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التلفزيون اليمني بين الحقيقة والخيال
صنعاء ــ جمال جبران
ي �ب��دو أن وزي� ��ر اإلع �ل��ام ال �ي �م �ن��ي حسن
ال �ل��وزي ل��م ي�س�م��ع ب�ع��د ب�م�ص�ي��ر زميله
وزي � ��ر اإلع� �ل ��ام امل� �ص ��ري ال �س ��اب ��ق ّ أنس
الفقي .ويبدو أيضًا أنه لم يعرف أن هذا
األخير دخل سجن ط� ّ�رة الشهير بسبب
اتهامه بقضايا ع��دة بينها التحريض
على املتظاهرين من خالل إدارته معركة
دعاية سوداء ملصلحة حسني مبارك ضد
الثورة .لكن قد يكون اللوزي مختلفًا عن
يكتف وزي��ر اإلعالم
نظيره امل�ص��ري .لم
ِ
ال�ي�م�ن��ي ب��ال�ت�ح��ري��ض ع�ل��ى املتظاهرين
ع �ل��ى «ال �ف �ض��ائ �ي��ة ال �ي �م �ن �ي��ة الرسمية
األول� � ��ى» ،ب��ل ّ
زور ك�لام�ه��م أي �ض��ًا .غداة
سقوط قتيل وأكثر من  25جريحًا أمام
«جامعة صنعاء» على أيدي «بلطجية»

ال ��رئ� �ي ��س ع �ل��ي ع �ب��د ال� �ل ��ه ص ��ال ��حّ ،
قرر
التلفزيون الرسمي النزول إلى الشارع.
ه�ك��ذا ج��ال أح��د مراسليه على الشباب
املشاركني في االحتجاجات ،واستطلع
آراء ه � � ��م .ل �ك��ن امل �ف��اج��أة ال �ق��اس �ي��ة كانت
ع �ن��د ع� ��رض ال �ت �ق��ري��ر :ع��رض��ت املحطة
صور الشباب الذين أدلوا بآرائهم ،لكن
م��ع دب�ل�ج��ة أص��وات �ه��م .أي ظ�ه��رت صور
الشباب لكن الكالم لم يكن كالمهم ،بل
ح��دي��ث ُس� ِّ�ج��ل ف��ي االس �ت��دي��و ليناسب
ت��وج �ه��ات ُ امل �ح �ط��ة .ه �ن��ا س �م��ع الجميع
تعليقات تلقي اللوم على املتظاهرين،
ّ
وتحملهم مسؤولية سقوط الضحايا.
وقد دفع ذلك اللجنة اإلعالمية التابعة
ل�ل�ش�ب��اب املعتصمني إل��ى إص� ��دار بيان
أش ��ارت ف�ي��ه إل��ى «ال �ت �ج��اوز غ�ي��ر املهني
الذي وقع في «تلفزيون اليمن»».

ول ��م ت�ق��ف ح� ��دود ت��زوي��ر ال�ح�ق�ي�ق��ة عند
ّ
ه � ��ذا ال � �ح � ��د ،إذ ع �م ��د ال �ت �ل �ف ��زي ��ون إلى
إنتاج برامج خاصة وفالشات دعائية،
هدفها تشويه صورة املعتصمني .هكذا
رأي� �ن ��ا ل �ق �ط��ات م ��أخ ��وذة م ��ن الشوارع،
تظهر
ت �خ �ض��ع ل �ع �م �ل �ي��ة م ��ون� �ت ��اج ك� ��ي
ً
م�ش��اه��د ت �ص� ّ�ور امل�ع�ت�ص�م�ين مجموعة

