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أنطوني شديد والتغطيّة اإلعالميّة الغربيّة للشرق األوسـط
أسعد أبو خليل

*

ي�س�ت�ح��ق أن �ط��ون��ي ش��دي��د أن ُي �ك �ت��ب ع �ن��ه .خبر
وف��ات��ه م�لأ الصحافة ال�غ��رب� ّ�ي��ة .لكن خبر وفاته
ح�ظ��ي ب�ت�غ�ط�ي��ة ف��ي ال�ص�ح��اف��ة ال �ع��رب� ّ�ي��ة أي�ض��ًا،
ألس �ب��اب خ��اط �ئ��ة أو ض � � ّ�ارة ع �ل��ى ال �غ��ال��ب .مل��اذا
ّ
ّ
الصحافيني العرب
تمر أخبار االع�ت��داءات على
ّ
َ
عرضًا أحيانًا (من غطى اعتداء أنصار الحريري
ّ
على سيارة مراسل «الجديد» ،رامز القاضي ،في
ّ
بيروت؟ من غطى خبر االعتداء على منزل مراسل
ّ
«السفير» في سوريا ،أو خبر قتل «ثوار» الحلف
السعودي ـــــ القطري في حمص ملراسل فرنسي؟
ّ
ّ
«الثوار»،
مسؤولية
كشفت جريدة «لو فيغارو»
ّ
ّ
الغربية عن اغتياله،
ما يفسر صمت الصحافة ّ
وإال كان مجلس األمن قد تدخل ،أو خبر اعتقال
�دون�ين وامل� ّ
النظام ال�س��وري امل� ّ
�دون��ات) ،ومنظمة
«س� �ك ��اي ��ز» م �ش �غ��ول��ة ف ��ي خ� ��وض ص� ��راع� ��ات آل
ّ
الحريري وسائر املمولني وفي التزام شروط عدم
ّ
العدو اإلسرائيلي .ال ج��دال :الصحافي
مقاطعة
ّ
ال �غ��رب��ي ل�ن�ق��ل ال��رج��ل األب �ي��ض ي�ح�ظ��ى ب��أه�م��ي��ة
ق �ص��وى ،وه ��و أك �ث��ر ق�ي�م��ة ف��ي ن�ظ��ر ُمستبطني
ّ
عربية
عقيدة االس�ت�ع�م��ار بيننا .ه�ن��اك صحف
ّ
تنشر مقابالت طويلة مملة مع مراسلني أجانب
ّ
ّ
ّ
آسيويني أو جنوب أميركيني)
(أوروبيني فقط ال
ّ
مل�ج��رد أن فيهم مسحة ال��رج��ل األب �ي��ض ،وحتى
لو لم يكن لديهم ما يقولون عن العالم العربي.
ّ
متخصصة أخيرًا ،على
جريدة «السفير» باتت
طريقة «النهار» العريقة ،في ترجمة كل ما يقوله
أي رجل أميركي عن العالم العربي ،حتى لو كان
غير عليم في شؤون املنطقة ،وهي تحرص ّعلى
إجراء مقابالت مع كل ّ
مار غربي في لبنان .إنها،
ّ
ّ
مرة أخرى ،عقدة الرجل األبيض .أذكر أن جريدة
«النهار» أجرت مقابلة مع توماس فريدمان في
لبنان واملنطقة.
 1982ولم يكن لديه ما يقوله عن ّ
ي�س��أل��ون ف��ري��دم��ان ي��وم�ه��ا ع��ن ت��وق�ع��ه ملستقبل
ّ
لبنان وكان بالكاد قد تعلم اسم عاصمة لبنان.
