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الربيع الوهابي

اإلعالم السعودي :عاصفة الهستيريا مستمرة
مريم عبد الله
ي ـب ــدو أن ال ش ــيء س ـيــوقــف املــاكـيـنــة
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ــن تـعـبـئــة
الـ ـفـ ـض ــاء ال ـ ـعـ ــام ب ـ ـمـ ــادة مـ ـغ ــرق ــة فــي
امل ــذه ـب ـي ــة وال ـط ــائ ـف ـي ــة وال ـع ـن ـصــريــة
تـ ـج ــاه ك ــل م ــن ي ــرف ــض ح ــرب ـه ــا عـلــى
الـيـمــن .ه ـكــذا ،منحت جــوقــة ضخمة
ّ
الكتاب واملفكرين وحتى ّ
مقدمي
من
ب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج ي ـ ــوت ـ ـي ـ ــوب ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ض ـم ـن ــت
ً
استقالال رمزيًا قبل «عاصفة الحزم»،
بطاقة خـضــراء للدفع بكل الوسائل
إلى إعادة بلورة ذاكرة مؤيدة لكل ما
تنتجه املشيخة النفطية .ال ضحايا
ّ
ف ــي ال ـي ـم ــن ،ف ـك ــل «مـ ــن نـقـصـفـهــم هم
م ــن امل ـس ـل ـحــن وت ــاب ـع ــن لـلـحــوثـيــن
واملـ ـ ـش ـ ــروع اإلي ـ ــران ـ ــي ف ــي امل ـن ـط ـقــة».
وم ــن ي ــرف ــض ت ـلــك ال ــرواي ــة سـيـجــري
اس ـت ـح ـضــاره ف ــي حـفـلــة الـهـسـتـيــريــا
اإلعالمية والتصويب عليه بكل ما ال
ّ
تصوره من بدائية في قاموس
يمكن
السلطة الرابعة املحكومة سعوديًا.
اإلعالميان السعوديان وليد وخالد
الفراج توليا مهمة الترويج للحرب،
م ـع ـت ـمــديــن ع ـل ــى ش ـهــرت ـه ـمــا ك ــل فــي
م ـج ــال ــه ومـ ـنـ ـب ــره اإلع ـ ــام ـ ــي .يـعـطــي
ول ـيــد ال ـف ــراج م ـق ـ ّـدم بــرنــامــج «أك ـشــن
يــا دوري» الرياضي على قناة ،mbc
ً
م ـث ــاال ب ــات يـتـســابــق عـلـيــه إعــامـيــو
ّ
ال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي ف ــي م ــن س ـي ـقــدم
ّ
الوالء والطاعة والتغزل بسيف الحزم
املرفوع على أفقر بلد عربي .هو الذي
خـ ّـصــص حـلـقــات عـ ـ ّـدة م ــن بــرنــامـجــه
ّ
لبث دعايات منتشية وأغنيات وآراء
مـ ّ
ـؤيــدة لـلـعــدوان على الـيـمــن .شقيقه
ّ
خ ــال ــد الـ ـف ــراج م ـعــد ومـ ـق ــدم بــرنــامــج
«نــص الجبهة» على قناة «صاحي»
ال ـيــوت ـيــوب ـيــة ،ألـ ــزم نـفـســه ال ـ ـ ّ
ـرد على
خـطــاب الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه الــذي
هاجم الحرب السعودية على اليمن.
ال ـح ـل ـق ــة ال ـ ـ ــ 17م ــن امل ــوس ــم ال ـثــانــي
ل ــ«نــص الـجـبـهــة» ال ـتــي أط ـلــق عليها
ع ـن ــوان «حـ ــزب ال ـج ـب ـهــة» ف ــي إش ــارة
إلـ ــى «حـ ـ ــزب الـ ـل ــه» ( 3مـ ــايـ ــو) ،ب ــدأت

