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ثقافة وناس

ميديا

جدل ّ
مرة جديدة ،أحدثت المجلة الفرنسية الساخرة ضجة كبيرة وقسمت آراء الجمهور ،على خلفية رسمة تربط بين الطفل السوري الذي
ّ
والتحرش الجماعي الذي وقع أخيرًا في كولونيا
غرق على أحد شواطئ تركيا

ّ
رسمة إيالن« :شارلي إيبدو» في دوامة العنصرية
نادين كنعان
إث ـ ـ ــر ت ـ ـحـ ـ ّـولـ ــه ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  2015إ ّل ــى
ّ
«أيقونة» بعدما هزت صورة جثته
امللقاة على أحــد الـشــواطــئ التركية
العالمّ ،
وغيرت الخطاب في أوروبا
تـجــاه الــاجـئــنُ ،ص ــدم ال ــرأي الـعــام
ّ
بتحول الطفل
العاملي أول من أمس
ال ـس ــوري إيـ ــان كـ ــردي ( 3س ـنــوات)
«متحرش» .هكذا ّ
ّ
صورته مجلة
إلى
«شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة
في عددها األخير الذي احتفى على
غــافــه بــالـنـجــم الـبــريـطــانــي الــراحــل
ديفيد بووي.
املجلة التي أحيت األسبوع املاضي
الـ ـ ــذكـ ـ ــرى األولـ ـ ـ ـ ــى لـ ــاع ـ ـتـ ــداء ال ـ ــذي
تعرض له ّ
ّ
مقرها الباريسي ،أفردت
ف ــي الـ ــداخـ ــل م ـس ــاح ــة ل ـك ــاري ـك ــات ــور
يــربــط بــن إي ــان وقـضـ ّـيــة الـتـحـ ّـرش
الجماعي الـتــي وقـعــت فــي كولونيا

ّ
ً
وي ـبــدو أن ــه يـطـ ّـبــق ذل ــك ،جــاعــا من
مجلته املنبر األكثر استفزازًا وإثارة
ل ـل ـج ــدل .ال ــرس ــم ال ـ ــذي ربـ ــط الـطـفــل
إيـ ـ ــان ب ــوص ـف ــه رم ـ ـ ـزًا ل ـل ـم ـهــاجــريــن
ومأساتهم بتحرشات كولونيا ،في
م ـحــاولــة لـلـتـنــديــد بــالـعـنـصــريــة في
الـغــرب ،تلقفه أهــل مــواقــع التواصل
االج ـت ـمــاعــي ب ـطــرق مـخـتـلـفــة .هـنــاك
م ــن رف ــض وض ـع ــه ف ــي إطـ ــار حـ ّـريــة
التعبير ،وسط تساؤالت عن الفرق
ب ــن هـ ــذه ال ــرس ـم ــة وح ـ ـ ّـس الـفـكــاهــة

ّ
املتشدد في الغرب.
الخاص باليمني
ّ
ّ
آخ ــرون اعـتـبــروا أن «ري ــس» تخطى
الحدود ّ
مرة أخرى ،مقاربًا بسخرية
م ــرف ــوض ــة الـ ـح ــال ــة الـ ــرمـ ــزيـ ــة ال ـت ــي
يمثلها الصغير إيــان ،إضــافــة إلى
ّ
ق ــول بـعـضـهــم إن «ش ــارل ــي إي ـبــدو»
اسـتـحــالــت «مـنـبـرًا للتحريض على
العنف والقتل».
قبل القفز إلى تبني مواقف حاسمة
الكاريكاتور املثير للجدل،
تجاه هذا ّ
ال بد من التوقف عند بعض النقاط.

نـظـرًا إل ــى أس ـلــوب «شــارلــي إيـبــدو»
ً
ال ـ ـصـ ــادم عـ ـ ـ ــادة ،ر ُجـ ــح ك ـث ـي ــرون أن
يكون الهدف ّ
مما نشر هو السخرية
مـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادي ل ــاج ـئ ــن
ال ــذي ب ــرز ف ــي ال ـق ــارة ال ـع ـجــوز بعد
ّ
ّ
ويرجح ماكس
التحرشات األملانية.
موقع «فوكس» اإلخباري
فيشر في ّ
ُ
األم ـيــركــي ،أن ــه حــن ت ـعـ َـرض األمــور
ب ـ ــال ـ ـ ـ «ف ـ ـ ـجـ ـ ــاجـ ـ ــة» ال ـ ـت ـ ــي ح ـم ـل ـت ـه ــا
ّ
الرسمة ،فإن ذلك يبرز مدى بشاعة
ّ
املتطرفة تجاه الالجئني .هذا
اآلراء

