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يفك أسـ
الجيش
ّ

االعالم المحلي:
مسؤولية أمام التضحيات
زينب حاوي
في اليوم الثاني من االشتباكات بني
ال�ج�ي��ش اللبناني ومسلحي أحمد
األ ّس �ي��ر ف��ي ص�ي��دا (ج �ن��وب ل�ب�ن��ان)،
ج ��ن ��دت ال� �ق� �ن ��وات امل �ح �ل �ي��ة ن�ف�س�ه��ا
م�ن��ذ س��اع��ات ال�ص�ب��اح األول ��ى لنقل
املشهد م��ن داخ��ل عاصمة الجنوب.
القنوات التي نأت بنفسها أو ّ
غيبت
نفسها ع��ن ال�ح��دث ف��ي ال�ي��وم األول،
ع � ��ادت أم� ��س إل� ��ى ن �ش��اط �ه��ا ون��زل��ت
بثقلها إل ��ى امل �ي��دان م��ع مراسليها
امل �ن �ت �ش��ري��ن ف ��ي م �خ �ت �ل��ف امل �ن��اط��ق.
وفيما فتحت االستوديوات أبوابها
الس� �ت� �ق� �ب ��ال امل� �ح� �ل� �ل�ي�ن ،اس �ت �س��اغ��ت
ب�ع��ض ال�ش��اش��ات ف�ك��رة ف�ت��ح ال�ه��واء
ل �ت �ع �ل �ي �ق��ات امل� �ش ��اه ��دي ��ن وإي� �ص ��ال
أص��وات �ه��م وم �ع��ان��ات �ه��م ك �م��ا فعلت
«الجديد» ثم .otv
ال �ت �غ �ط �ي��ة ال �ح� ّ�ي��ة ه� ��ذه امل � ��رة ك��ان��ت
أش� � ��د خ� � �ط � ��ورة .ت � �ق � � ّ�دم امل ��راس � �ل ��ون
إل��ى ت�خ��وم «امل��رب��ع األم �ن��ي» ألحمد
األس � �ي� ��ر ب� �ع ��د ت �ط �ه �ي��ره��ا م� ��ن ق�ب��ل
ال�ج�ي��ش .ت��وال��ت ال �ص��ور ال�ح� ّ�ي��ة من
هناك على وقع أعمال القنص التي
استهدفت عناصر الجيش وه��ددت
أرواح ال �ص �ح��اف �ي�ين .ف�ي�م��ا ت�ن��اق�ل��ت
«امل �س �ت �ق �ب��ل» دع � � ��وات األس� �ي ��ر ع�ب��ر
تويتر مقحمة اسم «ح��زب الله» في
املعركة ،مدعية اعتمادها على شهود
عيان ينقلون مشاهداتهم لـ«الظهور
امل �س �ل��ح ل �ع �ن��اص��ر م ��ن ال� �ح ��زب» في
ص � �ي� ��دا ،ب� �ث ��ت أخ� � �ب � ��ارًا ع ��اج� �ل ��ة ع��ن
م �ح��اول��ة اق �ت �ح��ام امل �س �ج��د م ��ن قبل
عناصر الجيش .ف��ي امل�ق��اب��ل ،ب��رزت
ال �ق �ن��اة ال�ب��رت�ق��ال�ي��ة ك��داع��م للجيش
ال �ل �ب �ن��ان��ي .ات �ش��ح ال �ل��وغ��و ال �خ��اص

