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ثقافة وناس

رادار
ّ
ّ
محمد بن سلمان يتمدد  mbcفي سلة «الشركة السعودية»؟
زكية الديراني
الخبر منتشر في الكواليس والوسط
اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي م ـ ـنـ ــذ أي ـ ـ ـ ـ ــام .ح ـ ــدي ـ ــث عــن
دم ــج  mbcضـمــن م ـشــاريــع «الـشــركــة
السعودية لألبحاث والنشر» ،وسط
عـ ــامـ ــات اس ـت ـف ـه ــام ح ـ ــول مـسـتـقـبــل
الشبكة التلفزيونية السعودية التي
يمتلكها وليد آل إبراهيم (الصورة)
(أخ ــو الـجــوهــرة بـنــت إبــراهـيــم أرمـلــة
املـلــك الــراحــل فهد بــن عبد الـعــزيــز آل
سـعــود) وتـعـ ّـد مــن أوائ ــل الفضائيات
العربية الـتــي انطلقت مــن لـنــدن عام
 .1991الـ ـخـ ـب ــر ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان مـ ـص ــدره
السعوديةُ ،يفيد ببيع  mbcلـ«الشركة
السعودية لألبحاث والنشر» ّ
(مقرها
ال ـ ــري ـ ــاض) .واألخـ ـ ـي ـ ــرة ت ــأس ـس ــت فــي
ع ـ ــام  ،1972واسـ ـتـ ـح ــوذ م ـح ـم ــد بــن
س ـل ـم ــان ب ــن ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز آل س ـعــود
(ولـ ـ ٌّـي ول ـ ّـي الـعـهــد) أخ ـي ـرًا عـلــى أكثر
م ــن ن ـصــف أس ـه ـم ـهــا .وت ـع ـ ّـد الـشــركــة
واحدة من ّ
أهم املؤسسات اإلعالمية،
وتضم أكثر من  10مطبوعات تصدر
باللغتني العربية واإلنكليزية؛ منها
مـجـلــة «س ـي ــدت ــي» وج ــري ــدة «ال ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط» .كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ت ـ ـضـ ــم مـ ـج ــات
أس ـب ــوع ـي ــة وشـ ـه ــري ــة وك ــات ــال ــوغ ــات
ُ
تعنى باألزياء واالقتصاد وغيرهما.
وكانت «الشركة السعودية لألبحاث

والنشر» قد استحوذت الشهر املاضي
ع ـل ــى قـ ـن ــاة «الـ ـع ــربـ ـي ــة» اإلخـ ـب ــاري ــة،
وصحيفة «الـشــرق األوس ــط» ،بعدما
أعلن رجــل األعمال السعودي الوليد
بن طالل قبل ثالثة أشهر بيع حصته

حديث عن دمج «العربية»
و mbcوسط نفي المسؤولين
في المجموعة

( 38في املئة) في الصحيفة ،لكن من
دون ذكر اسم املشتري .إال أن اإلعالم
السعودي كشف تفاصيل االتفاقية،
وكيفية تـحـ ّـول أسهم الوليد لصالح
م ـح ـم ــد بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ب ـ ـهـ ــدف ت ـعــزيــز
أذرعه اإلعالمية ،فارتفعت حصته في
أسـهــم «الـشــركــة السعودية لألبحاث
والنشر» إلى  51في املئة .في السياق
نفسه ،تفيد مصادر لـ«األخبار» بأن
الشراكة الجديدة ســوف ينجم عنها

