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على النت

قتادة أبو يونس« ...نبض» الالجئين في السويد
اليرموك
من مخيم ّ
في دمشق ،حط الشاب
السوري الفلسطيني رحاله
في بالد الصقيع ضمن
أفواج الهاربين من جحيم
الحرب .لم يتأخر به األمر
حتى ّ
قرر إطالق «نبض
األوريسند» ،ثاني صحيفة
ناطقة باللغة العربية في
مجتمعه الجديد ،قبل أن
ّ
يقرر أن يلحقها بقناة على
النت .أما الطموحات فكبيرة
مع فريق إعالمي شبابي
يعمل مجانًا
وسام كنعان
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا عـ ـ ـ ــرض ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي جـ ــون
دومــوكــوس فيلمه الوثائقي «السير
م ـعــا :رح ـلــة عــائ ـلــة س ــوري ــة إل ــى قلب
أوروب ـ ـ ـ ـ ــا» ( 17دق ـي ـق ــة ـ ـ ـ ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار»
 )2016/9/15ع ـلــى م ــوق ــع صحيفة
ّ
«غـ ــارديـ ــان» ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ذك ــرن ــا أن
عشرات الصحافيني السوريني شقوا
طــري ـق ـهــم وس ـ ــط ال ـب ـح ــار وال ـغ ــاب ــات
وت ـعـ ّـرضــوا ملــواقــف مـثـيــرة فــي رحلة
ل ـ ـجـ ــوئ ـ ـهـ ــم امل ـ ـح ـ ـفـ ــوفـ ــة ب ــاملـ ـص ــاع ــب
واملخاطر مــن دون أن يخطر فــي بال
أح ــده ــم ح ـمـ ّـل ك ــام ـي ــرا وت ـس ـج ـيــل ما
حصل ،بــل إنـهــم تــركــوا مهمة توثيق
ّ
معاناتهم للصحافة األوروبـيــة .لكن
ردًا عمليًا وأكبر مما كنا نتوقع ،جاء
أخ ـي ـرًا ع ـلــى ي ــد ال ـش ــاب الفلسطيني
الـ ـ ـس ـ ــوري ق ـ ـتـ ــادة أب ـ ــو ي ــون ــس الـ ــذي
أســس منذ فترة «نبض األوريسند»
وه ــي ثــانــي صـحـيـفــة نــاطـقــة باللغة
العربية فــي الـســويــد ،بعدما صــدرت
قـبـلـهــا ج ــري ــدة اس ـم ـهــا «ال ـكــوم ـبــس»
 Alkompis.seأي «ال ـ ـصـ ــديـ ــق» .أم ــا
«نـ ـب ــض األوري ـ ـس ـ ـنـ ــد» ،ف ـه ــي دوري ـ ــة
شهرية صدر منها تسعة أعداد حتى
اآلن ،وسـتـتـحــول الح ـقــا إل ــى جــريــدة
ّ
نصف شـهــريــة .علمًا أن «أوريـسـنــد»
هو اسم الجسر الذي يصل الدانمارك
بمدينة ماملو السويدية.
سـ ــرعـ ــان مـ ــا ط ـ ـ ـ ّـور أبـ ـ ــو ي ــون ــس ه ــذا

