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ثقافة وناس • ميديا

ّ
السكة ...صورة
عين ِ

ّ
اإلعالم اللبناني وحدته الفاجعة واإلعالم الخليجي مصنع اإلرهابيين
زينب حاوي
ّ
صـحـيــح أن الـتـفـجـيــر اإلره ــاب ــي ال ــذي
ض ــرب مـنـطـقــة «بـ ــرج ال ـبــراج ـنــة» (عــن
ّ
السكة) في ضاحية بيروت الجنوبية
أول مـ ــن أمـ ـ ــس هـ ــو األع ـ ـنـ ــف واألكـ ـث ــر
دمــويــة مـنــذ ب ــدء سلسلة الـتـفـجـيــرات،
اال أنــه اختلف فــي التعاطي السياسي
واإلع ــام ــي م ــع ســاب ـقــاتــه .مـنــذ شـبــاط
(ف ـب ــراي ــر) امل ــاض ــي ،ت ــاري ــخ اس ـت ـهــداف
«املـسـتـشــاريــة الثقافية اإليــران ـيــة» في
منطقة بـئــر ح ـســن ،واألب ـ ــواق املـنــاوئــة
لـ ـ «ح ــزب ال ـلــه» ت ـقـ ّـدم خــدمــات مجانية
للمنفذين اإلرهابيني ومن يقف ّوراءهم
التفجيرات بأنها ردة
عبر تبرير هــذه
ّ
فـعــل طبيعية عـلــى تــدخ ــل ال ـحــزب في
ّ
سوريا .لكن التفجير املــزدوج في «عني
ّ
السكة»ّ وهول ما حدث استطاع أن يوقف
أو يـخــفــف م ــن االس ـت ـغــال الـسـيــاســي،
خصوصًا في البيت الداخلي اللبناني،
طـبـعــا مــع وج ــود اس ـت ـث ـنــاءات متفرقة
خ ــرج ــت ل ـت ـب ــرر ال ـج ــري ـم ــة ك ـم ــا حصل
أمس في برنامج «نهاركم سعيد» على
 .lbciالـبــرنــامــج الـصـبــاحــي استضاف
يتوان
السياسي توفيق الهندي الذي لم ّ
عن تبرير الجريمة .وبعد وقت متأخر،
اس ـت ـفــاق وان ـت ـبــه إل ــى «واج ـ ــب» تعزية
أهالي الشهداء والجرحى .في الظاهر،
ّ
الـ ـك ــل تـ ـض ــام ــن :األح ـ ـ ـ ــزاب والـ ـتـ ـي ــارات
وح ـتــى الـشـخـصـيــات ال ـتــي بــاتــت رم ـزًا
للتحريض املذهبي والفتنوي كالنائب
خـ ــالـ ــد ال ـ ـضـ ــاهـ ــر .ه ـ ــذا الـ ـتـ ـض ــام ــن أو

سأل ماريو عبود النائب محمد
قباني« :متى ستنهون مشكلتكم
مع الشيعة؟»!
ربـمــا «ال ـت ـكــاذب» انسحب ب ــدوره على
الشاشات مــع تعاط منضبط مارسته
ش ــاش ــة «امل ـس ـت ـق ـبــل» .وإن غـ ــاب لــوغــو
املحطة عــن ميكروفون مراسلها ربيع
ّ
شنطف ،إال أن الـشــاشــة الــزرقــاء كانت
حــاضــرة مــن أم ــام مستشفى «الــرســول
األعظم» لتنقل آخر املستجدات املتعلقة
بــال ـت ـف ـج ـيــر والـ ـضـ ـح ــاي ــا .ل ـع ـلــه كــانــت
ه ـنــاك كـلـمــة س ـ ّـر جــام ـعــة عـ ّـم ـمــت على
أوس ــاط الـتـيــار األزرق وقـضــت بوضع

