازار
ال �س �ي��اس��ي ال �ض� ّ�ي��ق ش ��غ ��ال ع �ل��ى ح�س��اب
ّ
الوطنية واالس�ت�ق��رار األه�ل��ي ،مع
اللحمة
م�ح��اول��ة خبيثة ل��رب��ط االره��اب �ي�ين بجزء
م��ن ال�ش�ع��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي .وال �ش �ع��ب مغلوب
أليس كذلك؟
على أمره كما نعرف جميعًا،
ّ
وسفاحو الزمن الوهابي لم يتأخروا في
ّ
قضية الرهائن .لم
دخول اللعبة ،ومذهبة
ّ
ّ
ال ،م��ا دام��ت الحياة السياسية اللبنانية
التافهة تسمح بذلك؟ ألم تسمعوا الناطق
ال��رس �م��ي ب��اس��م «ل �ب �ن��ان ال �ج��دي��د»؟ أع�ل��ن
�ري أن إط �ل�اق
م �س �ي��و م �ص �ط �ف��ى ال �ح �ج �ي� ّ
«ال� ��ره� ��ائ� ��ن امل �س �ي �ح �ي�ي�ن ت � ��أخ � ��ر» ب�س�ب��ب
أرأيتم؟ إما
الخرقة املحروقة في ساسني.
ّ
أن ال �ج �ن��رال ال ��رؤي ��وي ك ��ان ع�ل��ى ح ��ق ،أو
أن التنسيق على أت� ّ�م��ه ب�ين رف��اق السالح
الواحد…

الطفل المعجزة
الجميل يستنكر
نديم
ّ
اإلحراق الذي ال يليق
األشرفية»
«بشيم أهل
ّ

يبقى السؤال الشائك :أين اإلعالم اللبناني
من كل ذل��ك؟ كيف عساه ي� ّ
�ؤدي عمله فوق
ح �ق��ول األل � �غ ��ام ،م ��ن دون أن ي �ك��ون ب��وق��ًا
ل �ه��ذا امل �ح� ّ�رض ال��رخ �ي��ص ،أو ع�ل�ب��ة ب��ري��د
ل�ت�ل��ك ال�ج�م��اع��ة اإلج ��رام � ّ�ي ��ة؟ ع�ن��دم��ا قطع
تلفزيون «ال�ج��دي��د» ف��ي  ٣آب (أغسطس)
املاضي ،املؤتمر الصحافي ّ
لنواب الفتنة
ّ
الثالثة ،صفقنا بكل قوانا .قلنا :نعم! من
ح��ق االع �ل�ام  -ب��ل م��ن واج �ب��ه  -أن يختار
م��اذا ي�ق� ّ�دم وكيف ي�ق� ّ�دم��ه .ليت ه��ذا القرار
الشجاع وامل�س��ؤول يبقى ال�ق��اع��دة ف��ي كل
االعالم الرصني والجاد في لبنان في هذه
اللحظة العسيرة .اال يمكن اختيار الوقائع
التي ينبغي تقديمها ،والشكل الذي ّ
تقدم
ب��ه ،والتدقيق ال�ن�ق��دي ب�ه��ا ،وأخ��ذ مسافة
منها عند الضرورة؟
ي �س �ه��م ال� �ج ��زء األك� �ب ��ر م ��ن االع �ل ��ام ال �ي��وم
ّ
املهنية أو االث��ارة
ل�لأس��ف ،ب��داف��ع األم��ان��ة
ال�ش�ع�ب� ّ
�وي��ة أو امل��وق��ف ال�س�ي��اس��ي ال ف��رق،
ف ��ي ل�ع�ب��ة ال �ت �ه��وي��ل ،وت �ض �خ �ي��م االح� ��داث
واملواقف والتصريحات ،وترويج الخوف
ّ
والتعصب .وه��و بذلك
وال��ذع��ر واالن�غ�لاق
ـ�ـ�ـ رغ �م��ًا ع�ن��ه (إذا استثنينا امل �ن��اب��ر التي
ت �ك ��اد ت �ك ��ون م �ه� ّ�م �ت �ه��ا امل �ع �ل �ن��ة ال �ت��روي��ج
للفتنة والعنف والتعصب واالنحطاط) ـــ
ّ
موضوعيًا للجراد األسود
يصبح حليفًا
عنيفة
صور
هناك
منطقتنا.
الذي يتهدد
ّ
ال نريد أن ن��راه��ا ،وفيديوهات ع��دم بثها

