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وقفة

ّ
من أعزاز إلى جرود عرسال يتغير المراسلون والتغطية واحدة
فراس حاطوم *
في الحياة ـ قبل املهنة وبعدها ـ أخالق.
ّ
وأول األخــاق احترام اإلنسان لكرامة
اإلنسان .ال تحترم هذه الكرامة عندما
يـســأل أسـيــر وهــو بــن أي ــدي خاطفيه
«م ــاذا تحب أن ت ـقــول؟» أو «مــن تحب
أن تشكر؟» تمامًا كما ال تحترم كرامة
ذويــه عندما يسألون أسئلة مشابهة.
وع ـل ـيــه ،ف ــإن م ــا يـلــي لـيــس دف ــاع ــا عن
مــراســل «أم .تــي .فــي» حسني خريس،
والكثير مما فعله ال يدافع عنه مهنيًا،
ّ
ب ــل ه ــو لـفــت نـظــر إل ــى أن نـحــر مهنة
الصحافي بشكل عام واملراسل بشكل
خ ــاص ،قــد تمت منذ سـنــوات طويلة.
وإن كانت بصمات حسني قــد ّوجــدت
ع ـلــى ال ـس ـكــن امل ـس ـت ـخــدم ،ف ــأن ــه كــان
ّ
آخر من استعمله .الواقع هو أن أيدي
ك ـث ـيــرة ت ـعــاق ـبــت ع ـلــى هـ ــذه الـجــريـمــة
طــوال عقد مضى ،وفظائع مــن حجم
استصراح املخطوفني وتلميع صورة
الخاطفني ّ
تورط بها عشرات ـ بل مئات
ـ العاملني في اإلعالم املرئي ،من مدراء
أخـ ـب ــار وم ـ ـعـ ـ ّـدي نـ ـش ــرات وم ــراس ـل ــن
ّ
ومصورين وعاملي
(قــد أكــون منهم)
مونتاج و...
ّ
ً
مثال ،ما زال اللبنانيون يذكرون ملف
«مخطوفي أعزاز» الذي ولد في خضم
املعركة الطاحنة بني قناتي «الجديد»
و«أل .بي .سي .آي» ّعلى املرتبة األولى.
هــذا املـلــف ال ــذي جــنــدت كلتا القناتني
له إمكانياتها اللوجيستية والبشرية
كافةّ ،
حول يوميات املخطوفني إلى ما
ّ
يشبه تلفزيون الــواقــع .وألن تلفزيون
ّ
الواقع يتطلب تجميل صورة الحدث،
ت ـط ـ ّـوع مــراس ـلــو الـقـنــاتــن ـ ـ وتـحــديـدًا
منهم من كان األكثر تــرددًا إلى أعــزاز ـ
باملهمة ،فتغيرت صفة «أبــو ابراهيم»
من خاطف الى مستضيف ،واستعملت
عبارة «انساني» في وصفه ما ال يقل
عن مئة مرة خالل التقارير والتغطيات
املباشرة .هذا مع الحرص في كل مرة
ع ـل ــى ارفـ ـ ـ ــاق الـ ــوصـ ــف بـ ـش ــرح ي ـب ــرره
ّ
تدمعان
كإخبار املشاهدين بأن عينيه
ّ
كلما استمع الى قصص ضيوفه ،وأنه
يحرص على اعطائهم أدويتهم بنفسه
وأنه «مهضوم «يحب املزاح».
ط ـب ـع ــا ،لـ ــم ي ـت ـك ــل املـ ــراس ـ ـلـ ــون يــوم ـهــا
عـلــى السنتهم فـقــط لـلـحــديــث عــن أبــو
ابــراه ـيــم ،بــل أقـحـمــوا ميكروفوناتهم
ف ــي أف ـ ـ ــواه «ضـ ـي ــوف ــه» س ــام ـح ــن لـهــم
و«بكل حرية» أن يتشكروه ويشتموا