دبلجة أصوات
المتظاهرين لتناسب
توجهات النظام
ّ

م��ن امل�خ��رب�ين وال�ب�ل�ط�ج�ي��ة .إال ّأن نظرة
دقيقة إلى املشاهد املعروضة تؤكد أنها
م ��أخ ��وذة م��ن أك �ث��ر م��ن ش� ��ارع ومدينة،
لتخدم رس��ال��ة التلفزيون.
وأن�ه��ا ُرك� ّ�ب��ت
ّ
وي �ب �ق��ى ال �خ �ط �ي��ر أن ق �س �م��ًا ك �ب �ي �رًا من
املواطنني ال يملكون ال�ق��درة على شراء
ص�ح��ون الق�ط��ة وم�ش��اه��دة الفضائيات،
وبالتالي ف��إن مصدر أخبارهم الوحيد
هو الشاشة الرسمية.
وف � ��ي م �ق ��اب ��ل ه � ��ذه ال� �ل� �ق� �ط ��ات ،نشاهد
ف �ل ��اش� � ��ات أخ� � � � ��رى ل� �ي� �م� �ن� �ي�ي�ن هادئني
يرفعون أع�لام ب�لاده��م وص��ور الرئيس
ف��ي إش ��ارة إل��ى رقيهم ف��ي التعاطي مع
األح� � ��داث ،ول�ج��وئ�ه��م إل ��ى ال �ح ��وار لحل
ك��ل مطالبهم .وب�ين ه��ذه ال�ص��ور وتلك،
ّ
يخير التلفزيون الرسمي املشاهد بني
التظاهرات الحضارية املؤيدة للرئيس،

وت �ل��ك «ال �ه �م �ج �ي��ة» مل�ج�م��وع��ة «ضالة»،
ال ت � ��درك ب �ع��د م �ص �ل �ح �ت �ه��ا ،وال ب ��د من
إع��ادت�ه��ا إل��ى الطريق املستقيم أي حب
الوطن ...والرئيس.
ط �ب �ع��ًا ه � ��ذا األس� � �ل � ��وب ال ي� �ع ��دو كونه
وس�ي�ل��ة تقليدية وق��دي�م��ة ،ل�ج��أت ّإليها
األن �ظ �م��ة االس� �ت� �ب ��دادي ��ة ،وه� ��ي تذكرنا
باألفالم العربية القديمة التي تلجأ إلى
تصوير الصراع على شكل مواجهة بني
«ال�خ�ي��ر» و«ال �ش � ّ�ر» ،ينتهي دوم ��ًا بفوز
الفريق ّ
األول .وقد ال يبدو هذا األسلوب
التقليدي مفاجئًا ،خصوصًا إذا علمنا
أن وزي��ر اإلع�ل�ام حسن ال�ل��وزي مرابض
ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة ال �ي �م �ن �ي��ة م �ن��ذ منتصف
الثمانينيات ،فيتنقل م��ن منصب إلى
آخ� ��ر م ��ن دون أي ت �ح��دي��ث أو تطوير
ّ
ّ
يتحرك هو.
يتحرك الزمن وال
ألفكاره.

 ...وتلفزيونات
معمر
ليبيا ّ
«قاعد في
قلوبها»
نموت وال نستسلم

باسم الحكيم
اإلع �ل�ام ال�ل�ي�ب��ي ال��رس�م��ي ي��واج��ه اإلعالم
العربي .هذه هي الخالصة التي سيخرج
بها كل من يراقب أداء القنوات الرسمية
في ليبيا منذ ّ ان��دالع الثورة حتى اليوم.
ّ
«الجماهيرية»،
وه � ��ذه امل� �ح ��ط ��ات ه ��ي
ّ
ّ
ّ
و«الشبابية» .وق��د انضمت
و«الليبية»،

إل �ي �ه��ا ش��اش��ة «ل�ي�ب�ي��ا ال��ري��اض �ي��ة» التي
ت �ح� ّ�ول��ت إل� ��ى م �ح �ط��ة إخ� �ب ��اري � ّ�ة ملواكبة
ال� �ت� �ط � ّ�ورات ف ��ي ال � �ش� ��ارع .ول� �ع ��ل القاسم
األول ب�ي�ن�ه��ا ج�م�ي�ع��ًا ه��و أنها
امل �ش �ت��رك
ّ
تستضيف محللني وسياسيني ومواطنني
م �ه� ّ�م �ت �ه��م األول� � � ��ى واألخ� � �ي � ��رة مهاجمة
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ال�ع��رب� ّ�ي��ة «ال �ح��اق��دة على
ليبيا والطامعة في ثروتها وبترولها».
كذلك ت� ّ
�ذي��ل أسفل شاشاتها بأخبار عن
«األمان ،واالستقرار ،والهدوء السائد في
تركيزها
املدن الليبية» .طبعًا إلى جانب
ّ
على خ�ط��ورة «ح�ب��وب الهلوسة املوزعة
ع �ل��ى ال �ش �ب��اب امل �ت �ظ��اه��ري��ن» ،م ��ع تكرار
م�ب�ت��ذل ل�خ�ط��اب��ات م�ع� ّ�م��ر ال �ق��ذاف��ي .وفي
ظل هذه التغطية «الببغائية» ،ال ينسى
اإلع�ل�ام الرسمي نقل األج ��واء املصاحبة
ل � �ـ«ال � �ت � �ظ ��اه ��رات وامل � �س � �ي� ��رات الشعبية

