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مجزرة صنعاء:
اإلعالم المارق يبرئ آل سعود
زينب حاوي

وطــاملــا أن امل ــال الـسـعــودي يقطع أي
طريق أمام «العدالة الدولية» ،وطاملا
أن الحديث عن فتح «تحقيق حيادي»،
أو عـ ــن «م ــراجـ ـع ــة فـ ــوريـ ــة» س ـت ـقــوم
ب ـهــا واش ـن ـطــن لــدعـمـهــا «الـت ـحــالــف»
يشوبهما الـكـثـيــر مــن الـغـمــوض إذا
ّ
ســلـمـنــا بــأنـهـمــا سيصبحان واق ـعــا،
يـ ـبـ ـق ــى خـ ـ ـي ـ ــار الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــن ال ــوحـ ـي ــد
ه ــو املـ ـق ــاوم ــة وت ـص ـع ـيــد الـعـمـلـيــات
العسكرية ضد األراضــي السعودية،
ّ
لعل ذلك يحقق القليل من اإلنصاف
والعدالة املفقودين.

قـبــل  20ع ــام ــا ،أغـ ــارت ط ــائ ــرات ال ـعـ ّ
ـدو
الصهيوني عـلــى خيمة تــابـعــة لـقــوات
ال ـي ــون ـي ـف ـي ــل ال ــدولـ ـي ــة فـ ــي بـ ـل ــدة قــانــا
(ج ـن ــوب لـ ـبـ ـن ــان) ...ت ـلــك ال ـخ ـي ـمــة الـتــي
احـتـمــى فــي ظلها أط ـفــال ون ـســاء هربًا
م ــن عـ ــدوان إســرائ ـيــل ال ـغــاشــم املسمى
وق ـت ـه ــا «ع ـن ــاق ـي ــد الـ ـغـ ـض ــب» ،فـقـضــى
ّ
جــلـهــم ج ــراء قـصــف وح ـشــي .تسارعت
الصور التلفزيونية ،التي عجز بعض
مـ ّـصــوري ـهــا ع ــن إك ـم ــال مـهـمـتـهــم .كــان
وجثث
املـشـهــد الــدمــوي مــرعـبــا :أش ــاء ّ
م ـت ـف ـح ـمــة ألط ـ ـفـ ــال ،م ــن ب ـي ـن ـهــم رض ــع
فـ ـصـ ـل ــت رؤوسـ ـ ـ ـهّ ـ ـ ــم عـ ـ ــن أج ـ ـسـ ــادهـ ــم.
املجزرة ّ
املروعة وقعها شمعون بيريز،
ّ
وخــل ـفــت ع ـش ــرات الـضـحــايــا ف ــي إب ــادة
جماعية .وبـعــد وف ــاة مهندس مجرزة
ق ــان ــا ،خ ــرج ــت ال ـس ـع ــودي ــة وتـحــالـفـهــا
ال ـعــربــي ال ـعــريــض ل ـت ـكــرر امل ـش ـهــد أول
مـ ــن أمـ ـ ــس فـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء ،مـ ــع سـلـسـلــة
غـ ـ ــارات ع ـلــى ق ــاع ــة مـخـصـصــة ل ـل ـعــزاء
بوالد وزيــر الداخلية جالل الرويشان،
فــذهــب ضحيتها أك ـثــر مــن  82شهيدًا
و 500ج ــري ــح .ان ـه ـمــرت ال ـص ــور اآلتـيــة
من العاصمة اليمنية ،بكل وحشيتها
وأساها ،كأنها نسخة عن مجرزة قانا،
وجزء آخر منها يشبه مذبحة إسعاف
«املنصوري» ( ،)1996إذ تطابقت صور
الــرجــل اليمني ال ــذي حمل جسد ولــده
الطري ّ
ّ
املدمى مع اللبناني عباس جحا
ال ــذي حمل ابنته الصغيرة املتفحمة.
أعــادتـنــا مـجــرزة صنعاء عشرين عامًا
إلى الوراء ،هذه الصور التي طبعت في
أذهان اللبنانيني والعرب ،ها هي اليوم
تحمل توقيعًا عربيًا ـ عربيًا.
مـنــذ الـلـحـظــات األولـ ــى ل ـهــذه املــذبـحــة،
وخروج الصور من الوكاالت األجنبية،
وان ـع ـكــاس ذل ــك سـخـطــا وت ـنــدي ـدًا على
وسـ ــائـ ــل الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ب ــدأ
اإلعالم الخليجي ومعه الغربي الناطق
بــالـعــربـيــة ،بتجهيل ال ـفــاعــل ،ووسيلة
ال ـق ـتــل ،وت ـبــرئــة م ــا يـسـمــى «الـتـحــالــف
الـ ـع ــرب ــي» .وع ـل ــى ه ـي ـئــة امل ــزه ـ ّـو بـهــذه
املجزرة ،عنونت قناة «العربية» بداية

