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إعالم العدو

 i24الصهيونية اللينة :احذروا فخ األسرلة
منذ انطالقتها في تموز (يوليو) املاضي ،تحاول هذه
املحطة ادعاء املوضوعية ،لتمرير أهداف اسرائيل
وسياساتها .خدعت الكثير من ّالشخصيات الوطنية
واستدرجتها إلى منبرها بدعوى أنها قناة أوروبية تبث من يافا.
تقريرها األخير عن «الخدمة املدنية» أسقط كل أقنعتها
غزة ــ عروبة عثمان
س � �ق� ��ط ال� � �ق� � �ن � ��اع ع ّ� � ��ن ق� � �ن � ��اة «»I24
االس��رائ �ي �ل �ي��ة وت �ك��ش �ف��ت ك ��ل خ�ي��وط
لعبتها .امل�ح�ط��ة ال�ن��اط�ق��ة بالعربية
ّ
ال� �ت ��ي ت��ت �خ��ذ م ��ن م �ي �ن��اء ي ��اف ��ا م �ق �رًا
ً
ل �ه��ا ،ح��اول��ت ط��وي�ل�ا ال�ت�ل�ط��ي خلف
ع� � �ب � ��اءة ال � �ح � �ي� ��اد وال � � ��وق � � ��وف ع �ل��ى
«م �س��اف��ة واح � ��دة م ��ن اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين
والفلسطينيني»ّ .
سوقت بأن هواءها
امل� �ب ��اش ��ر ل �ي��س وق� �ف ��ًا ع �ل��ى ج �م��اع��ة
ب �ع �ي �ن �ه��ا ،ب� ��ل ي� � ّ
�رح� ��ب ب��امل �خ �ت �ل �ف�ين
معها .هكذا ،س��ارت مراسلة املحطة
من حيفا عناب حلبي على الطريق
ذات ��ه ف��ي ت�ق��ري��ره��ا «ال�خ��دم��ة املدنية
املجتمع العربي في ّإسرائيل»،
في ّ
الذي بثته القناة أخيرًا .ظنت حلبي
ّ
منح امل�ع��ارض�ين للخدمة املدنية
أن
ً
سيضفي عليه
مساحة في تقريرها
ّ
ط��اب��ع امل��وض��وع �ي��ة ،إال أن �ه��ا ختمت
ت�ق��ري��ره��ا ب�ـ�ـ «ت�ب�ق��ى ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
ن �ش��اط��ًا ي�ت�خ�ط��ى ال �ب �ع��د ال�س�ي��اس��ي
والقومي ليطاول الكيان اإلنساني،
ملا له من تداعيات وتأثيرات إيجابية
ت�ق��ود إل��ى املنفعة ال�ع��ام��ة واالرت �ق��اء
ب��امل��واط��ن ن �ح��و األف� �ض ��ل» .ح�ص��رت
حلبي نفسها ف��ي م��رب��ع امل��ؤي��دي��ن لـ
ً
«ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة» ،ال�ت��ي ت�ع� ّ�د بديال
ع��ن «ال�خ��دم��ة العسكرية» ف��ي جيش
االحتالل اإلسرائيلي .أقحمت رأيها
ّ
وتوجههم إلى
لتستقطب املشاهدين
االنخراط في الخدمة املدنية بداعي
ّ
«ح � ��ب امل �ج �ت �م��ع وال� �خ� �ي ��ر» .س��ل�ط��ت
الضوء على الشابة أحالم أبو غوش
م��ن ق��ري��ة امل �غ��ار ف��ي ال��داخ��ل املحتل،
ال � �ت� ��ي ح� ��زم� ��ت أم� �ت �ع� �ت� �ه ��ا ّ
وودع� � � ��ت
ك �ن��دا ،ح�ي��ث ك��ان��ت ت�ق�ي��م ،ل�ت��أت��ي إل��ى
ف �ل �س �ط�ي�ن ك� ��رم� ��ى ل� �ع� �ي ��ون ال �خ ��دم ��ة

