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ميديا

zoom

من أمل طالب إلى عبد الله عقيل
نجوم السوشال ميديا ينتشلون القنوات من كبوتها!

(دانيال بينوورث غراي ــ المملكة المتحدة)

زينب حاوي
فــي بــدايــة الـعــام املــاضــي ،خطا معظم
اإلع ــام املـحـلــي ،نـحــو خــاصـيــة الــدفــع
امل ـس ـب ــق مل ــواقـ ـع ــه اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة .بــن
ق ـنــوات فــرضــت عـلــى املـشــاهــديــن دفــع
مقابل مادي سنوي أو شهري ،وأخرى
فضلت الـتــريــث ،ورك ــزت هــذه الخدمة
عند الجمهور املنتشر خارج األراضي
اللبنانية ،أتــت هــذه الـخـطــوة فــي ظل
توسع شبكات «الستريمينغ» عامليًا
ع ـلــى رأسـ ـه ــا «ن ـت ـف ـل ـكــس» ،وتـمـتـعـهــا
ب ــاه ـت ـم ــام واسـ ـ ــع ،ال س ـي ـمــا م ــن قـبــل
الـشـبــاب .اعـتـقــدت ه ــذه الـقـنــوات أنها
ب ـهــذه ال ـخ ـط ــوة ،س ـت ـكــون ع ـلــى مـســار
التطور التقني الذي يحدث
واحد من
ّ
فــي الـعــالــم ويــوفــر للمشاهد محتوى
خاصًا ،يعمل على إنتاجه ،وال يكون
ضـمــن سـلــة ال ـبــرامــج امل ـعــروضــة على
ّ
ال ـشــاشــة .إال أن ال ـق ـنــوات ع ـجــزت عن
استنساخ هــذه التجربة ،أو اإلضافة
إليها ،نظرًا إلى غياب أي استراتيجية
عــن الـسـبــاق الـحــاصــل الـيــوم مــع عالم
ّ
اإلعـ ــام الـجــديــد وتـحــديــاتــه .عـلـمــا أن
ّ lbci
سجلت أخيرًا دخولها إلى تطبيق
«آب ـ ــل ت ــي فـ ــي» ك ــي ت ـح ـظــى بـمـتــابـعــة
ل ـش ـب ـكــة ب ــرام ـج ـه ــا وألرشـ ـيـ ـفـ ـه ــا إل ــى
جانب تطبيقها اإللكتروني الخاص،
فكانت أول قناة محلية تخوض هذا
الـ ـع ــال ــم ،ل ـت ـس ـت ـق ـطــب شـ ــرائـ ــح أوسـ ــع
خاصة من خارج لبنان.
إذًا بقيت تجربة  Pay tvعلى حالها،
ّ
في ظل تخبط آخر عصف بالشاشات،
من خالل طرحها برمجتها املوسمية

أك ـ ـ ــان فـ ــي الـ ـخ ــري ــف أو فـ ــي امل ــوس ــم
الــرمـضــانــي ،املحطتني الرئيسيتني
ال ـل ـت ــن ت ـت ــوق ــف ع ـنــده ـمــا ال ـق ـن ــوات
سنويًا ،لالستثمار وطــرح املنافسة.
ً
خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي م ـ ـثـ ــا ،طـغــى
ال ـن ـفــس ال ـتــرف ـي ـهــي ،وإن كــانــت هــذه
ال ـبــرامــج ،خــاصــة تـلــك ذات امليزانية
الـعــال ـيــة ،ق ــد تــراج ـعــت ع ــن الـشــاشــة،
بسبب ســوء األوض ــاع االقتصادية.
ّ
حتى إن الـبــرامــج السياسية دخلت
في لعبة الترفيه واإلبهار كجزء من
م ـحــاكــاة لـلـتـحــديــات ال ـتــي تفرضها
مشاهدة التلفزيون اليوم ،إلى جانب
ذه ــاب املـحـتــوى بأغلبه إل ــى منحى
اإلث ـ ـ ـ ــارة ،خ ــاص ــة ال ـج ـن ـس ـيــة ،ضـمــن
إطـ ــار ال ـب ــرام ــج «االج ـت ـمــاع ـيــة» على
وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص .ل ـجــأ الـتـلـفــزيــون
ّ
امل ـح ـل ــي إلـ ــى هـ ــذا امل ـ ـكـ ــان ،ب ــل عـ ــززه
أك ـثــر ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي ،ن ـظ ـرًا إلــى
الحاجة املاسة لالستقطاب ،في ظل
تراجع أعداد الجالسني أمام الشاشة
التقليدية.
ي ـ ـ ـضـ ـ ــاف إلـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ـ ـ ــر ل ـ ـجـ ــوء
الشاشات في السنوات األخيرة ،إلى
إدخــال عامل التفاعلية في البرامج،
عبر الطلب من املتابعني املشاركة في
الهاشتاغ الــذي تطلقه على تويتر،
أو ف ــي وضـ ــع تـعـلـيـقــات وآراء على
صفحات البرنامج ،وقــراءة بعضها
الهواء ،كي يشعر هؤالء أن لهم
على
ّ
مكانة ،وأنهم محط اهتمام وآراؤهم
لها وزن ،عدا إدخــال هذه اللعبة في
م ـســار املـنــافـســة مــع بــاقــي ال ـق ـنــوات،
واالتكاء على األرقام التي يحصدها

