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أحوال المهنة

عن الدليمي والعقيلي ...اإلعالم اللبناني ذكوري ونص!
بما ّأنهما امرأتانّ ،
حولت وسائل اإلعالم خبر
اعتقالهما إلى ما يشبه برنامج «توك شو» اجتماعيًا
ً
أوال وأخيرًا إلى ّ
التلصص واإلثارة
يهدف
زينب حاوي
ام ــرأت ــان اعـتـقـلـتــا ق ـبــل أس ـبــوعــن من
ق ـب ــل اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات الـ ـجـ ـي ــش ،وح ـتــى
هــذه اللحظة ،ما زالتا تثيران الجدال
وت ـحــاك حولهما الـقـصــص واألخ ـبــار.
ل ــأم ــان ــة ،اسـ ـتـ ـح ــوذت ال ــدل ـي ـم ــي عـلــى
ن ـص ـيــب األسـ ـ ــد م ــن األض ـ ـ ـ ــواء كــون ـهــا
زوج ــة «الـخـلـيـفــة» ّ أب ــو بـكــر الـبـغــدادي
قـبــل أن نكتشف أن ـهــا «طليقته» وفــق
ما أعلن وزير الداخلية نهاد املشنوق.
ـرت م ـ ـنـ ــاداة اإلعـ ـ ـ ــام ل ـهــا،
هـ ـك ــذا ت ـغ ـي ـ َّ
فأصبحت تكنى بـ «طليقة البغدادي”.
منذ  2كانون الثاني (ديسمبر) تاريخ
االعـ ـتـ ـق ــال ،مـ ــرت ال ــوس ــائ ــل اإلعــام ـيــة
على سبب إلقاء القبض عليهما على
ع ـ ّجــالــة ،قـبــل أن ت ـخــرج ع ــن مهنيتها
ّ
وتحول قضيتهما الى
ألنهما امرأتان،
مــا يشبه «تــوك شــو» اجتماعيًا هدفه
التلصص واإلثارة.

التعاطي اإلعــامــي مــع القضية وصل
في بعض مراحله الــى االبـتــذال .قرأنا
أسئلة على مانشيت عريض من قبيل:
«سجى الدليمي حامل! لكن من يكون
والــد الجنني؟» .صحيفة ّعريقة وقعت
في هذا الفخ وراحت تتوغل في كيفية
ّ
معرفة السلطات بــأن الدليمي حامل.
هـ ـك ــذا ،ح ـك ــت ع ــن «فـ ـ ــوطّ ص ـح ـي ــة» ال
ت ـح ـتــاج ـهــا ال ــدل ـي ـم ــي «ألن ـ ـهـ ــا ح ــام ــل»
ً
وطرحت سيال من التكهنات حول والد
ّ
الجنني ومرحلة الحمل فــي ظــل تكتم
الدليمي على الخبر!
الدليمي الـتــي تــوزعــت عليها األلـقــاب
م ــن «امل ــوق ــوف ــة األغـ ـل ــى» ال ــى «الـصـيــد
الثمني» ،ظلت «متفوقة» على العقيلي
زوج ــة أبــو عـلــي الشيشاني أحــد أبــرز
ق ـ ــادة «الـ ـنـ ـص ــرة» .بـيـنـمــا رأيـ ـن ــا وجــه
سـ ـج ــى ال ــدلـ ـيـ ـم ــي م ـ ــن خ ـ ـ ــال ص ـ ــورة
ي ـت ـي ـمــة ل ـه ــا وه ـ ــي ت ـض ــع «إي ـ ـشـ ــارب»
أسود وأيضًا من خالل فيديو لعملية

رادار

«بلدنا» راجعة
عام 2015
دمشق ــ علي وجيه
كان العدد  2280من «بلدنا» آخر ما
ّ
السورية
صدر ورقيًا عن الصحيفة
في شباط (فبراير) الفائت .املطبوعة
ال ـي ــوم ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ال ـ ـص ـ ــادرة عــن
«املجموعة املتحدة للنشر واإلعالن
وال ـت ـســويــق» م ـنــذ ع ــام ( 2007بـعــد
س ـتــة أش ـهــر تـ ًجــريـبـيــة ع ــام ،)2006
توقفت مكتفية باملوقع اإللكتروني.
األخ ـ ـب ـ ــار ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ت ـف ـي ــد بـ ـع ــودة
ال ـص ـح ـي ـفــة ق ــري ـب ــا بـ ــإصـ ــدار ورق ــي
أسبوعي ،ريثما تكتمل تحضيرات
االن ـت ـظ ــام ال ـي ــوم ــي .رئ ـي ــس تـحــريــر

