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أهوال الثورة

تورط بشعبوية النت
اإلعالم التقليدي ّ

(محمد
صبرة ــ
مصر)

صهيب عنجريني
أرس ��ت م��وج��ة «ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» تقاليد
ج ��دي ��دة ف ��ي اإلع �ل ��ام ،ال �ع��رب��ي م �ن��ه على
وج ��ه ال �خ �ص��وص .ت�ق��ال�ي��د أق ��ل م��ا ي�ق��ال
ع �ن �ه ��ا أن � �ه� ��ا ال ت � �ت� ��واف� ��ق م � ��ع ال� �ق ��واع ��د
ً
العريقة للمهنة .ال ننسى م�ث�لا ظاهرة
«ش��اه��د ال�ع�ي��ان» ال��ذي ح��امل��ا اختفى من
امل �ش �ه��د ال� �س ��وري مل�ص�ل�ح��ة «أب � ��و ع�ب��دو
ال��دي��ران��ي» ون �ظ��رائ� ّ�ه ،ح�ت��ى ع�ث��رت عليه
قناة «الجزيرة» يتمشى في مصر ،فبات
ح��اض�رًا ف��ي معظم «تغطياتها» ألخبار
املحروسة.
وإذا كان استخدام السيد «شاهد عيان»
ق��د ارت �ب��ط أس��اس��ًا ب�ق�ن��اة ب��ات��ت واض�ح��ة
ال �ت��وج �ه��ات ال �س �ي��اس �ي��ة ،وان �ج��رف��ت إل��ى
ال� �ه ��اوي ��ة امل�ي�ك�ي��اف�ي�ل�ل�ي��ة «ال� �غ ��اي ��ة ت �ب��رر
الوسيلة» ،فثمة تقليعات أخرى حضرت
عبر كثير م��ن وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ،بما فيها
العاملية ...وسائل من مختلف التوجهات
السياسية ،بل إن بعضها يمكن اعتباره
حياديًا (إلى ٍّ
حد ما).
ت � �ب� ��ادل األم � ��اك � ��ن ب�ي��ن وس� ��ائ� ��ل اإلع� �ل��ام
املحترفة وم��واق��ع التواصل االجتماعي،
يمكن إدراج��ه في مقدمة تلك التقليعات.

ُ
مواقع التواصل لم تنشأ لتكون مصدرًا
ّ
معلوماتيًا تنهل منه الوسائل املحترفة،
ّ
ّ
رغ��م أن�ه��ا س��دت ف��ي الكثير م��ن األوق��ات
ف ��راغ ��ًا ك �ب �ي �رًا ل �ج �ه��ة ن �ق��ل امل �ع �ل��وم��ة م��ن
امل�ن��اط��ق الساخنة ال�ت��ي ق��د تتعذر فيها
م � �م ��ارس ��ة ال� �ع� �م ��ل اإلع �ل ��ام� � ��ي ،ف �ت �ح � ّ�ول
شاهد ملك .لكن
ٍ
«املواطن الصحافي» إلىُ
ذل��ك ال يعني التسليم امل�ط�ل��ق ب��إف��ادات��ه،
وخ � �ص� ��وص� ��ًا م � ��ن ق� �ب ��ل وس � ��ائ � ��ل إع �ل��ام
ُيفترض أنها تحرص على ّ
مقومات املهنة
ّ
وم��واث�ي�ق�ه��ا .وم��ن امل �ع��روف أن «امل��واط��ن
الصحافي» ج��زء من النسيج املجتمعي
ّ
الذي ينتمي إليه ،وبالتالي فإن له موقفًا
مما يدور حوله ،وال ّ
سيما في ظل أزمات
ش��دي��دة االس�ت�ق�ط��اب ،ك��األزم��ة ال�س��وري��ة.
وليس بالضرورة أن ّيدفعه ه��ذا املوقف
إلى فبركة األخبار ،لكنه قد يراها أساسًا
ين تجافي امل��وض��وع�ي��ة ،وت �ت��واءم مع
ب�ع� ٍ
ّ
ميوله وأهوائه ،مع األخذ في االعتبار أن
ه��ذا الصحافي ال�ط��ارئ لم ينل حظًا من
التهييء املهني ،أو االطالع على املواثيق
اإلعالمية .وعلى الرغم من كل ما سبق،
رب�م��ا أم�ك��ن تبرير ل�ج��وء وس��ائ��ل اإلع�لام
التقليدي إلى مصادر من هذا النوع ،في
م��ا يتعلق ب��األخ�ب��ار امل�ي��دان�ي��ة للمناطق

