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 التغطية اإلعالمية في لبنان لحصار بلدة مضايا السورية

المقّدمة
بقدر ما يشري تنّوع وتعّدد وسائل اإلعالم يف بلد ما إىل حالة صحّية يعيشها مجتمع كاملجتمع اللبناين، برشائحه املسيَّسة وغري املسيَّسة تجاه 

ما يحدث يف البلد وبلدان الجوار، فإنه قد يكون، أيضاً، صورة النقسام سيايس حاد بني األطراف السياسية والحزبية فيه.

قضية حصار بلدة مضايا السورية، القريبة من البقاع اللبناين من ناحية مجدل عنجر، واملحارصة من قبل قوات النظام السوري وجامعات 

مسلحة داعمة له – وقد أشارت العديد من التقارير اإلعالمية إىل تورط “حزب الله” يف عملية الحصار، والتي مل يسطع اسمها يف اإلعالم اللبناين 

إال بعد ترسيب صور وفيديوهات لألهايل وهم يعانون من مجاعة ونقص حاد يف األغذية، ما هي إال دليل عىل انعكاس االنقسام السيايس يف 

لبنان، من خالل اختالف مقاربة كل وسيلة إعالمية يف رصد املواقف وطريقة ومضمون تغطيتها اإلعالمية لحصار مضايا.

 ،2016 الثاين/يناير  كانون   8 إىل   3 من  امتدت  رصد  عملية  من خالل  اإلعالمية،  الوسائل  تلك  تعاطي  كيفية  التقرير لرشح  هذا  يأيت  هنا، 

ملجموعة من الصحف اللبنانية وهي: “األخبار،، “البلد”، “الجمهورية”، “السفري”، “اللواء”، “املستقبل”، و”النهار”. وشملت هذه الدراسة أيضاً 

نرشات أخبار القنوات التلفزيونية اللبنانية الخاصة وهي: “الجديد”، “املنار”، “املستقبل”، “املؤسسة اللبنانية لإلرسال” )LBCI(، “أم.يت.يف.” 

)MTV(، “أن.يب.أن.” )NBN(، و”أو.يت.يف.” )OTV(، لتحليل وتقويم تغطيتها اإلعالمية ملا يحصل يف مضايا.

وارتكزت منهجية التقرير بشكل أسايس عىل قاعدة التحليلني الكمي والنوعي، وشملت العنارص التحليلية التالية: 

• موضوع•املادة•اإلعالمية،•مع•تاريخها•وعنوانها•ونوعها؛	

• املساحة•التي•خصصت•للموضوع؛	

• •التنوع•يف•اآلراء•واملصادر•املعتمدة•يف•التغطية؛	

• •كيفية•مقاربة•كل•وسيلة•اعالمية•لقضية•مضايا،•وتحليل•ما•تعنيه•الفوارق•بني•تعاطي•كل•وسيلة•إعالمية•ووسيلة•إعالمية•أخرى.	
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التغطية الصحافية لقضية مضايا
بلغ مجموع املواد الصحافية املكتوبة التي تناولت قضية مضايا 45 مادة، توزعت عىل 29 خرباً و9 تقارير و7 مقاالت رأي، واختلفت التغطية 

كاًم ونوعاً بني صحيفة وأخرى.

رسم رقم 1:  التغطية الصحافية لحصار مضايا
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خربمقال•رأيتقرير

رسم رقم 2:  الجدول الزمني للتغطية الصحافية لحصار مضايا 
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وأتت التغطية يف كل جريدة عىل الشكل اآليت.
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التقاريرمقاالت•الرأياألخبار

-•مساعدات•إنسانية•إىل•مضايا•وكفريا•والفوعة•
)2016/1/8(

-•السعودية•وأصدقاؤها:•حملة•عىل•حزب•الله•
لـ”إغاثة”•مضايا!، آمال خليل )2016/1/8(

التقاريرمقاالت•الرأياألخبار

-•جنبالط:•بئس•الحل•السيايس•يف•سوريا•
بئس•مفهوم•العدالة•الدولية )2016/1/7(
- فرنجية: الوجع كام الحرص يكون واحداً 

عىل مضايا وكفريا والفوعة )2016/1/7(

-•مضايا:•“صورة•املقاومة”•يا•حزب•الله؟،•
عيل•األمني•)2016/1/8(

البلد
شملت تغطية “البلد” لقضية حصار مضايا مقال رأي للكاتب عيل األمني يتحدث عن “تشويه صورة املقاومة من قبل قيادة الحزب نفسه 

بسبب مشاركته يف الحصار”، إضافًة إىل نقد بيان حزب الله )الذي صدر بعد اتهام الحزب باملشاركة يف الحصار عىل مضايا( ووضعه يف خانة 

“املعيب والوقح”. كام سجلت التغطية أيضاً خرب أول عن موقف لوليد جنبالط وخرب ثاٍن موقف لسليامن فرنجية من الحصار. 

