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ثقافة وناس

نجوم

ّ
واخيبتاه« ...أم هاري» وقعت على عريضة العار
أبواق صهيون

إستغرب عدد كبير
من جمهور الكاتبة
الشهيرة تأييدها لرسالة
تعارض المقاطعة
الثقافية إلسرائيل ،وتضم
مجموعة من األسماء
البريطانية المعروفة في
مجاالت مختلفة
نادين كنعان
أغـضـبــت الـكــاتـبــة الـبــريـطــانـيــة جــاي.
ك ــاي .رولـيـنــغ (ال ـص ــورة) ع ــددًا كبيرًا
مــن معجبيها بتوقيعها أخـيـرًا على
رس ــال ــة ت ـع ــارض مـقــاطـعــة إســرائ ـيــل،
وهــي املـعــروفــة بمواقفها السياسية
واالجتماعية التقدمية .كاتبة سلسلة
روايـ ـ ـ ـ ــات «ه ـ ـ ـ ــاري بـ ــوتـ ــر» ال ـش ـه ـي ــرة
انـضـمــت إل ــى أس ـمــاء كـثـيــرة معروفة
م ـث ــل مـ ـق ـ ّـدم الـ ـب ــرام ــج م ـي ـل ـفــن بـ ــراغ،
والكاتبة ليندا غــرانــت ،وامل ــؤرخ توم
ه ــوالن ــد ،واملــؤل ـفــة ه ـي ــاري مــانـ ّتـيــل.
هــؤالء البريطانيون وغيرهم ،وقعوا
ع ـل ــى ن ــص ي ــدع ــم ش ـب ـكــة بــري ـطــان ـيــة
وص ـفــوهــا بــ«املـسـتـقـلــة» تـحـمــل اســم
( Culture for Coexistanceث ـقــافــة
التعايش).

أقــل مــا يمكن قوله عــن الرسالة التي
نشرتها أخيرًا ّ صحيفة الـ«غارديان»
الـبــريـطــانـيــة أن ـه ــا «م ـخ ــادع ــة» ،على
حد تعبير ســارة إيرفينغ في مقالها
الــذي نشرته على موقع «االنتفاضة
ّ
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة» .ت ــزع ــم ال ــرس ــال ــة أن
«دعـ ــوات املـقــاطـعــة الثقافية والفنية
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـف ــرد ب ــإس ــرائـ ـي ــل تـسـبــب
الخالفات وهــي تمييزية ،ولــن تؤدي
ّ
وتشدد في سياق ّ
نصها
إلى السالم».
ّ
ع ـلــى أن «الـ ـت ــواص ــل ال ـث ـقــافــي يبنى

ّ
جـ ـس ــورًا ،ويـ ـغ ــذي ال ـحــريــة وال ـحــركــة
اإليجابية من أجل التغيير».
بهذا ،تتجاهل الرسالة العدد الهائل

يدعم النص شبكة بريطانية تحمل
اسم Culture for Coexistance
من الفنانني الفلسطينيني املمنوعني
من االنخراط في عمليات «التواصل»
بسبب التضييق ال ــذي يـمــارســه في

ّ
حــقـهــم جـيــش االح ـتــال اإلســرائـيـلــي،
وعلى رأسها الجدران غير القانونية،
ون ـ ـقـ ـ ّـاط ال ـت ـف ـت ـي ــش ،وق ـ ـيـ ــود ال ـس ـفــر
والتنقل...
وتفشل الــرســالــة أيضًا فــي االعـتــراف
ّ
بــأن التاريخ الطويل من «الحوارات»
و«ال ـت ــواص ــل ال ـث ـقــافــي» لـطــاملــا أهـمــل
ّ
والحرية
الـهـ ّـوة الكبيرة لجهة الـقـ ّـوة
ب ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن واإلســرائ ـي ـل ـيــن
الذين يحتلون أرضهم.
في سياق بحثنا عن هوية القائمني

