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خلفية القضية

أكــدت الُمخرجــة والممّثلــة نضــال األشــقر إقامــة مجالــس العــزاء الحســينية فــي مســرح “المدينــة” فــي شــارع 
الحمراء، وســط مدينة بيروت، ابتداًء من أول آب/أغســطس 2022 وحتى التاســع منه. وورد في المنشــورات 
الترويجيــة لهــذه المناســبة مشــاركة الشــيخ حســين زيــن الديــن، مــن خــالل محاضــرة يوميــة، وتقديــم القــارئ 

الســيد عبــد اللــه فحــص مجلــس عــزاء.

أثــار الخبــر موجــة مــن النقاشــات الحــادة علــى منّصــات التواصــل االجتماعــي، مــا دفــع بعــض وســائل اإلعــالم 
اللبنانيــة إلــى تغطيــة الخبــر، خاصــة أن صاحبــة المســرح الممّثلــة األشــقر أكــدت فــي تصريحاتهــا أنهــا ال ترفــض 
طلــب أحــد فــي مســرح “المدينــة”، مؤكــدة أنــه فضــاء مفتــوح للجميــع وال تســتطيع اســتثناء أحــد. كمــا أشــارت 
إلــى أن عاشــوراء بالنســبة إليهــا مــن التــراث، وهــي مســؤولة عــن كالمهــا، وأن مــن ســيقّدمون نشــاطات 

عاشــورائية ســيقّدمون قصصــًا ومحاضــرات وليــس لطمــًا أو دمــًا.
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منهجية الرصد

المنّصات اإلعالمية

اعتمــد التقريــر، فــي شــّقه المتعّلــق باإلعــالم المهنــي، علــى آليــة الرصــد الكّمــي لعــدد المــواد اإلعالميــة 
وأنواعهــا، وخاصــة ذات الصلــة بالموضــوع والمنشــورة مــن ِقبــل المنّصــات اإلعالميــة المحــّددة أدنــاه، إضافــًة 
إلــى تحليــل محتــوى هــذه المــواد علــى اختــالف أنواعهــا، مــن حيــث طريقــة التنــاول واعتمادهــا علــى مصــادر 
ذات صلــة بالقصــة، وموضوعيــة القصــة المنشــورة، وبالــذات طريقــة تنــاول الجانــب الدينــي فيهــا. كمــا اعتمــد 
التقريــر علــى تحليــل اهتمــام هــذه المنّصــات اإلعالميــة بالحــدث األوســع أي “إحيــاء ذكــرى عاشــوراء”، مــن 
خــالل رصــد عــدد المــواد المنشــورة بهــذا الخصــوص ونوعهــا، مــا ُيترجــم المســاحة التــي تعطيهــا هــذه المنّصات 
للمســألة الدينيــة ذات الصلــة بإطارهــا الواســع، ومقارنتهــا مــع المســاحة التــي نالتهــا تغطيــة الحــدث موضــوع 

البحــث.

تــّم البحــث عــن المحتــوى المتعّلــق بالموضــوع باســتخدام كلمــات مفتاحيــة هــي: “مســرح المدينــة”، “مجالــس 
حســينية”، “نضــال األشــقر”، “أيــام عاشــوراء”، “الشــيخ حســين زيــن الديــن”، “القــارئ الســيد عبــد اللــه فحــص”، 
“مجلــس عــزاء”، “بديــع أبــو شــقرا”، “إحيــاء عاشــوراء”، “حــزب اللــه”، “تشــييع بيــروت”، “عاشــوراء”، “مســرح 

المدينــة محتــل”، و”مجالــس عــزاء حســينية”.

ُحصــر البحــث فــي الفتــرة الزمنيــة التــي ُأعلــن فيهــا عــن اســتئجار مســرح “المدينــة” مــن ِقبــل “حــزب اللــه” إلحيــاء 
ذكــرى عاشــوراء، مــن يــوم الثالثــاء 26 تموز/يوليــو 2022، وحتــى يــوم األربعــاء 12 آب/أغســطس 2022، أي 

حتــى نهايــة مراســم إحيــاء ذكــرى عاشــوراء.

التواصل االجتماعي

مــع نهضــة وســائل التواصــل االجتماعــي، توّســع تعريــف “اإلعــالم” إلــى أبعــد مــن نطاقــه األصلــي بكثيــر. فقبــل 
عــدة ســنوات، كان رصــد وســائل اإلعــالم يشــمل مراقبــة وتســجيل مــا تذيعــه أو تنشــره وســائل اإلعــالم غيــر 
المّتصلــة باإلنترنــت، كالصحــف والتلفزيونــات. أمــا اليــوم، فأصبــح بمقــدور كل مــن يّتصــل باإلنترنــت تقريبــًا أن 
يعّبــر عــن رأيــه علــى الشــبكة اإللكترونيــة. بطبيعــة الحــال، تترّتــب علــى ذلــك كميــة هائلــة مــن المعلومــات التــي 
تشــّكل، وإن بصــورة غيــر رســمية، جــزءًا مــن “اإلعــالم” الــذي لــم يعــد باإلمــكان اليــوم تجاهلــه أو اســتبعاده. مــن 
هنــا، إدراكًا مّنــا لحجــم المهمــة التــي تنتظرنــا، حاولنــا أن نكــون علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن الدقــة والفعاليــة فــي 
جهــود الرصــد التــي قمنــا بهــا. لكــّن مســتويات التعقيــد اإلضافيــة هــذه اســتلزمت مّنــا إشــراك شــركة “ريبيوتــل” 
المتخصصــة، والتــي يمكنهــا الوصــول إلــى كميــات هائلــة مــن البيانــات، كمــا تملــك “ريبيوتــل” برمجيــات خاصــة 
لتصنيفهــا واســتخالص المحتــوى المطلــوب منهــا. مــن خــالل هــذه العمليــة، يمكــن أن نفهــم بســهولة أكبــر مــا 
إذا كانــت األحــداث المتعّلقــة بدراســات الحالــة المعنيــة مجّســدة علــى الشــبكة اإللكترونيــة أم ال، وفــي تلــك 
الحالــة، كيــف يحــدث ذلــك. تجــدر اإلشــارة أيضــًا إلــى أّن الغايــة مــن هــذا التقريــر ليســت إعــداد إحاطــة شــاملة 
عــن المشــهد الرقمــي، بــل تســليط الضــوء علــى أبــرز الجهــات الفاعلــة، والمنّصــات المســتخدمة، واألنمــاط 

المحتملــة بشــكل أقــرب مــا يكــون إلــى الواقــع. 
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فترة الرصد: 24 تموز - 9 آب 2022. 

الكلمات المفتاحية التي تّم تلقيمها في برمجية الرصد القائمة على التعّلم اآللي هي اآلتية: 

مسرح المدينة	 
مجالس حسينية	 
نضال األشقر	 
أيام عاشوراء	 
الشيخ حسين زين الدين	 
القارئ السيد عبد الله فحص	 
مجلس عزاء	 
بديع أبو شقرا	 
إحياء عاشوراء	 
حزب الله	 
تشييع بيروت	 
عاشوراء	 
مسرح المدينة محتل	 
مجالس عزاء حسينية	 
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المؤسسات اإلعالمية اللبنانية المرصودة

رصــد التقريــر 14 منّصــة إعالميــة لبنانيــة محليــة، تلفزيــون، صحــف، مواقــع إلكترونيــة. شــمل الرصــد 5 قنــوات 
تلفزيونيــة هــي: LBCI، “المنــار”، “الجديــد”، MTV، وOTV. كمــا رصــد 3 صحــف هــي: “النهــار”، “األخبــار” و”نــداء 
 ،Lebanon Debate ،”الوطــن”، ومعهــا 6 مواقــع إلكترونيــة هــي: “درج”، “ميغافــون”، “جنوبيــة”، “بنــت جبيــل

 .Lebanon Filesو

الرسم رقم )1(

رصــد البحــث 81 مــادة إعالميــة تناولــت إحيــاء ذكــرى عاشــوراء، نشــرت منهــا قنــوات التلفــزة 40 مــادة، و26 
مــادة نشــرتها المواقــع اإللكترونيــة، فــي حيــن نشــرت الصحــف 15 مــادة فقــط. يوضــح الرســم رقــم )2( الِنســب 

المئويــة لتــوّزع النشــر بيــن الوســائل اإلعالميــة المرصــودة بنــاء علــى نــوع المنّصــة. 

الرسم رقم )2(
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كان نصيــب المــواد التــي تناولــت إحيــاء ذكــرى عاشــوراء فــي مســرح “المدينــة” 8 مــواد فقــط ال غيــر مــن أصــل 
الـــ 81 مــادة المرصــودة، نشــرت منهــا المواقــع 6 مــواد فــي حيــن نشــرت التلفــزة واحــدة وواحــدة كانــت مــن 
نصيــب الصحــف. توزعــت المــواد المرصــودة بالنســبة المئويــة علــى الوســائل اإلعالميــة بحســب الرســم رقــم 

.)3(

الرسم رقم )3(

ــة  ــاء عاشــوراء عمومــًا أن المؤسســات اإلعالمي ــة بيــن عــدد المــواد التــي تناولــت إحي ــة الرقمي ُتظهــر المقارن
المرصــودة جميعــًا غّطــت هــذه الذكــرى باســتثناء موقــع “ميغافــون” كمــا ُيظهــر الرســم رقــم )4(.

الرسم رقم )4(
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فــي حيــن يتالشــى االهتمــام بتنــاول إحيــاء عاشــوراء فــي مســرح “المدينــة” لــدى غالبيــة المنّصــات المرصــودة 
بنــاء علــى الرســم رقــم )5(.

الرسم رقم )5(

كمــا توّزعــت المــواد المرصــودة علــى الفتــرة الزمنيــة مــن 27 تموز/يوليــو 2022 وحتــى 10 آب/أغســطس 
2022، وُيظهــر الرســم رقــم )6(، معــّدالت النشــر للمــواد التــي تناولــت إحيــاء ذكــرى عاشــوراء بالعمــوم، بنــاء 

علــى الخــط الزمنــي.