ال ـب ــرن ــام ــج ع ـل ــى الـ ـس ــوش ــال م ـيــديــا.
وإن كانت عالية ،فإننا نذهب هنا،
أوتوماتيكيًا إلــى وضــع تقييم عال
للمحتوى ،وهذا األمر طبعًا مخالف
ألي معيار مهني متبع.
ومـ ــذ ت ــوغ ــل ال ـق ـن ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،في
عالم املنصات االفتراضية ،ومحاولة
ت ـث ـب ـيــت ن ـف ـس ـهــا داخ ـ ـلـ ــه ،ووج ــوده ــا
بقوة لدى جمهوره الواسع ،الذي بات
ي ـق ـضــي م ـع ـظــم وق ـت ــه ع ـل ـي ـهــا ،وحـتــى
تستحوذ هــذه املــواقــع عـلــى يومياته
واهتماماته ،ظلت امليديا التقليدية،
حائرة في جزء منها ،خاصة في طرق
اس ـت ـق ـطــاب ال ـج ـم ـهــور .ك ــان ــت ال ـع ــن ـ
كما شهدنا في الفترة األخيرة ـ ـ على

«جعدنيستا» أو ناتالي عرفت
على إنستغرام بـ «الجعدنة»،
واالنتقاد بطريقتها الساخرة
«نجوم» سطعوا هناك ،واستجلبتهم
إلــى الـشــاشــة .أتــت بهم بعدما كـ ّـونــوا
رص ـي ـدًا م ــن امل ـتــاب ـعــن ،وأض ـح ــى من
امل ـجــدي ،االسـتـعــانــة بـهــم ،لــرفــع نسب
املشاهدة للبرنامج .أغلب هؤالء كانت
أدات ـه ــم األس ــاس ـي ــة ،هــواتـفـهــم الــذكـيــة
املحمولة ،وتحديدًا خاصية الفيديو
ونشره الحقًا على السوشال ميديا.
مــن مـلـيــارات املـشــاهــدات للفيديوات
التي يحظى بها املوقع األزرق يوميًا،
إلى تحميل موقع «غوغل» (خاصية
ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــو) ،ل ـ ـحـ ــوالـ ــى  300س ــاع ــة

ك ــل دق ـي ـق ــة ،ع ـبــر ال ـه ــوات ــف ال ـن ـقــالــة،
م ــن م ـق ــاط ــع ال ـف ـي ــدي ــو ،واس ـت ـح ــواذ
«يوتيوب» على أغلب املشاهدات عبر
الهواتف الذكية ،إلى جانب انضمام
أك ـث ــر م ــن  500ألـ ــف م ـش ـتــرك يــومـيــا
على شبكة فايسبوك ،تضحي هذه
املنصات قبلة الشاشات التقليدية.
نـتـحــدث ه ـنــا ،ع ــن ظ ــاه ــرة شهدتها
ال ـق ـن ــوات امل ـح ـل ـيــة ،ع ـبــر اسـتـضــافــة
هؤالء «النجوم» ،أو حتى تخصيص
ف ـق ــرات ثــابـتــة لـهــم ف ــي ال ـب ــرام ــج .في
ت ـشــريــن األول (أكـ ـت ــوب ــر) م ــن ال ـعــام
املــاضــي ،سجل أول ظهور للناشطة
أمـ ـ ـ ــل ط ـ ــال ـ ــب فـ ـ ــي بـ ــرنـ ــامـ ــج «ل ـ ـهـ ــون
وبــس» ( ،)lbciبعدما اشتهرت على
امل ـن ـص ــات ال ـت ـفــاع ـل ـيــة ،ع ـبــر سلسلة
ف ـي ــدي ــوات كــانــت تـنـشــرهــا للتعليق
بسخرية عـلــى مــواقــف يــومـيــة تثير
حـشــريــة امل ـتــاب ـعــن .فـيــديــو الـظـهــور
األول ل ـطــالــب ،سـجــل إل ــى اآلن نحو
مـلـيــونــي م ـشــاهــدة ع ـلــى فــايـسـبــوك.
ســأل ـهــا وق ـت ـهــا ه ـش ــام حـ ـ ــداد« :أدي
عندك فولورز (متابعني)؟» ،فأجابته
مـ ـم ــازح ــة 21« :ألـ ــف ق ـب ــل ال ـح ـل ـقــة».
بـمـعـنــى أن ال ــرق ــم سـ ـي ــزداد تـلـقــائـيــا
بعد ظهورها على الشاشة .استثمر
ح ــداد فــي مــوهـبــة الـشــابــة البقاعية،
وخصص لها أسبوعيًا فقرة ثابتة
ّ
تـعــلــق فـيـهــا عـلــى األح ـ ــداث بطريقة
ســاخــرة .هـكــذا وعــدهــا فــي ظهورها
األول ب ــأن ــه «س ـي ـط ـي ــر م ـع ـه ــا عـلــى
التلفزيون» .وبالفعل ،اكتسبت طالب
شـهــرة إضــافـيــة عـلــى  ،lbciوحظيت
بعض فيديواتها بمشاهدات فاقت