لكن ،م��اذا تقول عن ال��ذي يرى ّ
تفوقًا في عنصر
غ �ي��ره وي � ّ�رى دون� ّ�ي��ة ف��ي ن�ف�س��ه؟ م ��اذا ت �ق��ول عن
الذي يتسقط أخبار وطنه عبر استفسار لجوج
يحبها ّ
مار غربي في بالده التي ّ
حبًا ّ
لكل ّ
جمًا؟
ّ
ن�ح��ن ف��ي ع�ص��ر ص�ح��اف��ة ي �ك��رس ف�ي��ه سركيس
ن �ع��وم م�ع�ظ��م م�ق��االت��ه مل��ا ُي�م�ك��ن أن ُي� ��درج تحت
ب��اب ّ
«حدثني الرجل األبيض األميركي ق��ال،»...
بعدما كانت مقاالته تندرج لسنوات تحت باب
«حدثني عبد الحليم ّ
ّ
خدام قال.»...
ّ
من أزمة ربو حادة
لو كان الذي مات في سوريا ّ
غير أنطوني ش��دي��د ،مل��ا استحق أن نكتب عنه.
ه ��ذا م��راس��ل م��ن غ�ي��ر ص�ن��ف وم ��ن غ�ي��ر م��درس��ة
ّ
الغربيني في
ومن غير منهج .وحكاية املراسلني
ب�لادن��ا ح�ك��اي��ة ط��وي�ل��ة ت�ت��داخ��ل فيها الصحافة
م��ع ال�س�ي��اس��ة م��ع االس�ت�خ�ب��ارات م� ّ�ع ال�ج�ه��ل مع
الدعاية املدفوعة ـــــ ما يمكن أن ُيصنف في خانة
ّ
ّ
(تسربت تقارير في الصحافة
النفسية»
«الحرب
ّ
األميركية عن شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع
ّ
ّ
األميركية لنشر مقاالت مفيدة للحرب األميركية
ّ
في العراق في الصحافة العربية بعد ترجمتها،
كما ت�ح� ّ�دث��ت «ن�ي��وي��ورك ت��اي�م��ز» بعد  11ايلول
ّ
األميركية و«الصحافة
عن تنسيق بني الحكومة
ّ
العربية الصادرة في لندن» ـــــ ليس في األسماء
أحاج).
ٍ
ّ
ال ش� ��ك ف� ��ي أن ه� �ن ��اك ض� � � ��رورة ل �ل �ت �م �ي �ي��ز ب�ين
مراسلي أوروب��ا ومراسلي أميركا ومراسالتها
ف��ي ب�لادن��ا .ك��ان ال�ع��رف الصحافي بعد الحرب
ّ ّ
ّ
الثانية أن املطبوعة واإلذاعة (واملحطات
العاملية
ّ
ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي��ة ف��ي م��ا ب�ع��د) تعتمد ع�ل��ى م��راس��ل
مقيم ،ويكون هو ّ
ملمًا بشؤون املنطقة وثقافتها
ولغتها وأح��وال�ه��ا .ك��ان (ف��ي التصوير املثالي)
ي�ع�ي��ش م��ع أه �ل �ه��ا وي �ت �ح� ّ�دث ب�ل�غ�ت�ه��م وي�ت�ف� ّ�ه��م
معاناتهم وينقلها ف��ي أح��اي�ين .وك ��ان امل��راس��ل
الكيان الغاصب وإما في بيروت.
مقيمًا ّإما في
ّ
ّ
وك��ان��ت ب �ي��روت ج��ذاب��ة ل�ه��م ت�ل��ك األي � ��ام (وك�ت��ب
سعيد أبو الريش في بار السان ج��ورج ـــــ حيث

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

ّ
الصحافيون األجانب ـــــ كتابًا ّ
ّ
ضمنه
يتجمع
كان
ب �ع��ض م �غ��ام��رات ت �ل��ك ال�ح�ق�ب��ة ال �ت��ي ع ��اش فيه
ً
ال � ّج��اس��وس ك�ي��م ف�ي�ل�ب��ي ،م ��راس�ل�ا) ،وخصوصًا
ألن�ه��ا سهلة على ال��رج��ل األب�ي��ض لفرط معاناة
الشعب اللبناني من عقدة الرجل األبيض .كان
امل��راس��ل ي�ط�ي��ر م��ن ب �ي��روت إل ��ى ت�ل��ك امل ��دن التي
تشهد أح��داث��ًا جسامًا أو ان�ق�لاب��ات أو قالقل أو
ث��ورات .الحياة في رأس بيروت كانت قريبة ّ من
ّ
الغربية التي يألفها املراسل (كما يفضل
الحياة
ّ
ّ
املراسلون األجانب هذه األيام منطقة الجميزة).
