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ـر صيدا
«العربية» و «الجزيرة» و«فرانس »24
في عشق األسير...
ب � � � ��دا م � �ش � �ه� ��د ال � � �ف � � �ض � ��اء ال � �ع� ��رب� ��ي
والقنوات األجنبية الناطقة باللغة
العربية أكثر فظاظة ووقاحة خالل
ت�غ�ط�ي��ة أح � ��داث ص �ي ��دا ،خ�ص��و ّص��ًا
ق� � �ن � ��اة «ال� � �ع � ��رب� � �ي � ��ة» ال� � �ت � ��ي ت� �ب ��ن ��ت
بخطابها وأخبارها جريمة أحمد
األس� �ي ��ر ،ب��ل ذه �ب��ت إل ��ى م�س��ان��دت��ه
وت� �ص ��وي ��ره ك �ض �ح �ي��ة .ال ش � � ّ�ك ف��ي
أن خ �ب��ر «ال �ع��رب �ي��ة» ال �ع��اج��ل على
ش��اش �ت �ه��ا أم � ��س «ص � �م ��ود ال �ش �ي��خ
األس�ي��ر ب��ال��رغ��م م��ن ه�ج��وم الجيش
وحزب الله وحركة أمل» ،كان مدويًا
في كشف القناع عن القناة الحامية
للقتلة واملدافعة عنهم .ثم أتى بعده
ت�ق��ري��ر إخ �ب��اري م�س��ان��د ت �ق��ول فيه
ّ
م��راس�ل��ة ال�ق�ن��اة علياء ع��ز ال��دي��ن إن
«ص �م��ود األس �ي��ر ح�ص��ل رغ��م عنف
ال �ج �ي ��ش ،و«ح � � ��زب ال � �ل� ��ه» ،وح��رك��ة
أم ��ل» .أك�ث��ر م��ن ذل��كّ ،ادع ��ت املحطة
ّ
السعودية أن أعدادًا من «حزب الله»
ّ
ّ
س�ق�ط��وا ه �ن��اك ،نقلتها ع��م��ا سمته
«مصادر مطلعة» .كل هذا الترويج
ّ
راف�ق�ت��ه ص ��ورة يتيمة ظ��ل��ت ال�ق�ن��اة
السعودية تبثها منذ أول من أمس،
ل �ع��ائ �ل��ة ن ��ازح ��ة خ��ائ �ف��ة ت �ه ��رب م��ن
ّ
لتعمم بذلك حالة الهلع
نيران املوت
هناك وإخالء املنازل.
ّ
ال ش� ��ك ف� ��ي أن «ال� �ع ��رب� �ي ��ة» ك��ان��ت
«رائ � � ��دة» ال �ت �ح��ري��ض وال ��دف ��اع عن
القتلة أمس .قالت في أحد تقاريرها
ّ
أيضًا إن «الجيش اللبناني يحاصر
األس � �ي ��ر وأن� � �ص � ��اره ف ��ي امل �س �ج��د»،