أسلوب المجلة الفج أثار
ردود فعل كبيرة
األملــانـيــة ليلة رأس الـسـنــة ،ويحمل
ت ــوق ـي ــع م ــدي ــره ــا لـ ـ ــوران ســوري ـســو
املـ ـع ــروف ب ـ ـ «ري ـ ـ ــس» .ت ـحــت ع ـنــوان
«الجـ ـئ ــون» ،رأي ـن ــا رس ـمــا بــاألبـيــض
واألس ـ ـ ـ ـ ــود يـ ـض ــم صـ ـ ـ ــورة ص ـغ ـي ــرة
إليـ ــان ع ـلــى ال ـش ــاط ــئ ،إض ــاف ــة إلــى
رج ـ ـلـ ــن ي ـت ـم ـت ـع ــان بـ ــأنـ ــف خ ـن ــزي ــر
يــرك ـضــان وراء ام ــرأت ــن مــذعــورتــن
َ
ّ
التحرش بهما .في األعلى،
محاول ْي
يبرز ســؤال« :مــاذا كــان سيحدث لو
كبر إيالن الصغير؟» ،ليأتي الجواب
ّ
«متحسس مؤخرات في
في األسفل:
أملانيا».
«ش ــارل ــي ي ـجــب أن ت ــذه ــب ح ـيــث ال
ّ
يجرؤ اآلخرون ( )...يجب هز الناس
أحيانًا وإال فسيظلون في منطقتهم
اآلمـ ـن ــة» .ه ـكــذا ك ـتــب «ري ـ ــس» ف ــي 6
كانون الثاني (يناير) بعد عام على
االع ـت ــداء ال ــذي تـعــرضــت لــه مكاتب
املجلة في باريس.

ّ
املـ ــوقـ ــف ،تـ ـب ــن ــاه ك ــذل ــك ال ـص ـحــافــي
ف ــي ج ــري ــدة «ف ــاي ـن ــان ـش ــال تــاي ـمــز»،
كريستوفر تومبسون ،في ّ
رده على
إح ــدى امل ـغ ـ ّـردات عـلــى تــويـتــر .علمًا
ّ
ّ
الفجة
بــأن طريقة «شــارلــي إيـبــدو»
فــي الـتـعـلـيــق عـلــى ال ـت ـطـ ّـورات سبق
أن أث ــارت ردود فـعــل مـتـبــايـنــة ،كــان
آخ ــره ــا ف ــي ع ــدده ــا الـ ـص ــادر ف ــي 9
أيـلــول (سبتمبر) املــاضــي (األخـبــار
 )2015/9/15ويتمحور أيضًا حول
الالجئني.
ل ـك ــن إذا ك ــان ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة ت ـهــدف
إلــى السخرية مــن العنصرية تجاه
ال ـه ــارب ــن م ــن نـ ـي ــران الـ ـح ــروب إلــى
أوروب ـ ـ ــا ،ف ـهــل طــري ـقــة الـتـعـبـيــر عن
ذلـ ــك ك ــان ــت س ـل ـي ـمــة؟ س ـ ــؤال طــرحــه
ف ـ ـي ـ ـشـ ــر ،إل ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب صـ ـح ــافـ ـي ــن
وفنانني كثيرين حول العالم ،بينهم
الـ ّ
ـرســامــة واألس ـت ــاذة الجامعية في
التصميم ،جنى طرابلسي .الفنانة
الـلـبـنــانـيــة ن ـش ــرت تـ ـس ــاؤالت مهمة
على صفحتها الفايسبوكية أمس،
أبــرزهــا« :هــل إنــا أخــدم قضية أؤمن
ب ـه ــا ع ـن ــدم ــا أك ـ ـ ـ ّـرر صـ ـ ــورًا ن ـم ـط ـيــة،
ولـ ــو ك ــان ــت ذات م ـس ـتــويــات أخ ــرى
مـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــراء ة ،ول ـ ــو ك ــان ــت مـ ــن ب ــاب
السخرية؟ هل من السديد استغالل
مـ ــوت ط ـف ــل ك ــان ــت وس ــائ ــل اإلعـ ــام
قــد استباحته إلــى األقـصــى ،إلذاللــه
م ـي ـتــا ،وإذالل ـ ــه ف ــي ح ــال ن ـجــاتــه من
املوت؟ وهل تعتبر الكراهية املغطاة
ب ــال ـس ـخ ــري ـ ّـة وال ـ ـحـ ـ ّـريـ ــة أق ـ ــل خ ـط ـرًا
وأك ـث ــر ت ـحــض ـرًا م ــن الـعـنــف ال ـخــام؟
ً
وأخيرًا ،هل الرسمة أصال جميلة ،أو
منفذة جيدًا ،وطليعية ،ومضحكة،
ومؤثرة وذكية ومؤملة؟».
منذ االعـتــداء على «شــارلــي إيبدو»
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،ازداد ج ـم ـه ــور
«ش ــارل ــي إي ـب ــدو» بـطــريـقــة خـيــالـيــة،
واستقطبت قـ ً
ـراء جــددًا بعد معاناة
مالية كادت أن تقضي عليها .وربما
فــي ه ــذا اإلط ــار يـمـكــن فـهــم الــرسـمــة
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي أث ـ ـ ــارت ردود فـعــل
كـبـيــرة سـتــرفــع مـعـهــا ب ــا ش ــك عــدد
ّ
القراء!

