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ميديا

ّ
ماكرون يتوجه لإلسالم المتشدد
ُ
عبر المنبر المفضل له

«الجزيرة» من مهاجم لماكرون إلى التباهي بإطاللته عبر شاشتها
أث� � ��ار اختي� � ��ار الرئيس الفرنس� � ��ي
لقناة اجلزيرة لتوضيح موقفه حول
التصريحات املسيئة لإلسالم ،جدال
واس� � ��عا في وسائل اإلعالم ومواقع
التواصل ،وكان سبب االختيار أكثر
تداوال من املقابلة نفسها ،وفي حني
احتفلت اجلزيرة بهذا االختيار كان
للمتابع� �ي��ن رأي آخر ب� � ��أن االختيار
س� � ��ببه نوعي� � ��ة جمه� � ��ور “اجلزيرة”
وليس حياديتها ومصداقيتها.
باري��س – أط����ل الرئي����س الفرنس����ي
إميانويل ماك����رون للمرة األولى عبر قناة
“اجلزيرة” لتهدئة الغضب املتصاعد ضده
وتوضيح تصريحاته األخيرة عن اإلسالم
املتش����دد وحري����ة التعبير الت����ي وصفت
باملس����يئة للنبي ،وإن كانت هذه اإلطاللة
مفاجئ����ة للبعض إال أن ه����ذا االختيار بدا
مفهوم����ا للبع����ض اآلخر بحس����ب توجه
القناة وطبيعة اجلمهور الذي يتابعها.
وقص����د ماكرون التوج����ه إلى جمهور
مس����لم محدد عبر القناة املعروفة بقربها
م����ن اإلس��ل�اميني والتي����ارات املتش����ددة
واملتطرف����ة إضافة إلى تركيا ممثلة بحزب
العدال����ة والتنمي����ة احلاك����م ،إذ أن ه����ذه
األطراف ه����ي األكثر هجوما على الرئيس
الفرنس����ي ف����ي اآلون����ة األخي����رة ،وك ّثفت
حملته����ا ملقاطع����ة البضائع الفرنس����ية،
واستبدالها بالبضائع التركية ،خصوصا
أن الفئات األكثر تش����ددا هي ما تخش����ى
فرنس����ا وأوروبا من خطره����ا على أمنها
وعودة العمليات اإلرهابية.

اختيار قناة الجزيرة يشير
إلى عدم قدرة الفرنسيين
على الخروج من حالة
ارتباك التفكير في قضية
التعامل مع اإلسالميين
وجتن����ب املكت����ب اإلعالم����ي للرئيس
الفرنس����ي القنوات العربية األخرى التي
حتظ����ى بش����عبية ومتابع����ة عالي����ة مثل
“العربية” و”س����كاي نيوز” على الرغم من
أنه����ا األقرب إل����ى خطاب����ه واألكثر تفهما
لقي����م حري����ة الصحافة وحري����ة التعبير،
ومارس����ت تغطي����ة أكث����ر تعق��ل�ا لقضية
الرس����وم وأمس����كت العصا من املنتصف
دون حتام����ل على املعايير الفرنس����ية كما
ه����و احلال ف����ي القنوات األخ����رى ومنها
اجلزيرة في اس����تغالل القضية لتجييش
الرأي العام واجلمهور.
وانتق����د البع����ض سياس����ة ماك����رون
املرتبكة في التعامل مع هذا امللف الشائك،

وجها لوجه مع «العدو»
فبدال من أن يك����ون موقف “قناة اجلزيرة”
نقطة انطالق حملاسبة الدور املزدوج الذي
تلعبه قطر في أوروبا ،من دعم لإلسالميني
بش����كل مفتوح ومتويل مراكزهم من جهة
واالستئثار بنصيب كبير في االستثمارات
في فرنسا وبقية الدول األوروبية من جهة
ثانية ،يقت����رح الفريق اإلعالم����ي ملاكرون
نفس املنبر لينقل الرس����الة مما يشير إلى
ع����دم قدرة الفرنس����يني عل����ى اخلروج من
حالة ارتباك التفكير في قضية التعامل مع
اإلسالميني.
وتناول����ت االنتق����ادات بش����كل خاص
الفرنس����يني ألنهم يقولون إن ثمة مش����كلة
كبيرة في العالم اإلس��ل�امي وأن س����نوات
أمضتها احلركات اإلس��ل�امية وخصوصا
اإلخ����وان ف����ي تغيي����ر طبيع����ة اجلالي����ة
املهاجرة نحو مواقف متشددة وانعزالية،
ومع ذلك يتوجهون للحديث مع اجلاليات
املهاجرة عبر نفس املؤسسات واجلمعيات
اإلخواني����ة أو من خالل مناب����ر متعاطفة
معها مثل اجلزيرة.
وح����اول الرئي����س الفرنس����ي خ��ل�ال
املقابل����ة الت����ي أجراها معه مدي����ر مكتب
“اجلزي����رة” في باري����س عي����اش دراجي،
أن يك����ون محددا ف����ي تبري����ر تصريحاته
األخيرة حول الرسوم واإلسالم قائال إنها
كان����ت “مضلل����ة ومقتطعة من س����ياقها”،
مش����يرا إلى أنه حصل “سوء فهم والكثير
من التالع����ب” إزاء تصريحاته بخصوص
الرسوم.
وأض����اف أن “الرس����وم الس����اخرة في
صحفن����ا ،تس����خر م����ن السياس����يني وأنا
أولهم ،وهذا أمر عادي ،وثمة س����خرية من