ياسر أحمد ــ سوريا
الخالفات والتجاذبات جانبًا في هذه
امل ـح ـنــة الـ ـج ــدي ــدة .ن ـ ــواب «امل ـس ـت ـق ـبــل»
ومحللوه السياسيون الذين يحضرون
ع ـ ــادة ب ـق ــوة ف ــي امل ـن ــاب ــر الـتـلـفــزيــونـيــة
وتستجديهم بعض املحطات بغية بث
املزيد من الشحن وإثــارة الفنت األهلية،
«خذلوا» هذه املرة تلك املنابر والتزموا
ب ـك ـل ـمــة الـ ـس ـ ّـر وال ـت ـض ــام ــن م ــع أه ــال ــي
الضحايا .وهذا طبعًا ال يناسب طبيعة
ّ
ال ـت ـع ــاط ــي اإلعـ ــامـ ــي ال ـ ـ ــذي يـتـعــطــش
بـعـضــه لـلـسـكــوب ول ــإث ــارة ول ــو على
حساب السلم األهلي .بدا هذا املوضوع
جـلـيــا م ــع مــذيــع «املــؤس ـســة اللبنانية
لإلرسال» ماريو ّ
عبود الذي كان ّ
يغرد
في االستديو على لياله ،متناسيًا أنه
ّ
أمــام رأي عــام ومسؤولية كبيرة تحتم
ع ـل ـيــه ال ـت ـع ــاط ــي بـمـهـنـيــة م ــع ال ـح ــدث
ّ
الجلل .بــدايــة ،علق عبود على مشاهد
ّ
التفجير بــإعــادة س ــرد مــا كــانــت تهدد
بــه الجماعات التكفيرية لبيئة «حــزب
الله» وكيف نفذت ذلك بتدفيعه الثمن،
ً
ّ
ق ــائ ــا« :ي ـبــدو أن ح ــزب ال ـلــه ك ــان يعي
الثمن الذي سيدفعه» .بعد هذا التعليق
املشني ،انتقل الــى االتـصــاالت املباشرة
ّ
م ــع نـ ــواب «امل ـس ـت ـق ـبــل» ع ــل ــه ي ـقــع على
تصريح فتنوي من هنا ،أو من هناك.
توجه الى النائب محمد قباني ،فقال له:
«متى ستنهون مشكلتكم مع الشيعة؟».
وقبل ذلكّ ،
عبر عبود من دون خجل عن

حــاجــة شاشته الــى نــوع مــن «اإلث ــارة»
عندما تحدث مع النائب فريد مكاري،
مستغربًا أن التعاطي مع تفجير برج
البراجنة يبدو مختلفًا وأكثر هدوءًا من
املرات السابقة.
ّ
امل ـس ـت ـغــرب أن «إث ـ ـ ــارة» م ــن نـ ــوع آخــر
وجــدنــاهــا على «امل ـنــار» هــذه امل ــرة .في
رسالة مباشرة من مستشفى «الرسول
األعظم» أمس ،دخل مراسل «املنار» علي
رسالن إلى غرفة الطفل حيدر مصطفى
ال ــذي استشهد وال ــداه فــي التفجيرين
اإلرهابيني .وفيما كان األقرباء يقفون
حـ ــول س ــري ــر ال ـط ـف ــل الـ ـج ــري ــح ،ت ـ ّ
ـوج ــه
رس ــان إل ـيــه وس ــأل ــه« :ح ـي ــدر كـيـفــك؟».
ب ـ ـب ـ ــراءة تـ ـمـ ـت ــزج ب ـ ــاألل ـ ــمّ ،رد حـ ـي ــدر:
«م ـن ـي ــح»« .ش ــو ص ــار م ـعــك؟ م ــن عمل
فيك هـيــك» ،ســأل علي رس ــان ،ليجيب
ح ـيــدر« :اإلن ـف ـج ــار» .لــم يـكـتــف مــراســل
«املنار» بهذا القدر ،بل طرح على الطفل
س ــؤال ــن إض ــاف ـي ــن« :شـ ــو ك ـم ــان عمل
اإلنـفـجــار؟ ويـنــن مــامــا وبــابــا؟» ،ليأتي
الجواب« :قوي ...بالسيارة بعدن» .ترك
املراسل الغرفة بعدما استسلمت إحدى
ال ـق ــري ـب ــات ل ـل ـب ـكــاء لـ ــدى ال ـط ـلــب منها
التعليق على ما حدث .وفي هذه األثناء،
تـ ـ ّ
ـوجـ ــه رس ـ ـ ــان إل ـ ــى ك ــوث ــر امل ــوس ــوي
ً
ّ
املوجودة في االستديو قائال« :ربما ال
ّ
يدري أن والديه استشهدا».
ّ
أمـ ــام ه ــذا الـتـفـجـيــر ال ــدم ــوي الـ ــذي هــز