عبد الحليم
حمود ــ لبنان

ّ
كشفت املمثلة السورية غادة بشور
أنها تزوجت أخيرًا بأيمن لحام وهو
من خارج الوسط الفني .ورفضت بشور
التعليق على التقارير «الصفراء» التي
ّ
تحدثت عن فارق العمر بني الزوجني الذي
ّ
تخطى العشرين عامًا.
دول ـت ـه ــم وأح ـ ـ ـ ــزاب دول ـت ـه ــم ويـ ـق ــرأوا
ب ـي ــان ــات ي ــدع ــون ف ـي ـهــا الـ ــى الـتـظــاهــر
ّ
وقطع الطرقات .علمًا بأن «أل .بي .سي.
آي» و«ال ـج ــدي ــد» كــانـتــا قـبــل كــل بيان
ت ـخــوضــان م ـع ــارك اتـ ـص ــاالت طــاحـنــة
الس ـت ـجــداء الـخــاطـفــن إع ـط ــاء الـسـبــق
الصحافي لهما.
ّ
ابراهيم»
«أبو
حادثة
فإن
على العموم،
ّ
ل ــم ت ـكــن سـ ــوى ال ـب ــداي ــة ال ـت ــي دش ـنــت
لحوادث مشابهة سرعان ما تالحقت.
بفترة وك ــرد فعل على مــا قيل
بعدها ّ
ي ــوم ـه ــا إن ـ ـ ــه خ ـط ــف ملـ ــواطـ ــن ل ـب ـنــانــي
يدعى بسام املقداد من قبل املعارضة
السورية ،قام أفراد من عائلته بخطف
ع ـش ــرات امل ــدن ـي ــن ال ـس ــوري ــن ،ودع ــوا
وسائل اإلعالم ـ ـ ـ التي تسابقت بطبيعة
الـحــال لتلبية الـنــداء ـ ـ إلــى استصراح
املخطوفني الذين توالت ّ«اعترافاتهم»
جميعهم
و«من دون أي ضغط» بأنهم ّ ّ
الحر ّوأنهم
ضباط وقــادة في الجيش
«مجرمون وإرهــا ُبـيــون» .علمًا أنــه في
ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا ،خ ـطــف مــواطــن تــركــي
من أجل الضغط على أنقرة للمساعدة
في حل ملف مخطوفي أعزاز .لم يكتف
املراسلون هذه املـ ّـرة باستصراحه ،بل

استباحوا جواز سفره بعدما سلمهم
ّإيـ ـ ـ ــاه الـ ـخ ــاطـ ـف ــون ،وراح ـ ـ ـ ــوا ي ـق ـل ـبــون
صفحاته على الـهــواء معرفني الناس
ّ
إلى أدق خصوصيات الرجل .في أعقاب
ذلك ،انتقلت موجة «االستضافة» إلى
الشمال اللبناني ،فوقعت العديد من
ع ـم ـل ـيــات ال ـخ ـطــف وال ـخ ـط ــف امل ـضــاد
املحلية عـلــى خلفية األزم ــة الـســوريــة.
ـراع الـصـحــافـيــون على
وم ـج ــددًا ،لــم يـ ـ ِ
األرض ،وال امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون ع ـن ـه ــم فــي
مكاتب التحرير كرامة من ال حول لهم
وال قـ ــوى ،فـتـســابـقــت ال ـش ــاش ــات على

