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ما وراء الصورة

«الجزيرة» تدعم «الثورة» في «باب الحارة»
املحطة القطرية تعزف
على «لحن األمل» ،وتعيد
تسخير املسلسل الشامي
الشهير الذي حصد شعبية
واسعة في العالم العربي،
في خدمة سياستها إزاء
النزاع األهلي في سوريا

وسام كنعان
بعد أشهر على ان��دالع األزم��ة السورية
ق�ب��ل س�ن�ت�ين ،ع��رض��ت ق �ن��اة «ال �ج��زي��رة»
القطرية تقريرًا ذك�ي��ًا وج��ذاب��ًا م��زج بني
م �ش��اه��د م ��ن االح �ت �ج��اج��ات ال�ش�ع�ب�ي��ة،
وأخ��رى من سلسلة بسام املال الشهيرة
«ب � � ��اب ال � � �ح� � ��ارة» ،وخ� �ص ��وص ��ًا م�ش�ه��د
محاصرة «حارة الضبع» على يد قوات
االنتداب الفرنسي ،إلى جانب مقتطفات
من تصريحات أبطال املسلسل أنفسهم
للقنوات حيال األح ��داث التي تشهدها
سوريا (األخبار .)2011/5/19
ُ
يومها ،أرادت املحطة القطرية أن تظهر
ل �ل� ُ�م �ش��اه��د «االن� �ف� �ص ��ام» ال � ��ذي يعيشه
ال �ف �ن��ان��ون ال� �س ��وري ��ون ب�ي�ن ب�ط��والت�ه��م
وث��ورت �ه��م ع�ل��ى امل�ح�ت��ل ال�ف��رن�س��ي ال�ت��ي
ج� � ّ�س� ��دوه� ��ا ف� ��ي امل� �س� �ل� �س ��ل ،وم��وق �ف �ه��م
«املتخاذل» إزاء ثورة بلدهم التي خرجت
من املناطق املحرومة ،وجعله يستنتج
ّ
أن ال�ف�ن��ان��ة م�ن��ى واص ��ف ،ال�ت��ي جسدت
دور الثائرة أم جوزيف في املسلسل ،هي
وحدها التي خرجت بمواقف مشابهة
ف ��ي ال �ح �ي��اة وك ��ان ��ت «م �ت �ص��ال �ح��ة» م��ع
نفسها .انتفض الفنانون الذين أصابهم
النقد واعترضوا على الخلط واالجتزاء
من التصريحات التي استخدمتها قناة
«الفتنة والتضليل» كما س� ّ�م��وه��ا .بعد
ذل� ��ك ،راح� ��ت األخ �ب ��ار ت �ت ��وارد ع��ن ت��أث��ر
بعض أف��راد عناصر «الجيش السوري
ال �ح� ّ�ر» باملسلسل ال�ش��ام��ي ،وات�خ��اذه��م
أس � �م� � ً
�اء ح��رك �ي��ة م �س �ت��وح��اة م ��ن «ب ��اب
الحارة» (كأبو النار وأبو شهاب.)..

وائل شرف في «باب الحارة»
ل�ك��ن ف��ي األي ��ام األخ �ي��رة ،ع��اد املسلسل
الشهير إلى الواجهة تزامنًا مع الحديث
ع��ن ن�ي��ة م��ؤك��دة ل�ب�س��ام امل�ل�ا ف��ي إن�ج��از
ج��زء س��ادس من «ب��اب ال�ح��ارة» لصالح
ش�ب�ك��ة  mbcال�س�ع��ودي��ة ،وع ��ودة املمثل
ً
عباس النوري (أبو عصام) بطال للعمل.
ّ
ه�ك��ذاّ ،
روج��ت صفحات إلكترونية ب��أن
ب�ع��ض امل�ح�ط��ات امل�ع��ارض��ة ال�ت��ي ع��ادت
ال �ي ��وم ل �ت �ع��رض أج � ��زاء امل �س �ل �س��ل ،إن�م��ا
تفعل ذلك ربطًا بما يحدث على األرض،

أعادت القناة القطرية
عرض وثائقي «سوريا
لحن األمل»