امل ـش ــروع اإلع ــام ــي مــع مـجـمــوعــة من
أصدقائه الالجئني السوريني والعرب
ب ـ ـشـ ــراكـ ــة م ـ ــع الـ ـ ـط ـ ــاب الـ ـس ــوي ــدي ــن
والــدان ـمــارك ـيــن ف ــي جــام ـعــة «مــاملــو»
ليصل إلى صيغة نهائية هي تلفزيون
نــاطــق بــالـلـغــة الـعــربـيــة يـحـمــل االســم
نفسه ،ويبث عبر شبكة االنترنت .وقد
بدأ التلفزيون بثه التسجيلي ،على أن
يتحول بعد مرحلة وجيزة إلى مرحلة
ال ـب ــث امل ـب ــاش ــر .وس ـي ـع ـمــل ال ـقــائ ـمــون
عـلـيــه لـيــدخــل شـبـكــة «ال ـكــاي ـبــل» ومــن
ثــم يصبح بثه فضائيًا إذا تمكن من
ّ
املناسب ،بخاصة أن
تحصيل التمويل
ً
الحكومة السويدية ممثلة ببلدياتها
ت ــدع ــم أي مـ ـش ــروع ش ـب ــاب ــي إب ــداع ــي
يقام على أراضيها بغض النظر عن
ص ــاحـ ـب ــه ،ل ـك ـن ـهــا ت ـض ـمــن شــراك ـت ـهــا
فــي ه ــذا امل ـشــروع مــن خ ــال تحصيل
ضـ ــرائـ ــب .ف ــي حــدي ـث ـنــا مـ ـع ــه ،ي ـشــرح
ق ـتــادة أب ــو يــونــس ال ــذي أت ــى السويد
م ــن مـخـيــم ال ـيــرمــوك ف ــي س ــوري ــا ،عن
ف ـك ــرت ــه ومـ ـ ــدى أه ـم ـي ـت ـهــا ودخ ــول ـه ــا
ك ــاع ــب ف ـع ـل ــي فـ ــي حـ ـي ــاة ال ــاج ـئ ــن
السوريني والعرب الذين يصلون الى
السويد تباعًا .يقول« :استقينا فكرة
التلفزيون مــن خــال تصوير مقاطع
فيديو ،وبذريعة التطور التكنولوجي
ال ـحــاصــل ومـتـطـلـبــات امل ـتــاب ـعــن .في
عصر السرعة ،أصبح املتابع يفضل
الفيديو على الـقــراءة .أضــف إلــى ذلك
الـفـقــر اإلع ــام ــي فــي الـســويــد وال ــدول
االس ـك ـنــدنــاف ـيــة وغ ـي ــاب ال ـت ـنــوع كما
هو حاصل أيضًا في الجزء اآلخر من
القارة العجوز أي فرنسا وبريطانيا.
أما السبب األهم إلطالق هذا املشروع،
فهو الحاجة املاسة في هذه الفترة إلى
أداة إعالمية تساعد القادمني الجدد
في تدبير حياتهم اليومية وفهم أمور
ّ
ستسهل حياتهم بشكل كبير
بسيطة
في املجتمع الجديد» .أمــا عن أهــداف
التلفزيون ومراحله ،فيفصح الشاب
ال ـســوري« :املــرحـلــة األول ــى تتمثل في
مـســاعــدة ال ــواف ــد الـجــديــد مــن ســوريــا
وع ـمــوم ال ــدول الـعــربـيــة فــي االنــدمــاج
وفهم الحياة في السويد مع تسهيل
أموره الحياتية البسيطة .أما املرحلة
ال ـث ــان ـي ــة ،ف ـس ـت ـكــون م ــع بـ ــدء مــرحـلــة
ال ـن ـق ــاش وال ـ ـحـ ــوار ال ــداخ ـل ــي .هـنــالــك
مـشــاكــل كـبـيــرة فــي الـجــالـ ّيــة العربية
داخ ــل ال ـســويــد ،وه ــي ت ــؤث ــر بــدورهــا
ف ــي املــرج ـع ـيــات ال ـس ـيــاس ـيــة وات ـخ ــاذ
ال ـ ـقـ ــرارات ف ــي ال ــدول ــة .ك ــذل ــك ،هـنــالــك
أخـطــاء عند الجاليات العربية يجب

قتادة أبو يونس متوسطًا فريق العمل

ال ـحــديــث عـنـهــا ب ــن بـعـضـنــا بـعـضــا،
ونقاشها كــي نصل إلــى حلول وفهم
أعـ ـم ــق ونـ ـح ـ ّـس ــن مـ ــن ص ــورتـ ـن ــا هـنــا
ب ـش ـكــل ع ـ ــام .وأخ ـ ـي ـ ـرًا ،ت ــأت ــي املــرح ـلــة
الثالثة وهي جزء من املرحلة الثانية،
ّ
وتـ ـتـ ـع ــل ــق ب ــال ـت ـث ـق ـي ــف الـ ـسـ ـي ــاس ــي،
وت ـح ـف ـي ــز الـ ـج ــالـ ـي ــات ال ـع ــرب ـي ــة عـلــى
دخــول معترك الحياة السياسية من
أوسع أبوابها ،وفي مختلف مراحلها
ب ـ ـ ــدءًا مـ ــن ال ـت ـص ــوي ــت لـ ـح ــزب م ـعــن،
م ــرورًا بــاملـشــاركــة الـسـيــاسـيــة وصنع
ال ـق ــرار ال ــذي مــن شــأنــه ال ـح ـفــاظ على
حقوق األقلية أي «الجالية العربية»
وامل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة فـ ـ ــي تـ ـط ــوي ــر وتـ ـق ــوي ــة
السويد ،فهو الوطن الذي نعيش فيه
اآلن وعلينا العمل مــع أهله للحفاظ
عليه وتطويره ال تخريبه».
أم ــا ع ــن م ــراح ــل ال ـب ــث ،فـيــوضــح أبــو
ي ـ ــون ـ ــس أنـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـعـ ـم ــل ع ـ ـلـ ــى ثـ ــاث
مــراحــل ب ــدأت األول ــى مــن خــال البث
التسجيلي على الشبكة العنكبوتية،
وسيتحول في فترة وجيزة إلى البث