واألسوأ من كل هذا ،اعتمادها على
أص� � ��وات ل �ب �ن��ان �ي��ة خ ��رج ��ت ت�س��ان��د
الشيخ السلفي وتقحم «حزب الله»
ّ
ف��ي امل �ع��رك��ة .ول �ع��ل أب��رزه��م النائب
ن �ه��اد امل �ش �ن��وق ال ��ذي دع ��ا ال�ج�ي��ش
«إل � � � ��ى إخ � �ل� ��اء ص � �ي� ��دا م � ��ن س ��راي ��ا
ال�ف�ت�ن��ة» ،وال�ص�ح��اف��ي ف��ي صحيفة
«ال�ج�م�ه��وري��ة» أس�ع��د ب �ش��ارة ال��ذي
ّادع � ��ى أن «ح� ��زب ال �ل��ه» ي �ق��ات��ل إل��ى
ج ��ان ��ب ال �ج �ي��ش ،ل�ي�ن�ت�ه��ي امل �ط��اف
ع �ن��د م��دي��ر ت �ح��ري��ر «ال �ج �م �ه��وري��ة»
ش��ارل ج�ب��ور ال��ذي ق��ال إن «األس�ي��ر
ُ
اس � � � ��ت � � � ��درج إل � � � ��ى ه � � � ��ذه امل� ��واج � �ه� ��ة
العنيفة»! بعدها ،فتحت «العربية»
الهواء لنواب «املستقبل» من بهية
ال �ح��ري��ري ال �ت��ي ّادع � ��ت أن م�ن��زل�ه��ا
م� �ح ��اص ��ر ب� �ع� �ن ��اص ��ر م � ��ن «س� ��راي� ��ا
املقاومة» ،إلى فؤاد السنيورة الذي
ّ
ب��رر ج��ري�م��ة األس �ي��ر م��ت�ه�م��ًا «ح��زب
الله» بـ«املساهمة في بروز الظاهرة
امل �س �ل �ح��ة ل�ل�أس �ي ��ر» .وال�ل�اف ��ت ه�ن��ا
ت�ب��ادل األخ �ب��ار وال�ت�ص��ري�ح��ات بني
«امل�س�ت�ق�ب��ل» و«ال �ع��رب �ي��ة» ف��ي تماه
ّ
والتوجه.
تام في السياسة
ع � �ن� ��د ك� � ��ل م� �ف� �ص ��ل ح� � ��دث� � ��ي ،ن �ج��د
االن � � � �س � � � �ج� � � ��ام ب � �ي� ��ن «ال � � �ع� � ��رب � � �ي� � ��ة»
و«ال� �ج ��زي ��رة» ال� ��ذي ي �ص��ل إل ��ى ح� ّ�د
االستنساخ في األخبار والعناوين.
راح� ��ت «ال� �ج ��زي ��رة» ت �ن �ق��ل ال �ع �ن��وان
حرفيًا في عرضها ألح��د التقارير،
ّ
عندما أوردت أن «الجيش يحاصر
امل� �س� �ج ��د امل � ��وج � ��ود ف� �ي ��ه األس � �ي� ��ر».

ك � ��ذل � ��ك ،ب � � ��رز ف � ��ي ه � � ��ذه ال �ت �غ �ط �ي��ة
اص�ط�ف��اف ق�ن��اة « »france 24التي
نطقت أول م��ن أم��س ب�م��ا ي � ّ�روج له
وادع ��ت أن «ح ��زب ال �ل��ه» ي�ق��ات��ل إل��ى
ج � ّ�ان ��ب ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي .ك��ذل��ك
تبنت املحطة ومعها « bbcعربي»
وصف األسير بـ«رجل الدين السني
امل�ت�ش��دد وامل�ن��اه��ض ل �ـ«ح��زب ال�ل��ه»
ال� �ش� �ي� �ع ��ي» .وع� �ل ��ى خ �ل��اف أدائ� �ه ��ا
ال�س��اب��ق ف��ي ت�ب�ي��ان وج�ه�ت��ي النظر
املتصارعة ،راحت القناة الفرنسية
تستضيف وجوهًا من ّ
توجه واحد
أم� �ث ��ال ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق م�ص�ط�ف��ى
علوش ال��ذي ب� ّ�رر فعلة األس�ي��ر .أما
«امل� �ي ��ادي ��ن» ف ��أف ��ردت ت�غ�ط�ي��ة ح� ّ�ي��ة
م � ��ن ص � �ي� ��دا وط � ��راب � �ل � ��س ،وف �ت �ح��ت
ه��واء ه��ا للمحللني وللسياسيني،
مع تركيزها على أع��داد القتلى في
ص�ف��وف ال�ش�ي��خ السلفي وإي��راده��ا
أرق ��ام ��ًا الف �ت��ة .ك��ذل��ك ك��ان��ت امل�ح�ط��ة
ت � �ص� � ّ�وب ع �ل ��ى ف� �ك ��رة م �ن ��ع األس �ي ��ر
سيارات اإلسعاف من الدخول إلى
منطقة عبرا إلجالء الجرحى.
ه��و بالتأكيد انقسام ف��ي التعاطي
مع أح��داث صيدا ،لكن ه��ذه امل��رة ال
ّ
يمكن الركون أو التسليم بأن ما بث
ه��و ع��رض لوجهة ن�ظ��ر ،ب��ل ذهبت
األمور إلى أبعد من ذلك في معركة
وطنية يخوضها الجيش اللبناني
وي �ج��ري ال�ت�ح��ري��ض عليه وال��دف��اع
ّ
عمن يسفك دمه ببرودة شديدة.
زينب...