األخبار
اقترصت تغطية “األخبار” عىل مقال رأي بقلم آمال خليل، يركز عىل “وجود حملة مربمجة بهدف تشويه صورة املقاومة” معترباً أنه “ال يتحمل 

مسؤولية ما يجري يف البلدة سوى الجامعات املسلحة”، بعد “أن فاضت مشاعر قوى 14 اذار وأصدقاء السعودية تأثراً”، يف إشارة اىل املواقف 

الشاجبة لحصار مضايا من كل من  الرئيس سعد الحريري، ووزير الداخلية نهاد املشنوق ورئيس حزب القوات اللبنانية سمري جعجع.  وإىل 

جانب املقال، ورد خرب عن “موافقة النظام السوري عىل إدخال املساعدات اىل مضايا وكفريا والفوعة”، من دون أي اشارة عىل معاناة أهايل 

مضايا من املجاعة، مع الرتكيز عىل موقف املتحدث باسم الصليب األحمر الدويل بول كرزيسياك بـ”عدم وجود دليل عىل أن أحداً قد توىف 

من الجوع يف بلدة مضايا”.

http://www.al-akhbar.com/node/249433
http://www.al-akhbar.com/node/249433
http://www.al-akhbar.com/node/249458
http://www.al-akhbar.com/node/249458
http://www.al-akhbar.com/node/249458
http://www.al-akhbar.com/node/249458
http://www.albaladonline.com/ar/NewsDetails.aspx?pageid=371105
http://www.albaladonline.com/ar/NewsDetails.aspx?pageid=371105
http://www.albaladonline.com/ar/NewsDetails.aspx?pageid=371105
http://www.albaladonline.com/ar/NewsDetails.aspx?pageid=371105
http://www.albaladonline.com/ar/NewsDetails.aspx?pageid=371277
http://www.albaladonline.com/ar/NewsDetails.aspx?pageid=371277
http://www.albaladonline.com/ar/NewsDetails.aspx?pageid=371277
http://www.albaladonline.com/ar/NewsDetails.aspx?pageid=371277
http://www.albaladonline.com/ar/NewsDetails.aspx?pageid=371191
http://www.albaladonline.com/ar/NewsDetails.aspx?pageid=371191
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التقاريرمقاالت•الرأياألخبار

-•عدوان:•ال•لحصار•أي•منطقة•ال•لتجويع•أي•إنسان•
)2016/1/7(

-•“حزب•الله”•يرد•عىل•الحملة•املوجهة•ضده•بشأن•
بلدة•مضايا•السورية•)2016/1/7(

-•حوري:•حزب•الله•مطالب•اليوم•بالعودة•فوراً•عن•
هذه•الجرمية•)2016/1/7(

-•الحريري:•حصار•مضايا•هو•إعدام•مدينة•بسيف•
التجويع•)2016/1/7(

-•بعد•صور•“الجوع”•املروعة...•النظام•السوري•
يسمح•بإدخال•املساعدات•إىل•مضايا•)2016/1/7(
-•كيف•عّلقت•دميا•صادق•عىل•حصار•“مضايا”؟!•

)2016/1/7(
-•14•آذار:•مشاركة•الحزب•يف•عمليات•التجويع•يف•

مضايا•وصمة•عار•)2016/1/8(

التقاريرمقاالت•الرأياألخبار

-•جنبالط:•دي•ميستورا•يتغاىض•عن•الفرز•والتجويع•
يف•سوريا•)2016/1/7(

-•الحريري:•حصار•مضايا•إعدام•بسيف•التجويع•
)2016/1/7(

-•“حزب•الله”•يرد•عىل•“حملة•تشويه•صورة•
املقاومة“•)2016/1/7(

-•الحريري•وجعجع:•أنقذوا•مضايا•
)2016/1/8(

-•األمم•املتحدة:•مساعدات•إىل•مضايا•
)2016/1/8(

-•مضايا•املحارصة..•متى•نهاية•الجوع؟،•
طارق•العبد•)2016/1/6(•

-•اعتصام•يف•املصنع•تضامناً•مع•مضايا•والزبداين،•
سامر•الحسيني•)2016/1/8(

-•“جيش•الفتح”•يتفكك•واملحيسني•
ينادي•بـ”اإلبادة”..•مليون•دوالر•

ملسح•الفوعة•عن•الخريطة!،•
عبدالله•سليامن•عيل•)2016/1/4(

السفير
متثلت تغطية “السفري” يف 5 أخبار وتقرير واحد ومقالني اثنني. لكن الالفت كان عدم ذكر املقالني أي تورط للنظام السوري يف الحصار، بل 

كانا مجرد عرض للمعاناة بسبب الجوع وعدم توافر الغذاء، إضافة إىل الرتكيز عىل تحميل من يحارصون الفوعة وكفريا مسؤولية ما يحدث 

يف مضايا، من خالل “الضغط عىل الجيش السوري وحلفائه من أجل التوصل إىل اتفاقات تسوية أو هدن”، واستطراداً، حرص املسؤولية فقط 

يف حركة “أحرار الشام” وفصائل أخرى “بسبب امتناعها عن إخراج مسلحيها من البلدة”.

