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تلفزيون

«الجزيرة» تنفي استقالة إعالميين سوريين

فيصل القاسم
عائد بعد العاشرة!
بعد أخبار عن استقالة عدد من اإلعالميني السوريني على
خلفية تغطية املحطة القطرية لالحتجاجات في بلدهم،
ها هو صاحب «االتجاه املعاكس» يعود إلى الشاشة من نافذة
العاشرة مساء مع أحمد منصور ،وعلي الظفيري وآخرين
قد يطل فيصل القاسم ليحكي عن رايه في ما تشهده سوريا

الدوحة ــ إسماعيل طالي
ّ
أين هو فيصل القاسم؟ ملاذا ال يقدم حلقة
م ��ن «االت� �ج ��اه امل �ع��اك��س» ح ��ول سوريا؟
عالمات استفهام كثيرة ارتسمت مع غياب
اإلعالمي السوري عن شاشة «الجزيرة».
لكن ها هي القناة القطرية تعيد القاسم
إلى الشاشة عبر نافذة «العاشرة مساء»
ب� ��دءًا م��ن األس �ب ��وع امل �ق �ب��ل ،ق��اط �ع��ة بذلك
الطريق أم��ام م��ا أث�ي��ر ع��ن استقالة مقدم
برنامج «االتجاه املعاكس».
القاسم
نفى
�ار»،
في تصريح إل��ى «األخ�ب�
ّ
خبر استقالته ،واص�ف��ًا م��ا ي��روج ب��أن��ه ال
يعدو كونه «طراطيش كالم» .في املقابل،
رأى أن استقالة غسان ّبن جدو تندرج في
خانة «حرية الرأي ،فلكل وجهة نظره من
األح ��داث ،ول��ه الحق ب��أن يدلي بموقفه».
ول ��م يستبعد ال �ق��اس��م أن ي��دل��ي بموقفه
م��ن األح ��داث ال�ج��اري��ة ف��ي س��وري��ا قريبًا،
ف �ي �م��ا ت �ع��ال��ت ب �ع��ض األص � � ��وات تطالبه
باالستقالة .ونفت م�ص��ادر مسؤولة في
«الجزيرة» ما تداولته الكثير من وسائل
اإلع � �ل ��ام ب �خ �ص ��وص م ��وج ��ة استقاالت
ّ
أخ� ��رى ام� �ت ��دت إل ��ى ع ��دد م��ن اإلعالميني
السوريني في الدرجة األولى ،على خلفية
تغطية ال�ق�ن��اة ل�لاح�ت�ج��اج��ات الشعبية،
وم��ا أث �ي��ر م��ن ج��دل ح��ول مهنية القناة،
وتجاهلها لألحداث في البحرين ،مقابل
«تضخيمها» ف��ي س��وري��ا .وم��ن األسماء
ال �ت��ي ج ��رى ت��داول �ه��ا م��دي��ر ال�ت�ح��ري��ر في
القناة اإلعالمي السوري حسن الشويكي،
ترويج
اإلعالمية مع
ً
إذ تزامنت الضجة ّ
أخبار عن استقالته ،لكن مصدرًا مسؤوال
في «الجزيرة» قال لـ«األخبار»« :الشويكي
ك � ��ان ف� ��ي إج� � � ��ازة ق� �ص� �ي ��رة ال أك � �ث� ��ر ،وال
استقاالت جديدة بخالف الزميل غسان
بن جدو».

إل� ��ى ذل � ��ك ،ع �ل �م��ت «األخ � �ب � ��ار» أن فيصل
القاسم وأحمد منصور وعلي الظفيري،
مقدمي برامج «االتجاه املعاكس» و«بال
ح� � ��دود» و«ف � ��ي ال �ع �م��ق» ع �ل��ى التوالي،
سيبدأون في األول من أيار (مايو) تقديم
«نافذة العاشرة مساء» التي استحدثتها
«ال �ج��زي��رة» لتحليل األوض ��اع ف��ي الدول
التي تشهد ث��ورات واحتجاجات شعبية
م��ن ليبيا وال �ي �م��ن وس ��وري ��ا ،إل ��ى جانب
ت ��داع� �ي ��ات ن� �ج ��اح ال� �ث ��ورت�ي�ن التونسية
وامل � �ص ��ري ��ة .م �ق��اب��ل ذ ّل� � ��ك ،ي� �ق ��ول سامي
ك �ل �ي��ب ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» إن � ��ه ي �ج �ه��ل مصير

