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في وسائل التواصل االجتماعي ...والصحافة
عندما قرر مارك زوكربرغ انشاء موقع "فايسبوك" ،كان هدفه
ايجاد وسيلة تعارف بني الطالب الجامعيني وربط االصدقاء
بعضهم ببعض عرب وسيلة تواصل تسمح لهم بتبادل اخبارهم
ونشاطاتهم وصورهم ،من دون ان يكون يف باله اي محاولة
لالعتداء عىل عامل الصحافة القائم يف ذاته ،وفق رشوط وقواعد
واهداف محددة.
لكن مع تطور هذا املوقع وانتشاره حول العامل ،وتجاوزه افق
الجامعات الذي كان من املفرتض انه سينحرص داخله ،كان من
الطبيعي ان تتحول اهتاممات املشاركني فيه وتصبح غاياتهم
واهدافهم بعيدة من غايات واهداف زوكربرغ االساسية .فمنهم
من راح يستخدمه لعقد صداقات جديدة الهداف "نبيلة"
وآخرون لتحقيق خالف ذلك ،غري ان جميعهم يف الهواء سواء.
وتطورت وسائل التواصل االجتامعي اكرث مع انتشار التطبيقات
عرب الهواتف املحمولة التي تسمح بالتقاط الصور وبثها كام
تسجيل محادثات صوتية ونرشها واىل ما يستتبع ذلك يف حاالت
عدة من سوء استخدام او ابتزاز وغريه ،ناهيك ببث اخبار
مسمومة وترويج اشاعات غري صحيحة عن قصد او من دونه ،ما
يثري يف حاالت كثرية بلبلة توصل ،وقد اوصلت يف حاالت عدة ،اىل
اثارة مشاكل وفنت وحوادث امنية.
مل تقف وسائل التواصل االجتامعي عند موقع فايسبوك ،بل
تطورت وتعددت املواقع والتطبيقات هذه ،لكنها ظلت تصنّف
نفسها عىل انها وسائل للبحث عن اصدقاء انقطعت اوارص
التواصل بينهم ،او اكتساب معارف جديدة ،وليست "وسائل
اعالمية" جديدة ملنافسة االعالم التقليدي الذي وبحكم التطور
املفروض دفع اصحاب الصحف واملجالت اىل انشاء مواقع
الكرتونية لصحفهم ومجالتهم بعدما ملسوا انخفاضا كبريا يف
مبيعات النسخ املطبوعة ،ولجوء القراء اىل الوسائل االلكرتونية
ملتابعة االخبار وقراءة املقاالت والتحليالت.
لقد استخدم العديد من الصحافيني وسائل التواصل االجتامعي

لنرش افكارهم او مقاالتهم بهدف ترويجها او دفع اكرب عدد ممكن
من مستخدمي هذه الوسائل لقراءتها ،وهم بذلك ال يخرجون عن
اطار مهنيتهم ،بل يعززون صدقيتهم من خالل الحصول عىل اكرب
عدد ممكن من املتابعني او القراء ،كام رصد التعليقات املؤيدة او
املعارضة ملا نرشوه ،ويف ذلك إثراء ملهنتهم وتحفيز لتطويرها.
غري انه مع حالة اللبنانيني الفريدة يف استغالل اي جديد الستخدامه
عىل هواه ،راجت فكرة "كل مواطن صحايف" ،فاصبحت وسائل
التواصل االجتامعي مساحة استغلها من ال عالقة له بالصحافة
التي هي صناعة ومهنة لها اصولها وقواعدها ومبادئها ،فراح
يكتب ما تيرس له من افكار ،وينرشها عرب هذه الوسائل واطالق
صفة الصحايف او الكاتب عىل نفسه ،وهو ابعد ما يكون عن هذه
الصفة ،وغالبا ما تفتقر مدوناته اىل ابسط قواعد اللغة ،ناهيك
باالسلوب املمجوج الذي يرفض اي صحايف "مهني" انتهاجه.
لو توقفت مسألة عدم احرتافية من يدعون انتامءهم اىل مهنة
املتاعب عند حد نرش ما يحلو لهم ،لكانت املسألة عابرة ومتر
مرور الكرام .غري ان املؤسف انه حتى بعض وسائل االعالم
التقليدية كانت تستمد موادها من هذه الوسائل ،ما ساهم يف
تراجع صدقية هذه املهنة وتقهقر مستواها.
املطلوب اليوم فعال استعادة روح املهنة واعتبارها ،وذلك يكون
من خالل خطة عمل تضعها النقابات املهنية املختصة ،وتحديدا
نقابة محرري الصحافة اللبنانية ،اوال من خالل مالحقة كل من
يدعي انه صحايف ،وهو ليس منتسبا اىل عضوية النقابة ،ونقابة
اصحاب الصحف واملطبوعات مبالحقة من يدعي انه نارش او
صاحب موقع ومل يكن يف حوزته الرتاخيص القانونية الالزمة.
لقد اساءت وسائل التواصل االجتامعي اىل مهنة الصحافة رغم
انها اصبحت مالئة الدنيا وشاغلة الناس .لكن فليبق اختصاصها
حرصا يف ما يحمل اسمها من معنى :تواصل اجتامعي.
* صحايف