الجمهورية 
تركزت تغطية “الجمهورية”، والتي كان مجموعها 7 أخبار، بعرض مواقف لشخصيات سياسية وإعالمية شجبت ما يحصل يف مضايا، وبعضها 

طالب “حزب الله” بوقف “تدخله ومشاركته يف عمليات التجويع يف مضايا”، إضافة إىل بيان للحزب يرد فيه عىل “االتهامات”. 

http://www.aljoumhouria.com/news/index/283410
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283410
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283429
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283429
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283429
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283429
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283485
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283485
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283485
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283485
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283532
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283532
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283532
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283514
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283514
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283514
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283514
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283496
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283496
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283640
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283640
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283640
http://www.aljoumhouria.com/news/index/283640
http://assafir.com/Article/1/465541/SameChannel
http://assafir.com/Article/1/465541/SameChannel
http://assafir.com/Article/1/465541/SameChannel
http://assafir.com/Article/1/465541/SameChannel
http://assafir.com/Article/116/465534/SameChannel
http://assafir.com/Article/116/465534/SameChannel
http://assafir.com/Article/8/465484/RssFeed
http://assafir.com/Article/8/465484/RssFeed
http://assafir.com/Article/8/465484/RssFeed
http://assafir.com/Article/8/465484/RssFeed
http://assafir.com/Article/8/465642/SameChannel
http://assafir.com/Article/8/465642/SameChannel
http://assafir.com/Article/465650
http://assafir.com/Article/465650
http://assafir.com/Article/465336
http://assafir.com/Article/465336
http://assafir.com/Article/8/465648
http://assafir.com/Article/8/465648
http://assafir.com/Article/464946/MostRead
http://assafir.com/Article/464946/MostRead
http://assafir.com/Article/464946/MostRead
http://assafir.com/Article/464946/MostRead
http://assafir.com/Article/464946/MostRead
http://assafir.com/Article/464946/MostRead
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اللواء
تركزت تغطية “اللواء” يف تقرير عن معاناة أهل مضايا من الجوع بسبب “الحصار الذي يفرضه النظام السوري واملسلحون املوالون له”، 

منقول عن “وكالة الصحافة الفرنسية”. إضافة إىل ثالثة أخبار، أولها عن “رضوخ” النظام السوري إلدخال املساعدات اىل مضايا، والثاين عن 

دعوة علامء املسلمني إلغاثة مضايا، والثالث عن املواقف الشاجبة لحصار مضايا.

التقاريرمقاالت•الرأياألخبار

-•النظام•يرضخ•للضغوط•الدولية•ويسمح•بإدخال•
املساعدات•اإلنسانية•إىل•مضايا•)2016/1/8(

-•هيئة•كبار•العلامء•تدعو•املسلمني•إلغاثة•مضايا•
)2016/1/8(

-•السنيورة•وجنبالط•وجعجع•شجبوا•حصار•
مضايا•والحريري:•إعدام•مدينة•بسيف•التجويع•

)2016/1/8(

-•يف•مضايا•ميوتون•جوعاً•بانتظار•
املساعدات،•

وكالة•الصحافة•الفرنسية•
)2016/1/6(

المستقبل
بدأت تغطية “املستقبل” لحصار مضايا بتاريخ 4 كانون الثاين/يناير 2016، لتبلغ 8 أخبار، و3 تقارير، ومقايل رأي اثنني. وسلطت “املستقبل” 

اللبناين، إذ متت اإلشارة اىل  الله”  النظام السوري مع الرتكيز عىل دور “حزب  الضوء عىل معاناة أهل مضايا من الجوع والحصار من قبل 

“استمرار مجزرة الجوع التي يقرتفها حزب الله ونظام بشار األسد وامليليشيات التابعة له يف حصد األرواح يف بلدة مضايا بريف دمشق”، حيث 

“يفرض حزب الله حصاراً خانقاً عىل البلدة الصغرية التي يعيش فيها اآلن أكرث من 40 ألف نسمة، تحولت أجسادهم إىل ما يشبه الهياكل 

العظمية، بسبب منع الغذاء عنهم”.

وشملت أيضاً تغطية املواقف السياسية اللبنانية الشاجبة ملا يحصل يف مضايا: موقف الرئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط، ورئيس 

حزب القوات اللبنانية سمري جعجع، وموقف نواب من كتلة املستقبل.