دم ــج «ال ـعــرب ـيــة» و mbcومـطـبــوعــات
«ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ل ــأبـ ـح ــاث
وال ـن ـش ــر» ،وي ـت ـ ّـم حــال ـيــا ت ـ ــداول اســم
عــزام الدخيل ليكون رئيسًا تنفيذيًا
لها .وع ــزام كــان يشغل منصب ُ وزيــر
التعليم الـســابــق فــي اململكة ،وأعـفــي
مـ ــن م ـه ـم ــات ــه أخ ـ ـي ـ ـرًا ويـ ـتـ ـب ــوأ ال ـي ــوم
منصب الرئيس التنفيذي والعضو
املـ ـنـ ـت ــدب فـ ــي «الـ ـش ــرك ــة ال ـس ـع ــودي ــة
لــأبـحــاث وال ـن ـشــر» .ه ــذه املـعـلــومــات
قوبلت بصمت كبير في أرجــاء ،mbc
باستثناء نفي مــازن حايك املتحدث
الــرسـمــي اإلع ــام ــي بـ ُـاســم املجموعة
ً
على تويتر ،قــائــا «كــثــرت فــي اآلونــة
ّ
التكهنات والتحليالت حول
األخـيــر
مجموعة  mbcوملكيتها ...بيعًا ،و/
أو دمجًا ،و/أو تغييرًا ،الخ .لكن تنفي
 mbcتلك األخبار وتضعها في خانة
التكهنات والـتـحـلـيــات ،وخصوصًا
تلك املتداولة عبر عدد من الناشطني
على شبكات التواصل االجتماعي».
باختصار ،تتضارب املعلومات حول
عملية الدمج بني وسائل اإلعالم .لكن
ّ
فــي حــال صـ ّـحــت ،فهذا يعني أن ولي
ولــي العهد اسـتـحــوذ على مجموعة
إع ــام ـي ــة م ــؤث ــرة ،ل ـي ـمــدد ن ـف ــوذه في
الفضاء ،ويزيد توظيف السعوديني
وت ــوسـ ـي ــع مـ ـك ــات ــب املـ ــؤس ـ ـسـ ــات فــي
الرياض تحديدًا.

برمجة

كوثر البشراوي« :جدل عربي» على «المنار»
زينب حاوي
ت ـ ـ ّـدش ـ ــن «املـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار» الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـج ــدي ــد،
وتحديدًا الشهر الحالي باحتفالية
طال انتظارها .برنامج «جدل عربي»
الذي تقدمه اإلعالمية التونسية كوثر
البشراوي ،يستدل عليه من عنوانه،
ّ
فهو يشكل مساحة إلث ــارة نقاشات
فكرية واجتماعية وقضايا رئيسية،
تــذهــب فــي كــل ات ـجــاه ،مــع حـضــور 4
ضيوف في االستديو لهذا الغرض.
ستجلس البشراوي هــذه املــرة ،أمام
ال ـكــام ـيــرا ك ـم ـح ــاورة ال كـضـيـفــة في
خـ ـط ــوة ل ـط ــامل ــا ان ـت ـظ ــرت ـه ــا ،وت ــري ــد
الـيــوم مــن خاللها تتويج مسيرتها
اإلعالمية الحافلة .تكتسب صناعة
هــذا البرنامج أبـعــادًا تتخطى املــادة
التلفزيونية امل ــراد تقديمها ،لتصل
إل ـ ــى أعـ ـم ــق م ــن ذلـ ـ ــك ،ال ـ ــى املـ ـش ــروع
السياسي للقناة .هذا املشروع الذي
تصفه ب ـ «الـحـلــم» بــدأ التحضير له
م ـن ــذ ع ـ ــام  ،2007وه ـ ــا ه ــو يـتـحـقــق
اليوم في بيروت ،عبر محتوى عربي
واسع يتخطى التفاصيل اللبنانية،
ليطال همومًا وشرائح عربية أوسع،
واستمراره مرهون بتفاعل الجمهور
معه .عدد حلقاته معدودة ،لذا تعتبر
ّ
أم ي ــوس ــف أنـ ـه ــا س ـت ـح ــل «كـضـيـفــة
وكعابرة سبيل» على هذه القناة.
فــي مقابلة حـصــريــة مــع «األخ ـب ــار»،
تتحدث الـبـشــراوي عــن القيمة التي
يراد إرساؤها لـ «جدل عربي» وسط
أتـ ـ ــون ال ـ ـحـ ــروب وال ـ ـصـ ــراعـ ــات ال ـتــي
تغرق فيها املنطقة العربية ،وأفرزت
مع الوقت خطابًا تقسيميًا مذهبيًا
مقيتًا ،ال سيما بعد األزمــة السورية
ومــا أفــرزتــه مــن شــرخ على مستوى
ال ــوط ــن ال ـعــربــي بــأكـمـلــه .ال ـب ـشــراوي
التي تزور سوريا دومًا «ألنها تعيش
ف ــي لـحـظــة ض ـي ــق» ،تـسـعــى ف ــي هــذه
األي ــام الــى زي ــارة اليمن املـ ّـدمــر جـ ّـراء
الـ ـع ــدوان ال ـعــربــي ال ـس ـع ــودي عـلـيــه،
ب ـعــدمــا عــاي ـشــت حـ ــرب ت ـم ــوز 2006
وبـقـ ًيــت كــل أي ــام ع ــدوان ــه فــي لبنان،
قائلة« :عــار أن أتــرك أهلي بمحنة».
ت ـعـ ّـول اإلعــام ـيــة عـلــى إمـكــانـيــة هــذا
البرنامج أن «يـ ّـرمــم الـجــرح القبيح»