الرسم رقم )6(
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ــاء ذكــرى عاشــوراء فــي مســرح  فــي حيــن ُيظهــر الرســم رقــم )7(، معــّدالت النشــر للمــواد التــي تناولــت إحي
ــاء علــى الخــط الزمنــي. ــة”، بن “المدين

التوّزع الزمني لنشر المواد التي تناولت إحياء عاشوراء في مسرح “المدينة”

الرسم رقم )7(
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LBCI

لــم تنشــر القنــاة عبــر موقعهــا، أو عبــر قناتهــا الرســمية علــى موقــع “يوتيــوب” )YouTube(، أي مــادة تتنــاول 
موضــوع البحــث. فــي حيــن نشــرت ســبع مــواد تتعّلــق بإحيــاء ذكــرى عاشــوراء فــي لبنــان. األولــى يــوم 30 تموز/
يوليــو خبــر بعنــوان: “بــري: الســتلهام القيــم والعبــر واســتخالص الــدروس مــن ذكــرى عاشــوراء ورأس الســنة 
الهجريــة”. الثانيــة يــوم 1 آب/أغســطس خبــر بعنــوان: “مذكــرة باإلقفــال فــي ذكــرى عاشــوراء وعيــد الســيدة 
العــذراء”. الثالثــة يــوم 7 آب/أغســطس خبــر بعنــوان: “تدابيــر ســير فــي النبطيــة بمناســبة إحيــاء مراســم يومــي 
التاســع والعاشــر مــن ذكــرى عاشــوراء”. الرابعــة يــوم 8 آب/أغســطس بعنــوان: “تدابيــر ســير فــي الضاحيــة 
الجنوبيــة لمناســبة إحيــاء ذكــرى عاشــوراء”. الخامســة يــوم 9 آب/أغســطس بعنــوان: “نصــر اللــه: فــي يــوم 
ــن يبقــى مــن دون عقــاب ومــن دون رد”،  ــان ل ــداء علــى أي إنســان فــي لبن عاشــوراء نقــول للعــدو أن أي اعت
وفــي ذات اليــوم المــادة السادســة بعنــوان: “نصــر اللــه يصّعــد فــي ذكــرى عاشــوراء: وصلنــا إلــى آخــر الخــّط”. 
الســابعة جــاءت يــوم 10 آب/أغســطس بعنــوان: “تدابيــر ســير فــي النبطيــة فــي ذكــرى عاشــوراء 11 و12 

الحالــي”.

المنار

لــم تنشــر القنــاة، عبــر موقعهــا الرســمي، أي مــادة متعّلقــة بموضــوع البحــث، فــي حين نشــرت 17 مــادة تتعّلق 
بإحيــاء ذكــرى عاشــوراء، وهــي: يــوم 27 تموز/يوليــو: “سلســلة نشــاطات عاشــورائية للهيئــات النســائية خــالل 
شــهر محــرم”. يــوم 28 تموز/يوليــو: “منــع إطــالق الطائــرات المســيرة فــي ســماء النبطّيــة بســبب إحيــاء ذكــرى 
عاشــوراء”. يــوم 29 تموز/يوليــو: “انطــالق مراســم إحيــاء ذكــرى عاشــوراء”. يــوم 30 تموز/يوليــو: “الرئيــس 
بــري: الســتلهام القيــم والعبــر واســتخالص الــدروس مــن ذكــرى عاشــوراء ورأس الســنة الهجريــة”. يــوم 1 آب/

أغســطس، تقريــر مصــّور بعنــوان: “إحيــاء ذكــرى عاشــوراء فــي الهرمــل يتواصــل..”. فــي ذات اليــوم تقريــر مصــّور 
آخــر بعنــوان: “عاشــوراء.. تأكيــد العيــش الواحــد”. يــوم 2 آب/أغســطس، تقريــر مصــّور بعنــوان: “مــن بيــت إلــى 
مضيــف علــى حــب الحســين )ع(”، وفــي ذات اليــوم تقريــر مصــّور آخــر بعنــوان: “القلــب ونبضــه علــى وقــع اللطم 
يثــور... فــي خيمــة الحــوراء زينــب )ع(”. يــوم 3 آب/أغســطس خبــر بعنــوان: “المراســم العاشــورائية تتواصــل فــي 
مــدن وبلــدات جنــوب لبنــان”. يــوم 4 آب/أغســطس، تقريــر مصــّور بعنــوان: “االحيــاءات العاشــورائية الحاشــدة 
فــي منطقــة بيــروت تتواصــل”. يــوم 8 آب/أغســطس خبــر بعنــوان: “برنامــج إحيــاء يــوم العاشــر مــن محــرم فــي 
الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت”. ثــم فــي يــوم 9 آب/أغســطس نشــرت القنــاة المــواد التاليــة: “بالفيديــو... حشــود 
ــة”.  ــة الجنوبي ــه بذكــرى عاشــوراء فــي الضاحي ــذي يقيمــه حــزب الل ــرة تشــارك فــي المجلــس المركــزي ال غفي
و”الســيد صفــي الديــن: ســنبقى المقاومــة المدافعــة عــن البلــد وعــن ثرواتــه وســندافع عــن المســتضعفين 
فــي لبنــان وفلســطين والمنطقــة”. و”الشــيخ يزبــك: نريــد حقنــا بثرواتنــا تامــة وغيــر منقوصــة ولــن نقبــل 
بمماطلــة أو تضييــع حــق”. و”بالصــور.. المســيرات العاشــورائية فــي البقــاع الغربــي”. و”إحيــاء يــوم العاشــر مــن 
محــرم فــي الهرمــل وقضائهــا”. وأخيــرًا: “فيــض بشــري فــي الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت فــي العاشــر مــن محــرم”.   
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يــوم  29 تموز/يوليــو: “المرتضــى: كل  يــوم  القنــاة عبــر موقعهــا تســع مــواد متعّلقــة بعاشــوراء،  نشــرت 
عاشــوراء”. يــوم 30 تموز/يوليــو: “بــري: إلســتلهام القيــم والعبــر وإســتخالص الــدروس مــن عاشــوراء”. يــوم 1 
آب/أغســطس: “مذّكــرة باإلقفــال لمناســبة ذكــرى عاشــوراء وعيــد الســيدة”. يــوم 5 آب/أغســطس: “عطلــة 
الصحافــة الثالثــاء فــي ذكــرى عاشــوراء”. يــوم 7 آب/أغســطس: “تدابيــر ســير بمناســبة إحيــاء مراســم ذكــرى 
عاشــوراء”. يــوم 8 آب/أغســطس: “تدابيــر ســير فــي الضاحيــة الجنوبيــة بمناســبة ذكــرى عاشــوراء”. يــوم 9 
ــة  ــه الوطني ــان ووحدت ــة لبن ــل فــي ذكــرى عاشــوراء: مشــروعنا حماي آب/أغســطس: “النائــب علــي حســن خلي
ومنــع ســقوطه و”فدرلتــه” لهــذا نجــّدد تمّســكنا بخيــار المقاومــة ســالح الــردع للعــدو اإلســرائيلي”. يــوم 10 
آب/أغســطس: “حــزب اللــه أحيــا ذكــرى عاشــوراء فــي الكــورة”، وفــي ذات اليــوم: “تدابيــر ســير بذكــرى إحيــاء 

ــي”. عاشــوراء فــي 11 و12 الحال

ــر 	  ــاة، والوحيــدة المتعّلقــة بموضــوع البحــث، يتوّف المــادة األولــى: وهــي العاشــرة علــى موقــع القن
عنوانهــا علــى موقــع القنــاة: “مجالــس عــزاء فــي مســرح المدينــة!”. عنــد الضغــط علــى العنــوان لفتــح الخبــر 
ُيعطــي الموقــع خطــأ فــي الوصــول )Page Not Found 404(. إال أن القنــاة أبقــت علــى تقريــر مصــّور يتنــاول 
27 تموز/يوليــو، علــى قناتهــا  يــوم  المدينــة” ُنشــر  ذات الموضــوع بعنــوان: “إحيــاء عاشــوراء فــي مســرح 
الرســمية علــى موقــع “يوتيــوب” )YouTube(، تنــاول التقريــر موضــوع إحيــاء حــزب اللــه لذكــرى عاشــوراء علــى 
خشــبة مســرح “المدينــة”، وأن كثيريــن “رأوا بــأن إحيــاء حــزب اللــه لذكــرى عاشــوراء فــي مســرح وطنــي أمــر غيــر 
بــريء، بــل تمــدد أليديولوجيتــه لتطــال الصــروح الثقافيــة المتبقيــة”. ثــم نقــل رأي صاحبــة مســرح “المدينــة” 
نضــال األشــقر عبــر اتصــال مــع القنــاة، حيــث قالــت: “لــم أمنــع يومــًا أي جهــة طلبــت عــرض أعمالهــا فــي 
المســرح، الموضــوع أكثــر مــا بيســتاهل وعــم يتســيس”. ثــم تابــع التقريــر نقــل تفاصيــل المحاضريــن والمشــاركين، 
ــل “بمســؤولين إيرانييــن”، ثــم اقتبــس  ومــن بينهــم الشــيخ حســين زيــن الديــن، والــذي يدعــو مــرارًا إلــى التمّث
التقريــر لقطــة مــن محاضــرة للشــيخ زيــن الديــن يقــول فيهــا: “أنــت مــن مثالــك، مــن النمــوذج الــذي تحــب أن 
تكــون مثلــه؟ إذا كان النبــي كثيــر عليــك كثيــر، وال أهــل البيــت عليهــم الســالم، شــو هالنمــوذج الحــاج قاســم 
ســليماني”. ثــم اســتضاف التقريــر الممثــل اللبنانــي بديــع أبــو شــقرا للتعليــق علــى الموضــوع حيــث قــال: “هنــاك 
غايــات مبيتــة؟ ممكــن. ولكــن واجباتــي أن أواجــه وأحــارب هــذه الغايــات المبيتــة وال أســتعمل لغــة القمــع 
ذاتهــا التــي يســتعملها اآلخــر. فــي الجامعــة اللبنانيــة ُمنعــت أغانــي فيــروز فــي أحــد االحتفــاالت وهنــا تصبــح 
االزدواجيــة فــي المعاييــر”. ثــم اســتضاف التقريــر الصحافــي علــي األميــن الــذي قــال: “عّنــا عشــرات آالف 
المجالــس المنتشــرة فــي لبنــان وال حاجــة إلضافــة مجلــس جديــد، فــي حاجــة إلضافــة قيمــة فنيــة، أنــا اللــي عــم 

شــوفه مــش أكثــر مــن شــد عصــب، مــن لعبــة سياســية، باتجــاه مزيــد مــن ترســيخ االنفصــال”.