ّ
ّ
املهمة على محمل
لكن ع��ددًا من املراسلني أخ��ذ
ال �ج� ّ�د وأص �ب��ح خ�ب�ي�رًا ج� ّ
�دي��ًا ف��ي ش ��ؤون ال�ش��رق
األوس��ط .مراسل «لوموند» ،إريك رول��و ،ينافس
ّ
األكاديمية في عمق تحليالته وسعة
الكتابات
ّ
اط�لاع��ه وق��رب��ه م��ن ال �ح��دث .وك��ان رول��و ضليعًا
ّ
ب��ال �ل �غ��ة ال �ع��رب��ي��ة وي �ت �ح��ادث م ��ع ع �ب��د ال �ن��اص��ر
ّ
ّ
ّ
العاديني
املصرية ،ويتكلم مع الناس
باللهجة
بلغتهم (اخ �ت��اره ص��دي�ق��ه ف��رن�س��وا م�ي�ت��ران في
م��ا ب �ع��د س �ف �ي �رًا ل��ه ف��ي ت��رك� ّ�ي��ا) .وع ��اص ��ره ع��دد
م��ن امل��راس�ل�ين ال�ب��ري�ط��ان� ّ�ي�ين ال��ذي��ن وص �ل��وا إل��ى
ّ
التخصص في دراسات الشرق
درجة عميقة في
ً
ّ
األوس ��ط :ن�ت��ذك��ر ب��ات��ري��ك س�ي��ل ،م�ث�لا ،ف��ي كتابه
امل��رج �ع��ي« ،ال �ص ��راع ع�ل��ى س��وري��ا» (ل �ك��ن س�ي��ل،
ّ
وتحول إلى كاتب َ
سير
لألسف ،اعتزل الصحافة
ّ
ّ
ترويجية لحكام وأم��راء :من سيرة حافظ األسد
إل��ى س�ي��رة خ��ال��د ب��ن س�ل�ط��ان .وه��و ال�ي��وم يكيل
املديح آلل سعود في صحف ...آل سعود).
والصحافي ديفيد هرست وض��ع كتابًا يصلح
ّ
ّ
الفلسطينية
بالقضية
ألن يكون مرجعًا تعريفيًا
ّ
(«البندقية وغصن ال��زي�ت��ون») .وينطبق الكالم
نفسه على الصحافي البريطاني بيتر منسفيلد
ال ��ذي وض��ع ع ��ددًا م��ن ال�ك�ت��ب ع��ن ت��اري��خ ال�ع��رب
وع�لاق��ات �ه��م ب��ال �غ��رب ،وك� ��ان ف�ي�ه��ا م�ن�ص�ف��ًا .أم��ا
الصحافي السويسري ،آرنولد هوتنغر ،فقد كان
ّ
السياسية
ّأول م��ن درس على مستوى ال�ع�ل��وم
ّ
التقليدية ف��ي لبنان
ال�ح��دي�ث��ة ظ��اه��رة ال��زع��ام��ة
ّ
(راج��ع دراس�ت��ه في الكتاب ال��ذي ح��رره ليونارد
ب��اي �ن��در وك� ��ان خ�لاص��ة مل��ؤت �م��ر ع��ن ل�ب �ن��ان ُع�ق��د
ف��ي ال�س�ت�ي�ن�ي��ات ب�ج��ام�ع��ة ش �ي �ك��اغ��و) .وظ��اه��رة
ت�خ� ّ�ص��ص ال�ص�ح��اف� ّ�ي�ين تنطبق ع�ل��ى امل��راس�ل�ين
الروس ،مثل يفغيني بريماكوف ،الذين وضعوا
ّ
أكاديمية عن الشرق األوسط (وكان عدد
كتابات
م��ن ه� ��ؤالء م��ن م�ت�خ��رج��ي م��درس��ة االس �ت �ش��راق
ال ��روس � ّ�ي ��ة .ل �ك��ن االس� �ت� �ش ��راق ال ��روس ��ي ي�ع��ان��ي
مشاكل وان�ح�ي��ازًا وع� ً
�داء ال تختلف ع��ن انحياز
ّ
االستشراق الغربي ،لكن هذه قصة أخرى تحتاج
إلى دراسة).