محتوى عربي يناقش
همومًا وقضايا راهنة
املدموغ في هذا األمة ،وتصف املرحلة
اليوم بـ «العار» الــذي يعيشه العالم
ال ـعــربــي «ب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن الـظــالــم
واملـ ـظـ ـل ــوم» .م ــع ف ــري ــق بــرنــام ـج ـهــا،
سـتـحــاول الـبـشــراوي وضــع االصبع
عـلــى ال ـج ــرح ،و«تـقـلـيــص مـســاحــات
ال ـك ــره» كـمــا ت ـق ــول .ت ـقـ ّـر بــالـخــافــات
السياسية ،لكن هذا ال يجيز برأيها
إلغاء وتكفير اآلخر كما يحدث اليوم،

وزرع األف ـكــار املسبقة و«املـجــانـيــة»
عن بلدان وشعوب بأكملها تمهيدًا
ألب ـل ـس ـت ـه ــا .ه ـ ــذا مـ ــا ح ـص ــل م ـع ـهــا،
وتــواج ـهــه ال ـيــوم بـمــزيــد مــن الصبر
والثبات ،فـ «أنا ُأنتمي إلى منظومة
ال تلغي أحدًا .أنا ألغيت وهدر ّ
دمي».
ان ـط ّــاق ــا م ــن هـ ــذا املـ ـش ــروع الــول ـيــد،
تـ ـف ــن ــد اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة امل ـ ـث ـ ـيـ ــرة ل ـل ـج ــدل
مسيرتها التي تحتفي اليوم بمرور
 31عامًا عليها ،منذ تاريخ دخولها
مبنى اإلذاعــة والتلفزيون التونسي
( ،)1985وتــوجـهـهــا بـعــده ال ــى لندن
( )1990لـ ـتـ ـك ــون ضـ ـم ــن م ــؤس ـس ــي
اإلعـ ــام الـفـضــائــي وانـتـقــالـهــا الحقًا

ل ـل ـع ـمــل ف ــي أه ـ ــم ه ـ ــذه ال ـف ـضــائ ـيــات
كـ ـ  ،mbcو«الـ ـج ــزي ــرة» ،و«ال ـعــرب ـيــة»
وغيرها من القنوات .مسيرة حافلة
ض ـم ــن رب ـ ــع قـ ـ ــرن ،ت ـل ـخ ـص ـهــا ال ـي ــوم
بخطوط مهنية واضحة ،تختصرها
ب ـم ــا أس ـم ـت ــه ب ـ ـ «اإلعـ ــامـ ــي الـ ـف ــرد»،
ّ
«ال ـح ـق ـي ـق ــي» ،و«امل ـت ـم ــت ــع بــال ـصــدق
واألخـ ـ ـ ـ ــاق ،مـ ــع ن ـف ـس ــه وجـ ـمـ ـه ــوره،
بعيدًا عن املؤسسات اإلعالمية التي
وج ــدت فــي األص ــل لتنفذ أجنداتها
وت ـغــربــل األخ ـب ــار تـبـعــا لسياستها
ال ـت ـح ــري ــري ــة» .ق ــد ت ـك ــون اإلع ــام ـي ــة
ال ـتــون ـس ـيــة ب ـه ــذا الـ ـك ــام تـتـكـلــم عن
طــوبــاويــة غير مــوجــودة فــي اإلعــام
ال ـحــالــي ،لكنها مــدركــة لـهــذا الــواقــع
وتـصـ ّـر على السير بطريق ال زحمة
فـيــه .يمكن اختصار ذل ــك ،باملعادلة
ال ـت ــال ـي ــة ك ـم ــا ت ــوج ــزه ــا اإلع ــام ـي ــة
التونسية« :اإلعالم ليس وظيفة ،بل
مشوار حياة وخدمة األمة».
تمكث كوثر البشراوي اليوم وحدها
مــع نجلها يــوســف فــي لـنــدن ،املكان
ال ــذي اع ـتــادت على معايشة الغربة
ف ـيــه ب ـع ـي ـدًا ع ــن ب ـلــدهــا األم تــونــس.
ّ
تحولت الى وطنها الثاني في
غربة
كـنــف حــريــة تعيشها ال ـي ــوم ،وأم ــان
حظيت بــه ،بعد إضطرارها ملغادرة
بـ ـ ـي ـ ــروت خـ ــوفـ ــا عـ ـل ــى اب ـ ـن ـ ـهـ ــا ،ع ـلــى
خلفية التهديدات التي تتعرض لها
بسبب مواقفها السياسية والقومية.
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،تـ ــواصـ ــل ع ـم ـل ـه ــا بـعـكــس
ه ــذا الـتـيــار الـتـكـفـيــري ال ــذي يـحــاول
تكميم األفواه من دون توقف« :أنا ال
أستطيع التفرج والـسـكــوت ،إزاء ما
يحل اليوم باألمة العربية».
وم ـ ـ ــن م ــوقـ ـعـ ـه ــا ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،م ـ ــن داخ ـ ــل
فـ ــريـ ــق «املـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار» ت ـع ـل ــن ت ـضــام ـن ـهــا
م ــع ال ـق ـنــاة ،خـصــوصــا بـعــد إنــزالـهــا
عـ ـ ــن قـ ـم ــر «عـ ـ ــرب ـ ـ ـسـ ـ ــات» وتـ ـص ــدي ــق
«ال ـك ــون ـغ ــرس» األم ـي ــرك ــي عـلــى ق ــرار
مالحقة كل شركات البث املزودة لها.
تعلن ال ـب ـشــراوي عــن ه ــذا التضامن
غ ـي ــر املـ ـحـ ـس ــوب ح ـت ــى لـ ــو «ش ـم ـلــت
الخسائر األعناق واألرزاق» انطالقًا
مـ ــن قـ ـي ــم ال ـ ـحـ ــريـ ــة ،واالن ـ ـت ـ ـمـ ــاء إل ــى
اإلعــام« ،الطريق املمزوج بالشقاوة
والشقاء».

