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ثقافة وناس

تلفزيون

الزمن الداعشي

َ
ّ ّ
«الجزيرة» :زور زور ال بد أن يعلق شيء!
زينب حاوي
بني حادث اختناق أطفال في مدينة
البيضاء الليبية قبل شهر ،ومشهد
لـ ـث ــاث ــة أطـ ـ ـف ـ ــال ق ـت ـل ـت ـه ــم الـ ـ ـغ ـ ــارات
امل ـص ــري ــة ف ــي مــدي ـنــة درن ـ ــة الـلـيـبـيــة
أي ـضــا ،أعـيــد ال ــى األذهـ ــان سيناريو
التضليل اإلع ــام ــي ال ــذي انتهجته
«ال ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة» طـ ـ ـ ــوال أعـ ـ ـ ـ ــوام األزم ـ ـ ــة
الـســوريــة .لغط كبير أثــارتــه املحطة
القطرية عندما عرضتّ أخيرًا صورًا
لـثــاثــة أط ـف ــال ّادعـ ــت أن ـه ــم «قـتـلــوا»
جراء الغارات املصرية على أهداف في
مدينة درنــة في ليبيا أول من أمس.
وال ــى جــانــب الـخـبــر ،عــرضــت فيديو
(دقيقة واحــدة) لطفلة ادعت
قصيرًا ّ
امل ـح ـطــة أن ـه ــا ق ـضــت ف ــي مستشفى
«ال ـ ـهـ ــريـ ــش» (فـ ـ ــي امل ــديـ ـن ــة ع ـي ـن ـهــا)
ب ـع ــد ف ـش ــل مـ ـح ــاول ــة إنـ ـق ــاذه ــا عـبــر

القناة القطرية
التنفس االصطناعيّ .
كــانــت الــوح ـيــدة الـتــي بــثــت الشريط
وال ـص ــور ضـمــن حملتها املناهضة
لـنـظــام عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي ،فيما
ّ
أوردت أن «ال ـ ـغـ ــارات امل ـصــريــة أدت
الـ ــى م ـق ـتــل عـ ـش ــرات ال ـض ـح ــاي ــا؛ مــن
ضمنهم أطفال ونساء» ،مع التركيز
على مواقف «املؤتمر العام الليبي»
(داع ـ ـ ـ ــم ل ـ ــإخ ـ ــوان املـ ـس ـل ـم ــن) الـ ــذي
اعتبر الغارات «عدوانًا على السيادة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة» .وفـ ـ ــي أحـ ـ ــد ت ـق ــاري ــره ــا
اإلخبارية ،أول من أمس ،لفت مراسل
القناة في العاصمة الليبية عمر القي
ّ
الى أن الغارات املصرية جاءت بهدف
«تغيير التوازنات هناك ،وخصوصًا
ب ـعــد ف ـشــل الـ ـل ــواء خـلـيـفــة حـفـتــر في
إحراز أي تقدم حقيقي على األرض».
وظــل الضخ اإلعــامــي والتحريضي
ينحو في هذا االتجاه .وفي برنامج

«ما وراء الخبر» الذي حملت حلقته
أول من أمس عنوان «حدود رد الفعل
ّ
املـصــري فــي ليبيا وتــداعـيــاتــه» ،ركــز
امل ـ ـقـ ــدم ال ـت ــون ـس ــي م ـح ـمــد كــري ـشــان
ّ
عـلــى أن ضـحــايــا الـ ـغ ــارات املـصــريــة

عرض صور ألطفال ليبيين
ماتوا في حادثة اختناق ونسبها
إلى الغارات المصرية
هــم مــن األط ـفــال والـنـســاء .وحرصت
القناة القطرية على إث ــارة املخاوف
في الـشــارع املـصــري ،وال سيما لدى
ً
طرحها ســؤاال استفتائيًا في زاويــة
«شــارك برأيك» على موقعها مفاده:
«ك ـي ــف س ـت ـتــأثــر ال ـج ــال ـي ــة امل ـصــريــة