امل��دن�ي��ة! ح��اول��ت حلبي عقد مقارنة
ب�ي�ن م�ع�س�ك��ري ال�ت��أي�ي��د وامل �ع��ارض��ة
للخدمة إلثبات «حياديتها» ،لكنها
ل��م تفلح ،إذ ص� ّ�ورت ال��واق��ع بطريقة
م� ّ
�وج �ه��ة ل �ل �ت��روي��ج ّل �ح �م�لات أس��رل��ة
الفلسطينيني .ثم مننت يامن زيدان
وميسان حمدان الناشطني الرافضني
ل � �ل � �خ ��دم ��ة امل � ��دن� � �ي � ��ة وال � �ع � �س � �ك ��ري ��ة،
ب��اس �ت �ض��اف �ت �ه �م��ا ف ��ي ت �ق��ري��ره��ا .ل��م
ينطل كرم حلبي على زيدان وحمدان
ِ
ال �ل��ذي��ن منحتهما  40ث��ان�ي��ة مقابل
أك �ث��ر م��ن دق�ي�ق�ت�ين ل�ن�م��اذج شبابية
انخرطت في الخدمة املدنية.
أث��ار ه��ذا األم��ر سخط ح�م��دان ،التي
ّ
وج �ه��ت رس��ال��ة ت��أن�ي�ب�ي��ة إل ً��ى حلبي
ع �ل ��ى ال� �ف ��اي� �س� �ب ��وك ،ق ��ائ� �ل ��ة« :ب ��رغ ��م
ظ� � �ه � ��وري ف � ��ي ال� �ت� �ق ��ري ��ر وال� �ت ��أك� �ي ��د
ع�ل��ى م��وق�ف��ي ت �ج��اه ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
والعسكرية ،إال أنك اخترت عزيزتي
ع�ن��اب التركيز على ج��زء بسيط من
حديثي ،وحديث رفيقي يامن زيدان،
ً
م �ق��ارن��ة ب��ال�ج�ه��ة امل �ن��اص��رة للخدمة
امل ��دن� �ي ��ة ،وق� ��د ُح � ��ذف ال� �ج ��زء األك �ث��ر
أه �م �ي��ة ب �ن �ظ��ري ،ال� ��ذي ي��ؤك��د ع�لاق��ة
الخدمة املدنية بالخدمة العسكرية
ووزارة األم� � ��ن ،ك �م��ا ج� ��رى ت�ج��اه��ل
الحديث عن ّالسياسات اإلسرائيلية
امل�ج�ح�ف��ة ب�ح��ق �ن��ا ،ال �ت��ي ت�س�ع��ى إل��ى
اقتالعنا من هويتنا وتهميش مكانة
ّ
امل � � � ��رأة» .وك ��ان ��ت ح �ل �ب��ي ق ��د ض��ل�ل��ت
ّ
ي ��ام ��ن زي� � ��دان ح�ي�ن أخ �ب��رت��ه أن i24
قناة أوروبية كي يطل في تقريرها.
األس� �ل ��وب ذات � ��ه ات �ب �ع �ت��ه م ��ع ال�ك�ث�ي��ر
م ��ن ال �ش �خ �ص �ي��ات ال��وط �ن �ي��ة ل�ق�ب��ول
الظهور على شاشتها ،وخصوصًا
أن شركة «ه��وت» اإلسرائيلية ،التي
يمتلكها ص��اح��ب امل�ح�ط��ة الفرنسي
باتريك دراهيّ ،أسست شركة «أخبار

ال� �ش ��رق األوس � � � ��ط» ،وس� ّ�ج �ل �ت �ه��ا ف��ي
ل��وك�س�م�ب��ورغ ،لتعمل امل�ح�ط��ة تحت
جناحها.
ه �ك��ذا ،ت � ّ
�ذرع ��ت ال �ق �ن��اة بترخيصها
األوروب � � � � � � � � � � � ��ي إلخ� � � � �ف � � � ��اء ه� ��وي � �ت � �ه� ��ا
االي� ��دي� ��ول� ��وج � �ي� ��ة ال� �ح� �ق� �ي� �ق� �ي ��ة .م �ن��ذ
انطالقها في تموز (يوليو) املاضي،
ح��اول��ت املحطة استقطاب مراسلني
ع��رب��ًا ل�ل�ع�م��ل م �ع �ه��ا ،ل�ك�ن�ه��ا أخ�ف�ق��ت
ف��ي ذل��ك ،وب�ق��ي ك��ادر القسم العربي
متواضعًا نسبيًا ،برئاسة سليمان