التقاريرمقاالت•الرأياألخبار

-•“مضايا•متوت•جوعاً”..•حملة•سورية•لفضح•إجرام•النظام•
)2016/1/4(

-•مجزرة•الجوع•متواصلة•يف•مضايا:•6•شهداء•بينهم•طفلة•وامرأة•
حامل•)2016/1/5(

-•وفاة•23•مدنياً•جوعاً•الشهر•املايض•يف•مضايا•املحارصة•
)2015/1/6(

-•جنبالط:•بئس•الحل•السيايس•ومفهوم•العدالة•الدولية•يف•
سوريا•)2016/1/7(

-•جعجع•يدعو•اىل•إنقاذ•مضايا•)2016/1/8(
-•نواب•“املستقبل”:•جرمية•كربى•بحق•اإلنسانية•)2016/1/8(

-•سوسان•دعا•اىل•جمع•التربعات•تضامناً•)2016/1/8(
-•السنيورة:•جرمية•مضايا••وصمة•عار•عىل•كل•َمن•يشارك•فيها•••

)2016/1/8(

-•باإلذن..•يف•بيان•الحصار،•
عيل•نون•)2016/1/8(

-•»تكتيك«•حزب•الله•يف•مضايا:•
الطعام•مقابل•األرض،•

عيل•الحسيني•)2016/1/8(

-•مضايا:•6•أشهر•من•الحصار•والناس•
ميوتون•جوعاً،•

وكالة•الصحافة•الفرنسية•
)2015/1/6(

••-•مضايا..•“إعدام•بسيف•التجويع”•
)2016/1/8(

••-•تغريدات•»جوع•مضايا«•تحارص•
نظام•العار•و»حزب•الله«،•
جانا•حويس•)2016/1/8(

http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=271507
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=271507
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=271507
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=271507
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=271508
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=271508
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=271444
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=271444
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=271444
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=271444
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=271406
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=271406
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=271406
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=688854
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=688854
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=688984
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=688984
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=688984
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=689163
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=689163
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=689273
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=689273
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=689273
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=689274
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=689274
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=689272
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=689272
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=689280
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=689280
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=689279
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=689279
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=689277
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=689277
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=689270
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=689270
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=689270
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=689270
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=689146
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=689146
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=689146
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=689146
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=689291
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=689291
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=689271
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=689271
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=689271
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=689271
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 التغطية اإلعالمية في لبنان لحصار بلدة مضايا السورية

التقاريرمقاالت•الرأياألخبار

-•باريس•تندد•بوضع•“غري•معقول”•يف•مضايا•
السورية•)2016/1/6(

-•وأخرياً...•املساعدات•اإلنسانية•ستصل•إىل•
مضايا•املحارصة•)2016/1/7(

-•ترّقب•تشهده•مضايا•يف•انتظار•املساعدات•
اإلنسانية•)2016/1/7(

-•جعجع:•ملّد•املحارصين•يف•مضايا•بالغذاء•
جواً•)2016/1/8(

-•تفاعالت•حصار•مضايا•تجرب•النظام•عىل•الرتاجع؟•
العالمة•النافرة•مشاركة•“حزب•الله”•يف•التجويع،•

روزانا•بومنصف•)2016/1/8(

-•يف•مضايا•السورية...الناس•ميوتون•جوعا•
يف•انتظار•املساعدات،•

وكالة•الصحافة•الفرنسية•)2016/1/5(
-•يف•مضايا...•يأكلون•القطط•وميوتون•

جوعاً•رفضاً•للركوع•أمام•النظام•والحزب،•
محمد•منر•)2016/1/7(

-•جنيف•السوري•يواجه•تعقيدات•كبرية•
خطة•أمريكية:•األسد•إىل•ما•بعد•2017،•

موىس•عايص•)2016/1/8(

النهار
الله” مع النظام  التقارير واملقال عىل مشاركة “حزب  شملت تغطية “النهار” لقضية مضايا 4 أخبار و3 تقارير ومقال رأي. تركز مضمون 

السوري يف محارصة وتجويع أهايل مضايا، إذ “تواترت معلومات عن مشاركة عنارص حزب الله يف هذا الحصار، وهو ما اتخذ بعداً إضافيا 

ترددت انعكاساته يف الداخل اللبناين”، و”ال يقترص الحصار عىل حواجز أو نقاط عسكرية، بل أقدم النظام وحزب الله عىل رفع ساتر ترايب 

بارتفاع 4 أمتار عىل طول أكرث من 3000 مرت، إضافة إىل زرع محيط البلدة بأكرث من 6 أالف لغم أريض”. وشملت التغطية أيضاً بيان “حزب 

الله” الرافض لتلك اإلتهامات، ومواقف باريس املنددة بالحصار والتجويع بحق األهايل يف مضايا.