«بـ ـل ــدن ــا» ال ـص ـح ــاف ــي ع ـل ــي ح ـســون
ّ
يــؤكــد ل ـ «األخ ـبــار» الـعــودة الورقية،
ّ
مبينًا« :دخول املجموعات املسلحة
إل ــى عـ ــدرا (ش ـم ــال شــرقــي دم ـشــق)،
وانـ ـقـ ـط ــاع الـ ـط ــري ــق إل ـ ــى مـحـيـطـهــا
ح ـيــث ت ـقــع مـطـبـعــة ال ـج ــري ــدة ،كــانــا
الـسـبــب فــي تــوقـفـهــا .آنـ ــذاك ،طبعنا
ب ـض ـعــة أع ـ ــداد ف ــي م ـطــابــع ل ــم تـكــن
ّ
الفنية املـطـلــوبــة .بعدها،
بالسوية
جـ ّـرب ـنــا ف ــي ب ـي ــروتً ،إال أن األعـ ــداد
ك ــان ــت ت ـصــل م ـت ــأخ ــرة إل ــى دم ـشــق.
هنا ،اتخذت إدارة املجموعة القرار
بــإيـقــاف الطبع حتى تــوافــر الظرف
امل ـ ـن ـ ــاس ـ ــب» .يـ ـضـ ـي ــف ح ـ ـسـ ــون عــن

دينا بريئة
ّبرأت «محكمة جنح عابدين» (القاهرة) أمس الراقصة دينا من تهمة «إشاعة
الفسق والفجور» التي ّ
وجهها لها أحد املحامني في دعوى قضائية رفعها
ضدها مع إنطالق برنامجها «الراقصة» الذي ترأس لجنة تحكيمه مع تامر
حبيب وفريال يوسف .يذكر أن الحلقة األخيرة من البرنامج عرضت أمس
على قناة «القاهرة والناس».

عاصفة في موقع «النهار»
«انسوا «ميشا» و«نانسي» ...إليكم «كاتسي» .هكذا عنون املوقع االلكتروني
لصحيفة «النهار» األربعاء املاضي خبر العاصفة التي يحتمل أن تضرب
لبنان االسـبــوع املــاضــي متبنيًا تسمية «كــاتـشــي» .ورغــم أن الخبر نفسه
يتضمن نفيًا من قبل «مصلحة األرصــاد الجوية» بالتهويل الحاصل عن
ٍّ
تدن مخيف لدرجات الحرارة وارتفاع املوج إلى ارتفاع يصل الى  20مترًا،
إال أن املوقع ّ
املاضي،
أصر على إثــارة الخوف من العاصفة .ونهار الجمعة
ّ
ّ
عمد موقع «النهار» إلى اعتبار أن ما يروج له ليس بـ»شائعة» عبر خبر يدل
على انفصام يمارسه لدى ّ
تضمنه تكذيبًا لفحوى عنوانه ،إذ اتضح أن ما
سيحصل سيكون ضمن املعقول في حدوث هذه العواصف.

موعد العودة «نتوقعها في كانون
الثاني (يناير) املقبل» .مدير اإلعالن
والـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة ف ــي املـجـمــوعــة
ح ـيــدرة سـلـيـمــان يـقــول ل ــ»األخ ـبــار»
ّ
ب ـ ـ ـ ــأن «ع ـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة ال ـي ــوم ـي ــة
سـتـسـتـغــرق أســاب ـيــع بـعــد ال ـصــدور
األسبوعي ،لحني تأمني مستلزمات
النقل والطباعة والـتــوزيــع» .ولكن،
ه ــل سـيـلـمــس الـ ـق ــارئ اخ ـت ــاف ــا في
الصحيفة عند طرحها مـجــددًا في
ال ـس ــوق ال ـس ــوري ــة؟ يـجـيــب ح ـســون:
«الصدور األسبوعي يفرض تغييرًا
بــالـتــأكـيــد .األخـ ـب ــار ،كـمــا كــانــت في
ال ـيــومــي ،ال يمكن أن تـكــون نفسها
فــي األس ـبــوعــي .سنلجأ إل ــى امل ــواد
الـتــي تعتمد على التحليل وال ــرأي.
ّ
واأله ـ ــم ،س ـنــركــز ع ـلــى الـتـحـقـيـقــات
االس ـت ـق ـصــائ ـيــة .لــدي ـنــا صـحــافـيــون
مؤهلون لهذا النوع من التحقيقات
العميقة واملــوثـقــة .مــن حيث الشكل
سـنـحــافــظ عـلــى الـقـيــاس الـســابــق بـ
 16صفحة مبدئيًا» .م ــاذا عــن كــادر
الصحيفة؟ هل من تغييرات؟ يجيب
ح ـســون« :بــالـتــأكـيــد سيتم الحفاظ
عـلـيــه .ه ــذا ال ـك ــادر بـقــي وص ـبــر مع

