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رادار

ّ
«جزيرة» الربيع العربي ...األخونة مستمرة
زكية الديراني
بالفعل ،انطلق مــوســم «الـتـنــزيــات»
فــي قـنــاة «ال ـجــزيــرة» الـقـطــريــة ،ولكن
ّ
«التصفيات» هذه املرة شكلت عالمة
فــارقــة فــي تــاريــخ الشبكة اإلخـبــاريــة
ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت عـ ــام  .1996ورغ ـ ــم أن
مــوجــات الـصــرف بــاتــت أم ـرًا طبيعيًا
ل ــدى املـحـطــة ،إال أن ال ـق ــرار ال ــذي بــدأ
م ـف ـع ــول ــه أخ ـ ـي ـ ـرًا ل ـي ــس عـ ــاديـ ــا أب ـ ـدًا،
ويطرح عالمات استفهام كبيرة حول
مستقبل املحطة وواق ــع األزم ــة التي
تعيشها.
م ــع عـ ـ ــودة م ــوظ ـف ــي «ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة» مــن
إج ـ ــازاتـ ـ ـه ـ ــم الـ ـسـ ـن ــو ّي ــة ،فـ ــوج ـ ـئـ ــوا ب ـ
«طبخة» جديدة تحضر له ،وتقضي

بــاالس ـت ـغ ـنــاء ع ــن ن ـحــو  40ف ــي املـئــة
م ــن مـجـمــل ع ــدده ــم ّ
أي ح ــوال ــى ألــف
مــوظــف بينهم مــذيـعــون ومــراسـلــون
ومـخــرجــون وفـنـيــون ،مــن أص ــل ستة
آالف ع ــام ــل ت ـقــري ـبــا .ذلـ ــك الـ ـق ــرار تـ ّـم
ت ـح ـض ـيــره بـ ـه ــدوء ب ـع ــد اج ـت ـمــاعــات
ّ
ّ
سرية بني الحكام القطريني والقيادات
العليا في القناة.
وانـ ـتـ ـظ ــر الـ ـق ــائـ ـم ــون عـ ـل ــى ال ـش ـب ـكــة
اإلخبارية رجــوع العاملني لديها من
ّ
فــرصـتـهــم الـصـيـفـيــة وبـ ــدأت تبلغهم
ال ـقــرار تـبــاعــا ،عـلــى أن تنتهي الئحة
التبليغات بعد عيد األضحى .كانت
رائحة «التفنيش» انطلقت قبل شهر
تقريبًا (األخبار  ،)2015/8/4ويومها
ّ
تم الحديث عن االستغناء عن ثمانني

مــوظـفــا ف ــي «ال ـج ــزي ــرة» م ــن مختلف
ّ
الـجـنـسـيــات .حـيـنـهــا ،قـيــل إن ال ـقــرار
ُاتـخــذ بـنـ ً
ـاء على تقرير أعـ ّـدتــه إحــدى
ّ
الشركات األميركية املنوطة بها مهمة
تقييم ق ــدرات املــوظـفــن .ولـكــن يبدو

طرد حوالي  1000عامل
لدى المحطة
أن ذلــك الــرقــم تضاعف مـئــات امل ـ ّـرات،
وحجة التقييم باتت قديمة وال قيمة
ّ
ّ
لها .مع تجلي الصورة جيدًا ،اتضح
ّ
ـأن رقــم الثمانني كــان السطر ّ
األول
بـ
ّ
ف ـقــط ض ـمــن الئ ـح ــة طــوي ـلــة مـتـنــوعــة
الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــات والـ ـ ــوظـ ـ ــائـ ـ ــف .كـ ـم ــا أن

