
)ال كاسا دي بابل(.. 
هل تستطيع إسبانيا 

اختراق المنطقة العربية 
من خالل السينما؟



لقد أحدث مسلسل “الكاسا دي بابل” بترجمته 
أوساط  في  ضجة  الورق”  “بيت  العربية 
قياسية  أرقامًا  حقق  حين  العربي،  المشاهد 
“نتفليكس”  ة  منصِّ على  المشاهدة  لنسب 
الناطقين  لغير  مشاهدة  أعلى  ليسجل 
باإلنجليزية خالل أسبوع واحد من عرضه، وقد 

شاهده 34.3 مليون حساب. 

“نتفلكس”  منصة  أن  األمر  في  الالفت 
استعانت ألول مرة باليوتيبر السعودي “محمد 
الشهري” للترويج للجزء الثالث من المسلسل، 
لقاءات  وأجرى  التصوير،  ألماكن  دخل  والذي 
حيوية مصورة مع الممثلين، يعكس ذلك رغبة 
الدخول  آليات  تعزيز  في  اإلسبانية  السنيما 
جزء  سابقًا  عرضت  والتي  العربي،  للمشاهد 
من مسلسالتها على شاشات عربية، ساهمت 
زيادة  في  اإلسبانية  الهجرة  دائرة  تقرير  وفق 
أداء  ويتقاطع  إلسبانيا،  العرب  السياح  عدد 
لزيادة  إسبانيا  سعي  مع  اإلسبانية  السينما 

مراكزها الثقافية في المنطقة العربية.

ت إسبانيا  على مدار األربعين عاًما الماضية، مرَّ
بعملية إصالحات تاريخية لتحديث البالد، فمن 
ا  ديمقراطيًّ نظاًما  اعتمدت  السياسية،  الناحية 
تنظيًما  مة  منظَّ سياسية  أحزاب  على  يرتكز 
ًدا، ومجتمع مدني ناشئ، ونموذج مواطنة  جيِّ

مسؤول. وعلى الرغم من األزمة االقتصادية 
االقتصاد  بأنَّ  القول  فيمكن  ا،  حاليًّ القائمة 
اإلسباني اقتصاد َفِتّي، ويمكن مقارنته بأكثر 

ًرا في العالم. االقتصادات تطوُّ

من  ُتعدُّ  إسبانيا  إنَّ  نقول  حين  عي  ندَّ ولسنا 
ية  أهمِّ المنتديات االقتصادية والسياسية الفنِّ
العالمية، إذ إنها كانت مركًزا الجتماعات المنتدى 
العشرين،  ومجموعة  العالمي،  االقتصادي 
هذا  والتنمية.  االقتصادي  التعاون  مة  ومنظَّ
القطاع  في  ا  أمَّ االقتصادي،  الصعيد  على 
موطًنا  إسبانيا  فُتعدُّ  للحدود،  العابر  الخاصِّ 
)مثل  الجنسيات  دة  متعدِّ لشركات  ا  أصليًّ
وبي  بنك،  وسانتاندر  وأبنجوا،  ريبسول، 
ات  القارَّ جميع  منتشرة في  وزارا...(،  فا،  بي 
المدني،  المجتمع  مستوى  وعلى  الخمس. 
بانديراس،  فقد ساعد مشاهير مثل أنطونيو 
انون مثل بيكاسو، ورياضيون مثل رافائيل  وفنَّ

نادال، في رفع مكانة إسبانيا على مستوى.

تزال-  -وما  اإلسبانية  الدبلوماسية  كانت  وقد 
ل هذه  حلِّ الخارج.  للتغيير في  رئيسية  وسيلًة 
هة  الموجَّ اإلسبانية  الناعمة  ة  القوَّ دور  الورقة 
اختراق  في  والتلفزيون،  السينما  خالل  من 
ة  العامَّ السياسة  رسائل  وبثِّ  المجتمعات، 
اإلسبانية إليها، في ضوء المسلسل الدرامي 

توطئة
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أحمد أبو الطرابيش

باحث في اقتصاديات
الشرق األوسط



 La Casa De Papel :اإلسباني واسع االنتشار
)بيت من ورق(.

وقد حاولت جميع الحكومات اإلسبانية -بغضِّ 
جديد  نموذج  ي  تبنِّ أيديولوجيتها-  عن  النظر 
التغيير  هذا  وراء  الدافع  وكان  للدبلوماسية، 
سة  المؤسَّ ر  تطوُّ أولهما  رئيسيان:  عامالن 
إسبانيا  ل  تحوُّ واآلخر  نفسها،  الدبلوماسية 

إلى دولة حديثة وتنافسية.

المنطقة  على  الحاصل  التسابق  ظلِّ  وفي 
َتداَفع كثير من الدول المحيطة، مثل  العربية، 
إيران وتركيا وإسبانيا، إلى إعادة توجيه الدراما 
المعرفة  لزيادة  العربية،  المجتمعات  إلى 

توطئة02

تجِربة  ة  فثمَّ للدراما.  المنتجة  بالدول  الثقافية 
السياحة  منسوب  رفع  في  نجحت  التي  تركيا 
في  التركية  واللغة  الثقافة  وتعزيز  الخارجية، 
المجتمعات العربية، ويمكن إدراج إسبانيا في 
د نحو المنطقة العربية  السياق ذاته، وهو التمدُّ

لتحقيق مصالح وأهداف مختلفة.

على  الضوء  تسليط  الورقة  هذه  وتحاول 
إسبانيا  تتبعها  التي  الناعمة  ة  القوَّ سياسات 
للتأثير في المجتمعات المستهدفة، خصوًصا 
مهمٍّ  أنظار  محطَّ  بصفتها  العربية،  المنطقة 
للدول الفاعلة في السياق الدولي من خالل 

السينما والتلفزيون.
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أواًل:
تقديم تاريخي 