على شـبـكــة،Culture for Coexistance
ّ
نجد معلومات ال تشكل صدمة على
ّ
اإلط ــاقّ .أول هــذه املـعـلــومــات هــو أن
أحد قادتها هو الوكيل األدبي لجاي.
كاي .رولينغ املدعو نيل بلير ،العضو
ظـمــة
ف ــي الـ ـف ــرع ال ـب ــري ـط ــان ــي م ــن مـنـ ّ
 Abraham Fundال ـتــي ت ـ ّـدع ــي بــأنـهــا
تعمل على «تعزيز التعايس واملساواة
بــن الـيـهــود وال ـع ــرب فــي إســرائ ـيــل».
ّ
واأله ــم أن هــذه الشبكة مــدعــومــة من
بـنــك «هـبــوعـلـيــم» اإلســرائ ـي ـلــي ال ــذي
يــدعــم إن ـش ــاء مـسـتــوطـنــات «لـلـيـهــود
فقط» في الضفة الغربية.
وفـ ـ ــي  21ت ـش ــري ــن ّ
األول (أكـ ـت ــوب ــر)
الـ ـح ــال ــي ،أعـ ـل ــن أصـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ــاءAbraham
 Fundف ــي بــريـطــانـيـ ّـا اخ ـت ـيــار ألـكــس
بــرامــر رئيسًا لهم .إنــه مـحـ ّـرر وكاتب
عـ ـم ــود ف ــي ص ـح ـي ـفــة «ديـ ـل ــي م ــاي ــل»
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،ال ـش ـه ـي ــرة ب ـمــواق ـف ـهــا
الداعمة إلسرائيل ،من دون أن ننسى
صورها النمطية املليئة بالعنصرية
ّ
واإلس ــام ــوف ــوب ـي ــا ،عـلـمــا بـ ــأن بــرامــر
هــو كــاتــب ف ــيThe Jewish Chronicle
ذات امل ـيــول الـصـهـيــونـيــة الــواض ـحــة.
ّ
وكانت Abraham Fundقد علقت على
االن ـت ـف ــاض ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ال ـحــال ـيــة
فــي األراض ــي املحتلة على صفحتها
ّ
الـفــايـسـبــوكـيــة بــال ـقــول إن «املـجـتـمــع
ّ
العربي فــي إســرائـيــل يجب أن يتحد
ض ــد االعـ ـ ـت ـ ــداءات وع ـم ـل ـيــات الـطـ ّعــن
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـه ــدف ال ـ ـي ـ ـهـ ــود ل ـت ـجــنــب
ّ
التحريض الذي يولد هذه األعمال»!

ندوة

 IFPOالحرب اللبنانية مجددًا على بساط البحث
محمد همدر
ال يـمـكــن ال ـع ــودة إل ـ ّـى أرش ـي ــف حــرب
لـبـنــان مــن دون الـتــوقــف عـنــد صــورة
ّ
ومصوريها الصحافيني،
مراسليها
وخ ـص ــوص ــا األج ــان ــب م ـن ـهــم ،الــذيــن
ت ـحـ ّـولــوا إل ــى إح ــدى ظــواهــر الـحــرب،
ثـ ّـم إلــى حــدث من أحداثها حني بدأت
عمليات اختطافهم أو تصفيتهم.
في  21تشرين ّ
األول (أكتوبر) الحالي،
ّ
اسـ ـتـ ـض ــاف ــت ك ــلـ ـي ــة اإلع ـ ـ ـ ــام (ال ـ ـفـ ــرع
الثاني) في الجامعة اللبنانية نقاشًا
ع ـن ــوان ــه «ال ـص ـح ــاف ـي ــون وال ـ ـحـ ــرب»،
م ــن خـ ــال ت ـج ــرب ــة ل ـب ـن ــان ال ـخ ــاص ــة،
وتجربة املنطقة اليوم ،ضمن املؤتمر
الذي نظمه «املعهد الفرنسي للشرق
األدن ـ ـ ـ ـ ــى» ( )IFPOأخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ب ـع ـن ــوان
«مـقــاربــات جــديــدة حــول لبنان خالل
ال ـ ـحـ ــرب» .ش ـ ــارك ف ــي ال ـن ـق ــاش مــديــر
قسم التصوير في «وكالة الصحافة
الفرنسية» باتريك باز ،ومدير مكتب
ال ــوك ــال ــة ف ــي بـ ـي ــروت س ــام ــي ك ـي ـتــز،
ومــراســل «ب ــي .بــي .س ــي ».فــي الشرق
األوسـ ــط جـيــم م ــوي ــر ،ون ــائ ــب رئـيــس
تحرير جريدة «األخبار» الزميل بيار
أب ــي ص ـع ــب ،وم ــراس ــل صـحـيـفــة «لــو
موند» الفرنسية بانجامني بارت.
ّ
س ــاع ـت ــان ون ـص ــف س ــاع ــة ،تـخــلـلـتـهــا
مـقــدمــات وع ــرض فيديو مــن أرشيف
تغطية ال ـح ــرب ،وم ــداخ ــات قصيرة
ّ
لخمسة ضـيــوف ،لكل منهم تجربته
ّ
املـ ـتـ ـع ــلـ ـق ــة بـ ـ ــأهـ ـ ـ ّـم أحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـحـ ــرب
ً
اللبنانية ،وصوال إلى الصراع الدائر
في سوريا واليمن.
الـجــدل حــول تغطية الـحــروب يــوازي
الـجــدل حــول أح ــداث ال ـحــروب ذاتـهــا،
الــوجــود فــي قـلــب ال ـحــدث والـتـعـ ّـرض
للخطر لنقل الصورة أو حقيقة الواقع
املـ ـي ــدان ــي ،ال ي ـع ـفــي ال ـص ـح ــاف ــي مــن
ّ
ومهنيته.
األسئلة مجددًا حول دوره
ّ
فللصورة أو للحدث تأثير قــد يغير
أحيانًا مجرى األحداث.
ـي املـيــدان مـعـ ّـرض دائمًا
الصحافي فـ ّ
ل ـل ـخ ـط ــر ،ل ـك ــن ــه أحـ ـي ــان ــا ،وبــامل ـع ـنــى

املـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــازي ،ق ـ ـ ــد ي ـ ـص ـ ـبـ ــح ج ـ ـ ـ ـ ــزءًا م ــن
ال ـح ــرب ح ــن يـنـقــل ص ــورت ـه ــا ،مهما
أب ــدى مــن مــوضــوعـيــة ح ـيــاد ،ومهما
ح ــاول بـعــدسـتــه الـتـقــاط كــل ال ــزواي ــا،
والـتـصــويــر فــي كــل ال ـجــوانــب .بعض
ال ـق ـص ــص الـ ـت ــي ق ـ ّـدم ـه ــا امل ـش ــارك ــون
ّ
ذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ك ـ ـيـ ــف يـ ـمـ ـك ــن أن يـ ـتـ ـع ـ ّـرف
الـ ـصـ ـح ــاف ــي إلـ ـ ــى قـ ــاتـ ــل ،ويـ ـش ــاه ــده
وهــو يـشــارك فــي ارت ـكــاب مـجــزرة في
وضح النهار ،ويأكل على مائدته أو
يبيت فــي مـنــزلــه ،وكـيــف يتلقى آخــر
تهديدات من فريق ّ
معي ،وكيف ينقل
رس ــائ ــل مــدن ـيــن ان ـق ـط ـعــوا ع ــن رؤي ــة
بعضهم بعضًا بــن منطقة وأخ ــرى.
للصحافيني األجانب هذه األفضلية
فـ ــي ح ـ ـ ــروب م ـن ـط ـق ـت ـنــا ،أي س ـهــولــة
ّ
عبور خطوط التماس ،ألن الصحافي
ّ
املـ ـح ــل ــي أكـ ـث ــر ع ــرض ــة ل ـل ـخ ـط ــر ،وال
ُ
ب ــد م ــن أن يـحـســب عـلــى مـعـسـكــر مــا.
تـ ـج ــارب س ــام ــي ك ـي ـتــز وج ـي ــم م ـيــور،
أمثلة على قصص العبور من ّ جانب
إل ــى آخ ــر ب ـس ــام .ق ــال كـيـتــز إنـ ــه كــان
ّ
يـضـطــر أحـيــانــا إل ــى ال ـتــزلــف للزعيم
ّ
أو املسلح أو امليليشيا هنا أو هناك،
ففي النهاية هو يقصدهم في منطقة
نفوذهم العسكرية ،ويطلب مقابلتهم
أو استطالع آرائهم وقراراتهم.
ف ــي امل ـقــابــل ،يـصــف م ـيــورال ـحــرب في
بيروت بـ«الجنة والنار في آن معًا»،
م ـقــارنــة ب ـغ ـيــرهــا م ــن الـ ـح ــروب الـتــي
لم ير فيها إال جهنم .ففي العاصمة
الـلـبـنــانـيــة ،ك ــان مـمـكـنــا رغ ــم امل ـعــارك
«السهر والشرب واالحتفال».
م ــن زاوي ـ ــة أخ ـ ــرى ،قـ ـ ّـدم الــزم ـيــل بـيــار
أبـ ـ ــي صـ ـع ــب م ــداخـ ـلـ ـت ــه عـ ــن تـغـطـيــة
ً
الصحافي األجنبي لحروبنا ،سائال:
ّ
«مـ ـّــاذا ي ـغ ـطــي؟ مل ــن وم ـ ـتـ ــى؟» ،م ــذك ـرًا
بــأن ـنــا «اع ـتــدنــا س ـمــاع قـصـصـنــا من
ّ
اآلخرين» ،وأضاف إن املراسل الغربي
ي ــأت ــي غــال ـبــا م ــع حّـكـمــه امل ـس ـبــق ،مع
أفكاره التي قد تمثل مصالح الجهة
التي أرسلته.
ّ
ل ـعــل الـتـغـطـيــة ف ــي ح ــرب س ــوري ــا من
ق ـبــل أط ـ ــراف الـ ـن ــزاع اإلق ـل ـي ـم ـيــة خير