غسان ما يؤكد أن كل اإلعالم العربي اليوم
يحتاج إلى إعادة نظر» .وعن االنتقادات
للثورات
التي طاولت تغطية «الجزيرة»
ّ
واالح � �ت � �ج� ��اج� ��ات ،ق� � ��ال« :ال ش� ��ك ف� ��ي أن
«ال�ج��زي��رة» ساهمت ف��ي إس�ق��اط نظامني
ديكتاتوريني في مصر وت��ون��س .أم��ا في
األخرى ،فأنا أقرأ انتقادات كثيرة،
الدول
ّ
خ �ص��وص��ًا أن �ه ��ا غ �ي��ر ق � ��ادرة ع �ل��ى بلوغ
أم��اك��ن ال �ص��راع ف��ي ليبيا وس��وري��ا .مما
يجعل الشاشة كأنها متحيزة لطرف ضد
آخر» .ولم يجد كليب حرجًا في التعليق
على تصريحات زوج�ت��ه اإلع�لام�ي��ة لونا

برنامجه «امللف» الذي توقف عرضه على
«ال�ج��زي��رة» منذ ال �ث��ورة التونسية .وعن
سر عدم اختياره لتقديم «نافذة العاشرة
مساء» على غرار زمالئه ،أوضح« :عالقتي
بـ«الجزيرة» ليست عالقة موظف بقناة.
ل��دي ش��رك��ة خ��اص��ة م�ت�ع��اق��دة م��ع القناة،
تقديم بعض البرامج فيها،
وأشرف على
ّ
بينها «امللف»» .وعلق كليب ً على استقالة
زميله غسان بن جدو ،قائال لـ«األخبار»:
«غسان إنسان ّ
وفي ملبادئه ،وأعتقد أن أي
قرار باالستقالة أو البقاء يكون نابعًا من
اقتناعه» مضيفًا «ولعل في استقالة األخ

رصد

«انقالب» لونا الشبل
وسام كنعان
أثارت إطاللة لونا الشبل على تلفزيون
«ال��دن �ي��ا» ال �س��وري ي��وم االث�ن�ين ضجة
ب�ع��د ح��دي�ث�ه��ا ع��ن «غ��رف��ة س� ��وداء» في
«ال �ج��زي��رة» .اإلع�لام�ي��ة ال�س��وري��ة ،التي
استقالت من القناة القطرية عام 2010
ً
ّم �ن �ه �ي��ة م �س �ي��رة ب ��دأت� �ه ��ا ع � ��ام ،2002
ات�ه�م��ت ق�ن��اة «ال ��رأي وال ��رأي اآلخ ��ر» بـ
وتلفيق
الصحافية»،
«خيانة األم��ان��ة
ّ
ّ
األخ �ب��ار ع��ن س��وري��ا ،ب��ل إن �ه��ا رأت أن
«الهجمة اإلعالمية على سوريا بدأت
منذ سنوات في القناة» ،مما يتقاطع
م� ��ع م �خ �ط��ط امل� �ح ��اف� �ظ�ي�ن ال� � �ج � ��دد ،إذ
قالت «لن تبادر الواليات املتحدة إلى
إرس ��ال ال�ج�ي��وش إلس �ق��اط الحكومات
التي تعارضها ،بل هي تدع أهل البلد
يتصارعون في ما بينهم» .كذلك ،رأت
ّ
ال �ش �ب��ل أن «ال� �ج ��زي ��رة» ت� �ح � ّ�رض على
االحتجاجات العربية .واستندت إلى
وث��ائ��ق «ويكيليكس» ّ وم��ا كشفته من
ّ
مهتمة
تصريح أمير قطر بأن الدوحة

ّ
ب��إط��اح��ة ن �ظ ��ام ح �س �ن��ي م � � ًب ��ارك ،وأن
ّ
ّ
الجزيرة س�ت��ؤدي دورًا ف��ع��اال ف��ي ذلك.
ث��م استعرضت ُميثاق ش��رف املحطة،
وش� ً�رح��ت ك �ي��ف خ ��رق��ت ب� �ن ��وده ،منها
م �ث�لا أن ال �ق��اع��دة امل�ه�ن�ي��ة ت�ق�ض��ي بأن
ُينسب كل خبر إلى مصدر موثوق به،
وف��ي االس�ت�ث�ن��اءات ف�ق��ط ،يمكن نسبه
إل��ى م�ص��ادر غير م��وث��وق بها ،لكن ما
يحصل في «الجزيرة» ،حسب الشبل،
ه��و االع�ت�م��اد على االس�ت�ث�ن��اءات دومًا
م��ن خ�ل�ال ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ش �ه��ود عيان
ال ي�م�ك��ن ال �ك �ش��ف م��ن أي ��ن يتحدثون،

