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ثقافة وناس

تلفزيون

وثائقي

الحلقة األخيرة من «أمراء آل سعود المخطوفون» على bbc

وبطش ذوي القربى أشد مضاضة ...في مملكة القهر
جمال جبران
ال ت ـم ـلــك ج ـم ــاع ــة آل سـ ـع ــود عــاقــة
ُ
ود م ــع أه ـ ــل ال ـص ـح ــاف ــة .ت ـعــام ـل ـهــم
كأعداء مفترضني ينبغي كسرهم أو
ترويضهم باملال .لقد كشفت وثائق
«ويـكـلـيـكـيــس ال ـس ـعــوديــة» هشاشة
ت ـلــك ال ـج ـمــاعــة وع ـ ــدم ق ــدرت ـه ــا على
تـحـ ّـمــل أن ُيـنـشــر عنها تـقــريــر واحــد
فـ ــي م ــوق ــع الـ ـكـ ـت ــرون ــي ي ـش ـت ـغــل مــن
منطقة مجهولة في القارة األفريقية.
ً
فــي بــاد مــالــي م ـثــاال ،دعـمــت سفارة
آل سعود جميع الصحف الـصــادرة
ه ـ ـنـ ــاك بـ ـ ــأمـ ـ ــوال تـ ــأتـ ــي عـ ـل ــى ه ـي ـئــة
اشتراكات ثابتة .إنهم يخشون نشر
مقال واحد ضد «مملكة الخوف» في
تلك البالد البعيدة املجهولة.
ّأمـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،ف ـ ـقـ ــد اخـ ـتـ ـص ــرت
اململكة طريقها حــن اشـتــرت نقابة
ال ـص ـح ــاف ـي ــن ال ـي ـم ـن ـي ــن ب ــأع ـض ــاء
مـجـلــس الـنـقــابــة نفسها عـبــر أم ــوال
وه ـبــات وبـطــاقــات سـفــر وحــواسـيــب
ودعـ ـ ـ ــوات ل ـل ـحــج وال ـ ُـعـ ـم ــرة .وك ــان ــت
النتيجة ـ ـ مــن بــاب ّ
رد الفضل ألهله
ـ ـ قـيــام تلك النقابة (تقيم الـيــوم في
الرياض) بتكريم السفير السعودي
فــي صنعاء وقتها ( )2009علي بن
م ـح ـم ــد ال ـ ـح ـ ـمـ ــدان ،وت ـس ـل ـي ـم ــه درع
الصحافة اليمنية .وكــانــت فضيحة
يومها أن تقوم نقابة بتكريم سفير
ب ــاد ال تــؤمــن ب ــوج ــود ن ـقــابــات ،وال
حـتــى بــوجــود صـحــافــة مستقلة من
األساس.
ّ
لـ ـك ــن بـ ـم ــا أن لـ ـلـ ـم ــال ت ــأثـ ـي ــره عـلــى
كثيرين ،فكيف الـحــال مــع «ب ــي .بي.
س ــي .ع ــرب ــي» بـعــدمــا ع ـمــدت الهيئة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة فـ ــي اآلون ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة
إلـ ــى تــرك ـيــز عــدس ـت ـهــا ع ـلــى املـشـهــد
الـ ـسـ ـع ــودي وحـ ـك ــاي ــاه امل ـخ ـف ـي ــة! آل
سعود أذكــى من تكرار الشيء نفسه