(ترايكو
بوبوف ــ
بلغاريا)

ً
ّ
مثال .بداية ،تمتع املراسلون األجانب
ب ـ ـحـ ـ ّ
ـريـ ــة تـ ـنـ ـق ــل ف ـ ــي مـ ـن ــاط ــق ن ـف ــوذ
املعارضة ،افتقدوها في مناطق نفوذ
الحقًا ،حتى في املناطق
النظامّ ،
لكن ّ
الـ ـت ــي ظـ ــنـ ــوا أن ـ ـهـ ــا آم ـ ـنـ ــة ،ت ـع ـ ّـرض ــوا
للخطف واإلعدام واالستغالل أحيانًا.

ّ
تطرق النقاش أيضًا إلى الصعوبات
التقنية واللوجستية في نقل األخبار.
في حــرب لبنان ،لم تكن هناك أدوات
ووســائــل مـتـطـ ّـورة كـمــا ال ـيــوم .كانت
ّ
خـ ـط ــوط الـ ـه ــات ــف األرضـ ـ ـ ــي م ـعــط ـلــة
ّ
فــي معظم األح ـيــان ،فيما شكلت آلة

الـتـلـكــس الـشـهـيــرة خـشـبــة ال ـخــاص.
ّ
للمصور باتريك
كذلك األمر بالنسبة
ّ
ب ــاز الـ ــذي ك ــان يـتـمــكــن بــواس ـطــة آلــة
أخرى من إرسال صورة أو اثنتني إلى
«أ .ف .ب» ،من أصل العشرات.
لـ ـ ــم تـ ـسـ ـتـ ـم ــر ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل املـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـورة
والـتـكـنــولــوجـيــا فــي خــدمــة التغطية
اإلعالمية للحرب السورية بعد أربع
سنوات على بدايتها .روى بانجامني
ب ـ ـ ــارت ك ـي ــف ي ـض ـط ــر ال ـ ــى االع ـت ـم ــاد
م ـج ــددًا ع ـلــى ال ـع ـن ـصــر ال ـب ـش ــري ،أي
على مقيمني في مناطق ال يستطيع
األجــانــب دخــولـهــا .فــي حــرب سوريا،
تـ ـح ـ ّـول ش ــاه ــد ال ـع ـي ــان إلـ ــى م ــراس ــل
مـيــدانــي ،بـغــض الـنـظــر عــن مـيــولــه أو
مواقفه ،وعن دوره أو شكل مشاركته
ّ
فـ ــي مـ ــا ي ـ ـجـ ــري .واأله ـ ـ ـ ــم أن عـمـلـيــة
التدقيق في صحة الخبر الوارد على
لسانه أو في رسائله الهاتفية ليست
ّ
باملهمة اليسيرة.
ش ـم ــل الـ ـنـ ـق ــاش أيـ ـض ــا ت ـس ـم ـيــة ه ــذه
ّ
املهمة ومفهومها .فتسمية «صحافي
ال ـح ــرب» أصـبـحــت تـشـمــل جـمـيــع من
ي ـشــارك فــي التغطية ،وت ـكــاد تصبح
مصطلحًا يحمل مغالطات« .أنا لست
صحافي حرب ،أنا كنت مراسل وكالة
«فــرنــس ب ــرس» فــي ال ـشــرق األوس ــط،
وف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط ح ــروب بشكل
دائ ــم» ،ق ــال ســامــي كـيـتــز .أم ــا مــراس ّــل
الحرب ،فقد ُع ّرف خالل النقاس بأنه
«امل ـل ـح ــق اإلع ــام ــي ال ـع ـس ـكــري ال ــذي
يعمل ضمن صفوف الجيش».
أما عن الصحافة املحلية في الحرب
والـ ـت ــي ل ــم ي ـظ ـهــر دوره ـ ـ ــا ج ـل ـيــا إل ــى
الخارج إال مع االجتياح اإلسرائيلي
لـ ـلـ ـبـ ـن ــان عـ ـ ـ ــام  ،1982ف ـ ـقـ ــد قـ ـ ّـدمـ ــت
الصحافية جوزيت أبي تامر شهادة
عرضت فيها كيف تناولت الصحافة
ّ
املحلية ،وال ّ
سيما صحيفتا «النهار»
و«ال ـ ـ ـس ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــر» ،الـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــرى األرب ـ ـع ـ ــن
النــدالع الحرب في لبنان .وبــدا الفتًا
االختالف املستمر في التوصيف بني
«حــرب أهلية» و«حــرب اآلخرين على
أرضنا».

