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تقرير

الموصل:
الشاشات العراقية في
ّ
اإلعالم الميداني ...مشرف
بغداد ــ حسام السراي

سورية»

امل ـحــادثــات املـعـنـيــة بــوضــع تفاصيل
اتفاق «منطقة تخفيف التصعيد» في
الـجـنــوب ،رأى وزي ــر اإلع ــام األردن ــي
وال ـن ــاط ــق ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم الـحـكــومــة
مـ ـحـ ـم ــد امل ـ ــومـ ـ ـن ـ ــي ،ف ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة مــع
صـحـيـفــة «ال ـغ ــد» األردنـ ـي ــة ،أن «فـتــح
معبر نصيب (الـحــدودي بــن سوريا
واألردن) مصلحة لـلـطــرفــن ،لـكــن ّ
أي
طلب لفتح املعابر لن يتم التعامل معه
إال في حال ترسيخ األمن واالستقرار
فــي الجنوب الـســوري ،بحيث يفضي

الحقًا إلى وجود جهة رسمية سورية
تسيطر على املعابر ،وتضمن لنا أمن
وسالمة مستخدميه ،ونحن نعلم أن
النظام السوري ال يملك السيطرة على
معبر نصيب ،لذا من الصعب الحديث
ّ
اآلن عن فتحه» .وشدد على أن «تعامل
األردن ل ــن ي ـك ــون إال م ــع ال ـس ــوري ــن
وحدهم ،فال املجتمع الدولي وال دول
اإلقـلـيــم وال األردن سيرضى بوجود
امليليشيات املذهبية التي تقاتل مع
قـ ــوات الـحـكــومــة ال ـســوريــة وال ـت ــي قد
تتواجد بالقرب من الحدود واملعبر،
وهـ ــذا يــرت ـبــط بـفـهــم م ـعــادلــة م ــا بعد
دح ــر الـتـنـظـيـمــات اإلره ــابـ ـي ــة» .وأك ــد
أن فــي الــداخــل ال ـســوري «ه ـنــاك قــوى
اجـتـمــاعـيــة وع ـشــائـ ّ
ـريــة تــربـطـنــا بها
عــاقــات جـيــدة ،وهـنــاك قــوى معتدلة
س ـ ــاه ـ ــم األردن وعـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـ ـ ــدول
بتدريبها وتقويتها من أجل محاربة
اإلره ـ ــاب ف ــي س ــوري ــا والـ ـع ــراق ،وهــي
ق ــوى صــاحـبــة حـضــور بـســوريــا ومــن
الـ ــواجـ ــب أن ي ـت ـعــامــل م ـع ـهــا ال ـن ـظــام
السوري باعتبارها جزءًا من النسيج
الوطني السوري».
وأوض ــح فــي معرض ّ
رده حــول ســؤال
ع ــن الـ ـت ــواص ــل ال ــرس ـم ــي م ــع دم ـش ــق،
أن ــه «ف ــي ب ــداي ــة األزمـ ــة كــانــت خـطــوط
الـ ـت ــواص ــل أق ـ ـ ــوى ،ل ـك ــن ح ــال ـي ــا ه ـنــاك
عــدة مستويات مــن الـتــواصــل؛ فهناك
تــواصــل غير مباشر مــن خــال القوى
الفاعلة كروسيا ،وهـنــاك تــواصــل عن
طريق القنوات الدبلوماسية ،كإيصال
الـ ــرسـ ــائـ ــل مـ ــن خـ ـ ــال سـ ـف ــارتـ ـه ــم فــي
عـ ّـمــان وضـ ّـبــاط االرت ـبــاط العسكري»،
ّ
الدبلوماسية لم
مضيفًا أن «القنوات
تنقطع ط ــوال فـتــرة األزم ــة ،فسفارتنا
فـ ــي دم ـ ـشـ ــق وسـ ـف ــارتـ ـه ــم فـ ــي ع ـ ّـم ــان
تعمالن بشكل طبيعي وفــق األصــول
الدبلوماسية» .وحول اتهامات دمشق
لـعـ ّـمــان بــدعــم الجماعات املسلحة في
الجنوب ورعايتها ،رأى أنــه «إذا كان
هناك تقييم موضوعي ملوقف االردن
تجاه سوريا ،فالتاريخ يشهد أنه لوال
مــوقــف األردن الـتــاريـخــي والـخــدمــات
الجليلة التي قدمها لحل األزمة ،لكان
حال سوريا أسوأ بكثير والستبيحت
ّ
اإلرهابية».
من قبل املنظمات
(األخبار)

