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قضية

الصهيونية تريد ...إسكات عماد حجاج
ّ
«معاداة السامية» ّ هي التهمة
التي ّ
وجهتها منظمتا
 ،JTAو B’nai B’rith
ّ
للرسام األردنيّ .أما السبب فهو
مجهود هذا األخير في فضح
ممارسات االحتالل اإلسرائيلي
في حق الفلسطينيني والعرب
ليال حداد
�اد ل�ل�س��ام�ي��ة .للوهلة
ع �م��اد ح �ج��اج م �ع� ٍ
ّ
االت� �ه ��ام امل� ّ
�وج��ه
األول� ��ى ي �ب��دو ك ��أن ه ��ذا
إل� � ّ�ى رس � ��ام ال �ك ��اري �ك ��ات ��ور األردن� � � ��ي ق��د
ّ
ت��أخ��ر كثيرًا .منذ س�ن��وات ،ت�ش��ن بعض
املنظمات الصهيونية ،وخصوصًا تلك
ّ
التي تتخذ من أميركا مقرًا لها ،هجومًا
ّ
ّ
منظمًا على ه��ذا الفنان الشهير .إال أن
اتهامه بمعاداة السامية لم يخرج إلى
ال �ع �ل��ن إال ف ��ي األي� � ��ام األخ � �ي� ��رة ،ب�ع��دم��ا
ّ
ن �ش��رت م�ن��ظ�م�ت��ا  ،JTAو B’nai B’rith
(م �ق� ّ�ره �م��ا ن �ي��وي��ورك) ت �ق��ري �رًا هجوميًا
وصف حجاج بـ«كاره اليهود».
ّ
ّ
طبعًا ،يمكن ل�ك��ل م��ن اط�ل��ع على رس��وم
حجاج استنتاج أن ه��ذا األخ�ي��ر ينتقد
م �م��ارس��ات االح �ت�ل�ال اإلس� ّ�رائ �ي �ل��ي ضد
الفلسطينيني وال �ع��رب ،ل�ك��ن��ه ل��م ي� ّ
�وج��ه
يومًا أي إهانة أو انتقاد ألبناء الديانة
اليهودية« ،لكن املنظمات الصهيونية
ت�ج�ي��د ال�ل�ع��ب ع�ل��ى ال �ت��داخ��ل ب�ين الشق
السياسي والشق الديني» يقول حجاج
ف� ّ��ي ح ��دي �ث ��ه م� ��ع «األخ � � �ب � � ��ار» .وي �ش ��رح
أن ��ه ع�ن��دم��ا يستعمل ن�ج�م��ة داوود في
رس��وم��ات��ه ،ف��ذل��ك «ألن �ه��ا رم ��ز سياسي
ل ��دول ��ة االح� �ت�ل�ال اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،ول�ي��س

ب�س�ب��ب امل�ع��ان��ي ال��دي�ن�ي��ة ال�ت��ي تحملها
ألبناء الديانة اليهودية».
ّ
لكن يبدو أن هذا الشرح لم يقنع بعض
املنظمات الدولية التي سبق لحجاج أن
عمل معها ف��ي األردن «آس��ف ألن بعض
ه��ذه امل�ن�ظ�م��ات ق��د س��ارع��ت إل��ى إص��دار
ب �ي��ان��ات اع �ت��ذار ع��ن ت� ّع��اون�ه��ا م�ع��ي في
ً
السابق ،بدال من أن تدقق في صحة هذه
ّ
ّ
ّ
االتهامات املوجهة إلي» .وكانت منظمة

