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 Quantumتحب الحياة وتكره اإلرهاب
ّ
مرة جديدة تطل علينا شركة
اإلعالنات الشهيرة في حملة
ترويجية كبيرة تهدف إلى
«تحسني صورة املسلمني
في العالم» .ورغم أن بصمات
واضحة على ّالحملة،
الشركة ّ
إال أنها تصر على التبرؤ منها
ليال حداد
«كوانتم كومينيكيشنز» تضرب من جديد!
بعد حمالتها الترويجية لـ«حب الحياة»،
و«ثورة األرز» ،و«محور الخير» ،اختارت
شركة اإلعالنات الشهيرة توسيع هامش
ّ
تحركها ليشمل« ...مكافحة اإلرهاب».
الحملة الجديدة ليست األولى من نوعها.
س�ب�ق�ت�ه��ا م �ج �م��وع��ة إع�ل�ان ��ات صممتها
«ك � ّ�وان� �ت ��م» ق �ب��ل أك �ث��ر م ��ن ث�ل��اث سنوات
احتلت الفضائيات العربية ــــ الخليجية
م�ن�ه��ا خ��اص��ة ـ�ـ�ـ�ـ وك ��ان ش �ع��اره��ا ي ��وم ذاك
«اإلره� ��اب ...ال ديّ��ن ل��ه» .وترافقت الحملة
اإلع�ل��ان � �ي� ��ة امل� �ك ��ث� �ف ��ة ،م� ��ع إط� �ل ��اق موقع
إل �ك �ت��رون��ي  www.noterror.infoعرضت
ف �ي��ه ال �ش��رك��ة ل �ك��ل ح �م�لات �ه��ا «املناهضة
ل�ل��إره� ��اب» .وف ��ي و ّق ��ت رأى ك �ث �ي��رون أن
الحملة ناجحة وم��ؤث��رة ،وخصوصًا في
ّ
ظل ارتفاع ضحايا االقتتال الداخلي في
العراق ،رأى بعضهم اآلخر أن الحملة تثير
ت � ّس��اؤالت ع��دة .الجهة ال�ت��ي تقف خلفها
ظ��ل��ت م�ج�ه��ول��ة :ه��ل ه��ي وزارة الداخلية
العراقية؟ أم وزارة الخارجية األميركية؟ أم
جهة ثالثة؟ ولم تجد هذه األسئلة جوابًا
ش��اف�ي��ًا .ح� ّ�ص�ن��ت ال�ح�م�ل��ة نفسها بسرية
ت��ام��ة ،فلم ت�ع� ّ�رف ع��ن نفسها على املوقع
اإللكتروني ،كما هي عادة كل املواقع ،بل
اكتفت بنشر «رس��ال�ت�ه��ا» وه��ي «أن يرى
فيرفضون
ال�ن��اس األم��ور على حقيقتها
نّ
الكذب واالفتراء والظلم والقتل ...وأن نبي
لآلخرين صورة اإلسالم الحقيقية».
وال ي � �ب� ��دو ال � �ح � �ف� ��اظ ع� �ل ��ى خصوصية
«ال ��زب ��ون» ج��دي��دة ع�ل��ى «ك��وان �ت��م» ،فهي
ال �ش��رك��ة ن�ف�س�ه��ا ال �ت��ي ص� ّ�م�م��ت الحمالت
االن �ت �خ��اب �ي��ة ل �ف��ري��ق  14آذار اللبناني،
وخ� �ص ��وص ��ًا ح �م �ل��ة «ب � ��إي � ��دك الحرية...
بصوتك االستقالل» من دون ّ أن تعلن عن
الجهة التي تقف خلفها ،ليتضح الحقًا أن
األم��ان��ة العامة ل�ه��ذا ال�ف��ري��ق ،وخصوصًا
النائب السابق فارس سعيد ،هي صاحبة
الحملة.
هكذا ،يبدو أن «اإلرهاب ال دين له» أخذت
ع �ل��ى ع��ات �ق �ه��ا ت �ح �س�ي�ن ص� � ��ورة اإلسالم
ف��ي ال�ع��ال��م ،ول�ك��ن طبعًا م��ن دون تعريف
مصطلح «اإلرهاب» :هل هو قتل األبرياء؟