http://www.annahar.com/article/299335-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.annahar.com/article/299335-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.annahar.com/article/299335-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.annahar.com/article/299556-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%25D
http://www.annahar.com/article/299556-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%25D
http://www.annahar.com/article/299556-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%25D
http://www.annahar.com/article/299556-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%25D
http://www.annahar.com/article/299486-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%25D
http://www.annahar.com/article/299486-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%25D
http://www.annahar.com/article/299486-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%25D
http://newspaper.annahar.com/article/299786-%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%88%D8%A7
http://newspaper.annahar.com/article/299786-%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%88%D8%A7
http://newspaper.annahar.com/article/299786-%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%88%D8%A7
http://newspaper.annahar.com/article/299786-%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%88%D8%A7
http://newspaper.annahar.com/article/299770-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%25D
http://newspaper.annahar.com/article/299770-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%25D
http://newspaper.annahar.com/article/299770-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%25D
http://newspaper.annahar.com/article/299770-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%25D
http://www.annahar.com/article/298977-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%25D
http://www.annahar.com/article/298977-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%25D
http://www.annahar.com/article/298977-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%25D
http://www.annahar.com/article/298977-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%25D
http://www.annahar.com/article/299468-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A3%D9%83%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B7-%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%84%25
http://www.annahar.com/article/299468-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A3%D9%83%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B7-%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%84%25
http://www.annahar.com/article/299468-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A3%D9%83%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B7-%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%84%25
http://www.annahar.com/article/299468-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A3%D9%83%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B7-%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%84%25
http://newspaper.annahar.com/article/299743-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%25D
http://newspaper.annahar.com/article/299743-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%25D
http://newspaper.annahar.com/article/299743-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%25D
http://newspaper.annahar.com/article/299743-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%25D
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التغطية التلفزيونية لقضية مضايا
بلغ مجموع التغطية التلفزيونية لقضية مضايا 18 مادة تلفزيونية، اختلف مضمونها وأسلوبها ومدتها الزمنية من وسيلة إعالمية اىل أخرى. 

وقد وردت كل التقارير يومي 7 و8 كانون الثاين، ما عدا تقرير واحد عىل قناة “MTV”، ُبّث يف 6 كانون الثاين.

رسم رقم 3:  عدد التقارير التلفزيونية عن حصار مضايا

املنار،•2

املستقبل،•3

OTV،•1الجديد،•1
NBN،•2

MTV،•6

LBCI،•3

رسم رقم 4:  مدة التغطية التلفزيونية لقضية مضايا

املنار،•300

املستقبل،•880

OTV،•120الجديد،•120

NBN،•240

MTV،•658

LBCI،•287
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وأبرز النتائج نستعرضها يف ما ييل:

الجديد
• تقرير واحد يف 8 كانون الثاين ضمن النرشة املسائية مدته دقيقتان، ورد فيه:  “املساعدات يف طريقها إىل مضايا بعد موافقة الحكومة 	

النزاع يف سوريا توظيف ما يحدث يف مضايا  املجاعة وموت بعض أهلها جوعا”، و”حاول طرفا  الغذاء وصل حد  السورية”، و”نقص 

لصالحه، فاملعارضة حملت  املسؤولية لحزب الله والنظام، واإلعالم املقرب من النظام قال أن املساعدات قد دخلت منذ شهرين. وهذا 

يعني أننا أمام احتاملني: إما أن الجامعات املسلحة منعت دخولها وابتزت األهايل، أو أن الصور غري صحيحة”.

المستقبل
بدأت•التغطية•يوم•6•كانون•الثاين•مع•خرب•فرعي•ضمن•النرشة•الرئيسية،•لتفرد•يف•اليومني•التاليني•مساحة•أكرب•للحديث•عن•حصار•مضايا.

• التقرير األول بتاريخ  6 كانون الثاين، مدة الخرب عن مضايا ضمن التقرير كانت حوايل 20 ثانية. وتحدث التقرير الذي بلغت مدته حوايل 	

دقيقة ونصف عن “تجويع حزب الله لسكان مضايا ومشاركته قوات النظام يف حصارهم” ضمن خرب فرعي يف “مقدمة النرشة االخبارية” 

فقط، منّوهًة ضمن الخرب أن “آخر مجازر حزب الله هي تجويع أهل مضايا وأطفالها وقتلهم بسالح الخبز والنار”.

• التقرير الثاين يوم 7 كانون الثاين، مدته حوايل 3 دقائق، تحدث عن املواقف التي تدين حصار “مضايا”، عىل لسان مسؤولني لبنانيني هم 	

الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة. وورد فيه: “األمم املتحدة تتلقى موافقة النظام عىل إدخال املساعدات”، و”بكاء “محور 

املقاومة” عىل الشيخ منر النمر يف مقابل عدم إدانة جرمية التجويع يف مضايا”، وإدانة حزب الله يف جرمية قتل الشعب السوري والقتال 

مع النظام باعتبار ذلك “جرمية موصوفة عىل مرأى من الضمري االنساين”. وورد أيضاً: “الرئيس الحريري: حصار مضايا هو جرمية إعدام 

بحد التجويع”. كام قام التقرير بعرض عرض الصور والفيديوهات املؤثرة الواردة من مضايا عن حال أهلها تحت الحصار.

