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تضليل
الفخ أيضًا
في
وقعت
المعروفة
النمساوية
الجريدة
ّ

ميديا»
الـ «نيو ّ
هي الحل؟
ت� �ح ��ت ال � � �ص � ��ورة امل� � ّ
�زي � �ف� ��ة ال �ت��ي
نشرتها «ك��رون» ،كتب« :دبابات
األس � ��د ت �ج �ت��اح ال � �ش ��وارع إل ��ى أم
املعارك» .وبذلك ،انضمت الجريدة
إل ��ى ال �ب��روب��اغ �ن��دا ال �ت��ي ت� ّ
�روج�ه��ا
وس ��ائ ��ل اإلع �ل��ام األم �ي��رك �ي��ة في
م��ا يخص امل�ل��ف ال�س��وري تهدف
إل��ى ح�ش��د ال�ت��أي�ي��د ال�ع��امل��ي ّ
لشن
ح� � ��رب وإط � ��اح � ��ة ن � �ظ� ��ام األس� � ��د.
ال�ل�اف��ت ّأن ال �ت��زوي��ر ص ��ار سمة
ً
الكثير من وسائل اإلع�لام .مثال،
العام املاضي ،انتشرت فضيحة
م �ش��اب �ه��ة ح �ي��ث ل� �ج ��أت وس��ائ��ل
اإلعالم األميركية إلى نشر صور
مزيفة بعد مقتل أسامة بن الدن.
وقد نشرت صورة لرجل مقتول
ّ
آخر وقالت إنها صورة بن الدن.
كل هذه املمارسات أفقدت املهنة
ّ
صدقيتها وزادت من املآزق املالية
التي يغرق فيها اإلعالم التقليدي،
م ��ع ت � ّ
�وج ��ه ك �ث �ي��ري��ن إل ��ى ال �ـ«ن �ي��و
ميديا» بوصفها أكثر صدقية.

بوليغان ــ
املكسيك

أصدقاء «الثورة» السورية :بروباغندا الـ«فوتوشوب»
ّ
لم يوفر التزوير اإلعالمي في امللف السوري أكبر املنابر .بعد bbc
دور جريدة «كرون» الشهيرة التي نشرت صورة أبنية
قبل شهرين ،جاء ّ
ّ
مدمرة في حلب .لكن وكالة «برس فوتو» خرجت بالنسخة األصلية
ّ
مفجرة فضيحة جديدة
زينب حاوي

الصدقية
س ّلم على
ّ

ّ
تعد ّ«كرون» من أشهر الصحف النمساوية
يتصفحها أكثر من مليوني قارئ ،أي ما
يعادل  %43من مجموع القراء في البالد.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا اإلطار:
بعد هذه الفضيحة (الصورة) ،كم سيبلغ عدد
املتصفحني لهذه الصحيفة ،أي بعد خسارتها
ّ
الصدقية؟
ألهم ركيزة في عملها أال وهي

ّ
ل�ع��ل أش�ه��ر أدوات ال �ح��رب النفسية
أو ال� � �ع� � �س� � �ك � ��ري � ��ة ه� � � ��ي ال� � � �ص � � ��ورة
الفوتوغرافية بوصفها توازي آالف
ال �ك �ل �م��ات ل�ج�ه��ة وق �ع �ه��ا وت��أث �ي��ره��ا
ف� ��ي ال� �ع� �ق ��ول وال� �ن� �ف ��وس وك �ش��اه��د
ود ّل� �ي ��ل «دام � � ��غ» ع �ل��ى ال� �ح ��دث .ل ��ذا،
ف��إن �ه��ا ت �س �ت��دع��ي روح � ��ًا ع��ال �ي��ة من
األخ�ل�اق �ي��ات اإلعل��ام �ي��ة وال�ص��دق�ي��ة
املهنية ف��ي التصوير وال�ن�ش��ر .لكن
«ب�ف�ض��ل» التكنولوجيا والتقنيات
ال� �ت ��ي ب ��ات ��ت امل� �ت ��اح ��ة ال � �ي� ��وم ،ص��ار
ً
سهال ج�دًا صناعة ص��ورة أو إج��راء
ت �ع��دي�ل�ات ع �ل��ى ال �ن �س �خ��ة األص �ل �ي��ة
ً
وص� ��وال ال ��ى ال�ت�غ�ي�ي��ر ال �ك��ام��ل فيها
ّ
وقلب معاملها كلها ...فكيف لو كانت
ه ��ذه ال �ص��ورة م�س�ت�ق��اة م��ن ج��و من
م ّ �ي ��دان امل� �ع ��ارك وال� �ن ��زاع وال �ح ��رب؟
إن�ه��ا كفيلة بتغيير م�س��ار ك��ام��ل أو
«ش�ح��ذ» تعاطف مصطنع م��ن أجل
ت �ح �ق �ي��ق أه� � ��داف وم� � ��آرب س�ي��اس�ي��ة

