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الحادثة التي شهدها موسم الحج هذا العام لم يسبق أن حصلت منذ أكثر من  25عامًا! ّ
شرعت
المأساة الباب على الصراع السياسي واإلعالمي مجددًا ،واحتدمت المواقف التصعيدية حتى وصلت
الى درك مذهبي مخيف

كارثة منى توقظ وحوش المذهبية في اإلعالم
زينب حاوي
وال امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــع
لـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدأ األقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ً
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ـ ـ ـ ـ س ـع ــودي ــة ك ــان ــت أو
إي ــران ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ ع ــن ض ــخ م ـن ـس ــوب ع ــال
م ـ ــن االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات املـ ـتـ ـب ــادل ــة ب ـش ــأن
حادثة مشعر «منى» منذ الخميس
املـ ــاضـ ــي ،أي ت ــاري ــخ ح ــادث ــة وف ــاة
أكثر من  700شخص من جنسيات
مختلفة ،أغلبهم أفــارقــة وإيرانيون
وم ـغــاربــة بـسـبــب ال ـتــدافــع الـشــديــد.
ه ــذه الـحــادثــة الـتــي شـهــدهــا موسم
ال ـ ـحـ ــج ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،ل ـ ــم يـ ـسـ ـب ــق أن
حصلت منذ أكثر من  25عامًا .لذا،
ش ـ ّـرع ــت ه ــذه امل ــأس ــاة ب ــاب ال ـصــراع
ال ـس ـيــاســي واإلع ــام ــي م ـج ــددًا بني
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة وإيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،واحـ ـت ــدم ــت
امل ــواق ــف الـتـصـعـيــديــة مــن الـطــرفــن،
حتى وصلت في الكثير من األحيان
الى درك مذهبي مخيف ،وخصوصًا
من املنابر الخليجية.
اإلع ــام ال ـس ـعــودي مــا لـبــث أن عـ ّـمــم
روايـ ــة واحـ ــدة فــي إل ـقــاء املـســؤولـيــة
على الحجاج اإليرانيني عبر االدعاء
بأنهم خالفوا تعليمات «التفويج»،
وبـ ــأن جـ ــزءًا مـنـهــم ق ــد ارتـ ـ ّـد عكسيًا
ف ــي ش ـ ـ ّـارع  204ال ـض ـي ــق ف ــي م ـنــى.
وفيما فندت هذه الرواية بالصوت
والـ ـص ــورة ع ـلــى ش ــاش ــة «ال ـعــرب ـيــة»
يوم السبت املاضي ،كانت صحيفة
«سـ ـب ــق» ال ـس ـع ــودي ــة ت ـس ـت ـغــل ه ــذه
املـ ــأسـ ــاة ل ـت ـص ـف ـيــة ح ـس ــاب ــات ـه ــا مــع
إي ــران .الصحيفة قـفــزت عــن الحدث
وراحت تفتح ما سمته «ملفًا أسود
لـطـهــران» ،وتحدثت عــن «تـجــاوزات
إي ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة عـ ـ ـب ـ ــر ح ـ ـ ـمـ ـ ــات ت ـ ــروي ـ ــج
ل ـل ـثــورة اإلس ــام ـي ــة ب ــن ال ـح ـجــاج»!
ّ
ّ
وادعـ ــت ب ــأن إي ــران تـسـتـغــل مناسك
الـحــج «ملـحــاولــة يــائـســة الستقطاب
املسلمني الوافدين للحج من الــدول
ال ـعــرب ـيــة واألف ــري ـق ـي ــة» .وب ـعــد ســرد
هـ ــذه االت ـ ـهـ ــامـ ــات ،وجـ ـه ــت «س ـب ــق»