ه ��ل ه ��ي ال �ف �ت �ن��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة؟ أم مقاومة
االح �ت�ل�ال األم �ي��رك��ي؟ ّه�ن��ا أي �ض��ًا ال يجد
الباحث عن جواب ضالته ،بل إن األجوبة
مفتوحة على كل االحتماالت.
ّ
سنوات على الحملة ،قبل أن يكتشف
مرت ّ
م �ت �ص��ف �ح��و اإلن � �ت ��رن ��ت ال� �ش� �ه ��ر املاضي
َ
َ
موقعني جديدين يدوران في الفلك نفسه،
وه �م��ا  saynototerror.meو myislamis.
 .meامل� ��وق � �ع� ��ان ال � �ج � ��دي � ��دان مرتبطان
م �ب ��اش ��رة ،ل �ج �ه��ة ال �غ��راف �ي �ك��س والهدف.
َ
ي �ب��دو واض �ح��ًا أن ه��ذي��ن امل��وق��ع�ين أيضًا
ي �ه��دف��ان إل� ��ى «ت �ح �س�ي�ن ص � ��ورة اإلسالم
ف��ي العالم ال�غ��رب��ي» .وكما ه��ي ال�ح��ال مع
حملة «اإلره��اب ال دي��ن ل��ه» ،يصعب على
ال�ب��اح��ث أن يجد الجهة ال�ت��ي تقف خلف
َ
امل��وق��ع�ين ّ .وإن ك��ان م��دي��ر «ك��وان�ت��م» إيلي
ف ��واز ّق��د أك��د ل �ـ«األخ �ب��ار» أن ّ ال�ش��رك��ة هي
التي نفذت الحملة األولى ،فإنه عاد لينفي
أن يكون لـ«كوانتم» أي عالقة مباشرة أو
َ
َ
غير مباشرة باملوقعني الجديدين .ويبدو
ه��ذا التصريح مستغربًا ،وخصوصًا أن
م��وق��ع  www.noterror.infoال��ذي ّ
صممته

هو اجتزاء اآليات القرآنية ،واستخدامها
لدغدغة مشاعر املسلمني حول العالم.
ّ
�لات ع ��دة أدخ �ل��ت ع �ل��ى املوقع
ل �ك��ن ت �ع��دي ُ
ال � �ج� ��دي� ��د ،ف ��ط ��رح ��ت اس � �ت � �ف � �ت ��اءات حول
«ط��رّي �ق��ة ت �ص� ّ�رف��ك إذا ع�ل� ّم��ت أن صديقك
يحضر لعمل ضال»! كما أن املوقع ّ
توسع
ل �ي��ؤس��س مل �ج �م��وع��ة ع �ل��ى «فايسبوك»،
ّ
ومدونة
وق�ن��اة خ��اص��ة على «ي��وت �ي��وب»،
يكتب فيها امل��واط�ن��ون م��ا يحلو لهم من
تعليقات م�ث��ل «ه �ن��اك س�ب��ل دبلوماسية
ّ
لحل الخالفاتّ ...علينا نبذ العنف».
قد يرى بعضهم أنه سواء كانت «كوانتم»
َ
ّ
َ
قد صممت املوقعني الجديدين أم ال ،فإنها
السياسي،
ت�ب�ق��ى خ� ��ارج دائ � ��رة االت� �ه ��ام
ّ
ب �م��ا أن �ه��ا م �ج � ّ�رد ش��رك��ة إع�ل�ان ��ات ،تنفذ
حمالت إعالنية لعدد كبير من الشركات
وامل��ؤس �س��ات ال��رس �م �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة في
مختلف أنحاء العالم .ولكن لحظة ،يبدو
ال��وض ��ع ه �ن��ا م�خ�ت�ل�ف��ًا .ش��رك��ة «كوانتم»
تحديدًا ّ
تعرف عن نفسها ًبصفتها شركة
«استشارية ّ سياسية» أوال ،كما أن إيلي
فواز نفسه أكد لـ«األخبار» ضرورة تطابق