تلفزيون
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السعودية تحجب
«المنار»
بعد إنزال «املنار» عن قمر
«عربسات» والقرار األميركي
ّ
مزودي خدمات البث
بمالحقة
للقناة ،حجبت وزارة اإلعالم
والثقافة السعودية أمس املوقع
اإللكتروني لقناة «املقاومة»
في اململكة .قرار وصفه رئيس
مجلس إدارتها إبراهيم فرحات
لـ «األخبار» بـ «السياسي» والبعيد
كل البعد عن املهنية اإلعالمية.
مع ذلك ،يؤكد فرحات أن ال أحد
يستطيع اليوم منع أي موقع
الكتروني ،ال سيما مع وجود
مواقع التواصل االجتماعي .ورأى
أن قرار الحجب ذو بعدين :األول
عدم االعتراف باآلخر والحق في
وصول املعلومة اليه ،والثاني
يتمثل في مخالفة ما أسماه
«تطور البشرية» عبر الخروج من
«العصور الوسطى التي ما زالت
السلطات السعودية تعيش
فيها» .وعن تأثير هذا القرار
اليوم ،وكيفية مواجهته ،يؤكد
ّ
فرحات أن «الكلمة الصادقة
واملوزونة والرصينة» ستصل
رغم كل قرارات املنع ،و«املنار»
ستعمد الى االلتفاف عليها،
وإيجاد الوسائل البديلة.

اللبنانيون غائبون
عن «حفالت دبي»
يبدو أن القائمني على فعاليات
«حفالت دبي» الذي ُيقام ضمن
ّ
إطار «مهرجان دبي للتسوق» قرروا
مقاطعة الفنانني اللبنانيني.
ُ
فقد أعلن عن جدول الحفالت
ولوحظ غياب النجوم اللبنانيني.

تبدأ الحفالت في التاسع من
الشهر الحالي مع سهرة ملحمد
عبده ،وأنغام وماجد املدني .وفي
ّ
 11من الشهر الحالي يطل عبادي،
وأصالة نصري (الصورة) ووليد
الشامي .أما في الـ  14من كانون
ّ
الثاني فيغني عبد الله الرويشد،
نوال الكويتية وجابر الكاسر.
ويليه في  15كانون الثاني إطاللة
للفنانني رابح صقر ،شما حمدان
وناتاشا.

الحرية للصحافيين
في غزة
طالب الصحافيون والحقوقيون
في غزة حركة حماس باإلفراج
عن الصحافيني أيمن العالول
( 44سنة) الذي يعمل مع وكالة
«العرب اآلن» ،ورمزي حرز الله
( 27سنة) الذين اعتقال األحد
املاضي.