تهدف المحطة
إلى تصوير اسرائيل
كـ «واحة الديمقراطية
في المنطقة»

مراسلة املحطة من حيفا عناب حلبي

ً
ال�ش��اف�ع��ي ،ال ��ذي ك��ان يعمل م��راس�لا
للقناة اإلسرائيلية الثانية من قطاع
ّ
غ��زة .الكادر املتواضع جاء متناغمًا
م� ��ع امل� �س ��اح ��ة امل� � �ح � ��دودة ل �ل �ن �ش��رات
اإلخ � � �ب � ��اري � ��ة وال � � �ب � ��رام � ��ج ال� �ن ��اط� �ق ��ة
بالعربية على ال�خ��ارط��ة البرامجية
ل �ل �م �ح �ط��ة ال� �ن ��اط� �ق ��ة ب��اإلن �ك �ل �ي��زي��ة
وال �ف��رن �س �ي��ة أي� �ض ��ًا .وت � �ت � � ّ�وزع ه��ذه
امل� �س ��اح ��ة ع �ل��ى ن� �ش ��رة إخ� �ب ��اري ��ة (8
ً
مساء) ،وموجز لألنباء على م��دار ً4
ً
س��اع��ات (ب�ي�ن 7و 11م �س��اء) ،إض��اف��ة
إل��ى ب��رن��ام��ج «م �ن��اظ��رة» يستضيف
وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر امل�ت�ع��اك�س��ة ملناقشة
ح ��دث م �ه��م .وب��ال �ط �ب��ع ،ي �ف �ت��رض أن
يكون جمهور القناة من «من كارهي
«إس � ��رائ� � �ي � ��ل» ال م� �ح � ّ�ب� �ي� �ه ��ا ،ب �ه��دف
إي � �ص� ��ال «إس� ��رائ � �ي � ��ل» إل � ��ى ال� �ع ��ال ��م،
والعالم إل��ى «إسرائيل» ،باعتبارها
«واح � ��ة ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ال��وح �ي��دة في
امل �ن �ط �ق��ة» ،ب �ح �س��ب م ��ا ي � � ّ
�روج م��دي��ر
ّ
املحطة ف��ران��ك م�ل��ول .علمًا أن ملول
ك� � ��ان م� �س� �ت� �ش ��ارًا إع �ل�ام � �ي ��ًا ل��رئ �ي��س
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال� �س ��اب ��ق دوم� �ي� �ن� �ي ��ك دو
فليبان ،وم��دي �رًا لالستراتيجية في
ق�ن��اة «ف��ران��س  .»24ولتحقيق ذل��ك،
ّ
تتقمص امل�ح�ط��ة دور ال�ت�ع��اط��ف مع
الفلسطينيني وم �ن��اص��رة حقوقهم
ودع � � ��م ف � �ك� ��رة ال� �ت� �ع ��اي ��ش ال �س �ل �م��ي،
فتنشر أخبارًا ومقاالت على موقعها
اإلل �ك �ت ��رون ��ي ،ع �ل��ى ش��اك �ل��ة« :خ�ب�ي��ر
أم� �م ��ي ي �ت �ه��م إس ��رائ� �ي ��ل ب��ال�ت�ط�ه�ي��ر
ال� � �ع � ��رق � ��ي ض � � ��د ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن� �ي�ي�ن»،
و«رئيس عربي إلسرائيل بني الحلم
ً
والواقع» .تسعى املحطة جاهدة إلى
ان�ت�ق��اء األل�ف��اظ ال�ت��ي ت�ح� ّ�رك عواطف
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين وت �خ ��دع �ه ��م ب �م �ب��دأ
امل�س��اواة بينهم وب�ين اإلسرائيليني.
ّ
�واز ،ت��رك��ز امل�ح�ط��ة على
ع�ل��ى خ� ٍ
�ط م� � ٍ
ّ
يتعرض له بعض
ما تراه اضطهادًا
الطالب اإلسرائيليون في الجامعات
ً
األجنبية .مثال تنشر خبرًا بعنوان
«ن �ع �ت��ون��ي ب��ال �ن��ازي��ة  4م� ��رات خ�لال
ي� ��وم واح � � ��د» .ت �ه ��دف م ��ن وراء ذل��ك
إل � ��ى م �خ��اط �ب��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ب��أن
مصيرهم ومصير ّ
عدوهم واحد! في
ّ
ظل غزو هذا اإلعالم ،يتساءل الكثير
م� ��ن ال ٌ�ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين «م� �ت ��ى س �ت��ول��د
محطة باتجاه معاكس؟»

