 18ثقافة وناس • تلفزيون

االثنني  10آذار  2014العدد 2242

قضية

السعودية على قطر أصابت «الجزيرة الرياضية»
حرب
ّ
أحمد محسن

ّ
ّ
ف ��ي آخ� ��ر م � �ب� ��اراة ع ��ل ��ق ع �ل �ي �ه��ا امل �ع��ل��ق
اإلم� ��ارات� ��ي ع �ل��ي س�ع �ي��د ال �ك �ع �ب��ي ،على
قنوات  ،beIN Sportsقبل استقالته ،كان
ّ
َ
َح��ك��م امل �ب��اراة أوك��ران �ي��ًا .وص�ف��ه امل�ع��ل��ق
بالـ «مغمور» .لم يكتف بذلك ،بل شرح
للمشاهدين ،مشكورًا ،عن سوء األحوال
هناك .وإن كان شرحه سطحيًا ويفتقر
إل��ى ّ ال��دق��ة ،فإنه أش��ار إل��ى نقطة مهمة،
وحذر من «تدخل روسي هناك» ،مشيرًا
إلى أن «ثمة مخاوف ّ
جدية» من حدوث
األمر .في تلك األثناء ،كان الحكم يتفقد
ب �ط��اق��ات��ه ال �ص �ف��راء وال� �ح� �م ��راء ،ري�ث�م��ا
ّ
الودية
تنطلق مباراة إيطاليا وإسبانيا
التي أقيمت تكريمًا للمدرب اإلسباني
ال ��راح ��ل ،ل��وي��س أراغ ��ون� �ي ��س .م�لاح�ظ��ة
مهمة أخرى :التشيلو والغناء .افتتحت
امل �ب��اراة ع�ل��ى ه��ذا ال�ن�ح��و ،ل�ك��ن الكعبي
لم يذكر اسم العازفة وال امل� ّ
�ؤدي��ة .ربما
ّ
ع� � ّ�ده ت ��رف ��ًا .ف��ض��ل ال �ح��دي��ث ع ��ن األزم ��ة
األوك��ران� ّ�ي��ة وض��رورة الحد م��ن التدخل
ال� ��روس� ��ي .ث ��م ب � ��دأت امل � �ب� ��اراة األخ� �ي ��رة.
ّ
ل��م يكن املعلق يعرف أنها األخ�ي��رة له،
ّ
واس �ت �ق��ال ب �ع��ده��ا ،ألس� �ب ��اب س�ي��اس��ي��ة
أيضًا ،تتعلق بقرارات «مجلس التعاون

ال�خ�ل�ي�ج��ي» ،ب�ت��وج�ي��ه «ب�ط��اق��ة ح�م��راء»
إل��ى ق�ط��ر وإم�ب��راط��وري�ت�ه��ا ال��ري��اض� ّ�ي��ة.
وف�ي�م��ا ن�ت�ح��دث ع��ن ك ��رة ق ��دم وتشيلو
ّ
وغ �ن��اء ،ي �ب��دو واض �ح��ًا إف� ��راط امل�ع��ل�ق�ين
في السياسة ،عندما يؤدون وظائفهم،
وت��ال �ي��ًا ،ع�ن��دم��ا خ��رج��وا م�ن�ه��ا .ف��ي أول
ت �ع �ل �ي��ق ل ��ه ع �ب��ر ح �س��اب��ه ع �ل��ى ت��وي �ت��ر،
وص � ��ف ال �ك �ع �ب��ي م ��ال ��ك beIN Sports
ن ��اص ��ر ال �خ �ل �ي �ف��ي ب ��ال �ص ��دي ��ق ،م��ودع��ًا
زم � �ل ��اءه ف� ��ي امل� �ح� �ط ��ة ،م� ��ا ي ��وح ��ي ب ��أن
ّ
قراره ليس شخصيًا .ثم تبعه املعلقون
اآلخ ��رون .أم��ا الحكم األوك��ران��ي ،السيد
آران� ��وف � �ي � �س � �ك� ��ي ،ف � �ق ��د أط � �ل� ��ق ص ��اف ��رة
ال� �ن� �ه ��اي ��ة ،م �ع �ل �ن��ًا ف � ��وز إس �ب��ان �ي��ا ع�ل��ى
�دف س ��اذج
إي� �ط ��ال� �ي ��ا ،ف ��ي م� ��دري� ��د ،ب � �ه � ٍ
يتحمل مسؤوليته ال�ح��ارس اإليطالي
جانلويجي بوفون تمامًا.
ف��ي ح��ال��ة ب��وف��ون ،امل�س��ؤول� ّ�ي��ة واض�ح��ة.
ت �ت �خ��ذ ال �ل �ع �ب��ة م� �س ��ارًا واض � �ح� ��ًا .س��دد
بدرو رودريغز الكرة إلى املرمى ،فأخطأ
بوفون ،وخسرت إيطاليا .لكنها مباراة
ّ
ودية ،استعدادًا لكأس العالم .وإذ يمكن
ّ
االعتبار أن املعلقني يصيرون جزءًا من
اللعبة ،فإن تحديد مسؤولية خروجهم
ودخولهم إلى منازل ماليني املشاهدين،
ال ي� �ب ��دو ص �ع �ب��ًا ه ��و اآلخ � � ��ر .ف ��ي وق��ت