وخصوصًا في منطقة القصير .الخبر
ّ
ب � ��دا م �ن �ط �ق �ي��ًا ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن م�ح�ط��ة
«امل �س �ت �ق �ب��ل» ال �ت��ي اش �ت �ه��رت ب�س�ي��اس��ة
ال�ت�ح��ري��ض ف��ي األزم� ��ة ال �س��وري��ة أن�ه��ت
للتو ع��رض أح��د أج��زاء املسلسل ،لتبدأ
« LBCدرام� � ��ا» ب �ع��رض ال� �ج � ّ�زء ال �ث��ان��ي
يوميًا ( )22.15م��ع نشر ملخصات عن
أه� ��م ن �ج��وم��ه وص ��وره ��م ع �ب��ر م��وق�ع�ه��ا
اإلل�ك�ت��رون��ي .أم��ا «ال �ج��زي��رة» ،فتعاملت
ب��ذك��اء وحنكة أك�ب��ر .بعد األخ �ب��ار التي
ت�ح� ّ�دث��ت ع��ن س�ح��ب امل�ل��ف ال �س��وري من
ق �ط��ر إث � ��ر ف �ش �ل �ه��ا ف ��ي إس� �ق ��اط ال �ن �ظ��ام
ال �س ��وري ،وإي �ك��ال��ه إل ��ى ال �س �ع��ودي��ة ،ها
ه��ي «ال�ج��زي��رة» تتبنى سياسة جديدة
ت�ق�ض��ي ب�ب�ع��ث رس��ال��ة إع�لام �ي��ة واح ��دة
ّ
م� �ف ��اده ��ا أن ال � �ث� ��ورة ان �ط �ل �ق��ت س�ل�م�ي��ة
وك ��ان ��ت ث � ��ورة م �ط��ال��ب ش �ع �ب �ي��ة .ه �ك��ذا،
راح� � ��ت ت �ع �ت �م��د ع �ل��ى ال � �ع ��رض امل �ت �ك��رر
ل��وث��ائ�ق��ي «س ��وري ��ا ل�ح��ن األم � ��ل» ،حيث
ال�ت�ق��ت ف�ن��ان�ين س��وري�ين م�ع��ارض�ين ه��م:
جمال سليمان ،واملمثل م��ازن الناطور،
وامل� �م� �ث� �ل ��ة وامل � �خ� ��رج ��ة واح � � ��ة ال� ��راه� ��ب،
وامل�خ��رج م��أم��ون البني ،وال�ن��اق��د إس�لام
أب��و شكير ،واملوسيقي م��ال��ك جندلي...
كل ذل��ك للتركيز على «ال�ث��ورة الفريدة»
ّ
م��ع ب��ث أل �ح��ان األغ��ان��ي الشعبية التي
أطلقها ابراهيم القاشوش وعبد الباسط
ال� � �س � ��اروت وغ� �ي ��ره� �م ��ا .ث� ��م ع � ��اد «ب� ��اب
ال �ح��ارة» إل��ى ال��واج �ه��ة .ل�ك��ن ب��دا غريبًا
زج امل�س�ل�س��ل ض�م��ن ف��واص��ل ال��وث��ائ�ق��ي
امل��ذك��ور ،ورب ��ط م�ش��اه��ده ب��ال�ت�ظ��اه��رات
مع التركيز على صرخة دريد لحام في
مسرحية «كاسك يا وط��ن» (الله وكيلك
ي��ا أب��ي م��و ناقصنا غير شوية ك��رام��ة).
واعتبرت اإلعالمية فاتن حمودي التي
ّ
استضافها الشريط أن مسلسل «بقعة
ضوء» ،وتحديدًا لوحة «الرجل البخاخ»
قد فتحت بابًا للناشطني لعمل مشابه
ّ
ع� �ل ��ى األرض .ه� � �ك � ��ذا ،ات� � �ه � ��م ال �ب �ع��ض
«ال �ج��زي��رة» وزم �ي�لات �ه��ا ب�م�ح��اول��ة رف��ع
ّ
م�ع�ن��وي��ات م�ق��ات�ل��ي امل �ع��ارض��ة املسلحة
على األرض ،عبر استثمار أعمال درامية
س ��وري ��ة ع �ل��ى رأس� �ه ��ا «ب � ��اب ال � �ح� ��ارة».
ورغم سطحية مسلسل البيئة الشامية
امل � �ع� ��روف ،وغ ��رق ��ه ف ��ي ت �ك��ري��س ع� ��ادات
ّ
ّ
الجهل والتخلف ،إال أن الحظ يبتسم له
ّ
دوم��ًا ،فهو نجم لكل امل��واس��م بما فيها
موسم الغرق السوري في الدماء!

