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الزمن الداعشي

أقطاب لبنان صوتًا (تلفزيونيًا) واحدًا ضد اإلرهاب
نادين كنعان
ب �ع��د ال �س��اب �ق��ة ال� �ت ��ي س� ّ�ج �ل �ه��ا اإلع �ل��ام
اللبناني الشهر املاضي في تاريخ لبنان
والوطن العربي ،ها هو يعيد ّ
الكرة ،لكن
بهدف مختلف.
ف��ي  21ت�م��وز (ي��ول�ي��و) امل��اض��ي ،خرجت
ال� �ش ��اش ��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب �ن �ش��رة أخ �ب��ار
ّ
تحت
مسائية م��وح��دة وخ�ط��اب م��وح��د ّ
ش�ع��ار «ف�ل�س�ط�ين ل�س��ت وح� ��دك» ،وب��ث��ت
رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
ّ
ال �ص��ام��د ف��ي غ� ��زة ف��ي وج ��ه آل ��ة ال�ح��رب
اإلسرائيلية.
ُ
االث� �ن�ي�ن امل �ق �ب��ل ،س��ت �ق��دم ال�ت�ل�ف��زي��ون��ات
ال �ث �م��ان �ي��ة ع �ل��ى خ �ط ��وة م �ش��اب �ه��ة ،ل�ك��ن
ل ��دع ��م ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي ف ��ي م�ع��رك�ت��ه
ً
م��ع اإلره � ��اب .ال �ف �ك��رة ج ��اءت اس�ت�ك�م��اال
ل�ل�ات �ف��اق ال � ��ذي خ �ل��ص إل �ي ��ه االج �ت �م��اع
ال � ��ذي ُع �ق��د االث� �ن�ي�ن امل ��اض ��ي ف ��ي مبنى
تلفزيون «املستقبل» (سبيرز ــ بيروت)

وج�م��ع ممثلني ع��ن ال��وس��ائ��ل اإلعالمية
اللبنانية كافة .االجتماع كان مخصصًا
لبحث خطوة تضامنية مع املسيحيني
ّ
املهجرين من املوصل على أيدي مسلحي
ّ
«داع� � � � ��ش» ،غ �ي ��ر أن م ��واج� �ه ��ة ع ��رس ��ال
ب �ي�ن ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي واإلره ��اب� �ي�ي�ن
ف ��رض ��ت ن �ف �س �ه��ا .امل �ج �ت �م �ع��ون ات �ف �ق��وا
على «تهميش كل األص��وات املسيئة أو
ّ
املشككة باملؤسسة العسكرية» ،وشكلوا
ل �ج��ان��ًا م ��ن ك ��ل وس��ائ ��ل اإلع �ل��ام امل��رئ�ي��ة
وامل �ك �ت��وب��ة وامل �س �م��وع��ة ،ل�ل�ات �ف��اق على
ال��وس��ائ��ل الكفيلة بدعم الجيش .هكذا،
ّ
يبدو أن النقاشات أث�م��رت توافقًا على
بنشرة
تخصيص املؤسسة
العسكرية ّ
إخ� �ب ��اري ��ة م �س��ائ �ي��ة م � � ّ
�وح � ��دة ،إال أن �ه��ا
ّ
ستختلف عن سابقتها الغزية .النشرة
ال�ت��ي س�ت�ب��دأ ف��ي ت�م��ام ال�س��اع��ة الثامنة
ً
مساء ،لن تكتفي بجمع اإلع�لام املرئي،
ّ
ب� ��ل س� �ت ��وح ��د خ� �ط ��اب أق � �ط� ��اب امل �ش �ه��د
ال� �س� �ي ��اس ��ي امل� �ح� �ل ��ي .ن� �ج ��ح امل �ن �ظ �م��ون

بإقناع سياسيي الصف ّ
األول اللبناني
ب��امل �ش��ارك��ة ف ��ي امل� �ش ��روع امل��رت �ق��ب عبر
ّ
رسالة مسجلة ( 3دق��ائ��ق) يوجهها كل
منهم ت��أك�ي�دًا ل��دع��م الجيش ومساندته
لصد املؤامرات التكفيرية ،وفق ما أكدت
مصادر مطلعة لـ«األخبار».
ب��داي��ة ،س�ي�ك��ون ال �ك�لام ل��رئ�ي��س مجلس
النواب نبيه ّ
بري ،يليه رئيس الحكومة