للسينما اإلسبانية

ا،  جدًّ رة  مبكِّ اإلسبانية  السينما  بدايات  كانت 
واحدة  ته دقيقة  مدَّ فيلًما قصيًرا  أنتجت  فقد 
الناس  من  مجموعة  خروج  ر  يصوِّ  ،1896 عام 
في أثناء خروجهم من كنيسة. وفي عام 1897، 
 Pelea en  - مقًهى  في  ة  )ُمشادَّ فيلم  ُأنتج 
la Cafeteria(، فكان أول فيلم روائي قصير 
ا أول  صامت في تاريخ السينما اإلسبانية. أمَّ
)حياة  فكان  تاريخها  في  طويل  روائي  فيلم 
ُعرض  وقد  أمريكا(،  واكتشاف  كولومبوس 
ته 110 دقائق. بعد ذلك  عام 1916، وكانت مدَّ
تتابع إنتاج األفالم اإلسبانية، لكنها لم تكن إالَّ 
ية،  األوروبِّ السينما  لموجات  وتقليًدا  محاكاًة 
ست أول  ًة اإليطالية والفرنسية. وقد ُأسِّ خاصَّ
شركة إنتاج سينمائي في إسبانيا عام 1932، 
الت  التحوُّ بدأت  و1957،   1945 عاَمي  وبين 
سمت  بعها فرانكو، والتي اتَّ السياسية التي اتَّ
األعمال  ظهرت  ة  المدَّ تلك  وفي  باالنغالق، 
تسميته  على  اصُطلح  بما  اإلسبانية،  ية  الفنِّ
الجوائز  تحصد  فبدأت  الجديدة(،  بـ)السينما 
تلك  بين  من  وكان  الدولية.  المهرجانات  في 
األعمال: )الطريق( لخوزيه أنطونيو كوندي عام 
ت  ة عائلة قروية اضُطرَّ م قصَّ 1951، الذي قدَّ

إلى الهجرة إلى المدينة بسبب الجوع.

في  ا  مهمًّ دوًرا  اإلسبانية  السينما  ت  أدَّ وقد 
ما  تحويل إسبانيا إلى بلد ديموقراطي، ال سيَّ
في  وحتى  بل   ،1975 عام  فرانكو  وفاة  بعد 
وشهدت  لوفاته.  السابقة  األخيرة  السنوات 
نتيجة   ،1975 بعد  كبيًرا  َزْخًما  السينما  هذه 
زين،  المتميِّ الجدد  المخرجين  من  عدد  ظهور 
مثل كارلوس ساورا، وأستاذه لويس بونويل، 
غارسيا.  لويس  وخوسيه  كاموس،  وماريو 
في  لغونزاليس،  االشتراكي  العهد  وفي 
للسينما،  ة  عامَّ اسُتحِدثت مديرية   ،1982 عام 
ية في الظهور  يات اإلبداعية والفنِّ فبدأت الحرِّ
اإلسبانية  السينما  لحماية  قوانين  صدور  مع 
العالمية  المهرجانات  واعتراف  دعمها،  وزيادة 
على  حينها  كاموس  ماريو  فحصل  بقيمتها. 
الجائزة الذهبية لمهرجان برلين السينمائي عن 
عمله )خلية النحل(، وحصد ساورا جائزتين في 
)كارمن(،  عمله  عن  السينمائي  كان  مهرجان 
باألوسكار  غارسيا  لويس  خوسيه  فاز  فيما 
في  وتاله  ثانيًة(،  )لنبدأ  ز  المتميِّ عمله  عن 
بيدرو  ثم  تروبيا،  فرناندو  المخرج  التسعينيات 

ألمودوفار، وأليخاندرو أمينابار.

عام  إسبانيا  السينمائي في  اإلنتاج  بلغ  وقد 
ا، وارتفع العدد عام 2000  1990: 42 عماًل فنيًّ
 156 نحو  إلى   2018 عام  ليصل   ،104 إلى 
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لألفالم  التذاكر  نوافذ  عائدات  وبلغت  فيلًما، 
اإلسبانية حول العالم 209,752,101 دوالر.

فكانت  التلفزيوني،  اإلنتاج  صعيد  على  ا  أمَّ
مدينتا مدريد وبرشلونة أول مدينتين تعرفان 
التلفزيون في إسبانيا، وذلك عام 1948 و1956 
األول  أكتوبر/تشرين  وفي  التوالي.  على 
1956، بدأ التلفزيون الرسمي اإلسباني أول 
بثٍّ منتظم له في البالد عبر القناة الرسمية، 
ة في  ست أول قناة تلفزيونية خاصَّ وقد تأسَّ

إسبانيا عام 1990.

أشهر  فبعد  كثيًرا،  الدرامي  اإلنتاج  ر  يتأخَّ ولم 
للتلفزيون  الرسمية  االنطالقة  من  قليلة 
مسلسل  أول  ُعرض  اإلسباني،  الرسمي 
الكوميدي  المسلسل  وهو  اإلسبانية،  باللغة 
فبراير/شباط  في   ،”Los Tele-Rodríguez“
ة كلٍّ  ًنا من 13 حلقة، مدَّ 1957، وقد كان مكوَّ
 Cuentos“ منها 25 دقيقة. ثم تبعه مسلسل
في  للمسنين(  )حكايات   ”para Mayores
 ”Érase una vez“ 1959-1958، ثم مسلسل
ة( ذو الـ100 حلقة. واستمرَّ بعد ذلك  )ذات مرَّ
إنتاج المسلسالت التلفزيونية اإلسبانية، لكن 

بأعداد ضئيلة.

قته  وفي السنوات األخيرة ومع النجاح الذي حقَّ
 la casa“ بعض المسلسالت اإلسبانية، مثل
de papel” الذي انتشر في كلِّ أرجاء العالم 
إسبانيا  أصبحت  العربية،  المنطقة  ما  سيَّ ال 
المسلسالت،  لصناعة  مركًزا  مدريد-  ًة  -وخاصَّ
المشترك،  واإلنتاج  اإلسباني،  اإلنتاج  سواٌء 
في  ر  ُتصوَّ التي  األجنبية  والمسلسالت 

إسبانيا.

الدراما  قته  حقَّ الذي  الكبير  النجاح  رغم  وعلى 
 ،”la casa de papel“ بمسلسل  اإلسبانية 
ي  فإنَّ الفرق ال يزال كبيًرا من ناحية اإلنتاج الفنِّ
السينمائي والتلفزيوني، بينها وبين ما يمكن 
السينمائي،  اإلنتاج  عمالقة  عليهم  نطلق  أن 
اإلنتاج  عمالقة  أو  وبوليوود،  هوليوود  مثل 
في  وتركيا  حدة،  المتَّ كالواليات  التلفزيوني، 

اآلونة األخيرة.