ّ
لكنك ال تستطيع أب �دًا أن ت�ط��رح اس��م صحافي
أم �ي ��رك ��ي واح � ��د ف ��ي م �س �ت��وى ه � � ��ؤالء .ل ��م ي �ب��رز
صحافي أميركي واحد في مستوى هؤالء .هناك
من اشتهر في تلك الحقبة ،مثل الصحافي أرنو
دو ب��ورش �غ��راف ،وه��و يميني م�ت�ط� ّ�رف اخ�ت��اره
القس سن مينغ مون لتحرير جريدة «واشنطن
ت��اي�م��ز» ع�ن��دم��ا ان�ط�ل�ق��ت ف��ي واش�ن�ط��ن ملنافسة
«واش � �ن � �ط� ��ن ب� ��وس� ��ت» م� ��ن م� �ن� �ظ ��ار امل �ح��اف �ظ�ي�ن
ّ
(القدماء والجدد) .لكن أرنو هذا لم ّ
بالعربية
يلم
ّ
بالتركية ،ولم يسع في تجواله على املنطقة
أو
ً ّ
ف��ي ال�س�ت�ي�ن�ي��ات وال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات م��راس�ل�ا ملجلة
«نيوزويك» إلى تعميق دراسته للشرق األوسط
وثقافته وشجونه .على العكس ،اتسمت دراساته
ّ
بالسطحية وال�ت��رك�ي��ز على ال��رؤس��اء والنخبة.
ّ
ك ��ان ي �ت �ق��رب م��ن ن�خ�ب��ة ال �ق��وم ،وك��ان��ت ك�ت��اب��ات��ه
تعاني مبالغات وتعميمات وتسطيحات .املهم
ّ
أن الصحافة األم�ي��رك� ّ�ي��ة ل��م تنتج ظ��اه��رة ب� ّ�راق��ة
وساطعة مثل رول��و أو منسفلد أو بريماكوف.
ّ
األميركية ـــــ طبعًا ـــــ أكثر هوسًا
وكانت الصحافة
ّ
بمصلحة إس��رائ �ي��ل ،ل�ك��ن ال�ص�ح��اف��ة اليمينية
(مثل «يو .إس .وورلد اند نيوز ريبورت») كانت
ً
ّ
ّ
«العربية» ،ألن الحزب
أكثر ميال لوجهة النظر
ّ
الديموقراطي كان معقل الصهيونية فيما كان
ال�ح��زب ال�ج�م�ه��وري أق��رب إل��ى مصالح شركات
ال�ن�ف��ط ال�ت��ي ت� ّ
�وج�س��ت م��ن االل �ت �ص��اق األم�ي��رك��ي
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انطوني
شديد
(أرشيف
ــ هيثم
املوسوي)

ب �م �ص��ال��ح إس ��رائ �ي ��ل (ال � �ي� ��وم ،أص �ب��ح ال �ح��زب��ان
للصهيونية على ّ
ّ
حد سواء).
معقلني
ّ
لم تخل الصحافة ّالغربية من مشاكل ،وخصوصًا
ّ
الصهيونية.
تلك التي كانت تمثل وجهات النظر
ّ
ك��ذل��ك إن التعميمات االس�ت ّ�ش��راق� ّ�ي��ة ال�ت��ي مألت
ّ
ال � ��دراس � ��ات األك ��ادي� �م ��ي ��ة أث � � ��رت ب� ��دوره� ��ا ع�ل��ى
اإلنتاج الصحافي الغربي .لكن بعض املراسلني
ّ
متميزين في ّ
تحررهم من سطوة
الفريدين كانوا
ّ
املنهج االستشراقي .الصحافة األميركية كانت
ّ
ّ
أقل ّ
األوروبية.