تلقى رسائل تحذير
ّ
التوقف عن
منه
تطلب
ّ
انتقاد إسرائيل

 IREXالتي عمل معها حجاج في حمالت
ت��وع�ي��ة ص�ح�ي��ة ف��ي األردن ق��د اع �ت��ذرت
من املنظمات الصهيونية في الواليات
املتحدة .لكن ،ما هو سبب هذه الهجمة؟
ومل ��اذا اآلن ت�ح��دي�دًا؟ ي�ب��دو ح�ج��اج شبه
واث� � ��ق م ��ن األس � �ب� ��اب ال� �ت ��ي ت �ق��ف خ�ل��ف
التقرير الصهيوني الذي اتهمه بمعاداة
ّ
السامية« ،أنا من الرسامني العرب القلة
ال��ذي��ن وض �ع��وا ن�ص��ب أع�ي�ن�ه��م ّب�ع��د 11
أي �ل��ول /سبتمير ،ض ��رورة ال�ت��وق��ف عن
ّ
والتوجه إل��ى الغرب».
مخاطبة أنفسنا
وي �ش �ي��ر ه �ن��ا إل ��ى أن ��ه ي��رس��ل رس��وم��ات��ه
مجانًا إلى وسائل إعالمية غربية بهدف
خدمة هذه الرسالة «وقد نجحت بالفعل
ف��ي ن�ش��ره��ا ف��ي ع��دد م��ن أب ��رز الصحف
وامل � �ج �ل�ات ال �غ��رب �ي��ة م �ث��ل ،Newsweek
و .»LAtimesأم � ��ا ع� ��ن ال� �ت ��وق� �ي ��ت ،ف�لا
ي �س �ت �غ��رب��ه ح� �ج ��اج ،ب ��ل ي �ش �يّ��ر إل� ��ى أن��ه
ف��ي ال�ف�ت��رة األخ �ي��رة ك��ان يتلقى ّرس��ائ��ل
إلكترونية فردية تطلب منه التوقف عن
ّ
والتطرق إلى مواضيع
انتقاد إسرائيل،
ّ
أخرى .حاليًا ،وبعد إصداره بيانًا رد فيه
على ك��ل ه��ذه االت�ه��ام��ات ،يبحث حجاج
ّ
إمكان رفع دعوى تشهير ّ
ضد املنظمتني
ف ��ي امل �ح��اك��م األم �ي��رك �ي��ة ،وت �ح��دي �دًا في
ن �ي��وي��ورك« ،ل �ك��ن ال��دع��وى م�ك�ل�ف��ة ،ل��ذل��ك
ّ
أب �ح��ث ع��ن ال �ط��رق ال �ت��ي س�ت�م��ك�ن�ن��ي من
ّ
ذل � ��ك» .وف ��ي ظ ��ل ه ��ذا ال �ه �ج��وم امل�ب��رم��ج
ّ
ّ
ضده ،يأسف حجاج ألن قسمًا كبيرًا من
ال��وس��ائ��ل اإلع�لام�ي��ة ت�ج��اه��ل م��ا حصل،
ّ
املوجه ضدي
«في وقت نشر فيه البيان
على الكثير من وسائل اإلع�لام ،قليلون
هم الذين نشروا ّ
الرد الذي أصدرته».
ي��ذك��ر أن نقابة الصحافيني األردن �ي�ين،
و«م��رك��ز ح�م��اي��ة وح��ري��ة ال�ص�ح��اف�ي�ين»
ف��ي ع� ّ�م��ان ق��د ع� ّ�ب��را ع��ن تضامنهما مع
ح �ج��اج ،معتبرين أن ه��ذه الحملة هي
«اعتداء على حرية التعبير».

◄ بعد عددها األخير أمس ،توقف صدور
صحيفة «شمس» السعودية التي عانت
ألش�ه��ر م��ن أزم ��ة م��ادي��ة ج � ّ�راء انخفاض
الورقية ،وقلة سوق اإلعالنات.
مبيعاتها
ُ
«ش �م��س» ال�ت��ي أط�ل�ق��ت ف��ي ن�ه��اي��ة 2005
كانت موجهة إل��ى فئة الشباب ،وتميزت
بالجرأة في طرح املواضيع املثيرة للجدل،
ّ
ع�ل�م��ًا ب��أن��ه ج��رى إغ�لاق�ه��ا مل��دة  3أشهر
ف��ي ع��ام  2006وإق��ال��ة رئ�ي��س تحريرها
بتال القوس ،بسبب إعادتها نشر بعض
ال��رس��وم الكاريكاتورية الدنماركية التي
أثارت ضجة في العالم اإلسالمي.
◄ نفى املكتب اإلعالمي لنادين نجيم
خبر مشاركتها في مسلسل «املرافعة».
وأص ��در ب�ي��ان��ًا أع ��رب ف�ي��ه ع��ن اس�ت�غ��راب
امل�م�ث�ل��ة اللبنانية م��ن ّ
زج ش��رك��ة «ميديا
هاوس» املصرية ،واملؤلف تامر عبد املنعم
واملخرج أمير رمسيس ،اسمها في بطولة
«املرافعة» إلى جانب املمثل السوري باسم
ياخور .وتابع« :نستغرب قيامهم بتعليل
سبب غ�ي��اب ن��ادي��ن ع��ن امل��ؤت�م��ر الخاص
ب ��إع�ل�ان ان �ط�ل�اق ال �ت �ص��وي��ر ب��ان�ش�غ��ال�ه��ا
بظروفها الخاصة في لبنان ،بينما هي ال
ً
تعلم أصال باملسلسل وال بوجوده».
◄ «ي��ا مهاجم اإلخ��وان هتروح من ربنا
ف �ي�ن» ذل ��ك ه ��و ع �ن ��وان آخ ��ر «ص ��رع ��ات»
ش�ع�ب��ان ع�ب��د ال��رح �ي��م (ال � �ص ��ورة) ،إذ
ّ
أعلن «شعبوال» أنه في صدد إطالق أغنية
ج��دي��دة «ت �ت �غ� ّ�زل» ب ��اإلخ ��وان .واس�ت�غ��رب
امل�غ�ن��ي امل �ص��ري «ال �ه �ج��وم ال �ش��رس على
ّ
اإلخ� ��وان امل�س�ل�م�ين ،خ�ص��وص��ًا أن �ه��م من