الح��ق ،استقال محمد الشمسي ،حسن
الجسمي ،فارس عوض ،الذي لديه قصة
غريبة مع «الجزيرة» هو اآلخر ،ومحلل
ري ��اض ��ي ه ��و س �ل �ط��ان راش � ��د .ف ��ي وق��ت
س��اب��ق ،اش �ت��رت «ال �ج��زي��رة ال��ري��اض� ّ�ي��ة»
ح �ق��وق ن �ق��ل ال� � ��دوري اإلن �ك �ل �ي��زي ل�ك��رة
ال � �ق� ��دم ،وه� ��و ال � � ��دوري األك� �ث ��ر م�ت��اب�ع��ة
ف��ي ال �ع��ال��م .اش�ت��رت��ه ح��ارم��ة ق �ن��اة «أب��و
ظبي ال��ري��اض� ّ�ي��ة» إي��اه ،م��ا ح� ّ�ول القناة
األخيرة إلى شاشة بال جمهور .وأخذت
ّ
مع «حقوق البث» معلقي «أب��و ظبي»،
ف ��ارس ع ��وض وف �ه��د ال�ع�ت�ي�ب��ي ،ال�ل��ذي��ن
ُي � َ�ع � ّ�دان ل�ل�ج�م��اه�ي��ر ،ن�ج�م�ين ب��دوره�م��ا،
وال ي�م�ك��ن االس �ت �غ �ن��اء ع �ن �ه �م��ا .وال ��ذي