سامر الشميري  -اليمن

راحت «العربية»
ّ
تقدم العزاء ألسر الضحايا
باسم «التحالف»!

«مقتل الـعـشــرات مــن ق ــادة االنقالبيني
َ
بانفجار في صنعاء» .لم تتوان املحطة
السعودية عن تــرداد أن ما حصل كان
ن ـت ـي ـجــة «انـ ـفـ ـج ــار» (م ـج ـه ــول ال ـهــويــة
والجهة الفاعلة) .أكثر من ذلــك ،راحت
املـحـطــة ال ـس ـعــوديــة تـ ـ ّ
ـروج أن املــذبـحــة
ح ـص ـلــت «ن ـت ـي ـجــة ت ـص ـف ـيــة ح ـســابــات
داخ ـل ـي ــة ب ــن امل ـت ـحــال ـفــن (ال ـحــوث ـيــن
والرئيس املخلوع علي عبد الله صالح)
على إثــر املجلس السياسي الجديد».
وف ــي خ ـطــوة ســوريــال ـيــة ،راحـ ــت ت ـقـ ّـدم
العزاء باسم «التحالف العربي» ألسر
ال ـض ـحــايــا ،و«ت ــأس ــف» ل ـهــذه الـحــادثــة
«املؤملة» ،مع إعادة تكرار عدم مسؤولية
التحالف عن هذه املجزرة ّ
املروعة.
لـ ــم ت ـخ ـت ـلــف ت ـغ ـط ـيــة «ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة» عــن
زميلتها الـسـعــوديــة ،هما املشغولتان
حـ ــال ـ ـيـ ــا ب ـ ـ ــأح ـ ـ ــداث أهـ ـ ـ ـ ـ ّـم مـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــدث

ــمونا

(أ ف ب)

الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ع ـب ــد املـ ـل ــك امل ـخ ــاف ــي،
م ــا جـ ـ ــرى ،وقـ ـ ــال ف ــي ت ـغ ــري ــدة عـلــى
«تــويـتــر» ،إن «الـجــريـمــة ُمــدانــة مثل
ّ
جــرائــم قـتــل املــدنـيــن فــي كــل اليمن،
ّ
والـحــل الحقيقي ملآسي الـحــرب هو
السالم».
من جهة أخــرى ،رأى عضو املجلس
السياسي الـســابــق لــ»أنـصــار الـلــه»،
ّ
واملـ ـنـ ـش ــق ع ــن ال ـح ــرك ــة واملـ ـع ــارض
لـ ـه ــا ،عـ ـل ــي ال ـب ـخ ـي ـت ــي ،أن «ق ـص ــف
التحالف عمل حقير وع ــدوان وقح
وجريمة حرب وعمل جبان ال يفعله
إال األنــذال» ،داعيًا إلى املشاركة في

مسيرات الغضب.
ومـ ــن جـ ـن ــوب ال ـي ـم ــن ،خ ــرج ــت ع ــدة
مواقف منددة باملجزرة ،خاصة من
ّ
جانب الكتاب والناشطني البارزين.
وقـ ــال أح ــده ــم« :ب ـع ـي ـدًا ع ــن ثـنــائـيــة
يمكن النظر
الشرعية ـ االنـقـ
ـاب ،ال ّ
ّ
إلى هذه الحادثة إل على أنها مأساة
ّ
كبرى بكل املعاني واألبـعــاد» ،فيما
ّ
أشار آخر إلى أن «مجالس العزاء أو
األع ــراس أو امل ــدارس أو امل ـســارح ال
يجوز أن تكون أهدافًا عسكرية ّ
بأي
حال من األحوال».
(األخبار)