حتى الرأي العام العاملي ،ما زال بعض
اإلع ـ ــام امل ـح ـلــي م ـص ـرًا ّ ع ـلــى مــراهـقـتــه
واستخفافه .صحيح أنــه كــان متوقعًا
أن تتبنى الشاشات الخليجية وصف
«ال ـضــاح ـيــة مـعـقــل ح ــزب ال ـ ـلـ ــه» ...هــذه
العبارة التي ّ
تحمل في طياتها تبريرًا
واضـ ـح ــا ،واس ـت ـبــاحــة ل ــدم ــاء األب ــري ــاء
ّ
ّ
واملــدن ـيــن الـ ـع ــزل .إال أن ه ــذا الـتـبــريــر
انتقل إلى قناة  mtvالتي استعملت هذه
العبارة مــرارًا .املذيع روبير نخل الذي
حضر في التغطية املباشرة استخدمها
أيـ ـض ــا .وفـ ــي م ـق ــدم ــة ن ـش ــرة أخ ـب ــاره ــا
املسائية أول من أمس ،ذكرت قناة ّ
«املر»
أن ّالضاحية الجنوبية تــأتــي «كهدف
مـفــضــل انـتـقــامــا لـتــدخــل ح ــزب الـلــه في
الـحــرب ال ـســوريــة» .هــذا األم ــر قــد يبدو
هامشيًا وتفصيليًا مقارنة بالتغطية
الـفــاقـعــة ال ـتــي ت ــواله ــا م ــراس ــل املحطة
حسني خريس .املراسل الذي استعرض
بداية أنه يعرف املنطقة جيدًا ،استخدم
كـ ــل اإلش ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـت ــي ت ــذه ــب ب ــات ـج ــاه
واحد أال وهو التبرير .تحدث عن قرب
املكان من «مستشفى الرسول األعظم»
الــذي «يـحــوي جرحى حــزب الله الذين
يقاتلون في سوريا» .وبعدها برهن لنا
ّ
أنه يعرف املنطقة جيدًا بالقول إن برج
الـبــراجـنــة تـضـ ّـم أيـضــا مــركـزًا ل ـ «حركة
ّ
يتظهر على
أمــل» .طبعًا كل هذا الكالم
أن ــه «ب ـنــك أه ـ ــداف» واض ــح للجماعات