سـهــامـهــا سـيــاسـيــا ه ــذه امل ــرة ،وفــي
رب ــط غــريــب ع ـج ـيــب ،إذ ّ
رج ـح ــت أن
تكون الحادثة مرتبطة بما وصفته
ّ
«ال ـ ـ ـغـ ـ ــل اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي» م ـ ــن نـ ـج ــاح ــات
«امل ـق ــاوم ــة ال ـي ـم ـن ـيــة» ف ــي مـعــركـتـهــا
ضد «الحوثيني أذناب إيران».
وبـ ـع ــد ف ـت ــح ال ـس ـع ــودي ــة وأب ــواقـ ـه ــا
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى إي ـ ـ ـ ــران،
واستغاللها لهذه الحادثة للتشفي
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،ك ــان ــت ت ـ ـسـ ــاؤالت ع ــدة
ت ـطــرح نـفـسـهــا ح ــول ه ــذه امل ـج ــزرة،
وبـ ـخ ــاص ــة م ـ ــع رفـ ـ ــض ال ـس ـع ــودي ــة
ألي ج ـه ــة إج ـ ــراء ت ـح ـق ـيــق م ـيــدانــي
قضائي في ما حدث ،وحصره فقط
بــال ـس ـل ـطــات ال ـس ـع ــودي ــة املـخـتـصــة،
وعرقلة وصول البعثة اإليرانية الى
أراضي اململكة .األسئلة اختصرتها
قناة «امليادين» يوم السبت املاضي.
ف ـقــد أوردت ع ـلــى مــوقـعـهــا تعقيبًا
على فاجعة «مـنــى» سلسلة أسئلة
مــن ضمنها مــوضــوع «املـفـقــوديــن»
وك ـ ـيـ ــف ي ـس ـت ـح ـي ــل اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ه ــذا

امل ـ ـص ـ ـط ـ ـلـ ــح ف ـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة م ـ ـحـ ــددة
ج ـغ ــراف ـي ــا وزم ـن ـي ــا .ال ـت ـق ــري ــر أض ــاء
أيـضــا على عــدد مــن الدبلوماسيني
واملـســؤولــن اإليــرانـيــن املــوجــوديــن
ف ــي ت ـلــك الـبـقـعــة وع ـل ــى غ ـيــرهــم من
املدنيني الذين لم تعرف بعد أماكن
وج ـ ــوده ـ ــم وإل ـ ـ ــى أي م ـس ـت ـش ـف ـيــات
نقلوا.
ه ـ ـ ـ ــذه األس ـ ـئ ـ ـل ـ ــة وسـ ـ ـ ــواهـ ـ ـ ــا ك ــان ــت
حاضرة أيضًا على املنابر اإلعالمية

جريدة «سبق»
السعودية تحدثت عن
«حمالت ترويج للثورة
اإلسالمية بين الحجاج»!

اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي كـ ـ ـ ــررت الـ ـشـ ـك ــوك
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،وفـ ـتـ ـح ــت بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ب ــاب ــا
لـلـمـســاء لــة ول ــات ـه ــام ب ــ»الــام ـبــاالة
وغياب اإلدارة الرشيدة» للسعودية.
تـ ـق ــري ــر ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «م ـ ـ ــا يـ ـضـ ـم ــره آل
س ـع ــود ل ـض ـيــوف ال ــرح ـم ــن» عــرضــه
املــوقــع اإللـكـتــرونــي لقناة «الـعــالــم»،
ّ
وذكر بالحوادث السابقة في مواسم
الحج .وخلص الى ضــرورة توسيع
دف ــة تـنـظـيــم ال ـحــج لـتـشـمــل «رعــايــة
إســامـيــة» بـعــد «ع ـجــز» املـمـلـكــة عن
ّ
القيام بواجباتها .والــافــت هنا أن
هذا التقرير كتبه الباحث السعودي
ح ـس ــن الـ ـعـ ـم ــري .األم ـ ـ ــر ن ـف ـس ــه ق ــام
ب ــه اإلع ـ ـ ــام الـ ـسـ ـع ــودي ل ـك ــن بـجـهــة
مـعــاكـســة ،إذ اسـتـعــان ب ــرأي إيــرانــي
عبر االتـكــاء على رأي رئيس مكتب
هــاشــم رفسنجاني محمد هاشمي
ل ـل ــدف ــاع ع ــن ال ـس ـع ــودي ــة وضـ ـ ــرورة
الـ ـت ــروي ق ـبــل إطـ ــاق ال ـح ـكــم عليها
في حديثه مع موقع «العربية» يوم
السبت املاضي.