امل ـل ـي ــون .ط ــال ــب ال ـت ــي ل ــم ت ـس ـلــم من
حمالت شـعــواء ،سيقت بحقها بعد
ثالثة أشهر من انطالقتها في «لهون
وبــس» ،وانتقدت على عدم إجادتها
للهجة البقاعية ،حظيت في املقابل،
بــانـتـشــار واس ــع ،أوصـلـهــا إل ــى عالم
الغناء واالسـتـعــراض وإن كــان على
ن ـطــاق ض ـيــق .فـفــي الـشـهــر املــاضــي،
ط ـ ــرح ـ ــت أغ ـ ـن ـ ـيـ ــة «بـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ــو» ع ـلــى
«أن ـغ ــام ــي» ،وصـ ـ ّـورت كليبًا غنائيًا
ع ـلــى م ــوق ــع «م ـس ـت ـق ـبــل ويـ ـ ــب» ،إلــى
جــانــب بــاقــي نـشــاطــاتـهــا املـســرحـيــة.
ومن طالب إلى عبد الله عقيل ،الذي
تتقاطع قصته معها ،مع فــوارق في
الخلفية الثقافية ،وتقديم املحتوى.
ع ـق ـيــل ،ال ـ ــذي ق ــادت ــه امل ـص ــادف ــة إلــى
ان ـت ـش ــار ف ـي ــدي ــو ل ــه ي ـح ـكــي ف ـي ــه عــن
مجموعة نساء في إحــدى الحافالت
املـتــوجـهــة إل ــى ال ـج ـنــوب ،وص ــل إلــى
عــالــم الـشـهــرة ،وانـتـقــل مــن فيديوات
خــاصــة كــانــت يـبـثـهــا عـلــى صفحته
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،إلـ ـ ــى ع ــال ــم ال ـت ـل ـف ــزي ــون.
ظ ـه ــر ع ـق ـيــل مـ ـ ــرات عـ ــدة ف ــي ب ــرام ــج
مــن ضمنها «ل ـهــون وبـ ــس» ،و«ه ــوا
الـ ـح ــري ــة» ( ،)lbciوأضـ ـح ــى وج ـهــا
معروفًا ويحظى بمئات املشاهدات
والـ ـتـ ـف ــاع ــل ع ـل ــى ص ـف ـح ـت ــه ،خــاصــة
تـ ـل ــك امل ـس ـج ـل ــة ب ـش ـك ــل ح ـ ــي (الي ـ ــف
ستريمينغ).
ّ
على  ،mtvوتحديدًا «منا وجر» ،شهد
األخ ـي ــر اسـتـقـطــابــا ل ــوج ــوه مشابهة
ملعت على مواقع التواصل ،منها من
حـظــي بــاسـتـضــافــة ظــرفـيــة ،وآخ ــرون
حـ ـج ــزوا ل ـهــم م ـكــانــة ف ــي ال ـبــرنــامــج.
نــذكــر هـنــا ،استضافة «جعدنيستا»
أو ن ــات ــال ــي ال ـت ــي ع ــرف ــت ع ـلــى مــوقــع
«انستغرام» ،بـ «الجعدنة» ،واالنتقاد
بطريقتها الساخرة .هذه املرأة حظيت
ب ـ ــ 15دق ـي ـقــة م ــن م ـســاحــة ال ـبــرنــامــج
وق ـت ـهــا ،ألج ــل الـتـعــريــف عـنـهــا ،وعــن
أهداف حسابها الخاص ،الذي إن نظر
املـتــابــع ل ــه ،يـجــد أنـهــا تـضــع بريدها
اإللكتروني وعنوانًا لها في حال أراد
أحــدهــم أو أي شــركــة االسـتـثـمــار بما
تحظى به من متابعات (أكثر من 200
ألف متابع على انستغرام) .البرنامج
عـ ـيـ ـن ــه خـ ـص ــص ف ـ ـق ـ ــرات ث ــابـ ـت ــة مــع
ناشطني و«نجوم» من عالم التواصل
االجتماعي ،أمثال وسام كمال (فقرة
«تـلـفــزيــون أخــت املـنـطــق» الـســاخــرة).
كمال عرف على حسابه الخاص على
«يويتوب» بفيديوات ساخرة ،حظيت
ُ
بمشاهدات عالية .استجلب إلى عالم
ال ـت ـل ـفــزيــون ،ل ـي ـجـ ّـر ه ــذه األرقـ ـ ــام إلــى
«منا وجر» .وإلى جانب وسام كمال،
أتى أندريه الصايغ ،في فقرة ساخرة
أيضًا (تفوق الثماني دقائق) ،ضمن
 good dealمع «منا وجر» ،كما قال في
إحدى املرات.
الجامع املشترك بني هؤالء السخرية،
وم ـج ـي ـئ ـه ــم مـ ــن م ــوطـ ـنـ ـه ــم األصـ ـل ــي
الـ ـس ــوش ــال مـ ـي ــدي ــا ،وتـ ـح ــديـ ـدًا عــالــم
ال ـف ـيــديــوات ال ـحـ ّـيــة وامل ـس ـج ـلــة .لـجــأت
ال ـ ـشـ ــاشـ ــات إلـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ــؤالء ،بـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
ّ
أي ت ـقـيـيــم ألع ـمــال ـهــم ع ـلــى الـصـعـيــد
امل ـه ـن ــي ،رغ ـب ــة بـ ــأن ت ـح ـظــى ب ــدوره ــا
ب ـن ـســب مـ ـش ــاه ــدات ع ــالـ ـي ــة ،ف ــي زم ــن
ه ـج ــران ال ـشــاشــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،وب ــروز
الـفـيــديــو كــاعــب أس ــاس ــي ومــؤثــر في
عــالــم اإلعـ ــام ال ـجــديــد .ه ـكــذا ،أدخـلــت
فقرات ثابتة إلى برامجها ،وبالتأكيد
أدخلت معها إشكاليات حول صناعة
امل ـح ـت ــوى ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي ،وأث ـ ـ ــره عـلــى
الجمهور .محتوى آت فــي األصــل من
ع ــوال ــم هـجـيـنــة ،تـعـتـمــد ع ـلــى م ـبــادئ
الـتـفــاعـلـيــة ،وال ـف ــوري ــة ،وح ـتــى غـيــاب
أي معيار قــد يتقاطع مــع التلفزيون
ودوره ومسوؤليته االجتماعية على
وجه الخصوص.
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خارج ّ
في كتابه الشهير «حول الحرب والسالم لدى الحيوانات والبشر» ،يقول نيكوالس تنبرغن إن األسلحة بعيدة المدى ّ
النص
حررت اإلنسان من غرائزه
ّ
العدوانية .ذلك أن القتلة والجنود لم يعودوا مضطرين للقتل بأنفسهم دائمًا .انطالقًا من هنا ،من الطبيعة العدوانية التي يتسم بها االحتالل اإلسرائيلي ،ومن
زاوية ضيقة في الجانب اللبناني ،يمكن فقط النظر إلى الجدار الذي يبنيه الستحالة النظر عبره