مسخ تلفزيوني
بيار أبي صعب
هرب شيخ الفتنة إذًاّ ،
كلص صغير ،بعد أن كان يحلم بأن
ً
يصبح بطال ق��وم� ّ�ي��ًا .ل��م يبق منه س��وى سحابة م��ن دخ��ان.
هرب من حيث أتى :من التلفزيون الذي صنعه ،قبل أن يشهد
على نهايته البائسة .لم ينفعه دعم رج��االت دولة من عيار
ف ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة .ل��م تنفعه أك��ال�ي��ل ال �غ��ار ع�ل��ى «املستقبل»
ّ
و«العربية» اللتني تابعتا وقائع صموده الستالينغرادي
ّأول ب � ّ
�أول ّ ،بصفته خ��ال��د ب��ن ال��ول�ي��د ال�ج��دي��د ال��ذي سيعيد
املستباحة .يا لبؤس الربيع القطري
«ألهل
السنة» كرامتهم ّ
يدنس الرحم ّ
يسمح ّ
ملهرج دموي بأن
املقدس الذي خرج منه
لبنان ،وال�ع��روب��ة ،وك��ل م�ع��ارك ال�ح� ّ
�ري��ة وم�ش��اري��ع االص�لاح
ّ
ّ
والعقالنية والتنوير .لم تساعد بعبع عبرا اختزاالت
والتقدم
ّ
فرنسا أرعبته بضع مئات من
اإلع�لام املستقل في بلد مثل
ّ
ّ
ّ
السلفية
البراقع فاستل ض� ّ�ده��ا قانونًا ،لكنه يتسامح م��ع
ّ
االستعمارية («ل��و موند»:
السكسي ح�ين تخدم ّ مصالحه
اللبنانيني وال�ج�ي��ش ف��ي ص �ي��دا»!).
«م��واج�ه��ات ب�ين ال�س��ن��ة
ّ
نهاية أحمد األسير ال��ذي تبخر مثل رفيق سالحه وفتنته
ورج�ع� ّ�ي�ت��ه ش��اك��ر ال�ع�ب�س��ي ،ه��ي درس للبنانيني وال �ع��رب.
الفتنة تنقلب على ّ
قواديها ،وإع�لام الفتنة هو إع�لام القتل
ّ
واالنحطاط .ومثل الجيش الذي إذا قرر استطاع أن يحمي
ّ
وال�س�ل��م األه�ل��ي ،على االع�ل�ام اللبناني أن
ال��وح�
�دة األه�ل��ي ّ��ة ّ
ّ
يفهم ّ
مرة نهائية أنه حامي السلم األهلي ال املحرض عليه،
وأن ال�ه��واء ال يفتح كيفما اتفق ألي ك��ان ،وأن ال��وق��ت ال��ذي
ّ
شرعيته
تعطيه الشاشة لضيف أو شاهد ،يجب أن ت��وازي
ّ
وجديته .دعونا نتفق على أن اإلعالم ال ينبغي أن
وحجمه
يكون مصنع مسوخ!

بها بالسواد وراحت صور الشهداء
تنشر على صفحاتها االفتراضية،
وك� ��ان� ��ت س� �ب ��اق ��ة ف� ��ي ع � ��رض ص ��ور
ل�ـ«م�س�ل�ح�ين ق�ت�ل��ى ت��اب�ع�ين لألسير
من التابعية السورية» .لكن حماسة
ال� �ـ otvأسقطتها بنحو م� ٍّ
�دو عندما
ّ
ب �ث��ت ص � ��ورًا ق��ال��ت إن� �ه ��ا م ��ن داخ ��ل
«م �س �ج�ّ�د ب �ل��ال ب ��ن رب� � � ��اح» ،ات �ض��ح
الحقًا أنها من تفجير انتحاري في
ال� �ع ��راق م�ن�ت�ص��ف ال �ش �ه��ر ال �ج ��اري.
كذلك ،لم تصب املحطة عندما وقف
مراسلها إدم��ون ساسني في صيدا
ّ
تصور عملية إلقاء
وب��دأت الكاميرا
الجيش القبض على أحد املسلحني،
ع�ل��ى خ�ل�اف «امل� �ن ��ار» ال �ت��ي ال�ت��زم��ت
ت �ع �ل �ي �م ��ات امل� ��ؤس � �س� ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة
وثبتت كاميراتها ب��ات�ج��اه امل��راس��ل
ح� �ص� �رًا ،وس �ب��ق أن ع��رض��ت ص ��ورًا
ملبان محترقة في عبرا تظهر األماكن
ٍ
التي كان مناصرو األسير يقنصون
منها ،إضافة إل��ى مواكبتها إلجالء
امل��دن�ي�ين ال�ع��ال�ق�ين ف��ي ه��ذه املنطقة
بمساعدة الجيش« .امل �ن��ار» ل��م تكن
ال ��وح� �ي ��دة ف ��ي م��واك �ب �ت �ه��ا ل�ل�ج�ي��ش
أث � �ن� ��اء ت �م �ش �ي��ط م �ن �ط �ق��ة امل �س �ج��د،
ب ��ل ان �ض �م��ت إل �ي �ه��ا lbci؛ إذ ك��ان��ت
مراسلتها ندى أن��دراوس في وسط
االشتباكات على مقربة من زميلها
في قناة املقاومة ّ
عباس فنيش.
وبينما كانت االشتباكات دائرة في
صيدا ،اتجهت األنظار إلى طرابلس
ال �ت��ي ت ��وت ��رت م �ج ��ددًا ت �ض��ام �ن��ًا مع
األس� �ي ��ر mtv .ك��ان��ت ّأول امل��واك �ب�ين
للحدث ،ونقلت صور قاطعي الطرق
وت �ص��ري �ح��ات �ه��م ال � �ن� ��اري� ��ة ،ل �ت �ع��ود
ال �ق �ن��وات األخ ��رى وت�ن�ق��ل م��ا يحدث
في هذه املدينة التي هدد مسلحوها
ب��ال �ت��وج��ه مل �ن��اص��رة األس� �ي ��ر إن ل��م
يتوقف الجيش عن القصف.
ً
أم� � � ��س ،ب� � ��دا امل� �ش� �ه ��د م � � �س � ��ؤوال ف��ي
التعاطي اإلعالمي مع أحداث صيدا
ال� �ت ��ي ج� � ��اءت ب �ح �ج��م ال �ت �ض �ح �ي��ات
ال �ج �س ��ام ال� �ت ��ي ق� ّ�دم �ت �ه��ا امل��ؤس �س��ة
ال � �ع � �س � �ك� ��ري� ��ة .ت� � ��وزع� � ��ت األغ � �ن � �ي� ��ات
ال��وط �ن �ي��ة ع �ل��ى ال �ش ��اش ��ات امل�ح�ل�ي��ة
وع� ّ�دل��ت ال�ب��رم�ج��ة ملصلحة م��واك�ب��ة
األح � ��داث امل�ت�ن�ق�ل��ة م��ن ال �ش �م��ال إل��ى
ً
ال �ج �ن ��وب ،وص� � ��وال إل� ��ى ال �ع��اص �م��ة.
وي�ب�ق��ى ت��وظ�ي��ف ه ��ذه ال�ت�غ�ط�ي��ة في
االتجاه السياسي املالئم لكل قناة،
ل �ك��ن ل �ي��س إل� ��ى ح ��د ت �ب��رئ��ة ال�ق�ت�ل��ى
وفبركة أطراف غير موجودة.