ّ
ال ّ
يغير شيئًا في وعي املواطن وحقه في
املعرفة والوصول الى املعلومات ،ورسائل
ت��روي�ج� ّ�ي��ة أو ت�ح��ري�ض� ّ�ي��ة م��ن االره��اب�ي�ين
ينبغي أن ترمى في املهمالت ،أو أن تذاع
بالحد االدن ��ى ،وم��ن دون تطبيل وإط��ال��ة
وص � ��دارة ،وم��ع ن�ش��ر امل �ض��ادات ال�ح�ي� ّ
�وي��ة
امل �ن��اس �ب��ة .ه� �ن ��اك م� �م ��اآلت س �ي��اس �ي��ة ف��ي
ال� �ب ��رام ��ج ال � �ح � � ّ
�واري � ��ة ،وت� ��واط� ��ؤ م �ش �ب��وه
ً
م ��ع ال �س �ي��اس �ي�ين ب � ��دال م ��ن م�ح��اج�ج�ت�ه��م،
ّ
ّ
زحفطونية ،تشعر أي اعالمي
وسلوكيات
بالخجل .ه�ن��اك تحقيقات م�ي��دان� ّ�ي��ة نحن
ب �غ �ن��ى ع �ن �ه��ا ،إذ إ ّن� �ه ��ا ت �س �ه��م ف ��ي ح��ال��ة
ال �ت �ط �ي�ي��ف وال �ت �ش��ن��ج وال ��ذع ��ر وال��دع��اي��ة
الداعشية .مهزلة أبو ابراهيم كانت ّ
ّ
مطبًا
صغيرًا ليتنا نستخلص دروسه بصرامة.
ه ��ذه امل� � ّ�رة ن�ح��ن أم ��ام م��واج �ه��ة م�ص�ي� ّ
�ري��ة
ج ��دي ��دة م ��ن ن ��وع �ه ��ا ،س �ت �ح��دد وج ��ودن ��ا
ّ
وحريتنا ألجيال طويلة مقبلة .آن األوان
ً
ّ
 بدال من النشرات املشتركة ،الفولكلوريةـ�ـ�ـ أن ن�ل��زم أن�ف�س�ن��ا ون �ل��زم بعضنا بعضا
ب � �ق� ��واع� ��د ال� � �ح � � ّ�د األدن� � � � � ��ى ،ال � �ت� ��ي ت �ح �م��ي
االس� �ت� �ق ��رار وت �ح �م��ي ال �ج �م �ي��ع .آن األوان
لوضع ميثاق أخالقي ومهني ملزم ،ينبذ
ك��ل أش �ك��ال ال�ت�ح��ري��ض امل��ذه �ب��ي ،وي �ح� ّ�دد
ّ
كيفية التعاطي مع اإلره��اب واإلرهابيني.
ومن يخرج عنه يتم التعامل معه بصفته
ام� � �ت � ��دادا ل �ل �م �ش ��روع االن� �ح� �ط ��اط ��ي ال� ��ذي
يشتغل على إغراقنا في ليل عميم وطويل.

قريبًا على الشاشة

مهدي قانصو :هكذا سقطت «أسطورة» الميركافا
زكية الديراني
َع��رف املخرج مهدي قانصو كيف يختار
موضوعًا الفتًا يعالجه في فيلم وثائقي،
بأسلوب دقيق وبعيد من التكرار .بعيدًا
ّ
من األعمال التي تركز على املعارك التي
دارت ب�ي�ن ال� �ع ��دو االس ��رائ �ي �ل ��ي و»ح� ��زب
ال� �ل ��ه» ،أراد ق��ان �ص��و دخ� ��ول ال� �ص ��راع من
زاوي � ��ة ج ��دي ��دة .ه �ك��ذا ،ت �ط��رق إل ��ى والدة
امليركافا ونهايتها ف��ي الفيلم الوثائقي
ّ
«س �ق��وط األس � �ط� ��ورة» .ع �ن��وان ي� ��دل على
مضمونه بسهولة وال يحتاج إلى الكثير
م��ن ال�ت�ف�س�ي��ر .ت �ل��ك اآلل� ��ة ال �ح��رب �ي��ة ك��ا ّن��ت
رمزًا ّ
لقوة القوات االسرائيلية حتى أنها
س� ّ�م�ي��ت ب��ال�ـ «أس �ط��ورة» ف�ق��دت سطوتها
وه ��ال �ت �ه ��ا ب �ع ��د ح � ��رب  ،2006أص �ب �ح��ت
امل �ي��رك��اف��ا ال �ه��دف ّ
األول ل�ل�م�ق��اوم��ة ال�ت��ي
كتبت نهايتها في معارك وادي الحجير
(ج�ن��وب ل�ب�ن��ان)ّ ،
ودم ��رت ال�ع�ش��رات منها

