ثقافة وناس 29
األربعاء  11شباط  2015العدد 2515

تلفزيون

المشهد الفضائي

جواب نهائي ...البحرين أطفأت أضواء «العرب»!
حالة قلق تسود بين العاملين في محطة
الوليد بن طالل التي بثت لساعات معدودة ،قبل
أن يصدر قرار النظام البحريني بوقفها .وفي
انتظار قرار اإلقفال النهائي أو االرتحال إلى عاصمة
أخرى ،انطلقت حفلة الشماتة بها من اإلعالميين
السعوديين؛ أولهم داود الشريان
مريم عبد الله
ال حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود لـ ـ ـسـ ـ ـخ ـ ــري ـ ــة املـ ـ ـ ـ ّ
ـدونـ ـ ـ ــن
الـ ـسـ ـع ــودي ــن مـ ــن قـ ـ ـ ــرار ال ـس ـل ـط ــات
البحرينية بــإغــاق «ال ـع ــرب» .خــرج
ال ـق ــرار الـنـهــائــي ب ــإغ ــاق الفضائية
ال ـ ـتـ ــي بـ ـث ــت م ـ ــن املـ ـن ــام ــة ل ـس ــاع ــات
م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدودة بـ ـسـ ـب ــب اسـ ـتـ ـض ــافـ ـتـ ـه ــا
مـعــارضــا بـحــريـنـيــا ،مــا فـضــح عجز
الـنـظــام عــن تحمل الـهــامــش الضيق
من الحرية للقناة السعودية الذي
رسمت سياستها التحريرية داخل
القصور امللكية (األخبار 2015/2/3
ـ  2015/2/4ـ .)2015/2/6
االتـ ـف ــاق ال ــرس ـم ــي ال ـ ــذي اسـتـكـمـلــت
ب ـ ـ ـنـ ـ ــوده بـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ُ ال ـب ـح ــري ـن ــي
والـ ــول ـ ـيـ ــد ب ـ ــن ط ـ ـ ـ ــال ،أسـ ـ ـق ـ ــط ب ـعــد
فـشــل امل ـف ــاوض ــات ب ــن إدارة الـقـنــاة
والسلطات البحرينية .هـكــذا ،خرج

الـ ـبـ ـي ــان الـ ـحـ ـك ــوم ــي أول مـ ــن أم ــس
مـ ـت ـ ّ
ـذرع ــا ب ـخ ــرق ال ـق ـن ــاة لــاتـفــاقـيــة
املــوق ـعــة ب ــن ال ـطــرفــن لـنــاحـيــة عــدم
استكمالها «التراخيص الالزمة قبل
ممارسة عملها».
هذا األمر تنفيه مصادر في «العرب»،
ّ
خصوصًا أن االتفاقية سجلت بشكل
قانوني بإشراف النظام البحريني،
وم ـ ـ ــن ضـ ـم ــن ب ـ ـنـ ــودهـ ــا م ـ ــا ي ـس ـمــح
ب ــاس ـت ـض ــاف ــة مـ ـع ــارض ــن ل ـل ـن ـظــام،
شرط أن يكونوا من داخل جمعيات
ّ
مـ ــرخـ ــص ل ـه ــا ب ــال ـع ـم ــل ال ـس ـيــاســي
فــي الـبـحــريــن .رئـيــس مجلس إدارة
القناة فهد السكيت رفض الشروط
ال ـجــديــدة بـعــد اع ـت ــراض الـسـلـطــات
البحرينية على استضافة املعارض
خليل امل ــرزوق ،وطلبها عــدم تناول
ّ
«تحد من
الشأن البحريني ،كونها
ق ــدرة الـقـنــاة على منافسة القنوات