انتهت معركة املوصل ،وخالل مختلف
ّ
ّ
ّ
ون
مجرياتها قدم اإلعالميون العراقي ّ
قصصًا عدة من النجاح بمرافقتهم كل
خطوات استعادة املدينة من «داعش»،
ّ
حتى إعالن النصر النهائي أول من أمس،
ّ
التاريخية.
من قلب املدينة
ّ
لكن املالحظات التي يمكن تسجيلها
ّ
اإلعالمي في هذه املعركة ،تبدأ
على األداء
من حداثة تجربة الكثير من املراسلني
ضع العديد منهم أمام
في غمار الحربُ .و ِ
يكونوا مراسلني حربيني،
أمر واقع بأن ّ
وخسرنا بفعل قلة احتراز البعض أرواح
ّ
زمالء ،كان ُممكنًا الحفاظ عليهم ،لو أنهم
ّ
األمامية،
لم يندفعوا أكثر باتجاه الخطوط
ّ
املصور علي ريسان ،في
ومنهم الزميل
ّ
«قناة السومرية».
ّ
في هذه املعركة ،سخرت الفضائيات
ّ
ّ
املحلية ساعات طويلة من بثها ،وارتقى
أداء قسم منها إلى مستوى ُيشاد به بال
ّ
ترددُ .ويشار هنا إلى السرعة في مواكبة
ّ
ّ
كل األحداث ،ممثلة بتجربتي قناتي
« NRTعربية» و«السومرية» ،إذ تسابقت
هاتان ّ
ّ
خبري
املؤسستان لتقديم سبق
ّ
من املوصل ،وال سيما عبر أول من وصل
إلى محيط جامع النوري بعد تدميره من
قبل «داعش».
ّ
ّ
على صعيد البرامج الحوارية ،تميز
برنامج «على األرض» من على شاشة
ّ
الفضائية ،والذي ّقدم
«بالدي»
قناة
ّ
ّ
األمني عبد الكريم
خالله املحلل والخبير
ّ
ويومية عن
خلف ،تحليالت دقيقة
وضع العمليات في املوصل ،مستعرضًا
ً
أوال ّ
بأول
اقتراحات وأفكارًا كانت تصل
إلى قيادة العمليات املشتركة.
وعلى صعيد التوثيق املتواصل للمعارك
الجارية هناكُ ،يذكر ما فعلته قنوات
«العراقية» و«العهد» و«الفرات» و«الحدث»،
بتوثيقها أجواء استعادة املناطق واألحياء
ّ
املوصلية ،واحدة تلو األخرى ،لتعرض
ذلك تحت عنوان «العراقية (أو العهد أو
الفرات أو الحدث) ترافق قطعات مكافحة
اإلرهاب في تحرير ّ
حي الشرطة» ،أو
«ترافق قطعات الجيش في تحرير حيّ
العربي وتطهيره».
وال ّبد في السياق نفسه ،من االلتفات
ّ
ّ
ّ
لفضائية
إلى
الرسالة اإلعالمية املميزة ّ
ّ
«املوصلية» ،وحضورها في كل ميادين
األحداث في املوصل ،ومواكبتها لكيفية
عودة الحياة إلى األحياء ّ
املحررة ،وخاصة