سيشارك الزعماء
الثمانية في النشرة عبر
رسائل مسجلة ( 3دقائق)

تمام سالم ،ورئيس حزب الكتائب أمني
ال �ج� ّ�م �ي��ل ،ث��م رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ال�س��اب��ق
سعد الحريري ،فرئيس تكتل «التغيير
واإلص�ل�اح» ميشال ع��ون ،قبل أن يحني
دور رئ �ي��س «ج�ب�ه��ة ال�ن�ض��ال ال��وط�ن��ي»
وليد جنبالط .بعدها ،يطل رئيس ّ
تيار
املردة سليمان فرنجية ،ثم األمني العام
ّ
السيد حسن نصر الله ،على
لحزب الله
ّ
أن يكون الختام مع رئيس حزب القوات
جعجع.
اللبنانية سمير
ّ
وأض��اف��ت امل �ص��ادر أن ��ه ب�ع��د ان�ت�ه��اء كل
ّ
زعيم من رسالته ،يسلم ال�ه��واء لزميله
ال � � ��ذي س �ي �ل �ي��ه ع� �ل ��ى خ �ل��اف م� ��ا ح�ص��ل
ف��ي امل � ّ�رة ال�س��اب�ق��ة ،ح�ي��ث راح امل��ذي�ع��ون
يتبادلون األدوار تباعًا .ه��ذه امل � ّ�رة ،لن
ت �ت� ّ
�وح��د ال �ن �ش��رة ع�ل��ى ك��ل امل �ح �ط��ات ،إذ
ّ
ّ
س �ت �ك��ون امل� �ق ��دم ��ة م ��وح ��دة ف �ق ��ط ،ف�ي�م��ا
ّ
س �ي �ت��ول��ى م ��ذي ��ع ك ��ل ش ��اش ��ة ق��راء ت �ه��ا،
ل �ت �ت� ّ
�وح��د ال� �ص ��ورة م��ع ظ �ه��ور األق �ط��اب
السياسيني.

إذًاُ ،حسمت الخطوط الرئيسية للحدث
اإلخ� � �ب � ��اري امل �ن �ت �ظ��ر ل �ج �ه��ة امل �ض �م��ون،
وت� �ب� �ق ��ى ب� �ع ��ض ال� �ت� �ف ��اص� �ي ��ل امل �ت �ع �ل �ق��ة
بالشكل واألمور التقنية.
ف ��ي ه� ��ذا ال� �س� �ي ��اقّ ،أوض� �ح ��ت امل� �ص ��ادر
نفسها لـ«األخبار» أنه يجري التباحث
ف� ��ي إم �ك ��ان �ي ��ة ت ��وح �ي ��د ال �خ �ل �ف �ي��ة ال �ت��ي
ُ
س ��ت ��راف ��ق ال �س �ي��اس �ي�ي�ن ع �ل��ى ال �ش��اش��ة
وغيرها من األمور البصرية.
ّ
ص�ح�ي��ح أن امل�ع��رك��ة ال�ع��رس��ال�ي��ة ذهبت
ف��ي ط��ري��ق ال�ت�س��وي��ة أم ��س ،ل�ك��ن ال�ح��رب
ّ
م��ع اإلره ��اب ل��م تنته ألن خ�ط��ره م��ا زال
ي�لاح��ق امل��ؤس �س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة وال�ش�ع��ب
بأكمله .وهو ما دفع املحطات اللبنانية
ن�ح��و امل�ض��ي ق��دم��ًا ف��ي م�ش��روع�ه��ا ال��ذي
سيجمع ال��زع�م��اء اللبنانيني ـ�ـ شكليًا ــ
على كلمة واحدة خلف جيش الوطن.
نشرة األخبار امل ّ
��وح��دة :االثنني املقبل ـ 20:10
على كل القنوات اللبنانية