zoom

وفشلت تجربة «الجزيرة» في أميركا
عبد الرحمن جاسم
هـ ـك ــذا بـ ـك ــل ه ـ ـ ــدوء ت ـ ـسـ ـ ّـرب ال ـخ ـب ــر:
ق ـ ـنـ ــاة «الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة أم ـ ـيـ ــركـ ــا» س ــوف
ت ــوق ــف ب ـث ـه ــا فـ ــي ن ـي ـس ــان (أبـ ــريـ ــل)
امل ـق ـبــل ،ب ـعــدمــا كــانــت ت ـضــم حــوالــى
 850م ــوظ ـف ــا .ال ـق ـن ــاة ال ـت ــي أم ـضــت
عــامــن فـقــط فــي الـفـضــاء األمـيــركــي،
سـتــوقــف بـثـهــا وف ـقــا لـلـتـقــريــر ال ــذي
أوردت ـ ــه «س ــي أن أن» أول مــن أمــس
ضـمــن صفحتها «أم ـ ــوال» فــي إطــار
تقريرها عن «املذكرة الداخلية» التي
مــررتـهــا الـقـنــاة عـبــر رئـيــس مجلس
إدارت ـه ــا آل آنـسـتــي .وكــانــت املــذكــرة
َّ
ت ـش ـي ــر بـ ــوضـ ــوح إل ـ ــى أن «نـ ـم ــوذج
ً
ال ـق ـنــاة االق ـت ـص ــادي» ل ــم ي ـعــد قــابــا
ل ــاس ـت ــدام ــة .وفـ ــي هـ ــذا ال ـك ـث ـيــر مــن
حرفة «الفذلكة» اإلعالمية ،فالقناة
لــم تــوضــح مــا هــو «ال ـن ـمــوذج» الــذي
قــدمـتــه أو مــا هــو ال ــذي أث ـبــت فشله
ف ـي ــه إذا كـ ــان ب ـب ـســاطــة «ن ـم ــوذج ــا»
حتى .وكــان عـ ٌ
ـدد من موظفي القناة
املـ ـع ــروف ــة أم ـي ــرك ـي ــا ب ــاس ــم AJAM
ق ــد أوردوا ع ـب ــر م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
اإلل ـك ـتــرونــي (وت ـحــدي ـدًا تـ ّـويـتــر كــآل
فيلشي) الخبر ،مؤكدين أنه يحصل
قبل أن تظهر «املــذكــرة» إلــى العلن،
ثم يليها بيان القناة عن املوضوع،