ّ
اإلعالم األجنبي يفكر بمنطق القتلة
صباح أيوب
ل ــم ي ـعــد ذك ــر اس ــم "بـ ـي ــروت" ف ــي عـنــاويــن
األحداث األمنية كافيًا ،في بعض التغطيات
الـغــربـيــة ،تـمــامــا كـمــا لــم يـعــد ه ــول الـكــارثــة
اإلنسانية هو األســاس في تلك التغطيات.
ّ
ّأي ب ـيــروت ه ــي؟ املسيحية أم الـســنـيــة أم
الشيعية؟ ي ـ ّ
ـصر بعض الصحافيني على
ً
التحديد لحظة وق ــوع ال ـحــدث« ٤٠ .قتيال»
َ
م ــن امل ــدن ـي ــن .ال ف ـ ــرق ،امل ـه ـ ّـم ه ــو اإلشـ ــارة
م ـب ــاش ــرة الـ ــى "سـ ـب ــب ق ـت ـل ـهــم" واإلض ـ ـ ــاءة
ع ـلــى أبـ ـع ــاد الـ ـح ــدث ال ـس ـيــاس ـيــة واألم ـن ـيــة
والـجـيــوسـتــراتـيـجـيــة مـنــذ ال ـس ـطــور األول ــى
للتغطية بعد لحظات على سفك الدماء!
تـفـجـيــرات أول م ــن أم ــس ف ــي مـنـطـقــة بــرج
البراجنة بحسب معظم اإلع ــام األميركي

واألوروب ـ ـ ـ ــي وق ـع ــت ف ــي "ض ــاح ـي ــة ب ـيــروت
الشيعية" وتـحــديـدًا فــي "أحــد معاقل حزب
ال ـل ــه ال ـش ـي ـعــي" .م ـق ــاالت ال ـس ــاع ــات األول ــى
لـلـحــدث عـلــى مــواقــع معظم وك ــاالت األنـبــاء
ّ
الغربية ،أشــارت َ
بعجل الــى رقــم يمثل عدد
الذين سقطوا في التفجيرين ،ثم سارعت
الى التحليل والربط والتذكير بـ "دور حزب
الله العسكري في ســوريــا" (هــل تلك مهمة
ً
وكـ ــاالت األن ـب ــاء أص ـ ــا؟) .تصنيف بعض
الصحافيني الغربيني ملكان وقــوع التفجير
على أساس طائفي وحزبي ،يتضمن تبريرًا
غـيــر مـبــاشــر لـلـقـتــل ،وال ـق ـفــز م ـ ّبــاشــرة الــى
التحليل السياسي ليس ّ اال تخطيًا وحشيًا
ألخالقيات املهنة وما تبقى من آدابها.
بعد غــزو الـعــراق عــام  ،٢٠٠٣نـ ّـبــه بعضهم
إلى ّ
تحول الخبر العراقي في اإلعالم الغربي

ُ
الــى خبر ثــانــوي مهما َعــظــم حجم الكارثة
يتحدث عنهاّ .
ّ
بغض النظر
اإلنسانية التي
عــن األس ـبــاب الـسـيــاسـيــة واإلعــام ـيــة لذلك
َ
األداء اإلعــامــي ،ال يمكن أن ُيغفر لإلعالم
الـ ـغ ــرب ــي م ـســاه ـم ـتــه فـ ــي ال ـت ـه ـل ـيــل ل ـل ـغــزو
والتسويق إليجابياته ،ثم تجاهل تداعياته
الكارثية على العراق واملنطقة .كانت الخشية
حينها أن ّ
يحول اإلعالم الضحايا العراقيني
الى أرقــام ،كما فعل تاريخيًا وما زال تجاه
الفلسطينيني فــي تغطية أحـ ــداث ال ـصــراع
الـعــربــي ـ اإلســرائ ـي ـلــي ،لـكــن الـخـشـيــة باتت
واق ـعــا فــي ال ـع ــراق بـعــد فـلـسـطــن ،وه ــا هي
تنتقل الــى الـحــدث اللبناني وتظهر بأسوأ
أشـكــالـهــا مـنــذ ع ــام  .٢٠٠٥مـنــذ االنـقـســام
الطائفي واملذهبي والسياسي في لبنان عام
 ،٢٠٠٥لم يعد الضحايا اللبنانيون ّ
مجرد

