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ميديا

مرآة الغرب

ودخل تيم ويلكوكس ...نادي «العداء للسامية»
جملة واحدة
قالها المذيع
على
البريطاني ّ
شاشة  bbcكلفته
هجوم
غاليًاّ .
عنيف شنته
عليه اللوبيات ّ
الصهيونية ألنه
استقبل ّامرأة
اعتبرت أن اليهود
مستهدفون
في حادثة
«شارلي إيبدو»،
ّ
فذكرها بمعاناة
الفلسطينيين!

غزة ـ عروبة عثمان
ّ
مـ ـن ــذ أن هـ ـ ـ ــزت ح ـ ــادث ـ ــة «شـ ــارلـ ــي
إي ـ ـبـ ــدو» ال ـع ــال ــم ،ات ـج ـه ــت وس ــائ ــل
اإلعالم إلى مقاربة الحدث وتفكيك
خلفياته ً
بناء على منطق اختزالي.
هكذا ،انحصرت املقاربة اإلعالمية
ّ
في أن الفرنسيني يدفعون فاتورة
دفاعهم عن حرية الــرأي والتعبير
م ـ ـ ــن دون وض ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــة ف ــي
ً
س ـيــاق أك ـثــر ش ـم ــوال كــالـتــوغــل في
انعكاسات السياسة الفرنسية على
الصعيدين الداخلي والخارجي.
غير أن كثيرًا من وسائل اإلعالم التي
ّ
الحرية في
تمترست خلف شعارات
معالجتها للحادثة وتداعياتها،
باتت االزدواجـيــة الصارخة تحكم
ّ
ع ـم ـل ـهــا .ك ـم ــا ش ــك ـل ــت م ـن ـب ـرًا قــويــا
لتمرير بعض الجماعات اليهودية
ال ــداعـ ـم ــة ل ــاحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي
«م ـظ ـل ــوم ـي ـت ـه ــا» وس ـ ــط غ ــاب ــة مــن
«املتوحشني» املسلمني.
أخـ ـيـ ـرًا ،ح ـ ــاول امل ــذي ــع الـبــريـطــانــي
الـشـهـيــر تـيــم وي ـل ـكــوكــس ال ـخــروج
مـ ــن هـ ـ ــذه امل ـ ـقـ ــاربـ ــة ،فـ ـ ّس ــرع ــان مــا
قوبل بهجوم عنيف شنه مثقفون
وصحافيون وحملة «ضــد معاداة
السامية» الصهيونية.
الغضب على ويلكوكس يعود إلى
ُ
لقاء أجراه مع امرأة يهودية تدعى
«ت ـش ــاف ــا» خـ ــال ت ـظ ــاه ــرة بــاريــس
الـتــاريـخـيــة .املــذيــع املـخـضــرم الــذي
يعمل ملصلحة  ،BBCكان يستطلع
آراء امل ـ ـشـ ــاركـ ــن حـ ـ ــول الـ ـح ــادث ــة،
ح ــن اق ـت ــرب م ــن «ت ـش ــاف ــا» ورص ــد
ّ
تخوفاتها املستقبلية.
تشافا استغلت املقابلة التلفزيونية
الستعطاف املشاهدين مع اليهود
عـ ـب ــر اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة ذك ـ ــري ـ ــات ن ـج ــاة
وال ــدي ـه ــا م ــن امل ـحــرقــة ال ـن ــازي ــة في
ثالثينيات القرن املاضي.
نـجـحــت تـشــافــا فــي إس ـقــاط واقـعــة
«ال ـ ـهـ ــولـ ــوكـ ــوسـ ــت» عـ ـل ــى ت ـب ـع ــات

لطوف  -البرازيل

مذبحة «شارلي إيبدو» ،خصوصًا
ّ
أن أرب ـع ــة ي ـه ــود ق ـت ـلــوا ف ــي متجر
تابع لهم في باريس.
بــرعــت فــي الـتـقــاط الــوقــت املناسب
امل ـش ـحــون دي ـن ـيــا وعــاط ـف ـيــا إلب ــراز
امل ـغ ــاالة ح ـيــال ف ـكــرة «االس ـت ـهــداف
ّ
امل ـنــظــم ل ـل ـي ـهــود» ،ف ـقــالــت« :علينا
أال ن ـخ ـش ــى أن نـ ـق ــول إن ال ـي ـه ــود
هـ ــم ال ـ ـهـ ــدف اآلن .إنـ ـن ــي ال أش ـعــر
بــاألمــان فــي فرنسا» .وفــي معرض
ّاستحضارها للمحرقة ،رأت تشافا
أنـ ـ ـ ــه «مـ ـ ــا زال بـ ــاإلم ـ ـكـ ــان إص ـ ــاح
الوضع الحالي قبل فــوات األوان،
ع ـل ــى ع ـك ــس الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـت ــي سـبـقــت
امل ـ ـ ـحـ ـ ــرقـ ـ ــة» .غـ ـي ــر أن وي ـل ـك ــوك ــس
أث ــار زاوي ــة مختلفة فــي ال ـ ّ
ـرد على
ك ــام تـشــافــا ،وخ ــرج عــن السياسة