على الشاشة

المضادة «بهدوء»
عماد الدين أديب الثورة
ّ
بهدوء! هكذا اختار عماد الدين أديب
العودة إلى تقديم البرامج بعد اعتزال
دام س� �ن ��وات .إال أن ع �ش��رات ع�لام��ات
االس � �ت � �ف � �ه� ��ام ت� �ح� �ي ��ط ب� � ��ال� � ��دور ال � ��ذي
سيلعبه اإلعالمي املخضرم في املشهد
السياسي املصري.
«أن� � ��ا ب �ح��ب امل� ��واط� ��ن م �ح �م��د ح�س�ن��ي
م �ب��ارك» .ق��د ت�ك��ون ه��ذه ال�ع�ب��ارة أكثر
م��ا ي��ذك��ره ال�ج�م�ه��ور م��ن أق� ��وال ع�م��اد
ال��دي��ن أد ّي ��ب خ�ل�ال «ث ��ورة  25ي�ن��اي��ر».
يومها ،كثف ظهوره اإلعالمي على كل
الفضائيات تقريبًا ليعلن فكرة واحدة:
حسني م�ب��ارك أخ�ط��أ وه��و ي��دف��ع ثمن
ه��ذه األخ �ط��اء .لكن تحليله لألوضاع
ف��ي م�ي��دان التحرير ل��م يقف عند هذا
ّ
ّ
ّ
يصر دومًا على القول إن
الحد ،بل كان
ّ
الرئيس املخلوع ق��دم ت�ن��ازالت كثيرة
ل�ل�ث��وار وب��ال�ت��ال��ي عليهم ال �خ��روج من
امليدان ،وتركه يكمل واليته الرئاسية.
ل�ك��ن ل��م يستجب أح��د ل��دع��اوى أدي��ب،
ف � �خ ��رج ع� �ل ��ى ق � �ن ��اة «ال � �ع �ّ�رب � �ي ��ة» ي ��وم
ً
ّ
التنحي ،قائال إنه لم يتوقع أن يعيش
مثل ه��ذه اللحظة «ألن�ن��ي أنتمي إلى
ّ
ج �ي��ل ب��راغ �م��ات��ي ،ت �ع��ل��م أن ي��أخ��ذ ما
يستطيعه من الحرب».
قبل أسابيع من ال�ث��ورة ،ك��ان أدي��ب قد
ت �ع� ّ�رض إل��ى ه �ج��وم ع�ن�ي��ف م��ن مجلة
«روز ال�ي��وس��ف» ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ألن��ه ق��ال
ّ
ف��ي ب��رن��ام��ج «ص �ب��اح دري � ��م» إن على
م�ب��ارك أن يبحث ع��ن خ��روج آم��ن بعد
ال �غ �ض��ب ال� � ��ذي أث� ��ارت� ��ه االن �ت �خ��اب��ات
ّ
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة امل� � � � ّ
�زورة .وق �ت �ه��ا ،ات�ه �م��ه
ّ
مؤيدو الرئيس املخلوع بأنه غاضب
ألن ��ه ل��م ّ ي �ع��د م �س �ت �ش��ارًا رئ��اس �ي��ًا ،هو
ال��ذي ن��ف��ذ الحملة اإلع�لام�ي� ّ�ة للرئيس
ف��ي ان �ت �خ��اب��ات  .2005ك�م��ا أن ��ه س� ّ�ج��ل
معه وقتها حلقات تسجيلية واكبتها
دعاية هائلة.
ه�ك��ذا خ�ل�ال «ث ��ورة  25ي�ن��اي��ر» ،ح��اول
ط� ��وال  18ي��وم��ًا أن ي�س�ت�ع�ي��د م�ك��ان�ت��ه