أحالم في «المتاهة»
تفتتح املغنية اإلماراتية أحالم
(الصورة) الليلة ( )21:30الحلقة األولى
من برنامج «املتاهة» الذي تقدمه وفاء
الكيالني على قناتي  mbc1و«mbc
مصر» .فما الجديد الذي ستكشفه

اعتداء على إعالميين
مصريين

قيد التحضير

«متل القمر» مسلسل لبناني ...مكسيكي!
فــي التسعينيات مــن الـقــرن املاضي،
كانت املسلسالت املكسيكية وحدها
الطاغية على الـشــاشــات اللبنانية،
عـ ـل ــى غ ـ ـ ـ ــرار «مـ ـ ــاريـ ـ ــا اب ـ ـنـ ــة الـ ـح ــي»
ً
و«الفقراء أيضًا يبكون» ،وصوال إلى
«ماريمار» ( ،)Marimarوغالبية تلك
األعمال ّ
كرست اسم املغنية واملمثلة
سـيـكـيــة تــال ـيــا وجـعـلـتـهــا نجمة
املـكـ ّ
الـصــف األول مــن دون مـنــافــس .لكن
تلك املوجة من املشاريع التلفزيونية
ل ــم ت ـص ـمــد ك ـث ـي ـرًا وع ــرف ــت م ـطـ ّـبــات
كـثـيــرة بسبب الـتـطـ ّـور الـحــاصــل في
عالم صناعة الدارما.
ق ـبــل خ ـمــس سـ ـن ــوات ،جـ ــاءت مــوجــة
املـ ـسـ ـلـ ـس ــات الـ ـت ــركـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي طـغــت
على األعـمــال املحلية أو املستوردة،
ولكنها كــانــت مـجـ ّـرد ف ــورة وانتهت
سـ ــري ـ ـعـ ــا .ولـ ـ ـك ـ ــن يـ ـ ـب ـ ــدو أن م ــوج ــة
امل ـش ــاري ــع املـكـسـيـكـيــة س ـت ـعــود الــى
أراضـ ـيـ ـن ــا ق ــريـ ـب ــا ،ف ـق ــد قـ ـ ـ ّـرر امل ـن ـتــج
مروان حداد (صاحب شركة «مروى

اقترب املغني املصري تامر حسني
من ّ
تخطي حاجز العشرة ماليني جنيه
(مليون وربع مليون دوالر تقريبًا)
إيرادات أحدث أفالمه «أهواك» (إخراج
محمد سامي وتأليف وليد يوسف) في
شباك التذاكر املصري خالل أسبوع.

أحالم ،وهل صحيح أنها انسحبت من
برنامج «أراب آيدول»؟ وكانت أخبار
قد انتشرت أمس عن احتمال توقيف
البرنامج بسبب الخالف بني صاحب
فكرة العمل وقناة  .mbcفهل تصدق
هذه األخبار؟ في سياق آخر ،بدأت قناتا ّ
 mbc1و« mbcمصر» السبت املاضي بث
برنامج اكتشاف املواهب «ذا فويس»
الذي يجلس في لجنة تحكيمه كل من:
التونسي صابر الرباعي ،العراقي كاظم
الساهر ،املصرية شيرين عبد الوهاب
واللبناني عاصي الحالني.

مانا
نیستانی
ـــ ايران

زكية الديراني

تامر ما سقط!

غ ــروب») لبننة مسلسل «ماريمار»،
ل ـ ـيـ ــس ع ـ ـبـ ــر دبـ ـلـ ـجـ ـت ــه بـ ـ ــل ت ـح ــوي ــل
املسلسل األم الى عمل لبناني بحت،
أبـطــالــه غـســان صليبا وابـنــه وســام،
إل ــى جــانــب سـتـيـفــانــي صليبا التي
تعمل مقدمة في  mtvوتخوض أولى
تجاربها الدرامية.
وكان وسام صليبا قد ملع دراميًا في
رمضان العام املاضي عبر مسلسل
«أحمد وكريستينا» (كتابة كلوديا
مــرشـلـيــان وإخـ ــراج سمير حبشي)،
عـلــى أن يـقــف إل ــى جــانــب والـ ــده في
املشروع املقبل.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ي ـ ـقـ ــول ح ـ ــداد
لــ«األخـبــار»« :نــال «مــاريـمــار» شهرة
واس ـع ــة ف ــي ال ـعــالــم ،وق ــد تــرجــم إلــى
اإلسبانية واليونانية وغيرهما .إنه
مسلسل جميل ،ولقي نسبة مشاهدة
ع ــالـ ـي ــة وحـ ـصـ ـل ــت عـ ـل ــى ت ــرخ ـي ــص
بترجمته لعرضه في الشرق األوسط
ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف الـ ـقـ ـن ــوات ال ـع ــرب ـي ــة».
ويضيف منتج «عشرة عبيد زغار»:
«املسلسل املنتظر يحمل اســم «متل