والشبابية والنسائية تأييدًا والتحامًا
مع األخ قائد الثورة» .وهنا تمكن مالحظة
التركيز على الشعارات املرفوعة في هذه
ّ
«معمر قاعد في قلوبنا»،
التحركات مثل:
و«ع ��دد ن�ج��وم السما نحبك ي��ا م�ع�م��ر»...
طبعًا م��ع ات �ه��ام ك��ل امل�ع��ارض�ين للقذافي
بالعمالة إلسرائيل.
وفي إطار معركتها مع اإلعالم العربي ،كان
ّ
الحصة األب��رز م� ّ�ن الهجوم.
ل�ـ«ال�ج��زي��رة»
ّ
رغم التشويش املستمر على بث املحطة،
اس�ت�م��رت ال�ق�ن��وات الحكومية بمهاجمة

ّ
الفضائية القطرية ألنها «تبث األكاذيب
ّ
وت �ل��ف��ق ال �ت �ه��م» .ه �ك��ذا ش��اه��دن��ا تقارير
ومقابالت مع مواطنني أكدوا أن «ما تبثه
«ال �ج ��زي ��رة» ك ��ذب واف� �ت ��راء وال ن� ��دري ما
لكاميرا
الغرض منه» يقول أحد املواطنني
ّ
«الجماهيرية» .ليسانده آخر باإلعالن أن
ليبيا» .كذلك
««ال�ج��زي��رة» ك��ذاب��ة ،وتحيا ّ
نالت «العربية» حصتها ،إذ أك��د مراسل
«الجماهيرية» في املنطقة الوسطى أن ما
أعلنته الفضائية السعودية عن سقوط
خمسة قتلى نتيجة قصف جوي هو كذب

«والصحيح أن خمسة َ مواطنني قتلوا في
حادث سير بني سيارتني»!
لم يكن الوضع أفضل على قناة «الليبية»
التي أرسلت أحد صحافييها إلى الحدود
ليؤكد أن ال��ذي��ن ي �غ��ادرون ال�ب�لاد ليسوا
ليبيني بل أجانب .هنا نشاهد مقابلة مع
أحد املصريني املوجود على الحدودّ .يبدأ
الرجل بمغازلة «األخ قائد الثورة» ليتهم
ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة األوروب� � �ي �ي��ن واألميركيني
واإلسرائيليني بالسعي لهدم ليبيا كما
فعلوا في العراق.

ّ
م��ع ان��ط�لاق ال��ث��ورة ،ظهرت محطات
ّ
إذاعية وصحف جديدة في القسم الشرقي
من ليبيا ،وهي املنطقة الواقعة تحت
ّ
سيطرة ال��ث��وار .وم��ن مدينة بنغازي،
انطلقت صحيفة باسم «ليبيا» ،رافعة
شعار «ليبيا الحرة» وتدعو في بياناتها
ونداءاتها إلى االنضمام للثورة .كذلك
بدأت محطتان إذاعيتان بثهما باستخدام
محطات اإلرسال الحكومية التي وقعت
في أيدي املعارضني .ويستخدم مناصرو
ّ
الثورة محطات إذاعية ،عبر اإلنترنت
لبث مكاملات هاتفية تساند املعارضة.
وتنشر وسائل اإلعالم البديلة بيانات الثورة
وصور الذين يسقطون في االحتجاجات،
والشعارات املرفوعة ومنها «نموت وال
نستسلم» .وقد أدى اإلنترنت دورًا بارزًا
َ
في نقل األخ��ب��ار خصوصًا على موقعي
«فايسبوك» ،و«تويتر».