كمحلل س�ي��اس��ي ب ��ارز ب�ع��دم��ا ان��زوى
ص �ح��اف �ي��و ال��رئ �ي��س ووري � �ث ��ه ج �م��ال،
ث��م اختفى تمامًا بعد س�ق��وط م�ب��ارك.
ب �ي �ن �م��ا ت � � � ّ
�ردد أن � ��ه س �ي �ع��ود وي �ن �ع��ش
مطبوعاته الصحافية املتعثرة ماديًا
منذ ثالث سنوات ،إذ اضطر إلى إغالق
أربع مجالت شهرية ،وأبقى فقط على

اليومية االقتصادية «ال�ع��ال��م ال�ي��وم»،
وج� ��ري� ��دة «ن �ه �ض��ة م � �ص� ��ر» ،وامل �ج �ل��ة
األسبوعية «كل الناس» في ظل مشاكل
اق �ت �ص��ادي��ة ك��ان��ت ت� �ه � ّ�دد ب��إق �ف��ال �ه��ا...
اختفى إذًا أديب قبل أن يعلن قبل شهر
تقريبًا عودته من خالل قناة «سي .بي.
سي» لتقديم برنامج «بهدوء» يومي

ال�خ�م�ي��س وال �ج �م �ع��ة م��ن ك��ل أس �ب��وع.
يعود اإلعالمي املصري إلى التلفزيون
وه � ��و ال� � ��ذي اع � �ت� ��زل ت �ق ��دي ��م ال �ب ��رام ��ج
اليومية قبل سنوات عدة ،وترك مهمة
برنامج «على الهوا» للصحافي جمال
عنايت الذي ما زال مستمرًا على قناة
«أوربت».
مل� � � ��اذا ع� � ��اد ع � �م� ��اد ال � ��دي � ��ن أدي � � ��ب إل ��ى
التلفزيون؟ قد تكون اإلجابة الرسمية
ّ
أن ال � �س� ��وق ت� �ح� �ت ��اج إل� � ��ى إع�ل�ام �ي�ي�ن
ّ
يتسرب أنه قام
محترفني .لكن عندما
بتسجيل سلسلة حلقات م��ع ق�ي��ادات
ال �ج �ي��ش امل� �ص ��ري إلظ� �ه ��ار م��واق �ف �ه��م
«ال �ب �ط��ول �ي��ة» خ�ل�ال أي� ��ام ال� �ث ��ورة ،ف��إن
اإلع �ل�ام ��ي ال �ك �ب �ي��ر ،ف ��ي ه� ��ذه ال �ح��ال��ة،
ي �ك ��ون ق ��د ق � � ّ�رر م� ��رة أخ � ��رى أن ي�س�ي��ر
ع� �ك ��س ال � �ت � �ي� ��ار .امل �ل��اي �ي��ن ت �ه �ت ��ف ف��ي
الشارع «يسقط يسقط حكم العسكر»
ب�ي�ن�م��ا ه��و ال��وح �ي��د ال� ��ذي واف� ��ق على
تطويع خبراته ك��ي يقدم الجيش في
ص � ��ورة م �غ��اي��رة ت �س��اع��ده ف ��ي تلميع
ص� ��ورت� ��ه واس � �ت � �ع� ��ادة ب� �ع ��ض ال �ث �ق��ة.
ل �ك ��ن امل� �ف ��اج ��أة األك � �ب� ��ر ال� �ت ��ي ك�ش�ف�ه��ا
الكاتب عبد الله السناوي في جريدة
ّ
«ال� �ش ��روق» أن ق � ��رارًا ص ��در ب �ع��دم بث
ّ
الحلقات ،ربما ألن هناك َمن تنبأ بأن
رد الفعل الشعبي سيكون أس��وأ مما
ج� ��رى أي � ��ام م� �ب ��ارك ع �ن��دم��ا ق� ��ام أدي ��ب
ب��ال��دور ن�ف�س��ه .واآلن ي�ع��ود اإلع�لام��ي
ال�ك�ب�ي��ر م��رت�ي�ن ك��ل أس �ب��وع ب��ال�ت��زام��ن
مع عودة الشباب إلى ميدان التحرير
ب� ��امل�ل��اي�ي��ن ،ف �ك �ي ��ف س � �ي � �ح ��اول أدي � ��ب
ً
النجاح ف��ي تحقيق م��ا فشل ب��ه قبال؟
وه��ل ال �ش��ارع امل �ص��ري ي�ح�ت��اج حاليًا
ّ
إلى من يكلمه «بهدوء» أم ملن يعامله
«بعدل»؟
محمد...
ً
ابتداء من الليلة كل خميس وجمعة 21:00
على «سي بي سي»