ّ
م ـش ـي ــرة إلـ ــى أنـ ـه ــا س ـت ــوس ــع ن ـطــاق
خ ــدم ــات ـه ــا ال ــرق ـم ـي ــة فـ ــي الـ ــواليـ ــات
املتحدة.
ظهرت «الجزيرة أميركا» إلــى العلن
فــي  20آب (أغـسـطــس)  ،2013بعدما
اش ـتــرت شـبـكــة «ال ـج ــزي ــرة» القطرية
قـ ـن ــاة  Currentمـ ــن ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس
األمـ ـي ــرك ــي األسـ ـب ــق آل غـ ــور بـمـبـلـ ٍـغ
طائل هو  500مليون دوالر .وحاولت
نجوم المعني من الوسط
استقطاب
ٍ
اإلع ـ ــام ـ ــي األم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ـث ــل كــاي ـتــي
أوب ــراي ــن (رئـيـســة الـقـنــاة الـتــي كانت
فــي «إي .ب ــي .س ــي» ســابـقــا) وران ــدل
بينكستون (س ــي .ب ــي .أس) ،وجــون
ستيغنتلر (أن بي ســي) ،وأنطونيو
م ــورا (إي بــي س ــي) ،وراش ـي ــل كيري
(سـ ـ ـ ــي أن أن) ،وطـ ـ ــونـ ـ ــي هـ ــاريـ ــس
(«ال ـج ــزي ــرة» اإلنـكـلـيــزيــة و«سـ ــي .أن.
أن» أيضًا) .بــرزت القناة أميركيًا من
خالل تقريرين مهمني أعدتهما :األول
هــو وثــائـقــي فــي ستة أج ــزاء يتناول
الفقر في أميركا وسميHard Earned
وح ــاز جــائــزة «دو بــوانــت» املعروفة
ال ـتــي تـقـ ّـدمـهــا «جــامـعــة كــولــومـبـيــا».
والـ ـث ــان ــي ه ــو ( The Dark Sideأو
الجانب املظلم) الذي يتناول فضيحة
ت ـن ــاول بـعــض الــاع ـبــن الــريــاضـيــن
للمنشطات .هــذه النجاحات لم تكن

ً
ّ
«تطور» القناة على
فعليًا دليال على
صعيد «املتابعة» .ووفقًا ملقالة وردت
في صحيفة «واشنطن بوست» ،يقول
كاتبها بول فرحي إن القناة واسمها
ّ
العربي ذكرا املشاهد األميركي كثيرًا
بالقناة األصلية في قطر التي ترتبط
ب ــال ـع ــداء لــأم ـيــرك ـيــن وال ـف ـي ــدي ــوات
الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـن ـش ــره ــا «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة»،
وك ــان ــت ال ـق ـنــاة األم (أي «ال ـج ــزيــرة»
ً
أوال ب ــأول .كــل هــذا
الـقـطــريــة)
تبثها ً
َّ
ّ
ليعد مشكلة حقيقية لــو أن
لــم يكن
َّ
نسبة املشاهدة كانت مرتفعة ،إذ إن
الـتـلـفــزيــون فــي أمـيــركــا قــائـ ٌـم أســاســا

لم تستطع حجز مكان
أساسي بين موزعي الكيبل
على لعبة املـشــاهــدة ونسبتها .فأي
قناة ال تحوز نسبة مشاهدة مرتفعة
ت ـت ـحــول ش ـي ـئــا فـشـيـئــا إلـ ــى «تـكـمـلــةٍ
لـلـصــورة» ال أكـثــر وال أق ــل .وبحسب
تقرير لـ( Nielsen rating serviceشركة
ٍ
لقياس نسبة املتابعة التلفزيونية)
َّ
فإن القناة كانت تجتذب قرابة 34000
ً
لـ ـي ــا و 24000ن ـ ـهـ ــارًا .ل ـك ــن ال ـطــامــة
َّ
أوردت
ا َّل ـك ـبــرى أن ال ـشــركــة نـفـسـهــا
ً
أن ــه فــي بعض األي ــام لــم تكن «نسبة