(كارلوس لطوف ــ البرازيل)

ّ
يسجل انتقال
عبر تصوير غرافيكي
الـفــراج مــن جـ ّـدة إلــى اليمن على وقع
م ــوس ـي ـق ــى ج ـي ـمــس بـ ــونـ ــد .م ـحــاكــاة
ـدو أن ـهــا فشلت
بــونــد ال ـس ـعــوديــة ت ـبـ َ
للوهلة األولى حني ُيكشف من طريق
ّ
مسلحني حوثيني .السخرية ستكون
باللهجة اليمنية .سيطلب املسلحون
من الفراج كلمة ّ
سر للكشف عن الجهة
الـتــي يعمل لـهــا .لــم تـكــن تـلــك الكلمة
سوى قبضة من القات يضعها الفراج
ف ــي فـ ـم ــه .ط ـب ـع ــا ،س ـي ـع ـت ـمــد الـ ـغ ــازي
السعودي على «الـغـبــاء» اليمني في
تسطيح يخلو من الفكاهة ،وسيصور
اختالف املسلحني في كونه إيرانيًا أو
من الجنوب التابع لعبد ربه منصور
لينجح في اإلفالت من الفخ!
في الدقيقة  ،51ينتقل الفراج الذكي
وال ــوسـ ـي ــم وصـ ــاحـ ــب ال ـف ـك ــاه ــة إل ــى
الحديث عن شخصية «أبو علي» .لم

هنا دمشق

«عناية مشددة» في ِشباك
الرقابة السورية
دمشق  -محمد األزن
علمت «األخ ـبــار» مــن مـصــادر خاصة
ّ
أن ل ـج ــان امل ـش ــاه ــدة ف ــي ال ـت ـل ـفــزيــون
ّ
السوري أصدرت قرارًا مبدئيًا بحظر
عـ ـ ــرض م ـس ـل ـس ــل «عـ ـن ــاي ــة م ـ ـشـ ــددة»
(تأليف علي وجيه ويــامــن الحجلي،
إخ ــراج أحمد إبراهيم أحـمــد ،وإنتاج
شركة «قبنض») داخل سوريا .القرار
يعني أن املـشــاهــد ال ـســوري لــن يكون
ع ـلــى م ــوع ـ ٍـد ع ـلــى ش ــاش ــات ــه املـحـلـيــة
م ــع ع ـمـ ٍـل ي ـح ــاول بـمــوضــوعـيــة رصــد
ّ
ي ــوم ـ ّـي ــات املـ ــواطـ ــن ف ــي ظ ـ ــل الـ ـح ــرب،
ومـ ــا آلـ ــت إل ـي ــه ُب ـن ـيــة س ــوري ــا حــالـيــا،
ج ـ ّـراء ص ــراع دم ـ ّ
ـوي ألـقــى أبـنــاء البلد
ال ــواح ــد ف ــي ٍ ّ
دوام ـ ــة ت ـبــدو ب ــا نـهــايــة.
ّ
ـات
ي ـ ّص ــور ال ـع ـمــل ال ــدرام ــي شـخـصـيـ ٍ
ت ــت ـس ــم ب ـم ـط ـلــق ال ـع ـن ــف ،وال ــدم ــوي ــة،
واالنتهازية ،والالإنسانية .كما يفرد
ً
مـســاحــة لقصص الـحــب ،والـتـحـ ّـوالت
فـ ــي الـ ـع ــاق ــات ال ـع ــائ ـل ـي ــة ،وأوض ـ ـ ــاع
الـ ـن ــازح ــن ،ل ـي ــدع ــو ل ـل ـم ـصــال ـحــة فــي
نـهــايــة امل ـط ــاف .ق ــرار ال ـل ـجــان يـضــرب
بعرض الحائط جهودًا كبيرة بذلها
ع ـشــرات األش ـخ ــاص لـعــامــن تقريبًا،
اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن االشـ ـتـ ـغ ــال ع ـل ــى ال ـن ـ ّـص،
ً
وصـ ــوال إل ــى امل ـخ ــاض الـعـسـيــر ال ــذي

