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صحيفة «مــاركــا» لها اســم اشهر من ان ّ
يعرف.
هذه الصحيفة الرياضية التي تصدر في اسبانيا
تجول في بالد يتخطى عدد سكانها الـ  46مليون
نسمة .وفي احصاءاتها فان قراءها ينتمون الى
اقــالـيــم وم ــدن ومـنــاطــق تـمـلــك انــديــة فــي مختلف
الدرجات وانواع الرياضة.
والكالم عن انتشار هذه االندية يأتي الظهار مدى
حجم االهـتـمــام ال ــذي يحيط بـهــذه الصحيفة في
الــوســط الرياضي االسـبــانــي ،مــا انعكس ثقة بني
الناشر والقارئ ،فأصبح االخير يعتمد «ماركا»
م ـصــدره الـحـقـيـقــي لتلقي االخ ـب ــار مــن دون اي
تشكيك في صحتها .وهذه الثقة جعلت «ماركا»
قــويــة فــي ســوق مبيعات الـصـحــف فــي اسبانيا،
حيث يتخطى عدد نسخها املباعة املليون نسخة
ّ
يوميًا فــي العاصمة ،حيث مـقـ ّـر الـنــادي املفضل
للصحيفة اي ري ــال م ــدري ــد ،مــع الـعـلــم ان سعر
النسخة الــورقـيــة هــو ي ــورو واح ــد ،اي ان عــائــدات
الـبـيــع تتخطى املـلـيــون ي ــورو يــومـيــا ،فـضــا عن
بـيــع الصحيفة ايـضــا عـبــر الـتـطـبـيـقــات الـخــاصــة
بالهواتف الذكية واخواتها...
إي ـ ـمـ ــان «م ـ ــارك ـ ــا» ب ـت ـع ــزي ــز ص ــورتـ ـه ــا ال ــورق ـي ــة
وتطويرها دائـمــا ،جــاء مــن ايـمــان قرائها بـهــا ،ال
بــل ان هــذه الصحيفة اضـحــت مـصــدرًا لوسائل
اعــام ـيــة مـخـتـلـفــة ح ــول ال ـع ــال ــم ،وم ـن ـهــا وســائــل
االعالم اللبنانية التي تنقل عن موقعها االلكتروني
املتاح باللغة االنكليزية ايضًا ،وذلك في ظل اعتبار
متابعيها أن اخبارها ُ«مـنــزلــة» على اعتبار انها
مصدر موثوق به.
والحديث عن «ماركا» ومــدى الثقة بها على غرار
العديد من الصحف العاملية املعروفة ،يأخذنا الى
مكان آخر ،الى لبنان تحديدًا ،حيث خرج البعض عن
ٍ
ُالعرف واتـخــذوا من وسائل التواصل االجتماعي
«مـصــدرًا مقدسًا» ،ال بل اصبحت لديهم مرجعًا
اهــم من اي وسيلة اعالمية حيث العمل املحترف
والتدقيق في كل كلمة تنشر على الصفحات.
في جلسات عدة يأتيك احدهم بمعلومة ،يذكرها
بثقة ًويــدافــع عنها إذا ســأل احـ ٌـد عــن مصدرها،
جاعال هرطقات «فايسبوك» و«تويتر» واقاربهما
من تلك املواقع املفترض ان تكون للتسلية والترفيه
والتواصل ال اكثر ،مصادر رسمية ،رغم انه يمكن
ٍّ
ألي كان كتابة ما يشاء من دون حسيب او رقيب.
هذه املسألة تعكس ثقافة متواضعة على صعيد
الـعــاقــة بــن االعـ ــام الحقيقي املـتـمـثــل بــوســائــل
االعالم املكتوبة واملرئية واملسموعة ،واملتلقني ألي
ُ
معلومة .وهنا ال نسقط اهمية وسائل التواصل
االجتماعي في تقريب املسافات او طــرح العديد
من املعلومات ،لكن شرعنتها على نحو يذهب الى
مساواتها باملؤسسات االعالمية التي قد يقضي
محرروها ساعات طويلة وهم يبحثون عن صحة
معلومة قبل نشرها ،امر مثير للسخرية.
ال ـفــارق كبير بــن ه ــذا الـبـعــض وب ــن االس ـبــان او
غيرهم من االوروبيني حيث لالعالم تقدير واقعي
عـنــد ال ــرأي ال ـعــام ،فـ ًـي وق ـ ٍـت يــذهــب فـيــه قـسـ ٌـم من
انفسهم
«الفايسبوكيني» مثال الــى التعريف عن
ً
بــأن ـهــم اع ــام ـي ــون مل ـجــرد ان ـهــم انـ ـش ــأوا صـفـحــة
يوزعون عليها املعلومات بغض النظر عن دقتها
من عدمها.
هــو االع ــام املـ ّ
ـزيــف بكل مــا للكلمة مــن معنى ،اذ
لــو تمكنت كــل هــذه الصفحات التي يبلغ عددها
املــايــن مــن ازاح ــة الــوســائــل االعــامـيــة الحقيقية
من الساحة ،لكانت «مــاركــا» وغيرها قد أفلست
ّ
واغلقت مكاتبها ،وذهــب كتابها لالنضمام الى
ّ
مـجـمــوعــة االعــام ـيــن املـ ّ
ـزي ـفــن الــذيــن ت ـحــول ًكل
واح ـ ـ ٍـد مـنـهــم ال ــى كــاتــب (بـلـغــة ركـيـكــة اج ـم ـ ًـاال)،
ومـحـلــل ،ونــاقــد ،وم ــدرب ،وح ـكــم ...ووص ــوال الى
ّ
شتام بحيث انــه ليس هناك ما يردعه عن كتابة
كل ما يخطر بباله ،ليأخذه اصحاب الفكر ّ
الضيق
كالمًا نهائيًا ويبدأوا في تسويقه.
ملعب ما في لبنان،
اسوأ ما قد تصادفه حاليًا ّ في ٍ
هــو «فــايـسـبــوكــي» مــن شــلــة «االعــامـيــن الـجــدد»
ّ
مزينًا عنقه ببطاقة صحافية تساويه بصحافيني
بجهد في مكاتب
قضوا سنوات طويلة يعملون
ٍ
وســائــل اعالمية محترمة للحصول على شرف
حمل بطاقة صحافية.
يـتـقـ ّـدم نـحــوك ،يـنــاديــك زمـيــل ،وتـســأل فــي قــرارة
نفسك عــن مــدى حجم ثقافة مــن اص ــدر لــه تلك
البطاقة ّ
«املقدسة»!