ً
ال�س��اخ�ن��ة ع�ل��ى وج ��ه ال �خ �ص��وص ،رغ�ب��ة
م�ن�ه��ا ف��ي ال�ب�ق��اء ض�م��ن دائ ��رة امل�ن��اف�س��ة.
لكن ما ال ّيمكن تبريره ،هو وقوع وسائل
ُيفترض أنها عريقة في فخاخ «السوشال
م�ي��دي��ا» ح�ين يتعلق األم ��ر ب �ش��أن يمكن
التوثق منه ،بقليل من الجهد أو الفطنة.
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،ت �ب��رز أم �ث �ل��ة ك�ث�ي��رة،
ن�ع��رض ث�لاث��ة م�ن�ه��ا ،وجميعها مرتبط
بمحرقة «السبق السوري».
في  11نيسان (أب��ري��ل) الحالي ،سارعت
«ال� � �ح� � �ي � ��اة» إل � � ��ى ن � �ش ��ر خ � �ب � � ٍ�ر ب� �ع� �ن ��وان

أخطاء المؤسسات
انسحبت على األخبار
التأكد منها
التي يمكن ّ
بقليل من الجهد

«م�س�ت�ش��ارة األس��د تنتقد وس��ائ��ل إع�لام
صديقة ع��زت صمود دمشق إل��ى أح��زاب
ودول» .وفيه تبنت الصحيفة السعودية
ك�ل�ام��ًا م �ن �س��وب��ًا إل ��ى امل �س �ت �ش��ارة بثينة
شعبان ،ومما جاء فيه« :بعض املحطات
الصديقة أقدمت في اآلونة األخيرة على
ّ
بث مقابالت وتقارير توحي نوعًا ما بأن
سوريا ودولتها لم تكن لتصمد لوال دعم
ف�ل�ان وف�ل�ان م��ن ال ��دول واألح � ��زاب ،وه��ذا
أم��ر م��رف��وض .س��وري��ا ص�م��دت بشعبها
ال��ذي ق��دم إل��ى اآلن أك�ث��ر م��ن رب��ع مليون
ّ
شهيد» .وكما بات معروفًا ،فقد تبينّ أن
الصحيفة نقلت ه��ذا ال�ك�لام ع��ن صفحةٍ
تنسب إلى شعبان على فايسبوك ،لتجد
ن�ف�س�ه��ا م �ض �ط��رة إل ��ى اس �ت �ب��دال ال�خ�ب��ر
(وع�ب��ر ال��راب��ط اإللكتروني نفسه) بآخر
يحوي نفي شعبان عالقتها بالصفحة
ّ
أو ال�ت�ص��ري�ح��ات .وم��ن البديهي أن قول
ش�ع�ب��ان ي��وم�ه��ا «ك ��ان ع�ل��ى «ال �ح �ي��اة» أن
ت�ت�ص��ل ب��ي ل�ل�ت��أك��د» ه��و ت��ذك�ي��ر بأبسط
قواعد املهنة.
قبلها بثالثة أيام ،وقعت وكالة «يونايتد
ّ
ضحية
ب��رس إن�ت��رن��اش�ي� ُ�ون��ال» العاملية
ش ��ري ��ط ت �ه �ك �م��ي ن� �ش ��ر ع �ل��ى ي��وت �ي��وب،
منسوبًا إل��ى أب��و ب�ك��ر ال �ب �غ��دادي ،زعيم

