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داث        ن االح ة م دروس المالئم سرعة ال صوا ب رب ان يستخل ادة الع ن ع يس م ن   . ل الحري م م ب فك
  في حي المزة على ابواب دمشق؟) ام انه لم يحدث؟(آالذي حدث " لم يحدث... حدث"

ق ى     : لنتف ن مبن ات م ى حرق طبق أوقع ضحايا وادى ال زة، ف ي الم دث ف ا ح يئًا م ي ان ش ب ف ال ري
ه مهجور     مهجور يعرف آل د    شيء او ال                    . مشقي ان ذا ال ة ه ا طبيع ول لن ة سوف تق ام اآلتي ولعل االي

ه حدث       . تقول ل ان ا  . لكن الدروس التي يجب استخالصها هي من الحدث الذي لم يحدث، وان قي عنين
شبكة " رتبط ب ابي الم داء االره دة"االعت ن " القاع ستهدفة م ة م ضًا دول ذي اثبت ان سوريا هي اي وال

ابيين ه    ، "االره سورية، ونقلت سلطة ال م ال ميين باس ر رس اطقون غي ذي ردده ن ق ال سب المنط بح
  .التلفزيونات الفضائية العربية، وعّلق عليه من دون ان يرف لهم جفن شتى المحللين

الدرس االول يبعث على االطمئنان، وهو ان اي أذية قد تتعرض لها سوريا، ال سمح اهللا، لن تمضي                   
ضائيات     . خلسة اق                    ففي عصر الف ة رصاص في زق سمع زّخ ستحيًال ان ُت ات م وي، ب اتف الخلي  واله

  .دمشقي اال وتكون اصداؤها قد وصلت الى التلفزيونات الفضائية
ك              ين في تل ا تب شّوهة، آم الدرس الثاني، ان انباء زّخة الرصاص سوف تصل بالضرورة مضّخمة م

تقرا         . السهرة التلفزيونية  ى االس ة عل رة العربي ى          اذ اختلطت الغي ة ال سوري بالحاجة المهني ة  "ر ال تعبئ
، "الجزيرة"واذا آانت   . ، على ما يقال في لغة التلفزيون، لتنتج ساعتين من الهلوسة الصحافية           "الهواء

أ العاجل   "على غير عادتها، اآتفت بدايًة بالحد االدنى من           ه            " النب ر رسمي لكن اطق غي ة مع ن وبمقابل
ب      (مأذون   ة ل ا اشتّمت ان ال عالق د منصور      وآأنه ًا لتحريك احم االمر، وال حاجة تالي ان  )ن الدن ب ، ف

ى         ") الجزيرة"التي سبقت به    (تكفلت بتلوين عاجلها    " العربية" سارعت ال ة، ف بصبغة الحرب االرهابي
  .ربط ما آان ُيروى عن المزة باالعتداءات الحاصلة اخيرًا في السعودية

ـ دراماتيكي ل ابع ال ة"وزاد من الط اة " تغطي ةالع"قن سها " ربي ساء هي نف ك الم ة ذل ة المناوب ان المذيع
رة صوتها            ى نب ة، وال         . سورية، مما انعكس ال شعوريًا عل ة المذيع ر ان القضية ال تكمن في هوي غي

  .سيما ان الزميلة زينة يازجي من افضل مقدمي االخبار في التلفزيونات العربية
ة التي   المباشرة، وقد رأينا مفاعيله " التغطية"القضية هي في     ا سابقًا على شاشات اجنبية، وفي الطريق

رر  دما تتق ات عن ي التلفزيون ار ف ا غرف االخب واء"تعمل به ة اله اخنة" تعبئ ة تطورات س اذ . لمتابع
ة                         ذيع او المذيع ى الم ل ال سّرعة، فتنق سارعة مت وتيرة مت شرة ب دخل في الن ة تت ة االخباري تروح الغرف

ى شذرات                 االخبار او ما يشبهها مباشرة من دون       ة عل ئلة المبني ا االس زوده او تزوده  اي تمحيص وت
.معلومات

ل سياسي موجود                        ا حين سئل محل وهكذا مضت السهرة حتى وصلنا الى حالة سوريالية بلغت اوجه
ة          (على بعد خمسين آيلومترًا من مكان الحدث المفترض          قيقة ومتالزم ة اخرى، وان ش اذا ) وفي دول

  !نه اال ما نقله له منه التلفزيونآان يؤآد حصول شيء ال يعرف ع
ى  ل دم"آف ود اعالم سوري   " ثق م بوج ذرهم معه م ان ع ام، ث ة احك ضرورة العجل زمالء، فل ى ال عل

شفافية  صدقية وال ن ال ستوى م ذا الم ث. رسمي به درس الثال ا ال ن  . وهن اء يمك ساء الثلث ا حصل م فم
   منذ اللحظة االولى، وتحديدًا منذ ظهور، الذي فقد البوصلة"االعالم السوري"اعتباره افتضاحًا لهذا 
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أذون،     ". الجزيرة"الدآتور عماد فوزي الشعيبي، ناصر قنديل دمشق، على شاشة           فقد نجح الناطق الم
ًا           سه، طابع ي اآلن نف اء، وف ى االنب ضفي عل ي ان ي سورية ف سلطة ال سان ال مي، بل ر الرس وان غي

ة ة االرهابي زة بالحمل ن ربطه الم اء م ًا ج ن دراماتيكي سحة م ة اخرى، وم ستهدف دوًال عربي ي ت  الت
ل الحدث         ا قب ذ م دراماتيكي   . الالصدقية انتجها خطابه المعّلب الذي بدا آأنه جاهز من وازداد الطابع ال