ال ـت ـك ـف ـي ــري ــة ال ـ ـتـ ــي أرادت م ـ ــن خ ــال
االنتحاريني أن تستهدفه! وتبني أن ذلك
غـيــر صـحـيــح ،فاملستهدفون هــم مــارة
ّ
هــذا الشارع الضيق املكتظ ،واألبــريــاء،
وامل ـن ـت ـمــون ال ــى م ــذاه ــب مـخـتـلـفــة كما
ذك ـ ــر خ ــري ــس الحـ ـق ــا ع ـن ــدم ــا اس ـت ـفــاق
ّ
وتضم
ليذكر أن هــذه املنطقة متنوعة
الحسينيات وأيـضــا الجوامع التابعة
ّ
«ألهل السنة».
وبــن هــذا وذاك ،ســاد التخبط وإث ــارة
الـبـلـبـلــة ون ـش ــر ش ــائ ـع ــات حـ ــول مقتل
أف ــراد مـعــروفــن مــن ال ـحــزب فــي بعض
القنوات املحلية والسوشال ميديا ،أو
ّ
املخيمات
الــدخــول الفتنوي على خــط
ّ
الفلسطينية وأبلسة ساكنيها بأنهم
ضـ ــال ـ ـعـ ــون ف ـ ــي هـ ــذيـ ــن ال ـت ـف ـج ـي ــري ــن،
ومحاولة خلق الفتنة األهلية املذهبية
م ــن خـ ــال ال ـت ــروي ــج بـ ــأن أهـ ــل «طــريــق
الجديدة» يحتفلون ويطلقون األسهم
النارية احتفاء بالجريمة .ورغم بشاعة
نهم الكاميرات اللتقاط صــور األشــاء
وال ـ ــدم ـ ــاء ع ـل ــى األرض ،ال س ـي ـمــا مــن
قـبــل ق ـنــاة «امل ـي ــادي ــن» ال ـتــي كــانــت أول
الحاضرين الى ساحة الجريمة ،بقيت
الحصة األكـبــر للمحللني السياسيني
ال ـ ــذي ـ ــن أتـ ـ ـ ـ ــوا عـ ـل ــى عـ ـج ــل عـ ـل ــى ه ــذه
ال ـش ــاش ــات ،مـسـتـعــرضــن تحليالتهم
لتعبئة الـ ـه ــواء ،فـمــا ك ــان مـنـهــم اال أن
ّ
زادوا الـطــن بــلــة فــي تـقــديــم املــزيــد من
املقاربات التي تصب حتمًا في الشقاق
األهلي ومع الفلسطينيني أيضًا.
فـضــائـيــا ،لــم يختلف الـتـعــاطــي بشكل
جذري مع التفجيرات اإلرهابية السابقة
فــي لـبـنــان .ع ـمـ ّـم مصطلح «الـضــاحـيــة
معقل حــزب الـلــه» على أغـلــب تغطيات
القنوات الخليجية مــن «العربية» الى
«الـ ـج ــزي ــرة» .وه ـ ــذه امل ـ ــرة كـ ــان اإلعـ ــام
الخليجي املكتوب أكثر فقاعة وصراحة
ف ــي نـشــر ال ـش ـمــاتــة .عـنــونــت «ال ـح ـيــاة»
فــي عــددهــا أم ــس« :انـتـحــاريــان يقتالن
ال ـع ـش ــرات ف ــي مـعـقــل ح ــزب الـ ـل ــه» .أمــا
صحيفة «القدس العربي» ،فقد أوردت:
ً
«ل ـب ـن ــان 41 :ق ـت ـيــا و 180جــري ـحــا في
ت ـف ـج ـي ــري ــن فـ ــي م ـع ـق ــل «حـ ـ ــزب الـ ـل ــه»،
وصحيفة «الــوطــن» الكويتية عنونت:
«داع ــش يدمي معقل حــزب الـلــه» ،فيما
اخـتــارت «الـشــرق األوس ــط» السعودية
عـ ـن ــوان «ت ـف ـج ـيــر داعـ ـش ــي مـ ـ ــزدوج في
معقل حزب الله».