مسألة تقييم العاملني لم تعد سببًا
مقنعًا لالستغناء عــن الـعــدد الكبير
م ــن امل ــوظـ ـف ــن ،ب ــل ت ـح ـ ّـول ــت الـحـجــة
ّ
وتتحدث
إلــى اقتصادية وسياسية.
بـعــض امل ـص ــادر إل ــى «األخـ ـب ــار» بــأن
«ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة» أرجـ ـع ــت خ ـط ــوة ص ــرف
الـ ـع ــامـ ـل ــن إل ـ ـ ــى س ـع ـي ـه ــا ل ـت ـق ـل ـيــص
ّ
ّ
املستمر
النفقات في ظــل االنخفاض
ألسعار النفط.
كما أن «عــاصـفــة الـحــزم» على اليمن
ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت ق ـبــل أش ـه ــر وت ـش ــارك
القطر فيها ،انعكست سلبًا (مــاديــا)
عـ ـل ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـقـ ـط ــري ــة .واالهـ ـ ــم
أن امل ـ ـصـ ــادر ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن أغـلـبـيــة
املـ ـص ــروف ــن يـ ـ ـغ ـ ـ ّـردون خـ ـ ــارج س ــرب
اإلخـ ــوان املـسـلـمــن ،أي معظمهم من

الــذيــن ال يسلكون النهج االخونجي
الذي تتبعه سياسة املحطة القطرية.
وبالتالي إن «الجزيرة» سوف تخسر
ش ــريـ ـح ــة مـ ــن م ــوظ ـف ـي ـه ــا امل ـع ـت ــدل ــن
(نسبيًا) الــذيــن وإن لــم يظهروا علنًا
ف ــي األخ ـب ــار وامل ـق ــاب ــات ،إال أن هــذه
ّ
ال ـشــري ـحــة ك ــان ــت ت ـشــكــل ت ـن ـ ّـوع ــا في
أرج ـ ــاء ال ـش ـب ـكــة .ك ـمــا ُي ـح ـكــى أن ــه من
ضـ ـم ــن الئـ ـح ــة امل ـ ـصـ ــروفـ ــن ،أسـ ـم ــاء
ّ
ّ
ومقدمني بارزين ّ
تم التخلي
إعالميني
عـنـهــم ،عـلــى أن يـكـشــف عـنـهــم قــريـبــا.
وهناك أحاديث عن إقفال فــروع ّ
عدة
لقناة «الجزيرة» املنتشرة في مختلف
«الجزيرة»
الدول .باختصار ،يبدو أن ُ
ّ
مصرة على النكران واملضي قدمًا في
سياستها التحريضية.

بدنا نحاسب

كيف تعاملت المحطات مع «تحرير» قلب بيروت
زينب حاوي
«أبــو رخوصة» العبارة التي نطقها
رئيس «جمعية تجار بيروت» نقوال
ش ـ ّـم ــاس ك ــان ــت كـفـيـلــة بــاسـتـنـهــاض
الشارع إلعادة إحياء قلب العاصمة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،ف ــاخـ ـتـ ـلـ ـط ــت األج ـ ـيـ ــال
ال ـتــي عــايـشــت ب ـيــروت السيتينيات
والسبعينيات مع أجيال اليوم التي
شاهدت هذه األمجاد بالصور فقط.
أول من أمس ،كان «البلد» على موعد
مع أبنائه ،مع سوق «ابــو رخوصة»
حـ ـي ــث افـ ـ ـت ـ ــرش ال ـ ـنـ ــاش ـ ـطـ ــون أرض
ســاحــة «ري ــاض الصلح» بالبضائع
واملـ ــأكـ ــوالت الـشـعـبـيــة والــرخ ـي ـصــة.
فــي بضع ســاعــات ،عــاد النبض الى
الــوســط ال ـت ـجــاري وت ـعــالــت أص ــوات
الفرح وحلقات الدبكة.
مشهد رسمته الـشــاشــات اللبنانية
مــع اخـتــاف فــي مـســاحــات التغطية
م ــع إع ـط ــاء ك ــل م ــن  lbciو»ال ـجــديــد»
ال ـح ـصــة األوفـ ـ ــر لـلـنـقــل امل ـب ــاش ــر من
هذه الساحة .نقل تزامن مع صرخة
م ــن «اتـ ـح ــاد امل ـق ـعــديـ ُـن الـلـبـنــانـيــن»
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ح ـ ــرق املـ ـقـ ـع ــد تــوف ـيــق
خ ـ ـ ــوام ن ـف ـس ــه تـ ـح ــت جـ ـس ــر مـنـطـقــة
«الـبـسـطــة الـتـحـتــا» بـعــدمــا وق ــف بال
م ــأوى يحميه مــن شيخوخته .هذه
الـ ـص ــرخ ــة ال ـ ـتـ ــي عـ ـ ـ ــادت وان ـض ـم ــت
الـ ــى سـ ــوق «أب ـ ــو رخ ــوص ــة» ب ـمــا أن
ال ـق ـض ـي ـت ــن م ـ ـتـ ــازم ـ ـتـ ــان ،ن ـق ـل ـت ـهــا
ّ
الـ ـش ــاش ــات األخـ ـ ـ ــرى .ولـ ـع ــل تـغـطـيــة
«املنار» اتسمت هذه املرة بالحيوية،
وه ــي ال ـق ـنــاة ال ـتــي تـغـلــب الـسـيــاســة
على مقدمات نشرات أخبارها .ارتأت