الجدار على الطريق من العديسة إلى كفركال :عنف تاريخي طويل
أحمد محسن
فــي الـســابــع مــن أي ـلــول (سبتمبر) من
ال ـع ــام ال ـفــائــت ،وف ــي مـثــل ه ــذه األي ــام
تقريبًا ،الحظت «النهار» اللبنانية ،أن
جــرافــات إسرائيلية تنشط على «تلة
مشرفة من لبنان» .وكــان صعبًا على
ما يبدو على املحرر ،تحديد التلة أو
الـقــريــة اللبنانية فــي الـجـنــوب ،ألنها
بعيدة عن «املــركــز» .يتابع الخبر...« :
فــي بـنــاء ج ــدار شــاهــق يفصل الــدولــة
ال ـع ـبــريــة ع ــن ح ــزب ال ـل ــه ف ــي الـجــانــب
ً
اآلخر من الحدود» .وإذا سلمنا جدال
استحالة تــأكــد «الـنـهــار» مــن األصــول
العبرانية لــدولــة االحـتــال بصيغتها
ال ـتــي قــامــت عـلـيـهــا ،وضـ ــرورة تجنب
املصطلح من دون الحاجة لالستعانة
ب ـم ــؤرخ م ــن وزن إري ــك ه ــوب ــزب ــاوم أو
ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ب ـش ـل ــوم ــو سـ ــانـ ــد ،يـبـقــى
ال ـ ـسـ ــؤال «ال ـ ــوج ـ ــودي» عـ ــن االك ـت ـف ــاء
ب ـن ـقــل ال ـخ ـب ــر ع ـل ــى مـ ـق ــاس ال ـس ــردي ــة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،أي فـ ـص ــل «ال ـ ــدول ـ ــة»
(املكونة من مستعمرين ومستوطنني
ومحتلني) عن «حزب الله» .ما نفهمه
من الخبر ،بالصيغة التي تنقله فيها
الصحيفة العريقة ،من دون أي تدخل،
عن وكالة الصحافة الفرنسية ،أن ثمة
دول ــة تـقــوم ب ــإج ــراءات احـتــرازيــة ضـ ّـد
منظمة مسلحة .أما السكان ،فيختفون
مــن الخبر ،كما يـحــاول الـجــدار نفسه
محوهم من الحقيقة .الـجــدران ليست
اسمنتية دائـمــا ،لكن مــا نتحدث عنه
ه ـنــا ه ــو االس ـم ـن ــت .ورغـ ــم ك ــل ش ــيء،
الطقس في بلدة العديسة جنوب لبنان
هادئ مثل البلدة نفسها .الجبال هي
الجبال تلتقي بأنصافها في الجانب
الـفـلـسـطـيـنــي م ــن ال ـح ــدود ب ــا تكلف،
والسماء للجميع .لكن ّ
تخيل الجدار
ل ـيــس ك ــال ــوق ــوف خ ـلــف الـ ـج ــدار حيث
ت ـت ـقــزم ال ـ ــروح وت ـت ـض ــاءل .وال ـحــديــث
عن انقطاع الهواء ليس مثل انحسار
املرصوفة في
الرئتني .كتل االسمنت ً
الـ ـص ــور ت ـب ـقــى م ــرص ــوف ــة ف ــي ص ــور،
ولـكـنـهــا ع ــن ق ــرب تــرصــف ف ــي الـقـلــب.
الساكنون أقاموا تسوية بينهم وبني
أنفسهم وبــن بعضهم على ما يبدو،
قضت باالكتفاء باالعتراض .فالجدار
عمليًا يأخذ حصتهم من البصر ومن
املكان ،لكن يجوز االفتراض أنهم أقل
قلقًا مــن الفلسطينيني فــي الضفة أو
في غزة.