رحيل

أحمد معمو ...األموات يستطيعون الرقص أيضًا
صهيب عنجريني
ُ
«اس��ت �ش �ه��د ال� �ش ��اب أح �م��د م �ع �م��و من
م� ��وال � �ي� ��د ح � �ل� ��ب .وه � � ��و م � ��وج � ��ود ف��ي
املستشفى ال��وط�ن��ي ف��ي ال�لاذق �ي��ة ،ملن
يستطيع التواصل مع ذوي��ه ،لجهالة
ع� �ن ��وان أه� �ل ��ه .اس �ت �ش �ه��د ب��ال �ص��اروخ
الذي سقط في ساحة الشيخ ضاهر».
ُ
ه��ذه الكلمات التي كتبت على إح��دى
ص� �ف� �ح ��ات م ��وق ��ع ف ��اي� �س� �ب ��وك ،ك��ان��ت
إخ� �ط ��ارًا ب��رح �ي��ل ال �ف �ن��ان ال �ش ��اب (م��ن
م��وال�ي��د  .)1985ك��ان معمو واح� �دًا من
مبدعي الرقص التعبيري .ورغم أنه لم
ّ
يكن من مشهوريه ،إال أن الراحل ترك
بصمات ف��ي مجال امل�س��رح التعبيري
ٍ
ّ
ال��راق��ص ،أق��ل��ه ،ف��ي م��دي�ن��ة ح�ل��ب .ك��ان
م��ن أوائ� ��ل امل �غ��ام��ري��ن ف��ي ه ��ذا امل�ج��ال
ّ
قبل أن يوطد حضوره على الخشبات
ال�س��وري��ة خ�لال األع ��وام ال�ع�ش��رة التي
سبقت الحرب.
ان �ط �ل �ق��ت رح� �ل ��ة م �ع �م��و م� ��ن خ �ش �ب��ات
ال � �ه� ��واة ف ��ي ح �ل ��بّ .أدى رق� �ص ��ات ف��ي
ع��دد م��ن ال �ع��روض امل�س��رح�ي��ة ،فاتحًا
ب��اب��ًا ك��ان ج��دي �دًا نسبيًا ع�ل��ى امل�س��رح
ُ
يرقص ما
الحلبي .وقتذاك ،كان معمو
يشعر به ،معتمدًا على التمرين الذاتي
ّ
لليونة الجسد ،والتعلم عبر مشاهدة
ك��ل م��ا ي�س�ت�ط�ي��ع ال �ح �ص��ول ع�ل�ي��ه من
أش ��رط ��ة ،وم �ق��اط��ع م �ص ��ورة ل �ع��روض
الرقص التعبيري.
وم � ��ع ازده� � � � ��ار امل � �س� ��رح ال � ��راق � ��ص ف��ي

دمشق ،وت��زاي��د الفرق املحترفة ،صار
ال�ش��اب ي�ح��رص على زي ��ارة العاصمة
ّ
ال �س��وري��ة ك��ل �م��ا أع �ل �ن��ت إح� ��دى ال �ف��رق
�ص ج��دي��د ،ك��ان
�رض راق � ّ ٍ
ع��ن ت�ق��دي��م ع � ٍ
ي��ذه��ب ُليشاهد ويتعلم .وف��ي الكثير
من األحيان ،كانت الزيارة إلى دمشق

ال ت �س �ت �غ��رق أك �ث��ر م ��ن زم ��ن م�ش��اه��دة
العرض.
ف��ي ع��ام  2001سنحت أم��ام��ه الفرصة
لالنضمام إل��ى ص�ف��وف ف��رق��ة «إن��ان��ا»
الشهيرة ،التي قررت أن ترفد صفوفها
ب �ج �ي��ل ج ��دي ��د م ��ن ال ��راق� �ص�ي�ن .وع �ل��ى