مالك وسمر أعادا إلينا «الجديد»
نادين كنعان
ف��ي ال �ي��وم ّ
األول م��ن م �ع��ارك ص�ي��دا،
ّ
شكلت اإلعالمية اللبنانية سمر أبو
خليل مصدر معنويات للكثير من
ّ
املسمرين أمام الشاشات.
اللبنانيني
#الجديد يا هيك
«#سمر_أبو_خليل
ّ
املذيعات يا بال»«،فشتلنا خلقنا»،
«س �م��ر أب ��و خ�ل�ي��ل ب��امل��رص��اد» ه��ذا
ج� ��زء ب �س �ي��ط م ��ن ال �ت �ع �ل �ي �ق��ات ال�ت��ي
ض � �ج� ��ت ب � �ه� ��ا م� � ��واق� � ��ع ال � �ت� ��واص� ��ل
االج �ت �م��اع��ي خ�ل�ال ال�ل�ي�ل��ة ال�ط��وي�ل��ة
أم � � � ��س .مل � ��س ال � �ج � �م � �ه� ��ور ف � ��ي أداء
اب �ن��ة بسكنتا (ق �ض��اء امل�ت�ن) موقفًا
واض �ح��ًا لجهة ت��أي�ي��د ال�ج�ي��ش ضد
ّ
يتعرض لها على
االع �ت��داءات التي
ّ
أيدي مسلحي أحمد األسير في بلدة
عبرا الصيداوية ،وبالتالي اختالفًا
ّ
تصرف
جوهريًا عن الطريقة التي
بها زم�ل�اء لها ف��ي «ال�ج��دي��د» خالل
«ال�ب��روف��ا» التي حدثت في عاصمة
الجنوب يوم الثالثاء املاضي.
«ب ��ال � �ن � �س � �ب ��ة إل� � � � � � ّ�ي ،ال � �ج � �ي� ��ش خ��ط
أح�م��ر» تقول أب��و خليل ف��ي اتصال
م��ع «األخ � �ب� ��ار» ت�ع�ل�ي�ق��ًا ع �ل��ى سبب
صرامتها في التعاطي مع الضيوف
واملتصلني الذين عمدوا إل��ى إهانة
الجيش وشتم أي طرف من األطراف،
ً
مضيفة« :لو ّ
بدو يكون أقرب الناس
إل ��ي ع��م ي �ت �ط��اول ع�ل��ى ال�ج�ي��ش رح
ات �ع��اط��ى م �ع��ه ب��ال�ط��ري�ق��ة ن�ف�س�ه��ا».
ّ
اع �ت �ب��رت اإلع�ل�ام� �ي ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة أن

في اتصال على
الهواء ،انتحل فضل
شاكر صفة مواطن
محاصر في عبرا

ً
عامال واحدًا يلعب الدور األساسي
ف ��ي ط�ب�ي�ع��ة األداء اإلع�ل�ام ��ي وه��و
ً
«ش�خ�ص�ي��ة امل ��ذي ��ع» ،م �ش ��ددة قبيل
دخولها إل��ى االستديو الستضافة
�لاب نيوز»
رئيس تحرير موقع «س ّ
اإلخ �ب��اري غ� ّ�س��ان ج ��واد أن ��ه «أم��س
(األحد) سقطت الكثير ّمن األقنعة»،
لتقر بصوت حماسي أنه «كان أكبر
لحظات حياتي على اإلطالق» .بعد
حلقة «األس�ب��وع في ساعة» (األح��د
ـ �ـ  )21:30األخ �ي��رة ال �ت��ي اس�ت�ض��اف
ف �ي �ه ��ا ج � � ��ورج ص �ل �ي �ب��ي ال �ن��ائ �ب�ي�ن
السابقني حسن يعقوب ومصطفى
ع� �ل ��وش ،ت � ّ�ول ��ت أب� ��و خ �ل �ي��ل ت�ق��دي��م
ال� �ن� �ش ��رة امل �س��ائ �ي��ة م �ن �ك �ه��ة ب �ن �ب��رة
ف�خ��ورة بجيش ال��وط��ن وداع �م��ة له،
ت�خ�ل�ل�ه��ا ت�ل�ق��ي ات� �ص ��االت م�ب��اش��رة