مباشر .ثم سيصبح البث من خالل
أج ـه ــزة ن ـقــل واشـ ـت ــراك ف ــي ال ـســويــد،
ب ــاالتـ ـف ــاق م ــع ش ــرك ــات ب ــث خ ــاص ــة،
ل ـيــدخــل ب ـعــدهــا مــرح ـلــة «ال ـكــاي ـبــل»،
وأخيرًا من املمكن االنتقال إلى البث
ال ـف ـضــائــي بـحـســب ح ـجــم ال ـت ـمــويــل،
ال ـ ــذي س ـي ـكــون ن ــوع ــا م ــن ال ـخــدمــات

تهدفّ القناة إلى مساعدة الالجئين
في تدبر حياتهم وفهم أمور
بسيطة تتعلق بمجتمعهم الجديد
اإلعالمية التي تقدم «املشاهدة حسب
ال ـط ـل ــب» ع ـلــى غـ ــرار خ ــدم ــات عــاملـيــة
شهيرة وعصرية مثل «نيتفليكس».
أم ــا بالنسبة إل ــى الـتـمــويــل الـحــالــي،
فالتلفزيون والصحيفة الورقية يتم
تمويلهما ذاتيًا عن طريق االعالنات،
ون ـح ــن ن ـح ــاول اآلن ال ـح ـصــول على
ت ـمــويــل م ــن ق ـبــل ال ــدول ــة ال ـســويــديــة

ومنظمات عديدة مختلفة» .من بني
الـصـحــافـيــن ال ــذي ــن ب ــاش ــروا الـعـمــل
مع الجريدة والتلفزيون الصحافية
ال ـس ــوري ــة وسـ ــام ح ـمــود ال ـتــي كــانــت
ت ـع ـم ــل فـ ــي جـ ــريـ ــدة «ال ـ ــوط ـ ــن» شـبــه
الــرسـمـيــة داخ ــل دم ـش ــق ،إل ــى جــانــب
رادي ــو «نـيـنــار» .لكنها حاملا انتقلت
إل ـ ــى الـ ـس ــوي ــد ،ان ـض ـم ــت إل ـ ــى فــريــق
«نبض األوريسند» لكنها حتى اآلن
ت ـع ـمــل م ــن دون م ـق ــاب ــل م ــال ــي ك ــون
املـ ـش ــروع ف ــي م ــراح ـل ــه الـتــأسـيـسـيــة.
تلك أيضًا حــال كل الفريق اإلعالمي
املـ ـتـ ـح ـ ّـم ــس ال ـ ـ ـ ــذي أط ـ ـلـ ــق م ـش ــروع ــا
م ـث ـم ـرًا وبـ ــدأ ب ــرس ــم صـ ــورة ســاطـعــة
ع ــن بـلــدهــم ال ـعــريــق ،عـســاهــا تجابه
الحمالت العنصرية التي تهدف إلى
تـشــويــه ص ــورة الــاجـئــن الـســوريــن
وتحميلهم وزر أي كارثة تقع في تلك
البالد الباردة!
موقع التلفزيون والصحيفة على االنترنت
http://oresundspuls.com