استقالة جماعية
للمعلقين اإلماراتيين
ّ
والسعوديين من القناة

ي� � ��رى ج � � � ��دران ق� �ط ��ر وي� � ��راق� � ��ب ن��وع �ي��ة
«غ��راف�ي�ت��ي» ال�ن��اس ه�ن��اك ،يفهم إدم��ان
الخليجيني لكرة القدم .يمكنك أن ترى
في الكثير من ش��وارع ال��دوح��ة كتابات
داع�م��ة لبرشلونة وم�ي�لان ومانشستر
ي��ون��اي �ت��د ،وع �ل ��ى ه� ��ذا امل � �ن� ��وال .وه ��ذه
ّ
أجنبية ،كانت لوقت طويل مطية
ف��رق
الرياضية» ملدّ
ّ
اتكأت عليها «الجزيرة
ج�س��ور ال�ت��واص��ل م��ع امل�ش��اه��د العربي
ال��ذي ل��م يبق ل��ه س��وى ك��رة ال �ق��دم .هذه
ال� �ج� �س ��ور أدت وظ �ي �ف �ت �ه��ا ع� �ل ��ى ن�ح��و
إيجابي قبل انطالق «الربيع العربي»،
م ��ا ع� ��زز م �ك��ان��ة امل �ح �ط��ة ال �ق �ط � ّ
�ري ��ة ف��ي
نفوس مريديها .ودفع الشق الرياضي
م��ن «ال �ج��زي��رة» أث �م��ان��ًا ب��اه �ظ��ة الح �ق��ًا،
ل �ت��راج��ع دور «ال� �ج ��زي ��رة» ف ��ي امل�ش�ه��د
ال �ع��رب��ي ،م ��ا أدى إل ��ى ت�غ�ي�ي��ر اس �م �ه��ا،
ً
ت �ن �ص�ل�ا م ��ن «ال � �ج ��زي ��رة» األم .ص ��ارت
 ،beIN Sportsل �ك �ن �ه��ا ال � �ي� ��وم ،ت�لاح��ق
م ��ن ال �س �ع� ّ
�ودي��ة وأخ ��وات� �ه ��ا ،ال ل�ل��دالل��ة
على حجم ال�ف�ج��وة ب�ين الخليج وقطر
ّ
السعودية تريد السطو
فحسب ،بل ألن
ّ
ع� �ل ��ى إم � �ب� ��راط� � ّ
�وري� ��ة ق� �ط ��ر ال ��ري ��اض ��ي ��ة
أي�ض��ًا ،كما يقول ع��ارف��ون ف��ي األخ�ي��رة.
ي� �ع� �ت� �ق ��د ال � �س � �ع � ��ودي � ��ون أن م� �ش ��اه ��دة
القنوات الرياضية القطرية بيدق آخر

«»beIN
تخسر
معلقيها
ّ
الخليجيين...
«يا رباه»

انسحاب األقالم
من «العرب»

ّ
ق��ال كتاب سعوديون إن وزارة الثقافة
واإلعالم في بالدهم أصدرت قرارًا بمنعهم من
الكتابة في الصحف القطرية .وقال الكاتب
اإلسالمي مهنا الحبيل ،في تغريدة له على
ً
تويتر« :تلقيت اتصاال من نائب وزير اإلعالم
عبد الله الجاسر ،أبلغني فيه ،بأسلوب
محترم ،بصدور قرار قيادي لوقف كتابتي في
قطر» .بدورهاّ ،
غردت سمر املقرن (الصورة)
ّ
عبر تويتر ،قائلة إن «وزارة الثقافة واإلعالم
السعودية أصدرت قرارًا بسحب كل األقالم
السعودية من صحافة قطر» .بدورها ،أعلنت
صحيفة «العرب» أن الكاتبني السعوديني
صالح الشيحي وأحمد بن راش��د آل سعيد
اعتذرا عن عدم االستمرار في الكتابة تنفيذًا
لتوجيهات وزارة اإلعالم السعودية.