ً
ف ــي قـلـبـهــا تـشـعــر ال ـج ـبــال ن ـيــابــة عن
السكان املعزولني ،بشدة فتك الجدار
وق ــدرت ــه ع ـلــى ت ـلــويــث امل ـك ــان .ال ـجــدار
أي ـضــا مـحــاولــة للتعبير عــن ُ
السلطة
ع ـلــى ن ـحــو م ـت ـط ــرف .وه ـ ــذا ال ـت ـطــرف
يــاقــي وصـفــا طبيعيًا فــي مــا تسميه
آنا آرنــدت «الجميع ّ
ضد الــواحــد» ،أي
تحويل اآلخر إلى «واحد» واالحتفاظ
بـ ـق ــدرة «ال ـج ـم ـي ــع» امل ـت ـم ـث ـلــة بــالـبـنــاء
وال ـت ـح ـصــن .لـكــن امل ـف ــارف ــة ،أن آرن ــدت
نفسها ّ
تنبه إلى أن العنف يصير في
أوجه عندما ينطلق من شعار «الواحد
ض ـ ـ ّـد ال ـج ـم ـي ــع» .وهـ ـ ــذا ال ـ ــواح ـ ــد ،هــو
املحاط بني جــدران ستة ،حيث يصير
األك ـث ــر عـنـفــا ،مـهـمــا ح ــاول نـقــل عنفه
إل ــى اآلخ ــري ــن .ال ـع ـنــف الـ ــذي تـتـحــدث
عنه آرن ــدت ،إلــى حـ ٍّ ًـد كبير هــو عنف
اإلسرائيليني ،خاصة أن هذا الصنف
الــره ـيــب م ــن الـعـنــف لـيــس مـتــاحــا من
دون اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام مـ ـت ــوات ــر وم ـس ـت ـم ـ ّـر
ألدوات القمع ،طاملا أننا نتحدث عن
الجدار .والعنف ،دائمًا حسب آرنــدت،
يقترن ب ــأداة إنـتــاجــه .وه ــذه األدوات،
ه ــي أدوات مـصـمـمــة لـتـتـجــاوز الـقــوة
وال ـقــدرة ،لتأخذ مكانها فــي النهاية.
ال ـج ــدار عـنــف خــالــص .والـعـنــف ليس
جيوسياسيًا أو تبسيطيًا لــدرجــة أن
يكون أمنيًا وحسب.

يتحدث أنطوني جيدنز عن العالقات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة اآلخ ـ ـ ـ ــذة فـ ــي ال ـت ـش ـعــب
ح ــول ال ـعــالــم« .ت ـمــدد ال ـعــاقــات» :هــذا
مــا يـحــدث فــي بـقــع صـغـيــرة وم ـحـ ّـددة
إل ـ ــى ب ـق ــع أكـ ـب ــر م ـن ـهــا وأب ـ ـعـ ــد ع ـن ـهــا.
ل ـي ــس ضـ ــروريـ ــا ال ـت ــذك ـي ــر ب ـ ــأن ت ـمــدد
العالقات ال يعني «تطبيعها» .ورغم
أن األن ـ ـتـ ــروبـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــن ي ـع ـت ـق ــدون
أن أوضـ ـ ــح ت ـف ـس ـيــر ل ـن ـظــريــة ج ـيــدنــز
يتمظهر فــي الـعــوملــة ،لـكــن «تـجــريــب»
نـظــريــة الـســوسـيــولــوجــي الـبــريـطــانــي
في حقل جيوسياسي كالجدار ،يبدو
أمـرًا مغريًا .بمعنى ما ،السعادة التي