ه  "ان.ان.سي"ومعه الالصدقية مع آالم السفير السوري في واشنطن الى الـ      ، المستعجل في تقديم دولت
  .الفريد" سانا"ع اداء وآالة بصفتها ضحية االرهاب آغيرها، ثم م

ضًا ان             . الحقيقة" سانا"ال يتوقع احد، ان في سوريا او خارجها، ان تنطق            ا اي ع منه م يتوق دًا ل لكن اح
سحبها                     ار ال تلبث ان ت ى حد بث اخب ا االمر ال ولعل اقصى التخبط    . تتخبط بهذه الطريقة، فيصل به

تخدام   ي اس ان ف انا "آ ة " س ه يمكن سحب " سحب"آلم ر وآأن ه با.  خب اد يمكن تكذيب ر . لك أن الخب وآ
اء     . عمومًا" االعالم السوري "و" سانا"تعميم عسكري، ولعله آذلك عند       ساء الثلث ى م ان حت او هكذا آ

فما قيل وما حدث ذلك المساء، ناهيك بما لم يحدث، يدفع الى التساؤل عما اذا آانت السلطة                 . الماضي
ر، من      السورية تستطيع االستمرار بهذا النوع من االعال       ر، اي خب م فيما هي ال تستطيع ان تمنع الخب

  .االنتشار، والناس من التحقق من صحته
. ثمة من يسعى الى التحقق مما تقوله سوريا الرسمية عما يجري في اراضيها     : ذاك هو الدرس الرابع   
ذلك    صود ب يس المق دم "ل الء ال ككوا      " ثق ذين ش ستقلين ال انيين الم سوريين واللبن صحافيين ال ن ال  م

سوري  "، فـ )يجوز استعمال الجمع بسبب ما سبق     (بالروايات الرسمية    ستطيع ان      " االعالم ال زال ي ال ي
اً           ين بالرسائل            . يقف في وجه هؤالء حاجزًا منيع رز المعني ة، وهي اب المقصود هو االدارة االميرآي

). تهدفة باالرهاب الى جانب الدول العربية االخرى المس (مساء الثلثاء   " االعالم السوري "التي اطلقها   
سهولة      : فها هي واشنطن ترد بانها لم تقتنع بالرواية السورية، وفي ذلك رسالتان            االولى انها ال تقتنع ب

. ومصادرها المسؤولة، وهذا متوقع، والثانية انها تملك معلوماتها الخاصة عن سوريا" سانا"باخبار 
اه يفعل ليطمئن؟ ليس امامه سوى البحث عن           اميرآا تملك معلوماتها، اما المواطن العادي، فماذا عس       

شار االسد        . جواب شاٍف في التصريحات المقبلة للمسؤولين السوريين       رئيس ب قد ينتظر مثًال ظهور ال
  .، ولكن عبثًا، فالمقابلة اجريت قبل الحدث"الجزيرة"غدًا على شاشة 

ل    ال يمكن ان يستمر الرئيس بشار االسد في اعطاء م        : وهنا الدرس الخامس   ة ومسجلة قب قابالت معّلب
ام  ث بأي ابي أم          . الب تهداف االره ان االس واء أآ تهداف، س رة االس ت دائ د دخل وريا ق ت س اذا آان ف

ى    ل عل ن التعوي ان ال يمك ي، واذا آ تهداف االميرآ سوري"االس الم ال ى  "االع ًا عل د صار لزام ، فق
دو خطابه عتيقًا، آما يحصل مع        احداث على حد سواء، فال يب     -الرئيس نفسه ان يواآب االحداث والال     

ا                . الناطقين الرسميين وغير الرسميين    ذي يجريه ان الصحافي ال رئيس مباشرة، لك ة ال فلو آانت مقابل
سيسأله بالضرورة عن االخطار التي تتهدد سوريا في ضوء ما حدث في سهرة الثلثاء وما لم يحدث،                 

ل      ن مث أتى م ن ان يت ذي يمك ومي ال ن الق د لالم ن التهدي ضخيمها  وع ن ت ضًا م داث، واي ذه االح   .ه
ا يطول                             دار م درس يطول االعالم بمق ومي، وال ذا االمن الق ق به ا يتعل دًا م الدرس السادس هو تحدي

  .القضاء، وآالهما في سوريا ممسوك باالمن وهاجسه
اس،          ة الن ا في مراقب ستنفد وقته ابرات التي ت اما الدرس، فهو يتصل باالولويات العجيبة الجهزة المخ

د حصوله              د  . حتى اذا غفلت عن اختراق امني، مهما يكن صغيرًا، لم تعد تعرف اال تضخيمه بع بمزي
.من التدقيق، الدرس هو ان االمن يتهدد بالسالح، ال بالكالم والعرائض والمنتديات واالعتصامات

يئًا وا ش ة اآ ... ال تكره ى محاآم سورية عل سلطة ال تجرؤ ال م يحدث، آيف س ا ل ا حدث وم د م ثم بع
النعيسة بسبب نشاطه في سبيل حقوق االنسان؟ وآيف تستمر في اعتقالها عارف دليلة ورياض سيف     

  ومأمون الحمصي ورفاقهم؟



  
  
  
٣٠/٤/٢٠٠٤ 

د تجد               . ليست هذه الدروس هّينة على السلطة السورية       ر ق ابع واخي ا درس س ولكن هناك لحسن حظه
ى في عز ا                  شذون، حت ائهم االعمى       فيه بعض العزاء، هو ان محاسيبها في لبنان ال ي . لخطر، عن وف

سهم       سوريون انف متى استهلوا المعزوفة، ال شيء يوقفهم، وقد يستمرون هكذا في التنديد حتى يكون ال
  .نسوا ما حدث وان لم ينسوا ما لم يحدث
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