األخ ــرى» وفــق البيان الـصــادر عنه.
وط ـ ـلـ ــب مـ ــن م ــوظ ـف ـي ــه االسـ ـتـ ـع ــداد
ل ــان ـت ـق ــال م ــن ال ـب ـح ــري ــن .خـ ـي ــارات
«ال ـعــرب» البديلة ب ــدأت بالتناقص
بعد انتشار خبر طمأنة إدارة القناة
ملوظفيها بتعويضهم ماديًا في حال
اإلغ ــاق الـنـهــائــي .راف ــق ذل ــك صمت
مطبق من القائمني على الفضائية
وابـتـعــادهــم عــن التعليق رسميًا أو
عبر وسائل التواصل كما هي عادة
رئ ـيــس الـتـحــريــر ج ـمــال خاشقجي.
األخـ ـي ــر ام ـت ـن ــع ع ــن ال ـت ـع ـل ـيــق عـبــر
تويتر منذ ثالثة أيام .هكذا ،تصدر
تريند «#إيقاف_قناة_العرب» قائمة
الساخرين مــن الضربة البحرينية
لـ»العرب» .اإلعالمي السعودي داود
ال ـشــريــان م ـقـ ّـدم بــرنــامــج «الـثــامـنــة»
على «أم .بــي .ســي» وصــف ما جرى
بــأنــه «ع ــرس م ـس ـيــار» عـبــر سلسلة
ً
تغريدات ،قائال« :يقولون «العرب»
صـ ــارت ق ـنــاة م ـه ــاج ــرة ،ت ـبــي ت ــروح
لـ ـن ــدن ،أف ـل ــح إن ص ـ ـ ــدق» .وأض ـ ــاف:
«ق ـنــاة «ال ـع ــرب» تــوقـفــت نهائيًا من
ال ـب ـحــريــن ،إي ــش ل ــك ف ــي ال ـح ــرب يا
ص ـن ــدل ،م ـثــل سـ ـع ــودي» .تعليقات
الشريان أض ــاءت على الـخــاف بني
اإلعــامـيــن أنفسهم داخ ــل القنوات
الـخـلـيـجـيــة .وق ــد ان ـت ـقــده نــاشـطــون
ّ
س ـع ــودي ــون ص ــدم ــوا م ــن أن حـفـلــة
الـ ـشـ ـم ــات ــة ج ـ ـ ــاءت هـ ـ ــذه امل ـ ـ ــرة عـلــى

ضجة البيت
لسان إعالميني كـبــارّ .
اإلعـ ــامـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ع ــل ــق عـلـيـهــا
ً
أحـ ـ ــد امل ـ ــدون ـ ــن ق ـ ــائ ـ ــا« :الـ ـش ــري ــان
وخـ ــاش ـ ـق ـ ـجـ ــي تـ ـ ــزامـ ـ ــا فـ ـ ــي أروقـ ـ ـ ــة

طمأنت موظفيها بتعويضهم
ماديًا في حال اإلغالق النهائي
امل ـ ـخـ ــابـ ــرات الـ ـسـ ـع ــودي ــة فـ ــي حـقـبــة
مضت ،ويبدو أن تحرر جمال أخيرًا

أثار غضب داود».
إذًا ،أط ـ ـ ـفـ ـ ــأت ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن أضـ ـ ـ ــواء
«ال ـع ــرب» بـعــدمــا سحبت األسـبــوع
امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن ث ــاث ــة
ص ـح ــاف ـي ــنب ـح ــري ـن ـي ــن ه ـ ــم عـلــي
عبد اإلمــام ،وعلي الديري ،وعباس
بوصفوان .في هذا الوقت ،استكمل
«العرب» في الصحف
ّ
الهجوم على ُ
البحرينية؛ فاتهمت أنها «داعشية»
الـ ـ ـه ـ ــوى وف ـ ــق م ـ ــا ن ـق ـل ــت صـحـيـفــة
«األيـ ـ ـ ــام» امل ـم ـلــوكــة مل ـس ـت ـشــار املـلــك
اإلعالمي نبيل الحمر!
عالء رستم ـ سوريا