أن تستهل نـشــرتـهــا اإلخ ـبــاريــة أول
من أمــس ،بنفس إنساني اجتماعي
ان ـطــاقــا م ــن قـضـيــة خـ ــوام و»ف ـق ــراء
وسط بيروت» الذين «يشمون روائح
ال ـك ــراه ـي ــة وال ـط ـب ـق ـيــة وي ـت ـح ـســرون
على أمــوال سلبت منهم ذات صباح
جائر» .هــذه الكلمات املعبرة تبعها
ت ـق ــري ــر عـ ــن م ـن ـط ـقــة وس ـ ــط ب ـي ــروت
بلسان مــن عــايـشــوا الــزمــن الجميل،
حني كانت حضنًا للفقير قبل الغني.
عـلــى ه ــذا الـنـفــس أي ـضــا ،ومـنــذ ليلة
الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،ت ـقــف  lbciكسد
منيع أمام كل التصريحات الطبقية
والعنصرية وتطلق صرخاتها حول
ق ـض ـيــة خـ ـ ــوام وق ـص ـت ــه امل ــأس ــاوي ــة،
وح ــول الـنــاشــط أج ــود ع ـيــاش الــذي
س ــرع ــان م ــا ان ـت ـش ــر ال ـش ــري ــط ال ــذي
ج ـم ـع ــه ب ــرج ــل مـ ــن ق ـ ــوى األم ـ ـ ــن فــي
ال ـت ـظــاهــرة األخ ـي ــرة ل ـل ـحــراك املــدنــي
يوم الثالثاء املاضي .استطاع عياش
بـهــذه املــواج ـهــة أن يــوصــل صرخته
وصــرخــة كــل مــواطــن بــأن اللبنانيني
ورجال األمن هما معًا في معركتهما
ضد السلطة التي ّ
«جوعت» الجميع
مــن دون اسـتـثـنــاء .وف ــي كــل قصص
هـ ــؤالء ،ي ـعــود وس ــط الـبـلــد كـمــا كــان
في هيئته األخـيــرة جامعًا لكل هذه
ال ـق ـض ــاي ــا و»مـ ـس ــاح ــة ع ــام ــة ت ـضـ ّـج
بالحياة» كما ورد في مقدمة نشرة
املحطة ليلة السبت املاضي.
«الـ ـج ــدي ــد» ق ــدم ــت ب ــدوره ــا لـقـطــات
ن ـ ــادرة بــالـلــونــن األسـ ــود واألب ـيــض
تظهر حركة األســواق الشعبية التي
كانت قبل الحرب األهلية .أما  mtvفقد

هاجمت الحراك املدني بعد تصريح
ً
ش ـمــاس الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،مـ ــوردة
ّ
في مقدمة نشرة أخبارها أن الصفة
سقطت عن الـحــراك وسألت القيمني
عـلـيــه «ه ــل اكـتـشـفـتــم أن الـتـخـطـيــط
ف ــي امل ـك ــات ــب ل ـل ـث ــورة ه ــو غ ـي ــره فــي
ال ـشــارع فــي بـلــد مـ ّـركــب ومـفـكــك مثل
ل ـب ـنــان؟» .قـنــاة «املـ ـ ّـر» الـتــي تصطف
طبعًا الــى جانب أصحاب الرأسمال
واملستثمرين في العاصمة ،وصفت