تطبيع

عن خدعة اسمها «محاورة العدو» ...لتعريته!
زينب حاوي
ل �ط��امل��ا ت �غ �ل �غ��ل ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون ف ��ي ف ��ورة
ال �ف �ض��ائ �ي��ات ال �ع��رب �ي��ة ،وأس� �ه� �م ��وا ف��ي
ت ��أس� �ي� �س� �ه ��ا .ه � � ��ذا ال � ��وج � ��ه اإلي � �ج ��اب ��ي
ل �ل �م �س��أل��ة ،راف �ق ��ه آخ ��ر م�ع�ت��م ت �م� ّ�ث��ل في
ت�ح��وي��ل ه��ذه امل�ن��اب��ر ال�ع��رب�ي��ة (ت�ح��دي�دًا
الخليجية منها) وغ�ي��ره��ا م��ن القنوات
ال �ع��امل �ي��ة ال �ن��اط �ق��ة ب��ال �ع��رب �ي��ة إل ��ى ذراع
إع�لام �ي��ة ت �خ �ت��رق امل�ج�ت�م�ع��ات ال�ع��رب�ي��ة
وثقافتها ووعيها.
ه � � ��ذا ال � �ج� ��ان� ��ب ي� �ت� �م� �ث ��ل ف� � ��ي إط � �ل ��االت
اإلع�ل�ام� �ي�ي�ن ال� �ع ��رب وال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ع�ب��ر
ال�ف�ض��ائ�ي��ات ،وإل��ى جانبهم مسؤولون
ص �ه ��اي �ن ��ة ن ��اط� �ق ��ون ب ��اس ��م ال �ح �ك��وم��ة
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،أو ب��اس��م وزارات أخ��رى
أبرزها« :الدفاع».
ه ��ذه امل �ش �ه��دي��ة ال �ج��ام �ع��ة ل�ل�ب�ن��ان��ي مع
اإلس ��رائ� �ي �ل ��ي ب ��ات ��ت م ��أل ��وف ��ة م ��ع م ��رور
يصفق ل�ه��اُ .حكي
ال��وق��ت ،ب��ل ه�ن��اك َم��ن
ّ
م �ط� ّ�و ًال ع��ن ال�ت�ط�ب�ي��ع اإلع�ل�ام��ي ال ��ذي ال
ي �ط ��اول ��ه ق ��ان ��ون «م �ق��اط �ع��ة إس ��رائ �ي ��ل»
(ح� ��زي� ��ران /ي��ون �ي��و  )1955ال � ��ذي ي��رك��ز
غ��ال �ب��ًا ع �ل��ى ال �ش��ق االق� �ت� �ص ��ادي .ه �ك��ذا،
ّ
«يفر» الصحافيون /ات اللبنانيون/ات
قانونيًا من املساءلة واملحاسبة ،ويعزز
ّ
اللبنانية،
ذلك وجودهم خارج األراضي
ل �ك��ن ي�ب�ق��ى ال �ح��دي��ث ع ��ن ال �ش��ق امل�ه�ن��ي
(إن وج� ��د) .ح�ج��ج ك�ث�ي��رة ت �ت��وال��ى على
أس�م��اع�ن��ا لتبرير ه��ؤالء ملقابالتهم مع
متحدثني صهاينة .منهم من يقول ّإنه
مجبر على إج��راء ه��ذه املحادثات منعًا
ل�ق�ط��ع رزق� ��ه ،وآخ� ��رون ي �ح��اول��ون إق�ن��اع
الجمهور بأن هذه املواجهات تصب في
ّ
خانة مقارعة االحتالل «لفضح صورته
امل �ج��رم��ة ع �ل��ى ح�ق�ي�ق�ت�ه��ا»! ك � ��أن ال �ع��دو
ّ
اإلسرئيلي يحتاج إلى من يفضحه بعد
أكثر من  60عامًا على احتالله فلسطني.
وح � ��ده � ��ا ص � � ��ور امل � � �ج � � ��ازر واإلب � � � � � ��ادات
ال�ج�م��اع�ي��ة ت�ش�ه��د ع�ل��ى م �م��ارس��ات��ه ،من
دون الحاجة إل��ى ه��ذا االستعراض غير
ّ
املبرر.
ف ��ي م ��ا ي �خ��ص االس �ت �ض ��اف ��ات ،ن�لاح��ظ
م �ظ �ه��ري��ن ي �ح �ك �م��ان أداء اإلع�ل�ام �ي�ي�ن/
ات ف��ي مقابالتهم م��ع الصهاينةّ :
األول
يتمثل في ّ
كم هائل من الصراخ والعويل
ف ��ي وج � ��ه «ال� �ض� �ي ��ف» ب �غ �ي��ة «إح ��راج ��ه
لتبيان وحشيته» .أما الثاني ،فيتجلى
ب �ب��رودة وس��ذاج��ة يظهرهما امل��ذي��ع /ة
أم��ام ال�ع��دو ،إذ ال ّ
يحرك ساكنًا ويفسح
املجال أم��ام الطرف اآلخ��ر لقول ما يريد
وت �ل �م �ي��ع ص � ��ورة ج �ي �ش��ه امل� �ج ��رم .ه ��ذان
امل �ظ �ه��ران ي�م�ك��ن اس �ت �ق��اء ه �م��ا ب�س�ه��ول��ة
إذا اس�ت�ن��دن��ا إل��ى ال �ع��دوان الصهيوني
األخير على غزة.
ّ

