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ثقافة وناس تلفزيون

برمجة

عين على أفريقيا وأخرى على الخليج
« bbcعربي»« :موسم المراهقين» والمرأة ...والـ «تراند»
على عكس التيار السائد ،اتجهت الشبكة
البريطانية أخيرًا إلى توسيع حضورها في
العاصمة اللبنانية ،مع إطالق سلسلة
برامج تحاكي الشرائح الفتية في العالم
قليال عن السياسة،
العربي ،وتبتعد ً
لتغطي العالم الرقمي ومختلف
الشؤون االجتماعية واالقتصادية
زينب حاوي
ف ـي ـم ــا ت ـت ـج ــه مـ ـك ــات ــب ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـف ـض ــائ ـي ــات ال ـع ــرب ـي ــة ،وال ـش ـب ـكــات
اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة ،الـ ـ ـ ــى إق ـ ـفـ ــال
مكاتبها ،أو تقليص فريقها العامل
في بـيــروت ،ذهبت « bbcعربي» الى
ال ـت ـ ّ
ـوس ــع ف ــي فــري ـق ـهــا امل ـت ـمــركــز في
الـعــاصـمــة الـلـبـنــانـيــة وزي ـ ــادة حجم
اإلن ـت ــاج .الــزائــر ال ــى مـكــاتــب الشبكة
البريطانية في وسط بيروت ،يلحظ
حتمًا النفضة الـتــي أجــريــت عليها،

أطلقت للمرة الخامسة
على التوالي برنامج « 100إمرأة»
وتــوس ـيــع حـجــم مـســاحـتـهــا ،فباتت
تـ ـ ـت ـ ــوزع عـ ـل ــى ج ـ ـنـ ــاحـ ــن :الـ ـب ــرام ــج
واألخبار .هذا املكتب (طابق كامل)،
الــذي يبدو كخلية نحل ،زاره أخيرًا
مدير القسم العربي في  ،bbcسمير
فرح ،وكان لـ «األخبار» حديث خاص
ّ
مـعــه .فــرح تــولــى دفــة اإلدارة العامة
فـ ــي ال ـش ـب ـك ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة (ال ـق ـس ــم
الـعــربــي) الـعــام املــاضــي ،بعدما كان
ّرأس الـهــرم فــي إدارة الـبــرامــج ،علمًا
أن ــه ذو ب ــاع طــويــل فــي الـعـمــل داخــل
املــؤسـســة وعـلــى شــاشـتـهــا .وه ــا هو
ال ـيــوم يـضــع ثقله عـلــى تنفيذ خطة
متكاملة ،تـخـ ّـول القسم الـعــربــي في
 ،bbcدخ ـ ــول م ـنــاطــق ع ـ ــدة ،أب ــرزه ــا