الجديد

لــم تنشــر القنــاة أي مــادة تتعّلــق بموضــوع البحــث، لكنهــا نشــرت ثــالث مــواد تتعّلــق بعاشــوراء. يــوم 28 
تموز/يوليــو: “فــي ذكــرى عاشــوراء.. تدابيــر ســير فــي الضاحيــة الجنوبيــة ومنــع إطــالق “Drones”. ويــوم 9 
ــة:  ــة”، والثاني ــاء ذكــرى عاشــوراء فــي مختلــف المناطــق اللبناني ــى: “إحي آب/أغســطس نشــرت مادتيــن، األول
“فــي ختــام مســيرة عاشــوراء األميــن العــام لحــزب اللــه الســيد حســن نصــر اللــه يحــذر مــن المــس بثــروات لبنــان 

الطبيعيــة ويدعــو إلــى تشــكيل حكومــة قــادرة علــى مواجهــة األزمــات”.



13

OTV

لــم تنشــر القنــاة أي مــادة تتعّلــق بموضــع البحــث، لكنهــا نشــرت ثــالث مــواد عــن إحيــاء ذكــرى عاشــوراء. يــوم 
8 آب/أغســطس: “تدابيــر ســير فــي الضاحيــة الجنوبيــة لمناســبة إحيــاء ذكــرى عاشــوراء”. والخبــر األول فــي 
نشــرتها المســائية ليــوم 9 آب/أغســطس بعنــوان: “مواقــف نصــر اللــه فــي عاشــوراء”. يــوم 10 آب/أغســطس: 

“تدابيــر ســير فــي النبطيــة فــي ذكــرى إحيــاء عاشــوراء 11 و12 الحالــي”.
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النهار

نشــرت صحيفــة “النهــار”، ثمانــي مــواد صحفيــة تتعّلــق بإحيــاء ذكــرى عاشــوراء، ولكنهــا لــم تنشــر أي مــادة تتعّلــق 
بموضــوع البحــث. اقتصــرت المــواد المنشــورة علــى األخبــار المتعّلقة بحالة الطرقات، مثل “بمناســبة عاشــوراء... 
إجــراءات لقــوى األمــن الداخلــي فــي الضاحيــة”، و”منــع إطــالق المســّيرات في النبطيــة... ما الســبب؟”، والخبران 
ُبّثــا يــوم 28 تموز/يوليــو 2022. فــي ذات الســياق نشــرت الصحيفــة يــوم 8 آب/أغســطس 2022، خبــرًا بعنــوان: 
“تدابيــر ســير فــي الضاحيــة الجنوبّيــة بمناســبة إحيــاء ذكــرى عاشــوراء”. أمــا يــوم 9 آب/أغســطس، فقــد نشــرت 
الصحيفــة فــي قســم “حقائــق” تقريــرًا بعنــوان: “10 حقائــق عــن الشــيعة وذكــرى عاشــوراء”، وهــي مــادة تاريخيــة 
عــن عاشــوراء. كمــا نشــرت فــي ذات اليــوم، ولكــن فــي قســم الطبــخ، تقريــرًا بعنــوان: “الهريســة رمــٌز يرافــق 
ــاء الذكــرى وكلمــة نصــر  ــر تغطيــة إحي ــاء عاشــوراء... كيــف ُتحّضــر؟”. أمــا فــي الســياق السياســي فجــاء تقري إحي
اللــه، بعنــوان: “نصــر اللــه: اليــد التــي ســتمتّد إلــى نفــط لبنــان أو غــازه ســُتقطع... “اســتعدوا لــكّل االحتمــاالت”، 
ــة ُتحيــي  ــو – الضاحي ــوان: “بالصــور والفيدي ــر حمــل عن ــة بتقري وتابعــت الصحيفــة تغطيتهــا للنشــاط مــن الضاحي
ذكــرى عاشــوراء بمشــاركة حاشــدة... ورســالة عاليــة النبــرة مــن نصــر اللــه إلســرائيل: جاهــزون لــكّل االحتمــاالت”، 
وختمــت تغطيتهــا ليــوم 9 آب/أغســطس بتقريــر عــن كلمــة األب جــورج حبيقــة بعنــوان: “األب حبيقــة فــي 

مراســم عاشــوراء: فاجعــة كربــالء تدعونــا اليــوم قبــل الغــد إلــى حتميــة تنقيــة الذاكــرة”.

األخبار

نشــرت الجريــدة عبــر موقعهــا، خبــرًا واحــدًا، يــوم 28 تموز/يوليــو 2022، يتعّلــق بموضــوع إحيــاء ذكــرى عاشــوراء 
فــي لبنــان، تنــاول الخبــر “تدابيــر ســير فــي الضاحيــة الجنوبيــة طــوال أيــام عاشــوراء”، فــي حيــن لــم تنشــر أي مــادة 

صحفيــة تتنــاول فيهــا موضــوع البحث.

نداء الوطن

نشــرت الصحيفــة عبــر موقعهــا، خمــس مــواد صحفيــة، ثــالث منهــا خبريــة تناولــت تدابيــر الســير والمواصــالت 
إلحيــاء ذكــرى عاشــوراء فــي مناطــق مختلفــة، األولــى يــوم 7 آب/أغســطس 2022، بعنــوان: “تدابيــر ســير 
تزامنــًا مــع إحيــاء مراســم يومــي 9 و10 مــن ذكــرى عاشــوراء”، والثانيــة يــوم 8 آب/أغســطس بعنــوان: “تدابيــر 
ــر ســير فــي  ــوان: “تدابي ــوم 10 آب/أغســطس بعن ــة ي ــة بذكــرى عاشــوراء”، والثالث ــة الجنوبي ســير فــي الضاحي
هذيــن اليوميــن أثنــاء مســيرات راجلــة فــي النبطيــة”. كمــا نشــرت الصحيفــة مقــااًل فــي القســم المحلــي يــوم 
9 آب/أغســطس، بقلــم رمــال جونــي، بعنــوان: “مــا أشــبه اليــوم بكربــالء: فســاد وبطــش وظلــم وانهيــار فــي 
ــة ومشــاركة وطعــام الفقــراء”، وهــو مقــال رأي  ــرز العــادات العاشــورائية... محّب ــة.. الهريســة أب أعمــدة الدول
تنــاول المقارنــة بيــن واقعــة كربــالء والواقــع السياســي للبنــان اليــوم مــرورًا علــى تقليــد صناعــة الهريســة فــي 
ــرًا بعنــوان: “األب  هــذه المناســبة. كمــا نشــرت الصحيفــة يــوم 9 آب/أغســطس فــي قســم المتفرقــات تقري
حبيقــة: فاجعــة كربــالء تدعونــا إلــى حتميــة تنقيــة الذاكــرة”، تنــاول التقريــر خطــاب النائــب العــام فــي الرهبانيــة 
اللبنانيــة المارونيــة األب جــورج حبيقــة فــي مراســم عاشــوراء فــي الجمعيــة الخيريــة اإلســالمية العامليــة. أمــا 

المــادة الوحيــدة التــي تناولــت موضــوع البحــث فكانــت:

ــو 	  ــوم 26 تموز/يولي ــور، ي ــى جّب ــم جن ــى: نشــرت الصحيفــة فــي قســمها الثقافــي، وبقل المــادة األول
2022، تقريــرًا إخباريــًا بعنــوان: ““مجالــس عــزاء” علــى “مســرح المدينــة” تســتفّز رواد التواصــل.. نضــال األشــقر: 
وافقنــا علــى طلــب “الحــزب” ألّن خشــبتنا منصــة حــّرة للجميــع”. تنــاول التقريــر المرفــق بصورتيــن األولــى لنضــال 
األشــقر، والثانيــة لمنشــور الدعــوة، مــا أســماه اشــتعال مواقــع التواصــل االجتماعــي ومهاجمة روادهــا لصاحبة 

مســرح “المدينــة” المعروفــة بعلمانيتهــا.
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ــوان:  ــن، بعن ــم يوســف األمي ــاول عاشــوراء عمومــًا، بقل ــوم 7 آب/أغســطس 2022، مقــااًل تن نشــر الموقــع ي
“عاشــوراء “حــزب اللــه” وحركــة “أمــل”: عشــرة أيــام مــن القلــق”، وتنــاول فيــه الكاتــب األجــواء المصاحبــة 
الحتفــاالت عاشــوراء ومــا يصيــب األهالــي فــي مناطــق نفــوذ الحــزب والحركــة خــالل هــذه الفتــرة، ولكــن 

المقــال الــذي تنــاول موضــوع البحــث كان:

المــادة األولــى: نشــر الموقــع يــوم 26 تموز/يوليــو 2022، مقــااًل لحــازم األميــن بعنــوان: “بيــروت: 	 
ذكــرى  إحيــاء  مســألة  األميــن  فيــه  تنــاول  “األحبــاش””.  ومولــد  “الحــزب”  عاشــوراء  بيــن  المدينــة  مســرح 
عاشــوراء علــى خشــبة مســرح “المدينــة” ومقارنتهــا بإحيــاء “عيــد المولــد النبــوي لفرقــة جمعيــة المشــاريع 
ــئ قاعــة المســرح بعناصــر وعائــالت  ــدًا بالمناســبة وتمتل ــي ُتحيــي ســنويًا “مول ــاش(”، والت اإلســالمية )األحب
جماعــة األحبــاش، وعلــى رغــم ذلــك ال يكتــرث أحــد مــن مســتهولي فعلــة إدارة المســرح للحــدث الحبشــي، فــي 
ــة، وجــزءًا مــن  ــدادًا لخطــوات “تشــييع” المدين ــة امت ــرت الواقعــة العاشــورائية فــي مســرح المدين وقــت اعتب
خطــوات إمســاك “حــزب اللــه” وبيئتــه بأنمــاط العيــش، وطغيــان حضــوره فــي بيــروت، وهــو مــا راح يتضاعــف 
بعــد الهزيمــة التــي ألحقهــا بالمدينــة فــي واقعــة 7 أيار/مايــو 2008”. أكــد األميــن فــي مقالــه أنــه “مــن حيــث 
الشــكل، ال يختلــف إحيــاء المولــد النبــوي فــي مســرح فــي قلــب العاصمــة اللبنانيــة، عــن إحيــاء ذكــرى عاشــوراء 
فيــه. دالالت الــردة فــي وظيفــة المســرح هــي نفســها فــي الحاليــن، ذاك أن الواقعتيــن تؤشــران إلــى نكــوص 
فــي وظيفــة المــكان، وإلــى تمــدد “التــراث” إلــى المســتقبل بصفتــه نموذجــًا مقترحــًا علــى اللبنانييــن”. لكنــه 
ــل  ــى اســتضافة الحــدث الحبشــي فــي مقاب ــن ردي الفعــل، فالصمــت عل ــى ضــرورة “بحــث الفــارق بي أشــار إل
الذهــول مــن انتقــال عاشــوراء مــن الحســينيات إلــى المســرح، وليــس أي مســرح، يدفعنــا مــن دون شــك إلــى 
ــر  ــن عــن الســؤال بنفســه حيــث اعتب ــان”. أجــاب األمي ــر مــن ردود األفعــال علــى مــا يشــهده لبن التأمــل بالكثي
أنــه بالفعــل “ثمــة فــارق بيــن الفعليــن، فالحساســية حيــال “الحــدث الشــيعي” أعلــى مــن تلــك التــي يســتدرجها 
فينــا حــدث يقــف وراءه األحبــاش، علــى رغــم أنــه ليــس بالضــرورة أن يكــون “حــزب اللــه” وراء الدعــوة للمجلــس 
العاشــورائي فــي مســرح المدينــة، وعلــى رغــم رجعيــة المهمــة التــي أناطهــا المســرح “التقدمــي” بنفســه فــي 
الحدثيــن”. واعتبــر جــواب صاحبــة المســرح نضــال األشــقر عــن الحــدث، وهــو “أن عاشــوراء مناســبة تراثيــة، فهــو 
علــى ابتذالــه، صــادر عــن وعــي أســس لــه نظــام المحاصصــة والفســاد، وهــو ينطــوي علــى حساســية يفتــرض 
ــل نضــال األشــقر”.  ــة” مث ــرة مســرح أو “فنان ــي، ال مــن مدي ــري أو نجيــب ميقات ــه ب أن ينتظرهــا المــرء مــن نبي
تابــع األميــن مقالــه بالتأكيــد علــى أن االحتفــال “تكريــس للطقــس المذهبــي بصفتــه أفقــًا للعمــل الفنــي، ال 
ســيما أننــا هنــا أمــام مجلــس عاشــورائي لــم ينعقــد بوصفــه اشــتغااًل علــى “التــراث”، إنمــا بوصفــه حدثــًا يجــب 
ــة  ــالء”، وربمــا مــن حــق طائفــة فــي نظــام العالقــات اللبناني ــوم عاشــوراء وكل أرض كرب اســتئنافه، فـــ “كل ي
البائســة أن تكــون لهــا طقوســها وحســينياتها ومســاجدها وكنائســها وربمــا مســارحها، لكــن علــى مســرح 
المدينــة أن يفاتحنــا نحــن رواده وجيرانــه بوظيفتــه الجديــدة”. وختــم األميــن مقالــه باعتبــار أن “مــا شــحن 
ــة،  ــد” فــي مســرح المدين ــم يشــحنها نحــو اســتضافة “المول الهمــم نحــو اســتهوال اســتضافة “عاشــوراء” ول
فهــو سياســي وليــس مذهبيــًا، فعاشــوراء كان يحييهــا المجلــس الشــيعي فــي مقــره فــي الحازميــة، لكنهــا فــي 

حينهــا لــم تكــن عاشــوراء سياســية، ولــم تشــعر الحازميــة فــي حينهــا بأنهــا “كربــالء””.

ميغافون

لــم ينشــر الموقــع أي مــادة تتعّلــق بموضــوع البحــث، وال أي مــادة تتعّلــق بإحيــاء ذكــرى عاشــوراء خــالل الفتــرة 
الزمنيــة التــي رصدهــا البحــث.
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لــم ينشــر الموقــع أي مــادة متعّلقــة بموضــوع البحــث، فــي حيــن نشــر ثمانــي مــواد إخباريــة تناولــت إحيــاء 
ذكــرى عاشــوراء. بدايــة مــن يــوم 5 آب/أغســطس 2022، “ليبانــون فايلــز: زحمــة غيــر مســبوقة أمــام المصــارف 
والصرافــات اآلليــة نظــرا إلقفــال المصــارف يومــي اإلثنيــن واألربعــاء المقبليــن ومصادفــة يــوم الثلثــاء ذكــرى 
عاشــوراء”، وفي ذات اليوم: “عطلة الصحافة الثلثاء في ذكرى عاشــوراء”، ويوم 7 آب/أغســطس “المرتضى 
فــي تكريــم الشــاعر موســى زغيــب فــي حراجــل كســروان: عاشــوراء ســيرة زكيــة مســتعصية علــى الزمــن تعبــق 
بالقيــم اإلنســانية والمناقــب والمآثــر وبالعبــرات والعبــر”. وفــي ذات اليــوم تقريــر إخبــاري بعنــوان: “تدابيــر 
ســير – إحيــاء مراســم يومــي التاســع والعاشــر مــن ذكــرى عاشــوراء فــي النبطيــة”. يــوم 8 آب/أغســطس خبــر 
بعنــوان: “تدابيــر فــي الضاحيــة الجنوبيــة غــدًا لمناســبة إحيــاء ذكــرى عاشــوراء”. يــوم 9 آب/أغســطس خبــر قصيــر 
جــدًا: “نصــر اللــه: فــي مســألة النفــط والحــدود البحريــة نحــن فــي األيــام المقبلــة ننتظــر مــا ســتأتي بــه األجوبــة 
علــى طلبــات الدولــة اللبنانيــة ولكــن أقــول لكــم فــي عاشــوراء يجــب أن نكــون جاهزيــن لــكل االحتمــاالت”، وفــي 
ذات اليــوم: “علــي حســن خليــل فــي ذكــرى عاشــوراء: نجــدد تمســكنا بخيــار المقاومــة دفاعــًا عــن لبنــان ونفطــه 
وغــازه ونجــدد علــى حقنــا ونصــّر علــى الحصــول علــى كامــل ثروتنــا”. يــوم 12 آب/أغســطس كان الخبــر األخيــر 

بعنــوان: “موائــد عاشــوراء غمــرت الضاحيــة”.

جنوبية

نشــر الموقــع عشــر مــواد تناولــت إحيــاء ذكــرى عاشــوراء، بينهــا خمــس مــواد ال تتعّلــق بموضــع البحــث. 
األولــى يــوم 4 آب/أغســطس بعنــوان: “حــزب اللــه وأمــل يحتكــران عاشــوراء الحســين جنوبــًا!”. الثانيــة يــوم 
5 آب/أغســطس بعنــوان: “إيــران تحــّول عاشــوراء عبــر حــزب اللــه إلــى مناســبة للتحريــض علــى الثــأر وتعظيــم 
المــوت!”. الثالثــة يــوم 6 آب/أغســطس بعنــوان: “زعمــاء المولــدات يحيــون عاشــوراء فــي الضاحيــة اســتعراضًا 
ال إحتســابًا!”. الرابعــة يــوم 7 آب/أغســطس بعنــوان: “جبــران بعلبكــي ينتقــد مصــادرة عاشــوراء... الحســين 
لــم يكــن حكــرًا علــى أحــد أو غايــة للوصــول إلــى المــال والســلطة!”. الخامســة يــوم 9 آب/أغســطس بعنــوان: 
“بعدســة جنوبيــة: مراســم عاشــوراء الحزبيــة فــي الضاحيــة”. وجميــع هــذه المــواد ذات طبيعــة نقديــة لـــ “حــزب 
اللــه” وحركــة “أمــل”، وطريقــة تعاملهمــا مــع الذكــرى، ومصادرتهمــا لهــا، أمــا المــواد التــي تناولــت موضــوع 

البحــث فهــي:

المــادة األولــى: ُنشــرت يــوم 27 تموز/يوليــو، وهــي مقــال رأي بقلــم علــي األميــن بعنــوان: “عاشــوراء 	 
فــي عيــون حــزب اللــه... يبكــي علــى الهريســة ال علــى الحســين!”، بــدأ الكاتــب مقالــه بـــ “تســاؤالت تراكــم 
األيــام واألحــداث أجوبتهــا، هــل ُيحيــي “الثنائــي الشــيعي”، وتحديــدًا “حــزب اللــه”، ذكــرى عاشــوراء الحســينية 
العظيمــة، أم انــه يخطفهــا ويحولهــا إلــى مناســبة، بــل فرصــة حزبيــة مواتيــة يســقط خاللهــا علــى نفســه 
مظلوميــة الحســين، و”يتاجــر” بهــا دنيــا وآخــرة؟!” وتابــع الكاتــب نقــده إلــى أن وصــل إلــى موضــوع مســرح 
“المدينــة” حيــث قــال: “وإلــى “الطامــة الكبــرى”، فــي نقــل الحســينية الــى “مســرح المدينــة” فــي شــارع الحمــرا، 
لكأنمــا ثمــة حاجــة لنقــل الحســينية إلــى المســرح، أمــا المفاجــأة الصادمــة فكانــت فــي موقــف الفنانــة الكبيــرة 
نضــال األشــقر، مــن إلغــاء المســرح لصالــح الحســينية، وإن كان لهــا مكانتهــا ودورهــا ووظيفتهــا، كمــا للمســرح 
دوره ووظيفتــه”. وتابــع الكاتــب نقــده لنضــال األشــقر التــي كان “مــن واجبهــا أن تتمســك بشــروطها الفنيــة 
والمســرحية، إذ أنــه مــع التقديــر لرحابــة صدرهــا وحريتهــا، كان مــن المنتظــر منهــا أن تشــترط المحافظــة علــى 
وظيفــة المســرح، وأن تســتفز عقــل مــن طلــب منهــا إشــغال المســرح، بســؤاله المفتــرض، “أليســت عاشــوراء 
مجــاال إلبــداع مســرحي وفنــي، هاتــوا مــا لديكــم مــن إبــداع لتقارعــوا إبداعــات اآلخريــن”. لكنــه خلــص إلــى نتيجــة 
مفادهــا أن “الــذي يســري فــي “المدينــة ومســرحها” اجتيــاح ال مســاحة فيــه للتفاعــل والحــوار واإلبــداع، وال 