 Price water house“ لتقرير   وَوفًقا 
العام  إسبانيا  في  ُأنتج  فقد   ،”Coopers
الماضي )2018( 58 مسلساًل، وساهم قطاع 
المسلسالت ذلك العام بأكثر من 738 مليون 
السينما  ا  أمَّ اإلسباني.  االقتصاد  في  دوالر 
الهندية فقد أنتجت حينها 1813 فيلًما، لتصبح 
المنَتجة  ا من حيث عدد األفالم  عالميًّ األولى 
ا من  وعدد التذاكر الَمبيعة، إالَّ إنها الثالثة عالميًّ
قت 2.44  حيث عائدات نوافذ التذاكر، فقد حقَّ
ي أسعار التذاكر  مليار دوالر، وذلك بسبب تدنِّ

ا. يًّ محلِّ

كما أنتجت السينما التركية العام الماضي 180 
دوالر،  مليون   95 نحو  بلغت  بإيرادات  فيلًما 
نحو  أنتجت  التلفزيوني،  اإلنتاج  مجال  وفي 
استمرارها  على  عالوًة  جديًدا،  مسلساًل   50
في إنتاج حلقات مسلسالت بدأت قبل ذلك 
قت تركيا عائدات بلغت  واستمرَّ عرضها. وقد حقَّ
المسلسالت  تصدير  من  دوالر  مليون   350
تصدير  ا في  عالميًّ الثانية  لتصبح  الخارج،  إلى 
حدة األمريكية.  المسلسالت بعد الواليات المتَّ
ا عمالق صناعة السينما واإلنتاج التلفزيوني  أمَّ
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أنتجت  فقد  حدة،  المتَّ الواليات  العالم،  في 
عائداتها  وبلغت  فيلًما،   879 الماضي  العام 
على مستوى العالم 11,893مليار دوالر، في 

ا. حين أنتجت 495 مسلساًل تلفزيونيًّ

وُيعدُّ “días al desnudo 7” المنَتج عام 2005 
ُعرضت  التي  اإلسبانية  المسلسالت  أول 
في الشرق األوسط، من خالل شاشات دولة 
المسلسل  لكنَّ  حدة.  المتَّ العربية  اإلمارات 
 ”Águila Roja“ ق شهرة عالمية كان الذي حقَّ
2009، واستمرَّ  عام  إنتاج  األحمر( من  )النسر 
عرضه  بدأ   2017 وفي   ،2016 حتى  عرضه 

على شاشة أبو ظبي دراما.

الذي  الواسع  واالنتشار  الكبير  النجاح  أنَّ  بيد 
ًة في المنطقة  قه )ال كاسا دي بابل(، خاصَّ حقَّ
بالدراما  التذكير  إعادة  إلى  ى  أدَّ العربية، 
واللغة  بالثقافة  االهتمام  وزيادة  اإلسبانية، 
الراغبين  عدد  من  زاد  الذي  األمر  اإلسبانية، 
في  اإلسبانية،  اللغة  م  لتعلُّ مين  والمتقدِّ
)ثربانتس(  اإلسباني  الثقافي  المركز  فروع 
عرض  مع  بالتزامن  العربية،  العواصم  في 
زيادة ملحوظة في  إلى  ى  أدَّ المسلسل، كما 

اح العرب في إسبانيا. أعداد السيَّ

-مثل  الرْقمية  ات  المنصَّ اهتمام  انصبَّ  وقد 
نتفليكس- على إنتاج المسلسالت اإلسبانية 
أنتجت  إذ  بابل(،  دي  كاسا  )ال  مسلسل  قبل 
 la“ وهو  إسباني،  مسلسل  أول  نتفليكس 
في  الكابل(،  )فتيات   ”chicas del cable
أولى  ُعرضت  حين  في   ،2017 أبريل/نيسان 

حلقات )ال كاسا دي بابل( على التلفزيون في 
)ال  إنَّ  إالَّ  نفسه.  العام  من  ار  مايو/أيَّ شهر 
زيادة  في  األكبر  األثر  له  كان  بابل(  دي  كاسا 
اهتمام نتفليكس بإنتاج مسلسالت إسبانية، 
قا  أشهرها “Vis A Vis” و”Elite”، اللذين حقَّ
نتفليكس خالل  أعلى نسب مشاهدات على 
2018، فقد وصلت إلى 20 مليون مشاهدة. 
هذا باإلضافة إلى إنتاج نتفليكس للجزء الثالث 
األرقام  م  حطَّ والذي  بابل(،  دي  كاسا  )ال  من 
ة،  المنصَّ على  المشاهدات  لنسب  القياسية 
ناطق  غير  لمسلسل  مشاهدة  أعلى  ل  ليسجِّ
باإلنجليزية خالل أسبوع واحد من عرضه، إذ بلغ 
عدد الحسابات التي شاهدته نحو 34.3 مليون 
حساب، أنهى %70 منها كلَّ حلقات الموسم 
لمجلة  إحصائيات  وتشير  واحد.  أسبوع  خالل 
Television Business International ُنشرت 
في فبراير/شباط 2018، إلى أنَّ 12.5 مليون 
شخص شاهدوا المسلسل عبر اإلنترنت في 

تركيا فقط.

ًرا  وعلى رغم أنَّ الدراما اإلسبانية انفتحت مبكِّ
على الخارج، فإنها لم تستطع أن تجاري الدراما 
رة  التركية، سواٌء من ناحية عدد األعمال المصدَّ
ُيعدُّ  إذ  اإليرادات.  ناحية  ومن  الخارج،  إلى 
مسلسل “Deli Yürek” أول عمل تلفزيوني 
أولى  عرض  وبدأ  الخارج،  إلى  ر  ُيصدَّ تركي 
األول  أكتوبر/تشرين  في  تركيا  في  حلقاته 
الخارج في  إلى  بدأ تصديره  1998، في حين 
2002-2001، حتى قبل انتهاء حلقاته في تركيا 
في  كذلك  وُعرض   ،2002 يونيو/َحِزيران  في 
 ”Gümüş“ ا مسلسل كازاخستان وأذربيجان. أمَّ

تقديم تاريخي للسينما اإلسبانية
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التركية  للمسلسالت  االنطالقة  بداية  فكان 
أبريل/ نيسان عام  في الشرق األوسط، في 

.2008

وكانت بداية انطالقة الدراما التركية في أمريكا 
مسلسل  عرض  بعد   ،2014 عام  الالتينية 
وبعدها في  “bin bir gece” في تشيلي، 
األرجنتين ثم في باقي دول أمريكا الالتينية. 
وفي بدايات 2018، بدأ عرض أول مسلسل 
تركي في التلفزيون اإلسباني، وهو مسلسل 
ثالثة  تَلته  ثم   ،”Fatma Gülün Suçu Ne“
مسلسالت أخرى في العام نفسه، وما زالت 
ق نجاحات  التركية تحقِّ الكثير من المسلسالت 
كبيرة في إسبانيا وأمريكا الالتينية، األمر الذي 
عدد  بزيادة  السياحي  القطاع  على  انعكس 
اح القادمين إلى تركيا من إسبانيا ودول  السيَّ

أمريكا الجنوبية.