«الجزيرة»
مذلولة
الحرب اإلسرائيلية
منذ بدء ّ
«الجزيرة»
لبست
ة،
غز
األخيرة على
ً
مجددًا ثوب املقاومة ،محاولة استرجاع
بعض من الشعبية التي خسرتها
في الشارع العربي ،لكن أداء القناة
القطرية الكاريكاتوري وضعها في
موقف صعب ومهني .نقلت املحطة
أخيرًا عن مصدر مطلع قوله إن وزير
الخارجية اإلسرائيلي ،أفيغدور ليبرمان،
أصدر أوامر ملوظفي الوزارة واملتحدثني
باسمها بعدم التعامل مع «الجزيرة»
بأي شكل من األشكال .وقال املصدر
إن املستشارين القضائيني للوزارة
سيشرعون في تحقيق شامل بشأن
تغطية هذه الشاشة للحرب على
غزة ،وخصوصًا بعد اتهام ليبرمان
لها بالتحريض على إسرائيل ودعواته
ّ
إلى إغالق مكاتبها ،لكن الكارثة حلت
ّ
بتغني «الجزيرة» ُ
املذل بأن املصدر
ّ
نفسه أشار إلى أن القرار «أثار تحفظات
لدى بعض موظفي الوزارة ،الذين
عارضوا الفكرة ،وأكدوا أن تغطيتها لم
تنحرف أبدًا عن املهنية الصحافية في
التعامل مع األخبار».
(محمد سباعنة ــ فلسطني)

ف�ض��ائ�ي��ات ع��رب�ي��ة ع � ّ�دة وأخ� ��رى غربية
ناطقة باللغة العربية (قد تكون دولها
مطبعة أس��اس��ًا م��ع إس��رائ�ي��ل مثل «ب��ي.
ّ
بي .سي .عربي» ،و«روسيا ال�ي��وم») ،أو
أخ��رى تمارس تطبيعًا في الخفاء (مثل
لكنها تمارس
«العربية» و«الجزيرة»)ّ ،
االستغباء باستضافة إسرائيليني عبر
منابرها ،خالل تغطيتها لهذا العدوان،
أف � � � � ��ردت م � �س� ��اح� ��ات مل� �ت� �ح ��دث�ي�ن ب ��اس ��م
االحتالل الصهيوني.
ف��ي مطلع الشهر ال�ح��ال��ي ،أط� ّ�ل��ت علينا
ري� �م ��ي م� �ع� �ل ��وف ،ال � ��واف � ��دة ح��دي �ث��ًا إل��ى
«روس�ي��ا ال �ي��وم» ،واستضافت املتحدث
ب ��اس ��م ح ��رك ��ة «ف � �ت� ��ح» أح � �م ��د ع� �س ��اف،
وال� � �ن � ��اط � ��ق ال� ��رس � �م� ��ي ب� ��اس� ��م ال �ج �ي��ش
اإلس��رائ �ي �ل��ي ل�ل�إع�ل�ام ال �ع��رب��ي أف�ي�خ��اي
أدرعي .