الـتـبــادل مــع «راه ـبــات مـعـلــوال» ،لــم نر
ّ
للعقيلي وج ـهــا .ج ــل مــا فعله اإلع ــام
هو الذهاب الى مكان إقامتها في بلدة
حيالن الزغرتاوية ،والتقاط الكاميرا
ص ـ ــورًا مل ـق ـت ـن ـيــات م ـن ــزل ـه ــا م ــن خ ــال
النافذة ،والتحدث مع السكان ،فاتضح
لهذا اإلعــام أن العقيلي «مدمنة على
الهاتف» ،وكانت «ترتدي حجابًا عاديًا
بال نقاب».
إذًا ،ظـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام ي ــاح ــق ت ـفــاص ـيــل
ح ـيــات ـهــا الـشـخـصـيــة وي ـن ـشــر أخ ـب ــارًا
ال تـ ـعـ ـن ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـ ـعـ ـ ــام وال م ـه ـنــة
الـصـحــافــة .آخ ــر امل ـق ــاالت ال ـتــي نشرت
فـ ــي هـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار تـ ـح ــدث ــت عـ ــن زواج
الــدل ـي ـمــي بــالـفـلـسـطـيـنــي ك ـم ــال خلف
عـ ـب ــر ف ــايـ ـسـ ـب ــوك ،ف ــامـ ـت ــأت املـ ــواقـ ــع
االلكترونية بالخبر وعنونته «طليقة
البغدادي...عروس عبر الـ .”Facebook
ه ــذا الـتـعــاطــي م ــع الـقـضـيــة أعـ ــاد إلــى
الواجهة ـ لكن من جهة مغايرة ـ كيفية
نظر املجموعات اإلرهابية التكفيرية
الــى امل ــرأة .لــم تـتــوان هــذه التنظيمات
عــن إذالل امل ــرأة وف ــرض فـتــاوى عليها
ال تـ ـم ــت ل ــإنـ ـس ــانـ ـي ــة بـ ـصـ ـل ــة .ه ـك ــذا
رأي ـنــا مـشــاهــد الـسـبـ ّـي لـنـســاء اتشحن
ب ــالـ ـس ــواد ،تـ ـع ـ ّـم الـ ـش ــاش ــات ف ــي أق ــذر
ّ
م ـش ـهــد ي ـح ـت ــل ع ـص ــرن ــا الـ ـح ــال ــي .مــع

كــل ه ــذه الــدون ـيــة واإلذالل ل ـل ـمــرأة ،اال
ّ
أن وج ـه ــا م ـغ ــاي ـرًا ظ ـهــر ع ـنــد اع ـت ـقــال
هــاتــن امل ــرأت ــن ،خ ـصــوصــا الـعـقـيـلــي.
رأي ـن ــا الـشـيـشــانــي مـنـتـفـضــا ،غــاضـبــا،
متوعدًا بعظائم األمــور بسبب اعتقال
زوجته ،فــراح اإلعــام أيضًا يحلل لغة
جسده في الشريط ،ويظهر «حميته»
لــدى حديثه عــن اعتقال زوجـتــه .لكنه
بالطبع لن يأبه لباقي النساء ،ما دمن
لسن مــن عــديــد «حــريـمــه» .على النهج
الداعشي نفسه ،ثار مناهضو التنظيم
ع ـلــى ش ـب ـكــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
ودع ـ ـ ـ ــوا الـ ـ ــى فـ ـع ــل مـ ــا ي ـق ـت ــرف ــه عـ ــادة
ّ
وسبي بكل
«الــدواعــش» من اغتصاب
من املــرأتــن ،فبدا املشهد من الجهتني
كلتيهما مهينًا وممعنًا فــي ذكــوريــة
مارست فعلها بشكل فاضح.
ف ــي ال ـخ ــاص ــة ،ك ـمــا حـيـكــت الـقـصــص
الـخــرافـيــة والـتـحــالـيــل عـلــى أول ظهور
عـلـنــي ملــن يـسـمــى «الـخـلـيـفــة» أب ــو بكر
ال ـب ـغــدادي فــي تـمــوز (يــول ـيــو) املــاضــي
في أحــد مساجد املوصل العراقية ،من
ّ
ســاعـتــه الثمينة أو الــرخـصـيــة املـقــلــدة
ملاركة «روليكس» إلى لباسه ولهجته،
كــذلــك حيكت ال ــرواي ــات ح ــول طليقته،
ل ـك ــن ال ـت ـع ــاط ــي اإلعـ ّــامـ ــي م ـع ـهــا ك ــان
«سكسي» أكثر بما أنها امرأة.