تقديم تاريخي للسينما اإلسبانية

التركية  للمسلسالت  الواسع  االنتشار  ى  وأدَّ
ات  قتها، إلى اهتمام المنصَّ والنجاحات التي حقَّ
الرقمية مثل نتفليكس بإنتاج مسلسالت تركية 
واالستفادة من نجاحها. فكانت أول تجِربة إلنتاج 
مسلسل تركي من قبل نتفليكس عام 2018 
المسلسل  ق  وحقَّ )المحافظ(،  مسلسل  مع 
مشاهدات تجاوزت 10 ماليين خالل أول أربعة 
ة. أسابيع لعرضه، َوفًقا لبيانات أعلنتها المنصَّ
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ثانيًا:
ة الناعمة  بين القوَّ

والسينما

ة الناعمة دخل  على الرغم من أنَّ مصطلح القوَّ
مصر  هيمنة  فإنَّ  التسعينيات،  في  األدب 
الثقافية على العالم العربي في الخمسينيات 
عليه هذا  ينطوي  ما  ح  توضِّ مثاًل،  بعدها  وما 
ا من  ية. إذ تمكَّنت مصر حقًّ المصطلح من أهمِّ
توسيع مجال نفوذها في الوطن العربي دون 
االقتصادية،  أو  العسكرية  ة  القوَّ استخدام 
من  االستفادة  خالل  من  قدًما  والمضي 
الناعمة.  ة  القوَّ وأدوات  ة  العامَّ الدبلوماسية 
ة الناعمة دوًرا بارًزا في  ت أدوات القوَّ فيما أدَّ
الحرب  من  األمريكية  حدة  المتَّ الواليات  خروج 
الباردة منتصرًة، بفضل قدرتها على استخدام 

تلك األدوات بشكل صحيح وفاعل.

األكثر  المثال  ي  األوروبِّ حاد  االتِّ ُيعدُّ  حين  في 
الصدد،  هذا  وفي  الناعمة،  ة  للقوَّ فعاليًة 
رها  زات التي توفِّ يمكن القول بأنَّ هذه المميِّ
ة الناعمة ليست قطعية، إذ ُتظهر البيانات  القوَّ
ة جزء أو مرحلة  أنَّ استخدام ديناميات هذه القوَّ
أدبيات  ة في  العامَّ السياسة  إدارة  من عملية 

اليوم.

ة الناعمة  وَوفًقا لما ذكره جوزيف ناي، فإنَّ القوَّ
تستند إلى ثالثة مصادر رئيسية، هي العلوم 
يمكن  مصدر  كلِّ  وفي  واالقتصاد.  والفنُّ 

استخدام عدد من األدوات وتمكينها من خالل 
غير  مات  والمنظَّ والجامعات  اإلعالم  وسائل 

دة الجنسيات. الحكومية، والشركات متعدِّ

وسائل  ة  قوَّ ازدادت  فقد  األرجح،  وعلى 
اإلعالم في العقد األول من القرن العشرين 
ة أسباب، مثل سهولة انتقال التكنولوجيا،  لعدَّ
وتوافر اإلنترنت في كلِّ مناطق العالم تقريًبا، 
واالستخدام األكثر كفاءًة لديناميات البحث من 
 ، البثِّ هيئات  بين  والمنافسة  الجمهور،  قبل 

وظروفها الصعبة.

لذلك، يمكن مشاهدة برامج مثل المسلسالت 
أجهزة  أو  التلفزيون  أجهزة  على  األفالم  أو 
الهواتف  حتى  أو  الشخصية  الكمبيوتر 
راحة الجمهور فقط،  ا ال يعني  المحمولة، ممَّ
إلى  البثِّ  جهة  وصول  سهولة  أيًضا  بل 
فإنَّ  لناي،  وَوفًقا  األشخاص.  من  المزيد 
يمكنها  ال  الحكومات  أنَّ  هي  هنا  المشكلة 
التحكُّم في الثقافة الشعبية، على الرغم من 
وبرامج  ة  العامَّ الدبلوماسية  على  تنفق  أنها 
استخدام  عليها  الصعب  ومن  والتبادل،  البثِّ 
ناحية  ومن  مباشرة.  بصورة  أيًضا  األداة  هذه 
أخرى، فإنَّ تشجيع المنتجات الحكومية، وجعل 
هذا  في  تحسينات  وإدخال  مريحة،  صادراتها 

القطاع، ميزاٌت إضافية حاَل ُوجدت.
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السينما  تأثير  على  الدراسة  هذه  ز  وتركِّ
ة  قوَّ أداة  -بصفتهما  اإلسباني  والتلفزيون 
حالة  بدراسة  العربية،  المنطقة  في  ناعمة- 
اإلجابة  فتحاول  بابل(،  دي  كاسا  )ال  مسلسل 
عن التساؤالت التالية: هل يمكن أن يكون هذا 
لتوفير  الثقافي  لإللهام  مصدًرا  المسلسل 
ة  العامَّ الدبلوماسية  في  والكفاءة  االنطباع 
باستخدام  تجِربته  يمكن  وهل  اإلسبانية؟ 
تأثير السينما  أدوات مختلفة؟ وهل يمكن عدُّ 
مستمرٍّ  ُبعد  ذا  التلفزيونية  والمسلسالت 

على المستوى االستراتيجي؟

ا التفاصيل األخرى التي يجب تأكيدها فهي  أمَّ
الطرق التي ُتعرض بها األفكار على الجمهور 
في اإلنتاجات التلفزيونية. على سبيل المثال، 
مباشرًة  الكرتوني  )السنافر(  مسلسل  يرتبط 
مشاهد  م  يقدِّ ال  أنه  مع  الشيوعية،  بمبادئ 
ة انطباع بأنَّ  مباِشرًة للدعاية الشيوعية، لكن ثمَّ
م بشكل  ا وُتقدَّ بعض تفاصيله ُتختار أيديولوجيًّ

إيجابي.

أعمااًل  األنظمة  بعض  ُتنِتج  أخرى،  ناحية  من 
هة، وأفضل األمثلة ذات  ية تحمل دعاية موجَّ فنِّ
ألمانيا  في  ُأنتجت  التي  األفالم  هي  الصلة 
ل في  ة مسار آخر يتمثَّ تحت الحكم النازي، وثمَّ
وعي، والتي  صة لالَّ استخدام المنتجات المخصَّ
ُتستخدم بشكل عامٍّ إلعالنات المنتجات. وعلى 
بالرسائل  قة  المتعلِّ عاءات  االدِّ أنَّ  من  الرغم 
وسائل  في  واسعة  تغطية  لها  هة،  المموَّ
ة سؤاالن مطروحان  التواصل االجتماعي، فثمَّ
على الطاولة، األول عن مدى نجاعتها، والثاني 

عن كونها متعَمدة أم ال.