يتحدث اإلسرائيليون عن
«األمن» وفي خطأ شنيع ،تكاد
معظم اآلراء حتى في بالدنا أن
تتبنى هذه السردية
ي ـس ـب ـب ـهــا ال ـ ـجـ ــدار مل ـن ـت ـع ـلــي األح ــذي ــة
ال ـض ـخ ـم ــة وامل ـت ـح ـص ـن ــن فـ ــي ن ـق ــاط
مرتفعة مــع مـنــاظـيــرهــم ،وعـبــر عالقة
سببية واضحة ،واشتراك عدة عوامل،
هو تعاسة املسجونني خلف الجدار.
من املتوقع ،حسب طموحات االحتالل
أن يمتد الجدار بعد االنتهاء من بنائه

عـلــى مـســافــة  130كـيـلــومـتـرًا ،أي على
ط ــول ال ـح ــدود .لـيــس فـقــط مــن قريتي
العديسة أو من مركبا الوديعتني ،بل
من أي زاويــة تنظر إلى كتل اإلسمنت
ال ـ ـض ـ ـخ ـ ـمـ ــة ،س ـ ـي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز امل ـ ــوض ـ ــوع
الـ ـفـ ـك ــرة امل ـع ـل ـن ــة عـ ــن األم ـ ـ ـ ــن .يـتـعـلــق
األم ــر بــالـسـيـطــرة والـتـحـكــم ،بتحويل
أنـظـمــة املــراق ـبــة إل ــى حــالــة ثــابـتــة .بني
الجنوب والجليل الفلسطيني املحتل،
يـتـحــدث اإلســرائ ـي ـل ـيــون ع ــن «األمـ ــن».
وف ــي خـطــأ شـنـيــع ،تـكــاد معظم اآلراء
حـتــى فــي بــادنــا أن تتبنى الـســرديــة
اإلســرائـيـلـيــة .لكن الـجــدار نفسه لديه
وظـ ـيـ ـف ــة الـ ـ ـع ـ ــزل ف ـ ــي غـ ـ ـ ــزة ،وال ـس ـط ــو
والقضم في الضفة ،وهــو في األماكن
امل ـت ـب ـق ـيــة م ـح ــاول ــة ل ـت ــأك ـي ــد الـ ُـس ـل ـطــة
ً
وليس دليال إلى االنعزال .واألمر ليس
ً
مستقال عــن الطبيعة الكولونيالية،
ألن األخيرة وفي سياقاتها املتعددة،
ضـمـنــت لــأقـلـيــة مــن الـسـكــان التحكم
بالعالم عبر احتكار القوة ،من دون أي
مشاركة .االستمرار في إنكار الطبيعة
القاسية للجدار وادعاء إمكان العيش
ً
معه ،ليس دليال سوى على الخضوع.

العالقة مع الماضي
م ــن ال ـنــاح ـيــة الـعـمـلـيــة ،الـ ـج ــدار ال ــذي
ن ـ ـت ـ ـحـ ــدث ع ـ ـنـ ــه م ـ ـص ـ ـنـ ــوع م ـ ـ ــن ك ـت ــل
(مروان طحطح)

عنف الواحد ّ
ضد الجميع

لـ ـلـ ـج ــدار وظ ــائ ــف مـ ـتـ ـع ــددة .آل ـ ــة قـتــل
خلفها
يستخدمها االحتالل متحصنًا ُ
بمسافات بعيدة .وألن االسمنت غ ِرز