◄ رح ��ل ب�ع��د ظ�ه��ر أم ��س امل�م�ث��ل امل�ص��ري
ش �ع �ب��ان ح �س�ي�ن (ُ ،)1940وي �ن �ت �ظ��ر أن
تقام الجنازة ال�ي��وم ف��ي «مسجد مصطفى
م� �ح� �م ��ود» ف� ��ي امل� �ه� �ن ��دس�ي�ن ف� ��ي ال� �ق ��اه ��رة
ب �ح �ض��ور أس ��رت ��ه وم �ج �ل��س ن �ق��اب��ة امل �ه��ن
التمثيلية .منذ الستينيات ،عمل الراحل في
مسرح ال��دول��ة ،وت��أل��ق واشتهر ف��ي األعمال
املسرحية والتلفزيونية التي جمعته بمحمد
صبحي .ومن أشهر أعماله« :ماما أمريكا»،
«س�ن�ب��ل ب�ع��د امل �ل �ي��ون»« ،ي��وم �ي��ات ون �ي��س»،
«ف ��ارس ب�لا ج ��واد»« ،ن��اص��ر « ،»56العميل
رقم ...»13
◄ تبث ق�ن��اة «امل �ن��ار» ال�ي��وم حلقة خاصة
ملناسبة «يوم األسير اللبناني» ( )18:00من
معتقل األح��رار في الخيام (جنوب لبنان)،
وت �س �ت �ض �ي��ف ع �م �ي��د األس � � ��رى امل �ح��رري��ن
س�م�ي��ر ال�ق�ن�ط��ار ،ون��ائ��ب رئ �ي��س «الجمعية
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل�ل�أس ��رى وامل � �ح ��رري ��ن» ح�س�ين
دق��دوق ،ورئيس بلدية عيتا الشعب األسير
امل �ح��رر ع�ل��ي س ��رور ،وال�ن��اش�ط��ة الحقوقية
األسيرة املحررة ن��وال بيضون .الحلقة من
إعداد وتقديم حسني ناصر ،وإخراج محمد
مصطفى شري.
◄ رغ ��م ت �ص��ري��ح س��اب��ق مل��دي��ر ال�ت�س��وي��ق
وال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة ف��ي م�ج�م��وع��ة «أم .ب��ي.
سي ».مازن حايك بشأن استمرار برنامج
«الليلة مع هاني» لهاني رمزي حتى بداية
رمضان ،فوجئ فريق العمل بإنهاء التعاقد،
ما دفع البعض إلى الربط بني هجوم رمزي
املستمر على النظام في مصر واستسالم
املحطة للضغوط .وق��ال��ت م�ص��ادر «أم .بي.
سي .مصر» ّإن القرار لم يكن مفاجئًاّ ،
وإن
العقد انتهى.
◄ يستضيف م��ارس�ي��ل غ��ان��م ال�ي��وم في
«ك�ل�ام ال �ن��اس» ( 21:30ـ  )lbciال�ن��ائ��ب عن
«ال �ق��وات اللبنانية» أن �ط��وان زه ��را ،والزميل
إبراهيم األم�ين في ح��وار مباشر عن ملف
ق ��ان ��ون االن �ت �خ��اب��ات ،وت�ش�ك�ي��ل ال�ح�ك��وم��ة،
ووجود «حزب الله» في القصير.
◄ ف ��ي ب ��داي ��ة ال �ص �ي��ف ،ي �ب��دأ ع ��رض فيلم
 The Citizenفي الصاالت األميركية ،وهو
ّأول ب�ط��ول��ة مطلقة للممثل امل �ص��ري خالد
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أيها المواطنون ،مارسيل ينتظركم في القصير
زينب حاوي
ّ
يمثل اس�ت�ط�لاع ال ��رأي أح��د أب��رز أوج��ه
ّ
الديمقراطية ،ويعد محاولة الستمزاج
ال ��رأي ال �ع��ام وم�ع��رف��ة ات�ج��اه��ات��ه حيال
ق �ض �ي��ة م� � �ح � ��ددة ،ل� �ي� �ص ��ار الح � �ق ��ًا إل ��ى
ات� �خ ��اذ إج � � ��راءت ع �م �ل �ي��ة ت �ت �م��اه��ى م��ع
ه� ��ذه ال �ن �ت��ائ��ج أو ت �ب �ن��ي ع�ل�ي�ه��ا ضمن
استراتيجية معينة.
ّ
في اآلونة األخيرة ،برز موضوع تدخل
«حزب الله» في مدينة القصير .جذبت
هذه القضية الكثير من وسائل اإلعالم
املحلية والعاملية ،وباتت تطرح أسئلة
كثيرة تترافق مع مجموعة إشكاليات
سببها االنقسام الحاد بني مؤيد لهذا
ّ
ال �ت��دخ��ل وم �ع ��ارض ل ��ه .ه ��ذه ال��وس��ائ��ل
اإلع�لام �ي��ة اس �ت �ق��رأت أه�م�ي��ة امل��وض��وع
وح�ي�ث�ي�ت��ه ال �ك �ب��رى ف��ي ت�ط��وي�ع��ه بغية
االستقطاب و ...الربح املالي.
ال �ي��وم ،ي�ط�ل��ع م��ارس�ي��ل غ��ان��م ج�م�ه��وره
ف ��ي ن �ه��اي��ة ح�ل�ق�ت��ه م ��ن «ك �ل��ام ال �ن��اس»
على نتائج استطالع الرأي الذي أجراه
ح ��ول« :ه��ل أن��ت م��ع ق�ت��ال «ح ��زب ال�ل��ه»
ف ��ي ال� �ق� �ص� �ي ��ر؟» .ال �ل�اف ��ت ه ��و رج �ح��ان
ك�ف��ة االس �ت �ط�لاع ملصلحة ه��ذا التدخل
ك �م ��ا ت �ظ �ه��ر ن �ت ��ائ ��ج ال �ت �ص ��وي ��ت (ف� ��اق
ّ
 .)%97ل �ك��ن ذل ��ك ي��أت��ي نتيجة الحشد
ال � � ��ذي ق � ��ام ب� ��ه ال� �ن ��اش� �ط ��ون امل� ��ؤي� ��دون
للحزب على مختلف وسائل التواصل
االج �ت �م��اع��ي ،خ�ص��وص��ًا م��وق��ع «ق ��اوم»