مــكان فيــه لجوهــر الحريــة”.
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المادة الثانية: ُنشــرت يوم 27 تموز/يوليو، وهي مقال رأي بقلم إســماعيل فقيه بعنوان: “عاشــوراء 	 
إيــران تمتــد إلــى شــارع الحمــراء... وحــزب اللــه يلطــم مســرح المدينــة!”. تنــاول فيهــا الكاتب ذكرى عاشــوراء التي 
باتــت تتجّلــى معهــا بوضــوح “كّلــي صــورة دولــة إيــران والّنزعــة اإلنفصالّيــة الّشــيعّية فــي لبنــان والعاَلــم العربــّي، 
وفــي بقــاع “العالــم الشــيعي”. يصــل موضــوع مســرح المدينــة مــن بوابــة التحضيــرات لالحتفــال بالذكــرى: 
“الســبت ١ آب يبــدأ إحيــاء ذكــرى عاشــوراء، وتســتبق جماعــة إيــران فــي لبنــان الذكــرى، بحشــد )جيشــها!( 
المتنــوع، وتنشــره علــى “محــاور” البــالد وشــوارعها وقراهــا ومدنهــا، وتولــي للعاصمــة اهتمامــًا بالغــًا، إذ 
ــي جّســدتها  ــى عمــق الثقافــة الت ــي، ال ــة المشــهد الثقافــي اللبنان ــى جّواني ــي( ال ــردد بالدخــول )االحتالل ال تت
العاصمــة علــى طــول مســافة انبثاقهــا التاريخــي، ويتمثــل هــذا االختــراق للمدينــة بمحاولــة احتــالل الثقافــة 
المرئيــة التــي يجســدها المســرح، خشــبة المســرح، علــى غــرار احتــالل الشــوارع والقــرى والمــدن وحشــوها بصــور 
“دينيــة” ايرانيــة وحزبيــة وســليمانية وخامنئيــة”. يتابــع الكاتــب مــا بــدأ مــن نقــد ونقــاش للقضيــة: “لــم تتــردد 
ولــم تخجــل مــن مــد ســطوتها الــى شــارع الحمــراء، رمــز الثقافــة والحضــارة، فاســتأجرت مســرح المدينــة، وســط 
ــق والراقــي”.  ــة عــن هــذا المــكان العري ــل لثقافــة غريب ــر والتهلي ــه، نشــاط التثوي الحمــراء، لتباشــر نشــاطها في
ويتابــع الكاتــب نقــده لــدور نضــال األشــقر: “تقــول المبدعــة الكبيــرة، رائــدة المســرح اللبنانــي الممثلــة نضــال 
األشــقر انهــا أّجــرت المســرح لحــزب اللــه كــي يحيــي فيــه ذكــرى عاشــوراء... وقــد أعلنــت أن حــزب اللــه قــدم 

طلــب اســتئجار المســرح: “ووافقنــا بــكل ســرور كــون مســرح المدينــة منصــة حــرة للتعبيــر الحــر!”.

المــادة الثالثــة: ُنشــرت يــوم 1 آب/أغســطس، وهــي أيضــًا مقــال رأي بقلــم وجيــه قانصــو بعنــوان: 	 
“وجيــه قانصــو يكتــب لـــ جنوبيــة: عاشــوراء ولعبــة األقنعــة”. باشــر الكاتــب مقالــه بتنــاول مــا أســماه: “عصــارة 
مــا قيــل حــول زحــف مجالــس حــزب اللــه العاشــورائية إلــى مســارح الفــن ودور الســينما، المتمثــل بإقامتهــا فــي 
مســرح المدينــة، بأنــه أمــٌر عــادي، بــل إيجابــي ومشــرق، لمــا فيــه مــن إظهــار للغنــى الثقافــي الــذي يعكســه 
تعــدد األديــان فــي لبنــان، وتنــوع الخلفيــات الفكريــة والميــول السياســية فيــه. بــل فيــه تأكيــد لحريــة التعبيــر 
الدينــي وحــق ممارســة الشــعائر الدينيــة، كحــق أساســي وضــروري لمقومــات العيــش المشــترك فــي لبنــان. 
بالتالــي يكــون الحــدث إخراجــًا لكامــل اإلمكانــات الوطنيــة الكامنــة إلــى الضــوء، وتجليــة األبعــاد المخبــأة أو 
المقموعــة فيــه، وتثبيــت فعلــي ال افتراضــي لحقيقــة لبنــان التــي أساســها حريــة المعتقــد والتعبيــر الدينــي. 
مــا قيــل هــو كالم مطلــق ال صلــة لــه بحــدث إقامــة المجالــس فــي مســرح المدينــة، ألنــه ال يعــرض مؤديــات 
وتبعــات هــذا الحــدث واألفــكار التــي يختزنهــا ويروجهــا، بــل يعــدد مزايــا فكــرة افتراضيــة وقيمــة أخالقيــة 
مفترضــة، لغــرض تســويغ الحــدث وتزيينــه وتجميلــه”. يتابــع الكاتــب نقــده: “نحــن أمــام خطــاب يكــرر نفســه إلــى 
حــد الرتابــة والملــل، ويعانــي مــا يعانيــه مــن آحاديــة تفســير وتوظيــف سياســي وســوء اســتعمال دينــي. أخطــر 
مــا فــي هــذا الخطــاب أنــه يمــارس لعبــة أقنعــة، يضــع مأســاة كربــالء فــي الواجهــة، ويعمــد إلــى تمريــر مــا ال 
ينســجم مــع مقصدهــا وطبيعتهــا، إلــى إعــادة إنتــاج مــادة عاشــوراء البطوليــة، لغــرض إقامــة مالزمــة مصطنعة 
وتوافــق غريــب بيــن نقيضيــن: بيــن فعــل استشــهاد ضــد االســتبداد وبيــن ســلطة تتعالــى بصالحيتهــا إلــى حــد 
االدعــاء بالتفويــض اإللهــي، بيــن نزعــة التحــرر والرفــض لــكل ظلــم وبيــن تعميــم نعــم االنصيــاع والخضــوع، بيــن 
مســعى اإلصــالح الجامــع داخــل األمــة، وبيــن ممارســات الغلبــة والزهــو بالقــوة المفضييــن إلــى التشــرذم 
والصراعــات الداخليــة”. ويختــم الكاتــب مقالــه بـــ “نحــن أمــام ثقافــة ال يعنيهــا أن تشــارك اآلخريــن مــا لديهــا، 
أو أن تنشــىء منطقــة حقيقــة جامعــة معهــم، بــل أمــام ثقافــة تريــد ابتــالع كل مــا يحيــط بهــا مــن ثقافــات، 

وتحطيــم كل مــا يغايرهــا مــن نشــاطات وعــادات وأنمــاط تعبيــر. إنهــا ثقافــة تكــره االختــالف”.

بعنــوان: 	  بقلــم إســماعيل فقيــه  رأي  أيضــًا مقــال  2 آب/أغســطس،  يــوم  ُنشــرت  الرابعــة:  المــادة 
“عاشــوراء حــزب اللــه وحركــة أمــل... نشــر الســواد فــي المدينــة ومســرحها!”. انطلــق الكاتــب فــي مقالــه القصير 
ــة، واســتطاع  ــه “مكاســب” سياســية ومالي ــه” علــى البــالد حققــت ل ــة “حــزب الل ــة سياســية: “هيمن مــن بداي
ــع الكاتــب اســتخدام المقــال  ــة!”. ثــم تاب ــر العادل ــا واســعة مــن البــالد وتطويعهــا لمشــيئته غي قضــم جغرافي
لنقــد سياســات وأعمــال “حــزب اللــه”، وصــواًل إلــى مســألة المســرح حيــث كتــب: “أخطــأ الحــزب الظــن حيــن قــرر 
ــاء “ثقافتــه”  احتــالل المســاحة الثقافيــة فــي البــالد، كإســتئجار “مســرح المدينــة” وســط شــارع الحمــراء إلحي
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باللــون األســود حصــرًا... مســرح المدينــة، بعهــدة “عاشــوراء حــزب اللــه اليــوم، هــو غيمــة داكنــة جــدًا” تتلبــد 
ــخ الشــارع بســوادها وظالمهــا، حيــث تتســع وتتوســع )مقبــرة اللــون(، وتــزداد يباســًا  فــوق شــارع الحمــراء، ُتلطِّ
أصــوات “المبشــرين اإللهييــن” داخــل مســرح وعلــى خشــبة مســرح يعتبرهــا الحــزب خشــبة “فســق وفجــور 

وكفــر”، فكيــف لشــعائره )المقّدســة( أن تجــاور وتســتعمل مســرح “النجاســة!”.

المــادة الخامســة: ُنشــرت يــوم 7 آب/أغســطس، وهــي تقريــر إخبــاري بقلــم إســماعيل فقيــه بعنــوان: 	 
“بعدســة جنوبيــة: عاشــوراء الحمــراء... هــل يحــول حــزب اللــه مســرح المدينــة إلــى مســرح الحزينــة!”. ضــم التقريــر 
ســبع صــور، وغطــى إحيــاء ذكــرى عاشــوراء علــى خشــبة مســرح “المدينــة”، ولكنــه اســتخدم لغــة ناقــدة. حيــث 
افتتــح التقريــر بســؤال “هــل يتحــول “مســرح المدينــة” إلــى “مســرح الحزينــة” فــي وســط شــارع الحمــراء!”. وتابــع 
ــاء ذكــرى  ــأن “الســؤال يحضــر ويصــدح بقــوة، مــن خــالل مــا يحــدث وُيقــّدم علــى خشــبته، إحي ــر ب كاتــب التقري
واقعــة “كربــالء” وشــعائر وطقــوس “عاشــوراء”، ويظهــر مســرح المدينــة علــى غيــر حقيقتــه ولونــه التعبيــري 
التمثيلــي الدرامــي، يظهــر نافــرًا مثــل هضبــة فــي غيــر مكانهــا الجغرافــي، ال تســتطيع أن تحجبــه أجنحــة “غربــان 
تظــن أنهــا تخفــي الســماء وزرقتهــا!”. وختــم كاتــب التقريــر بإشــارته إلــى أن: “الالفــت فــي أمــر وفعــل وقائــع 
األيــام العشــرة العاشــورائية فــي مســرح المدينــة فــي الحمــراء، هــي تلــك )الكتمــة( التــي تســتند إلــى ســّرية 
العمــل، بحيــث ال مظاهــر فــي مدخــل المســرح، وال فــي واحتــه الخارجيــة، توحــي بعــروض ولطميــات وندبيــات 

وســواد أعظــم فــي داخــل القاعــة وعلــى خشــبة المســرح”.