ضيف العدد
بعد اإليمان بالله
حق علينا
للوطن ٌ

يحتار َمن يريد الكتابة هذه االيام ألن املستجدات تتسارع ،قياسا
مبا يعانيه شعب لبنان من مآس مل تكن تخطر عىل بال احد ،حيث
لقمة العيش اصبحت مغموسة بالذل والعذاب ،واحيانا بالدم.
فشواهد االمر  -واخرها فاجعة التليل  -لهي اصدق من اي توصيف
آخر عن حجم معاناة هذا الشعب.
لكن الكتابة عىل هذه الصفحات تجعلني احنّ اىل السنوات الطوال
التي قضيتها يف خدمة قوى االمن الداخيل من عام  1972حتى عام
 ،2007والتي كانت مزيجا من االيام الحلوة واملرة عىل حد سواء.
رمبا يسأل البعض ،هل صحيح ان الحياة العسكرية فيها ايام حلوة!
اجيب نعم حالوتها بانك تبقى يف خدمة الوطن وشعبه .ويف طبيعة
الحال ستلحق تلك الخدمة عائلتك واهلك ومنطقتك ،وبالتايل هذا
هو مفهوم حالوة الحياة العسكرية يف هذا البلد الصغري الذي وفق
املقولة الشائعة" :الكل بيعرف الكل".
لكن انتقايل بعد مزايلتي الخدمة من الحياة العسكرية اىل الحياة
االكادميية ،جعلني ويف حكم الواقع انتقل من عامل االمن  -الذي
يترصف وفق القوانني  -اىل عامل القانون ،ان يف املحاماة او يف التعليم
العايل ،وهذا ما جعلني ازداد تعلقا بعاملي الجديد ،النني درست
وخ ّرجت كوكبة ال يستهان بها من طالب الدكتوراه المس عددهم
االربعمئة طالب وطالبة من لبنان ،والعراق ،وفلسطني ،والكويت،
والبحرين ،وسوريا ،ومرص ،واالردن .منهم من انخرط يف االسالك
العسكرية ،ومنهم يف السلك القضايئ ،وحتى يف التعليم الجامعي.
هذه العجالة توخيتها للدخول اىل لب العنوان ،الذي اتوجه من
خالله اىل رجال القوى العسكرية واالمنية كافة ومن كل الرتب،
القول لهم :الذي مير به لبنان غري مسبوق عىل االقل منذ عام 1967
لغاية اليوم ،حيث عارصت تلك املرحلة بكل مآسيها ومشاكلها،
السيام بعد دخويل الكلية الحربية عام .1969
فعال لهي ايام صعبة تلقي بوزرها عىل كل الشعب اللبناين الذي
مل يعد لديه القدرة عىل الصمود بسبب االزمة املالية واالقتصادية،
واختفاء املواد االساسية مع ما يقابلها من تدهور يف قيمة العملة
الوطنية ،التي تأثر بها العسكري  -عىل مختلف رتبه  -قبل غريه،
ألن هذا االخري ملتزم قسمه الذي يؤديه عند انخراطه يف هذا
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السلك او ذاك ،وهو سيلتزم تأدية خدمته مهام كانت املعوقات.
هنا لنتصارح ،املعوقات التي تعرتض قيام العسكريني بخدمتهم،
ال ميكن حرصها وتعدادها ،كونها تتشعب من متطلبات العائلة
لتأمني العيش الكريم بالحد االدىن ،اىل االنتقال من واىل مراكز
العمل ،وكم منهم يبعدون عن منازلهم مئات الكيلومرتات .اىل
مسائل اخرى تتعلق بالطبابة واالستشفاء للعسكريني ولعائالتهم.
فعال لهي صعوبات فرضت نفسها عليهم ،هؤالء الذين ال يتخلون
عن قسمهم وال يتهربون من واجبهم الوطني .اقول لهم من دون
استثناء ،هذا هو قدرنا كعسكريني ان نبقى صامتني ومستمرين ألن
الوطن والقسم الذي التزمناه لحاميته ،ال ميكن التخيل عنه.
بكل ثقة اؤكد ان االميان بالله هو اولوية ،يليه التمسك بالوطن.
واذا ضعف هذا التمسك ،منكم انتم بالذات ،لن يعود لهذا الوطن
من خالص.
قد يسألني البعض :مطلبك هذا أليس فيه نوع من الطوباوية،
وهل االمر يقترص عىل تفاين العسكريني دون غريهم ،واين بقية
قطاعات الدولة؟ اجيب من دون تردد :نعم علينا ان ال نتزحزح عن
هذا املوقف ،النه مع تقديرنا لكل املنخرطني يف الوظائف االدارية
والقضائية ،وعىل الرغم من تأديتهم قسمهم قبل تويل الوظيفة،
لكن ال احد منهم يقسم عىل الوالء للوطن والذود عنه وعن علم
البالد حتى املوت! نحن فئة وجدت لتبقى تحت شعار الجندي
املجهول ،طيلة حياتنا.
لذا ،ال اغايل اذا طالبتكم بأن تبقوا عىل قسمكم ،ألن غالبيتنا ال
خيار لها عن هذا الوطن الذي تربينا فيه وورثناه كوطن  -وليس
كمحميات ومناطق  -عن االباء واالجداد ،وعلينا التضحية واالميان
بالوطن بعد الله عز وجل ألن لبنان كام هو واضح للجميع ،لن
يبقى اال بتضحياتكم وتضامنكم واستمرار االميان به.
يف الختام ،اتوجه اىل كل مكونات الشعب اللبناين القول لها :القوى
العسكرية هي منكم ولكم ،واياكم ان تصنفوها خالف ذلك ،السيام
بعد ان اتحدتم معها بشهادة الدم والتضحيات يف سبيل لبنان.
* رئيس هيئة االركان االسبق يف قوى االمن الداخيل
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