وال ع��ن م��دى دق��ة معلوماتهم .وهنا،
ش� ّ�ب�ه��ت ش�ه��ود ال�ع�ي��ان ب�ش�ه��ود الزور
ف� ��ي ق �ض �ي��ة اغ� �ت� �ي ��ال رئ� �ي ��س الوزراء
وناشدت
ال�ل�ب�ن��ان��ي رف �ي��ق ال �ح��ري��ري.
ّ
زم�لاء ه��ا ف��ي «ال �ج��زي��رة» ،وق��ال��ت إنهم
ي�ع��ر ّف��ون ت�م��ام��ًا أن ه�ن��اك ش��اه��د عيان
أط � � ��ل ع� �ل ��ى «ال� � �ج � ��زي � ��رة» م� ��ن بيروت
ع�ل��ى أس ��اس أن ��ه م��ن درع� ��ا .ول ��م يفلت
شعار ّاملحطة من انتقاد الشبل ،التي
ق��ال��ت إن ه �ن��اك ك�ث�ي��ري��ن ُي�م�ن�ع��ون من
ال �ت��واص��ل م ��ع امل �ح �ط��ة ،إل ��ى درج� ��ة أن
ب�ع��ض امل�س�ت��ائ�ين ي�ط�ل��ون ع�ل��ى الهواء
ليبدأوا كالمهم بما يرضي القناة ،ثم
ب�ّع��ده��ا ي�ط�ل�ق��ون ش�ت��ائ�م�ه��م .وتابعت
أن ه�ن��اك غ��رف��ة س ��وداء ف��ي «الجزيرة»
الخاصة
ت�ش��رف على فبركة التقارير
ّ
بسوريا .ووع��دت املشاهدين بأن تطل
مجددًا لتخصص حلقة كاملة لفضح
م��ا ّ
سمته «ف�ب��رك��ات» املحطة القطرية.
طبعًا ،فات الشبل التنويه بما يعانيه
السوريون ،وهو الدافع األول لنزولهم
إلى الشارع.

ال�ش�ب��ل ع�ل��ىً ق �ن��اة «دن �ي��ا» (راج ��ع الكادر
أدن��اه) ق��ائ�لا« :نحن عائلة ديموقراطية.
ولونا ال ّ
تعبر عن موقف من دون االقتناع
ب ��ه .وح�ي�ن ت�ش��اه��د ب�ل��ده��ا ي �ح �ت��رق ،فهي
تدافع عنه بالطريقة املناسبة».
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � � ��رى ،ق � � � ��ررت «الجزيرة»
ت �خ �ص �ي��ص س ��اع ��ة ي��وم �ي��ًا ل �ب��ث تقارير
وثائقية تنتجها هي أو شركات خاصة في
بداية فترة املساء األولى على شاكلة «هذا
امل �س��اء» ،وم��ن بينها ت�ق��اري��ر م��ن بيروت
أس �ن��دت م�ه�م��ة اإلش� � ��راف ع �ل��ى إنتاجها
إل��ى املذيعة ف��ي القناة سابقًا إلسي أبي
عاصي التي اضطرت للعودة إلى بيروت
م�ن��ذ أش�ه��ر ألس �ب��اب ع��ائ�ل�ي��ة .ك��ذل��ك تقرر
ت�خ�ص�ي��ص ن�ص��ف س��اع��ة ض�م��ن «نافذة
العاشرة مساء» لتقديم تقارير من الدول
التي تشهد ثورات واحتجاجات شعبية،
تعالج األوضاع االجتماعية واالقتصادية
ه �ن ��اك .وم ��ن ش ��أن ال �ت �غ �ي �ي��رات الجديدة
إعادة عدد من املذيعني والصحافيني إلى
دوامهم اليومي طبيعيًا ،بعدما دفعتهم
ال � �ث� ��ورات إل� ��ى «راح� � ��ة إج� �ب ��اري ��ة» .وجاء
ذلك بعد ق��رار املدير العام للقناة وضاح
خنفر تجميد كل البرامج الحوارية منذ
اندالع الثورة التونسية في كانون الثاني
(ي �ن ��اي ��ر) امل ��اض ��ي ،وت �خ �ص �ي��ص تغطية
ك��ام �ل��ة ل �ل �ث��ورات ال�ش�ع�ب�ي��ة ال �ت��ي فرضت
ن �ف �س �ه��ا ع �ل��ى األح� � � � ��داث .وش� �م ��ل القرار
أيضًا الطاقم اإلعالمي للنشرة الرياضية
واألحوال الجوية ،فيما اقتصرت النشرات
االق � �ت � �ص ��ادي ��ة ع� �ل ��ى األخ� � �ب � ��ار الخاصة
ب� ��ال� ��دول ال� �ت ��ي ت �ش �ه��د ث � � ��ورات شعبية.
وتأتي االستعانة بفيصل القاسم وأحمد
الظفيري لتقديم «نافذة
منصور وعلي
�اّ ً
ال �ع��اش��رة م� �س ��اء» ،ح�ّل� أخ �ي �رًا لسلسلة
بدائل كانت مقترحة ،أبرزها إنشاء قناة
جديدة خاصة بالبرامج الحوارية فقط.