اليمني (حلب واالنتخابات البرملانية
امل ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة) .كـ ـ ـ ــررت الـ ـقـ ـن ــاة ال ـق ـط ــري ــة
بنسختها اإلنكليزية أن ما حصل كان
ّ
نتيجة «تفجيرين» اثنني خلفا عشرات
األشـخــاص فــي عــزاء فــي صنعاء .وفي
ال ـ ـسـ ــاعـ ــات األول ـ ـ ـ ــى مل ــذبـ ـح ــة ص ـن ـع ــاء،
كانت «الجزيرة» تنفي قيام «التحالف
الـعــربــي» ،ب ـ «عمليات جــويــة فــي مكان
الغارة».
ت ـج ـه ـيــل الـ ـف ــاع ــلّ ،
ودس مـصـطـلـحــات
للتخفيف مــن وط ــأة وه ــول مــا حصل
في صنعاء ،كانا لعبة امليديا الغربية
ّ
أيضًا ،إلى جانب الترويج أن الواليات
امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ال دخـ ــل ل ـهــا بـمــا
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اق ـتــرف ـتــه ال ـس ـعــوديــة م ــن خ ــال ت ـكــرار
م ـص ـط ـلــح «م ــراجـ ـع ــة فـ ــوريـ ــة» لـعــاقــة
أم ـي ــرك ــا ب ــال ـس ـع ــودي ــة .هـ ـك ــذا ،ن ـشــرت
«فــرانــس  »24خبر امل ـجــزرة ،بــاإلشــارة
إل ــى حـصـيـلــة ال ـق ـصــف ،م ــع اس ـت ـخــدام
ل ـف ـع ــل «ات ـ ـ ـهـ ـ ــم» ،لـ ــوضـ ــع مـ ـس ــاف ــة بــن
الجاني وتبرئته .كذلك ،عمدت القناة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ال ـن ــاط ـق ــة ب ــال ـع ــرب ـي ــة إل ــى
ّ
ت ـس ـي ـيــس ال ـخ ـب ــر ب ــال ـق ــول إن «وزارة
الصحة تابعة للمتمردين الحوثيني
املـسـيـطــريــن عـلــى ص ـن ـعــاء» .جـمـلــة قد
تكون كافية لتبرير ما اقترفته طائرات
التحالف! لعلها مقاربة إعالمية القت
ص ــداه ــا م ـح ـل ـيــا ،م ــع ق ـن ــاة  mtvالـتــي
اس ـت ـن ـس ـخ ــت الـ ـتـ ـع ــاط ــي الـ ـغ ــرب ــي مــع
بني
م ـجــزرة ال ـي ـمــن ،ووض ـعــت مـســافــة ً
«التحالف الـعــربــي» والـجـنــاة ،واصفة
الحوثيني أيضًا بـ «االنقالبيني».
فـ ــي ه ـ ــذه امل ـش ـه ــدي ــة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ،لـعــل
األكثر داللة على استغباء الرأي العام
وم ـحــاولــة إلـهــائــه عـ ّـمــا حـصــل ،هــو ما
بثت «الجزيرة» من تقرير (إعــداد عبد
الــرحـمــن مـطــر) ،يـتـنــاول نية اليمنيني
القاطنني في صنعاء القيام بتظاهرات
تنديدًا بسياسات «التجويع والغالء»
الـتــي تـمــارسـهــا عليهم ق ــوات «صــالــح
وال ـحــوث ـيــن» .الـقـنــاة الـقـطــريــة خائفة
على أمعاء اليمنيني وصحتهم ،فيما
َ
ل ــم تـ ـت ــوان ع ــن تـغـطـيــة ال ـج ـن ــاة الــذيــن
أحالوا أجسادهم جثثًا متفحمة!