ال �ش��رك��ة ي �ب��دو م�ط��اب�ق��ًا ك �ث �ي �رًا م��ع موقع
 saynototerror.infoال� �ج ��دي ��د .يحتوي
َ
املوقعان على الحمالت اإلعالنية نفسها
ّ
(حملة املهرج ،حملة الدمية التي تبكي)،
وعلى التصميم الغرافيكي املتقارب إلى
ح��د ك �ب �ي��ر ،وخ �ص��وص��ًا ل�ج�ه��ة التبويب.
كما أن قاسمًا مشتركًا آخر يجمع بينهما

يتحدث إيلي فواز عن
ّ
ضرورة تطابق الخيارات
السياسية لشركة
اإلعالنات ،مع الحمالت
تصممها
التي ّ

ال�خ �ي��ارات السياسية ل�ش��رك��ة اإلعالنات،
ّ
تصممها لكي «يكون
م��ع الحمالت التي ّ
ال�ع�م��ل م�ب��دع��ًا» .ك�م��ا أن ش��رك��ة «كوانتم»
التي أعلنت في آذار (م��ارس) املاضي عن
ش��راك�ت�ه��ا ال�ن�ه��ائ�ي��ة م��ع ش��رك��ة «ساتشي
أن��د س��ات�ش��ي» ت�ح��ت اس��م M&C Saatchi
 Middle East & North Africaبرئاسة
إيلي خ��وري ــــــــ حاولنا االتصال به مرارًا
ّ
تضم في صفوفها
لكن من دون جدوى ــــــــ
م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ن��اش �ط�ي�ن ف ��ي «منظمة
ن �ه �ض��ة ل �ب �ن��ان Lebanon Renaissance
( »Foundationيرأسها أيضًا إيلي خوري،
وي�ع�ت�ب��ر إي �ل��ي ف ��واز م��ن أب ��رز الناشطني
فيها) .وق��د أخ��ذت املنظمة الجديدة على
عاتقها تنظيم سلسلة ندوات في الواليات
املتحدة للبحث في العالقات اللبنانية ــــ
األميركية .وه��ي ال�ن��دوات التي دع��ا فيها
م �س��ؤول��ون أم �ي��رك �ي��ون (ب �ي �ن �ه��م السفير
األم �ي��رك��ي ال �س��اب��ق ف��ي إس��رائ �ي��ل مارتن
إن��دي��ك) لنبذ ال�ع�ن��ف ف��ي ال�ش��رق األوسط
وب��دء املفاوضات بني سوريا وإسرائيل،
ولبنان وإسرائيل.

اللعب على ...العواطف
استطاعت حملة «اإلره��اب ال دين له»
ّثم «قل ال لإلرهاب» جذب عدد كبير من
املسلمني .وق��د اختار املسؤولون عن
َ
الحملتني اللعب على الوتر العاطفي ،من
خالل تصوير دمى األطفال وهي ممزقة،
سعيدة
أو عرض صور لعائلة عراقية
ّ
تكتشف فجأة أن أحد أبنائها يحضر
ّ
لتفجير نفسه .طبعًا ال تتطرق الحمالت
ّ
إلى مآسي العراقيني التي سببها االحتالل
َ
األم��ي��رك��ي منذ ّغ��زوه ب�لاد الرافدين.
ّ
بالتطرف الذي يقتل
اإلرهاب واحد متمثل ّ
املدنيني .ولكن يبدو أن هذه الحمالت لم
تقنع كثيرين .بل خرجت أص��وات عدة
ّ
تؤكد أن الحملة أميركية بامتياز «أميركا
ّ
تخترع اإلره��اب��ي�ين ث��م تبتكر حمالت
ملحاربتهم ،عجبي!» كتب أحد العراقيني
على موقع «فايسبوك».