ما فعله حسين خريس
ليس سوى االنتماء
لـ «المدرسة» اللبنانية
في التغطية المباشرة

مقابلة «الضيوف» إلعطائهم الفرصة
ل ـي ـ ّقــولــوا ـ ـ وبـعـضـهــم ب ــوج ــوه مــورمــة
ـ ـ إن ـهــم لـيـســوا مـخـطــوفــن بــل ضيوف
معززون مكرمون .ما سبق هو ّ
مجرد
استحضرتها الذاكرة على عجل،
أمثلة ّ
ع ـل ـمــا أن ـ ــه ف ــي أرشـ ـي ــف ال ـت ـل ـفــزيــونــات
اللبنانية مئات الحاالت املماثلة التي
ّ
تــؤكــد أن م ــا ق ــام ب ــه م ــراس ــل «أم .تــي.
ف ـ ــي» ح ـس ــن خ ــري ــس لـ ــم ي ـك ــن س ــوى
االنتماء الوفي لـ «املــدرســة» اللبنانية
ّ
وأن من ّ
درسوا
في التغطية املباشرة،
أو ّ
درب ـ ــوا حـســن وسـ ــواه م ــن دون أن
ي ـص ـغ ــوا ي ــوم ــا إلـ ــى ن ـق ــد ،ال ي ـج ــب أن
يفاجأوا بهذا الحصاد ّ
املر.
ّ
أمــا بعض زمــاء الرجل ممن تحولوا
إل ــى واع ـظ ــن ل ــه ف ــي أصـ ــول التغطية
ال ـص ـحــاف ـيــة وآداب ـ ـهـ ــا ،ف ـ ّ
ـرب ـم ــا عليهم
ق ـبــل أن ي ـت ـلــوا ع ـل ـيــه ع ـظــة امل ـه ـنــة أن
يـ ـس ــارع ــوا إلـ ــى م ـح ــو جـ ــزء ك ـب ـيــر مــن
أرشيف تغطياتهم وأرشيف صورهم
م ــع ع ـن ــاص ــر م ـج ـم ــوع ــات م ـس ـل ـحــة ال
تندرج في إطار بعيد عن إطار «جبهة
ّ
النصرة» ،ألن فاقد الشيء ال يمكن أن
يعطيه أو أن يحاضر فيه.
*إعالمي لبناني

عمالقة السوشال ميديا يواجهون البروباغندا الداعشية
وســط الـجـنــون ال ــذي يعيشه العالم
بسبب اإلرهــاب وتنامي التنظيمات
الـتـكـفـيــريــة ،ع ـلــى رأس ـه ــا «داع ـ ــش»،
ق ـ ـ ـ ّـررت ش ــرك ــات ع ـم ــاق ــة ف ــي م ـجــال
التكنولوجيا والتواصل االجتماعي
حشد جهودها ملواجهة البروباغندا
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة امل ـت ـط ـ ّـرف ــة وع ـم ـل ـيــات
تـ ـجـ ـنـ ـي ــد امل ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــن ع ـ ـبـ ــر ال ـش ـب ـك ــة
الـعـنـكـبــوتـيــة ،وال سـ ّـيـمــا الـســوشــال
م ـيــديــا .م ـنــذ ف ـت ــرة ،ت ـشــن فــايـسـبــوك
وغوغل وتويتر هذه الحرب بصمت
ّ
لتجنب اتهامها بمساعدة السلطات
ح ــول ال ـعــالــم فــي مــراق ـبــة ال ـنــت .يــوم
الـ ـج ـم ـع ــة ا ّملـ ـ ــاضـ ـ ــي ،أعـ ـلـ ـن ــت ش ــرك ــة
ّفايسبوك أنها أقفلت حسابًا تعتقد
أن ــه عــائــد لتشفني مــالــك الـتــي نفذت
وزوجـهــا ّ
سيد ف ــاروق عملية إطــاق
النار في ضاحية «سان بيرناردينو»
ف ــي والي ـ ــة كــال ـي ـفــورن ـيــا األم ـيــرك ـيــة،
وقتلت  14مواطنًا أميركيًا ،قبل أن
تتمكن السلطات من القضاء عليهما.
ق ـب ــل ي ـ ــوم م ــن ه ـ ــذا اإلعـ ـ ـ ــان ،الـتـقــى
رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـفــرن ـســي ،مــانــويــل
ف ــال ــس ،وم ـس ــؤول ــون ف ــي املـفــوضـيــة
ّ
األوروبية ،كل على حدة ،ممثلني عن

بعد السلسلة التوثيقية «حكاية وطن»
(إعداد وتقديم دالل ياغي ،وإخراج بسام
خويري) التي ّ
قدمها «تلفزيون لبنان»
في أيار (مايو) املاضي للحديث عن
بلدة عرسال ومقارعة الجيش اللبناني
للجماعات التكفيرية هناك ،بدأت
قبل يومني سلسلة جديدة من «حكاية
وطن» ( .)15:00تتناول هذه املرة
أحوال النازحني السوريني في املخيمات
املنتشرة في لبنان .السلسلة التي تمتد
إلى نهار الجمعة ،تتفحص عن قرب
معاناة هؤالء في شتى املجاالت وال سيما
املعيشية منها.