واج ـه ــه ف ــي رق ــاب ــة ال ـن ـصــوص وســط
«االرت ـ ـهـ ــان
االت ـ ـهـ ــامـ ــات الـ ـج ــاه ــزة بـ ـ ـ ّ
ألج ـ ـ ـنـ ـ ــدات خ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة» ،خ ـ ــف ـ ــف مــن
وطأتها التجاوب مع اشتراط إجــازة
الـتـصــويــر بـتـعــديــل الـسـيـنــاريــو وفقًا
ّ
لــرؤيــة «الــرقـيــب» املرحلية ثــم تخطي

لجان المشاهدة في
التلفزيون الوطني
حظرت عرض المسلسل

صعوبات كبيرة واجهها فريق «عناية
ٍ
مشددة» اللتقاط مشاهد خطيرة في
م ـنــاطــق ســاخ ـنــة ف ــي م ـح ـيــط دمـشــق
وعـ ـل ــى خـ ـط ــوط ال ـ ـت ـ ـمـ ــاس ،ك ــأط ــراف
ّ
داريـ ـ ــا ،والـ ـق ــدم ،وب ـســاتــن صـحـنــايــا،
كما شرح املخرج أحمد إبراهيم أحمد
سابقًا ل ـ «األخ ـبــار» (.)2014 /10/11
جاء قرار لجان املشاهدة بمنع عرض

تكن تلك الشخصية سوى نصرالله.
لبس ّ
املقدم السعودي عمامة سوداء،
ّ
ُمطلقًا صيحات طفولية تنبئ بوالدة
نصرالله في ستينيات القرن املاضي،
لـيـخــرج فــي املـشـهــد الـتــالــي بحركات
ه ـس ـت ـي ــري ــة ت ـ ـصـ ـ ّـور م ــرح ـل ــة دراس ـ ــة
نصرالله الدينية في النجف العراقية.
ف ـ ــورًا ،سـيـتـطــرق الـ ـف ــراج ف ــي الـحـلـقــة
التي تجاوزت  400ألف مشاهدة عبر
ّ
شعبية
يوتيوب خالل أيام قليلة ،إلى
نـصــرالـلــه وجماهيريته ّ املـتـصــاعــدة.
ً
س ـيــدخــل الـ ـف ــراج م ـت ـمــثــا بضحيته
السياسية على وقع هتاف الجماهير.
ي ـ ـحـ ـ ّـيـ ــي ج ـ ـم ـ ـهـ ــوره وفـ ـ ـ ــي ال ـخ ـل ـف ـي ــة
ي ـظ ـهــر ع ـل ــم الـ ـح ــزب ال ـل ـب ـن ــان ــي ،لـكــن
السيد امل ـعــروف ببالغته وفصاحته
الخطابية ،لــن يـقــول شيئًا فــي ُعــرف
الفراج ،هو فقط «سينبح»! وكل ذلك
بمرافقة حــركــات وإش ــارات كوميدية