الكثير من الديانات ،كل الديانات .وشارلي
نفس����ها سخرت من املسيحيني ومن
ايبدو ُ
الديانة اليهودية ومن األحبار اليهود منذ
س����نوات ثم كان هناك رس����وم ساخرة من
محمد ومن اإلسالم .أتفهّ م شخصيا
النبي
ّ
املشاعر التي أججتها الرسوم ،واحترمها
ولك����ن عليكم أن تعرف����وا وظائفي كرئيس
جمهورية”.
وأوض����ح عالني����ة هدف ظه����وره على
“اجلزيرة” ،بأنه أراد “التأكيد بأن فرنس����ا
بلد حريص على حرية املعتقد”.
ومارست القناة القطرية دورا كبيرا في
منح قضية تغطية الرس����وم الكاريكاتيرية
مس����احة ب����ارزة عل����ى منصاته����ا ،وإدانة
تصريح����ات ماك����رون ح����ول الرس����وم
واإلس��ل�ام ،وبث مظاهرات من بنغالديش
وتركي����ا وباكس����تان ودول أخ����رى تنديدا
بالرس����وم والتصريحات ،تخللتها مشاهد
أش����خاص غاضبني ميزقون صور ماكرون
ويسخرون منه.
و ُنق����ل ع����ن عي����اش دراج����ي قوله إن
“الرئاس����ة الفرنس����ية كان����ت مهتم����ة جدا
باملقابل����ة وحريص����ة عل����ى إجرائه����ا مع
اجلزي����رة لش����عورهم بحاج����ه إليض����اح
موقفهم بعد الغضب العارم الذي ع ّبر عنه
املس����لمون من ش����تى بقاع األرض رفضا
لإلساءة للنبي عليه السالم” .
وتسبب اختيار ماكرون لقناة اجلزيرة
في موجة كبيرة من اجلدل ،وكان السؤال
عن سبب االختيار أكثر تداوال من مضمون
املقابلة نفسها ،على مواقع التواصل.
واملفارق����ة أن إعالمي����ي وصحافي����ي
قناة اجلزيرة الذين كانوا يشنون هجوما

عل����ى ماكرون وفرنس����ا ويدع����ون ملقاطعة
املنتجات والعطور الفرنسية واستبدالها
بالبضائ����ع التركي����ة والدعاي����ة ملوق����ف
الرئي����س التركي رجب طيب أردوغان “في
نصرة النبي واإلسالم” ،حتولوا فجأة مع
ظه����ور ماكرون عبر اجلزيرة ،إلى التفاخر
والتباه����ي باختي����ار الرئيس الفرنس����ي
للقناة ،زاعمني أن “االختيار سببه شعبية
اجلزي����رة ومصداقيته����ا ،وتأثيره����ا ف����ي
العالم العربي ألنها منبر املسلمني”.
وذهب����ت أغل����ب التحلي��ل�ات وآراء
املتابعني لإلعالم إلى س����بب آخر ال يتعلق
مطلق����ا مبا زعم����ه إعالميو اجلزي����رة ،إذ
أك����د كثي����رون أن الرئي����س الفرنس����ي إذا
أراد إيصال رس����ائله إلى املسلمني ميكنه
استهدافهم عبر أي منبر أخر مثل يوتيوب
أو فرانس  24بلغاتها املتعددة أو القنوات
العربية األخ����رى األكثر اعتداال وليبرالية،
إال أن ماكرون استهدف عبر منبر اجلزيرة
ش����ريحة مع ّينة من املسلمني تشكل خطرا
على فرنسا.
وقال احمللل السياس����ي الكويتي فهد
الش����ليمي األحد على قناته عبر يوتيوب،
“هن����اك عدة أس����باب وراء ه����ذا االختيار،
ففرنس����ا حت����ت التهدي����د م����ن املتطرفني،
والرئيس الفرنس����ي أراد إيصال رس����الة
وتوضي����ح موقف����ه للمس����لمني ويخ����ص
بها املتش����ددين واملتطرف��ي�ن ألن من يقوم
بالعملي����ات اإلرهابية هم م����ن املتطرفني،
وقامت اجلزيرة عبر سنوات طويلة مبنح
املتطرف��ي�ن منبرا عل����ى منصته����ا ،بينما
وس����ائل اإلعالم احلقيقي����ة ال متنح منصة
لإلرهابيني للظهور عليها”.