ال ـت ـحــريــريــة ال ـع ــام ــة ال ـت ــي تضبط
 ،BBCف ـ ـقـ ــال بـ ـط ــريـ ـق ــة م ـل ـت ــوي ــة:
«منتقدون كثر لسياسة إسرائيل
يرون أن الفلسطينيني عانوا كثيرًا
ع ـل ــى أيـ ـ ــدي ال ـي ـه ــود كـ ــذلـ ــك» .ه ــذه

ّ
المقدم لالعتذار
اضطر
على حسابه على تويتر
العبارة كانت كفيلة بإثارة سخط
تشافا الـتــي طلبت مــن ويلكوكس
«عــدم الخلط بني القضيتني» ،قبل
أن ّ
يرد األخير عليها بالقول« :لكن
ّ
أنــت تعرفني أن كــل شــيء يجب أن

ُينظر إليه من زوايا مختلفة».
س ــرع ــان م ــا أش ـع ـلــت ه ــذه املـقــابـلــة
الـتـلـفــزيــونـيــة ال ـن ـيــران عـبــر مــواقــع
ّ
صب اللوبي
التواصل االجتماعي.
ال ـص ـه ـي ــون ــي ف ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا ج ــام
غضبه على ويلكوكس الذي اتهمه
ب ــ»م ـعــاداة الـســامـيــة» ،داع ـيــا BBC
إلى إقالته فورًا.
حـ ـ ــاول وي ـل ـك ــوك ــس ال ـت ـخ ـف ـيــف مــن
وطـ ـ ـ ــأة الـ ـغـ ـض ــب ض ـ ـ ــده ب ـت ـقــدي ـمــه
ً
اعـتــذارًا على تويتر ،قــائــا «أعتذر
ع ــن اإله ــان ــة غ ـيــر امل ـق ـص ــودة الـتــي
ح ـم ـل ـه ــا ت ـع ـل ـي ـق ــي ،ف ـق ـل ــد خــان ـنــي
التعبير».
ّ
ل ـكــن ذل ــك لــم يـشـفــع لــه عـنــد حملة
«ضـ ـ ــد م ـ ـع ـ ــاداة الـ ـس ــامـ ـي ــة» ال ـت ــي
أع ــادت نشر تلك اللقطات ،ودعــت
«م ــن ش ـعــر ب ــاإلس ــاء ة إل ــى تـقــديــم
شـكــوى رسـمـيــة ضــد ويـلـكــوكــس».
وط ــال ـب ــه آخـ ـ ــرون ب ـت ـقــديــم اع ـت ــذار
علني عـلــى الـشــاشــة بينما سعت
إدارة املحطة إلــى احـتــواء املوقف،
إذ أص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ب ـ ـيـ ــانـ ــا ج ـ ـ ـ ــاء فـ ـي ــه:
«وي ـل ـك ــوك ــس اعـ ـت ــذر ع ــن تـعـبـيــره
غـيــر امل ـق ـصــود خ ــال مـقــابـلــة حية
ف ــي بــرنــامــج  In-Depthم ــع اثـنــن
م ــن األص ــدق ــاء ،أحــده ـمــا جــزائــري
مـ ـسـ ـل ــم ،وأخـ ـ ـ ــرى يـ ـه ــودي ــة ولـ ــدت
ملـسـتــوطـنــن فــي فـلـسـطــن» .ورغــم
ال ـس ـل ــوك االع ـ ـتـ ــذاري ال ـ ــذي سـلـكــه
ّ
ط ـتــه ،إال أن أص ــوات ــا
امل ــذي ــع وم ـح ـ
اس ـت ـفــزازيــة ظـ ّـلــت تـ ّ
ـوجــه ًسهامها
نحو ويلكوكس ،متسائلة« :ملــاذا
ما زال يعمل في  BBCحتى اآلن؟».
هـ ـك ــذا ،ت ـب ــرز هـ ــذه ال ـح ــادث ــة حجم
الـضـغــط ا ّلــواقــع عـلــى أي صحافي
غربي يشذ عن السائد في مقاربته
لقضايا الـشــرق األوس ــط ،ويبتعد
ً
قليال مــن دائ ــرة االسالموفبيا في
الـ ـط ــرح .ك ـمــا ت ـق ــرع جـ ــرس اإلن ـ ــذار
لإلعالم العربي الذي ما زال عاجزًا
عـ ــن اخـ ـ ـت ـ ــراق الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ال ـغ ــرب ــي
وإذابة الجليد بينه وبني العرب.

