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ما وراء الصورة

الفضاء العربي المستباح بين تبرير وتزوير
التهليل للعدوان كان
سمة غلبت على تغطية
«العربية» و «الجزيرة»
للقصف االسرئيلي على
سوريا قبل أيام .فيما وقع
ّ
اإلعالم الرسمي في تخبط ً
واضح ،تاركًا الفرصة سانحة
أمام نجوم التحريض
وسام كنعان ،أنس زرزر
الخروقات اإلسرائيلية املتكررة لألجواء
ُ
السورية منذ اندالع األزمة ترجمت فجر
السبت املاضي بقصف عنيف طال ستة
نقاط هامة في دمشق أبرزها في جبل
ً
ّ
قاسيون .لكن النظام الذي تاجر طويال
ب�ف�ك��رة امل�ق��اوم��ة وامل�م��ان�ع��ة ل��م ي��ع حتى
ّ
ال�ل�ح�ظ��ة أن امل �ع��رك��ة إع�لام �ي��ة أس��اس��ًا.
محطاته ال��رس�م�ي��ة تخبطت كعادتها،
ف ��األخ� �ب ��ار ال �ع��اج �ل��ة اح �ت �ل��ت ال �ه��ام��ش
ً
شاشاتها واع��دة الجمهور
السفلي من
ّ
ببيان عسكري قيل إن��ه «سيصدر بعد
ق�ل�ي��ل» ،ليطول االن�ت�ظ��ار حتى الرابعة
وال�ن�ص��ف م��ن ب�ع��د ظ�ه��ر ال �ي��وم ال�ت��ال��ي.
ع�ن��ده��ا ،اس�ت�ف��اق م�ع��ال��ي وزي ��ر اإلع�ل�ام
ّ
عمران الزعبي وأطل في مؤتمر صحافي
ّ
ّ
أتحفنا فيه ب��أن «س��وري��ا ال تقبل مس
سيادتها ال من الداخل وال من الخارج».
ث� ��م ت ��اب ��ع اإلع � �ل ��ام ال ��رس� �م ��ي م �س �ي��رت��ه
امل �ع �ت��ادة وأده � ��ش م�ت��اب�ع�ي��ه ب��ال�ك�ش��ف
ّ
أن ال�ض��رب��ات اإلسرائيلية ج��اءت لرفع
م�ع�ن��وي��ات اإلره��اب �ي�ين امل�ح��اص��ري��ن في
الغوطة الشرقية ،تلت ذلك استضافات
ل �ج �ه��اب��ذة امل�ح�ل�ل�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ال��ذي��ن
ص��اروا الزم��ة في اإلع�لام الرسمي على
رأسهم ناصر قنديل .هكذا ،أساء اإلعالم

لطوف ــ البرازيل
الرسمي إدارة املعركة أمام الرأي العام،
واألم ��ر ينطبق ع�ل��ى ال �ق �ن��وات ال��داع�م��ة
ً
ل�ل�ن�ظ��ام .م �ث�لا ،ج ��اءت تغطية «امل �ن��ار»
ّ
ّ
م �ت ��رددة ل �ت��رك��ز ع�ل��ى أن أح ��د األه ��داف
ال�ت��ي قصفت ك��ان��ت م��دج�ن��ة دج ��اج ،ما
أع �ط��ى ف��رص��ة ل�ن�ج��م ال �ت �ح��ري��ض ن��دي��م
قطيش كي يتظارف في برنامجه DNA
ع�ل��ى «امل�س�ت�ق�ب��ل» ع�ل��ى ح�س��اب مشاعر
السوريني في الزمان واملكان الخاطئني
ثم لينضح عنصرية ضد سوريا .على
خ�ط��ى «امل�س�ت�ق�ب��ل» ،س ��ارت «ال�ع��رب�ي��ة»
ال � �ت� ��ي ل � ��م ت� �ع ��د ت �ف��اج �ئ �ن ��ا ب ��ال� �ت ��روي ��ج
�ارض كمال
للعدو حني استضافت امل�ع� ِ
ال�ل�ب��وان��ي لينصب نفسه ن��اط�ق��ًا باسم
ّ
ال�ش�ع��ب ال� �س ��وري .اع�ت�ب��ر ال �ل �ب��وان��ي أن
ال �ش �ع��ب ال � �س ��وري ف ��ي غ ��اي ��ة ال �س �ع��ادة
ب �ع��د ض ��رب اس��رائ �ي��ل ل �ن �ق��اط عسكرية
تابعة للنظام ،فكان ال��رد ح��اض�رًا على
ص�ف�ح��ات ع �ش��رات ال�ن��اش�ط�ين ال�ش�ب��اب

هؤالء الذين صفقوا للج ّلاد...