خــرســانـيــة تــرتـفــع تـسـعــة أم ـت ــار .ثمة
أن ــابـ ـي ــب ن ــات ـئ ــة مـ ــن ه ـي ـك ـلــه ال ـك ــري ــه،
يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـه ــا االحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــال إلض ـ ــاف ـ ــة
الكاميرات الكريهة وأجهزة التحسس
ال ـكــري ـهــة ،ك ـمــا ي ـض ــاف إل ـي ــه األس ــاك
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة والـ ـ ـف ـ ــوالذي ـ ــة ال ـك ــري ـه ــة
أيـضــا .لكن مــن الناحية السيميائية،
رب ـم ــا ال ي ـك ــون األمـ ـ ــر سـ ــوى تـصـفـيــة
حسابات مع املاضي .ليس بالضرورة
أن ي ـكــون الـ ـج ــدار حـنـيـنــا إل ــى أس ــوار
أريحا .ربما يكون صورًا مقتطعة من
التاريخ الحديث ،من فظاعات النازية،
ال ـت ــي خ ـل ــف ج ــدرانـ ـه ــا ال ـع ـم ــاق ــة فــي
الغيتوات ُس ِحقت األص ــوات وحدثت
ً
جرائم كبرى .قد يكون غريبًا فعال أن
يكون الـجــدار انـتـصــارًا للتاريخانية،
باملعنى الــذي يتحدث عنها فريدريك
جـ ــام ـ ـسـ ــون ،ب ــوص ـف ـه ــا عـ ـك ــس عـ ــودة
إل ـ ـ ــى امل ـ ــاض ـ ــي وتـ ـ ـك ـ ــاثـ ـ ـرًا ل ـ ــإح ـ ــاالت.
عــودة إلــى العالقة باملاضي ،أكثر من
الـ ـع ــودة إلـ ــى امل ــاض ــي ن ـف ـســه .ان ـت ـقــام
م ــن امل ــاض ــي بــاس ـت ـح ـضــاره .امل ـفــارقــة
أن ج ــام ـس ــون ت ـف ـس ــه ،ف ــي ك ـت ــاب ــه عــن
الحداثة وما بعدها ،يتحدث عن دور
الشكل الهندسي في إبــراز التمثيالت
ّ
لـلـمــاضــي .وه ــذا يـعــطــل كــل الــوظــائــف
السابقة للجدار ،على األقل من الناحية
املعنوية ،ألنه «عجز تام للقوة» ،حسب
تعبير برتراند بــادي .منطق القوة لم
يعد ســوى ذكــرى تاريخية ،وال ينتج
سوى عدم االستقرار.
ك ـيــف م ــا دار ال ـن ــاظ ــر بـعـيـنـيــه حــول
الجدار ،سيالحظ أثر العنف ،وإن كان
االحتالل ال يحتاج إلى دليل ،وال إلى
وك ــاالت أنـبــاء .العنف أنتروبولوجي
بالدرجة األولى ،ثم يصير سياسيًا أو
أمنيًا أو ّ
أي شيء آخــر .خالل عرضها
إلبادة الراوانديني التوتسي ،اكتشفت
كـلــوديــن ف ـيــدال ب ـلــوغ أق ـصــى درج ــات
الـهـمـجـيــة ع ــن ق ـصــد ،حـيــث ال يكتفي
الـقـتـلــة بــالـقـتــل ،بــل ي ـحــاولــون إلـحــاق
أكبر قدر من األلم بالضحية ،والتسبب
بالضرر قــدر اإلمـكــان .حسب الباحثة
الفرنسية ،كــان كــل شــيء يـحــدث على
قـ ــاعـ ــدة أس ـ ّـاسـ ـي ــة :وج ـ ــود اآلخ ـ ــر فــي
ً
ال ـجــوار يمثل تـهــديـدًا قــابــا لالتساع
م ــا يـج ـع ـلــه «ي ـج ـ ّـس ــد االض ـ ـطـ ــراب فــي
ال ــداخ ــل» .ف ــي ال ـطــريــق م ــن ح ــوال إلــى
ك ـفــركــا ،م ـ ــرورًا بــال ـعــدي ـســة ومــرك ـبــا،
ي ـق ـ ّـص الـ ـج ــدار ال ـج ـبــال إل ــى نـصـفــن،
وي ـ ـ ـحـ ـ ــاول إنـ ـ ـت ـ ــاج ص ـي ـغ ــة م ـت ـج ــددة
لآلخر على مقاس عنفه الرهيب كأداة
عنف .وإذا كــان العنف غير ممكن من
الـنــاحـيــة ال ـج ـســديــة ،فــاإلســرائـيـلـيــون
أقاموا جدارًا يضمن لهم عنفًا مستمرًا
وبأوجه متعددة.

بيان

«صامدون» :قمع السلطة الفلسطينية للمثليين خدمة لالحتالل
جــاءنــا مــن «شبكة صــامــدون للدفاع عــن األســرى»
ً
البيان التالي الذي نورده كامال:
«ت ــدي ــن «ش ـب ـكــة ص ــام ــدون ل ـل ــدف ــاع ع ــن األس ـ ــرى»
ُ
َ
ّ
األخير الذي قامت به أجهزة السلطة
الهجوم الهمجي ُ
ً
َّ
إلى
الفلسطينية ضد املهمشني في فلسطني ،مشيرة ٌ
ّأن الحظر املفروض على أنشطة «القوس» محاولة
لـصــرف األن ـظــار عــن إخ ـفــاق السلطة الفلسطينية
ّ
ّ
الفلسطيني
املستمر في الدفاع عن حقوق الشعب
ّ
اإلسرائيلي واالستعمار
وفي حمايتها من االحتالل
ّ
العنصري.
والتمييز
ُ
ّ
السلطة الفلسطينية أنها
فيه
تزعم
الذي
الوقت
وفي
ُ
ّ
(امل ـ ِّ
ـدم ــرة والـكــارثـ ّـيــة)
اتفاقياتها
تعمل على إنـهــاء
م ــع االحـ ـت ــال ،فـ ـ ّ
ـإن الـتـنـسـيــق األمـ ـن ـ ّـي م ــع املـحـتــل
ّ
يستمر على أرض الواقع ،وبشكل ّ
يومي،
الصهيوني
ّ
الفلسطيني .ومن خالل
وذلك على حساب الشعب