س ـ ــوق «اب ـ ـ ــو رخ ـ ــوص ـ ــة» فـ ــي ت ـقــريــر
مسائي لها أول من أمس ،بأنه «ليس
صبرا وال ّ حـ ّـي اللجا وال بــربــور وال
البربير .إنه ببساطة وسط بيروت».
ومــع تغطيتها املتقطعة مــن ساحة
ري ـ ــاض ال ـص ـل ــح ،ك ــان ــت امل ــذي ـع ــة في
امل ـح ـطــة جـيـسـيـكــا ع ـ ــازار ت ـقــول بكل
ّ
صـ ــراحـ ــة إن «الـ ـشـ ـم ــاس لـ ــم يـتـكـلــم
بــاسـمــه الـشـخـصــي ب ــل بــاســم تـجــار
بيروت الذين لهم أيضًا مصالحهم

االقتصادية» في الوسط.
وبينما تحاول عــازار شحذ تعاطف
م ــع أصـ ـح ــاب امل ـص ــال ــح ف ــي الــوســط
ال ـت ـج ــاري وتـمـ ّيـيــع ال ـق ـض ـيــة ،كــانــت
«املـسـتـقـبــل» تــغـيــب كليًا اس ــم نقوال
ش ـ ّـم ــاس بـصـفـتــه املـ ـس ــؤول ع ــن ردة
ال ـف ـع ــل فـ ــي ري ـ ـ ــاض الـ ـصـ ـل ــح ،فـبـنــت
تقريرها اإلخـبــاري بالقول إن سوق
«أبــو رخــوصــة» جــاء بــادرة اعتراض
على «بعض املواقف الصادرة»!

كانت هذه
الصورة
ً االكثر
تداوال على
مواقع
التواصل
االجتماعي

على النت

ّ
ّ
فايسبوك عرى وزير التعليم المصري :أمي وقليل الذوق
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
بــات وزيــر التعليم فــي مصر الهاللي
ال ـش ــرب ـي ـن ــي أشـ ـه ــر الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـج ــدد
ال ــذي ــن أق ـس ـم ــوا ال ـي ـمــن الــدس ـتــوريــة
صباح السبت أمــام الرئيس املصري
عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي ،والـسـبــب غير
املتوقع باملرة هو حسابه الشخصي
عـلــى فــاي ـس ـبــوك! بــال ـتــالــي ،ب ــات على
كــل مــرشــح لتولى حقيبة وزاري ــة في
م ـصــر غ ـلــق ح ـســابــه ع ـلــى فــايـسـبــوك
أو مــراجـعـتــه ج ـي ـدًا قـبــل الـتــوجــه إلــى
حـلــف الـيـمــن .درس وص ــل بالتأكيد
ملن سيتولون الوزارة الحقًا بعد الذي
ح ــدث لـلـهــالــي الـشــربـيـنــي .ك ــان اســم
م ــن سـيـخـلــف ال ــوزي ــر ال ـســابــق محب
ً
الرفاعي مجهوال إلى حد بعيد ،بسبب

كثرة االعـتــذارات التي واجهت رئيس
الـحـكــومــة املـكـلــف شــريــف إسـمــاعـيــل.
ربما لو تسرب اسم الهاللي الشربيني
ب ــاك ـرًا إل ــى ال ـص ـحــافــة ،مل ــا وص ــل إلــى
مــرح ـلــة ت ــول ــى امل ـن ـصــب رس ـم ـيــا بعد
الـحـمـلــة ال ـض ــاري ــة عـلـيــه ع ـبــر مــواقــع
التواصل االجتماعي فور الكشف عن
اسمه تزامنًا مع مراسم حلف اليمني
فـ ــي ق ـص ــر االت ـ ـحـ ــاديـ ــة .ع ـل ــى الـ ـف ــور،
قامت مجموعة من متابعي الحساب
الشخصي لـلــوزيــر بعملية «سكرين
ش ــوت» واس ـعــة ملـعـظــم مــا كـتـبــه على
م ـ ـ ــدار ع ــام ــن مـ ــن «بـ ــوس ـ ـتـ ــات» عـبــر
املــوقــع األزرق .ه ـكــذا ،ظـهــر بــوضــوح
ّ
ً
أن الوزير أوال يرتكب أخطاء إمالئية.
ل ـك ــن األه ـ ـ ــم ك ـ ــان فـ ـح ــوى مـ ــا ي ـن ـشــره
الوزير الجالس اآلن على مقعد عميد