أو م��ا ي �ع��رف ب��ال �ب��روب��اغ �ن��دا .وه��ذا
م ��ا ي�ن�ط�ب��ق ت �ح��دي �دًا ع �ل��ى ال �ص��ورة
امل�ن�ش��ورة أخ�ي�رًا ف��ي إح��دى كبريات
الصحف ال�ن�م�س��اوي��ة .ف��ي  28تموز
(ي ��ول� �ي ��و) امل� ��اض� ��ي ،ن �ش ��رت ج��ري��دة
 Kronenاملشهورة بـ «كرون»،
Zeitung
ّ
ً
ُ
صورة ّادعت أنها التقطت في مدينة
حلب وتظهر عائلة س��وري��ة مؤلفة
من أم منقبة متشحة بالسواد ،وأب
ي�ح�م��ل ط�ف�ل��ه ب�ي�ن ي ��دي ��ه ،وي �ه��رب��ون
وس � ��ط رك� � ��ام م� ��ن األب� �ن� �ي ��ة امل� ��دم� ��رة.
تهدف إلى تبيان
كانت تلك الصورة
ّ
ه ��ول ال �ح��رب ال �ت��ي ي�ش��ن�ه��ا ال�ن�ظ��ام
السوري .لكن سرعان ما اتضح زيف
ال� �ص ��ورة ون��اش��ري �ه��ا ب �ع��دم��ا ق��ام��ت
وكالة «برس فوتو» األوروبية بنشر
الصورة الحقيقية التي تعود إليها
ف��ي األص ��ل .ه �ك��ذاّ ،
تبينت ب��وض��وح
عملية ال�ت�لاع��ب ال�ح��اص��ل م��ن خالل
برنامج الـ «فوتوشوب» واستجالب
أب�ن�ي��ة م��دم��رة إل��ى ال �ص��ورة امل��زي�ف��ة.
ُ
أم��ا ال�ص��ورة األص�ل�ي��ة ،فقد التقطت
في حلب عندما كانت العائلة تسير
ف��ي أح ��د ش� ��وارع امل��دي�ن��ة ح�ي��ث ك��ان
ال �ه��دوء س�ي��د امل��وق��ف! ه��ذا التالعب
والتزييف أثارا الرأي العام العاملي،
خ �ص��وص��ًا ال �ن �م �س��اوي ال� ��ذي ينظر
إل� ��ى ص�ح�ي� ًف�ت��ه ب��اع �ت �ب��اره��ا األك �ث��ر
اح� � �ت � ��راف� � �ي � ��ة .ت � �ع� � ّ�رض� ��ت ال � �ج ��ري ��دة
الت � �ه� ��ام ��ات ب��ال �ت��زي �ي��ف وال� �ت ��زوي ��ر