بوليغان ــ املكسيك
امل � �ق � ّ�رب م ��ن ال� �ح ��زب ال � ��ذي ع �ن ��ون ه��ذه
ال��دع��وة« :م��ارس�ي��ل م��ن ج��دي��د ...يرجى
ال �ت �ص��وي��ت» .ودع ��ا امل��وق��ع ال� � � ّ
�رواد إل��ى
التصويت بـ«نعم» بهدف «دحض كل ما
يعمل عليه اإلع�لام املغرض من تظهير
ص ��ورة ج�م�ه��ور «ح ��زب ال �ل��ه» ال��راف��ض
ّ
ألوام��ر قيادته» .مشهد يدل على نجاح
ه� � ��ذا االس � �ت � �ن � �ف ��ار ّوال� �ت� �ج� �ي� �ي ��ش ال � ��ذي
أحدثه ال�س��ؤال ،لكنه ال يعفي واضعيه
م��ن ال ��دخ ��ول ف��ي ال �س��وق االس�ت�غ�لال�ي��ة

التجارية التي ت� ّ
�در األم��وال ،خصوصًا
املصرفي.
إعالنات القطاع ّ
الى جانب ذلك ،تمثل استطالعات الرأي
مركزًا يستقطب كثيرين من الناشطني
ع �ل��ى ش �ب �ك��ات ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي،
وخ �ص��وص��ًا امل �ن �ت��دي��ات ال �ت��ي تقيمها
املواقع اإلخبارية العربية املهمةّ .
ه � ��ذه ال �ن �ق ��اش ��ات وال �ت �ع �ل �ي �ق��ات ت �م��ث��ل
ان �ع �ك��اس��ًا ل � �ل� ��رأي ال � �ع� ��ام امل �ن �ق �س��م ف��ي
امل��وض��وع ال �س��وري وم �س��ان��دة ال�ح��زب