شـمــال أفــريـقـيــا والـخـلـيــج ،وتحقيق
اسـتـثـمــار مـلـحــوظ فـيـهـمــا .ب ــدأ ذلــك
عـ ـب ــر إطـ ـ ـ ــاق ب ــرن ــامـ ـج ــن إذاع ـ ـيـ ــن
موجه كل منهما الى هاتني البقعتني
الجغرافيتني« :الخليج هذا الصباح»
(ك ــل اث ـن ــن وأربـ ـع ــاء  6:30بـتــوقـيــت
ب ـ ـيـ ــروت) ،و«ج ــول ــة م ـغ ــارب ـي ــة» (كــل
ثالثاء وخميس  .)8:30وهما يلقيان
نجاحًا الفتًا على حد تعبير فرح.
ل ـكــن م ـ ــاذا ع ــن ال ـج ـم ـهــور ال ـل ـب ـنــانــي؟
ملاذا ال تصل « bbcعربي» الى شرائح
واسـ ـع ــة داخ ـ ـلـ ــه؟ ي ـج ـي ـب ـنــا ف ـ ــرح ب ــأن
ه ــذا األم ــر يـعــود تــاريـخـيــا ،ال ــى وفــرة
وسائل اإلعالم في لبنان ،وقلة اهتمام
جمهوره باألخبار العاملية .لــذا ،عمل
فرح على توسيع مكتب بيروت أخيرًا،
على أن تشمل الخطة املــوضــوعــة ـ ـ ال
سيما في ما خص الصحافة الرقمية
ـ الجمهور اللبناني ،لتطاله خدمات
الشبكة ،كما باقي املناطق العربية.
ف ـ ــي الـ ـعـ ـص ــر الـ ــرق ـ ـمـ ــي ،واملـ ـن ــافـ ـس ــة
مـ ـ ــع ال ـ ـشـ ــاشـ ــة الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة ،ت ـن ـحــو
الشبكة بقسمها العربي الــى تعزيز
جـ ـمـ ـه ــوره ــا أك ـ ـثـ ــر ،والـ ـ ــوصـ ـ ــول ال ــى
شريحتني أســاسـيـتــن ،ال تشملهما
ً
عادة ،خدمة األخبار املتواصلة التي
ت ـقــدم ـهــا  ،bbcوم ـج ـم ــوع الـتـحــالـيــل
ّ
الصحافية .يجد فــرح هنا أن هناك
فئات «غير نهمة» لألخبار ومعرفة
صراعات املنطقة ،تحتاج الى فسحة
عـلــى ه ــذه الـشـبـكــة ،مــن خ ــال تقديم
مـعـلــومــات وأخ ـب ــار ل ـهــا ،تـجـنــح الــى
غـيــر ال ـس ـيــاســة .ال ـق ـنــاة ال ـتــي تـجــري
دوري ــا دراسـ ــات وإح ـص ــاء ات ملعرفة
ميول الجمهور واهتماماته ،خلصت
ّ
أخـيـرًا إلــى أن هـنــاك ،جــزءًا كبيرًا من
الـنـســاء واملــراه ـقــن ،ي ــودون االطــاع
بـ ـمـ ـق ــدار ق ـل ـي ــل فـ ـق ــط عـ ـل ــى األخـ ـب ــار
املتسمة بروائح العنف والصراعات
األه ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أي ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ال يـ ـتـ ـع ــدى
بــاقــي االه ـت ـمــامــات كــالـتـكـنــولــوجـيــا،
واالجـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاع ،والـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة .وهـ ـ ـ ــذا
األم ــر ،ب ــدأ بـتـنـفـيــذه الـقـســم الـعــربــي،
وت ـكــري ـســه أك ـث ــر لـيـشـمــل الـصـحــافــة
الــرقـمـيــة أي ـضــا .يـضــع ف ــرح ،أمــامـنــا،
دراس ـ ـ ـ ــة أجـ ــريـ ــت فـ ــي ال ـ ـغ ـ ــرب ،ع ـلــى

ش ـ ـبـ ــاب دون س ـ ــن ال ـ ـثـ ــاثـ ــن ،ت ـبــن
أن ه ـ ـ ــؤالء ي ـس ـت ـخ ــدم ــون الـ ـه ــوات ــف
للحصول عـلــى األخ ـبــار.
الـخـلـيــويــةّ ،
وي ـقــول ف ــرح إن ـهــا امل ــرة األول ــى التي
يـ ـتـ ـج ــاوز ف ـي ـه ــا ع ـ ــدد امل ـس ـت ـخــدمــن