م��ن ع�ب��را مل��واط�ن�ين م�ح��اص��ري��ن .في
إطار املناشدة الهاتفية ،اتصل رجل
«ي �س �ت �غ �ي��ث الن� �ق ��اذن ��ا م �م��ا ي �ح��دث
حول مسجد بالل بن رباح» ،قبل أن
ّ
ي�ع��ود وي�ق��ول إن «مسلحي األسير
يحموننا من خطر حزب الشيطان»،
خليل إال أن قطعت
فما كان من أبو ً
الخط فورًا مكتفية بتعليق بسيط:
«ه �ي��دا ال �ص��وت م��ش غ��ري��ب ع �ل� ّ�ي».
وم� ��ا ه ��ي إال ث � ��وان م � �ع� ��دودة ح�ت��ى
ـsocial
ك �ش��ف امل � �ش ��اه ��دون ع � ّب��ر ال� � � � � ّ
 mediaع� ��ن ه ��وي ��ة امل ��ت� �ص ��ل« :إن � ��ه
الفنان «التائب» فضل شاكر» .وفي
م � � ��وازاة أداء اإلع�ل�ام �ي ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ال��رص�ين وامل �س ��ؤول ف��ي االس�ت��دي��و،
ب � ��رزت ت�غ�ط�ي��ة م� �ن ��دوب «ال �ج��دي��د»
إل��ى صيدا مالك الشريف امليدانية.
ت �ج� ّ�ول امل��راس��ل ف��ي مختلف أم��اك��ن
ال�ت��وت��ر ف��ي امل��دي �ن��ة ،متوخيًا ال��دق��ة
في نقل األخبار وخصوصًا األمنية
منها وف��ي تحديد أم��اك��ن ت��واج��ده،
ن��اس�ب��ًا امل�ع�ل��وم��ات إل��ى م�ص��ادره��ا،
بعيدًا عن تلك التي تنشرها صفحة
األس �ي��ر ال�ف��اي�س�ب��وك�ي��ة .ال�ل�اف��ت في
تغطية «ال �ج��دي��د» ل�ل�ي��وم ّ
األول من
م �ع��رك��ة «ال �ح �س��م» ال �ت��ي يخوضها
الجيش في صيدا هو «أخذ العبر»
من الهفوات التي وقع فيها فريقها
األسبوع املاضي ،متجنبة السقوط
ف��ي أي م �ن �ه��ا .وأم � ��ام ه ��ذا التغيير
امل� �ل� �م ��وس ،أال ي �س �ت��أه��ل م �ن �ج��زوه
تحية؟