ي ��د م� ّ
�درب �ي �ه��ا ،ك��ان��ت ب ��داي ��ة م�س�ي��رت��ه
االحترافية ،وكانت أبرز مشاركاته في
صفوفها ع��ام  2003ضمن «مهرجان
بصرى» .انتقل بعدها إلى فرقة «رماد»
التي أسسها الفنان الوند هاجو الذي
رحل شابًا أيضًاّ .
قدم مع «رماد» عددًا
م ��ن ال � �ع� ��روض امل �س��رح �ي��ة ال ��راق� �ص ��ة،
وك��ان��ت ل��ه م �ش��ارك��ات ف��ي م�ه��رج��ان��ات
ع��رب�ي��ة ودول �ي��ة ،ف��ي ال�ج��زائ��ر ،وتركيا
وغ�ي��ره�م��ا ،وم��ن أب��رزه��ا اف�ت�ت��اح دورة
األل�ع��اب األومل�ب�ي��ة ف��ي قطر ع��ام ،2006
م � ��ن خ� �ل ��ال ع� ��رض�ي��ن م� �ش� �ت ��رك�ي�ن ب�ين
س ��وري ��ا وق �ط��ر ه �م��ا «ط �ب��ل و ط� ��ارة»،
و«أبو حيان التوحيدي».
ب�ي�ن ال �ه��واي��ة واالح � �ت� ��راف ،ق ��ام معمو
بتصميم رق �ص��ات ع ��روض مسرحية
ع � � � ّ�دة ،م �ن �ه��ا «إي � �ق� ��اع� ��ات» ،و«ال� � � ��وردة
والتاج» ،و«هاي شكسبير» .ثم أسس
ف��ي ع��ام  2007ف��رق��ة «ج�س��د» للمسرح
الراقص في حلب .ومن مفارقات القدر،
أن أول عروضها حمل عنوان «األموات
يستطيعون الرقص».
م��ع اش�ت�ع��ال ال �ح��رب ف��ي ح �ل��ب ،انتقل
معمو إل��ى ال�لاذق�ي��ة بحثًا ع��ن األم��ان.
ف� ��أه� ��داه «ال� � �ث � � ّ�وار» ص� ��اروخ� ��ًا ،ح� ّ�ول��ه
َّ
جثث ُيبلغ عنها
ومدنيني آخرين إلى
ٍ
«فايسبوكيًا» لجهالة العنوان .وبينما
يرقص البعض على جثث السوريني،
ب� � ��ات ف � ��ي إم� � �ك � ��ان م �ع �م ��و أن ي��رق��ص
ب��رش��اق��ة وح ��ري ��ة ه� �ن ��اك ،ف � �ـ«األم� ��وات
يستطيعون الرقص» أيضًا.

◄ ص � ّ�ور سليم ع� ّ�س��اف أغنيته ال�ج��دي��دة
«مش خايف» (كلمات وألحان سليم عساف)
في بارس تحت إدارة املخرجة األميركية من
أصول لبنانية روبي مالك .في الكليب ،يتنقل
ع �س��اف ف��ي ش� ��وارع ال�ع��اص�م��ة ال�ف��رن�س�ي��ة،
حيث تستوقفه أماكن تحمل بقايا ذكريات
عالقة يحاول نسيانها.
◄ يستقبل برنامج «ب�لا حصانة» ال��ذي
ي�ق� ّ�دم��ه ج��ان ع��زي��ز الليلة ()otv _ 20:30
الوزير والنائب السابق محمد عبد الحميد
بيضون ،ووزير الثقافة السابق غابي ليون.
ب �ع��دم��ا ن��ال��ت ال �ح �ك��وم��ة ال �ث �ق��ة ،ه ��ل ص ��ارت
الطريق سالكة النتخاب رئيس جديد؟ أم أن
ّ
معركة التمديد ستظل مفتوحة كما أعلن
بعض وزراء بعبدا؟
◄ يستضيف برنامج «هيدا حكي» الذي
ي�ق� ّ�دم��ه ع ��ادل ك��رم ال�ل�ي�ل��ة ()mtv _ 21:30
ال�ف�ن��ان ول�ي��د توفيق وم�ق��دم��ة ال�ب��رام��ج ك��ارال
حداد.
◄ ح � � ّ�ددت ق �ن��اة  mbcت ��اري ��خ  19ن�ي�س��ان
(أب� ��ري� ��ل) امل �ق �ب��ل م ��وع� �دًا إلط �ل��اق ال�ن�س�خ��ة
العربية من البرنامج البريطاني Your Face
«( Sounds Familiarوجهك يبدو مألوفًا»
إنتاج شركة  .)Endemolوم��ن املعروف أن

