قبل البداية..

امل�ستباحون
وال من!...
فاديا جربيل

يف خ�ضم الهجمات املتعددة الأ�شكال ،ب��ات الواقع ال��ذي نعي�ش ي�شهد
مرحلة انتقالية بني ما هو �أ�صيل وبني ما هو قادم �إلينا من دول ف�شلت
يف �إبادتنا عرقياً ،فلج�أت �إىل الإبادة الفكرية والأخالقية ،على اعتبار
�أن نتائجها �أبعد مدى و�أ�شد ت�أثرياً لأجيال و�أجيال قادمة ،مما يعني
�أن ح�صيلتها �أوفر ،ولأنهم يدركون �أن املناعة الثقافية والأخالقية هي
التي حافظت على كينونة هذه املنطقة على مدى احتالالت وغزوات
و�إب� ��ادات م�ت�ع��ددة ،ك��ان الب��د م��ن ال�ل�ج��وء �إىل الأخ �ط��ر يف العمل على
الإطاحة بقيمنا الأخالقية مما يخلق �ضياعاً وعدم انتماء.
ولأنني ال �أرى الدخان فقط ،و�إمنا �أرى النار التي تكاد تلتهم كل �شيء
�أق��ول �إن��ه خمطط ا�سرتاتيجي هدفه ال�ه��دم م��ن الأ��س��ا���س ومفرداته
التطرف� ،أق�صى التطرف الأخالقي والديني وبالنتيجة �ضياع للقيم
احلقيقية التي بني عليها املجتمع� .أما �أدواته املبا�شرة ،فع�شرات املحطات
الف�ضائية الغنائية وع�شرات الربامج اخلالعية ذات الإنتاج ال�ضخم،
والتي ت�أخذ على عاتقها الف�ساد الأخالقي يف املجتمع عرب ق�صف غنائي
هابط وفيديو كليب رخي�ص اليحمل �أي معنى فني والروح��ي ،ولكن
ي�سوق ل�صورة م�سخمة عن املر�أة « ن�صف املجتمع» عرب توظيف ج�سدها
ب�إيحاءات ت�صل �إىل حد الإباحية .ه��ذا التوظيف ال��ذي ينذر بخطر
كبري على �سوية قيمنا الأخالقية والدينية.
�أما ف�ضائيات الـ ) )Actionفت�أخذ على عاتقها بث العنف واالنتقام
واالبتعاد عن القانون ،وف�ضائيات ال�سحر وال�شعوذة تعمل على ن�شر
ثقافة االتكال والبعد عن العلم والدين �أي�ضاً ،هذا بالتزامن مع ما
تبثه بع�ض املحطات الدينية والتي تعمل بخطط مدرو�سة ل�شق �صف
املجتمع الواحد عرب �إثارة النعرات الطائفية.
�أم ��ا م��ا يتعر�ض ل��ه جمتمعنا م��ن ح��رب نف�سية ف�ت�ق��وم ب��ه املحطات
الإخبارية عرب نقل اخلرب جمتزءاً� ،أو التعتيم على �أخبار ،وت�ضخيم
�أخ�ب��ار �أخ ��رى ،وت�شويه للتاريخ و�إف��راغ��ه م��ن م�ضمونه ،والت�شكيك
باالنت�صارات لتعميق الهزائم و�إ�شعال نار الفتنة و�إخماد ر�أي احلكمة
والعقل واملو�ضوعية.
�إن هذا الغزو الف�ضائي الذي تعاين منه خمتلف ال�شرائح يف جمتمعنا
ي�ضع احلكومات �أمام م�س�ؤولياتها وكذلك مواجهة هذا الواقع ،و�أقله
القيام بحمالت تثقيفية وتوعوية للو�صول باملجتمع العربي �إىل ما
يجب �أن يكون .وعلى املجتمع �أن يتحمل ب�أفراده ،مفرقني �أو جمتمعني
يف �أطر �أ�سرية امل�س�ؤوليات بغية �ضبط �إيقاع هذا الكم الكبري للف�ضائيات
على �شا�شة البيت ال��واح��د� ،أو على �أق��ل تقدير التخفيف من النتائج
الكارثية لها.