ريموت كونترول

نهاية الخريف العربي؟

mtv

< 21:30

م��اذا بعد ال�ث��ورات في مصر وتونس
وليبيا ّوباقي أنحاء العالم العربي؟ هل
ً
فعال حل الربيع العربي؟ هذه األسئلة
وغ �ي��ره��ا ي �ط��رح �ه��ا ول �ي��د ع �ب��ود في
حلقة الليلة من برنامج «بموضوعية»
حيث يستقبل رئيس تحرير جريدة
«األن� � ��وار» رف �ي��ق خ ��وري (الصورة)،
والصحافي سمير عطا الله.

ّ
ليبيا ...كل هذا اإلجرام

«املنار»

< 22:30

تستقبل بتول أيوب في حلقة الليلة
م��ن ب��رن��ام��ج «ب�ي�ن ق� َ
�وس�ي�ن» الباحث
وح� �ي ��د ع �ب ��د امل �ج �ي ��د م� ��ن القاهرة،
وامل � � �ع� � ��ارض ال� �ل� �ي� �ب ��ي م �ح �م ��د فايز
جبريل ،للحديث عن آخر التطورات
ع �ل��ى ال �س��اح��ة ال �ع��رب �ي��ة ،خصوصًا
ف��ي ظ��ل م��ا ي �ح��دث م��ن م �ج��ازر في
ليبيا.

ناجي غاريوس «سوبر» نائب

otv

< 20:30

ف��ي حلقة الليلة م��ن ب��رن��ام��ج «خدني
سنتعرف مع وسام ّ
ّ
صباغ إلى
معك»،
تفاصيل الحياة اليومية للنائب ناجي
غ ��اري ��وس (ال� � �ص � ��ورة) ،م ��ن عيادته
الطبية إلى البرملان.
ك�ي��ف ي�ق�ض��ي ه ��ذا ال �ن��ائ��ب ّوالطبيب
ال�ن�س��ائ��ي أي��ام��ه؟ وك �ي��ف ي�ت�م��ك��ن من
التوفيق بني مسؤولياته؟

«شي أن أن» في قلب الثورة

ّ
تعرفوا إلى بوب دينار

< 22:00

«الجزيرة الوثائقية»

«الجديد»

ّ
ك �ي��ف س �ي �ع��ل��ق ف��ري��ق «ش� ��ي أن أن»
ع �ل��ى آخ � ��ر ال� �ت� �ط ��ورات السياسية؟
وم � � ��ن س � �ي � �ك� ��ون ض� �ح� �ي ��ة سخرية
ال �ب��رن��ام��ج ال �ل �ي �ل��ة؟ وم ��ا ه ��و رأي أبو
ط�لال بالتطورات الحاصلة في ليبيا
والبحرين واليمن؟ سنعرف الجواب
في حلقة الليلة من البرنامج الساخر
«شي أن أن» على شاشة «الجديد».

في منزل YSL

< 16:00

تعرض قناة «الجزيرة الوثائقية» شريطًا
ع��ن ح�ي��اة امل��رت��زق األش�ه��ر ف��ي التاريخ
ال�ح��دي��ث ب ��وب دي �ن��ار ( 1929ـ �ـ )2007
بعنوان «بوب دينار مرتزق الحروب» .هذا
الضابط الفرنسي ب��دأ حياته بمحاربة
ّ
ليتحول الح�ق��ًا إل��ى مقاتل في
ال�ن��ازي��ة
مختلف دول أفريقيا ،وأبرزها في جزر
القمر حيث قاد انقالبات ّ
عدة.

arte

< 23:20

الليلة تنقلنا قناة  arteإلى داخل منزل
ّ
مصمم
إي��ف س��ان ل��وران (ال �ص��ورة).
األزياء الشهير الذي رحل عام ،2008
ّ
مثل عالمة فارقة في تاريخ املوضة في
ّ
سنتعرف إل��ى طفولته
العالم ،وال�ي��وم
ودراس�ت��ه ،ث� ّ�م دخوله عالم األزي��اء من
خالل وثائقي Yves Saint Laurent
( )2001للمخرج دايفيد تبول.