• التقرير الثالث بتاريخ 8 كانون الثاين تناول املوضوع من عدة زوايا، مبدة زمنية بلغت عرش دقائق، وورد فيه: “سيسجل التاريخ أن عيون 	

أطفال مضايا قاومت مخارز حزب الله، وأن أهايل مضايا اختاروا املوت بكرامة ونفذوا بذلك تعاليم اإلمام الحسني”، و”سياسة التجويع 

مستمرة” مع رشح مفّصل للحالة اإلنسانية يف البلدة. كام غّطى التقرير االعتصام الذي أقيم قرب نقطة “املصنع” تضامناً مع أهايل مضايا، 

وأضاء عىل مواقف الفعاليات االجتامعية والدينية يف لبنان واملتضامنة مع أهايل البلدة املحارصة. كذلك تضّمن التقرير بيان األمانة العامة 

لقوى “14 آذار”، والذي ورد فيه: “ما يحدث يف مضايا وصمة عار يف جبني حزب الله، وندعو إىل إحالة املسؤولني عن الجرمية من النظام 

وحلفائه وداعميه إىل املحاكم الدولية املختصة”.

المنار
قامت•“املنار”•بتغطية•قضية•مضايا•بتاريخ•7•و8•كانون•الثاين،•فكانت•مقدمتا•النرشة•اإلخبارية•تفنيداً•لـ”حملة•التضليل•املربمجة•يف•مضايا”،•

مع•التساؤل•“عن•توقيت•هذه•الحملة”،•إذ•اعتربت•أن•“إعالم•البرتودوالر•يحرّف•األنظار•عن•جرمية•إعدام•الشيخ•محمد•النمر•باختالق•وقائع•

وفربكة•صور”.

• التقرير األول بتاريخ 7 كانون الثاين، مدته دقيقتان ونصف الدقيقة، ركز عىل بث مواد وصورة اعتربتها “املنار” مزيفة عن أحوال أهايل 	

مضايا، واستعمل تقنيات لدحض تلك الصور. واعترب التقرير أن “هدف الحملة املربمجة لجمع تربعات مالية ال يعرف إىل أين سيكون 

طريقها”. وذكر معلومات عن “إدخال العرشات من الشاحنات املحملة باملواد الغذائية والطبية بتاريخ 8 ترشين األول/أكتوبر 2015، 
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والتي يفرتض أن تكفي ألشهر”. وورد فيه أيضاً: “الحملة املفربكة هدفها تشويه صورة املقاومة”، مع الرتكيز عىل موقف الناطق باسم 

اللجنة الدولية للصليب األحمر الدويل يف سوريا باول كرزسياك، عىل أنه ال تأكيد للمعلومات التي تنرش عن وفاة مدنيني يف مضايا.

• التقرير الثاين بتاريخ 8 كانون الثاين مدته دقيقتني ونصف الدقيقة، ركز عىل: “تواصل حملة التضليل والكذب لتعمية الرأي العام عن 	

الحقيقة”، معترباً أن “الحملة املفربكة جاءت إلغفال ما يحصل يف مناطق أخرى”، باإلشارة إىل بلديت كفريا والفوعة، ومشرياً إىل “تحكم 

قادة املسلحني اإلرهابيني يف مضايا باملساعدات الغذائية، وابتزاز الناس بها”.

LBCI
بدأت•التغطية•لقضية•مضايا•بتاريخ•7•كانون•الثاين•يف•مقدمة•النرشة•مع•ثالثة•تقارير•تعرض•معاناة•األهايل•من•الجوع:•

• التقرير األول بتاريخ 7 كانون الثاين، مدته دقيقة و47 ثانية، ركز عىل صور وفيديوهات ألهايل مضايا يعانون من الجوع، وعىل سامح 	

النظام السوري بإدخال املساعدات إىل مضايا وتحضري األمم املتحدة القوافل إلرسالها إىل البلدة.

• التقرير الثاين بتاريخ 8 كانون الثاين مدته دقيقتان، ركز عىل أن التأخر يف إرسال املساعدات يعني سقوط املزيد من القتىل، وورد يف: “23 	

شخصا قضوا جوعاً، و 13 باأللغام ورصاص القنص”، وفقاً ألرقام “أطباء بال حدود”. وذكر أنه “ال زالت األمم املتحدة يف انتظار ما وعد 

به النظام السوري من السامح بإدخال املساعدات”، الفتاً إىل موقف مفوضية شؤون الالجئني الذي تحدث عن “الوضع الحرج يف مضايا 

بسبب الجوع”. 

• التقرير الثالث بتاريخ 8 كانون الثاين مدته دقيقتان، أضاء عىل الوقفة التضامنية مع مضايا بدعوة من “هيئة علامء املسلمني” وقطع 	

طريق املصنع، ووقفة دعت إليها “الجامعة اإلسالمية” بالقرب من مركز الصليب األحمر يف شارع الحمرا، واعتصام “منظمة الشباب 

التقدمي” قرب مبنى “اإلسكوا” وسط بريوت. وأورد التقرير موقف املفتي عبد اللطيف دريان ضد املجاعة بحق أهايل مضايا. 