عبد الحليم حمود ــ بيروت

تسلم يا عسكر لبنان ...على كل اإلذاعات
زكية الديراني
ق� �ل� �ب ��ت اإلذاع � � � � � � ��ات ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ك��ل
موجاتها أمس ،وألغت من قاموسها
ال �ب��رام��ج ال�ص�ب��اح�ي��ة ال �ت��ي تقتصر
على األغنيات و«الدردشة» ،وفتحت
ه��واء ه��ا ل�ي�ع� ّ�ب��ر ال �ن��اس ع��ن آرائ � ّه��م.
ّ
للمرة األولى ،اتحدت اإلذاعات وبثت
أغ�ن�ي��ات وط�ن�ي��ة للجيش اللبناني.
ه � � �ك� � ��ذا ،س� �م� �ع� �ن ��ا «ن � �ح � �ن� ��ا ال� � �ث � ��ورة
وال� �غ� �ض ��ب» ل �ج��ول �ي��ا ب� �ط ��رس ال �ت��ي
أدخلت جرعة من الحماسة ،فانهالت
اتصاالت املواطنني املؤيدة والداعمة

إذاعة «صوت املدى» فتحت
للجيشّ .
هواءها لتلقي االت�ص��االت الهاتفية
التي تستنكر الهجوم على الجيش:
ّأم ب�ك��ت ع�ل��ى ال �ه ��واء ،ألن اب�ن�ه��ا في
أرض امل �ع��رك��ة وال ت �ع��رف م�ص�ي��ره،
وأخ� � � � ��رى ت �ت �م �ن ��ى ل � ��و ت� � �ح � ��ارب م��ع
ال �ج �ي��ش وت �س �ق��ط ش �ه �ي��دة .ف��ي ه��ذا
املناخ املواتي ،نفض أوبريت «جيش
ل �ب �ن��ان» ال �غ �ب��ار ع �ن��ه (ك �ل �م��ات ن ��زار
ف��رن�س�ي��س وأل �ح ��ان س�م�ي��ر ص�ف�ي��ر)،
ّ
علمًا أن العمل ّأداه عاصي الحالني،
ون ��ان� �س ��ي ع � �ج ��رم ،ووائ � � ��ل ك� �ف ��وري،
ون ��وال ال��زغ �ب��ي ،وس�م�ي��ر ص�ف�ي��ر في

مناسبة عيد الجيش ( 1آب) العام
امل ��اض��ي .ل��م ي�ن��ل ذل ��ك االوب ��ري ��ت ّ
أي
ّ
ّ
�دوره ،إال أن��ه ولد مرة
ضجة لدى ص�
ّ
ث��ان �ي��ة أم� ��س م ��ع ب��ث��ه ع �ل��ى «ص ��وت
املدى».
أما باقي االذاع��ات على غرار «دلتا»
ّ
و«ج� � ��رس س� �ك ��وب» ،ف �ك��ل �ه��ا ت��وق�ف��ت
ع��ن عملها ال�ي��وم��ي امل �ع �ت��اد ،ودع��ت
إل � ��ى ال �ت� �ه ��دئ ��ة وم � �س ��ان ��دة ال �ج �ي��ش
ووأد ال �ف �ت �ن��ة ،ك �م��ا ت�ل�ق��ت ات �ص��االت
م��ن مراسليها ف��ي امل�ن��اط��ق لالطالع
ع�ل��ى م�ج��ري��ات االح� ��داث ف��ي امل��دي�ن��ة
الجنوبية املجروحة.