مترجم عن «ماريمار»
وينتجه مروان حداد

القمر» ،وستقوم السيناريست داليا
ح ــداد بـمـهـ ّـمــة تــرجـمــة ال ـع ـمــل ،وهــي
الكتابة».
تملك خبرة في
ّ
وعـ ــن ال ـه ـج ــوم املـ ـت ــوق ــع ع ـل ــى «م ـتــل
ال ـق ـم ــر» ألنـ ــه غ ـيــر ل ـب ـنــانــي ،يــوضــح
ح ـ ـ ــداد «ال أتـ ــوقـ ــع أن يـ ـ ُن ــال ال ـع ـمــل
انتقادات سلبية ،ألنني أنتج أيضًا
ً
ّ
متنوعة
إلــى جانبه أعـمــاال لبنانية
وسـ ـتـ ـع ــرض ق ــريـ ـب ــا عـ ـل ــى ال ـش ــاش ــة
ومستوحاة من املجتمع الذي يحيط
بنا.
لكني اخترت املسلسل املكسيكي من

باب التنويع فقط ،وهناك طلب على
املـسـلـســات امل ـس ـت ــوردة ،فـلـكــل عمل
جمهور معني».
وع ــن ان ـطــاق كــامـيــرا «م ـتــل الـقـمــر»،
ي ـق ــول امل ـن ـتــج «م ــن امل ـتــوقــع أن يـبــدأ
التصوير في الثالث من تشرين األول
(أكتوبر) املقبل ،على أن يعرض على
الشاشات اللبنانية والعربية أوائل
العام املقبل.
يـتــألــف «م ـتــل ال ـق ـمــر» م ــن  60حلقة،
وسيكون مختلفًا عن باقي األعمال
ال ـتــي قـ ّـدمـتـهــا ســاب ـقــا» .م ــن جــانـبــه،
يرفض غسان صليبا الكشف عن ّ
أي
معلومات تتعلق بدوره في املسلسل،
ويـكـتـفــي بــال ـقــول «ال تـفــاصـيــل لـ ّ
ـدي
حاليًا».
إذًا ،بعد موضة املسلسالت التركية
والـ ـهـ ـن ــدي ــة وال ـص ـي ـن ـي ــة الـ ـت ــي غ ــزت
الشاشات ،تستعد الساحة الدرامية
السـتـقـبــال مـسـلـســل لـبـنــانـ ّـي الـهــوى
بجذور مكسيكية .فهل تكون تجربة
مـ ـ ـ ـ ــروان ح ـ ـ ـ ــداد نـ ــاج ـ ـحـ ــة ،أم ي ـك ــون
مصيرها الفشل؟

ّ
تعرض اإلعالميان يوسف الحسيني
ومحمد مصطفى شردي العتداء لفظي
وبدني من عناصر إخوانية مناهضة
ّ
أول
للنظام املصري خالل تجولهما ّ
من أمس في شوارع نيويورك .وتدخلت
الشرطة لحماية الحسيني وشردي
املنضمني إلى الوفد اإلعالمي املرافق
للرئيس عبد الفتاح السيسي.

اإلعالم وقضاياه تحت
مجهر «مهارات»
في مناسبة إطالقها نتائج أربع دراسات
رصد شملت مواضيع :املرأة ،املثليون،
وطريقة
الخطاب الديني ،والشباب
ّ
تغطيتها في اإلعالم املحلي ،تنظم
«مهارات» غدًا ( )13:00ندوة حوارية في
مبنى «مونتريال» ــ ( Alt Cityالحمراء)
ملناقشة النتائج وواقع اإلعالم ودوره
في اإلضاءة على هذه القضايا .يشارك
في هذه الندوة :املنتج سالم الزعتري،
الناشطة من جميعة «كفى» مايا ّ
عمار،
اإلعالمي جو معلوف ،الناشط أسعد
ذبيان ،والزميالن ضحى شمس وبيار أبي
صعب ويدير الندوة الصحافي ّ
حسان
الزين.

