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I                        ة آانت او دنا ان الصورة، فوتوغرافي ى اعتق رن العشرين، حت ل عن الق ذا قي حضارة الصورة، هك

ه                     ه او تعّلب تلهمه او تؤّلب ذي تعكسه او تس ع ال حضارة  . سينمائية او تلفزيونية، صارت اقوى من الواق
ام            ين رآ ا ب ة     "الصورة، اين هي اآلن؟ ربم ر مرت     "مرآز التجارة العالمي ة من ضحايا      ، ضحية غي قب

داءات  ا ١١اعت ي اطلقت ردًا عليه اب الت ى االره ول والحرب عل ذا .  ايل ًا، ه م تختف الصورة آلي ل
ار              م انهي وأمين ث البرجين الت صحيح، ولعل تلك الصور التي سّجلت اصطدام الطائرتين المخطوفتين ب

.لك اللحظة غابت صورهلكن ما تال ت. المبنيين واحدًا تلو اآلخر ستبقى طويًال ماثلة في االذهان
ة  ى حرآ ان" حت ن رفضها    " طالب دلت ع اب فع ذا الغي ى ه ن حضارة الصورة تنبهت ال ة ع الغريب

ة       ات التلفزيوني ر   (لوجود البعث رة "غي يم                ") الجزي ى تعم عيًا ال ع فتحة س اب رب ا وفتحت الب في امارته
ى ا ا ال ي، ومن خالله ا وال ريب القصف االميرآ ي يخّلفه دمار الت اهد ال دوليمش تثارة العطف ال . س

ذه الحضارة هو      تجهل حضارة الصورة، فكيف" طالبان"حرآة  تج ه لها ان تدرك ان الغرب الذي ان
في طور اعادة صياغة عالقته بالصور؟

. الخطأ االآبر آان في االعتقاد ان الصورة ضرورية للتفاعل الجماعي مع حدث سياسي II 
، قادرة  "الوطنجية"منذ شهر يدل ان التعبئة الوطنية، وحتى         خطأ الن ما يجري في الواليات المتحدة         

آل ما آنا . ال جثث، ال دم، ال عويل     . ان تبلغ اوجها من دون ان تغذيها مشاهد الحدث الذي تسبب بها           
ال          م يغب االنفع دة لمخرجي بعض الصحف              . نتصوره مالزمًا لالنفعال غاب ول د تكون مفي رة ق العب

ل ايضًا              العربية الذين نسوا القاعد    ة المهنية القائلة بتجّنب صور الفظاعات، ليس فقط احترامًا للقارئ ب
ن     . للضحية المصورة اب الصور ع د وراء غي ل الوحي ة ليست العام ة االخالقي دة المهني ذه القاع ه

ة     "ضحايا   امًال آخر جاء                     ". مرآز التجارة العالمي آانت من دون شك سبب رد الفعل االول، لكن ع
.ايايكرس تغييب الضح

ة                              دنا بدائي ودة عن ه المعه الم، وان تكن تعبيرات ة من الع ذه المنطق ه في ه ّرين من ا االم :  انه عامل ذقن
وطني  ه ال ة . التوجي ال حدود"منظم لون ب اليب " مراس ذه الظاهرة ولالس هبًا له رًا مس خصصت تقري

د    الرقابية المباشرة وغير المباشرة المستخدمة في هذا التوجيه، وقد بدا لها، آ         ك في العدي ما بدا قبل ذل
من التحقيقات المنشورة في الصحافة االوروبية، ان سبب غياب صور الضحايا يذهب ابعد من مجرد           

ة ة المعروف ة االخالقي دة المهني رام القاع ل  . احت ن دون حجب آ دة م ذه القاع اة ه ن مراع ان يمك اذ آ
ا يستغربه الصحافي يراه المؤرخ     م. الصور، يقول عدد من الصحافيين ومسؤولي الشبكات االوروبية       

ا يشرح                     ى م زائم، عل عاديًا، ففي جميع الحروب يسعى المحارب الى اخفاء خسائره حتى ال تهون الع
اريخ                   ين الت ة ب ه للعالق ذي خصص جزءًا من ابحاث رو، الكاتب الفرنسي ال ارك ِف في التقرير نفسه م

ى    والسينما قبل ان يعمل على المادة االرشيفية المصورة في    ان يعرض عل  برنامج تلفزيوني مشّوق آ
ق نشاطات حضارية شتى           . الثقافية" ارتي"قناة   تم تعلي ق          . في الحرب ي تم تعلي دة، ي في الحرب الجدي

وبعد، آيف نرى صدام الحضارات؟. ال حضارة وال صورة. حضارة الصورة
III                        ذ شهر وم من دو خطأه في ظاهرة اخرى نشاهدها آل ي واالصح  .  االعتقاد بضرورة الصور يب

 وهذه ايضًا نعرفها جليًا في لبنان. انها ظاهرة تحّول التلفزيونات مجرد اذاعات. القول اننا نسمعها
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دا                         ا ع ى الصوري، في م  حيث ما ان يأتي الكالم الى السياسة منذ عشر سنين حتى يغلب الشفهي عل
".المستقبل"، الوثائقي الذي تعده ديانا مقّلد على "بالعين المجردة"استثناءات قليلة يذآر منها برنامج 

د   ا بع ر         ١١ م ات اآب ة، وان بامكان ات لبناني ة تلفزيون ات العالمي م التلفزيون ن معظ ل م ول جع  ايل
لى الكومبيوتر،  بل ان الشاشة تحولت بدورها، فصارت اقرب ا       . ومراسلين اآثر واختصاصيين اعمق   

رد        ى،            . ولكن من دون امكان االخذ وال ى الشاشة؟ وال حت ة التي تتكدس عل رر الكتاب ار تب ة اخب عجق
. ال، انها قلة الصور. فالخبر نفسه يتكرر مرات ومرات

IV   ر       . افضل حاًال، رغم وجود فريقين لها في افغانستان        " الجزيرة" ليست ة والكالم آثي . الصور قليل
ة                     ". الجزيرة"قفًا على   والكالم ليس و   ع االقني ى جمي ه، عل ل، او اسوأ من ه بقلي ه، او افضل من تجد مثل

ه   ب امكانات ل حس ة، آ ائية العربي د    . الفض ة يري تثناءات العربي ق االس ذي يعش رب ال رة"الغ " الجزي
تان، ا     . وهي تشاطره الرأي  . استثناًء ار من خارج افغانس ذ ولكن ما الذي يبرر االستثنائية؟ ليس االخب

اهد دها المش د /يج تمع عن ي. ام"المس ي. ب ى    ." س دها عل ه ان يج ان يمكن ي، وآ و ظب اة اب د قن او عن
يس  . الشاشات اللبنانية لو ان القّيمين عليها لم يخلطوا الصناعة االعالمية بحسابات التاجر الصغير              ول

ى شاشات اخرى  أ، عل وتيرة ابط و ب وافر، ول ا مت يالت، فكله ذلك . ايضًا التحل يالش"وآ " ارع العرب
.متوافر عند الجميع

ن الدن                        ه اب أ الي ذي يستطيع ان يلج ابول، واالستخدام ال اك الوجود في آ لكن الوجود في      .  طبعًا هن
اال اذا اعتبرنا تلقي شريط مسجل بواسطة ساعي           . آابول نجاح اقتصادي وسياسي، ال نجاح اعالمي      

.عاينته سبقًا صحافيًابريد مسلح وملتح عمًال اعالميًا، او بث الشريط قبل م
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