كريم
شربل ّ
ل � ��م ي� �ك ��ن ق� � � ��رار دف � � ��ن اس � � ��م ال� �ج ��زي ��رة
ال ��ري ��اض � �ي ��ة وت� �ح ��وي� �ل ��ه ال� � ��ى «beIN
 »Sportsمع مطلع السنة الحالية قرارًا
عبثيًا م��ن ق�ب��ل ال�ق� ّ�ي�م�ين ع�ل��ى املحطة
القطرية العمالقة .لقد عرف ه��ؤالء أن
مكان
قنواتهم الرياضية أصبحت في
ٍ
م ��ا ال �ح �ل �ق��ة االق� � ��وى ض �م��ن ش�ب�ك�ت�ه��م
االع�لام�ي��ة ،ف��ذه�ب��وا ال��ى حمايتها من
أجل االستفادة منها قدر اإلمكان على
صعيد نشر اسمها عامليًا ثم تسويقها
بالشكل املطلوب.
وانطالقًا من هذه النقطة كان التغيير
من «الجزيرة» الى « ،»beINإذ إن االسم
ٌ
االخ� �ي ��ر ك �ف �ي��ل ب��إب �ع��اد ت �ل��ك ال �ص��ورة
ال �ت��ي رس�م�ه��ا ال �غ��رب ف��ي ذه �ن��ه ح��ول
«ال �ج��زي��رة» ال �ت��ي اش �ت �ه��رت بعرضها
«ال � �خ ��اص» ل �ك��ل م ��ا ي��رت �ب��ط ب��أن�ش�ط��ة
ال �ج �ه��ادي�ي�ن أو ال �ح ��رك ��ات االره��اب �ي��ة
حول العالم ضمن سبق صحافي ّ
حير
ٍ
اإلع�ل�ام ال�ع��امل��ي دائ �م��ًا ،وال ��ذي تساءل
ع��ن س�ب��ب ق� ��درات ت�ل��ك امل��ؤس �س��ة على
ال��وص ��ول ال ��ى أي م �ك��ان أو ال�ح�ص��ول
ع �ل��ى ه ��ذه امل � ��ادة ال��دس �م��ة ال �ت��ي ت�ش� ّ�د
املشاهد.
ّ
التحول الى «،»beIN
وبالتأكيد ،ومع
أصبح من السهل على مسؤولي القناة
�اف �س��ة
ال ��ري ��اض �ي ��ة ت �ح��وي �ل �ه��ا ال � ��ى م �ن� ِ
على الساحة العاملية لشبكات عرفت
ب�ش�ه��رت�ه��ا ال��ري��اض �ي��ة م �ث��ل «س �ك��اي»
أو «ب ��ي ب��ي س� ��ي» ،وب� ��ات أس �ه��ل بيع
أي ح� �ق ��وق ت �ح �ص��ل ع �ّل �ي �ه��ا «»beIN
تحت ه��ذا امل�س� ّ�م��ى ،ف��أق��ل��ه االس��م أكثر
سالسة اآلن على أذن املشاهد الغربي
املهووس بالرياضة بطبيعة الحال.
م� � ��ن ه� � �ن � ��ا ،ك� � � ��ان امل � �خ � �ط� ��ط واض � �ح� ��ًا
وي �ت �م �ح��ور ح� ��ول ج� ��ذب االف� �ض ��ل ال��ى

ع�ل��ى رق �ع��ة ق �ط��ر ،ي�ج��ب ال �ق �ض��اء ع�ل�ي��ه،
ك �ع�لاق �ت �ه��ا م ��ع «ح � �م ��اس» أو اإلخ � ��وان
املسلمني في مصر .بمعنى آخر ،تعتقد
ال� �س� �ع � ّ
�ودي ��ة ،أن ال� �ق� �ن ��وات ال��ري��اض� ّ�ي��ة،
«ق� ��ادرة ع�ل��ى ال�ت��أث�ي��ر ع�ل��ى امل�ش��اه��دي��ن
وت��وط�ي��د عالقتهما ب��اإلم��ارة ال�ق�ط� ّ
�ري��ة
على املستوى نفسه تقريبًا» .حتى في
ح��ال��ة ت�ح�س��ن ال �ع�لاق��ات وع��ودت �ه��ا إل��ى
طبيعتها ،ف��إن مشروعًا سعوديًا ُي� َ�ع� ّ�د
له ،ملنافسة  ،beIN Sportsسيكون على
غ ��رار ث�ن��ائ� ّ�ي��ة «ال �ج��زي��رة» و«ال �ع��رب� ّ�ي��ة».
طبعًاُ ،ي� َ�ع� ّ�د ه��ذا م��زي�دًا م��ن «التخريب»
لكرة ال�ق��دم .اآلن ،بقي في beIN Sports
ّ
ّ
الخليجية.
املعلقون من الجنسيات غير
ّ
وال�ل��اف� ��ت أن ال� �ب ��اق�ي�ن ي �ت �ف��وق��ون ع�ل��ى
ن�ظ��رائ �ه��م ف��ي ال �ك �ف��اءة امل �ه �ن� ّ�ي��ة ،بينما
ي�ح�ظ��ى ال��راح �ل��ون ب�ش�ع�ب� ّ�ي��ةٍ م�ح�ل� ّ
�وي��ة،
على قياس األرض�ي��ة السوسيولوجية
الخليجية .في ضوء كل هذا ،وإذ تبدو
ال �س �ع� ّ
�ودي��ة ف��ي م��وق��ع ال �ه �ج��وم ،ورغ��م
الصفعة ،الكرة ال ت��زال في ملعب قطر.
إم�ب��راط��وري�ت�ه��ا م�س�ت�م��رة« :ب��رش�ل��ون��ة»
سيواجه «مانشستر سيتي» منتصف
األس �ب��وع امل �ق �ب��ل .وف ��ي ال �س �ع� ّ
�ودي��ة ،بال
شك ،سيضطرون إلى مشاهدة املباراة
املنتظرة عبر قنوات .beIN Sports