م ــع ام ـب ــراط ــوري ــة إعــام ـيــة ضـخـمــة.
إن ـهــا لـيـســت نـقــابــة الـصـحــافـيــن في
اليمن وال جريدة في مالي .ال يمكن
ش ـ ــراء أص ـحــاب ـهــا ب ــدع ــوة ل ـل ـحــج أو
ُ
العمرة أو بساعات ُمذهبة كما فعل
الـسـفـيــر ال ـس ـعــودي فــي ال ـقــاهــرة مع
الصحافة القومية هناك .ال
كبار أهل
ُ
بد من وسيلة أخرى إذًا.
إثــر عــرض الـجــزء األول مــن السلسلة
ال ـ ــوث ـ ــائ ـ ـق ـ ـي ـ ــة «أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء آل س ـ ـعـ ــود
املـخـطــوفــون» مـســاء الـثــاثــاء املاضي
عـلــى شــاشــة «ب ــي .ب ــي .س ــي .عــربــي»،
اندلعت موجة غضب في رأس الكبار
ف ــي امل ـم ـل ـكــة ح ـي ــث ال ب ــد م ــن إي ـج ــاد
وسـيـلــة ملـنــع الـهـيـئــة الـبــريـطــانـيــة في
الــذهــاب أبعد ُ(يـعــرض الـجــزء الثاني
مــن الــوثــائـقــي مـســاء ال ـيــوم) .العرض
تــزامــن مــع السماح لعدسة «بــي .بي.
سي» بالدخول إلى منطقة ّ
العوامية
ف ــي مـنـطـقــة ال ـق ـط ـيــف ذات الـغــالـبـيــة
الشيعية ،كسبق صـحــافــي (األخـبــار
 ،)2017/8/17ونـ ـق ــل ال ـ ـصـ ــورة مــن
هناك .وهكذا كــان .فهل بــدأت جماعة
آل سـعــود تفهم قــواعــد اللعبة بعيدًا
عن استخدام ّ
قوة املال؟! في العوامية،
اكتفت عدسة «بي .بي .سي» بالقبض
ع ـل ــى ال ـق ـص ــة م ــن م ـن ـت ـص ـف ـهــا .نـقـلــت
رأي الـطــرفــن ،املـعـتــدون والضحايا.
ق ــال ــت إن م ــا ت ــم م ــن ج ــرف للمنطقة
(ظهرت في الصور امللتفزة كأن قنبلة
ض ـخ ـم ــة س ـق ـط ــت ع ـل ـي ـه ــا ،فـ ـل ــم يـعــد
التمييز ممكنًا بني تفاصيل البيوت
الـتــي كــانــت مقيمة عليها) ،إنـمــا هو
عملية تهدف لتطوير البنية التحتية
للمنطقة وفقًا للسلطات السعودية!
ّأمــا الصوت املعبر عن األهــالــي ،فقال
ّ
إن املسألة هدفت إلى تهجير السكان
األصـلـيــن .وق ــال ال ـصــوت نفسه وقــد
عمدت عدسة القناة لحجب صورته
وقــد هــرب مــن القطيف وصــار مقيمًا

في أملانيا« :فقط ألنك شيعي سيكون
مصيرك اإلعدام».
مــن نقطة الـهــروب ه ــذه ،يمكن إعــادة
ال ـت ـن ــوي ــه ل ـف ـك ــرة «أمـ ـ ـ ـ ــراء آل س ـعــود
امل ـخ ـطــوفــون» وال ـق ــاع ــدة ال ـتــي قــامــت
ع ـل ـي ـهــا ال ـس ـل ـس ـلــة ال ــوث ــائ ـق ـي ــة ال ـتــي
حققها رضا املالوي ،وتابع خيوطها
في أكثر من بلد أوروبي حيث يتوزع
أمـ ـ ـ ــراء مـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة وق ـ ــد ه ــرب ــوا
ُم ــن بـ ــادهـ ــم .إن م ــاح ـق ــة األصـ ـ ــوات
املـ ـع ــارض ــة ل ــم ت ـع ــد ُ مــرت ـب ـطــة ب ـب ـقــاء
الصوت السعودي املعارض في بلده،
بــل صــارت األي ــادي القابضة تالحقه
حيثما هرب والتجأ.
ع ـل ــى هـ ــذا س ـن ــاح ــق ت ـل ــك ال ـح ـكــايــات

املــؤملــة لـنــاشـطــن مــن الـعــائـلــة املــالـكــة،
عـلــى اخ ـتــاف درج ــة قــرابـتـهــم لـلــرأس
ال ـحــاك ـمــة ،وق ــد ص ـ ــاروا مــاح ـقــن في
بالد اللجوء.

اختفى سعود بن سيف
النصر بعدما كان يكتب
تغريدات تنتقد النظام
ً
بداية من األمير سلطان تركي بن عبد
ال ـعــزيــز الـ ــذي م ــا ان ـفــك يـنـتـقــد سـلــوك
الـعــائـلــة املــال ـكــة م ــن مـحــل إقــام ـتــه في
جنيف .طلب منه عبد العزيز بن فهد،