املشاهدة تذكر» كي تتم «متابعتها»
وإعطاء تقرير بشأنها.
فــي ال ـبــدايــة ،ك ــان ال ـهــدف مــن إنـشــاء
القناة منافسة القنوات األميركية كالـ
«سي .أن .أن» ،و«فوكس نيوز» ،و«أم.
أس .أن .بــي .ســي» فــي عقرها دارهــا
وبـ ــن ج ـم ـه ــوره ــا .إال أن ك ـث ـي ـرًا من
األم ــور لعبت دورًا كبيرًا فــي إفشال
ً
هــذا املخطط .أوال ،فشلت القناة في
أن تـحـجــز ل ـهــا م ـكــانــا أســاس ـيــا بني
موزعي الكيبل في أميركا .هذا األمر
أف ـق ــده ــا ك ـث ـي ـرًا م ــن ح ـض ــوره ــا لــدى
ً
املشاهد الـعــادي ،فظلت بعيدة عنه.
ثانيًا ،كــان لغياب بــرامــج القناة عن
اإلن ـت ــرن ــت أثـ ــر «ق ــات ــل» ع ـل ـي ـهــا ،ذلــك
أن االت ـف ــاق ـي ــات ال ـت ــي اضـ ـط ــرت إلــى
توقيعها مــع مــوزعــي الكيبل كانت
ت ـت ـض ـمــن بـ ـنـ ـدًا ي ـم ـن ـع ـهــا م ــن ع ــرض
ب ــرام ـج ـه ــا (أو م ـق ــاط ــع م ـن ـه ــا) عـلــى
ال ـش ـب ـكــة ال ـع ـن ـك ـبــوت ـيــة .ويـ ـ ــورد راي
ســواريــز ال ــذي يـقـ ّـدم بــرنــامــج Inside
« :Storyلـطــاملــا ســألـنــي ال ـنــاس كيف
ي ـم ـك ـن ـهــم م ـت ــاب ـع ــة الـ ـب ــرن ــام ــج عـلــى
اإلنـ ـت ــرن ــت ،أو ع ـلــى األق ـ ــل م ـشــاهــدة
مقطع منه؟ كانت إجابتنا الوحيدة
ه ــي أن ه ــذه األش ـي ــاء غـيــر مـتــوافــرة
لـلـنـشــر» .ثــالـثــا ،ب ــدت تـقــاريــر القناة
ووثــائ ـق ـيــات ـهــا وح ـت ــى ت ـلــك ال ـفــائــزة

بجوائز (مـثــل  Hard Earnedأو The
ً
 )Dark Sideتدخال في ما ال يعنيها،
إذ «مل ــاذا يريد املشاهد األميركي أن
يـشــاهــد تـقــريـرًا عــن الـفـقــر األمـيــركــي
م ـ ــن قـ ـ ـن ـ ــا ٍة غ ــريـ ـب ــة عـ ـ ـن ـ ــه؟» ب ـح ـســب
ـام لــأس ـتــاذ ف ــي «جــام ـعــة ج ــورج
كـ ـ ٍ
واشـ ـنـ ـط ــن» ج ـ ــورج س ـن ـس ــو .راب ـع ــا،
ي ـب ــدو أن أزم ـ ــة أس ـع ــار ال ـب ـت ــرول قد
وصـلــت فعليًا إل ــى ال ـ ــذروة ،لــذلــك لم
ي ـكــن غــري ـبــا ال ـب ـتــة أن تـغـلــق ال ـق ـنــاة
للمزيد من الخسائر
أبوابها تجنبًا
ٍ
املادية الضخمة.
فـ ـ ــي الـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــام ،ي ـ ــأت ـ ــي ك ـ ـ ــام أن ـ ـ ــدرو
هـ ـ ــايـ ـ ــورد (رئـ ـ ـي ـ ــس أس ـ ـبـ ــق ألخـ ـب ــار
«سـ ــي .ب ــي .أس» األم ـي ــرك ـي ــة) ال ــذي
قــالــه ل ـ «نـيــويــورك تــايـمــز» ،ليوضح
الـصــورة بشكل كــامــل :واجـهــت قناة
«ال ـج ــزي ــرة أم ـي ــرك ــا» م ـنــذ بــدايــاتـهــا
صـ ـ ــراعـ ـ ــا خ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـرًا ،إذ إن ال ـب ـي ـئ ــة
اإلخبارية األميركية مشبعة تمامًا،
والــاع ـبــن ه ـنــاك ك ـبــار (ف ــي إش ــارة
م ـنــه إل ــى «سـ ــي .أن .أن» ،و«فــوكــس
ن ـي ــوز» ،و«أم .أس .أن .ب ــي .س ــي)»،
مضيفًا« :لم يكن العالم بحاجة إلى
قـنــا ٍة إخـبــاريــة جــديــدة فــي الــواليــات
املتحدة األميركية ،ولــو أنهم قالوا
َّ
بأنهم سـيــوردون قصصًا وأخـبــارًا،
مهارات أعلى».
مستخدمني
ٍ