ّ
املعلق اإلماراتي فارس عوض

« ،»beINفما «يبغيه» املشاهد العربي
وال �خ �ل �ي �ج��ي ع �ل��ى وج � ��ه ال �خ �ص��وص
�وق
ت �ج��ده ه �ن��اك ف��ي ال ��دوح ��ة ،م��ن ح�ق� ٍ
حصرية لكل البطوالت املهمة الى أبرز
ً
املحللني العرب والعامليني ،وصوال الى
أشهر املعلقني...
اال ان مخطط الظهور بأفضل صورة
م �م �ك �ن��ة ت �ل �ق��ى ض� ��رب� ��ة ف� ��ي ال �ي��وم�ي�ن
االخ � � �ي � ��ري � ��ن ،ف � ��ال� � �ص � ��دام ال� �س� �ي ��اس ��ي
ال�خ�ل�ي�ج��ي  -ال �ق �ط��ري أخ ��ذ ب �ع �دًا آخ��ر
وغير متوقع ،إذ وصلت حمم البركان
ّ
املتفجر حديثًا الى االوساط الرياضية
ل � �ت � �ح� ��رق ب � �ع� ��ض امل � �خ � �ط � �ط� ��ات ال� �ت ��ي
« »beINإث��ر استقالة
وض�ع�ت�ه��ا ق�ن��اة ّ
رموز من قافلة املعلقني لديها.
ٍ
اإلماراتيان فارس عوض وعلي سعيد
الكعبي ،اللذين ال جدال في ريادتهما
على صعيد التعليق على مباريات كرة
ال�ق��دمّ ،
بشكل ّ غير
قدما استقالتيهما
ٍ
متوقع ،وهما من أعمدة قسم املعلقني
ف��ي ال�ق�ن��اة ال�ق�ط��ري��ة ال�ت��ي ت�خ� ّ�ص ه��ذا

�ام ك �ب �ي��ر ،وه ��ي ال�ت��ي
ال �ج��ان��ب ب��اه �ت �م� ٍ
ت�ق��ف ع�ل��ى أب ��واب ك��أس ال �ع��ال��م ،حيث
أن ت �ق� ّ�دم ت�ن��وع��ًا ال��ى
يهمها بالتأكيد ّ
امل� �ش ��اه ��د ب �ي�ن م �ع��ل �ق�ي�ن م� ��ن ال �خ �ل �ي��ج
ال �ع��رب��ي وآخ ��ري ��ن م��ن ش �م��ال أف� ّ�ري�ق�ي��ا
ٌّ
وبالطبع يمثل كل
على سبيل امل�ث��ال.
ّ
من عوض والكعبي الشق االول ،وهما
ً
أصال املفضالن لدى شريحة كبيرة من
الجمهور ال�ع��رب��ي امل�ت��اب��ع للمباريات
عبر الشاشة البنفسجية ،إذ تتخطى
شعبيتهما منطقة الخليج بالنظر الى
قدراتهما االستثنائية في نقل الحدث
�ام ي� �ه ��وى امل� �ش ��اه ��د س �م��اع��ه
ع �ب ��ر ك �ل � ٍ
ويثير حماسته.
والدليل ّ على أهمية عوض ،أن الدوحة
ل � ��م ت � ��وف � ��ر ج � �ه � �دًا الس� �ت� �ق� �ط ��اب ��ه ب �ع��د
�دوري
ح�ص��ول�ه��ا ع �ل��ى ح �ق��وق ن �ق��ل ال� � ّ
االن �ك �ل �ي��زي امل �م �ت��از ح �ي��ث مل ��ع امل �ع��ل��ق
االم� � ��ارات� � ��ي ع� �ب ��ر ش ��اش ��ة «أب � � ��و ظ�ب��ي
الرياضية» ،ال بل كانت هناك موافقة
ع�ل��ى ع��دم ارت �ب��اط ص��اح��ب ع �ب��ارة «ي��ا