تخصصًا من الصحافة
(وال تزال)
امل��راس��ل األم �ي��رك��ي ،م��ع اس�ت�ث�ن��اءات قليلة ،ك��ان
ً
ج � ّ�واال ح��ول ال�ع��ال��م م��ع ح��رص بعض الوسائل
الشهيرة على إبقاء مراسل في تل أبيب وآخر في
بيروت في تلك ّ
األيام.
ّ
ل �ك��ن ال �ت �غ �ط �ي��ة ال �ص �ح��اف��ي��ة س � ��اءت ك �ث �ي �رًا ف��ي
ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات نتيجة ان�خ�ف��اض امل� ��ردود امل��ال��ي
لوسائل اإلع�لام وش��راء وسائل اإلع�لام من قبل
ش��رك��ات عمالقة تسعى وراء ال��رب��ح (م�ث��ل ش��راء

منذ السبعينيات لم يعد
الغرب يكترث ألخبار الكونغو
ولبنان وباكستان ونيكاراغوا
شركة «إن.بي.سي» من قبل «جي.إم» وشراء «إي.
ّ
وهلم ّ
جرًا) .وهذا ّأدى
بي.سي» من قبل «ديزني»
ّ
إل��ى ت��دن��ي املستوى الصحافي وازدي ��اد العامل
ال �ت �ج��اري وال �ض �غ��ط امل�س�ت�م� ّ�ر ل�ع�ص��ر ال�ن�ف�ق��ات.
ّ
الغربية
وع�ص��ر النفقات ُيترجم ف��ي الصحافة
ّ
الخارجية (خصوصًا
بتقليص نفقات التغطية
في أميركا) بسبب كلفة إقامة مكاتب وتوظيف
ّ
أجنبية بعيدة .والتغطية
فريق عمل في ّعواصم
ال �خ��ارج� ّ�ي��ة ت��دن��ت ك�ث�ي�رًا م�ن��ذ ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات :ال
الشعب يريد أن يسمع أخبار الكونغو ولبنان
وب��اك �س �ت��ان ون �ي �ك ��اراغ ��وا ،وال اإلع �ل��ام ي�ك�ت��رث.
أص �ب �ح��ت ال �س �ي��اس��ة ال� �خ ��ارج � ّ�ي ��ة م �س��أل��ة ت�ه��م
ّ
ال �ن �خ �ب��ة ،وال ت�ت�ع��ل��ق ب��ال �ع��وام إال ع �ن��دم��ا ت��ري��د
الحكومة ـــــ أي��ة حكومة ـــــ أن ّ
تعبئ الشعب وراء
حملة عسكرية أو غزو أو احتالل .عندها ،تنقاد
الصحافة مطواعة.
ّ
وإغ�لاق املكاتب ّ
اإلعالمية
غير طبيعة التغطية
في الشرق األوسط .لم يعد اإلعالم يحرص على
«تربية» أو «تنشئة» خ�ب��راء مقيمني ومقيمات
(بدأ اإلعالم متأخرًا في السبعينيات في االعتماد

ّ
العملية باتت ُمكلفة وغير ذات
على مراسالت).