ل�ل�ن�ظ��ام .ل�ك��ن م��ع ذل ��ك ،ال يمكن البناء
ّ
يصب
عليها ألنها عشوائية وأغلبها
ف��ي الغوغائية ،واالس�ت�ع��ا ّن��ة بمفردات
ّ
تتحول
التهكم وال �س �ب��اب ،ح�ت��ى إن �ه��ا
الى حوارات شخصية عقيمة شعبوية
ف��ي غ��ال��ب األح �ي��ان ،وال تعطي ص��ورة
ح�ق�ي�ق�ي��ة ع ��ن ت � ّ
�وج ��ه ال� � ��رأي ال� �ع ��ام ف��ي
مسألة محددة.
وبينما يسطع نجم مدينة القصير في
اإلع �ل��ام وت �ت �ح� ّ�ول إل ��ى ال��دج��اج��ة ال�ت��ي
ت�ب�ي��ض ذه �ب��ًا رغ ��م م��أس��اوي��ة ال �ح��دث،
ت ��رزح م��دي�ن��ة ط��راب�ل��س (ش �م��ال ل�ب�ن��ان)
ت�ح��ت التعتيم اإلع�ل�ام��ي .امل��دي�ن��ة التي
ت �ش �ه��د اش �ت �ب ��اك ��ات ب�ي�ن ج �ب��ل م�ح�س��ن
وب ��اب ال�ت�ب��ان��ة وس ��ط وق ��وع ال�ض�ح��اي��ا
ّ
والقذائف ،يتلكأ اإلعالم املحلي عن نقل
مشاهدها الدموية .يقتصر األم��ر على
ّ
االك�ت�ف��اء برسائل على ال�ه��واء ت�ب��ث من
حني إلى آخر ،وفي النشرات اإلخبارية،
في وقت يطرح فيه السؤال األبرز حول
ّ
التلهي بمعركة القصير (على أهميتها)
ً
وت ��رك ال��داخ��ل ال�ل�ب�ن��ان��ي ي�غ�ل��ي ش �م��اال.
ّ
صحيح أن الرابط بني الحدثني ال يمكن
ّ
تفكيكه ،إال أن القصير أخ ��ذت الحيز
ّ
األب��رز في وسائل اإلع�لام التي تتحكم
م � �ج� ��ددًا ف� ��ي ل �ع �ب��ة ت �س �ل �ي��ط األض � � ��واء
ع �ل��ى ح ��دث وف ��ق م�ي��ول�ه��ا وخ�ل�ف�ي��ات�ه��ا
ُ
وتغفل أحداثًا أخ��رى ّ
تمس
السياسية،
ّ
الرأي العام على حد سواء.

ال�ن�ب��وي (ال �ص��ورة) ف��ي ه��ول�ي��وود .الشريط
ال��ذي أخ��رج��ه ال�س��وري س��ام قاضي يحكي
قصة مواطن عربي يصل إل��ى أميركا قبل
ي��وم واح��د من تفجيرات سبتمبر ،لتتوالى
األحداث في إطار تشويقي.
◄ أع� � ��اد م ��وق ��ع «ال � �ج ��زي ��رة إن �ك �ل �ي��زي»
ن� �ش ��ر م� �ق ��ال «آخ � � ��ر ال� �س ��ام� �ي�ي�ن» ل �ل �ك��ات��ب
والباحث واألكاديمي الفلسطيني جوزيف
م�س�ع��د ب �ع��دم��ا ح��ذف��ه ق �ب��ل ّأي � ��ام (األخ �ب��ار
 .)2013/5/21وفي مقال نشره على املوقع
ض�م��ن خ��ان��ة «م� ّ
�دون��ة امل �ح��رر» ،ن�ف��ى مدير
املوقع عماد موسى أن يكون سحب املقال
بسبب «ضغوط سياسية أو رقابة ّ
معينة»،
ّ
م�ش�ي�رًا إل��ى أن ��ه «ب�ع��د ال�ن�ش��ر ،اع�ت�ب��ر امل�ق��ال
مشابهًا آلخ��ر خ��اص كتبه مسعد بعنوان
«الصهيونية ،معاداة السامية ،واالستعمار»
ف ��ي ك ��ان ��ون األول (دي �س �م �ب��ر) امل ��اض ��ي».
ج��وزي��ف مسعد ّ
رح��ب ب��إع��ادة نشر مقاله،
لاّ ّ
إ أنه استنكر كالم موسى في نص أرسله
إل��ى موقع «االنتفاضة اإللكترونية» .ورأى
ّأن املقال الجديد يختلف عن ذل��ك املنشور
سابقًا ،الفتًا إلى ّأن العذر الذي ّقدمه عماد
موسى هو «محاولة الحتواء الضرر ،ورفض
«ال � �ج ��زي ��رة» ت �ح� ّ�م��ل م �س��ؤول �ي��ة ال �خ �ض��وع
لإلمالءات الصهيونية ــ األميركية».
◄ أم � ��س ،ت �ع� ّ�رض��ت ك��ام �ي��را ت��اب �ع��ة ل�ق�ن��اة
«ال �ج��زي��رة» إلط�ل�اق ن��ار ف��ي ط��راب�ل��س من
دون وقوع إصابات بشرية.