التطبيع اإلعالمي
بين برودة ريمي
وعويل غادة

ستحرج
ظنت اإلعالمية اللبنانية ّأنها ُ
أدرع� � ��ي م ��ن ج� � � ّ�راء أس �ئ �ل �ت �ه��ا ال �س��اذج��ة
ح��ول خ��رق الهدنة ف��ي غ��زة واستهداف
ّ
الطبية .على سبيل
امل��دن�ي�ين وال�ط��واق��م
املثال ،سألت معلوف« :أال يعنيكم عدد

األط �ف��ال وال �ن �س��اء ال��ذي��ن ي�س�ق�ط��ون؟ أال
يعنيكم الوضع اإلنساني في غزة؟» .أما
األجوبة ،فكانت تأتي دومًا معلبة .أعاد
أدرع��ي ال�ع�ب��ارات نفسها« :نحن نكترث
للوضع اإلن�س��ان��ي ف��ي غ��زة ،و«ح�م��اس»
ت �ق �ت��ل ال�ف �ل �س�ط �ي �ن�ي�ين ،وج �ي ��ش ال ��دف ��اع
اإلسرائيلي أكثر الجيوش أخالقية»!
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،بقيت معلوف جامدة
م��ن امل�ق��اط�ع��ة إال ن ��ادرًا ،وب�ق�ي��ت تستمع
إل ��ى أك��اذي �ب��ه وف �ب��رك��ات��ه .ول� ��وال وج ��ود
عساف ملا كنا قد سمعنا باإلجرام الذي
ّ
يدور في غزة.
ب� ��رودة م�ع� ّل��وف ق��اب�ل�ه��ا ج �ن��ون وع��وي��ل

خ � � ��رج م � ��ن «ال � � �ج� � ��زي� � ��رة» ق� �ب ��ل أس� �ب ��وع
ع �ل��ى ل �س��ان اإلعل��ام �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة غ��ادة
ع ��وي ��س .ع ��وي ��س دأب� � ��ت ع �ل��ى ال� �ص ��راخ
ف��ي وج��ه املتحدث باسم رئيس ال��وزراء

اإلس ��رائ �ي �ل ��ي أوف� �ي ��ر ج �ن ��دمل ��ان .ان �ف �ع��ال
كاريكاتوري اتحفتنا به أثناء توجيهها
أسئلة الى ضيفها ،كما حدث حني قالت:
«أال تخجل أنت ونتنياهو من القول إن
اس��رائ�ي��ل دول ��ة أخ�لاق�ي��ة قتلت أك�ث��ر من
 1600م��دن��ي؟» .علمًا ب��أن معظم مذيعي
ّ
القناة القطرية اعتمدوا األسلوب نفسه
ف� ��ي ت �غ �ط �ي �ت �ه��م ل �ل �ح ��رب اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
األخيرة على القطاع ُاملحاصر.
ف � ��ي امل � �ح � �ص � �ل� ��ة ،م � ��ا ي� � �ق � ��وم ب � ��ه ه � ��ؤالء
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ع�ل��ى ال�ف�ض��ائ�ي��ات العربية
أو ال �غ��رب �ي��ة م ��ا ه ��و إال ت�ل�م�ي��ع ل �ص��ورة
ال �ص �ه��اي �ن��ة ،وم�ن�ح�ه��م ال �ف��رص��ة ل �ت��رداد
األك ��اذي ��ب وال �ه �ل��وس��ات ال �ت��ي أص�ب�ح��ت
م��ع ال��وق��ت «ث�ق��اف��ة» م��أل��وف��ة ل��دى بعض
الجمهور .جمهور لم يعد ّ
يميز أو يهتم
لبطش هذا العدو ووحشيته.