«مراسلون بال حدود» تطالب بخطوات دولية
لحماية الصحافيين
باري��س – طالب���ت منظمة “مراس���لون
ب�ل�ا ح���دود” األمني العام ل�ل�أمم املتحدة
أنطونيو غوتيريش بخلق منصب “املمثل
اخلاص ل�ل�أمم املتحدة املعني بس�ل�امة
الصحافيني” ،مبناس���بة “الي���وم العاملي
إلنهاء اإلفالت من العق���اب على اجلرائم
املرتكبة ضد الصحافيني”.

وحتدثت املنظمة غير احلكومية عن مقتل
 32صحافيا ومتعاونا مع وسائل إعالمية
منذ مطلع العام ،في تراجع مقارنة بالعام
املاضي بس���بب األزمة الصحي���ة لكنه ال
يزال مقلقا.
وأفاد كريستوف دولوار األمني العام
للمنظمة في مقالة نش���رتها االثنني عدة

قل القتل لكن زادت الضغوط على الصحافيين

وسائل إعالم “ال يزال هناك أكثر من عام
بقلي���ل أمام األمني العام ل�ل�أمم املتحدة
يخص
للتصرف وت���رك إرث كبير في ما
ّ
مكافح���ة اإلفالت م���ن العق���اب وحماية
الصحافي�ي�ن .تعي�ي�ن عضو م���ن فريقه
كجه���ة اتص���ال خاصة ،وه���ي اخلطوة
امللموس���ة الوحيدة التي ق���ام بها حتى
اآلن ،هو أمر غير كاف”.
وقتل في العام املاضي  49صحافيا في
املسجل
العالم في عدد أقل بكثير من العدد
ّ
الع���ام الس���ابق ،ألن الصحافي�ي�ن باتوا
يذهبون بشكل أقل إلى املناطق التي تشهد
نزاعات.
ووف���ق م���ا أش���ارت املنظم���ة التي
ستنش���ر حصيلته���ا النهائية في أواخر
ديس���مبر كم���ا تفع���ل كل ع���ام ،لوحظ
تراجع الع���دد أكثر في الع���ام  ،2020مع
مقت���ل  29صحافي���ا وثالث���ة متعاونني
مع وس���ائل إع�ل�ام من���ذ مطل���ع العام،
وهذا يعود إلى ع���دم توجه الصحافيني
ف���ي ظ���ل األزم���ة الصحية إل���ى ميادين
املعارك.
ويؤكد كريس���توف دولوار أن “فترة
كوفي���د غ ّي���رت فع�ل�ا املعطي���ات عل���ى
األرضُ .قت���ل عدد أقل م���ن الصحافيني

لكن حصل���ت ضغوط واعت���داءات أكثر
ضد صحافيني” ،مضيفا أن “التهديدات
تتفاوت أكثر فأكثر وأصبحت مكافحتها
أكثر صعوبة بكثير”.

كريستوف دولوار
فترة كوفيد غيرت فعال
المعطيات على األرض
بالنسبة إلى الصحافيين
ويش���ير إلى أن���ه “على م���دى العقد
األخيرُ ،قتل قرابة ألف صحافي بس���بب
عمله���م ،وه���ي جرائ���م لم تت���م املعاقبة
عليها .لم يُجر حتقي���ق فعلي في الكثير
ُحاس���ب املذنبون
من هذه احلاالت ولم ي َ
أب���دا على أفعالهم” ،الفت���ا إلى “االفتقار
إلى اآلليات الدولية الفعّ الة”.
ووفق ما جاء في بيان ،أطلق االحتاد
الدولي للصحافيني حملة دولية “للتنديد
بأولئ���ك الذين يأمرون بارت���كاب جرائم
ض���د صحافي�ي�ن وال يزال���ون م���ن دون
ّ
حلض احلكوم���ات على
عق���اب ،وكذل���ك
اتخاذ تدابير عاجلة بهدف إنهاء اإلفالت
من العقاب وحماية حرية الصحافة”.