رادار

مالك الشريف ...وجه  lbciالجديد!
زكية الديراني
قـبــل شـهــر تـقــريـبــا ،ان ـت ـشــرت أخـبــار
ّ
ت ــؤك ــد اس ـت ـقــالــة مــالــك ال ـشــريــف من
ق ـن ــاة «الـ ـج ــدي ــد» ،ح ـيــث ع ـمــل نـحــو
 13ع ــام ــا (األخ ـ ـبـ ــار ،)2016/2/19
وبرز اسمه في محاورة السياسيني
على شاشتها .يومها ،رأى بعضهم
ّ
أن ال ـخ ـبــر ق ــد يـ ـن ــدرج ض ـمــن خــانــة
ُ
ّ
الـ ـش ــائـ ـع ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـطـ ـل ــق ف ـ ــي ظ ــل
الـ ـ ــدوامـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـي ـش ـه ــا وس ــائ ــل
اإلعالم على أنواعها.
ّ
ل ـك ــن ّأول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،تـ ــأكـ ــد ال ـخ ـبــر
بـ ـع ــدم ــا ن ـ ـشـ ــرت ك ــري ـس ـت ــن ح ـب ـيــب
ص ــورة جمعتها بزميلها وأعــربــت
ع ـ ــن اشـ ـتـ ـي ــاقـ ـه ـ ًـا لـ ـ ــه ،وعـ ـلـ ـق ــت ع ـلــى
ال ـص ــورة ،قــائـلــة «الـلـيـلــة آخ ــر نشرة
سوا ،رح تترك كتير فراغات».
فــي التفاصيل ،أنــه فــي بــدايــة العام
ال ـح ــال ــي ،ق ـ ـ ّـدم ال ـش ــري ــف اسـتـقــالـتــه
ّ
ليتفرغ
مــن محطة تحسني خ ـيــاط،
لخطواته الالحقة.
واف ـقــت اإلدارة عـلــى ق ــرار الـشــريــف،

الــذي انتظر ثــاثــة أشـهــر لكي ُيقدم
على خـطــوة التغيير ه ــذه .بالفعل،
ّ
مـ ّـرت األي ــام سريعًا ،وأط ــل الشريف
األحـ ـ ـ ـ ــد املـ ـ ــاضـ ـ ــي ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األخـ ـ ـي ـ ــرة
عـلــى شــاشــة «ال ـج ــدي ــد» ،حـيــث ق ـ ّـدم
الـبــرنــامــج الـصـبــاحــي «ال ـح ــدث» .لم
يـ ـ ـ ّ
ـودع م ـش ــاه ــدي «الـ ـج ــدي ــد» ،كــأنــه
ّ
يتريث في إعالن مشروعه املنتظر.

ّ
انضم إلى فريق عمل
األخبار وسيشارك في تقديم
«نهاركم سعيد»
وفي الوقت الحالي ،يغيب اإلعالمي
عــن الـكــامـيــرا نـحــو أس ـبــوعــن ،على
ّ
أن يعود ويطل على شاشة محلية
أخرى.
لــم يـقـ ّـدم اإلعــامــي استقالته فجأة،
ب ــل جـ ــاء ت م ــدروس ــة ب ـعــدمــا ُع ــرض
ّ
عـ ـلـ ـي ــه ت ـ ــول ـ ــي مـ ـهـ ـم ــات مـ ـش ــروع ــن
إعــام ـيــن عـلــى قـنــاتــن مختلفتني،

ّ
لـ ـك ــن عـ ـل ــى األرج ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ــه س ـي ـخ ـتــار
االنضمام إلى قناة .lbci
وعـ ـل ــى رغـ ـ ــم الـ ـنـ ـي ــات ال ـح ـس ـن ــة بــن
الـ ـط ــرف ــن ،أي  lbciوال ـ ـشـ ــريـ ــف ،إال
ّ
أن األخ ـي ــر ل ــم يــوقــع الـعـقــد بـعــد مع
«املــؤس ـســة الـلـبـنــانـيــة ل ــإرس ــال» .ال
خ ــاف ب ــن ال ـث ـنــائــي ،ل ـكــن الـشــريــف
س ـيــأخــذ إجـ ـ ــازة ت ـس ـت ـمـ ّـر أس ـبــوعــن
تقريبًا ،على أن يعود قريبًا ويستقبل
شـهــر نـيـســان (أب ــري ــل) املـقـبــل بــأولــى
إطـ ــاالتـ ــه ع ـل ــى ال ـش ــاش ــة ال ـج ــدي ــدة.
ّ
سيقدم الشريف على lbci؟
لكن ،ماذا
سـيـنـضـ ّـم اإلع ــام ــي إل ــى فــريــق عمل
األخبار في املحطة ،وكذلك سيشارك
فـ ــي تـ ـق ــدي ــم الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـص ـب ــاح ــي
ال ـ ـيـ ــومـ ــي «ن ـ ـهـ ــاركـ ــم س ـ ـع ـ ـيـ ــد» ،إل ــى
جانب بسام أبو زيد ،وديما صادق،
ودوللي غانم ،وندى أندراوس.
ّ
يـ ــرى بـعـضـهــم أن خ ـط ــوة ال ـشــريــف
ّ
مهمة فــي رحلته اإلعالمية،
تعتبر
ّ
وم ـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن يـ ـت ــول ــى م ـه ـمــات
إداري ــة الحقًا فــي القناة فــي األشهر
املقبلة.