أكثر الناس ّ
تعرضًا للظلم واالعتقال في
أيام مبارك» .وأضاف« :علينا أن نتركهم
إلصالح البلد بعد الفوز في االنتخابات».
وت� ��اب� ��ع« :م� ��ن خ�ل��ال ه� ��ذه األغ �ن �ي ��ة ال �ت��ي
س��أط��رح�ه��ا األس �ب��وع امل�ق�ب��ل ،أح ��اول ّ
رد
الجميل لإلخوان املسلمني».
◄ وق ��ع ه �ج��وم أول م ��ن أم ��س ال �ث�لاث��اء
على محطة «ال��وط��ن» الكويتية م��ن قبل
محتجني على استضافة القناة ملناظرة
ب �ي�ن اث� �ن�ي�ن م� ��ن امل ��رش� �ح�ي�ن الن �ت �خ��اب��ات
م �ج �ل��س األم � ��ة ال �ك��وي �ت��ي امل � �ق� ��ررة ال �ي��وم
ال�خ�م�ي��س ،متهمني ال�ق�ن��اة ب��إث��ارة الفتنة.
ال� �ح ��ادث أدى إل ��ى إص ��اب ��ة  17شخصًا
من املواطنني وأم��ن القناة ،وانقطاع البث
قناة «سكوب»
لفترة .كذلك جرى تطويق ّ
من قبل األم��ن بعد أخبار تلقتها املحطة
توجه جموع غاضبة نحوها ،ما ّ
عن ّ
يعد
تهديدًا لحرية اإلعالم في الكويت.
◄ ي �ش ��ارك ف ��ي ت �ق��دي��م اح �ت �ف��ال ت��وزي��ع
ج��وائ��ز «األوس �ك��ار» ه��ذه السنة ضيف
ّ
لم يكن في الحسبان .إنه الكلب «أوغي»
ال��ذي اشتهر بإطاللته في فيلم «الفنان»
ال � � ��ذي ح �ص ��د ه � ��ذه ال �س �ن ��ة ال� �ع ��دي ��د م��ن
ال �ج ��وائ ��ز .وذك � ��رت ص�ح�ي�ف��ة «ه��ول �ي��وود
ري �ب��ورت��ر» األم�ي��رك�ي��ة ّأن ال�ك�ل��ب «أوغ ��ي»
يتقاعد رسميًا هذه السنة من املشاركة
ف��ي األف�ل��ام ،ل�ك��ن م �ص��ادر مطلعة أك��دت
أن��ه م�ش�غ��ول ح��ال�ي��ًا ب��ال�ت�م��اري��ن ملشاركة
بيلي كريستال في تقديم احتفال توزيع
جوائز األوسكار السنوي ال��ذي يقام في
وقت الحق من هذا الشهر .يشار إلى ّأن
«أوغي» شارك أيضًا في عدد من األفالم،
منها «م�ي��اه للفيلة» ،ومسلسل «ال �ي��وم»
ِّ
وع��دد من اإلع�لان��ات .وق��د ُرش��ح «أوغ��ي»
ع��ن دوره ف��ي «ال �ف �ن��ان» ل �ل �ف��وز ب�ج��ائ��زة
ّ
املخصصة للكالب في
«األطواق الذهبية»
دورتها األولى في هوليوود.