وبشكل مطابق لمثال )السنافر(، تبثُّ هوليوود 
المثال،  سبيل  فعلى  العالم.  إلى  إنتاجها 
ُيعرض في إنتاجها أنَّ الكثير من الكوارث تحدث 
العلماء  ب  يتغلَّ ثم  حدة،  المتَّ الواليات  في 
األمريكيون على هذه الكوارث دائًما، أو مثاًل 
مشكالت  دائًما  يحلُّ  األمريكي  الجيش  أنَّ 
التي  المناطق  في  يات  األقلِّ ورعايا  مواطنيه 
دهم في العالم، وينقذهم من حالة الرعب  تهدِّ
أو الحرب التي كانوا تحت تهديدها، ويمنحهم 
الحياة العادلة. ويمكن رصد الكثير من األفالم 
التي  التلفزيونية  والمسلسالت  السينمائية 
ة  قوَّ وأدوات  إيجابية  دعايًة  بصفتها  عملت 
الخارجية األمريكية، مثل  السياسة  ناعمة في 
 ”Pearl Harbor”و ”Black Hawk Down“

.”The Interview”و ”United 93”و

المسلسالت  أو  األفالم  بثَّ  أنَّ  يبدو  وال 
أمر  آخر،  بلد  في  للدعاية  مباشرًة  ُتنتج  التي 
معقول في ظروف اليوم، وال توجد أيُّ أمثلة 
فقط  الممكن  من  أنه  يبدو  لكن  صلة.  ذات 
الحكومة لمجتمعها  حدوث مثل هذا من قبل 
كة القصيرة  الخاّص. ويمكن عدُّ الرسوم المتحرِّ
الة  ة( أداَة دعاية فعَّ اة )شافيز في الجنَّ المسمَّ
المثال. ومن  فنزويال على سبيل  اليوم في 
ومن  للجدل،  مثير  تأثيرها  فإنَّ  أخرى،  ناحية 

دة لها. المستحيل الحصول على بيانات محدَّ

يمكن  والتي  مالءمًة  األكثر  الطريقة  أنَّ  بيد 
تفعله  ما  مثال  هي  ناعمة،  ًة  قوَّ استخدامها 
هوليوود، إذ يكون تأثيرها أكثر عقالنيًة. ومن 
خالل التفكير على المدى الطويل للحكومات، 

ة الناعمة والسينما بين القوَّ
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وتبادل  السياسية،  ألفكارها  طرحها  وطريقة 
األهداف عبر العقود، والعمل من أجل تحقيق 
تلك األهداف مع األدوات األخرى، يبدو األمر 
أكثر واقعيًة. وعلى الرغم من أنَّ الدعاية تعني 
فرض المنتجات بداًل من جعلها مرغوبة، فإنَّ 
ة تسويق قصير  وضع المنتج/الخدمة في خطَّ
األجل، هي أكثر مالءمًة لألغراض التجارية، ال 

لترويج السياسات الدولية.

ة الناعمة والسينما بين القوَّ
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ثالثًا:
تفسير مسلسل تلفزيوني 

ة ناعمة بصفته عنصر قوَّ

أحد  بصفته  هوليوود  مثال  ناي  جوزيف  م  قدَّ
ة الناعمة األمريكية،  العناصر التي تشكِّل القوَّ
َيعدُّ ميخائيل داكاس اإلنتاَج  ومن ناحية أخرى، 
التلفزيوني اإلسباني، والذي يشاهده ماليين 
ر المأخوذ  ااًل في جعل التصوُّ البشر، عنصًرا فعَّ
ا. وعند إعادة النظر في أيٍّ من  عن إسبانيا إيجابيًّ
الحاالت التي ُيعاد فيها عرض المنتجات مثل 
كة،  المتحرِّ والرسوم  والمسلسالت  األفالم 
الجمهور  إلى  مة  المقدَّ اإلنتاجات  تأثير  يبرز 
نة، فيجعل الموقف أو الفكرة  في أوقات معيَّ
إيجابيًة، ويساهم في قبولها بشكل طبيعي.

لكنَّ المسلسالت التلفزيونية ليست مناسبة 
لغرض الدعاية المباشرة، حتى إذا ُأنتجت لهذا 
الغرض، إذ من الصعب للغاية ترويجها في بلد 
محدودة  فرص  لديها  الحكومات  ألنَّ  أجنبي، 
في بالد غيرها للترويج لنفسها. لذلك كان من 
رسائل ضمنية  بثُّ  الصدد  األنسب في هذا 
طريق  عن  المسلسالت،  خالل  من  هة  مموَّ
والخدمات  المنتجات  أسماء  من  الكثير  وضع 
الناشئة في بلد ما، باإلضافة إلى الشعارات 
تجارية  األيديولوجية، وهي طريقة  األفكار  أو 
ظلِّ  في  اًنا  مجَّ ر  وتوفَّ المنتجون،  يستخدمها 
تكشف  ال  التي  اإلنتاجات  ا  أمَّ شروط.  ة  عدَّ
أن  يمكن  ولكن  صريح،  بشكل  المطلوب  عن 

على  تنطوي  و/أو  نة  معيَّ ة  مدَّ في  ُتستوعب 
معايير مقبولة )مثل أفالم الدراما الرومانسية 
في بوليوود أو أفالم األكشن في هوليوود(، 

فيمكنها أن تعطي نتائج أكثر واقعيًة.

ز مسلسل “Gran Hotel” اإلسباني  وقد ركَّ
الشهير مثاًل على تقديم رسائل بصرية مرتبطة 
اإلسبانية،  المملكة  تاريخ  في  زاهية  بحقبة 
ووسائل  الجميل،  المدينة  شكل  خالل  من 
المالبس  وموضة  الكالسيكية،  المواصالت 
وغيرها  الحقبة،  تلك  في  والنسائية  الرجالية 
البصرية،  والغرام  الرومانسية  رسائل  من 
باإلضافة إلى رسائل سمعية من خالل إظهار 
ووْقعها  اإلسبانية  والموسيقى  اللغة  أناقة 
موسيقية  مقاطع  باستخدام  ي،  المتلقِّ على 

ية اإلسبانية. وأخرى غنائية من المدرسة الفنِّ

مثل  ر،  ُتمرَّ رسالة  ة  ثمَّ كان  الحال،  وبطبيعة 
بون  تجرِّ ال  لَم  إسبانيا،  في  اًحا  سيَّ »ننتظركم 
ردُّ  الحياة لوقت قصير؟«، فما  النوع من  هذا 
هذه  ى  تلقَّ حال  الجمهور  أظهره  الذي  الفعل 
نجاًحا  المسلسل  ق  حقَّ رأينا،  كما  الرسائل؟ 
كبيًرا في زمنه، ُلوحظ من كمِّ اإليرادات التي 
على  موضوعه  وجرى  إنتاجه،  من  لها  حصَّ
ألسنة الناس، إذ كان ممتًعا، وُأصيب الجمهور 

بالفضول بشأن الجزء التالي.