استهداف أجهزة السلطة للفلسطينيني الذين جرى
ُ
تحديدهم بـ «املثليني» و«مــزدوجــي امليل الجنسي»
و«مغايري الهوية الجنسانية» ،يعمل مسؤولو األمن
فــي السلطة الفلسطينية أيـضــا على تنفيذ برامج
الـتـنـسـيــق األم ـن ــي م ــع االحـ ـت ــال الـصـهـيــونــي على
ّ
األرض واعتقال الشباب والطلب الفلسطينيني.
َ
ّإن السلطة الفلسطينية تـحــاول إث ــارة الـصــراعــات
والـ ـخ ــاف ــات ب ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن ،وتـ ـق ـ ّـدم نـفـ َـسـهــا
ّ
ُمدافعًا عن ً«العادات» ً و«الدين» .لكنها ،في الحقيقة،
ّ
تـقـ ِّـدم دعــايــة ّ
مجانية للكيان الصهيوني ،وتسهل
على الـنـظــام اإلســرائـيـلــي االسـتـعـمــاري واملنظمات
َ
تقديم االحتالل
الصهيونية فيَ جميع أنحاء َ العالم
َ
بوصفه «الواحة الديموقراطية الوحيدة في املنطقة»!
وقال محمد الخطيبِّ ،
منسق «شبكة صامدون» في
ً
ْ
ّ
أوروبا« :هذا فعل خطير يثبت ،مرة أخرى ،أن السلطة

ً
ّ
ّ
الصهيوني
الفلسطينية تعمل أداة في يد االحتالل
ّ
الــذي يستخدمها لقمع شعبنا ،ولكسر أي حركة
سياسية واجتماعية ضد االحتالل .نحن ْنعلم ّ
جيدًا
ّأن الكيان الصهيوني سوف يكون املستفيد الوحيد
ّ
القمعية ضد جزء من الفلسطينيني
من هذه األعمال
ّ
َّ
الذين ينتمون إلى هذه الشريحة املجتمعية املهمشة
واملضطهدة ،ألنه ُ
سيظهر َ
نفسه ُمدافعًا عنهم في
وجه ما ّ
يسميه اإلرهاب الذكوري العربي».
ْ
وتابع الخطيب يقول« :لقد لعبت مؤسسة «القوس»،
ُ
وغيرها من املنظمات الشبيهة ،دورًا ّ
مهمًا في بناء
الوعي الدولي بالوضع الحقيقي الذي يعيشه الشعبُ
الفلسطيني تـحــت االح ـت ــال .وأع ـضــاؤهــا ج ـ ٌ
ـزء ال
ي ـت ـجـ ّـزأ م ــن حــركــة ال ـت ـحــرر الــوط ـنــي واالج ـت ـمــاعــي
الفلسطينية .وه ــي تـعـكــس الـتـعــدديــة وال ـت ـنــوع في
نضال شعبنا من أجل التحرر الوطني واالجتماعي.

م ــؤس ـس ــة «ال ـ ـق ـ ــوس» ج ـ ـ ـ ٌ
ـزء مـ ــن ح ـم ـل ــة امل ـقــاط ـعــة
ض ـ ـ ّـد مـ ـش ــروع ال ـف ـص ــل ال ـع ـن ـص ــري اإلس ــرائ ـي ـل ــي
االس ـت ـع ـم ــاري .وه ــي ت ـقــاتــل م ــن أج ــل ال ـت ـحــرر من
االستعمار االستيطاني ،وتناضل من أجل التحرر
االجتماعي والحقوق الديمقراطية واإلنسانية».
وختم الخطيب« :نحن نعلم ّأن السلطة الفلسطينية
ت ـش ــارك ف ــي تـنـسـيــق أم ـنــي مـسـتـمـ ّـر م ــع االح ـتــال
اإلسرائيلي ،وإنها بعيدة كل البعد عن حماية القيم
الفلسطينية .لقد باعت السلطة تلك القيم بالكامل
أث ـنــاء سعيها املـحـمــوم إل ــى التطبيع وال ـت ـعــاون مع
االحتالل الصهيوني والقوى اإلمبريالية والرجعية
ال ـت ــي ت ـمـ ّـول ـهــا وت ـس ــاع ــده ــا .لـ ــذا ،ف ـقــد ح ــان الــوقــت
لتكثيف جميع جهودنا من أجــل النضال من أجل
التحرر الوطني واالجتماعي في فلسطني وضمان
الحرية لجميع الشرائح املضطهدة في مجتمعنا».