ّ
مبروك غادة بشور

على النت
نادين كنعان

«حكاية وطن» عن
أحوال النازحين

فايسبوك وغــوغــل وتويتر وغيرها
م ــن ال ـش ــرك ــات امل ـشــاب ـهــة لـلـمـطــالـبــة
بــال ـع ـمــل الـ ـف ـ ّـع ــال مل ـن ــع «ال ـت ـحــريــض
ع ـل ــى اإلره ـ ـ ـ ــاب وخ ـ ـطـ ــاب ال ـك ــراه ـي ــة
إلكترونيًا».
وبـ ـحـ ـس ــب ت ـح ـق ـي ــق نـ ـش ــرت ــه وك ــال ــة
«رويترز» أخيرًا يحمل توقيع جوزف
ّ
مـ ــن ،ف ـ ــإن هـ ــذه امل ــؤسـ ـس ــات وص ـفــت
سـيــاســاتـهــا ب ــ«الــواض ـحــة» ،إذ تمنع
أن ــواع ــا مـ ـح ـ ّـددة م ــن امل ـح ـت ــوى وفـقــا
لشروط الخدمة الخاصة بها ،بينما
يبقى للمحكمة القرار في منع أنواع
أخرى من املنشورات.
ّ
لـكــن ال ـكــاتــب ي ـشــدد عـلــى أن املـســألــة
ّ
في ما يتعلق بـ«داعش» أكثر تعقيدًا
ً
ودقــة ،ناقال عن موظفني سابقني في
ّ
ه ــذه ال ـشــركــات قــولـهــم إن فــايـسـبــوك
وغــوغــل وتــويـتــر تقلق مــن أن تــؤدي
مصارحتها للرأي العام بشأن مدى
تعاونها مع الوكاالت الغربية املعنية
بتنفيذ القوانني إلى أن تواجه طلبات
م ـش ــاب ـه ــة مـ ــن ق ـب ــل دول ع ـ ـ ـ ّـدة ح ــول
ال ـعـ ّـالــم .أح ــد م ـص ــادر الـقـلــق األخ ــرى
تتمثل ّ بأن ينظر إليها املستخدمون
ً
على أنها أدوات بيد الحكومة ،فضال
ّ
ع ــن خ ــوف ـه ــا م ــن أن إف ـص ــاح ـه ــا عــن
طــري ـقــة عـمـلـهــا يـضـعـهــا أم ـ ــام خطر

ّ
تشن فايسبوك
وتويتر الحرب
وغوغل ّ
بصمت لتجنب اتهامها
بمساعدة الرقابة

أكبر :أن يبتكر اإلرهابيون املهتمون
ج ـ ـدًا ب ــال ـج ــان ــب اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي طــرقــا
الخ ـتــراق أنظمتها وال ـت ـفـ ّـوق عليها.
هذا ما أوضحه أحد االختصاصيني
في الحماية اإللكترونية الــذي سبق
أن عمل في فايسبوك وتويتر لجوزف
م ــن ،طــالـبــا ع ــدم الـكـشــف عــن هويته
نـ ـظـ ـرًا إل ـّ ــى «ح ـس ــاس ـي ــة املـ ــوضـ ــوع»،
علمًا بأنه منذ نشأته ،يعمل تنظيم
«داع ــش» وإخــوتــه على إق ــران خطته
ّ
للتوسع في العالم بأخرى
العسكرية
إعــامـيــة متكاملة ومـعـقــدة للدعاية
ّ
وال ـب ـحــث عــن مـجـنــديــن ج ــدد ،تـتــركــز
ب ـج ــزء ه ــائ ــل م ـن ـهــا ع ـل ــى ال ـس ــوش ــال