بنت جبيل

لــم ينشــر الموقــع أي مــادة تتعّلــق بموضــوع البحــث، إنمــا نشــر أربــع مــواد تتعّلــق بإحياء ذكرى عاشــوراء. يوم 1 
آب/أغســطس نشــر خبــرًا قصيــرًا مرفقــًا بســت صــور تحــت عنــوان: “مــن إحيــاء الليلــة الرابعــة مــن ليالــي عاشــوراء 
فــي باحــة موقــف حســينية الســاحة القديمــة فــي مدينــة بنــت جبيــل”. يــوم 4 آب/أغســطس نشــر أيضــًا خبــرًا 
ــة... مــن  ــادرات المحب ــي عاشــوراء بمجالــس الفكــر ومب ــل تحي ــوان: “بنــت جبي ــو تحــت عن ــرًا مرفقــًا بفيدي قصي
المجالــس الحســينية إلــى توزيــع الخبــز والطعــام وتســديد الديــون والهريســة )فيديــو(”. يــوم 8 آب/أغســطس 
ــاء ذكــرى عاشــوراء”، وفــي ذات  ــة غــدًا لمناســبة إحي ــة الجنوبي ــر ســير فــي الّضاحي ــوان: “تدابي ــرًا بعن نشــر تقري
اليــوم نشــر خبــرًا مــزّودًا بالصــورة والفيديــو تحــت عنــوان: “بالصــور والفيديــو/اآلالف احيــوا ذكــرى عاشــوراء فــي 

ديربــورن بمســيرة حســينية حاشــدة”.

Lebanon Debate

لــم ينشــر الموقــع أي مــادة تتعّلــق بموضــوع البحــث، إنمــا نشــر مادتيــن تتعّلقــان بإحيــاء ذكــرى عاشــوراء. يــوم 
ــًا  ــرًا إخباري ــرًا بعنــوان: “أمــن عاشــوراء حاضــر بقــوة”. ويــوم 7 آب/أغســطس نشــر تقري 30 تموز/يوليــو نشــر خب

بعنــوان: “بمناســبة ذكــرى عاشــوراء... تدابيــر ســير فــي هــذه المنطقــة”.
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القضية على تويتر
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إحصاءات موقع تويتر وعّينات ملفتة

الرسم رقم )8(: رسم بياني يعرض طريقة توّزع الحسابات ِوفقًا للجندر

الرســم رقــم )9(: رســم بيانــي يعــرض طريقــة تــوّزع الحســابات بيــن المنشــورات المعارضــة إلقامــة مجلــس عاشــوراء فــي 
مســرح المدينــة )ســلبية( والمؤيــدة لهــذه المناســبة )إيجابيــة(، وتلــك التــي تعتمــد موقفــًا محايــدًا. 

يعــرض الرســم رقــم )8( أعــاله تــوّزع الحســابات ِوفقــًا للجنــدر بيــن النســاء والرجــال، فضــاًل عــن الحســابات التــي 
تعــّذرت معرفــة جنــس صاحبهــا، مــع اإلشــارة إلــى أّن أكثريــة المســاهمين كانــوا مــن الرجــال. وقــد بلغــت نســبة 
الحســابات التــي تعــّذرت معرفــة جنــس صاحبهــا %39. أمــا الحســابات التابعــة لنســاء، فلــم تشــّكل أكثــر مــن 
%15. فــي المقابــل، ُيظهــر الرســم رقــم )9( أّن %27 مــن الحســابات كانــت مؤيــدة إلقامــة مجلــس عاشــوراء 
فــي مســرح المدينــة، مــع ترويجهــا لهــذا الحــدث أو استشــهادها بمجالــس عاشــوراء أخــرى حــول العالــم لــم 
تواجــه معارضــة مماثلــة. فــي الوقــت نفســه، اعتمــدت %10 فقــط مــن الحســابات نبــرًة محايــدًة، مكتفيــًة 
بنقــل خبــر هــذا العــرض أو االستفســار عــن بعــض التفاصيــل المحيطــة بــه. هــذا مــن جهــة. أمــا مــن جهــة أخــرى، 
فقــد كانــت أكثريــة الحســابات )%63( تنشــر تعليقــات ضــد إقامــة مجلــس عاشــوراء فــي مســرح المدينــة. ومــن 
جملــة هــذه التعليقــات أّن هــذه المســألة ال تقتصــر فقــط علــى اســتئجار مــكان مــا وإقامــة مناســبة معّينــة 
ــًا مــن هــذه  فيــه، بــل لــه تبعــات أبعــد مــن ذلــك علــى المجتمــع اللبنانــي. مــع ذلــك، تجــدر اإلشــارة إلــى أّن أي

االحتجاجــات الرقميــة لــم يــؤدِّ إلــى تحــّرك ملحــوظ علــى األرض.

فــي الصــورة 1 أدنــاه، تتســاءل كنــدة، وهــي ناشــطة معروفــة ضــد حــزب اللــه، عــن الطريقــة الحتــرام الشــعائر 
الشــيعية فــي وقــت حّولهــا فيــه الشــيعة أنفســهم إلــى “مــادة للســخرية” من خــالل إقامتها أينما كان وبشــكل 
ــة  ــة. وفــي الصــورة 2، اســتعادت الصحافي ــة فــي ســوريا إلــى مســرح المدين ــدءًا بالمالهــي الليلي عشــوائي، ب
مريــم اللحــام نبــرة كنــدة الســاخرة نفســها بشــأن ســخافة الموقــف وعبثيتــه، مقارنــًة إيــاه بإقامــة عاشــوراء فــي 
كازينــو لبنــان. كمــا طرحــت حســابات أخــرى عالمــات اســتفهام حــول مشــروعية هــذا الحــدث، معتبــرًة أّن هنــاك 
“خطــط أكبــر” مــن وراء ذلــك لحــزب اللــه و”االحتــالل الفارســي”، ومضيفــًة أّن هنــاك الكثيــر مــن األماكــن الدينية 
المقبولــة أكثــر إلقامــة هــذه المناســبات االحتفاليــة. أمــا حســابات أخــرى، كمــا فــي الصــورة 4، فتحّدثــت عــن 
عــدم تطبيــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل، بمعنــى أّن األماكــن الدينيــة لــن تقبــل أبــدًا عــرض مســرحية فيهــا. ومــن 

الحســابات أيضــًا، كمــا فــي الصــورة 5، مــا اعتقــد أنــه ال يمكــن فصــل هــذا الحــدث عــن ســياقه األيديولوجــي. 
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الصورة 1: منشورات تسخر من سخافة إقامة 
مجلس عاشوراء في مسرح المدينة

الصــورة 3: تغريــدة تســأل لــَم يتــّم تمويــل أحــداث مماثلــة فــي وقــت ُتغلــق فيــه المــدارس والمكتبــات أبوابهــا، مطالبــًة 
بالحصــول علــى الحمايــة مــن “االحتــالل الفارســي”. 

الصورة 4: منشور يلّمح بشكل ساخر إلى عدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل

الصورة ٢
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الصورة 5: تغريدة تجادل بشأن السياق األيديولوجي للحدث والمكان الذي وقع عليه االختيار

أمــا بالنســبة إلــى أصحــاب التغريــدات اإليجابيــة، فتظهــر فــي الصــورة 6 أدنــاه دهشــتهم مــن رد فعــل أصحــاب 
التغريــدات الســلبية. فلــم تــَر التغريــدات اإليجابيــة أي مشــكلة مــع قــرار إقامــة مجلــس عاشــوراء فــي مســرح 
المدينــة. وفــي الســياق نفســه، تشــير الصــورة 8 إلــى أّن هــذه المناســبة ُتنّظــم بحريــة فــي مختلــف أنحــاء 

العالــم. أخيــرًا، تعــرض الصــورة 7 فكــرًة بــارزًة أخــرى تعتمــد مقاربــًة دفاعيــًة جــدًا عــن فعاليــة عاشــوراء. 

الصورة 6: تغريدات معارضة لحجج أصحاب التغريدات اإليجابية 
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الصورة 7: تغريدة تدافع عن إقامة مجلس عاشوراء في مسرح المدينة 
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الصورة 8: منشورات تسّلط الضوء على الجانب العالمي لعاشوراء

أمــا الحســابات المحايــدة، ونظــرًا إلــى أّن الموضــوع باعــث علــى االســتقطاب، فــال عجــب مــن أن يكــون عدُدهــا 
بســيطًا جــدًا. وقــد انعكــس هــذا األمــر حتــى فــي حســابات الصحافييــن أنفســهم الذيــن كان موقفهــم إمــا 
إيجابيــًا وإمــا ســلبيًا، فــي حيــن كان مــن الصعــب إيجــاد مؤسســة إعالميــة/ صحافييــن يعتمــدون نبــرًة محايــدًة 
كمــا هــو مبّيــن فــي الصــورة 10. كذلــك، كانــت االستفســارات نــادرة، رغــم ظهورهــا غيــر مــرة، كمــا فــي الصــورة 
9 أدنــاه. وحتــى هــذه االستفســارات نفســها أمكــن تصنيــف بعضهــا باإليجابــي وبعضهــا اآلخــر بالســلبي، عوضــًا 
عــن الحيــادي. علــى ســبيل المثــال، طــرح أحــد المســتخدمين )ShiaphobiaLB( ســؤااًل، لكــن مــن خــالل العــودة 
إلــى تغريداتــه األخــرى وفهــم موقفــه، يصبــح مــن الواضــح أّن التغريــدة فــي الصــورة 9 ليســت محايــدة كمــا 

ُيخّيــل للقــارئ للوهلــة األولــى. 

  



27

الصورة 9: استفسارات بشأن األحداث المتعّلقة بمجلس عاشوراء المنعقد في مسرح المدينة
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الصورة 10: إعداد التقارير اإلعالمية بنبرة محايدة
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الصورة 11: لم تكن كل األسئلة محايدة كما بدا للوهلة األولى

الرسم رقم )10(: رسوم بيانية توّضح طريقة توّزع التغريدات بحسب نوعها
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ــة )أي كتبهــا صاحــب الحســاب نفســه(  ــدة أصلي ــّم رصدهــا 692، منهــا 276 تغري ــي ت ــدات الت ــغ عــدد التغري بل
و416 إعــادة تغريــدة )للتغريــدة األصليــة(. يكشــف ارتفــاع عــدد إعــادة التغريدات في هذه الحالة أّن الحســابات 
األصليــة التــي تعــّد المحتــوى المنشــور مؤّثــرة جــدًا، بغــض النظــر عــن الموقــف الــذي تؤّيــده )وهــي أكثــر بمــرة 

ونصــف، توخيــًا للدقــة(. 