في هذه المعركة،
ّ
رت الفضائيات
سخ
ّ
ساعات
المحلية ّ
طويلة من بثها
في شرق املدينة (الجانب األيسر) بالطبع،
ومن ّثم ما ّقدمته من خدمة في كشف
ّ
ّ
اإلرهابيني الذين تسللوا» خالل
«بعض
موجات النزوح من األحياء التي كانت
تنتظر التحرير .وبذلك ،حضرت على
ّ
واقعية عن جوانب
شاشتها قصص
ّ
ّ
إنسانية ومأسوية ،مثل قصة طفل
ُ
قتلت عائلته بالكامل وبقي وحيدًا تحت
لتنقذه فرق «جهاز مكافحة
األنقاض ُ
اإلرهاب» .وقدمت هذه التغطية وسط
تبيان القناة ّ
لكم الخراب والتدمير الذي
ّ
لحق باملواطن املوصلي وبمدينته.
«قناة الشرقية» اهتمت أيضًا بمتابعة
ّ
دولية عن أوضاع
وتقديم تقارير

النازحني من املوصل .وبصرف النظر
ّ
عمن يختلف مع رسالتها وخطابها،
ّ
إال أن هذا االحتراف والخبرة املعروفة
برامجها
«الشرقية» ،والذي بدا في
ّ
لدى ّ ُ
ّ
واملهمة ،لم ُيوظف
الحوارية املتابعة
(ميدانيًا) ليكون مراسلوها بني املقاتلني
ّ
لحظة نزوحهم ،إذ هي
املوصليني
وبني
ّ
ّ
اعتمدت على ما تبثه الوكاالت الدولية،
مثل «رويترز» وغيرها.
ّ
ولعل من املهم أن يدرك الزمالء في قناة
ّ
ّ
العراقي،
«العراقية» التابعة لشبكة اإلعالم
الجهود الكبيرة التي
أن ال أحد يريد غنب ّ
بذلها مراسلوها في كل املعارك ،ومنها
معركة املوصل .إال ّأن إدارتها مدعوة
ّ
اإلعالمية ملعرفة
ألن تنظر إلى الساحة
أسباب ذهاب جمهور من املتابعني إلى
تفضيل قنوات أخرى عليها .جملة من
األسباب وراء ذلك ،في ّ
مقدمها حاجة
ّ
اإلخباري
إدارة القناة إلى مراجعة النهج
ّ
ككل واإلقالل من ساعات االستضافة
في االستديو ،وإعطاء مجال أكبر
للمراسل في امليدان لكي ينقل وقائع ،ال
أن يلتقي بالقادة وكبار الضباط فقط
ّ
(ليسّ في حدث املوصل فحسب ،وإنما
في كل األحداث).
ّ
ّ
اإلخبارية» علي الكناني،
«العراقية
مدير
حظيت املراسلة
اذا
ل
ربما
ينتبه
أن
عليه
ِ
ّ
ّ
اللبنانية سلمى الحاج ،بكل هذا الثناء
واالهتمام في العراق وهي ّ
تقدم صورة
ّ
حقيقية وصادقة عبر فضائية «امليادين».
ّ
وذلك في حني أن ذهابه إلى املوصل قبل
ساعات فقط من إعالن النصر ،لم ينل ّأي
اعتبار من قبل املراقبني واملتابعني .مثل
ّ
الصحافي
هذه الخطى لن تعطي السبق
أبدًاّ ،ولن تقنع املواطن الذي صار يتابع
محطات ويرى من األداء الكثير في بحر
من الفضائيات واإلمكانيات .لذا ،فاألمل
ً
ّ
«العراقية»
معقود فعال ألن نرى من إدارة
ّ
«الشخصي» في
التقليل من حضورها
الشاشةّ ،
ألن محصلة ذلك غير مقنعة
ومفتعلة.
ّ
«فضائية
ضمن هذا املشهد كله ،برزت
فايسبوكية» جديدة ،وهي صفحة ّ
ّ
تبث
بنحو مباشر ،والقت الكثير من التشجيع
واإلشادات ،سواء في املوصل أو في
غيرها من املدن التي كانت محتلة ،وهي
«الخوة النظيفة» التي أبدع فيها اثنان من
الشباب املراسلني ،هما :التوأم حسن رحم
وحسني رحم ،إذ انتقال في املوصل من
شارع إلى شارع ،فنقال طبيعة األجواء
هناك بشجاعة تحسب لهما.
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ُ
«داعش» (ال) يعلن مقتل زعيمه
ت ـضــاربــت األن ـب ــاء أمـ ــس ،ب ـشــأن صحة
مـقـتــل «الـخـلـيـفــة» أب ــو بـكــر ال ـب ـغــدادي،
في حدث أتى بعد يوم واحد من إعالن
ب ـغــداد «الـنـصــر الـنـهــائــي ضــد داع ــش»
ف ــي م ــدي ـن ــة املـ ــوصـ ــل .وب ـي ـن ـمــا ن ـشــرت
الخبر بداية قناة عراقية ،أكد «املرصد
السوري» املعارض في وقت الحق األمر،
ّ
مشيرًا إلى أن «قيادات من الصف األول
في تنظيم الــدولــة اإلسالمية موجودة
في ريف دير الزور أكدت ذلك» ،مضيفًا:
«علمنا ال ـيــوم ولـكــن ال نـعــرف مـتــى أو
كيف فارق الحياة».
وبينما قد يدفع الحديث عن «قيادات