األدب ال ـع ــرب ــي ط ــه حـ ـس ــن .اتـسـمــت
آراء الـهــالــي الـشــربـيـنــي بالسطحية
الشديدة من جهة ،وبانحيازها التام
لوجه نظر إعالميني عــرفــوا بتغييب
ال ــوع ــي الـ ـع ــام م ـث ــل ت ــوف ـي ــق ع ـكــاشــة

حملة سخرية على مواقع التواصل
من أخطاء الهاللي الشربيني
مــالــك ق ـنــاة «الـ ـف ــراع ــن» .ك ـمــا ت ـكــررت
أل ـف ــاظ مـثــل «ح ـم ـيــر» و«خ ــرف ــان» في
منشورات الوزير .ومن بني بوستاته
واحد طالب فيه بمحو أمية املذيعني
من خالل خطة تطلقها وزارة التربية
والـتـعـلـيــم ،لـكــن ال ـبــوســت نـفـســه كــان

يحوي خطأ إمالئيًا.
ف ـ ــور ان ـ ـطـ ــاق ال ـح ـم ـل ــة ض ـ ـ ــده ،أغ ـلــق
الـ ـه ــال ــي حـ ـس ــاب ــه عـ ـل ــى ف ــاي ـس ـب ــوك،
لكن بعد فــوات األوان .إذ تــم تصوير
«امل ـ ـن ـ ـشـ ــورات» ال ـت ــي ت ـت ـض ـمــن نـكــاتــا
ثقيلة ال ـظــل ،وشـتــائــم ضــد النشطاء
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن ،ودخ ـ ـ ـ ــل عـ ـل ــى م ــوج ــة
الـ ـسـ ـخ ــري ــة إعـ ــام ـ ـيـ ــون كـ ـب ــار أمـ ـث ــال
يسري فودة ،وباسم يوسف .وانطلق
عبر تويتر هاشتاغ بعنوان «طويط
كأنك وذي ــر» ،واألخـطــاء اإلمالئية في
الهاشتاغ مقصودة طبعًا .أما الوزير
ن ـف ـســه ،فــان ـف ـعــل ع ـلــى رام ـ ــي رضـ ــوان
م ـق ــدم ب ــرن ــام ــج «ال ـب ـي ــت ب ـي ـتــك» على
الهاتف
قـنــاة  TeNعـنــدمــا ســألــه عـبــر
ّ
عــن هــذه االنـتـقــادات .قــال الهاللي إنــه
ال يـسـتـطـيــع اإلج ــاب ــة ألن ــه ل ــم يـتــابــع

االنتقادات بعد ،ولن يرد إال بعد دراسة
املوقف .وتسرب تصريح للوزير ينفي
عالقته بالحساب املثير للجدل ،لكنه
لم يصمد بالطبع كون من غير الوارد
أن يتقمص أحدهم شخصية مسؤول
في وزارة التعليم على فايسبوك ،فهو
ليس فنانًا وال العب كرة أو سياسيًا
ب ـ ــارزًا .ه ــذه ال ـح ـم ـلــة دف ـع ــت الـطـبـيــب
ال ـن ـف ـســي ال ـش ـه ـيــر ي ـح ـيــى ال ــرخ ــاوي
إلــى مطالبة الــوزيــر باالستقالة عبر
بــرنــامــج «مـفـتــاح ال ـح ـيــاة» عـلــى قناة
«الحياة  ،»2على اعتبار أن استكمال
مهامه الحكومية بعد االستقبال غير
الـطـيــب لــه مــن ال ــرأي ال ـعــام ،لــن يكون
ً
سهال واألفـضــل لــه بحسب الــرخــاوي
ال ــذه ــاب لـتـعـلــم ال ـك ـتــابــة الـصـحـيـحــة
باللغة العربية.