نســجًا علــى المنــوال نفســه، يشــير االنقســام فــي الرســم البيانــي إلــى اليميــن إلــى أنــه مــن أصــل 405 حســابات 
شــاركت فــي هــذه المناقشــات اإللكترونيــة، كانــت 195 منهــا صانعــة “أصليــة” للمحتــوى، فــي حيــن أّن 229 
ــة التــي تقــوم  ــف مــن الحســابات األصلي اكتفــت “بإعــادة نشــر التغريــدة”. وهنــاك فئــة “مشــتركة” ثالثــة تتأّل
بإعــادة نشــر التغريــدات أيضــًا. فــي المتوســط، نشــر كل حســاب أصلــي حوالــى 1.4 تغريــدة، وقــام كل حســاب 
اكتفــى بإعــادة نشــر التغريــدات بفعــل ذلــك 1.8 مــرة تقريبــًا. بنــاًء علــى ذلــك، أّدت إعــادة التغريــدات وظيفــًة 
أساســيًة هــي نشــر المعلومــات والحفــاظ علــى اســتمرارية هــذه األحاديــث علــى اإلنترنــت. كمــا هــي الحــال مــع 
العــراق، ُيعــّزز هــذا األمــر فكــرة وجــود حســابات علــى درجــة عاليــة مــن التأثيــر فــي المشــهد الرقمــي اللبنانــي، 

وأدائهــا دورًا محوريــًا فــي دفــع الخطــاب القائــم باّتجــاه أو بآخــر. 
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ُسحب العبارات والكلمات المفاتيح

عدد الكلماتالكلمات المفتاحية
231مسرح

196عاشوراء
165الدينیه
151لبنان

135مسرح_المدينه

الجدول رقم )1(: سحابة الكلمات ُتظهر أبرز الكلمات المفتاحية المستخدمة 

المساهمون )الكّتاب(عدد المنشوراتالهاشتاغ
13076#مسرح_المدينه

2121#الحمرا_مسرح_المدينه
2020#جاذبیه_الحسین
1715#نضال_االشقر

1310#ونبقى_مع_الحسین

الجدول دقم )2(: أبرز الهاشتاغات المستخدمة

تؤّكــد أبــرز الكلمــات المفتاحيــة المذكــورة أعــاله فــي الصــورة 15، مجــددًا، علــى دقــة موضــوع البحــث، لكنهــا 
ال تشــير إلــى االتجــاه الــذي سيســلكه مســار الحديــث. ومــرّد ذلــك إلــى أّن الكلمــات المســتخدمة يمكــن أن 
تشــّكل، بــكل ســهولة، جــزءًا مــن التغريــدات اإليجابيــة، أو الســلبية، أو المحايــدة. مــن هــذا المنطلــق، عنــد 
التمعــن أكثــر فــي أبــرز الهاشــتاغات شــيوعًا، كمــا هــي واردة فــي الصــورة 16، يظهــر واضحــًا بــروز هاشــتاغين 
اثنيــن، همــا “#جاذبيه_الحســين” و”#ونبقى_مع_الحســين” اللذيــن اســُتخدما فــي 33 منشــورًا باإلجمــال، مــن 
ِقبــل 30 مســاهمًا. يــدّل هــذا األمــر علــى أّن هنــاك محاولــة لنشــر الهاشــتاغات والحجــج اإليجابيــة. لكــن لــم 

ُيســّجل أمــر مماثــل بالنســبة إلــى التعليقــات الســلبية.
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الخالصات

بنــاء علــى جمــع وتحليــل المــواد اإلعالميــة التــي تناولــت إحيــاء ذكــرى عاشــوراء وتلــك التــي تناولــت إحيــاء 
الذكــرى فــي مســرح “المدينــة” يمكــن االســتنتاج أن:

غالبيــة وســائل اإلعــالم تجّنبــت تنــاول الخبــر موضــوع البحــث “إحيــاء ذكــرى عاشــوراء فــي مســرح 	 
المدينــة”. فــي حيــن أعطــت ذات المؤسســات، باســتثناء موقــع “ميغافــون” الــذي لــم ينشــر أي شــيء عــن 
عاشــوراء، مســاحة كبيــرة لتغطيــة إحيــاء الذكــرى فــي مناطــق مختلفــة فــي لبنــان، ومــا رافقهــا مــن نشــاطات 

اجتماعيــة، أو تصريحــات سياســية، أو تعليمــات إداريــة، أو حكوميــة. 

أربــع وســائل إعــالم مــن بيــن األربــع عشــرة المرصــودة تناولــت الحــدث موضــوع البحــث. األولــى قنــاة 	 
MTV التــي تناولتــه بتقريــر عبــر إحــدى نشــراتها اإلخباريــة أظهــر اســتهجان الجمهــور علــى وســائل التواصــل 
االجتماعــي وبعــض المثقفيــن مــن هــذا النشــاط علــى خشــبة مســرح “المدينــة”. كمــا نشــر الصحافــي اللبنانــي 
حــازم األميــن مــادة علــى موقــع “درج”، أظهــر فيهــا موقفــه ورأيــه بمــا يجــري وقارنــه بإحيــاء عيــد المولــد 
النبــوي الــذي تقيمــه جمعيــة “األحبــاش” علــى ذات الخشــبة مــع لفــت النظــر إلــى فــارق العمــق السياســي 
للحدثيــن. أمــا علــى صفحــات جريــدة “نــداء الوطــن” فــكان هنــاك مقــال رأي تنــاول الحــدث بالنقــد واالســتهجان. 
المســاحة اإلعالميــة األكبــر كانــت مــن نصيــب موقــع “جنوبيــة” الــذي نشــر خمــس مــواد إعالميــة، بينهــا تقريــر 
تغطيــة إعالميــة غلــب عليــه طابــع الــرأي أو النقــد كباقــي مقــاالت الــرأي التــي نشــرها الموقــع، هــذه المســاحة 
الكبيــرة فــي تنــاول الحــدث، قــد تكــون مفهومــة بنــاًء علــى الموقــف السياســي للقائميــن علــى الموقــع، 

والــذي يبــدو معارضــًا لـــ “حــزب اللــه”.

ــن 	  ــر موضــوع البحــث، فــي حي ــوّزع المــواد المرصــودة التاريخــي ُيظهــر حضــورًا شــديد التواضــع للخب ت
نالــت نشــاطات إحيــاء ذكــرى عاشــوراء تغطيــة مســتمرة طيلــة أيــام الرصــد عــدا يوَمــي 31 تموز/يوليــو، و11 

آب/أغســطس.

يمكــن االســتنتاج بنــاًء علــى كل مــا ســبق، أن الحضــور السياســي للجهــة التــي اســتأجرت المســرح، 	 
“حــزب اللــه”، والتــي مّثلــت دور الداعــم األكبــر لــكل احتفــاالت عاشــوراء، وضعــت الحــدث فــي ســياق سياســي 
كعــادة معظــم األحــداث الدينيــة اللبنانيــة، وهــذا مــا أضعــف التغطيــة اإلعالميــة لهــذا الحــدث الــذي قــد 

ُيفهــم نقــده أو مســاندته، نقــدًا أو مســاندة للموقــف السياســي لـــ “حــزب اللــه” اللبنانــي.

أمــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، فقــد شــّكك معارضــو إقامــة مجلــس عاشــوراء فــي مســرح 	 
“المدينــة” بشــدة فــي بــراءة هــذا الحــدث، ُمبديــن قلقهــم مــن التغييــرات االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والثقافية 
التــي ســتطرأ علــى البــالد علــى يــد األحــزاب المعروفــة بقدرتهــا علــى فــرض إرادتهــا فــي المجــاالت التــي ُتهيمــن 
عليهــا، وتعبيرهــا الدائــم عــن اهتمامهــا بتغييــر وجــه لبنــان. فــي الوقــت نفســه، أفــاد المدافعــون عــن إقامــة 
المجلــس فــي المســرح عــن شــعورهم بــاألذى والذهــول مــن الصرخــة المنــّددة بإقامــة حــدث عــادًة مــا ُينّظــم 
فــي مختلــف أنحــاء العالــم. فنفــوا بشــدة اّتهامــات نظرائهــم، ناشــرين تغريــدات تشــرح أهمية عاشــوراء بالنســبة 
إليهــم. حتــى وســائل اإلعــالم نفســها لــم تقــف علــى الحيــاد فــي هــذا الموضــوع المثيــر للجــدل للغايــة، ممــا لــم 

يتــرك مجــااًل كبيــرًا ألي نــوع مــن الحياديــة. 
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Commemorating Ashura Day
at Al-Madina Theatre in the Media     
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Case Background

Theatre director and actress Nidal Al-Achkar announced that Ashura mourning 
ceremonies would be held at Al-Madina Theatre in Beirut’s Hamra Street between 
August 1 and 9, 2022. Media publications mentioned that Sheikh Hussein Zeineddine 
gave daily lectures at these events, while reciter Abdallah Fahs presided over the 
ceremony.

The news sparked a wave of outrage on social media platforms, as Al-Madina Theatre 
has historically featured progressive performances, while the two Shia clerics 
mentioned earlier are known for their ultra-conservative positions. The controversy 
prompted several media outlets to cover the story, particularly when theatre owner 
– actress Al-Achkar – stated that she does not turn down any requests at Al-Madina 
Theatre, stressing that the venue is an open space where no one can be excluded. 
She also added that the commemoration of Ashura is part of the national heritage. 
She pointed out that Ashura commemorations comprise stories and lectures rather 
than flagellation and blood.
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Monitoring Methodology

Media Platforms

The report relied on a quantitative monitoring mechanism for the section related 
to professional media, focusing on the number and type of articles tackling the 
subject. The report analyses how the various articles covered the issue, the types 
of sources journalists relied on, and whether they adopted a political or religious 
angle. The report also examined the interest of media platforms in the broader 
event – commemorating Ashura Day – through documenting the number and 
type of articles published in this regard. This shows the space such platforms grant 
to the religious aspect in the broader framework and compares it to the space 
allocated to the coverage of the specific event studied in the current report.