ديمقراطية ما قبل القول
علي الصراف
كاتب عراقي

ميكن للصحافي أن يكون محايدا،
بينما ال ميكن للكاتب أن يفعل.
الفكرة من وراء نقل احلدث والتعليق
على موجباته وتوابعه تتطلب مقدارا
كافيا من احلياد والدراية.
الصحافي ال يستطيع أن ميارس
مهنته في غفلة .القيمة احلقيقية
للمعلومة تضيع إذا ما كانت الصورة
ناقصة .فإذا ما كان الصحافي قادرا
بالفعل على أن يقدم احلقيقة ،وهذا
صعب ،فإنه يستطيع على األقل أن
يبقى قريبا منها بالسعي وراء صورة
أقل نقصا .هذا هو السبب الذي
يجعله مقبوال من جانب اجلمهور.
فهو مبا يوفره له من سياقات
احلدث وخلفياته وتوابعه احملتملة،
فإنه يؤدي للحقيقة خدمة يستطيع
املتلقي أن يستوعبها حتى ولو لم
تكن ترضيه .عند هذه النقطة يحقق
الصحافي أكبر مكاسبه.
ليزا جيوكوندا لم تكن هي وحدها
التي صنعت لوحة ليوناردو دافنشي
األكثر شهرة .خلفيتها املذهلة رمبا
فعلت أكثر ما ميكن في جعل تلك املرأة
تقتحم على الناظر صفاء مالمحها.
ولكن القصة ال تتوقف عند هذا
احلد .هناك الدور العام الذي غالبا
ما يخرج عن أطر احلياد .هذا الدور
يقتضي رؤية من نوع ما .فلسفة دون
أخرى .وغالبا ما يعني ذلك موقفا
مسبقا ،يحرص على أن ينتهي إلى
وجه من احلقيقة دون اآلخر .ساعتها
يتحول الصحافي إلى كاتب .فبينما
يبدأ الصحافي من توازن افتراضي
جلانبي احلقيقة ،يبدأ الكاتب من
جانبها األكثر سطوعا بالنسبة له.
يؤثر الصحافي في جمهوره
عندما يبدو صادقا ومخلصا ومحيطا
مبا يتحدث عنه .وهذه سلعة نادرة.
ولكنه يقصد في الغالب أن يؤثر في
السياسي .فذلك هو امللعب األهم،
حيث تتحول القدرة على تقدمي

احلقيقة إلى قرار ملموس .وهنا يكمن
معظم الفشل.
يحتاج الصحافي إلى أن يتمتع
بحاسة شم خارقة ،لكي يتحاشى
الفشل ،أو ليترك تأثيرا معقوال.
املتابعة اليومية ،ملا يتراكم من حقائق
وأحداث ،تلزمه على أن يستخرج منها
نتائج محتملة ،بلغة ناضجة .ومن
دون أن يحاول فرضها كتنبؤات ،ليبدو
وكأنه يقرأ األبراج ،فإنه يستطيع
أن يكون قوة دفع حقيقية الرتكاب
الصواب بدال من ارتكاب اخلطأ ،من
جانب صانع القرار .ولكن هذا األخير،
بحكم مكانته وافتراضات دوره
وتشويهات االعتبارات الشخصية
املتعالية ،ال يستطيع أن ميتثل
للصحافي .قد يرضخ ملوجة صحافية
ما ،إال أنه لن يرغب بأن يتلقى
النصائح من صحافي ،أ ّيا كان.

الصحافي يؤثر في جمهوره
عندما يبدو صادقا ومخلصا
ومحيطا بما يتحدث عنه .وهذه
سلعة نادرة .ولكنه يقصد في
الغالب أن يؤثر في السياسي
فذلك هو الملعب األهم
حاسة الشم ،وهي صنعة من
صنائع البحث والتقصي ،توفر
للصحافي مدخال للنفاذ ملا يرغب .إمنا
في ما قبل القول ،ال بعده.
السياسي يصغي جيدا ملا يسبق
قوله .ذلك هاجس طبيعي بالنسبة له.
بعضه خوف ،وبعضه اآلخر انتهازية،
وبعضه الثالث رغبة مخلصة باإلحاطة
واملعرفة .في هذه اللحظة ،ميكن
لدميقراطية القول أن حتقق أفضل
نتائجها.
عندما يفشل الصحافي في هذه
املهمة ،ميكنه أن يُصبح كاتبا ناجحا.