عند الثالثة فجر السبت املاضيّ ،اشتعل
ق��اس�ي��ون .ال�ج�ب��ل ال ��ذي ل�ط��امل��ا ت�غ��ن��ى به
الشعراءّ ،
تحول إلى كتلة من اللهب خالل
عشر ثوان .سرعان ما انتقل هذا املشهد
إلى صفحات التواصل االجتماعي ،فبدا
ك��أن��ه ط��ال��ع م��ن أف�ل��ام ال �خ �ي��ال ال�ع�ل�م��ي.
الخوف الذي ّ
عبر عنه مثقفون سوريون
ف��ي ب��داي��ة األزم ��ة ،ص��ار حقيقة لألسف،
وق��د ج��اء ه��ذا ال �ي��وم ال ��ذي «ن�ص�ف��ق فيه
إلس��رائ �ي��ل» .وب��ال�ف�ع��ل ،خ��رج��ت أص��وات
التكبير عندما كانت الغارة اإلسرائيلة
ت � � ��دك س � ��ت ن � �ق � ��اط ح � �س� ��اس� ��ة ل �ل �ج �ي��ش
ال� � �س � ��وري ،ت �ل�ا ذل � ��ك ت �ه �ل �ي��ل اف �ت��راض��ي
للعدوان وحملة إعالمية ممنهجة قادها
ً
عبد الرحمن الراشد عندما كتب مقاال في
ّ
جريدة «الشرق األوسط» السعودية عبر
فيه ع��ن سعادته بالهجوم اإلسرائيلي
ع�ل��ى ق� ��وات ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري .ب�ع��د ذل��ك
لحقت باإلعالمي املخضرم شخصيات
ّ
س�ب��ق أن ت�ل��ط��ت خ�ل��ف ش �ع��ارات ف��ارغ��ة،
لكنها س��رع��ان م��ا رك�ب��ت م��وج��ة الربيع
ّ
مكشرة عن أنياب االنتهازية« .الثائرة»
اليمنية توكل كرمان (ال�ص��ورة) دافعت
ع� ��ن ال � �ع� ��دو اإلس ��رائ � �ي � �ل ��ي ف� ��ي م�ن�ت�ه��ى
ال ��وق ��اح ��ة ،ف�ك�ت�ب��ت ع �ب��ر ح �س��اب �ه��ا على
تويتر« :عدد الشهداء الذين قتلهم بشار
األسد خالل عامني من الثورة هم خمسة
أض�ع��اف م��ن قتلتهم إس��رائ�ي��ل خ�لال كل
ح��روب�ه��ا ف��ي امل�ن�ط�ق��ة» .ط�ب�ع��ًا ل��م تتعب
«س��وب��ر س �ت��ار» ال��رب�ي��ع ال�ي�م�ن��ي نفسها

ف��ي إع�ط��اء أي إحصائية ،ول��و تقريبية.
وطبعًا ،صمتت صاحبة «نوبل» للسالم
ع��ن س�ي��اس��ة ب�ل�اد ال �ع��م س� ��ام ،وت �ف� ّ�رغ��ت
ل� �ـ«ن� �ص ��رة» ال � �ث� ��ورة .ف ��ي ض �ف��ة م�ق��اب�ل��ة،
ك � ��ان م� �ع ��ارض ��ون وم �ث �ق �ف��ون س ��وري ��ون
ي�ب��ذل��ون ج�ه��وده��م ل�ل��وق��اي��ة م��ن السعار
الحاقد .هكذا ،رأى املعارض هيثم مناع
ّ
م��ن خ�ل�ال صفحته ع�ل��ى ال�ف��اي�س�ب��وك أن
القصف اإلسرائيلي هو جريمة وإعالن
ً
ح ��رب م ��ن ج��ان��ب واح � ��د ،وأك �م ��ل ق��ائ�ل�ا:
«بالنسبة إلى املرتزقة من أعضاء حزب
«فليأت الشيطان» ،هم ليسوا من الثورة
الديموقراطية الوطنية املدنية في حال
باعوا قرارهم بدنانير وقادرين على بيع
الوطن واملواطنة والكرامة بدراهم».
السيناريست نجيب
وبدا الفتًا ما قاله
ً
نصير عندما ّ
وج��ه تحية إل��ى الشاعر
ال �ل �ب �ن ��ان ��ي خ �ل �ي��ل ح � � ��اوي ال � � ��ذي م ��ات
م�ن�ت�ح�رًا ع�ش�ي��ة االج �ت �ي��اح اإلس��رائ�ي�ل��ي
ل �ب �ي ��روت ع � ��ام  ،1982ف� � � ّ
�رد ع �ل �ي��ه أح��د
أص � ��دق � ��ائ � ��ه ب � �ت ��وج � �ي ��ه ت� �ح� �ي ��ة أخ� � ��رى
للمناضل والشاعر السوري كمال خير
ب��ك ال��ذي اغتالته إس��رائ�ي��ل سنة .1980
وك ��ان الف �ت��ًا ه�ن��ا دخ ��ول ن �ج��وم ال��درام��ا
ال�س��وري��ة على ال�خ��ط ،رغ��م أن بعضهم
ال� � �ت � ��زم ال� �ص� �م ��ت ع� �ل ��ى م� � � ��دار األش� �ه ��ر
ال�ط��وي�ل��ة .النجم الفلسطيني ال�س��وري
عبد املنعم ع�م��اي��ري ق��ال عبر صفحته
الشخصية على الفايسبوك« :لن أدخل
ف��ي ال �س �ج��ال ال �س��وري ال �س ��وري ،ف��أه��ل
م�ك��ة أدرى ،رغ��م م��ا يعتصرني م��ن أل��م
في كل لحظة .لكن عندما يكون السجال
ح��ول إس��رائ �ي��ل ،فليسمح ل��ي الجميع؛
ف �ه��ي ع� ��دوي األزل � ��ي وال ��وح� �ي ��د» .فيما
ن��ددت تعليقات ع��دة بجرائم إسرائيل
م � ��ن دون أن ت �غ �ف ��ل ج � ��رائ � ��م ال� �ن� �ظ ��ام،
ّ
إال أن ه � ��ؤالء ل ��م ي �ف �ل �ت��وا م ��ن ال �ه �ج� ّ�وم
واالنتقادات الالذعة ،فأي صوت متعقل
وح� ّ�ر ف��ي ه��ذا الجنون ال�ع��ارم ستالقيه
سهام التخوين العشوائية!
وسام...