رادار

منى صفوان خارج «الميادين»
زينب حاوي
حـلـقــة بــرنــامــج «خ ـ ــارج ال ـق ـيــد» الـتــي
كــانــت الـسـبــب ف ــي اسـتـقــالــة مقدمته
ُ
م ـ ـنـ ــى ص ـ ـ ـفـ ـ ــوان أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ،س ــتـ ـع ــرض
األح ــد املـقـبــل عـلــى ق ـنــاة «امل ـي ــادي ــن»،
فـيـمــا ان ـط ـلــق أول م ــن أم ــس اإلع ــان
الترويجي للحلقة ،فما الــذي حــدث؟
الحلقة «القنبلة» إذا صــح التعبير،
ستعرض كاملة كما أك ــدت املعاونة
التنفيذية ملــديــر ال ـبــرامــج فــي القناة
ّ
تتضمن
لــ»األخـبــار» نيكول كــامــاتــو.
الحلقة حديثًا عن انتهاكات جماعة
«أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» (الـ ـح ــوثـ ـي ــون) بـحــق
م ـت ـظ ــاه ــري ــن ي ـم ـن ـي ــن فـ ــي ص ـن ـع ــاء،
سبيع.
نبيل
ّ
بحسب الناشط اليمني ّ
تقول صفوان لـ»األخبار» إنها تلقت
قرار إلغاء الحلقة مسبقًا عبر البريد
اإللكتروني ،وجرى تنبيهها قبل بدء

تصوير الحلقة من انتقاد الحوثيني
ف ــي ال ـي ـم ــن ،وف ـ ــق م ــا ت ـ ـ ــورد .ولـفـتــت
صفوان الى أنه خالل األشهر املاضية،
ب ـ ــدأ ت ـغ ـي ـيــر ف ــي امل ـح ـط ــة م ــع إدخ ـ ــال
ّ
«م ـ ـح ـ ـظـ ــورات» ج ـ ــدي ـ ــدة ،مـ ــؤكـ ــدة أن
«طبيعة برنامجها ليست سياسية،
بــل هــو اجـتـمــاعــي يـعـ ّـبــر عــن أص ــوات
م ـع ــارض ــة ف ــي ك ــل األق ـ ـطـ ــار ال ـعــرب ـيــة
تـجــاه السلطات الحاكمة ،وبطبيعة
الحال ّ
تغيب آراء األخـيــرة» .وتابعت
صفوان إنها كانت أمام خيارين :إما
الصمت وقبول «انخفاض السقف»،
أو دفــع ثمن موقفها وهــذا ًما فعلته،
وكانت مستعدة له ،مضيفة «أريد أن
أكون مقتنعة مع نفسي».
الرواية الرسمية من القناة ،كما تنقل
كاماتو ،تؤكد أن تأجيل الحلقة جاء
ألسـبــاب تقنية بسبب عــدم جاهزية
أحــد الـتـقــاريــر ضمن الحلقة .ولفتت

الــى أن البرنامج ذو طابع اجتماعي
ول ـيــس حــدثـيــا ســاخ ـنــا ،ل ــذا فتأجيل
إحــدى حلقاته أمـ ٌـر وارد .وعــن وجود
قرار سياسي داخل قناة «الواقع كما
ّهو» ملنع بث الحلقة ،أجابت كاماتو
أنها بعدما شاهدت الحلقة ،أرسلت

عزت استقالتها إلى
«محظورات» جديدة في المحطة
مجموعة مالحظات لصفوان تتعلق
بأدائها وبضرورة طرح أسئلة معينة
ت ـع ـ ّـب ــر ع ــن آراء أخ ـ ـ ــرى .واس ـت ـغــربــت
ّ
كاماتو مــا ي ـ ّـروج لــه بــأن التأجيل أو
املنع ذو خلفية سياسية ،بــل أعــادت
ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ان ـف ـت ــاح امل ـح ـطــة على