نهاية المحطة ألشهر
مراسلي الشرق األوسط
روبرت فيسك
لن��دن – توف���ي الصحاف���ي املخضرم
ومراس���ل الشرق األوس���ط املعروف في
بريطانيا والعالم روبرت فيس���ك ،األحد،
عاما ،بعد أن أصيب
عن عمر يناه���ز ً 74
بوعك���ة صحية ،اجلمع���ة ،ومت نقله إلى
مستش���فى سانت فينس���نت وتوفي بعد
ذل���ك بوق���ت قصي���ر ،بحس���ب صحيفة
“إيرش تاميز” األيرلندية.
وعم���ل فيس���ك كمراس���ل لش���ؤون
الشرق األوس���ط لصحيفة “اإلندبندنت”
البريطانية لعقود من الزمن ،وحاز على
جوائز عدة ،ش���مل ذلك جائ���زة أورويل
للصحافة ،وع���دة انتصارات في جوائز
الصحافة البريطانية في فئتي املراس���ل
العاملي للعام ،واملراسل األجنبي للعام.
واعتبر صحافي عرب���ي ،أن روبرت
فيس���ك ب���ارع ف���ي التأليف لك���نّ ميزته
األساس���ية تبق���ى ف���ي معرفت���ه نقط���ة
الضعف عن���د القارئ العرب���ي الباحث
دائما عمن يشفي غليله.
وأض���اف أن الصحاف���ي املخض���رم
ال���ذي كان مراس�ل�ا لصحيف���ة التاميز،
قب���ل انتقاله إلى اإلندبندن���ت ،بارع في
التأليف وميتلك مخ ّيلة واس���عة يحسد
عليه���ا ،حت���ى ل���و كان ذل���ك
عل���ى حس���اب احلقيقة
والواق���ع .أو الفك���رة
الت���ي يص���ر عليه���ا
وكأن العال���م العربي
وجد كي يك���ون حتت
حكم ديني ثيوقراطي.

وميتاز فيس���ك بقدرته الفائقة على
العمل ،في أماكن الصراعات واحلروب،
حي���ث إن الصحاف���ة بالنس���بة له “هي
رحل���ة ش���اقة من أج���ل الوص���ول إلى
احلقيق���ة ،يخلع خالله���ا الصحافي كل
رداء فك���ري أو حزبي ،ويعرض نفس���ه
للخطر لكي ميتلك احلقيقة ..أن تشتبك
مع احلدث بل وتصنع���ه في الكثير من
األحيان”.
ويرى فيس���ك أن “اتفاقية سايكس
بيك���و التي قس���مت الش���رق األوس���ط
دوال صغي���رة تابعة للغرب إبان احلرب
العاملية األول���ى قد مات���ت ،وأن القادم
سيكون مفزعا”.
وأقام فيس���ك ف���ي بي���روت بلبنان،
وأمض���ى أكثر من أربع�ي�ن عاما يغطي
احل���روب ف���ي املنطق���ة ،خصوصا في
لبنان وسوريا ،إضافة إلى االجتياحات
اإلس���رائيلية للبنان واحل���رب العراقية
اإليراني���ة ،واحلرب األهلي���ة باجلزائر،
واالحتالل األميركي للعراق ،والثورات
العربية في العام .2011
ولفيس���ك س���جل طويل في تغطية
االضطراب���ات خ���ارج منطق���ة الش���رق
األوس���ط أيض���ا ،حي���ث واك���ب
اضطرابات إيرلندا الشمالية في
مطلع سبعينات القرن املاضي،
وتوجه بعده���ا إلى البرتغال
لتغطي���ة م���ا يع���رف بـ”ثورة
القرنفل”.
وأج���رى في التس���عينات
ث�ل�اث مقابالت م���ع زعيم تنظيم
القاع���دة آن���ذاك أس���امة
ب���ن الدن .وف���ي أول
مقابل���ة بينهم���ا عام
 ،1993وص���ف ب���ن
الدن بأن���ه “رج���ل
خجول” ويبدو
“متام���ا مثل
محارب اجلبال
في أس���طورة
املجاهدين”.