MTV
بدأت•القناة•بتغطية•قضية•مضايا•بتاريخ•6•كانون•الثاين،•مع•إعطائها•مساحة•يف•مقدمات•النرشات،•ولتكون•أول•من•بث•تقارير•عن•معاناة•

أهايل•مضايا•مع•الجوع•والحصار•من•قبل•النظام•السوري•وحلفائه.•كام•حلت•“MTV”•باملرتبة•األوىل•من•حيث•عدد•التقارير•الذي•بلغ•ستة.

• التقرير األول بتاريخ 6 كانون الثاين مدته دقيقتان و50 ثانية، ورد فيه: “صمت العامل عىل الجرمية التي تحصل يف مضايا”، و”حصار مضايا 	

من قوات النظام وحلفائها بالرغم من عدم وجود جامعات مسلحة يف البلدة”. وعرض التقرير صوراً لألهايل الذين يعانون من سوء 

تغذية، ومقابلة مع أبناء البلدة الذين يأكلون لحم الكالب والقطط.

• التقرير الثاين بتاريخ 7 كانون الثاين مدته دقيقتان ونصف الدقيقة، ورد فيه: “الحكومة السورية تسمح بإدخال املساعدات لبلدة مضايا 	

التي ميوت سكانها من الجوع”، وعرض لقطات لألهايل الذين يتحدثون عن وضعهم من دون طعام منذ 20 يوماً، الفتاً إىل صعوبة تحديد 

عدد القتىل من جراء الجوع.

• التقرير الثالث بتاريخ 8 كانون الثاين مدته دقيقة وسبعة وأربعني ثانية، ورد فيه: “مضايا ما زالت تعاين من جوع حتى بعد موافقة 	

النظام السوري عىل إدخال املساعدات”، مشرياً إىل استعداد األمم املتحدة إلرسال املساعدات اىل البلدة ومقتل الذين يحاولون الهرب 
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من البلدة بعد تفخيخ محيط مضايا باأللغام وانتشار القناصات. كام عرض صوراً ملعاناة األهايل واألطفال ولفت إىل ردة الفعل الخجولة 

للمعارضة السورية عرب احتجاجات يف إدلب.

• التقرير الرابع  بتاريخ 8 كانون الثاين مدته دقيقتان ونصف الدقيقة، غّطى االعتصام وقطع طريق املصنع احتجاجاً عىل ما يحصل يف 	

مضايا، واملطالبة بفك الحصار وقطع الطريق عىل مقاتيل “حزب الله” ملنعهم من الوصول إىل سوريا. وعرض التقرير موقف للشيخ عدنان 

أمامة الذي طالب “حزب الله” بفك الحصار عن أهايل مضايا، ورشاء املساعدات ألهايل مضايا من التجار الذين يحتكرون املواد يف البلدة.

• التقرير الخامس بتاريخ 8 كانون الثاين مدته 46 ثانية، غّطى إطالق “الجامعة اإلسالمية” حملة “أغيثوا مضايا” واعتصام منارصيها أمام 	

مقر الصليب األحمر، وعرض ملوقف الجامعة الذي يتهم “حزب الله” باملشاركة يف حصار مضايا. 

• التقرير السادس بتاريخ 8 كانون الثاين مدته 35 ثانية، غّطى وقفة تضامنية مع مضايا لـ”الشباب التقدمي”، الذين طالبوا مبحاسبة كل 	

مسؤول عن قتل السوريني، وخروج كل أنواع املقاتلني من سوريا.

NBN
غّطت•“NBN”•قضية•مضايا•بتاريخ•7•و8•كانون•الثاين،•حيث•جاءت•التغطية•“للتشكيك•يف•املعلومات•التي•يتم•تداولها•عن•مضايا”•من•

خالل•تقريرين.

• التقرير األول بتاريخ 7 كانون الثاين مدته دقيقة ونصف الدقيقة، أشار إىل “حملة مفربكة وإشاعات كاذبة ملا يحصل يف مضايا”، و”صور 	

مفربكة ال متّت ملضايا بأي صلة بعد تفنيد الصور”. وشّكك التقرير بـ”أسباب توقيت هذه الحملة املفربكة”، مشرياً إىل أن “الجامعات 

اإلرهابية هي السبب يف حصار مضايا”.