الـعـمــل داخ ــل ال ـب ــاد ،وف ــق مــا كشفت
ـام
م ـص ــادر لـ ـ «األخـ ـب ــار» « ّب ـعــد ان ـق ـسـ ٍ
املترددين بإجازة
كبير في اللجنة بني
ال ـعــرض ،واملـتـشــدديــن بمنعه» .هكذا
انـتـصــرت مبدئيًا إرادة الـفــريــق الــذي
دف ــع بــاتـجــاه الـحـظــر ،مــا ُيـعـيــد أســرة
«عـنــايــة م ـش ــددة» إل ــى نقطة الـبــدايــة،
ُ
بحثًا عــن حـلــول ربـمــا تـفـلــح فــي ثني
ّ
ّ
ال ـل ـج ـنــة ع ــن قـ ــرارهـ ــا .ق ـض ــي ــة ت ـش ــدد
الرقابة في التلفزيون السوري ليست
ج ــدي ــدة ،وآل ـيــات ـهــا وم ـعــاي ـيــرهــا غير
الــواض ـحــة وال ـغــارقــة فــي الـتـفـسـيــرات
ّ
الشخصية ،واإلج ــازة على مستويي
الـنـصــوص واملـشــاهــدة ت ــزداد تعقيدًا
وض ـبــابـ ّـيــة خ ــال ال ـس ـن ــوات األخ ـيــرة
ع ـلــى وق ــع إرب ــاك ــات الـ ـح ــرب .وت ـعــود
تلك القضية إلــى الواجهة بني الفينة
واألخــرى ،خصوصًا مع قرب انطالقة
م ــوس ــم ال ـع ــرض الــرم ـضــانــي ك ــل عــام
ّ
السورية
ليضيق األفــق أمــام الــدرامــا
(األخـ ـ ـب ـ ــار  .)2014 /6/26م ــا ح ــدث
مــع مسلسل «عـنــايــة م ـشــددة» ،يشير
م ـجــددًا إل ــى أن درامـ ــا ســوريــا ليست
ً
ّ
محاصرة من املحطات العربية فقط،
بل ّ
تهددها رقابة التلفزيون السوري.
ّ
هذه الرقابة ذاتها التي يتسع صدرها
ـال تـ ـج ــاري ــة ،ت ـل ـع ــب ع ـل ــى وت ــر
ألعـ ـ ـم ـ ـ ٍ
استثارة الغرائز ،وال تجد ضيرًا في
أعمال على الشاشات الوطنية
تمرير
ٍ
تـبـقــي تــاريــخ ال ـشــام أس ـي ـرًا لـلـشـ ّـروال
والـ ـ ـش ـ ــوارب وال ـح ــرم ـل ــك ،ط ــامل ــا أن ـه ــا
ّ
تراعي موانع شكلية فرضتها تتعلق
بمقتضيات الظرف السياسي الراهن
بصرف النظر عن جوهر الطرح الذي
ّ
غارق
مجتمع دمشقي
يكرس صــورة
ٍ
ٍ
ّ
في التخلف وثرثرة النساء ومناكفات
«الضراير».

ساقطة ّفي عرف املحارب اإلعالمي.
ل ــن ي ـت ــوق ــف امل ـ ـقـ ـ ّـدم الـ ـسـ ـع ــودي هـنــا
ع ـ ــن ت ـح ـص ـي ــل نـ ـق ــاط ــه ال ـه ـج ــوم ـي ــة
ض ـ ّـد ن ـصــرال ـلــه .سـيـتــوقــف عـنــد عــدد
املــرات التي ذكــر فيها نصرالله كلمة
ال ـس ـعــودي ــة ف ــي خ ـطــابــه الـتـضــامـنــي

ّ
الفراج حلقة «نص
خالد
م
قد
الجبهة» ّ
للرد على كالم نصرالله
ً
مع اليمن ،وصــوال إلى توجيه سؤال
امل ــاكـ ـيـ ـن ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ال ـ ـتـ ــي ب ـ ـ ـ ّـررت
للعدوان األخير على اليمن «هل أنت
عربي أم فارسي؟» ،مستعينًا بمقاطع
من برنامج توفيق عكاشة على قناة
«ال ـف ــراع ــن» يـهــاجــم فـيـهــا نـصــرالـلــه.
وطــالــب ال ـفــراج ،نصرالله بــالـ ّ
ـرد على