ك ــل ال ـج ـهــات املـخـتـلـفــة ون ـق ــل آرائ ـه ــا
كـمــا ه ــي .إذًا ،رواي ـت ــان متناقضتان
ب ـخ ـص ــوص ح ـل ـقــة «خـ ـ ـ ــارج ال ـق ـي ــد»،
لـكــن النتيجة واح ــدة وه ــي استقالة
وج ــه ب ــارز ف ــي «امل ـي ــادي ــن» كـصـفــوان
بعد أربع سنوات من التأسيس ،رغم
ال ـش ـكــر ال ـ ــذي أظ ـه ــرت ــه لـلـمـحـطــة مــن
خــال الـبــوســت ال ــذي نشرته أول من
أم ــس عـلــى صفحتها الفايسبوكية.
على الجدار األزرق ،أعلنت استقالتها
و»ش ـعــورهــا بــال ـعــرفــان» إزاء رئـيــس
مجلس إدارة القناة غسان بن جدو.
وكشفت الصحافية اليمنية عن نيتها
«االبتعاد املؤقت» عن تقديم البرامج،
واحـ ـتـ ـم ــال ت ــوج ـه ـه ــا إل ـ ــى م ـم ــارس ــة
النشاط السياسي بني عواصم عربية
مختلفة كالقاهرة وصنعاء.
«خارج القيد» :األحد  19:00على «امليادين»

حملة

رانيا وبوال ومايك وزاهي ...نحبكم يا شجعان!
نادين كنعان
«وح ـتــى تـحــب الزم ـلــك قـلــب» هو
الـ ـشـ ـع ــار الـ ـ ــذي ي ـت ـم ـح ــور حــولــه
املـ ـش ــروع ال ـجــديــد الـ ــذي أطـلـقـتــه
الـكــاتـبــة اللبنانية ران ـيــا الزغير
مــع مـجـمــوعــة مــن املـشــاهـيــر قبل
ّأي ــام لــدعــم جمعية Brave Heart
(القلب الشجاع) املعنية بمداواة
مـ ـئ ــات األط ـ ـفـ ــال ال ــذي ــن ي ـعــانــون
مشاكل في القلب .مشروع يجمع
بــن الـتــربـيــة والـثـقــافــة والـتــرفـيــه
وال ـع ـم ــل ال ـخ ـي ــري (إن ـ ـتـ ــاج «دار
ّ
الخياط الصغير») ،وينقسم إلى
ّ
قـسـمــن :األول ع ـبــارة عــن أغنية
ب ـع ـن ــوان «ق ـل ــب ك ـب ـي ــر» ،كتبتها
ال ــزغ ـي ــر ع ـلــى ش ـكــل ق ـص ـيــدة في

كتاب «حلتبيس حلتبيس أشعار
م ــن س ـم ـســم ّوخ ـ ـيـ ــار» ،ولـ ّـح ـن ـهــا
ّ
ووزعـهــا وغناها اللبناني مايك
مـ ــاسـ ــي .بـ ـ ــدأ بـ ــث األغـ ـنـ ـي ــة عـبــر
اإلذاعــات اللبنانية منذ  7شباط
(فبراير) الحالي ،وهي مهداة إلى
ص ـنــدوق «ب ــراي ــف ه ــارت» ضمن
الخاصة بعيد
حملتها اإلعالنية
ّ
ال ـحــب .تــؤكــد الــزغـيــر أن ـهــا تريد
«دغــدغــة قـلــوب الـصـغــار والكبار
وإدخ ــال الـفــرح إليها ،ومساعدة
 Brave Heart Fundع ـلــى جعل
القلوب تنبض قصصًا بنهايات
سعيدة»
ّ
ل ــم ي ـف ــك ــر م ــاس ــي ك ـث ـي ـرًا ع ـنــدمــا
عرضت عليه زغير الفكرة« :لدي
ض ـعــف أم ـ ــام األوالد وامل ـس ـنــن،