الــولــد األقـ ــرب للملك ال ــراح ــل ف ـهــد ،أن
يـعــود إلــى اململكة .أخـبــره «إن الـنــزاع
الناشئ عن انتقاده للقيادة السعودية
ُس ـي ـحــل ه ـن ــاك (فـ ــي ال ـ ــري ـ ــاض)» .لكن
فـجــأة ،ظهر سلطان ُمـخـ ّـدرًا فــي مطار
جنيفُ ،لينقل عبر طائرة ّ
طبية كانت
في االنتظار .لقد تم اختطافه ليطير
نـحــو معتقل معتم فــي ال ــري ــاض« .مــا
ال ــذي ُيـمـكــن أن ي ـكــون األم ـيــر سلطان
قد قام به وجعل عائلته ُت ّ
خدره بعنف
وتختطفه؟» يسأل رضا املالوي.
في سياق الوثائقي نفسه ،تأتي قصة
األمـيــر تــركــي بــن بــدر آل سـعــود ،الــذي
ً
كان مسؤوال في جهاز األمــن الخاص
بــالـعــائـلــة ،لـكــن األم ــر انـتـهــى بسجنه
إثر نزاع حول إرث .هرب إلى باريس،
وم ــن ه ـنــاك ب ــدأ ف ــي ب ــث م ـقــاطــع على
الـيــوتـيــوب داع ـيــا عـبــرهــا إلصــاحــات
ف ــي «مـمـلـكــة ال ـق ـهــر» .ح ــاول ــوا اقـنــاعــه
بــالـعــودة .حــن لــم يقتنع ،جــاء صوت
على الهاتف يقول له« :يا بن العاهرة،
سنسحبك إلــى بلدك مثل سلطان بن
تركي» ،ثم اختفى بعدها .ثالثًا ،جاء
الـ ــدور عـلــى س ـعــود ب ــن سـيــف النصر
ليجد املصير نفسه .اختفى .لقد كان
يكتب فقط تغريدات تنتقد آل سعود
في حني بقى الوحيد ،على قيد الحياة،
األمير خالد بن فرحان آل سعود .وهو
ال ــذي ق ــال ف ــي خ ـتــام ال ـج ــزء األول من
الوثائقي إنه «يخشى من أنه سيجبر
أي ـض ــا ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى الـ ــريـ ــاض».
وأضاف« :كنا أربعة أمراء في أوروبا.
انـتـقــدنــا األسـ ــرة املــالـكــة وحـكـمـهــا في
ال ـس ـع ــودي ــة .اخ ـت ـطــف ث ــاث ــة م ـن ــا .أنــا
الــوح ـيــد املـتـبـقــي ال ــذي لــم ي ـخ ـطــف»...
فكيف سيكون الحال معه؟!
«أمــراء آل سعود املخطوفون» :اليوم 00:05
ب ـتــوق ـيــت غــري ـن ـتــش ع ـلــى «ب ـ ــي .بـ ــي .ســي.
عربي»

رادار

برمجة الخريف على الشاشات أيلول «طرفو بالدراما مبلول»
زكية الديراني
خ ـ ــال أس ــابـ ـي ــع ،ي ـن ـط ـلــق «حـ ـص ــاد»
ال ــدرام ــا الـلـبـنــانـيــة بــال ـظ ـهــور تـبــاعــا
عـ ـل ــى ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة .لـ ــن ت ـك ــون
بــرم ـجــة ال ـخــريــف درامـ ـي ــة ب ـحــت كما
ك ــان مـتــوقـعــا ،بــل سـتـنـ ّـوع الـشــاشــات
ب ــن ال ـبــرامــج وامل ـس ـل ـســات .انـطــاقــا
م ــن ش ـهــر أيـ ـل ــول (س ـب ـت ـم ـبــر) ،تطلق
امل ـ ـح ـ ـطـ ــات بـ ــاقـ ــة م ـس ـل ـس ــات ي ـم ـكــن

المنافسة
دخلت  otvخط
ّ
بمسلسل «صمت الحب»
ّ
ّ
وصـفـهــا بــأن ـهــا م ــن «ال ـص ــف األول».
ّ
ال ـخ ـط ــوة األبـ ـ ــرز حــال ـيــا ت ـت ـجــلــى في
ّ
دخـ ــول ق ـنــاة  otvع ـلــى خ ــط منافسة
ّ
األع ـ ـمـ ــال الـ ــدرام ـ ـيـ ــة ،إذ تـ ـب ــث حــالـيــا
البرومو الترويجي ملسلسل «صمت
ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـب» (ك ـ ـتـ ــابـ ــة واخـ ـ ـ ـ ـ ــراج ل ـي ـل ـيــان
بستاني ،وإنتاج «افكار برودكشن»).
تحت عنوان «الدراما اللبنانية تعود
إلى  ...otvانتظرونا قريبًا في «صمت
ال ـحــب»» ،انطلقت الـقـنــاة البرتقالية
للترويج للعمل اللبناني الذي يلعب
بـطــولـتــه ك ــل م ــن :ع ـمــار ش ـلــق ،جـهــاد
االنـ ــدري« ،ملكة جـمــال لبنان »2010
رهف عبدالله ،يوسف حــداد ،اليسار
حاموش ،مي سحاب ،نيللي معتوق،
طــونــي عـ ــاد ،ب ـيــار ج ـمــاج ـيــان ،خـتــام
ال ـل ـحــام ،وداد ج ـب ــور ،نــاظــم عيسى،

ضحى حرب .كالعادة ،ال يخرج العمل
ع ــن ق ـصــص ال ـح ـ ّـب امل ـت ـشــاب ـكــة ،لكنه
ً
ي ـع ـ ّـرج قـلـيــا عـلــى قـضــايــا امل ـخ ــدرات
وال ـش ـبــاب وان ـع ـكــاس تـلــك اآلف ــة على
الحياة االجتماعية.
صـ ـ ـ ِّـور «صـ ـم ــت الـ ـح ــب» ف ــي م ـنــاطــق
لبنانية ع ــدة مـنـهــا جـبـيــل وجــونـيــه،
ّ
وغــنــت تتر املسلسل رهــف مــع خليل