ف ــي لـيـبـيــا ب ـعـ ُـد ال ـض ــرب ــات ال ـجــويــة
على درنــة؟» .وأرفــق السؤال بصورة
ل ـخ ـل ـف ّـيــة س ـ ـيـ ــارة م ــدنـ ـي ــة م ـح ـتــرقــة
قيل إنـهــا نتيجة ال ـغــارات املصرية،
وحولها تجمهر عدد من السكان.
هــذه الـصــور والـفـيــديــوات القصيرة
املقتطعة أث ــارت بلبلة على وسائل
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .وت ــرك ــزت
الـتـعـلـيـقــات عـلــى ات ـهــام «ال ـجــزيــرة»
ب ـف ـبــركــة ص ــور «اخ ـت ـن ــاق األط ـف ــال»
الـتــي تـعــود ـ ـ وف ــق نــاشـطــن ليبيني
ـ ـ ـ ال ــى ح ــادث ــة اخ ـت ـنــاق ت ـع ــرض لها
هـ ـ ـ ــؤالء قـ ـب ــل شـ ـه ــر ب ـس ـب ــب ت ـس ــرب
الـغــاز فــي مــديـنــة الـبـيـضــاء الليبية.
وبــالـعــودة الــى األرش ـيــف ،وتحديدًا
الــى  2كــانــون الـثــانــي (يـنــايــر) ،نــرى
ّ
أن ص ـح ـي ـف ــة «ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــط» ال ـل ـي ـب ـيــة
نـ ـش ــرت خـ ـبـ ـرًا ع ــن ح ــادث ــة اخ ـت ـنــاق
عائلة بوسلطانة املؤلفة من  5أفراد

ف ـ ّـي مــديـنــة ال ـب ـي ـضــاء .ه ــذه ال ــرواي ــة
فندها اإلعــام املصري ،وخصوصًا
«املـصــري الـيــوم» التي نشرت صور
األطفال ورواية من سمتهم «نشطاء
لـ ـيـ ـبـ ـي ــن» اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــروا أنـ ـ ـه ـ ــا ق ــدي ـم ــة
ومفبركة .وأجرت مواقع إلكترونية
م ـص ــري ــة أخـ ـ ــرى ن ــوع ــا م ــن ت ـشــريــح
ل ـل ـص ــور ،وت ـب ــن م ـع ـهــا أن األط ـف ــال
لم يقضوا جــراء غــارة جوية بسبب
غياب آثــار الــدمــاء والغبار والتراب
ع ــن ث ـيــاب ـهــم .وأوردت ه ــذه املــواقــع
أن ج ـث ــام ــن األط ـ ـفـ ــال س ـل ـي ـمــة ول ــم
تتعرض ألي بتر ،كما يجري عــادة
فــي حــاالت القصف الـجــوي .وملحت
الى حالة ازرقاق الشفاه التي تثبت
ّ
ن ـظ ــري ــة االخ ـ ـت ـ ـنـ ــاق ...إذًا ،ي ـب ــدو أن
«ال ـجــزيــرة» تنتهج مـجــددًا سياسة
ّ
الفبركة والتزوير في مشهد يذكرنا
بممارستها خالل األزمة السورية.

قيد التصوير

«المنار» على «درب الياسمين» في رمضان
زكية الديراني
انطلقت ّأول مــن أمــس كاميرا املخرج
إيـ ـل ــي ف ح ـب ـي ــب ل ـت ـص ــوي ــر مـسـلـســل
«درب ال ـي ــاس ـم ــن» (ك ـت ــاب ــة ف ـتــح الـلــه
ع ـ ـمـ ــر) ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـبـ ـيـ ـس ــاري ــة فــي
الــزهــرانــي (الـجـنــوب) ال ــذي سيعرض
ف ــي رم ـض ــان امل ـق ـبــل .ي ـب ــدو أن الـقـنــاة
ً
اللبنانية ق ـ ّـررت أن تبتعد قـلـيــا عن
س ـل ـس ــات ال ـت ــاري ـخ ـي ــة وال ــدي ـن ـي ــة،
امل ـ ّ
ّ
وف ــضـ ـل ــت أن ت ــتـ ـج ــه نـ ـح ــو األع ـ ـمـ ــال
ّ
املـعــاصــرة ،لكن كلها تـصـ ّـب فــي بيئة
واحدة هي بيئة املقاومة والقتال ضدّ
الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي .ب ـعــدمــا عــرضــت