رب � � ��اه» ال �ش �ه �ي��رة ب �ع �ق� ٍ�د ح� �ص ��ري م��ع
« »beINح �ي��ث اس �ت �م��ر ف ��ي ال�ت�ع�ل�ي��ق
ع �ل��ى م� �ب ��اري ��ات ت �ن �ق �ل �ه��ا ق� �ن ��اة «دب ��ي
ال ��ري ��اض� �ي ��ة» وت� �ح ��دي� �دًا ف ��ي ال� � ��دوري
االملاني ،وهو الوحيد الذي أفلت حتى
اآلن من قبضة القطريني.
أما الكعبي فهو ّ
يعد من رموز التعليق
ف��ي « »beINحيث قضى ق��راب��ة عشرة
أع� � ��وام ح �ت��ى اآلن ف ��ي رب � ��وع ال�ش�ب�ك��ة
القطرية.
ّ
وف ��ي ظ ��ل غ �ي��اب امل �ع��ل �ق�ين امل��ذك��وري��ن
�ن ال� �س� �م ��ع ،وم �ث �ل �ه �م��ا رئ� �ي ��س ق�س��م
ع� ّ
املعلقني في « »beINعبد العزيز ّ
املري
(حاولت «األخبار» االتصال بهم طوال
ي��وم أم��س) ،تقول مصادر متابعة عن
كثب ملا حصل أن «التعليمات» كانت
واضحة ،وهي نقل الصدام الخليجي
الحاصل مع قطر الى الساحة االعالمية
والثقافية ،وقد جاءت استقالة ّعوض
والكعبي وحسن الجسمي (معلق في
« »beINوقناة الكأس) وسلطان راشد

ّ
(محلل في « )»beINضمن هذا اإلطار،
م��ن دون اس�ت�ب�ع��اد أن ينسحب وق��ف
قطرية،
التعامل مع مؤسسات إعالمية ّ
وت � � ّح� ��دي � �دًا « ،»beINع� �ل ��ى م �ح��ل �ل�ين
ومعلقني من جنسيات خليجية أخرى
ً
كالسعوديني مثال ،حيث تبرز أسماء
ّ
املحلل ال�لاع��ب ال� ّ�دول��ي السابق ن��واف
ال �ت �م �ي��اط ،وامل �ع��ل �ق�ي�ن ف �ه��د ال�ع�ت�ي�ب��ي
وعبدالله الحربي وعيسى الحربني.
إذًا االم ��ور ب��ات��ت واض �ح��ة ،إذ ل��م تعد
ال � ��دول ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ال �ت��ي ت ��واج ��ه قطر
تريد منحها أي شيء يساعدها على
ال�ب��روز ،فكانت أول��ى الخطوات ع��ودة
امل��واه��ب االع�لام�ي��ة ال��ى ب�لاده��ا ،وه��و
أمر قاله الحربي بصراحة في تصريح
ال��ى موقع «سكاي نيوز أراب�ي��ا» أمس
عندما أش��ار ال��ى أن استقالتي عوض
والكعبي «دافعهما وطني» ،في الوقت
ال��ذي تغنى فيه موقع « »24االماراتي
االخباري وبكل وضوح بقرار الكعبي
ً
قائال إن االخير أعلن والءه للوطن.