من الصف األول في دير الزور» ،باتجاه
طرح أسئلة بشأن أسباب وجودها في
تلك املنطقة دون غيرها مــن األراض ــي
الـ ـس ــوري ــة أو ال ـع ــراق ـي ــة الـ ـت ــي ال ي ــزال
«داعش» يسيطر عليها ،أو حتى بشأن
ّ
انــدفــاع «املــرصــد» للحديث عنها ،فــإن
املتحدث باسم «التحالف الدولي» الذي
تقوده الواليات املتحدة الكولونيل راين
دي ـلــون ،ق ــال« :ال يمكننا تأكيد مقتله،
ولكن نأمل أن يكون صحيحًا» ،مازحًا:
«ننصح بشدة تنظيم الدولة اإلسالمية
بإيجاد وريث قوي ،فقد يحتاجونه».
وفي السياق ،لم يؤكد موقع «سايت»

االس ـت ـخ ـبــاري واملـتـخـصــص بمتابعة
شــؤون «الجماعات الجهادية» ،النبأ،
فـيـمــا كـتـبــت مــديــرتــه ري ـتــا ك ــات ــز ،عبر
ّ
«تويتر» ،أن «من الصعب معرفة متى
ُ
علن (التنظيم) عــادة وفــاة شخصية
ي ِ
كبيرة ،هذا إذا كان األمر صحيحًا في
األص ــل» ،مشيرة إلــى أنــه فــي املــاضــي،
احـتــاج التنظيم لنحو ثــاثــة أسابيع
إلعالن مقتل مسؤول اإلعالم لديه ،في
ّ
مـقــابــل أن ســاعــات قليلة كــانــت كافية
إلعالن مقتل أبو محمد العدناني.
وم ـ ـنـ ــذ ع ـ ــام  ،2014س ـ ــرت ش ــائ ـع ــات
ومعلومات كثيرة عن مقتل البغدادي،

َّ
ل ـكــن ل ــم ت ــؤك ــد ،وك ـ ــان آخ ــره ــا ف ــي 16
ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،حــن ّ
رج ــح الجيش
الروسي مقتله بغارة شنتها طائراته
على اجتماع لقياديي التنظيم بالقرب
م ــن ال ــرق ــة ف ــي ش ـم ــال س ــوري ــا ف ــي 28
أي ــار امل ــاض ــي .وف ــي بــدايــة شـهــر تموز
ّ
الـ ـج ــاري ،ج ــرى تـ ــداول خـبــر أن «أح ــد
امل ـق ــرب ــن م ــن الـ ـبـ ـغ ــداديُ ،
وي ــدع ــى أبــا
قـتـيـبــة ،ب ـكــى ب ـعــدمــا ذك ــر اس ــم (زع ـيــم
التنظيم) في خطبة الجمعة في مدينة
تـلـعـفــر غ ــرب امل ــوص ــل ،م ــا أك ــد األن ـبــاء
حول مقتل البغدادي».
(األخبار ،أ ف ب)