ميديا (األخبار  )2014/6/24من دون
ّ
أن ننسى أن مجموعة «أنونيموس»
أعلنت بعد اعـتــداءات باريس الشهر
املاضي الحرب اإللكترونية على هذا
ّ
وتفرعاته (األخبار
التنظيم اإلرهابي
.)2015/11/17
ولـ ـف ــت ج ـ ـ ــوزف مـ ــن فـ ــي ج ــان ــب مــن
ّ
تـحـقـيـقــه إل ــى أن فــاي ـس ـبـ ّـوك وغــوغــل
وتويتر وغيرها تؤكد أنـهــا تتعامل
مع الطلبات واالعتراضات الحكومية
تمامًا كما تلك ّ
املقدمة من قبل األفراد
الـ ـع ــادي ــن ،إال ف ــي ح ــال ــة وج ـ ــود أمــر
ّ
قـضــائــي .لـهــذا ،ف ــإن هــذا الـثــاثــي هو
ضمن عدد كبير من املؤسسات التي
تـحــرص منذّ فـتــرة على نشر تقارير
س ـن ــوي ــة ت ـل ــخ ــص ل ـل ـج ـم ـهــور مــاهـيــة
ال ـط ـل ـبــات ال ـت ــي ت ـت ـل ـقــاهــا وأع ــداده ــا
ومـصــادرهــا .فــي املـقــابــل ،أكــد الكاتب
ّ
أن هـ ـ ـن ـ ــاك ب ــالـ ـطـ ـب ــع اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاءات،
وخ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا إذا ك ـ ــان ـ ــت طـ ـلـ ـب ــات
املـســاعــدة مــن «الـسـلـطــات الفيدرالية
األميركية» ،مستشهدًا بما حدث في
ح ــال ــة اعـ ـت ــداء «س ـ ــان ب ـيــرنــاردي ـنــو»:
أغلق فايسبوك حساب تشفني
«لقد ّ
مالك ألنه خالف معاييره االجتماعية
التي تمنع تأييد األعـمــال اإلرهابية
ومدحها».

 ...وتولين مطلقة
بعد يوم واحد على زواجها ،كشفت
املمثلة السورية تولني البكري (الصورة)
ّ
أنها تطلقت من أمجد بدور بعد ساعات
قليلة على إعالنها ارتباطها به .وكتبت

املمثلة على صفحتها على الفايسبوك
«لألسف اعترض أهل الشاب على زواجنا
ألنني مطلقة وممثلة ،فأجبروه على فسخ
عقد الزواج».

 The Little Chefالليلة
ّ
بالخط العريض»
يطلق برنامج «أحمر
ُ(الليلة  )21:30على قناة  lbciتجربة
ت ُّ
عد األولى من نوعها في الشرق األوسط،
إذ يستضيف ثمانية أوالد سيدخلون
املطبخ ويتنافسون على لقب واحد
هو  .The Little Chefأوالد يقودهم
الشغف واملوهبة الختبار لحظات لم
يعيشوا ُمثيلها من قبل ،ومع لجنة
تحكيم ست ِّ
قدم مالحظاتها وتختار رابحًا
سيخوض بدوره تجربة نوعية (األخبار
.)2015/10/26

بوال تسأل عن االنتخابات
تحاور بوال يعقوبيان في برنامجها
«انترفيوز» الذي يعرض الليلة ()21:30
على قناة «املستقبل» ،رئيس «جهاز
اإلعالم والتواصل» في القوات اللبنانية
ملحم رياشي والصحافي جوني منير.
هل يكون األسبوع املقبل أسبوع ُمبادرة
إنهاء الشغور الرئاسي؟ وما هي فرص
نجاحها بعد االعتراضات؟