أحد ملصقات حملة
«اإلرهاب ال دين له»

ريموت كونترول

حلقة قديمة ـ جديدة

lbc

< 22:00

ينطلق املوسم الرابع من «أحمر بالخط
العريض» هذا املساء ،مع ضيوف من
املوسم الثالث .يستقبل مالك مكتبي
ح ��االت ظ�ه��رت ف��ي ال�ب��رن��ام��ج ،يواكب
ي��وم�ي��ات�ه��م وي�س��أل�ه��م ع� ّ�م��ا ت�غ� ّ�ي��ر في
ح�ي��ات�ه��م ب�ع��د ظ�ه��وره��م ع�ل��ى الهواء،
مشاكلهم التي عرضوها
وإن كانت
ّ
أمام الجمهور قد حلت.

ّ
إيلي الفرزلي «يختصر» التطورات

nbn

< 20:30

يستقبل سعيد ّ
غريب في حلقة الليلة
من «مختصر مفيد» النائب السابق
إي�ل��ي ال�ف��رزل��ي (ال �ص��ورة) ليفتح معه
مختلف امل�ل�ف��ات السياسية املحلية،
وخ�ص��وص��ًا ب�ع��د ال�ت�ط��ورات األخيرة
التي رافقت اعتذار سعد الحريري من
س��وري��ا ،ث��م امل��ؤت�م��ر الصحافي للواء
جميل ّ
السيد...

هل بدأت انتفاضة األقباط؟

«الجزيرة»

< 22:05

يستضيف أحمد منصور في حلقة
الليلة من «بال حدود» رئيس «جمعية
مصر للثقافة والحوار» محمد سليم
ال� �ع ��وا ل �ي �ت �ح��دث ع ��ن ح ��ري ��ة املعتقد
ال��دي�ن��ي وح�ق��وق اإلن �س��ان ف��ي مصر،
وخ� �ص ��وص ّ��ًا ب� �ع ��د خ � � ��روج أصوات
م �ص��ري��ة ت��ت �ه��م ال �ك �ن �ي �س��ة القبطية
ّ
بالتمرد على الدولة والقانون.

انشروا الثقافة بني الناس

«املغربية األولى»

< 01:00

هل يكفي امل��ال وح��ده لخلق دينامية
ثقافية؟ وهل يكفي أن نوفر للمثقفني
أن��دي��ة وم �ج�ل�ات خ��اص��ة ب �ه��م؟ أم أن
امل �ط �ل��وب ه ��و ال� �ت ��روي ��ج ل �ل �ث �ق��اف��ة بني
الناس؟ هذه األسئلة يطرحها ياسني
ع��دن��ان ف��ي أول ��ى ح�ل�ق��ات «مشارف»
ل�ه��ذا امل��وس��م ع�ل��ى ا ُل�ك��ات��ب السعودي
نبيل عبد الرحمن املحيش.

مناضل سابق ...ميلياردير حالي

OTV

< 18:00

ت� �ب ��دأ  OTVال� �ي ��وم ع � ��رض مسلسل
«ذكريات الزمن القادم» ( )2003الذي
تدور ّ
قصته حول مناضل سابق يعود
غياب دام  20عامًا ،اعتقد خاللها
بعد
ّ
ال�ج�م�ي��ع أن ��ه اس�ت�ش�ه��د .امل�س�ل�س��ل من
بطولة جمال سليمان (الصورة) ،وأمل
ع��رف��ةّ ،وس �ل�اف ف��واخ��رج��ي ،وإخراج
هيثم حقي.

َ
تعرفوا إلى الطفلني ريغان وخوان كارلوس

arte

< 21:40

الليلة تعيدنا  arteإلى طفولة الرئيس
األم� �ي ��رك ��ي األس� �ب ��ق رون� ��ال� ��د ريغان
(ال� �ص ��ورة) ( ،)21:40وط �ف��ول��ة امللك
خوان كارلوس ( )22:35من
اإلسباني َ
ّ
يصوران
�ين وث��ائ�ق� َ�ي�ين
�ط
خ�ل�ال ش��ري� ّ
شكلت نقاط ّ
تحول في
املراحل التي
َ
الزعيمني ،وجعلتهما من
حياة هذين
أبرز السياسيني في القرن العشرين.