هومنتمن
وهومنمن
المالعب اشتاقت
لـ«هارتساغووم»
شكل فريقا هومنتمن وهومنمن رقمًا صعبًا في المعادلة الكروية ،حتى جاء
في كرة القدم اللبنانية لطالما ّ
سجل في نهايته سقوط ممث َلي األرمن إلى الدرجة الثانية ُلتطوى صفحة مشرقة
موسم  2004 - 2003األسود ،الذي ّ
كان للحضور األرمني فيها دور كبير ،إن كان على صعيد الفرق أو المنتخبات .فهل ُيعاد فتح صفحة جديدة؟
عبد القادر سعد
إذا ك ــان ــت كـلـمــة «إي ـن ــش بـيـسـيــس؟»
األرمنية ،التي تعني «كيف الحال؟»،
هي األشهر لدى اللبنانيني من جذور
غير أرمنية ،فإن كلمة «هارتساغووم»
م ـ ـعـ ــروفـ ــة جـ ـ ـ ـدًا ل ـ ـ ــدى جـ ـمـ ـه ــور ك ــرة
الـ ـ ـق ـ ــدم .فـ ـه ــذه ال ـك ـل ـم ــة ك ــان ــت تـهـتــز
مـعـهــا م ــدرج ــات امل ــاع ــب الـلـبـنــانـيــة،
وتـ ـح ــديـ ـدًا م ـل ـعــب ب ـ ــرج حـ ـم ــود حــن
كان فريقا هومنتمن (وتعني باللغة
األرمـ ـنـ ـي ــة االتـ ـ ـح ـ ــاد األرمـ ـ ـن ـ ــي ال ـع ــام
للتربية البدنية) وهومنمن (االتحاد
ال ــري ــاض ــي األرم ـ ـنـ ــي) ح ــاض ــري ــن في
أي م ـب ــاراة م ــع ف ــرق لـبـنــانـيــة أخ ــرى.
«ه ــارتـ ـس ــاغ ــووم» ت ـع ـنــي «هـ ـج ــوم»،
ولطاملا لجأ إليها الجمهور األرمني
حـ ــن يـ ـك ــون ف ــريـ ـق ــه مـ ـت ــأخـ ـرًا أو لــم
ّ
يسجل بعد ،فيشعر الفريق الخصم
كأنه نفير إعالن حرب .هذا الجمهور

قمم أربع حتى اآلن
وصل إليها الفريق
اللبناني (األخبار)