أبو عبيد .على ًالضفة األخــرى ،تبدو
الـصــورة ضبابية فــي قناة  lbciالتي
ت ـت ـجــه إل ـ ــى ت ــأج ـي ــل عـ ــرض مـسـلـســل
«ثـ ـ ــورة ال ـف ــاح ــن» (ت ــأل ـي ــف ك ـلــوديــا
مــرش ـل ـيــان ،وإخـ ـ ــراج فـيـلـيــب أس ـمــر)،
لتعرض مكانه مجموعة مسلسالت.
إذ تحتفظ حاليًا بثالثة مسلسالت
هــي« :كــل الـحـ ّـب كــل ال ـغــرام» (للكاتب

يوسف حداد وريتا حرب في مشهد من مسلسل «جمهورية نون»

ال ــراح ــل م ـ ــروان ال ـع ـبــد وإنـ ـت ــاج إيـلــي
مـعـلــوف) ،و«ال ـح ـ ّـب الحقيقي» (اســم
مبدئي /سيناريو باسكال حرفوش،
وت ــرجـ ـم ــة ملـ ــى م ــرعـ ـشـ ـل ــي ،وإخـ ـ ـ ــراج
جـ ــول ـ ـيـ ــان م ـ ـع ـ ـلـ ــوف) و«جـ ـمـ ـه ــوري ــة
نـ ـ ـ ــون» (تـ ــأل ـ ـيـ ــف ك ــريـ ـسـ ـت ــن ب ـط ــرس
ح ـ ّـداد ،وإخ ــراج جيسيكا طحطوح).
وم ـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن تـ ـب ــدأ  lbciقــري ـبــا

ب ـ ـعـ ــرض «جـ ـمـ ـه ــوري ــة نـ ـ ـ ـ ــون» ،وه ــو
عـ ـم ــل اجـ ـتـ ـم ــاع ــي كـ ــوم ـ ـيـ ــدي ،يـجـمــع
ب ــن الــرومــان ـس ـيــة والـ ــدرامـ ــا وتـلـعــب
بـطــولـتــه ريـتــا ح ــرب ويــوســف ح ــداد،
وان ـطــوان ـيــت عـقـيـقــي ،وم ــي سـ ّـحــاب،
ووجيه صقر ،وأرزة الشدياق .يروي
«جمهورية ن ــون» قصة ريـمــا (ريـتــا)
مـحــامـيــة أرم ـلــة لــديـهــا خمسة أوالد.
تقضي غالبية وقتها تهتم بعائلتها،
لكن فجأة يدخل حياتها شاب ّ
يغير
كل تفاصيل يومياتها .تعيش عالقة
ح ـ ّـب م ـعــه ،ول ـكــن ه ـنــا ي ـبــدأ ال ـصــراع
بــن الـعــائـلــة وال ـق ـلــب .الـقـصــة وحتى
الـ ـعـ ـن ــوان ي ـح ـي ــان ح ـت ـمــا إل ـ ــى فـيـلــم
«ام ـب ــراط ــوري ــة م ـيــم» (إخ ـ ــراج حسني
كـ ـم ــال ـ ـ ـ ـ  )1972ال ـش ـه ـيــر الـ ـ ــذي ب ــات
م ــن كــاسـيـكـيــات الـسـيـنـمــا املـصــريــة.
على الضفة األخ ــرى ،تبدأ «الجديد»
عرض مسلسل ّ
«أول نظرة» في نهاية
أيـلــول املقبل ويلعب بطولته غسان
صـلـيـبــا .مــن جـهـتـهــا ،تـسـتـعـ ّـد شركة
«إيغل فيلمز» خالل األسابيع املقبلة
لتصوير مسلسلني :األول مــن كتابة
كـلــوديــا مــرشـيـلـيــان ،وإخـ ــراج سمير
حبشي ،ولم ّ
يتم االستقرار بعد على
ّ
ّ
اسم له ،علمًا أن ريتا حايك (يتم حاليًا
ال ـت ـعــاقــد م ــع ب ــاق ــي امل ـم ـث ـلــن) ت ــؤدي
بـطــولـتــه .كـمــا ب ــدأت الـشــركــة املنتجة
الـتــي يملكها جـمــال سـنــان ،تحضير
مسلسل ثان من كتابة السورية بثينة
ع ــوض ول ــم ي ـحـ ّـدد امل ـخــرج بـعــد ،وتــم
االتفاق مع كارلوس عازار وسارة ابي
كنعان ليكونا ضمن فريق العمل.