حزن على «صبي الدراجة»
صباح أيوب
أحمد األسير ليس غريبًا عن اإلع�لام الغربي .ص��وره على ال��دراج��ة الهوائية
ّ
«تحركه السلمي» كما ُوصف .حينها،
انتشرت في الصحف األجنبية منذ بداية
ّ
رك��ز ذل��ك اإلع�لام الغربي على «ال�ص��وت ال�ج��ريء ال��ذي يعلو ضد «ح��زب الله»
اإلرهابي» .وأمسّ ،قرر تناسي «عورات» األسير ليصبح الخبر اآلتي من لبنان
في بعض الصحف األجنبية عبارة عن «مواجهة بني مجموعة ّ
سنية داعمة
للثورة السورية والجيش اللبناني».
سعى البعض إلى ّ
زج اسم «حزب الله» كمشارك في األحداث« .لو موند» نشرت
ّ
بالتعاون م��ع «ف��ران��س ب��رس» و«روي �ت��رز» خبرًا م�ف��اده أن «م�ن��اص��ري األسير
تعاركوا (األح��د) مع عناصر من «ح��زب الله» باألسلحة الرشاشة وبقاذفات
الصواريخ» .وذكرت أيضًا أن «املواجهات بدأت بعد اعتقال أحد أتباع األسير».
أما حول «مشاركة حزب الله في املواجهات» ،فلم تذكر الصحيفة مصدر تلك
املعلومة!
ّ
الخيار السياسي في تغطية الحدث اللبناني تجلى أميركيًا في «ذي نيويورك
تايمز» .هانيا مرتضى من بيروت كتبت للصحيفة أن��ه «ليس واضحًا كيف
ب��دأت األح ��داث ف��ي صيدا األح ��د» ،م��ن دون أن تنقل م��ا أوردت ��ه ق�ي��ادة الجيش
ّ
أن مهاجمته حصلت «من دون سبب» .يبقى املشهد ال��ذي رسمته الـ«تايمز»
ّ
حني
يصطدم ،ألسباب مجهولة،
كما يأتي« :الجيش اللبناني
مع مؤيدين مسل ّ
ّ
ّ
لألسير في صيدا ذات األغلبية السنية التي يؤيد معظم سكانها التمرد السني
في سوريا» .من هو أحمد األسير؟ تجيب بجملة« :الشيخ الذي اكتسب شهرة
وطنية من خالل (…) دعواته العلنية لنزع سالح «حزب الله» الذي يقاتل في
س��وري��ا ال��ى ج��ان��ب ن�ظ��ام ب�ش��ار األس ��د» .قمة االستخفاف بالوضع واملعايير
املهنية التي بلغت ح� ّ�د تأجيج الفتنة ،ج��اءت على لسان الصحافي ميتشيل
بروثيرو الذي ّ
يدعي أنه «خبير في شؤون حزب الله» .األخير ّ
غرد على حسابه
أمس« :أمضيت للتو  3ساعات مع الوحدة القتالية من «حزب الله» التي تقاتل
رجال األسير في صيدا« .حزب الله» هو الذي يقود املعركة» .ولدى سؤاله عن
مصادره ،أجاب« :عيناي»!

األمر لك على فايسبوك!
ّ
رغ��م اش �ت��داد امل �ع��ارك ف��ي ص �ي��دا ،إال أن أح�م��د األس�ي��ر ل��م ي�ت��وق��ف ن�ش��اط��ه على
صفحته على تويتر .الشيخ ال��ذي أصبح أسير اللعبة االفتراضية فقط ،كان
ُيعلن على صفحته الرسمية كل ّ
تحركاته ض� ّ�د الجيش بعدما ألغيت صفحة
ّ
«محبي أحمد األسير» على تويتر .راح األسير يحرض على العنف الطائفي
واملذهبي داعيًا إلى «الجهاد لنصرته» .كانت تعليقات تلك الصفحة االفتراضية
ترتفع وتيرتها مع اشتداد امل�ع��ارك ،والالفت أن دع��وات الجهاد لم تلق جوابًا
لدى متابعي االسير على تويتر .بل ج��اءت التعليقات مضحكة تستهزئ من
ّ
تحركات الشيخ السلفي .في املقابل ،سطع نجم صفحة داعمة للجيش الوطني
على فايسبوك حملت عنوان «الجيش اللبناني خط أحمر» .كانت تلك الخطوة
ّ
بمثابة رادار إعالمي بث كل التطورات التي تشهدها املناطق اللبنانية عمومًا،
ّ
ّ
وسلطت الضوء على تقدم الجيش في مدينة صيدا ،كما أعلنت اليوم ح��دادًا
على أرواح الشهداء الذين سقطوا .وكانت الصفحة االفتراضية نشيطة بكل
تحركاتها وفاعلة ،ان�ض� ّ�م إليها نحو عشرين أل��ف شخص ع� ّ�ب��روا ع��ن دعمهم
ّ
التبرع
للجيش ووقوفهم إلى جانبهم .كما كانت الصفحة من ّأول الداعني إلى
بالدم للجيش في مختلف املناطق اللبنانية.
زكية...

9