تنظيم «دولة اإلسالم في العراق والشام»
(داع� ��ش) .وف�ي��ه يتحدث الشخص ال��ذي
يؤدي دور البغدادي عن نيات «داعشية»
ل�ـ«أك��ل ل�ح��وم األت� ��راك» .ويحفل الشريط
ب � �م � �ف� ��ردات م� �ث ��ل «امل � � �ن� � ��دي ،وال� �ك� �ب� �س ��ة،
وال�ب�س�ط��رم��ة ،وال �ك��وال ال �ش��اي ال�ت��رك��ي...
إلخ» .لكن الوكالة لم تنتبه إلى املحتوى
ال� �س ��اخ ��ر ل �ل �ش ��ري ��ط ،وال إل � ��ى اخ �ت�ل�اف
ّ
ال �ص��وت ع��ن ص ��وت ال �ب �غ��دادي ،رغ ��م ّ أن
ص��وت��ه ب ��ات ح��اض �رًا وي �ت �ك��رر .وت�ج��ش��م
محررو الوكالة عناء تحويل التسجيل
الصوتي إلى خبر عاجل ،تلقفه عدد من
وسائل اإلعالم!.
وإذا انتقلنا إلى تويتر ،طالعتنا أمثلة
ك �ث �ي��رة ع ��ن امل� �ق ��ال ��ب ال� �ت ��ي «ش��رب �ت �ه��ا»
بسببه .وم��ن أشهرها،
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
ُ
ت� �ل ��ك ال � � �ص� � ��ورة ال � �ت� ��ي ن� � �ش � ��رت ل �ل �ط �ف��ل
وسائل
ال�س��وري م��روان التي تناقلتها ّ
اإلع�ل�ام ح��ول العالم ووق�ع��ت ف��ي فخها.
ه��ي ح��االت ث�ل�اث ،ي�ب��دو للوهلة األول��ى
ّ
أن اإلع�ل�ام امل�ح�ت��رف ك��ان ض�ح� ّ�ي��ة غيره
ّ
ّ
فيها .لكن جوهر األمر أن بعض اإلعالم
وق ��ع ،وي �ق� ُ�ع ،وس �ي �ق� ُ�ع ،ض�ح� ّ�ي��ة خيانته
مل�ب��ادئ امل�ه�ن��ة ،وم��واث�ي�ق�ه��ا ،وتقاليدها
العريقة.

بعد االستحقاق

القنوات الحزبية أعلنتها حربًا نشرات مسائية نارية
زينب حاوي
ّ
ً ّ
ب�ع��د ت��رق��ب دام ط��وي�لا ،ك��ش��رت ال�ق�ن��وات
امل�ح�ل�ي��ة ع ��ن أن �ي��اب �ه��ا أول م ��ن أم ��س مع
أول� ��ى ج �ل �س��ات االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي� ً�ة.
ب �ع��دم��ا وح� ��دت ن�ق�ل�ه��ا امل �ب��اش��ر م��واك �ب��ة
ل �ل �ج �ل �س ��ة ال � �ش � �ه � �ي� ��رة ول � �ل � �ح� ��رب ال� �ت ��ي
استحضرت بعض مصطلحاتها تحت
ً
قبة البرملان ،أعادت رفع متاريسها ليال.
اختلفت القراءات ملشهد أول من أمس بني
تسجيل ان�ت�ص��ار ف��ري��ق على آخ��ر ،وبني
االت �ه��ام��ات امل�ت�ب��ادل��ة ب��إف �ش��ال «العملية
ال� ��دي � �م� ��وق� ��راط � �ي� ��ة» ،ف� �ض ��اع ��ت ال �ط ��اس ��ة
ب�ي�ن «ان� �ت� �ص ��ار» و«األوراق ال �ب �ي �ض��اء»،
و«انتصار جعجع» ومعه الديموقراطية!
وانطالقًا من مبدأ «تعرف سيماههم من
مقدمات ن�ش��رات أخ�ب��اره��م» ،فقد حملت

هذه النشرات دسامة عالية ،وخصوصًا
عند القنوات الحزبية .أع��اد االصطفاف
ف� � ��رض ن �ف �س��ه ع� �ل ��ى امل� �ش� �ه ��د اإلع �ل�ام� ��ي
وراح � � � ��ت ك � ��ل ق � �ن� ��اة ت� ��دل� ��ي ب �س �ي��اس �ت �ه��ا
وقراءتها ملا حدث في الجولة األولى من
االنتخابات الرئاسية.
بالنسبة إلى «املستقبل» ،كانت الجلسة
األول ��ى ب��رم��زي�ت�ه��ا «أق ��وى م��ن م�ح��اوالت
«ح��زب ال�ل��ه» وم��ن معه ف��ي نبش القبور
وفتح ملفات الحرب األهلية ونكء الجراح
عبر أوراق س��وداء» .مشهد أول من أمس
ك��ان «ان �ت �ص��ارًا ل�ل��دي�م��وق��راط�ي��ة» و«ق��وى
 14آذار ش��ارك��ت م��وح��دة ف��ي الجلسة»
ب�ح�س��ب ال �ق �ن��اة ال ��زرق ��اء .ان �ط �ب��اع ع��ززت��ه
ّ
 mtvم��ن خ�ل�ال ت��أك�ي��ده��ا أن ه ��ذه ال�ق��وى
ذات «استراتيجية واض�ح��ة ف��ي املعركة
ال��رئ��اس�ي��ة» ب�خ�لاف  8آذار ال�ت��ي عاشت