سؤال عكاشة عن جنسيته املفترضة.
فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـ ـح ـ ــرب ،لـ ــن تـ ـك ــون ه ـنــاك
اس ـت ـث ـن ــاءات بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى اإلعـ ــام
السعودي املـ ّ
ـوجــه .تصل حلقة «نص
ال ـج ـب ـهــة» ال ـيــوت ـيــوب ـيــة إلـ ــى ال ـس ــؤال
املـنـتـظــر .يـنـظــر ال ـف ــراج إل ــى الـشــاشــة
ّ
موجهًا سؤاله إلى نصرالله« :ما هي
مـشـكـلـتــك م ــع ه ــذه الـ ـح ــرب؟» .اخـتــار
الفراج إجابة موجزة لنصرالله نفى
ف ـي ـهــا ت ـف ــوي ــض الـ ـع ــرب إلـ ــى ال ـن ـظــام
ال ـس ـعــودي ش ـ ّـن ح ــرب بــاس ـمــه ،لـيـ ّ
ـرد
ّ
بأن أحدًا لم ّ
يفوض إليه
عليه الفراج ّ
أيـضــا ال ـتــدخــل فــي س ــوري ــا ،مختتمًا
ذلــك بمقطع لفيصل القاسم عن دور
الـحــزب فــي الـحــرب الــدائــرة منذ أكثر
من أربع سنوات.
ّ
«ال ـك ــل معنا فــي ه ــذه ال ـح ــرب» ُيعلن
الفراج ،فيما على نصرالله أن يذهب
ـرانـ ــه م ـنــذ
لـ ـتـ ـح ــري ــر ف ـل ـس ـط ــن «ج ـ ـيـ ـ ّ
توقع ّ
املقدم
عقود» على حد تعبيره.
فقدان نصرالله للمعجبني بتاريخه
النضالي ضـ ّـد االحتالل االسرائيلي،
س ــاخـ ـرًا م ــن ح ـي ــازت ــه إعـ ـج ــاب هـيـفــا
وه ـ ـبـ ــي امل ـ ـ ـ ّ
ـؤي ـ ـ ــدة ل ـ ــه ال ـ ـتـ ــي ص ـن ـعــت
ش ـه ــرت ـه ــا وث ــروتـ ـه ــا ع ـب ــر ال ـق ـن ــوات
وال ـج ـم ـهــور ال ـس ـع ــودي والـخـلـيـجــي.
وبــالـطــريـقــة ال ـس ـعــوديــة الـقــديـمــة في
م ـنــح األعـ ـطـ ـي ــات ،ي ـط ـلــب الـ ـف ــراج من
الـ ـسـ ـي ــد ق ـ ـبـ ــول م ـن ـح ــة رج ـ ــل أعـ ـم ــال
سـعــودي عــرض عليه مبلغًا يفوق 5
ماليني دوالر وعمرة في مكةّ ،
مهددًا
ّ
ـطــن ،أن ــه ّ
أي ن ـصــرال ـلــه لن
بـشـكــل م ـبـ
يخرج ُمعافى من اململكة.
وأن ـه ــى خــالــد حـلـقـتــه ب ـس ــؤال مـعـ ّـدي
الحلقة ،عما سيحدث لــه حــال سفره
إلـ ــى ل ـب ـنــان ف ــي امل ـق ــاب ــل .ف ــي ال ـح ــال،
ي ـن ـت ـقــل امل ـش ـه ــد األخـ ـي ــر  -اإلجـ ــابـ ــة -
إلــى لحظة وص ــول ال ـفــراج إلــى مطار
َ
بيروت ،حيث ُ
سيختطف في ّضاحية
ب ـي ــروت ال ـج ـنــوب ـيــة ،وس ـي ـحــقــق معه
أم ـ ــن ح ـ ــزب الـ ـل ــه ش ـخ ـص ـي ــا ،مـقـنـعــا
إيــاه تحت التعذيب بــأن حزبه حزب
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،ه ــاتـ ـف ــا بـ ــاملـ ــوت ألم ـي ــرك ــا
وإسرائيل ولخالد الفراج!