ّ
 otvتحن إلى زمن البدايات
رادار

زينب حاوي
«عــود على بــدء» هكذا يمكن اختصار
خطوة  otvبتعيني الزميل جان عزيز
(الـ ـ ـص ـ ــورة) إلدارة األخ ـ ـبـ ــار مـ ـج ــددًا.
خ ـط ــوة ت ــرم ــي إلـ ــى إع ـ ـ ــادة امل ـش ـهــديــة
التي كانت عليها املحطة البرتقالية
منذ تأسيسها عام  .2007ثالثة مدراء
تعاقبوا على هذا املنصب من ضمنهم
عزيز ،الذي تولى إدارة األخبار ّ
وأسس
فريق عملها ،وهو يعد من املؤسسني
ـاة .وك ــان اإلعــامــي
األوائـ ــل لـهّــذه الـقـنـ َ
منير قــد خـلــف عــزيــز لتنتهي
جــونــي

إدارة دفـ ــة األخـ ـب ــار ع ـنــد الـصـحــافــي
طوني شامية .تسلم األخير السفينة
ملــدة ثــاث سـنــوات حتى انتهى عقده
اليوم وفق ما يقول لـ «األخبار» ،فختم
مشواره فيها «باالتفاق والتراضي».
تزامن ذلك مع عــروض ِّ
قدمت لشامية
فـ ـ ــي ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي وال ـ ـ ـخـ ـ ــارج
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي مـ ــن دون أن ي ـك ـ ّش ــف لـنــا
تفاصيلهاّ ،
لكنه يشير إلى أنه يخرج
اليوم من عباءة إدارة األخبار من دون
أن ينسلخ عن الخط السياسي ،مؤكدًا
«سأبقى منتميًا الى املؤسسة الكبرى،
أي التيار العوني».
ت ــراف ـق ــت م ــرح ـل ــة ت ــول ــي ش ــام ـي ــة دف ــة
األخـ ـب ــار م ــع ت ـغ ـي ـيــرات شـك ـل ـيــة وفــي
املـ ـضـ ـم ــون .أص ـب ـح ــت األخ ـ ـبـ ــار أك ـثــر
اقـتـضــابــا ،طـبـعــا مــع تسجيل املــوقــف
السياسي بحدة متباينة تبعًا للظرف
ّ
السياسي ،لكن اليوم« ،تتطلب املرحلة
أن يكون جان عزيز في إدارة األخبار»
هذا ما يقوله رئيس مجلس إدارة otv
ّ
روي هاشم ل ـ «األخ ـبــار» ،موضحًا أن
«أص ــوات ــا عـلــت ف ــي املــرح ـلــة األخ ـي ــرة،
وخصوصًا مــن املساهمني فــي القناة
(ي ـصــل عــددهــم ال ــى  12ال ـف ــا) ،تطالب
بـ ـم ــوق ــف سـ ـي ــاس ــي واض ـ ـ ـ ــح ل ـل ـق ـن ــاة
الـبــرتـقــالـيــة ُيـتــرجــم فــي مـقــدمــة نشرة
األخ ـبــار» .تحدث هاشم عــن مصاعب
راف ـ ـقـ ــت مـ ـس ـي ــرة ع ــزي ــز فـ ــي ان ـط ــاق ــة
امل ـح ـط ــة «كـ ــانـ ــت ض ـغ ــوط ــا خ ــارج ـي ــة