وال � �ع � �م� ��ل ع � �ل ��ى ت ��زك � �ي ��ة «ال� � �ص � ��راع
ف � ��ي ّس� � ��وري� � ��ا» ب � �ه � ��دف اس� �ت� �ج�ل�اب
التدخل الخارجيُ ،
ووص��ف الحدث
«ب��ال�ف�ض�ي�ح��ة» ،وط��رح��ت ت �س��اؤالت
ّ
عدة تتعلق بأداء وسائل اإلعالم في
امللف ال�س��وري ،خصوصًا لجهة كمّ
ّ
االفتراء الذي تبثه.
ح� � � ��االت ال � �ت �ل�اع ��ب وال � �ت ��زي � �ي ��ف ف��ي
ال � �ص ��ور ل �ي �س��ت ب� �ج ��دي ��دة ع �ل��ى أي
حال خصوصًا في ما ّ
خص سوريا
ال �ت��ي ت�ح� ّ�ول��ت إل ��ى س��اح��ة مفتوحة
ل� �ص ��راع ��ات ال � �ق ��وى ال �ع �ظ �م��ى .م�ن��ذ
اش � �ت � �ع� ��ال ال � � �ح � ��راك ال� �ش� �ع� �ب ��ي ،ب ��دأ
ال� �ت� �ه ��وي ��ل وال � �ت �ل�اع� ��ب ب��امل �ع �ل��وم��ة،
وك� � ��ان� � ��ت وس� � ��ائ� � ��ل اإلع � � �ل � ��ام ت �ن �ش��ر
ً
األخبار الخاطئة وغير الدقيقة تارة
بسبب التعتيم املفروض من النظام،
وط� ��ورًا ب�س�ب��ب ال ��دواف ��ع السياسية
ّ
تحرك املنبر اإلعالمي املعني.
التي
ً
ويوم األحد املاضي مثال ،نشر موقع
القناة األملانية األولى ( ARDمحطة
للدولة) صورًا من دمار غزة،
مملوكة
ّ
ّ
ُ
ل�ك��ن��ه ّادع ��ى أن �ه��ا ال��ت�ق�ط��ت ف��ي حلب
املنكوبة! وقبل حوالى شهرين فقط،
ان �ت �ش��رت ف�ض�ي�ح��ة «ه �ي �ئ��ة اإلذاع � ��ة
البريطانية» (بي .بي .سي) لكن هذه
امل��رة ليس عبر ال�ـ«ف��وت��وش��وب» ،بل
من خالل التالعب بمصدر الصورة
ومكانها وزمانها .ج��اء ذل��ك عندما
ن �ش��ر م��وق��ع اإلذاع � ��ة ص� ��ورة م��رع�ب��ة

ّ
ومكدسة من بينها
لجثث متراصفة
جثث أط�ف��ال .ك��ان��ت تلك امل�ج��زرة قد
ّ
املسيب (محافظة
ارتكبت في منطقة
ّ
ب��اب��ل) ف��ي ال� � ّع ��راق ع ��ام  .2003ل�ك��ن
املوقع ّادع��ى أنها تعود إلى مجزرة
ال �ح��ول��ة ال�ش�ه�ي��رة ف��ي س��وري��ا .وق��د
أم� � ��اط ال� �ل� �ث ��ام ع ��ن ه � ��ذه ال�ف�ض�ي�ح��ة
ص� ��اح� ��ب ال � � �ص� � ��ورة ن� �ف� �س ��ه م ��ارك ��و
دي ل� ��ورو (األخ� �ب ��ار .)2012/5/29
ح �ي �ن �ه��ا ،خ � ��رج امل � �ص� � ّ�ور اإلي �ط��ال��ي
( )1970ل�ي�ع�ل��ن ع�ل��ى ص�ف�ح�ت��ه على
ّ
م��وق��ع ال�ف��اي�س�ب��وك أن «أح��ده��م في
 bbcيستخدم صورته بطريقة غير
قانونية كجزء من البروباغندا ضد
النظام ال �س��وري» .أم��ا ّ
رد فعل ،bbc
ف �ك��ان ق �ي��ام ال�ن��اط��ق ال��رس�م��ي باسم
ً
ّ
املصور قائال:
اإلذاع��ة باالعتذار من
«ب��ذل�ن��ا ج �ه��ودًا طيلة ال�ل�ي��ل إلي�ج��اد
م �ص��در ال �ص��ورة األص �ل � ّ�ي ،وع�ن��دم��ا
ّ
توصلنا إل�ي��ه ،قمنا بسحبها على
الفور».
على أي حال ،تستدعي حالة سوريا
ملراجعة
بشكل خ��اص وق�ف��ة طويلة
ّ
ال � �ع � �م� ��ل ال � �ص � �ح� ��اف� ��ي ال � � � ��ذي ت �ع��ث��ر
ً
ط��وي�ل�ا ف��ي رم� ��ال ال �ش��ام امل�ت�ح��رك��ة،
فطاولت فضائح التزوير والتزييف
أك �ب��ر امل � ّن��اب��ر اإلع�ل�ام �ي��ة ف��ي ال�ع��ال��م
م �م��ن ف��ض �ل��ت أج �ن��دت �ه��ا ال�س�ي��اس�ي��ة
ع �ل��ى أخ�ل�اق� �ي ��ات امل �ه �ن��ة وأه��داف �ه��ا
األساسية.