جدوى .عدم االكتراث يطغى ،والناس مشغولون
نْ
الحزبي .أصبحت
بأخبار املشاهير والصراع بني
ّ
التلفزيونية وال�ص�ح��ف تعتمد على
ال�ش�ب�ك��ات
ً
امل��راس��ل ال �ج� ّ�وال :ي��أت��ي إل��ى لبنان ،م�ث�لا ،حسب
الحاجة (عندما تندلع اشتباكات تصيب أميركا
بالضرر أو عندما تندلع تظاهرات تنادي بحياة
ب��وش كما حصل م��ع انتفاضة «ث��ورة (ح� ّ�راس)
األرز») .ديفيد شبلر ،مراسل سابق لـ«نيويورك
ّ
ت��اي�م��ز» ،خ��دم ف��ي فلسطني املحتلة ث��م خ��دم ّفي
نْ
نْ
كتابي عن التجربتي ،مع أنه
موسكو (ووضع
نْ
سنتي ولم يلمّ
لم يقم أكثر من سنة ونصف أو
ّ
ّ
ّ
بالروسية) .مراسلة
بالعبرية وال
بالعربية وال
«ل ��وس أن �ج �ل��وس ت��اي �م��ز» ال �ق��دي��رة ف��ي ب �ي��روت،
ّ
ميغان ستاك ،أقامت في لبنان وغطت بمهارة
«ثورة ّ
(حراس ) األرز» ـــــ وكان أحمد فتفت يأخذ
راحته في الحديث املذهبي أمامها كما أخبرتني
ـــــ لكن إدارة الصحيفة ع��ادت وطلبت منها أن
ت��ذه��ب إل��ى م��وس�ك��و لتغطية أخ �ب��ار ذل��ك البلد
ّ
ّ
ّ
دون أي طلب من
الروسية من
(أصرت على تعلم
ُ ّ
الصحيفة) .إن معرفة لغة البلد املغطى ليست
ّ
األميركية.
شرطًا في أي من وسائل اإلعالم
ّ
الخلفية .درس
توماس فريدمان يأتي من ه��ذه
الشرق األوس��ط في واح��دة من أعتى الجامعات
ّ
صهيونية ف��ي أم�ي��رك��ا (ج��ام�ع��ة ب��رن��دي��س التي
ّ
العربية
ع� ّ�ي�ن��ت ك�ن�ع��ان ّم�ك� ّ�ي��ة أس �ت��اذ ال��دراس��ات
فيها بعدما تلقى ش�ه��ادة دك �ت��وراه ف�خ� ّ
�ري��ة من
ّ
لصهيونيته ،رغ��م ع��دم
إس��رائ�ي��ل ت�ق��دي�رًا منها
ّ
حصوله على دك �ت��وراه غير ف�خ��ري��ة ،ورغ��م عدم
ّ
االجتماعية) ،ثم
حيازته أي شهادة في العلوم
ّ
العربية لسنة ف��ي أوك�س�ف��ورد (ول��م يبلغ
درس
في دراستها أكثر من الدرجة التي تتيح له طلب
س �ن��دوي��ش ف�لاف��ل ب��ال�ع��رب� ّ�ي��ة وب�ص�ع��وب��ة بالغة
وب�ل�ك�ن��ة غ�ي��ر م�ف�ه��وم��ة) .ت��وم��اس ف��ري��دم��ان ك��ان
ّ
ً
م��راس�لا في بيروت ثم في فلسطني املحتلة ،ثم
ّ
ً
ّ
أصبح مراسال اقتصاديًا ،قبل أن يصبح معلقًا
ح��ول ك��ل امل��واض�ي��ع (مثلي يعني ـــــ ب��س الشبه
ّ
ّ
السياسية وفي
بعيد ،ف��ي امل��رت��ب وف��ي الوجهة
النفوذ والتأثير).
أنطوني شديد كان من غير صنف .لم ألتق به
لكن ّ
ّ
لكنه اتصل بي ّ
للمرة األولى في  ،2001وكان
قط،
ً
مراسال لـ«بوسطن غلوب» .وفي عمله للصحيفة،
ّ
ّ
الفلسطينية،
غطى بشجاعة وثبات االنتفاضة
ّ
وسرعان ما ميز نفسه عن املراسلني الكسولني
ال � ��ذي ي �ك �ت �ف��ون ب� �ت ��رداد امل� �ق ��والت ال�ص�ه�ي��و ّن� ّ�ي��ة
ع��ن ال �ص��راع ،أو ال��ذي��ن ي��درك��ون الحقيقة لكنهم