وت ـ ـ ـجـ ـ ــاذبـ ـ ــات بـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـح ــزب ــي
واإلع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــي» ،لـ ـك ــن ه ـ ــل زال ـ ـ ـ ــت ه ــذه
الـضـغــوط الـيــوم ،وأصـبـحــت األرضـيــة
مالئمة الستئناف مسيرة البدايات؟
ال يـنـفــي هــاشــم انـتـفــاء ه ــذه ال ـظــروف
«فــاملـشـكــات والـضـغــوط بــاقـيــة» ،لكن
ما تغير هو «مطالبة الناس بإدخال
عــزيــز الـيـهــا» ،بعدما أضـحــت املحطة
بالنسبة الى الجمهور «وكالة أنباء»،
ف ـي ـمــا ه ــي م ـطــال ـبــة بـتـظـهـيــر املــوقــف
ال ـس ـيــاســي وإبـ ـ ــرازه .ال ــى جــانــب هــذه

إبراز الموقف السياسي
وتعيين جان عزيز مديرًا لألخبار
املطالبة ،حصلت تغييرات على صعيد
ال ـكــادر ال ـب ـشــري .يلفت هــاشــم ال ــى أن
الفريق العامل في األخبار «قد نضج»
وصار يتمتع بخبرة في التعاطي مع
األحـ ـ ــداث ب ـعــد  8س ـن ــوات م ــن الـعـمــل.
وعـ ــن ت ـقــوي ـمــه ل ـل ـمــرح ـلــة ال ـت ــي تــولــى
فيها املسؤولية شامية ،يؤكد هاشم
ّ
أن مرحلة الـثــاث سـنــوات كــان متفقًا
ع ـلــى ت ـقــديــم األخ ـب ــار فـيـهــا «بـطــريـقــة
موضوعية ومقتضبة» ،مثمنًا مهنية
وتـقـنـيــة شــام ـيــة ف ــي إدارتـ ـ ــه لــأخـبــار
طـيـلــة ه ــذه ال ـف ـت ــرة .ه ــذا الـتـغـيـيــر في
ً
املـحـطــة الـبــرتـقــالـيــة يـسـتــدعــي س ــؤاال:

هل  otvمتجهة إلى مرحلة تكون فيها
قـنــاة أكـثــر تخندقًا وحــزبـيــة؟ ال ينفي
ّ
رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارت ـ ـهـ ــا أن «مــوقــف
ال ـت ـيــار الــوط ـن ّــي ال ـح ـ ّـر س ـي ـكــون أكـثــر
وضــوحــا» ،لكنه يـسـتــدرك بــأن ذلــك ال
يـعـنــي «غ ـســل أدم ـغــة امل ـشــاهــديــن» بل
ال ـس ـعــي إلـ ــى «إيـ ـص ــال رأيـ ـن ــا وإق ـن ــاع
امل ـش ــاه ــد ل ـي ــرى ال ـح ـق ـي ـقــة ك ـم ــا ه ــي».
وع ــن ان ـع ـكــاس الـ ـح ــوار ب ــن «ال ـق ــوات
اللبنانية» والتيار العوني» على أداء
امل ـح ـط ــة ،ي ــؤك ــد ه ــاش ــم س ـيــر محطته
منذ فترة على خط يوازي بني «الدفاع
ع ــن املـ ــواقـ ــف» م ـقــابــل عـ ــدم «الـتـهـجــم
على الـخـصــوم فــي السياسة بطريقة
عـشــوائـيــة» ،وه ــذا مــا يحصل «م ــع أو
بدون حوار مع القوات».
ّ
الزميل جان عزيز الذي تسلم منصبه
ّ
ال ـجــديــد أمـ ــس ،ي ـقــول ل ــ»األخ ـب ــار» إن
إعادة اختياره اليوم أتت «بإجماع من
مجلس إدارة  otvومن العماد ميشال
عــون تـحــديـدًا» .وعــن رؤيـتــه إلــى إدارة
األخ ـبــار ،يكتفي بــإيــراد جملة واحــدة
ه ــي «سـنـسـتـعـيــد ال ــزخ ــم الـ ــذي بــدأنــا
ب ــه م ــع فــريــق ال ـع ـم ــل» .وب ــرغ ــم تــولـيــه
إعــداد وتقديم برنامجني على املحطة
نفسها هما «بال حصانة» (الثالثاء)،
ّو«الـ ــروايـ ــة ال ـكــام ـلــة» (ال ـخ ـم ـيــس) ،إال
أن ــه يعتمد عـلــى فــريــق عمله لتوزيع
امل ـه ـم ــات وت ـخ ـف ـيــف الـ ـع ــبء ع ـن ــه كــي
يتولى إدارة األخبار من دون ضغوط.