لـلـهــواتــف ،عــدد مستهلكي الشاشة،
ومن املرجح أن ينتقل هذا األمر الى
املزاوجة
العالم العربي .وسعيًا نحو ُ
م ــا ب ــن ال ــرق ـم ــي وال ـت ـق ـل ـيــدي ،أط ـلــق
بــرنــامــج «تــرانــديـنــغ» ( Trendingمن
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االث ـنــن ال ــى الـجـمـعــة  )17:00أخـيـرًا،
وهو عبارة عن نشرة إخبارية تتركز
عـلــى وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
مع إعطائها الصبغة الصحافية.
على صعيد الشباب ،تستمر الشبكة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،لـلـسـنــة ال ـثــان ـيــة على
التوالي ،في بث برنامجها الشبابي
«ب ــي بــي ســي إكـسـتــرا» ال ــذي يقدمه
شبان وشابات ،من مختلف البلدان
ال ـع ــرب ـي ــة ،وي ــرتـ ـك ــز إل ـ ــى ال ـص ـحــافــة
ب ـش ـك ــل أسـ ـ ــاسـ ـ ــي .أم ـ ـ ــا املـ ــراه ـ ـقـ ــون،
فـلـهــم حـصـتـهــم ،مــع إط ــاق بــرنــامــج
«موسم املراهقني» األسبوع املاضي،
وهـ ـ ــو ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن س ـل ـس ـلــة ش ــرائ ــط
مــن مـقــابــات وتـحـقـيـقــات ،وقصص
قصيرة ،صنعها مراهقون من لبنان
وســوريــا ،واألردن ،فلسطني ،مصر،
الـ ـس ــودان ،اإلم ـ ـ ــارات ،م ـص ــر ...تعنى
ب ـق ـض ــاي ــاه ــم ،وم ـخ ـت ـلــف مـشــاكـلـهــم
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـص ـح ـيــة .الـبــرنــامــج
ال ــذي يـبــث لـلـمــرة األول ـ ــى ،بــوســائــط
مـتـعــددة ،عـلــى الشبكة العنكبوتية
وأيـ ـ ـض ـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــاشـ ــة ،س ـت ـج ــري
فـ ــي ن ـه ــاي ــة ح ـل ـق ــات ــه ،دع ـ ـ ــوة هـ ــؤالء
املراهقني ،اآلتني من خلفيات ثقافية
مختلفة ،ال ــى املـنــاقـشــة ،وعـلــى وجــه
التحديد ،تأثير املواقع االجتماعية
على حياتهم.
ومع ريادة الشبكة في إطالق برنامج
نـســائــي بــام ـت ـيــاز ،تـصـنـعــه وتـقــدمــه
ن ـس ــاء ف ـق ــط ،أي ب ــرن ــام ــج «دن ـي ــان ــا»
(تقدمه ندى عبد الصمد) ،تنفذ «bbc
عربي» اليوم ـ وفق فرح ـ خطة إلزام
كــل ال ـبــرامــج ،بــوضــع كــوتــا نسائية،
ت ـ ـش ـ ـمـ ــل ال ـ ـض ـ ـي ـ ـفـ ــات م ـ ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف
امل ـي ــادي ــن ،ي ـكــن م ــن ال ـن ـس ــاء ح ـص ـرًا.
وتزامنًا ،أطلقت « bbcعربي» للمرة
الخامسة على التوالي برنامج «100
إم ـ ـ ــرأة» ،الـ ــذي ي ـض ــيء ع ـلــى قـضــايــا
الـ ـنـ ـس ــاء ،وي ـس ـع ــى الـ ــى تـشـجـيـعـهــن
ع ـلــى إحـ ـ ــداث ال ـت ـغ ـي ـيــر .هـ ــذا ال ـع ــام،
يخصص البرنامج لتسليط الضوء
عـلــى قـضــايــا الــوصــول ال ــى مناصب
ق ـيــاديــة ،ومـحــو ّ
األم ـي ــة عـنــد اإلن ــاث،
ويغطي مواضيع التحرش ،وقضايا
التمييز في الرياضة بحق املرأة.

رادار

المعلق
مهب المصير
موظفو «الحياة» في
ّ
ّ
م ــا زالـ ــت صـحـيـفــة «ال ـح ـي ــاة» تلفظ
أن ـفــاس ـهــا ف ــي ان ـت ـظ ــار ح ـل ــول عتبة
العام املقبل لتقرير مصيرها .هكذا،
يمكن وصف الوضع املأساوي الذي
تعيشه الصحيفة العريقة إثــر أزمــة
م ــال ـي ــة حـ ـ ــادة ضــرب ـت ـهــا م ـن ــذ ال ـع ــام
امل ــاض ــي ومـ ــا زال ـ ــت م ـس ـت ـمــرة حتى
اليوم ،إضافة الى عدم اكتراث مالكها
األمـيــر الـسـعــودي خالد بــن سلطان،

الثابتون كانوا يقبضون
نصف راتب ،والمستكتبون
لم ينالوا حقوقهم منذ نيسان
بـ ـم ــا ي ـ ـحـ ــدث مل ــوظ ـف ـي ـه ــا .وزاد مــن
غموض مصير الصحيفة اليومية،
األخبار التي تتناقلها أخيرًا بعض
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ال ـخ ـل ـي ـجــي ،ع ــن أن
خالد بن سلطان «تنازل» عن بعض
أمالكه لولي العهد محمد بن سلمان
إث ــر حـمـلــة االع ـت ـق ــاالت األخـ ـي ــرة في
امل ـم ـل ـكــة .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ـت ـح ـ ّـدث تلك
املواقع عن أن «الحياة» لم تعد ضمن
أولويات األمير السعودي حتى قبل