الذي كانت له نكهة خاصة ،وتحديدًا
ج ـم ـهــور هــومـنـتـمــن الـ ــذي ك ــان يمأل
مدرجات ملعب برج حمود عن بكرة
أبيها حــن يـكــون «البرتقالي» طرفًا
في أي مباراة ،فيما كانت قمة اإلثارة
ح ــن ي ـت ــواج ــه ال ـفــري ـقــان ف ــي م ـب ــاراة
واحدة ،إما على ملعب برج حمود أو
الصفاء أو بيروت البلدي.
األحمر األزرق البرتقالي هي األلــوان
الـ ـت ــي ت ـم ـ ّـي ــز ب ـه ــا ه ــوم ـن ـت ـم ــن ،وه ــي
م ــأخ ــوذة مــن ألـ ــوان الـعـلــم األرمـيـنــي،
فيما كــان الـلــونــان األحـمــر واألبـيــض
هما املفضلني لفريق هومنمن .هذه
األل ــوان غــابــت منذ صيف عــام 2004
ح ــن احـ ـت ــل ف ــري ــق هــوم ـن ـمــن امل ــرك ــز
ال ـحــادي عـشــر فــي الـتــرتـيــب النهائي
ملوسم  2004 - 2003برصيد  21نقطة
ّ
وح ـ ــل خ ـل ـفــه ج ـ ــاره «الـ ـ ـل ـ ــدود» فــريــق
هــومـنـتـمــن ف ــي امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي عشر
واألخ ـيــر بــرصـيــد  16نـقـطــة .خالصة

ُ
مــوســم أس ــود أعـلــن فيه غـيــاب الفرق
األرمنية عن دوري األض ــواء ،فغابت
الـجـمــاهـيــر وف ـق ــدت ال ـك ــرة اللبنانية
ضلعًا رئيسيًا فيها.
املواسم التي تلت لم تحمل األحــداث
ال ـس ـع ـي ــدة ل ـل ـفــري ـقــن ،ح ـي ــث اسـتـمــر
ال ـ ـتـ ــدهـ ــور وال ـ ـس ـ ـقـ ــوط ،ف ـه ـب ـطــا إل ــى
الــدرجــة الـثــالـثــة قـبــل أن يظهر بريق
أمـ ــل ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي ح ــن ع ــاد
هومنتمن إلــى الصعود إلــى الدرجة
الثانية ،ما شكل إشــارة إلــى احتمال
ع ـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور األرمـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي .هـ ــذا
الحضور الذي كان قويًا ،إن كان على
صعيد مـنـصــات الـتـتــويــج مــع إحــراز
هــومـنـتـمــن لـقــب بـطــولــة لـبـنــان ثــاث
مرات ،وهومنمن أربع مرات .أما على
صعيد املنتخبات ،فاألسماء كثيرة،
م ـن ـهــا َمـ ــن ه ــو ل ـب ـن ــان ــي ،وم ـن ـه ــا َم ــن
حصل على الجنسية في التسعينيات
كبابكني ،كــوركــن ،كـيـفــورك ،وارط ــان

وغ ـي ــره ــم .األخ ـي ــر ع ــاد إل ــى الـســاحــة
الكروية اللبنانية ،لكن الالفت ليس
م ــن ب ــواب ــة هــومـنـتـمــن ال ـف ــري ــق ال ــذي
ق ــدم ــه إلـ ــى ال ـج ـم ـهــور ال ـل ـب ـنــانــي ،بل
مـ ــن بـ ــوابـ ــة ف ــري ــق طـ ــراب ـ ـلـ ــس ،حـيــث
أصبح امل ــدرب املساعد للفريق الــذي
يشرف عليه فنيًا املدرب الفلسطيني
إسـمــاعـيــل ق ــرط ــام ،ووص ــل مـعــه إلــى
نهائي كأس لبنان.
ي ــوم الـسـبــت ف ــي  4الـ ـج ــاري ،ل ــم تكن
األجــواء هادئة في ملعب برج حمود
والـ ـش ــوارع املـحـيـطــة ب ــه .حـيــث كانت
ال ـحــركــة غ ـيــر ع ــادي ــة وشـبـيـهــة بتلك
ال ـتــي شـهــدتـهــا املـنـطـقــة قـبــل أسـبــوع
أيضًا .فالجمهور كان حاضرًا بأعداد
كبيرة يوم األحد  28أيلول مع انطالق
ب ـط ــول ــة الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــان ـي ــة ،وك ـي ــف ال
وفــريــق هومنتمن يستضيف املـبــرة
ف ــي األسـ ـب ــوع األول .هــومـنـتـمــن فــاز
 1 - 2وع ــاد يــوم السبت ليستضيف

بين الشغف
والقضية اإلنسانية
هدف «تيم
ليبانون» أعلى
من القمم
ويضم
هو فريق يحمل اسم لبنان ()Team Lebanon
ّ
شبان وشابتين ،يجمعهم شغف تس ّلق قمم الجبال
خمسة ّ
اإلنسانية
األعلى في العالم ،في موازاة رفع الوعي للقضايا
ّ
ودعم الصليب األحمر اللّبناني ماديًا ومعنويًا