أوردت ّ otvأن الجلسة
شهدت «تنافس جعجع
مع الشهداء»

«إرباكًا» في صفوفها وفق «أم .تي .في».
ال ��وح ��دة ف��ي ص �ف��وف ه ��ذا ال �ف��ري��ق ال�ت��ي
ت �ت �ح��دث ع �ن �ه��ا ال �ق �ن��اة ال� ��زرق� ��اء وم�ع�ه��ا
ش��اش��ة «امل � ّ�ر» ،رأت فيه «امل �ن��ار» تصدعًا

راوح ب�ي�ن غ �ي��اب ب�ع�ض�ه��م ع��ن ال�ج�ل�س��ة،
ووض � � � ��ع آخ � ��ري � ��ن «أوراق� � � � � � ��ًا م �ف �خ �خ ��ة»،
وب ��ال� �ت ��ال ��ي «ك � � ��ان س �م �ي��ر ج �ع �ج��ع أب� ��رز
ال� �خ ��اس ��ري ��ن» وال� �خ ��ائ� �ب�ي�ن ف ��ي م� �ع ��راب.
و«ال� � ��ورق� � ��ة ال� �ب� �ي� �ض ��اء» ت� �ق ��دم ��ت ع �ل �ي��ه،
و«ضحاياه» (وضعت أوراق باسم رشيد
ك��رام��ي ،جيهان ط��ون��ي فرنجية ،الياس
ال� ��زاي� ��ك )...ك��ان��وا أي �ض��ًا «م �ن��اف �س�ين» ل��ه.
على منوالها س��ارت  otvالتي أوردت أن
«ذاك � ��رة ال �ن��اس» ه��ي م��ن «ان �ت �ص��رت في
الجلسة األول��ى» و«تنافس فيها جعجع
مع الشهداء».
ج�ع�ج��ع «ال� ��ذي أع �ف��ى ع�ن��ه امل�ج�ل��س مما
م�ض��ى ذات ج�ل�س��ة» ب�ح�س��ب «ال �ج��دي��د»،
عاد هذا املجلس اليوم لـ«يحاكمه صوريًا
ع �ب��ر أص� � ��وات ن � ��واب ان �ت �خ �ب��ت األرواح،
وضربت الحكيم على وتر يريد أن ينساه

ب�ض��رب��ة ت��رش �ي��ح» .ول ��م ت�ن��س ال �ق �ن��اة أن
ّ
تحيي «أبو عبد» كبارة على موقفه الذي
ال يشبه «إال أهل الفيحاء الذين لم ينسوا
أن لهم شهيدًا» ،وأن «التاريخ الذي جهد
س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع مل �ح��وه ،ق��د اس�ت�ع�ي��د في
لحظة انتخاب».
ّ
وشد
وفي خضم هذه املعارك اإلعالمية
ك ��ل ط� ��رف م ��ن ج �ه��ة إلث� �ب ��ات ف � ��وزه ع�ل��ى
اآلخ��ر ،دخلت  nbnبقوة على الخط ،هي
التي اعتادت تدوير الزوايا كما الرئيس
ّ
نبيه بري .علت سقف خطابها ،لكن ليس
م�ب��اش��رة ،ب��ل عبر التفافة ق��ام��ت بها من
خالل التركيز على ما قاله الرئيس عمر
ك��رام��ي م��ن ت �ح��ول «ال �ي��وم األس � ��ود» ال��ى
أب �ي��ض ،إذ ان �ت �ص��رت «ال ��ورق ��ة ال�ب�ي�ض��اء
ال�ت��ي حملت اس��م رش�ي��د ك��رام��ي على 48
ورقة حملت اسم قاتله».