• التقرير الثاين بتاريخ 8 كانون الثاين مدته دقيقتان ونصف الدقيقة، ركز عىل موقف الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب األحمر الدويل 	

يف سوريا، عىل أنه ال تأكيد للمعلومات التي تنرش عن مضايا. وورد يف التقرير: “الجامعات اإلرهابية تحتكر املواد الغذائية وتبيعها لألهايل 

بأسعار خيالية”، الفتاً إىل أن “آخر قافلة مساعدات طبية وغذائية دخلت بشهر ترشين األول/أكتبوبر 2015”، وسأل: ملاذا مل يلحق الجوع 

باملسلحني اإلرهابيني، وتحديداً الذين تم نقلهم إىل لبنان بعد اتفاق الزبداين؟” 

OTV
• تقرير واحد بثته النرشة الرئيسية بتاريخ 8 كانون الثاين، مدته دقيقتان، أشارت فيه القناة إىل أن حصار مضايا أدى إىل سلسلة وقفات 	

تضامنية يف لبنان، معتربًة أن “ما يحصل مضّخم وله دوافع سياسية”، الفتًة إىل أن “إحدى الصور التي قيل أنها من مضايا هي لالجئة 

يف مخيم الزعرتي عام 2015”. وورد يف التقرير: “صحيح أن مضايا محارصة، لكنها تعاين من “أحرار الشام” و”جبهة النرصة” و”الجيش 

الحر”، وهؤالء يتحكمون باملساعدات ويتحملون املسؤولية عن هذه املآالت، وإاّل كيف يفرس صحة  وعافية املقاتلني هناك؟”، و”إىل أي 

حد هذه الصور للحصار والجوع حقيقية، وما معنى توقيت هذه الحملة؟”، خامتاً: “هل هي حملة لتشويه صورة “حزب الله” أم انها 

محاولة للتغطية عىل إعدام الشيخ منر النمر؟”
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الخالصة
ستة أشهر من الحصار املرضوب حول مضايا، مل تحرض يف اإلعالم اللبناين إال ملاماً. إال أن هذه البلدة وحصارها مل يغيبا عن وسائل اإلعالم 

اللبنانية يف الفرتة الزمنية التي قام هذا التقرير بتغطيته وَمْسحه، بعد أن بدأت الصور والفيديوهات ترد من هناك عرب ناشطني وإعالميني، 

وهو ما كان كافياً لتتحرك وسائل اإلعالم عىل إيقاع تلك املشاهد الفظيعة، تأكيداً أو دحضاً لها.

يتبنّي من الدراسة أنه ميكن للقارئ أيضاً أن يلحظ تفاوتاً بني تلك املنابر املرئية واملكتوبة، عىل مستويني:

أولهام، املساحة أو املدة الزمنية التي أفردتها كل وسيلة إعالمية، صحيفة أو تلفزيون، لقضية حصار مضايا، مبا يعكس درجة اهتاممها بهذا 

الحدث.

وثانيهام، معطوفاً عىل األول، هو مضمون كل مادة من تلك املواد التي متت كتابتها ونرشها، أو بثها عىل الشاشة، وخصوصا املقاالت والتقارير 

مثاًل بني كل من صحيفَتي  أعاله  نلحظ  ما  إعالمية وأخرى، عىل  الحاد بني وسيلة  االستقطاب  حّد  أحياناً  الصحف، وهو مضمون وصل  يف 

“املستقبل” و”األخبار”، أو تلفزيون “املستقبل” وقناة “املنار”. والجدير بالذكر أن تقريراً لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” نرش يف ثالث صحف 

لبنانية، هي “املستقبل” و”اللواء” و”النهار”.

والجدير بالذكر أن جريدة “النهار” وجريدة وقناة “املستقبل” وقناة “MTV”، كانت السباقة يف إثارة هذا املوضوع يف اإلعالم اللبناين، وبقوة.

من جهة ثانية، غابت قضية مضايا عن مضمون نرشات األخبار يف قناة “املنار” و”NBN” و”OTV”. لكن، وعندما أثريت بشكل كبري يف باقي 

املحطات اللبنانية، بدأت هذه القنوات بعرض تقارير للتشكيك بصحة املجاعة يف بلدة مضايا، والتشديد عىل أن هناك حملة “كذب وتضليل 

وتشويه بحق املقاومة”، مع اإلشارة إىل هدف توقيت هذه “الحملة”،  معتربًة أنها جاءت يف هذا وقت لتحريف األنظار عن إعدام الشيخ 

محمد النمر “باختالق وقائع وفربكة صور”. 

أخرياً، لن يجد االنقسام السيايس الداخيل اللبناين، واالنقسام تجاه الحرب السورية وما يجري يف البلد الجار، أفضل من وسائل اإلعالم تعبرياً 

عنه. وسائل إعالم ينطق معظمها باسم هذا الفريق السيايس أو ذاك. وإن مل يغب عن تلك املنابر املكتوبة واملرئية أن مثة حصاراً يف بلدة تبعد 

عن الحدود السورية - اللبنانية بضعة أميال، إال أن حدث الحصار الذي فرض الكالم عىل الجميع، مل يجعل تلك البلدة موضع إجامع إنساين 

بعيداً عن التجاذبات السياسية والفئوية وارتباطاتها، باعتبارها بلدة ميوت املدنيون فيها بفعل الحصار.
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