تفسير مسلسل تلفزيوني بصفته 11
ة ناعمة عنصر قوَّ

ذاته، فقد ذاع صيت مسلسل  السياق  وفي 
“días al desnudo 7” اإلسباني في بعض 
حدة، إذ  الدول، ومن بينها اإلمارات العربية المتَّ
اح الذين  ُلوحظت زيادة تفوق ٪30 في عدد السيَّ
لتقرير  َوفًقا  رواجه،  وقت  في  إسبانيا  زاروا 
مارس/ في  اإلسبانية  الهجرة  وزارة  أصدرته 
ُينظر في مصطلح  فعندما  وعليه،   .200 آذار 
المسلسل،  هذه  خالل  من  الناعمة  ة  القوَّ
اح إلى إسبانيا إنجاًزا. من  ينبغي عدُّ جذب السيَّ
ناحية أخرى، فإنَّ قبول المسلسل التلفزيوني 
يمتدُّ  الناعمة،  ة  القوَّ أدوات  من  أداًة  بصفته 
المرغوبة(  )تلك  قصد  عن  نة  معيَّ ة  مدَّ خالل 
أدوات  استخدام  من  بداًل  قصد،  غير  عن  أو 
المنتج  موضع  أو  الفكرة  أو  المباشرة  الدعاية 

بشكل أكثر واقعيًة.
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سيناريو  على  الدرامي  العمل  هذا  يقوم 
ته حول عملية سطو مثالية؛ ال  محكم تدور قصَّ
د بالموت خاللها، وال ُيسرق مال من  أحد مهدَّ
يهربون  اللصوص  فإنَّ  ذلك  ومع  أيًضا،  أحد 
ة  بمبلغ يفوق 2.4 مليار يورو. هذه هي الخطَّ
التي طرحها »البروفيسور« الغامض )سيرجيو 
 La casa“ التلفزيوني  للمسلسل  ماركينا( 
ومجموعة  ورق(.  من  )بيت  أو   ”de papel
البروفيسور  جمعهم  الذين  اللصوص 
إذ  ة،  الدقَّ شديدة  سطو  عملية  ذون  سينفِّ
عليهم أنَّ يستغرقوا خمسة أشهر على األقل 
فلسفة  ولكنَّ  و»إتقانها«،  ته  خطَّ م«  »لتعلُّ
مواجهة  إلى  السطو  عملية  ى  تتعدَّ ة  الخطَّ
السلطات بطريقة جديدة وأكثر إقناًعا للجمهور 
السهل  من  إنَّ  السلطات.  هذه  على  الحانق 
جان  الفيلسوف  يه  يسمِّ ما  انعكاسات  رؤية 
أطروحته  في  والمحاكاة«  »التذويت  بودريار 
يقترح  إذ   ،”Simulacra and Simulation“
أكبر  تهديًدا  يشكِّل  التذويت  أنَّ  فيها  بودريار 
قد  ألنه  »الحقيقي«،  التهديد  من  للسلطة 
»القانون  أنَّ  ت  المتذوِّ سريرة  في  يكون 
محاكاة  سوى  يكونان  ال  قد  ذاتيهما  والنظام 

لواقع غير موجود«.

رابعًا:
تحليل نفسي

”La Casa de Papel”لـ

للقانون  األساسية  المعايير  انتقاد  يبدو  وقد 
والنظام بعيًدا عن مسلسل تلفزيوني اشترته 
نتفليكس، ومع ذلك، فإنَّ عملية السطو تلك 
تعالج واقع األداء والصراع الطبقي والمقاومة 
د، بصفتها موضوعات أساسية تحاكي  والتمرُّ
نفسها  واألفكار  الصعب  السياسي  الواقع 
التي تمرُّ بها المنطقة العربية بعد حالة االكتئاب 
السياسي التي أعقبت الثورات، حديث الظلم 
والفساد والمال، ثم فكرة »روبن هود« الجديد 
الذي يسرق المال إلنقاذ الناس. وفي الجانب 
غرامية  عالقات  المسلسل  ر  صوَّ النفسي، 
كانت  دة،  الغرابة وفي ظروف معقَّ غايًة في 
تلك  من  العربي  للجمهور  ورغبًة  فنتازيا  أكثر 

التي جرت عليها عادة المسلسالت التركية.

شة  مفتِّ تسأل  السطو،  عملية  خضمِّ  ففي 
عن  البروفيسوَر  موريلو،  راكيل  الشرطة، 
الشرطة  أساليب  خاللها  درس  التي  ة  المدَّ
في المقاطعة، فيجيبها: »ألكون أميًنا: نصف 
الدراسة  وهذه   .)S1E06 0:27:14( حياتي« 
هي ما يتشاركه البروفيسور أساًسا مع بقية 
هو  منها  األساسي  والدرس  السطو،  فريق 
ية األداء في تنفيذ الفعل الثوري. تقول  أهمِّ
»إنَّ  والراوية:  ذ  المنفِّ الفريق  عضو  طوكيو، 
حياة البروفيسور تدور حول فكرة واحدة، هي 
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فصمود   .)S1E13 0:49:02( المقاومة« 
العنصر  هو  بمعتقداته  ثه  وتشبُّ البروفيسور 
الذي يبدأ في تغيير فريق السطو وتوجيههم 
إلى األهداف، ومساعدتهم على َفهم كيفية 
م  التعلُّ إعادة  خالل  من  السلطة  مقاومة 

المشترك والتضامن.