جــولــة االعـتـقــاالت .مــن هــذا املنطلق،
يـ ـت ـ ّ
ـردد ف ــي األوس ـ ـ ــاط اإلع ــام ـي ــة أن
ّ
مكتب بـيــروت سيتم إقـفــالــه نهائيًا
مطلع ال ـعــام ال ـجــديــد ،وت ـحــدي ـدًا في
ك ــان ــون ال ـثــانــي (ي ـن ــاي ــر) امل ـق ـبــل .مع
ً
ّ
ال ـع ـلــم أن خ ـب ـرًا م ـم ــاث ــا ان ـت ـشــر في
الـ ـع ــام ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،لـ ـك ــن تـ ـس ــارع
ّ
األح ـ ــداث الـسـيــاسـيــة ي ــؤك ــد فرضية
اإلقـ ـف ــال ال ـت ــام قــري ـبـّـا .أم ــا بــالـنـسـبــة
إل ــى مكتب دب ــي ،فــإنــه سـيـتـ ّـم بـقــاؤه
وتعزيزه ،إلى جانب موقع «الحياة»
اإللكترونيُ .
قـ ـب ــل أشـ ـ ـه ـ ــر ،أقـ ـ ـن ـ ــع املـ ــوظ ـ ـفـ ــون فــي
«الـ ـحـ ـي ــاة» بــال ـح ـصــول ع ـلــى نصف
رواتبهم ،ريثما تنجلي الغيمة .أما
املـسـتـكـتـبــون ،الــذيــن يعمل بعضهم
في «الحياة» منذ أكثر من  20عامًا،
فلم يقبضوا مستحقاتهم منذ شهر
نيسان (أبــريــل) املــاضــي .مصدر من
داخ ــل الـصـحـيـفــة ال ـس ـعــوديــة ،يؤكد
ّ
لنا أن «الوضع النفسي» للموظفني
ال سيما فــي مكتب بـيــروت ،بــات ّ في
الحضيض .وال يخفى على أحد أنهم
يرزحون مع عوائلهم معيشيًا تحت
وط ــأة ه ــذه األزم ـ ــة .وتـبـعــا للمصدر
عينه ،بات املوظفون يتمنون انتهاء
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هـ ــذا «الـ ـك ــاب ــوس» ،م ـتــأرج ـحــن بني
ّ
أمــريــن :األمــل في حــل األزمــة سريعًا،
ب ـمــا أن فــرص ـهــم لـلـعـمــل ف ــي مـجــال
ال ـص ـحــافــة ب ــات م ـع ــدوم ــا ،أو إع ــان
مصير الصحيفة باإلقفال النهائي
وم ــواجـ ـه ــة األمـ ـ ــر ال ـ ــواق ـ ــع .ع ـل ـمــا أن
بوادر هذه األزمة بدأت منذ استقالة

رئيس تحريرها غسان شــربــل ،قبل
ع ــام تـقــريـبــا ،وانـتـقــالــه إل ــى صحيفة
«الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط» ،ل ـي ـح ــل م ـكــانــه
زهير قصيباتي .الوعد بانتهاء هذا
«الكابوس» قريبًا ،وقبول املوظفني/
ات ب ــأخ ــذ ن ـص ــف رواتـ ـبـ ـه ــم ،ت ـحــول
الـيــوم الــى مـســار آخ ــر .إذ علمنا من

امل ـص ــدر نـفـســه ع ــن تــوقــف دف ــع هــذه
الرواتب منذ تشرين األول ،وانضمام
املــوظـفــن ال ــى زمــائـهــم املستكتبني
الذين لم يقبضوا مستحقاتهم منذ
أشهر .بالتالي ،تصاعدت النقمة على
املمول السعودي ،الذي يبدو أنه نأى
بنفسه عـ ّـمــا يحصل فــي صحيفته.
وســط تصاعد النقمة ،ال سيما في
مكتب ب ـيــروت (بـمــا أن مكتب لندن
بـ ــات ب ـح ـكــم امل ـل ـغ ــى) ،ح ـ ــاول رئـيــس
ال ـت ـحــريــر ال ـح ــال ــي إقـ ـن ــاع املــوظ ـفــن
ب ـ ــأن األزمـ ـ ـ ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة سـتـنـتـهــي
قريبًا ،وأن األمـيــر خالد بــن سلطان
«س ـي ـخ ــرج قـ ــويـ ــا» .لـ ـك ــن ،م ــا حـصــل
ه ــو خ ــاف ذلـ ــك ،إذ ب ــات املــوظ ـفــون
وع ــوائـ ـلـ ـه ــم ي ـن ـت ـظ ــرون م ـصــائــرهــم
املعلقة ،فيما الثقل التحريري حاليًا،
يــوضــع فــي قـســم «اآلراء» ،مــع إلـغــاء
اجتماعات التحرير األسبوعية مع
رؤس ــاء األقـســام الباقية .وســط هذه
امل ـش ـهــديــة ال ـق ــات ـم ــة ،بـ ــات تــوصـيــف
«ال ـح ـيــاة» ،إح ــدى كـبــريــات الصحف
ال ـعــرب ـيــة ،ب ـ ـ «ال ـب ـي ــت» امل ـص ـنــوع من
ورق ،والخوف من انهياره يلوح في
األفق.
زينب...