فـ ــي األعـ ـ ـ ـ ــوام ال ـس ــاب ـق ــة «الـ ـغ ــالـ ـب ــون»
بموسميه األول والثاني (كتابة فتح
الـ ـل ــه ع ـم ــر وإخ ـ ـ ـ ــراج ال ـ ـسـ ــوري بــاســل
الـخـطـيــب) ،ومــن ثــم «قـيــامــة الـبـنــادق»
ل ـل ـكــاتــب م ـح ـمــد ال ـنــاب ـل ـســي وامل ـخ ــرج
السوري ّ
عمار رضــوان ،وأخيرًا «ملح
التراب» (كتابة جبران ضاهر ،وإخراج
إي ــاد ن ـح ــاس) ،اتـجـهــت «امل ـن ــار» نحو
م ـس ـل ـس ــل اجـ ـتـ ـم ــاع ــي بـ ـح ــت .يـ ـص ـ ّـور
الـعـمــل أح ــداث ــا اجـتـمــاعـيــة وق ـعــت في
ال ـج ـنــوب وب ـعــض امل ـنــاطــق اللبنانية
ب ــن ح ــزي ــران (يــون ـيــو)  1996وأي ـلــول
(سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر)  ،1999والـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات
االجتماعية والسياسية التي حصلت

فـ ــي تـ ـل ــك األعـ ـ ـ ـ ـ ــوام .وسـ ـيـ ـك ــون ه ـن ــاك
حـ ّـيــز مـهـ ّـم يلقي الـضــوء على رجــاالت
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،وكـ ـي ــف ان ـ ـخـ ــرط ال ـش ـب ــاب
فيها من مختلف األطياف .لكن يبدو

يلعب بطولته باسم
مغنية ،كارلوس عازار وألين
لحود وغيرهم
أن «املـ ـن ــار» قـ ـ ّـررت لـبـنـنــة املـسـلـســات
مــن خ ــال تـعــاونـهــا مــع امل ـخــرج إيـلــي
حبيب في تجربة أولى له تعرض على

القناة .وبعدما تعاونت مع مخرجني
س ــوري ــن ه ـم ــا إي ـ ــاد ن ـح ــاس وب ــاس ــل
ً
أحبت أن ّ
الخطيبّ ،
تقدم عمال لبنانيًا
من األلــف إلــى الـيــاء .تحاول القناة أن
تتبع األعـمــال املـعــاصــرة الـتــي تعكس
طـبـيـعــة الـتـغـيـيــرات ال ـتــي ط ــرأت على
ّ
امل ـج ـت ـمــع ال ـل ـب ـنــانــي م ــع دخـ ـ ــول خ ــط
املقاومة إليه واالنتصارات التاريخية
ال ـتــي سـ ّـجـلـتـهــا .يـلـعــب بـطــولــة «درب
ال ـي ــاس ـم ــن» ك ــل م ـ ــن :ب ــاس ــم مـغـنـيــة،
كارلوس عازار ،زينة مكي ،ألني لحود،
رانيا عيسى ،نيكوال مزهر ،كميل متى،
رودريغ سليمان ،نقوال دانيال ،عايدة
ص ـب ــرا ،هـ ــادي ش ـتــت وع ـلــي منيمنة.

وي ـ ـصـ ـ ّـور م ـع ـظــم ال ـع ـم ــل ف ــي مـنــاطــق
ّ
متعددة ،ويتألف من ثالثني
جنوبية
حـلـقــة تـعـكــس بـعــض أجـ ــواء املـشــاهــد
الحياتية العفوية ،سواء كان باللهجة
أو بعض العادات والتقاليد السائدة.
تـكـمــل الـقـنــاة الـلـبـنــانـيــة تـعــاونـهــا مع
«م ــرك ــز ب ـي ــروت ال ــدول ــي» الـ ــذي أنـتــج
ّ
سابقًا مسلسالت عـ ّـدة .قد يــدل «درب
الياسمني» على مجريات األحداث فيه،
ولـكــن هــل تنجح «امل ـنــار» فــي تسليط
ال ـضــوء عـلــى الـحـيــاة االجـتـمــاعـيــة في
التسعينيات من القرن املاضي ورصد
الـتـغـيـيــرات الـجــذريــة الـتــي حــدثــت في
األعوام القليلة املاضية؟