ال��ذي��ن ط��ال�ب��وا ال�ل�ب��وان��ي بكلمة واح��دة
تدعوه إل��ى الصمت املطبق! «العربية»
ّ
ّ
دش � �ن� ��ت ت �غ �ط �ي �ت �ه��ا ب �خ �ب��ر م � �ف� ��اده أن
انفجارات ضخمة هزت دمشق ثم كرت
س�ب�ح��ة األخ �ب��ار ال�ع��اج�ل��ة وال �ش �ه��ادات.
وظهر املتحدث باسم «املركز اإلعالمي
ال �س��وري» ف��ي دم �ش��ق ع��ام��ر القلموني

تميزت «الميادين»
ّ
بتغطية مهنية
للعدوان االسرائيلي
على سوريا

ّ
ل�ي�خ�ب��ر امل �ش��اه��دي��ن ب ��أن « 8أن �ف �ج��ارات
كبيرة ضربت دمشق لم تشهد بقوتها
م��ن ق �ب��ل» .رب �م��ا ي �ك��ون ك�ل�ام القلموني
ً
أكثر منطقية وتعقال من عضو «مجلس
قيادة الثورة» ديب الدمشقي الذي قال
ّ
ب �ص��وت��ه ال� �ج� �ه ��وري إن «ال �ت �ف �ج �ي��رات
بلغت  ،40وت��م تسجيل ح ��االت ه��روب
ّ
ج �م��اع��ي ل �ج �ن��ود األس � ��د ،ألن التفجير
اس �ت �ه��دف م� �ق ��رات أم �ن �ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة في
ّ
ال�ع��اص�م��ة ال �س��وري��ة» .وأض ��اف أن «م��ا
وق ��ع ل�ي��س غ� ��ارات إس��رائ �ي �ل �ي��ة ،ب��ل هي
م��ن عمل امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة» .بالطبع
ّ
ل��م يكلف م��ذي��ع «ال�ع��رب�ي��ة» نفسه عناء
إع � � ��ادة ض �ي �ف��ه «ال� �ث ��ائ ��ر» إل � ��ى ال ��واق ��ع.
أم ��ا شقيقة «ال �ع��رب �ي��ة» ف��ي التحريض
ق �ن��اة «ال� �ج ��زي ��رة» ،ف �ق��د ص��اغ��ت جملة
م ��ن ال �ت �ق ��اري ��ر اإلخ � �ب ��اري ��ة ك �ش �ف��ت ع��ن
وجهة نظر املعارضة املسلحة من هذا
ً
االع� �ت ��داء .ذك ��ر م��ذي��ع امل�ح�ط��ة ن �ق�لا عن
ّ
ق��ادة «الجيش الحر» امليدانيني أن هذا
االع� �ت ��داء «ت �ح ��رك دول� ��ي م �ت��أخ��ر ل��دع��م
امل �ع��ارض��ة امل�س�ل�ح��ة و«ال �ج �ي��ش ال �ح� ّ�ر»
ف��ي ال�ح��رب ال�ت��ي يخوضها م��ع النظام
األس��دي امل�ج��رم» .وف��ي تقرير آخ��ر ،نقل
مذيع «الجزيرة» عن املعارضة املسلحة
رف �ض �ه��ا ت��دخ��ل ال �ط �ي��ران اإلس��رائ �ي �ل��ي
واع� �ت� �ب ��ار م� ��ا ح � ��دث «ل �ع �ب ��ة س �ي��اس �ي��ة
ت�ه��دف إل��ى ت��وري��ط امل�ع��ارض��ة املسلحة
مع الكيان الصهيوني».
ً
ُوحدها «امليادين» كانت األكثر مهنية.
فتح استديو بث مباشر واك��ب الحدث
الذي اعتبرته املحطة عدوانًا اسرائيليًا
على س��وري��ا .ون�ق��ل ضيوفها تفاصيل
ع��ن ال �ق �ص��ف ع �ل��ى ق��اس �ي��ون وك �ي��ف تم
ت� �ص ��وي ��ره ب �ك��ام �ي��را اح� �ت ��راف� �ي ��ة ك��ان��ت
م�ج�ه��زة ع�ل��ى ب�ع��د ث�لاث��ة ك�ي�ل��وم�ت��رات،
إضافة إل��ى كشف النقاب عن اتصاالت
ت�ل�ق�ت�ه��ا «ال �ع��رب �ي��ة» و«ال� �ج ��زي ��رة» بعد
دقائق من االعتداء ّ
تفصل النقاط التي
قصفت؟!