ريموت كونترول

ولعانة بـ«البلد»

mtv

< 21:15

تستقبل منى أب��و ح�م��زة ف��ي «حديث
البلد» ،النائب جمال ال�ج��راح ،ومروان
خ ��وري ،والم�ي�ت��ا فرنجية (الصورة)،
وعبده وازن ،وبيار ّرب��اط عن برنامج
«م��ن اآلخ� ��ر» ،وت��ان�ي��ا ص��ال��ح ،ث��م سنا
خ�ت�ش��ري��ان ل�ت�ت�ح��دث ع��ن س��رق��ة lbc
لفكرتها «نغم في حياتي» .أما صديق
البرنامج فهو شادي مارون.

سامي خياط يفتح قلبه لطارق

Otv

< 20:30

ي�س�ت�ق�ب��ل ط � ��ارق س��وي��د ف ��ي برنامج
«ألألة» ،س ��ام ��ي خ� �ي ��اط (الصورة)
ل�ي�ت�ح��دث ع ��ن م �ش ��وار خ�م�س�ين سنة
ف��ي ال�ف��ن ورأي ��ه ف��ي ّامل �س��رح والبرامج
االنتقادية اليوم .ويتذكر طفولته وتأثره
بوالده ،وبداياته على مسرح املدرسة،
ث��م ي �ت �ح��دث ع��ن ث�لاث��ة اختصاصات
ّ
جامعية درسها.

ال لبنان بال «فساد»؟

lbc

< 21:30

يفتح مارسيل غانم في برنامج «كالم
الناس» هذا املساء ،ملف الفساد في
لبنان بكل أشكاله وأل��وان��ه ف��ي حلقة
بعنوان «نكون فاسدين أو ال نكون».
وي� �س ��أل ض �ي ��وف ��ه :ه ��ل امل� ��واط� ��ن هو
ال�ف��اس��د أم ال�س�ل�ط��ة ،أم االث �ن��ان معًا،
وع��ن م�س��ؤول�ي��ة السلطة ومسؤولية
املواطن.

طوني وأرزة واألتات و(هي) الرابعة

الجديد

< 20:40

يشعل طوني حنا (ال�ص��ورة) برنامج
وأجوائه
«وال �ت �ق �ي �ن��ا» ال�ل�ي�ل��ة ب��أغ�ن�ي��ات��ه لاّ ً
املميزة .وتستقبل رابعة الزيات ك من
بوال يعقوبيان لتكشف كيفية تدريب
السياسيني على ف��ن الخطابة ،ونادر
األت��ات ،وأرزة الشدياق التي ستتحدث
ع� ��ن ت �ج��رب �ت �ه��ا ف� ��ي ت �ق ��دي ��م البرامج
وخصوصًا «لول».

عابد الدراما وكاره خصوماتها

أبو ظبي اإلمارات

< 20:30

ّ
يحل عابد فهد (الصورة) ضيفًا على
برنامج «ه�لا وغ�لا» مع ناديا بركات.
ي �ت �ح��دث امل �م �ث��ل ال� �س ��وري ع ��ن خبايا
ال��درام��ا وك��وال�ي�س�ه��ا وت�ج��رب�ت��ه الفنية،
وت�ح�ط�ي�م��ه ال ��رق ��م ال �ق �ي��اس��ي ف ��ي عدد
األع �م��ال ال��درام� ّ�ي��ة ه��ذه ال�س�ن��ة ،وكيف
اس �ت �ط��اع ال �ت �ع��ال��ي ع �ل��ى الخصومات
ّ
الضيقة.

ّ
ّ
«غني» الحب والصداقة

«أبو ظبي األولى»

< 20:00

رس��ائ��ل ج��دي��دة ف��ي ان�ت�ظ��ار مشاهدي
برنامج «غني» مع مرام على «أبو ظبي
األول ��ى» .م��ن ت��ون��س ،يقدم كريم أغنية
ّ
يعبر بها عن حبه لشقيقته .وسنتابع
ق�ص��ة ل��ؤي وم�ح�م��د م��ن األردن وهما
شقيقان كفيفان يوجهان ّرسالتهما
إلى املجتمع .ومن لبنان ،تتذكر نادين
صديقتها املتوفاة وتكرمها بأغنية.