وخصوصًا ّإذا كانوا محتاجني».
ويلفت إلــى أنــه تـعــاون مــع رانيا
فـ ـ ــي اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح أس ـ ـ ـمـ ـ ــاء الـ ـنـ ـج ــوم
امل ـ ـشـ ــاركـ ــن ال ـ ــذي ـ ــن «ل ـ ـ ــم يـ ـت ــردد
معظمهم فــي االسـتـجــابــة» .وعن
كـيـ ّفـيــة اخ ـت ـيــار األسـ ـم ــاء ،ي ـقــول:
«كنا بحاجة إلى أسماء معروفة
في مجاالت مختلفة ،لبلوغ أكبر
شريحة من الجمهور».
أمــا القسم الـثــانــي ،فهو بعنوان
«رن رن يا جرس» ،ويشتمل على
ق ـ ــرص م ــدم ــج يـ ـح ــوي  12قـصــة
لــأطـفــال مــن كتابة الــزغـيــر التي
قرأتها بصوتها إلى جانب أسماء
ل ـب ـنــان ـيــة م ـع ــروف ــة م ــن م ـج ــاالت
مختلفة :اإلعالمي والشاعر زاهي
وهبي ،بوال يعقوبيان ونيشان،

واملـمـثـلــة واملــذي ـعــة تــانـيــا عــوض
غـ ـ ـ ـ ّـرة ،واملـ ـ ـخ ـ ــرج واملـ ـنـ ـت ــج س ــام
الزعتري ،ومايك ماسي ،والفنان
ّ
وس ــام داالتـ ــي .عـلـمــا ب ــأن ماسي
شــارك أيضًا في إخــراج املؤثرات
الصوتية الخاصة بالتسجيالت،
وإدارة التمثيل الصوتي ،وتأليف
وتوزيع املقطوعات املوسيقية.
ّ
«أحـ ـ ــب ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،ك ـم ــا أن
مـســاعــدات جمعية Brave Heart
كثيرة وجــديــة» ،تقول اإلعالمية
ً
يـعـقــو ّبـيــان ل ــ«األخ ـب ــار» ،مشيرة
ّ
إلــى أن ــه بما أن بلدنا قــائــم على
املـبــادرات الفردية فأقل ما يمكن
ل ـ ـلـ ــوجـ ــوه املـ ـ ـع ـ ــروف ـ ــة فـ ـعـ ـل ــه هــو
«ت ــوظـ ـي ــف ش ـه ــرت ـه ــا فـ ــي امل ـك ــان
املـنــاســب» .وبالنسبة إلــى زاهــي

وه ـبــي ،ك ــان لـلـمـشــاركــة فــي هــذه
املبادرة بعد شخصي ،إذ استعاد
خ ــال ق ــراء ت ــه الـقـصــة بـعـضــا من
لـ ـحـ ـظ ــات ال ـ ـط ـ ـفـ ــولـ ــة« :أخـ ــرجـ ــت
ً
م ـ ــن داخـ ـ ـل ـ ــي ط ـ ـفـ ــا س ــاكـ ـن ــا فــي
جــل الـنــاضــج والـبــالــغ».
جسد الــر ّ
ويضيف إنه وافق على االنضمام
إلـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة ألس ـ ـ ـبـ ـ ــاب عـ ـ ـ ـ ّـدة،
ّأولـ ـه ــا صــداق ـتــه بــران ـيــا الــزغ ـيــر،
و«ش ـع ــوري ب ـض ــرورة التشجيع
ع ـل ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــراءة ،وخـ ـص ــوص ــا إذا
ّ
ك ـ ــان ال ـ ـهـ ــدف إنـ ـس ــانـ ـي ــا ،وي ــول ــد
ّ
ً
أمــا بالحب فــي زمــن قــل فيه هذ
الـ ـشـ ـع ــور ك ـث ـي ـرًا ع ـل ــى م ـس ـتــوى
األف ـ ــراد وال ـج ـمــاعــات ،فــي مقابل
انـ ـتـ ـش ــار األح ـ ـ ـقـ ـ ــاد وال ـض ـغ ــائ ــن
والقيم االستهالكية».