ّ
◄ أك��د املخرج السوري سيف الدين
ّ
ال �س �ب �ي �ع��ي ل � �ـ«األخ � �ب � ��ار» أن� � ��ه ب��اش��ر
أم ��س ت �ص��وي��ر م�س�ل�س��ل «ال� � ��والدة من
ال �خ��اص��رة» (م�ن�ب��ر امل��وت��ى) ف��ي شمال
ل�ب�ن��ان م��ع ن�ج��وم ال�ع�م��ل ب�ع��د ت�ع��دي�لات
بسيطة ع�ل��ى ال�ف��ري��ق ال�ف�ن��ي ال ��ذي ك��ان
ي�ع�م��ل م ��ع امل �خ��رج��ة رش ��ا ش��رب�ت�ج��ي،
ع�ل�م��ًا ب ��أن األخ �ي ��رة اع �ت ��ذرت ع��ن ع��دم
إكمال العمل بعد خالف حاد مع شركة
«كالكيت» منتجة املسلسل.
◄ ان�ض� ّ�م امل��ذي��ع القطري علي فضل،
ق� �ب ��ل أش � �ه� ��ر ،إل� � ��ى ف ��ري ��ق ع� �م ��ل ق �ن��اة
«امل� �ي ��ادي ��ن» ل�ت�ق��دي��م ن �ش��رات األخ �ب��ار.
وكان فضل يعمل سابقًا في التلفزيون
القطري الرسمي.
◄ ح �ص��ل امل �م �ث��ل األرج �ن �ت �ي �ن��ي م��ن
أص��ل س��وري ف��راس سعيد على ّأول
ب�ط��ول��ة مطلقة ل��ه ف��ي ال��درام��ا املصرية
أم��ام املمثلة ليلى علوي في مسلسلها
ال�ج��دي��د «ف ��رح ل�ي�ل��ى» .وي�ج� ّ�س��د سعيد
شخصية م �ص� ّ�ور ح ��روب ،ي�ع��ود بعد
غياب إلى الوطن بحثًا عن شخصيات
م ��ؤث ��رة ف ��ي م��اض �ي��ه ،ق �ب��ل أن ت��رب�ط��ه
ّ
بعلوي عالقة مميزة .ويطل املمثل في
رم �ض��ان امل�ق�ب��ل م��ن خ�ل�ال مسلسلني
آخرين ،هما «ف��ض اشتباك» و«حكاية
ح�ي��اة» .وك��ان سعيد ق��د ّ
مهد لشهرته
ف ��ي رم� �ض ��ان امل ��اض ��ي ع �ب��ر مسلسل
ّ
«سر علني» ،وقبله مسلسل «الجامعة».
◄ ه� ّ�ددت مجموعة م��ن ق�ي��ادات التيار
الديني في مصر بحصار منزل املمثلة
إلهام شاهني ردًا على الحكم بحبس
الشيخ السلفي عبد ال�ل��ه ب��در مل��دة عام
بتهمة ّ
سب شاهني.