ريموت كونترول

كومبارس «الغرام»

lbci

< 21:30

ي� ��زداد ال �خ�ل�اف ب�ي�ن دال �ي��ا (م��اغ��ي بو
غ � �ص� ��ن) وزوج � � �ه� � ��ا رف � �ع� ��ت (وج� �ي ��ه
ص � �ق ��ر) ،ف �ي �م��ا ت �خ �ش��ى ن� � ��داء (ري �ت��ا
ح ��اي ��ك) م ��ن ف �ق ��دان خ�ط�ي�ب�ه��ا س��ام��ر
(ك ��ارل ��وس ع � � ��ازار) .ورغ� ��م أن سيف
ال��دي��ن سبيعي ه��و م�خ��رج ال�ع�م��ل ،إال
ّ
أنه يظهر ككومبارس أيضًا في بعض
املشاهد.

قاسية يا رشا

«الجديد»

هل يستولي ناجي على خزنة الفلوس؟

< 21:30

يتواصل «س��اع��ات الجمر» للمخرجة
رش ��ا ش��رب �ت �ج��ي ب �ق �س��اوة م �ش��اه��ده،
وتشهد حلقة اليوم تطورات ّ
مهمة بعد
خروج رؤوف (عابد فهد) من السجن،
وان� �خ ��راط ج��اب��ر (ق �ص��ي خ��ول��ي) في
ع �ص��اب��ة أب� ��و ن� �ب ��ال (ب ��اس ��م ي ��اخ ��ور)
املستمر في مخالفة القانون واالعتداء
على رجال األمن.

«نايل دراما»

< 01:00

يعيش ن��اج��ي ع�ط��ا ال�ل��ه (ع ��ادل إم��ام)
وفرقته في مسلسل «فرقة ناجي عطا
ال �ل��ه» ل�ح�ظ��ات ح��اس�م��ة ،ب�ع��د دخ��ول�ه��م
امل �ص ��رف اإلس��رائ �ي �ل��ي ف ��ي ت ��ل أب �ي��ب،
وعلى بعد أمتار من «خزنة الفلوس»،
ل�ك��ن ح�ي��ات�ه��م م �ه��ددة ب��أش�ع��ة ال�ل�ي��زر،
فهل يتمكن زاه��ر م��ن تعطيل النظام
في الوقت املحدد؟

ّ
املستبدة
نظلي

أنا ولبلبة

«الحياة»

< 23:30

تطل لبلبة (الصورة) الليلة في برنامج
«أنا والعسل» مع نيشان على «الحياة
 .»2وتتحدث ع��ن ذك��ري��ات ّأي��ام زم��ان،
وأس� � �ب � ��اب اب� �ت� �ع ��اده ��ا ع � ��ن األض� � � ��واء
وغيابها عن ال��درام��ا والسينما ،بينما
ت� �ع ��رض  mtvح �ل �ق��ة ال ��راق� �ص ��ة دي �ن��ا
( )20:30التي ُتطل ّ
حاليًا في مسلسل
«باب الخلق».

 mbcدراما

حاميها...؟

< 17:00

ت� ��واص� ��ل م �ي ��رف ��ت (ن �ظ �ل ��ي ال� � � ��رواس)
م �م��ارس��ة ض�غ��وط�ه��ا ع �ل��ى ع�ل�ا (ق�م��ر
خ �ل��ف) ف��ي م�س�ل�س��ل «ب �ن��ات ال�ع�ي�ل��ة»،
بينما تفشل ران�ي��ا (ص �ف��اء سلطان)
ف ��ي ال �ت��أق �ل��م م ��ع ال ��واق ��ع ال �ج��دي��د ال ��ذي
فرضه عليه زوجها (أحمد زاهر) ،الذي
أحضر ابنته من زوجته األول��ى أخيرًا
لتعيش معهما.

«الجزيرة»

< 22:05

ي �س �ت �ك �م��ل أح� �م ��د م �ن �ص��ور ف ��ي «ب�ل�ا
ح � ��دود» ح � ��واره م ��ع رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
املغربية عبد اإلل��ه بنكيران (ال�ص��ورة)
ال ��ذي ت �ع� ّ�رض الت�ه��ام��ات بالتطبيع مع
ال�ف�س��اد .ويفتح معه ملفات اإلص�لاح
وط � ��رق م �ح ��ارب ��ة ال� �غ�ل�اء واس �ت �ش ��راء
ال �ف �س ��اد وت �ف �ش��ي ال �ف �ق��ر وال� �ح ��د م��ن
ممارسات الفاسدين.