الكاتب  أطلقه  الذي  المفهوم  ويساعد 
والمخرج األلماني Bertolt Brecht، »المسرح 
السطو  بين  الفرق  تحليل  في  الملحمي«، 
العادي وزعزعة استقرار السلطة بشكل أعمق. 
إذ يفترض Brecht نوًعا من المسرح السياسي 
ر،  الذي يسعى إلى تكوين جمهور نشط يفكِّ
من  الكثير  »مع  عالقاته  تكون  أن  من  بداًل 
توجد   ،Brecht فعند  الخاملين«.  األشخاص 
االجتماعية في  المشاركة  إلنتاج  دة  محدَّ طرق 
ف الكثير  الجمهور، وLa Casa de Papel يوظِّ
وفي  السلسلة،  هيكل  في  سواء  منهم، 
فإنَّ  الخصوص،  وجه  وعلى  نفسه.  ط  المخطَّ
استخدام فريق السطو األداء أداًة للخداع َطوال 
ة، يسمح بـ»تأثير االغتراب« بين الجمهور  القصَّ
والشخصيات، بحيث يتابع الجمهور ما يحدث، 
والِخيارات  اإلجراءات  بالضرورة  د  يحدِّ ال  لكنه 

ة بالشخصيات. الخاصَّ

األداء  على  التركيز  لهذا  الرئيسي  المظهر  إنَّ 
ة البروفيسور.  في La Casa de Papel هو خطَّ
ففي جميع أنحاء العالم، يحظى »اللصوص« 
بشريحة من الجماهير -َبدًءا من الشرطة ومروًرا 
الذين  اإلسباني-  الجمهور  وحتى  بالرهائن 
ُتختَبر  التي  ة  الخطَّ لتلك  َوفًقا  دونهم،  يؤيِّ
ة. وفي بعض األحيان، يكون المشاهدون  بدقَّ

كما  السطو،  لفريق  الخادعة  بالنية  علم  على 
أقسى  ُيعدُّ  -الذي  برلين  ُيختار  عندما  يحدث 
الفريق  باسم  ث  للتحدُّ السطو-  فريق  رجال 
التصريح  بين  المزج  إلى الصحافة. وهنا، نرى 
الخاطئ  الشرطة  عاء  ادِّ يردُّ على  واألداء وهو 
الشعب  يناشد  أنه  كما  اًدا«.  »قوَّ كان  بأنه 
من  مجموعًة  أنَّ  ًحا  موضِّ مباشرًة،  اإلسباني 
محاولة  فريقه في  أعضاء  أحد  قتلوا  الرهائن 
وقد  مرًضا،  يعاني  نفسه  هو  وأنه  للهروب، 
بلغ ذروته بتحدٍّ عاطفي للشرطة للكشف عن 
 S1E04( الكاذبة  لجرائمه  المزعومة  ت  السجالَّ
فكرة  تأكيد  يستمرُّ  ذلك،  َطوال   .)0:45:10
آخر  أيِّ شخص  »كمثل  هم  الفريق  أعضاء  أنَّ 
من  شيء  »ترك  ويريدون  الدولة«،  في 
يقول  إذ   .)S1E04 0:46:40( عائالتهم«    أجل 
»ستختلط  المحاكاة:  عال  ف األ عن  بودريار 
شبكة العالمات الصناعية -بشكل ال ينفصم- 
هي  الديناميكية  وهذه   ،» ة حقيقي بعناصر 
فريق  مه  قدَّ الذي  األداء  إنَّ  ن.  ي برل يفعله  ما 
السرقة، باالنغماس في الواقع والخروج منه، 
ض  تقوِّ التي  المعايير  من  مجموعة  يفرض 
النظام األخالقي والقانوني  الدولة وتفرض 
الرؤى  يناشد  أنه  من  الرغم  لى  ع البرجوازي، 

الشعبية لـ»الحياة الطبيعية« والِقَيمية.

البروفيسور  ة  خطَّ د  تحدِّ ال  الواقع،  في 
بل  فحسب،  السطو  لفريق  داخلي  ال ر  التصوُّ
وتأتي  له.  المحتَملة  الجمهور  ات  قراء أيًضا 
الذي  البروفيسور،  والد  من  سها  نف ة  الخطَّ
في  المرض،  سرير  على  من  نه  الب رواها 
العالج.  تكاليف  لدفع  البنوك  سرق  أنه  حين 
العملية  جوهر  تكون  ال  ة  الخطَّ فإنَّ   ، َثمَّ ومن 
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فقط، بل إنَّ أخالقيتها وحتى عاطفيتها تدعم 
غامًضا  جوهًرا  بوصفها  اآلن،  وحتى  إنجاحها. 
قبول  تفترض  ال  فهي  بريشتية-  -بعبارات 
رئيسية  مسألة  تجعلها  بل  لها،  المشاهدين 
م فريق  ة، يقدِّ في المسلسل. فضمن القصَّ
الذي يكشف  ة اإلسبانية،  لألمَّ األداء  السطو 
الرأسمالية  للدولة  عملية  أيديولوجية  عن 
والنظام  اإلنسان  حياة  بقيمة  ق  يتعلَّ ما  في 
والسالم. يرى المشاهدون هذا األداء، ولكن 
الكواليس«.  »وراء  والتعارض  رات  التوتُّ أيًضا 
ر«  المنظور »ُينفِّ أنَّ هذا  يصف بريشت كيف 
ف على موضوعه  الجمهور، و»يسمح لنا بالتعرُّ
ة[، ولكن في الوقت نفسه، يجعله  ]في القصَّ
يبدو غير مألوف. إنَّ ما يمكن للجمهور إدراكه 
ة على  د تعقيد الخطَّ هو المخاطر فقط. ويشدِّ
على  الفردية  العيوب  له  تشكِّ الذي  الخطر 
تنفيذه وتماسك الفريق بشكل عام. فشؤون 
عة،  الحبِّ غير الناضجة، ونوبات الغضب المتسرِّ
ها  كلُّ السادية للسلطة،  فضاًل عن االنتهاكات 
ة ومن َثمَّ حياَة فريق السطو. د الخطَّ عوامل تهدِّ
إنَّ أسلوب الطرح الجديد الذي يالمس رغبات 
آخر  جمهور  أيِّ  من  أكثر  العربي  الجمهور 
العادل  والتوزيع  الفساد،  على  القضاء  -من 
يالقي  المسلسل  جعل  ما  هو  للثروات- 
العربية.  المنطقة  أوساط  في  هائاًل  رواًجا 
جوا الجزء  وهنا ُيظِهر فريق المسلسل كيف روَّ
الثالث بإحضار )يوتيوبر( سعودي إلعداد حلقة 
د أكثر  مع فريق العمل، رغبًة منهم في التمدُّ
نحو الجمهور العربي. وظهرت اقتراحات جديدة 
انين عرب بأسماء عواصم عربية في  بإدخال فنَّ

األجزاء القادمة.