Research was carried out using the following keywords: Al-Madina Theatre, 
Husseiniya mourning ceremonies, Nidal Al-Achkar, Ashura days, Sheikh Hussein 
Zeineddine, reciter Abdallah Fahs, mourning ceremony, Badih Abou Chakra, 
commemorate  Ashura, Hezbollah, Beirut mourning councils, Ashura.

The study was limited to the period of time during which groups known to be close 
to Hezbollah rented Al-Madina Theatre to commemorate Ashura, from Tuesday, 
July 26 to Wednesday, August 12, 2022 – the day marking the end of the Ashura 
commemoration.

Social Media

In the effort to be as accurate and efficient as possible in the monitoring efforts, 
SKF is collaborating with a specialized data analysis company, Reputell, with 
access to large amounts of data, as well as the software to sort through it and get 
the relevant content. This process renders it safer to understand whether or not 
the case study’s events were reflected in the online arena and if so, how. It is also 
important to note that this report is not meant to represent a comprehensive view 
of the digital landscape but to highlight prominent actors, the platforms used, and 
possible patterns as true to life as possible. This is the second in a series of reports 
which is utilizing Reputells’ technology to paint a clearer picture of the discussions 
taking place online.

Monitoring Period: July 24, 2022 to August 9, 2022.
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Monitored Media Outlets in Lebanon

The report monitored 14 local media platforms, including TV channels, newspapers, 
and websites. The monitoring included five TV channels: LBCI, Al-Manar, Al-Jadeed, 
MTV, and OTV; three newspapers: An-Nahar, Al-Akhbar, and Nida Al-Watan; and six 
websites: Daraj, Megaphone, Janoubia, Bint Jbeil, Lebanon Debate, and Lebanon 
Files. 

Figure 1: Percentage of monitored platforms based on type

The study identified 81 articles and reports tackling the commemoration of Ashura 
Day. The TV channels published 40 reports, the websites 26, and the newspapers 15 
only. Figure 2 shows how the reports are distributed among the monitored media 
outlets based on the type of platform.

Figure 2: Distribution of the number of publications tackling the commemoration of Ashura



37

Out of the 81 monitored publications, only eight tackled the commemoration 
of Ashura at Al-Madina Theatre. The websites published six reports, while the TV 
channels and newspapers published only one each. 

Figure 3: Distribution of the publications tackling the commemoration of Ashura at Al-
Madina Theatre

The quantitative comparison between the articles about the commemoration 
of Ashura generally shows that all the monitored media outlets covered Ashura-
related stories except for Megaphone as shown in Figure 4.

Figure 4: Number of publications related to the commemoration of Ashura per monitored 
media outlet 
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The interest in the commemoration of Ashura at Al-Madina Theatre fades away for 
the majority of the monitored platforms.

The publications were monitored between July 24 and August 9, 2022. Figure 5 
shows the number of articles covering the commemoration of Ashura in general, 
within the timeframe.

     

Figure 5: Chronological distribution of the publications related to the commemoration of 
Ashura
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The Case on Twitter

Twitter Stats and Interesting Samples

Figure 6: Tweet distribution by gender

Figure 7: Tweets’ sentiment analysis

Figure 6 above showcases a distribution of the Twitter debate about the Ashura 
commemoration at Al-Madina Theatre, broken down by gender among Males, 
Females, and accounts that could not be identified as either, with the majority 
of contributors being Male. Following this, 39% of the accounts did not have an 
identifiable gender. Lastly, accounts identifiable as Female only made up 15% of 
authors. Meanwhile, Figure 7 shows that 27% of the accounts posted in favor of 
holding the commemoration of Ashura in Al-Madina Theatre, promoting the 
event or mostly citing commemorations around the world that encountered 
no objections. Meanwhile, a mere 10% of the accounts posted in a neutral tone, 
reporting on the event or inquiring for details. On the other hand, the majority 
of the accounts (63%) were against holding Ashura commemoration in Al-Madina 
Theatre. These accounts would often say this is not just a simple matter of renting 
any venue and holding an event but has deeper implications on Lebanese society. 
However, it is worth noting that none of their digital protests amounted to any 
significant action on the ground.
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In Img. 1 below, Kinda El-Khatib, a prominent anti-Hezbollah activist raises the 
question of how Shiite customs are to be respected if the Shias themselves have 
“turned them into a joke” by holding them everywhere and indiscriminately, from 
nightclubs in Syria to Al-Madina Theatre in Beirut. In Img. 2, Journalist Mariam 
Lahham, echoed Kinda’s sarcasm about the absurdity of the situation, comparing 
it to holding Ashura in Casino Du Liban. Other accounts raised questions about 
the authenticity of such events and citing “bigger plans” for Hezbollah and “the 
Persian Occupation,” and that there are plenty of more acceptable religious places 
to hold such ceremonies. Other accounts such as the one in Img. 3 cited the lack of 
reciprocity, as those religious places would never accept that a play be held there. 
Others such as the one in Img. 4 believed that one cannot separate the event from 
its ideological context. 

     

Img. 1: Negative tweets about the commemoration     

Img. 2: Tweet about funding of the event
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Img. 3: Post about reciprocity being non-existent

Img. 4: Tweet about the ideological context

As for the tweets supporting the event, Img. 5 below highlights the feelings of 
disbelief at the reactions of those posting opposing tweets. The authors see no 
issue with the decision to hold the Ashura Commemoration in Al-Madina Theatre. 
Following this line of thought, Img. 7 highlights posts where the authors show 
how the event is held freely worldwide. Finally, in Img. 6, another prominent line of 
thought is shown, which is a highly defensive approach in terms of Ashura. 

  



42

Img. 5: Tweets protesting the commemoration
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Img. 6: Tweet defending the event    
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Img. 7: Posts showcasing the global aspect of Ashura
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As for the neutral accounts, considering how polarizing the topic has been, it 
comes as no surprise that their presence was minimal. This was even reflected in 
the accounts of journalists themselves who either took on favorable or opposing 
stances. Media outlets/journalists adopting a neutral tone were difficult to find as 
shown below in Img. 9. Inquiries were rare as well but still made an appearance, 
as displayed in Img. 8 below. Even some inquiries border on being classified 
as either pro or anti, instead of the usual neutral. For example, one of the users 
(ShiaphobiaLB) raised a question however, by looking at their other tweets and 
understanding their position, it becomes clearer that the tweet in Img. 8 is not as 
neutral as one might initially consider.

  

Img. 8: Inquiries about the event



46Img. 9: Media reporting in a neutral tone



47

Img. 10: Posts not as neutral as they appear

Figure 8:  Tweet distribution by type     
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The number of monitored tweets is 692. Among those, 276 were counted as original 
(written by the account itself) and 416 as retweets (shared from the original). A 
higher number of retweets in this case reveals that the original accounts creating 
content are strongly influential, regardless of which side they’re on (1.5 times to be 
exact).

Equally, by observing the chart to the right, the split indicates that out of the total 
405 accounts contributing to the online discussions, 195 were “Original” creators, 
while 229 were simply “Retweeters.” A third “Common” category exists and it is 
usually original accounts who also retweeted content. On average, each original 
account posted about 1.4 tweets, and each account that only retweeted did so 
about 1.8 times. With this in mind, retweets served a key function in disseminating 
information and keeping online conversations going. As shown in previous reports, 
this further shows that highly influential accounts exist in the Lebanese digital 
scene and they play a pivotal role in pushing the discourse in one direction or the 
other.

Word Cloud and Hashtags
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Keyword Word Count

مسرح 231
عاشوراء 196
الدينیه 165
لبنان 151

مسرح_المدينه 135

Figure 9: Word cloud showcasing top keywords used

Hashtag Number of posts  Contributors
(authors)

#مسرح_المدينه 130 76
#الحمرا_مسرح_المدينه 21 21

#جاذبیه_الحسین 20 20
#نضال_االشقر 17 15

#ونبقى_مع_الحسین 13 10

Figure 10: Top hashtags used

The top keywords in Img. 15 above only reaffirm the accuracy of the research in 
terms of topic however, they do not indicate the direction in which the conversation 
tilts. That is because words used could easily be part of positive, negative or neutral 
posts. Therefore, by taking a deeper look at the top hashtags in Img. 16, the picture 
becomes clearer as two of them stand out. “جاذبیه_الحســین#” and “ونبقى_مع_الحســین#” 
were used in a total of 33 posts, by 30 contributors. This hints that there was an 
attempt to propagate the hashtags and promote the positive argument. Nothing 
of the like was seen for the contributors opposed to the event.
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Conclusion
Based on the collection and analysis of publications tackling the commemoration 
of Ashura in general and that particular event at Al-Madina theatre, the following 
conclusions may be drawn:

 The majority of the media outlets avoided covering the topic “Commemorating 
Ashura Day at Al-Madina Theatre”. However, all of the outlets – except for 
Megaphone that did not publish anything related to Ashura – widely covered the 
religious celebration in the different Lebanese areas, as well as the social events, 
political statements and administrative/government instructions accompanying the 
commemoration.

 Four out of the 14 monitored outlets covered the event at the Al-Madina Theatre. 
The first one is MTV. In one of its news bulletins, it showed the outrage sparked on 
social media and voiced by several intellectuals as to the organisation of such an 
event on Al-Madina’s stage. Also, Lebanese journalist Hazem Al-Amine published 
an article on the Daraj website, in which he gives his opinion and compares the 
event to the celebration of the Prophet’s birthday that the Al-Ahbash association 
organises on the same stage, highlighting the difference in political weight between 
the two events. As for the Nida Al-Watan newspaper, it published an opinion article 
criticising the event. The Janoubia website gave the event the biggest media 
coverage by publishing five articles, including a report widely marked by criticism, 
just like the other opinion articles published on the website. The wide coverage of 
the event is understandable, considering the anti-Hezbollah stance of Janoubia’s 
owners.

 The chronological distribution of the monitored articles shows that the event at 
Al-Madina Theatre was poorly covered, while the Ashura commemoration activities 
were widely covered during the monitored period, except on July 31 and August 11.

 Based on the above, one can say that the political presence of the party renting 
the theatre – Hezbollah – placed the event in a political context as is usually done 
with Lebanese religious events, given the sectarian nature of the country’s most 
prominent political groups. This turned the position towards the event at Al-Madina 
Theatre reflective of their author’s political positioning with regard to Hezbollah.
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