في وقت قصير مع اللواء النخبوي ّ
املدرع
«.»401
ف��ي ه��ذا اإلط��ار ،تلفت ش�ي��راز حايك التي
ش��ارك��ت ف��ي إع� ��داد «س �ق��وط األس �ط��ورة»
ّ
إل��ى أن فكرة الفيلم كانت تجول ف��ي بال
املخرج منذ زمن ،فقد جمع مادة إعالمية
ع��ن امل�ي��رك��اف��ا ك��ان��ت كفيلة ب��إن�ج��از فيلم
ّ
م �ت �ع� ّ�دد األج � � ��زاء .وت �ل �ف��ت ح��اي��ك إل ��ى أن
أه� ّ�م وس��ائ��ل اإلع�ل�ام العربية واألجنبية،
وحتى االسرائيليةّ ،
خصصت حيزًا مهمًا
ف ��ي ن �ش ��رات أخ �ب��اره��ا وت �ق��اري��ره��ا ال�ت��ي
ت�س��اء ل��ت ع��ن س�ب��ب ه��زي�م��ة امل�ي��رك��اف��ا في
ع��دوان تموز .بعدما كانت رم�زًا للجيش
االسرائيلي ّ
تعرضت لدمار شامل ،فكلما
ازداد ت �ط � ّ�ور امل �ي��رك��اف��ا ،ك ��ان امل �ق��اوم��ون
ي � �ب � �ت � �ك ��رون س�ل��اح� ��ًا م� � �ت� � �ط � � ّ�ورًا ض� � ّ�ده� ��ا.
ي�ع��ود الفيلم الوثائقي س�ن��وات ع� ّ�دة إلى
ال��وراء ،ويلقي الضوء على الحروب التي
خاضتها امليركافا ،انطالقًا من اجتياحي

ريموت كونترول

دين ّ
التنوع

«امليادين»

الكوميديا ّ
القصة كلها

< 20:30

ي�س�ت�ض�ي��ف ب��رن��ام��ج «ك �ل �م��ة ح� ��رة» ال�ل�ي�ل��ة في
حلقة م�ب��اش��رة على ال �ه��واء ال�ن��ائ��ب البريطاني
ج ��ورج غ��ال��واي (ال� �ص ��ورة) ال ��ذي ت �ع� ّ�رض قبل
اي � ��ام الع � �ت� ��داء م ��ن ق �ب��ل ي� �ه ��ود م �ت �ط��رف�ين ف��ي
لندن.
م��اذا يقول غ��ال��واي بعد توقيفه بسبب إعالنه
منطقة ب��رادف��ورد منطقة خالية م��ن اسرائيل،
وكيف يتابع تضامنه مع فلسطني.

«روتانا أفالم»

< 21:30

تخصص «روتانا أف�لام» ليل اإلثنني من شهر
أيلول (سبتمبر) لعرض فيلم كوميدي .وتفتتح
تلك السهرات الليلة بـ «ظاظا» (إخراج علي عبد
الخالق) من بطولة هاني رم��زي .وفي االسبوع
الثاني من الشهر تعرض « Hدبووور» (إخراج
أحمد الجندي) ،وم��ن ثم تليه أف�لام« :همام في
ام�س�ت��ردام» و»ب��وش�ك��اش»ُ ،ليختتم الشهر مع
فيلم « شعبان الفارس

ً
 1978و  1982وصوال حتى التحرير عام
 2000ودور املقاومة في تدميرها .وتتابع
ّ
ح ��اي ��ك أن «س � �ق� ��وط األس � � �ط� � ��ورة» ي�ل�ق��ي
ال �ض ��وء ع �ل��ى خ �ط ��وات والدة امل �ي��رك��اف��ا،
وكيف ّ
تحولت إلى ّ
أهم أداة في الحروب،

ّ
وكذلك يركز املشروع على مراحل أجيال
امليركافا ،بدءًا من الجيل األول إلى الرابع
م�ن��ه ال ��ذي ّ
دم ��ر ف��ي ح ��رب  .2006ت��وض��ح
ّ
ح ��اي ��ك أن ال �ع �م ��ل ي �ن �ق �س��م إل � ��ى ج ��زء ي ��ن
ُي �ع��رض��ان األرب� �ع ��اء وال �خ �م �ي��س امل�ق�ب�ل�ين

ّ
يتضمن
على قناة «املنار» ( ،)22:30وهو
شهادات وتحليالت لخبراء عسكريني من
ّ
ويتحدث من مصر العقيد طلعت
روسيا.
مسلم الذي كان قائد اللواء  18خالل حرب
ّ
أك �ت��وب��ر  .1973وم ��ن ل �ب �ن��ان ي �ط��ل امل�ح�ل��ل
أن�ي��س ال�ن�ق��اش ،وال�خ�ب�ي��ر االس�ت��رات�ي�ج� ّ�ي
ال� �ع� �م� �ي ��د امل� �ت� �ق ��اع ��د ن� � � ��زار ع� �ب ��د ال � �ق � ��ادر،
والعميد املتقاعد أم�ين حطيط ،وغيرهم
من األسماء املعروفة في ذلك املجال .كما
ي�ح�ت��وي ال�ف�ي�ل��م م�ق�ت�ط�ف��ات م��ن ت�ص��اري��ح
لقادة عسكريني في الكيان العبري حول
رأيهم بمصير امليركافا ،ومن صحافيني
م ��ن ج ��ري ��دة «ي ��دي �ع ��وت أح ��رن ��وت» ح��ول
ّ
امل� ��وض� ��وع ن �ف �س��ه .ت �ش �ي��ر ح ��اي ��ك إل� ��ى ّأن
ّ
أرشيفي موثق
«سقوط األسطورة» عمل
لكل ما له عالقة بامليركافا.
«س� �ق ��وط األس� � �ط � ��ورة» االرب � �ع� ��اء وال �خ �م �ي��س
املقبلني  22:30على قناة «املنار»