وقد يصعب تحديد األخطاء الشخصية لعضو 
لكنَّ  النجاح.  في  الَجذرية  الرغبة  مع  الفريق 
هذا جزئي، ألنَّ هؤالء »األبطال« ال يندرجون 
في النموذج األصلي المتعاَرف عليه للبطل، 
هو  )كما  النجاح  الشخصية  العيوب  ق  تحقِّ إذ 
 DC’sو  Marvel’s The Punisher في  األمر 
Batman(، بل هم أبطال مأساويون. فأبطال 
La Casa de Papel يرتكبون أفعااًل ُتعدُّ دنيئًة 
ارتكابهم مخالفات  بداًل من  في مجتمعاتهم، 
حياتهم  في  ة  خاصَّ تعويضية،  أو  عاطفية 
الجنسية. فالبروفيسور ودنفر وبرلين جميعهم 
ة   القوَّ في  المتوازن  غير  الجنس  يمارسون 
وتحت ظروف مقعدة، ويحدث ذلك تحت ذرائع 
العاطفي  اإليذاء  برلين  يرتكب  مثاًل،  زائفة. 
مرتبط  رهينة، وهذا  العنيف ضدَّ  واالغتصاب 
نوع  أنه  يوحي  ا  ممَّ م،  المتأزِّ بمرضه  ا-  -سرديًّ
فإنَّ  ذلك،  على  عالوًة  السردية.  العدالة  من 
إساءة معاملته ألعضاء فريقه تشعل مؤامرًة 
ة، والتي أخفقت فقط  لقتله بعد إتمام المهمَّ
الهروب  في  الشرطة  أيدي  على  ُقتل  ألنه 

األخير.

الستخدام  أوسع  جاًها  اتِّ برلين  قضية  وُتبِرز   
بصفتها  واإلخفاق  النجاح  أو  والحياة  الموت 
عملية  تنفيذ  أجل  فمن  أخالقية،  رات  مؤشِّ
أن  الفريق  أعضاء  على  ن  يتعيَّ بنجاح،  السطو 
َفهمهم ألنفسهم.  أساسي-  -بشكل  روا  يغيِّ
يقول بريشت: »إنَّ الَوحدة االجتماعية األصغر 
ليست هي الشخص الوحيد، بل الشخصان«، 
التفكير  إعادة  على  قادر  غير  برلين  أنَّ  ويبدو 
في طبيعته الفردية، وبذلك ال ينجو. وأبطال 
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دهم أخطاؤه وأخطاء كلٍّ منهم،  المسلسل تهدِّ
لكن بشكل عاّم، فإنَّ قدرة الفريق على البقاء 
أوجه  على  ب  التغلُّ منهم  لكلٍّ  تتيح  حًدا  متَّ
ضدَّ  الكفاح  في  والنجاح  الفردية،  القصور 
السلطة. في الواقع، يأتي جزء كبير من دراما 
ساخنة،  مناقشات  في   La Casa de Papel
عند  تحصل  كالتي  جماعية  مشكالت  وحلِّ 

التعامل مع التجاوزات الشخصية.

شخصياته   La Casa de Papel يضع 
العنيفة  المواجهة  خلفية  على  وسلوكياتهم 
الجمهور  ع  يشجِّ ا  ممَّ والدولة،  ان  السكَّ بين 
»يوقف  بأنه  بريشت  وصفه  ما  وصف  على 
الُقوى الدافعة لمجتمعنا، أو يستبدل اآلخرين 
، يسمح للُقوى الدافعة الحقيقية  به... ومن َثمَّ
على  قادرة  لتصبح  طبيعتها،  عن  ي  بالتخلِّ
المال  سرقة  المسلسل  ر  ويصوِّ التالعب«. 
أشخاص  ِقبل  من  السلطة  على  انتصاًرا 
ي  ضين لألذية، وغالًبا ما يؤدِّ مجروحين أو متعرِّ
عدم نضج فريق السطو وأنانيته إلى صعوبة 
االرتباط به، ولكنه يشير أيًضا إلى أنَّ البطولة 
للنجاح  مسبقين  شرطين  ليسا  الكمال  أو 
الثوري. في الواقع، إنَّ االفتقار إلى التعاطف 
ده الجمهور، يخلق مساحة للتفكير في  الذي ولَّ
البرجوازية  الُقوى  ضدَّ  المعارك  خوض  كيفية 

في عالمنا.

”La Casa de Papel”تحليل نفسي لـ
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ة الناعمة أداًة للتأثير من تلقاء  ال يمكن عدُّ القوَّ
الدبلوماسية  قبل  من  ُتدَرج  أن  دون  نفسها، 
ة واضحة، فهي  ة بوجه خاصٍّ ضمن خطَّ العامَّ
جزء ال غًنى عنه من هذه العملية. وفي هذا 
ة الذكية،  الصدد، يجب عدم التغاضي عن القوَّ
ة الصلبة والناعمة.  وكذلك عدم الجمع بين القوَّ
ة،  القوَّ حيث  من  توازن  وجود  ُيقبل  وعندما 
ة الناعمة هي بالتأكيد  فمن المفهوم أنَّ القوَّ

جزء من هذا التوازن.

يبدو واضًحا أنَّ المسلسالت التلفزيونية هي 
ة الناعمة، ولكنَّ األهداف  أداة من أدوات القوَّ
التي تسعى إليها شركات اإلنتاج، أو الرسائل 
مها، ال يمكن َفهمها تماًما. والجانب  التي تقدِّ
جذب  في  الة  فعَّ أنها  هو  للموقف  اإليجابي 
من  الجمهور  وتمكين  إسبانيا،  إلى  اح  السيَّ
دون  وثقافًة،  لغًة  إسبانيا  في  ًدا  جيِّ التفكير 

إغفال التاريخ اإلسالمي األندلسي هناك.

وقد شهد عام 2010 وما تاله نقلًة نوعية في 
عدد المسلسالت التلفزيونية اإلسبانية، التي 
الشرق  في  المشاهدين  شاشات  اخترقت 
من  الرغم  وعلى  إفريقيا.  وشمال  األوسط 
التلفزيونية  المسلسالت  تصدير  استمرار 
اإلسبانية إلى تلك البقعة الجغرافية، فإنَّ عدد 
كان  قد  المنطقة  في  رة  المؤثِّ المسلسالت 
على سبيل  التركية  بنظائرها  مقارنًة  محدوًدا، 
ا لما لتركيا من مزايا  المثال. وقد بدا األمر عاديًّ

خالصة

الجغرافية  المنطقة  بتلك  تربطها  تفضيلية 
بالمقارنة مع إسبانيا، إذ عملت الروابط التاريخية 
للشعوب، وروابط الدين واأليديولوجيا وغيرها، 
على حضور المسلسالت التركية الدائم على 
د اإلسباني في  الشاشات العربية، لكنَّ التمدُّ
المنطقة العربية بدأ يظهر بصفته فاعاًل جديًدا 
ة الناعمة الغربية. وأداًة من أدوات التأثير للقوَّ
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