جريدته في كل الظروف ،هو األولى
بقطف الثمار واالن ـطــاق معها من
جديد» .إذًا ،سيقتصر التوزيع على
امل ـن ــاط ــق «اآلمـ ـ ـن ـ ــة»ّ ،
أي ال ـخــاض ـعــة
لـسـيـطــرة ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة .يــوافــق
حـســون ،شــارحــا« :الـتــوزيــع سيكون
مبدئيًا في دمشق والساحل وحلب
أله ـم ـي ـت ـهــا ال ـك ـب ـي ــرة ،ري ـث ـم ــا يــأتــي

للكاتب بسام جنيد ،هاجم فيه حزب
ً
«الـبـعــث» ،مـتـســائــا« :م ــاذا بقي من
هذا الحزب سوى مجموعة لصوص
أتـخـمــوا مــن الـنـهــب وال ـســرقــة تحت
غـطــاء الــوطـنـيــة؟» .م ــاذا عــن هامش
التعبير فــي الـجــريــدة ال ـيــوم؟ يقول
حسون« :ستبقى «بلدنا» منبرًا لكل
السوريني بكل ّ
تلوناتهم .السوريون
املــؤم ـنــون بــوطــن س ـ ّـي ــد ،قـ ــوي ،ح ــرّ،
م ـس ـت ـقــل ومـ ـتـ ـن ـ ّـوع .ل ــن تـ ـك ــون أبـ ـدًا
ألولئك الذين اختاروا تدمير كل ما
ّ
سبق» .حيدرة سليمان يؤكد بدوره:
«امل ـجــال مـفـتــوح لـكــل اآلراء ،مــا عــدا
انـتـقــاد املــؤسـســة الـعـسـكــريــة ورأس
ّ
ال ــدول ــة» .ف ــي ظ ــل ال ـح ــرب الـســوريــة
وانكماش السوق اإلعالنية ،ال يبدو
إصـ ــدار صـحـيـفــة يــومـيــة اسـتـثـمــارًا
ّ
مـشـجـعــا .ي ـقــول سـلـيـمــان «ال نـفــكــر
بـحـســابــات ال ــرب ــح وال ـخ ـس ــارة اآلن.
ن ـح ــاول إغ ـن ــاء ال ـص ـحــافــة الــورق ـيــة
ال ـتــي اقـتـصــرت عـلــى ع ــدد قـلـيــل من
املطبوعات خالل األزمة .كذلك ،نحن
ّ
بتحسن الواقع اإلعالني
متفائلون
مع ّ
تقدم الجيش وعــودة األمــان إلى
العديد من املناطق».

توقفت في شباط الماضي
بسبب مشاكل في الطباعة
الــوقــت املناسب لالنتشار فــي باقي
املحافظات .كذلك ستعود الجريدة
إل ــى مشتركيها الـكـثــر فــي بيوتهم
وأماكن عملهم».
ّ
ال يمكن القول إن الصحافة السورية
ّ
شـهـيــرة بــال ـجــرأة وح ــري ــة التعبير.
مع ذلك ،حاولت «بلدنا» خالل فترة
ّ
تولي الناقدة والكاتبة ديانا جبور
ومــا بعدها إفساح املجال ألصــوات
م ـخ ـت ـل ـفــة ومـ ـع ــارض ــة .ف ــي ت ـشــريــن
الثاني (نوفمبر) ُ ،2011سحب أحد
أع ــداده ــا مــن األسـ ــواق بسبب مقال