العمل ال�ج��دي��د سيجلس على مقاعد لجنة
تحكيمه هيفا وه�ب��ي (ال �ص��ورة) واملمثل
املصري أحمد السقا واملغني الشعبي حكيم
(األخبار .)2014/3/1
◄ أنهى املخرج اللبناني محمد الجباوي
تصوير أول فيديو كليب خ��اص له بعنوان
«مجنون فيكي» للمغني محمود املغربي،
وب��دأ ع��رض األغنية املصورة قبل أي��ام على
ُ
قناة  ،Arabicaثم ستعرض على فضائيات
عربية ولبنانية أخرى في األيام املقبلة.
◄ ع��رض املنتج املصري محمد السبكي
على دومينيك ح��وران��ي دور بطولة فيلم
ُيعد له ،لكن املغنية اللبنانية لم تعط موافقتها
على العمل الجديد ،بل طلبت منه من السبكي
ب �ع��ض ال ��وق ��ت ،ب�ي�ن�م��ا ت�ن�ت�ه��ي م ��ن أل�ب��وم�ه��ا
الجديد .فهل تدخل دومينيك مجال التمثيل؟
◄ ف��ي ال�ع �ي��د ال� �ـ  40ل �ج��ري��دة «ال �س �ف �ي��ر»،
يستضيف زاهي وهبي في برنامجه «بيت
ال�ق�ص�ي��د» ال�ل�ي�ل��ة (ق �ن��اة امل�ي��ادي��ن _ )20:30
م��ؤس��س ال �ص �ح �ي �ف��ة ال �ص �ح��اف��ي وال �ك��ات��ب
ط �ل�ال س �ل �م��ان ،وي �س��أل��ه :ه ��ل اس�ت�ط��اع��ت
«السفير» أن ترقى إلى مستوى طموحاتها
وطموحاته؟
◄ ت��واص��ل املمثلة امل�ص��ري��ة نيللي كريم
ت�ص��وي��ر م�ش��اه��ده��ا ف��ي مسلسل «سجن
النساء» (إخ��راج كاملة أبو ذك��رى) املتوقع
عرضه في رمضان املقبل .يذكر أن العمل
ال �ج ��دي ��د ي �ج �م��ع ع � ��ددًا م ��ن امل� �م� �ث�ل�ات ،م�ث��ل
التونسية درة زروق ،واملغنية روب��ي .وقالت
كريم «املنافسة في البطولة الجماعية تكون
دومًا ملصلحة بطالت العمل ،ألن كل واحدة
منهن تكون حريصة على إب��راز أفضل ما
لديها من طاقة إبداعية».
◄ أص � � ��درت م �ح �ك �م��ة س �ع ��ودي ��ة ح�ك�م��ًا
ب��ال �س �ج��ن  10س� �ن ��وات ع �ل��ى ن ��اش ��ط ع�ل��ى
تويتر ،م��ع دف��ع غ��رام��ة مالية نحو  25ألف
دوالر وم�ن�ع��ه م��ن ال�س�ف��ر ب�ع��د خ��روج��ه من
السجن م� ّ�دة مماثلة .ولفتت املحكمة إلى أن
امل �غ� ّ�رد «دع ��ا للمشاركة ف��ي ت�ج� ّ�م�ع��ات أم��ام
مكاتب العمل ،وكانت بحيازته صور مسيئة
إل��ى املفتي ودخ��ل م��واق��ع الكترونية مناوئة
للسلطات».
مقاالت أخرى على موقعنا

