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برمجة الخريف

أيلول على «الجديد» ...طرفه باإلثارة مبلول

بيار أبي صعب

ندى مفرج سعيد

مونتاج الفوتوشوب الذي يجمع
ّ
صحافيًا ّ
ّ
فنيًا مع «الفنان التائب»،
على مواقع التواصل االجتماعي،
ّ
اعتبرناه مزحة ،فخًا ملنتقدي
«العربي الجديد» :يتهموننا
بأننا جريدة التيار االخونجي
السلفي؟ حسنًا ،سنعلن عن حوار
ّ
متفجر من داخل «بونكر» فضل
شاكر ،فتنهال علينا االتهامات
واالنتقادات .وفي اليوم التالي،
حني ال يجدون الحاج فضلو ،نمد
لساننا ّ
للحساد :لقد غلبناكم!
لألسف ،لم يكن األمر كذلك .وجه
فضل شاكر الذي يختصر وحده
زمن االنحطاط والفتنة ،احتل
غالف العدد الورقي الرابع من
«العربي الجديد» .لن نسأل عن
سهولة الوصول الى التكفيري
الفار من وجه العدالة .من حق
الصحافي أن يلتقي «الشيطان»،
ّ
شرط أن يقوم بدوره ال كموظف
عالقات عامة بل كمحاور يتهم
ويضع النقاط على الحروف،
ّ
احترامًا ّ
وللديمقراطية
للقراء
(تبع الربيع العربي) .لكن الخبطة
ّ
الصحافية ،جاءت لتبييض
صورته .حسب جريدة املجتمع
املدني ،ليس روبن هود الصيداوي
ً
مجرمًا وال عميال قطريًا ،وال
معتديًا على سيادة الدولة وال
ً
قاتال وال مطلوبًا من العدالة.
ولم نره على التلفزيون يحمل
ّ
ّ
رشاشًا ويبشر بالعنف األهلي.
بل هو «ثائر» من الزمن العربي
ّ
ضحية ظلم ونكران
الجديد.
ّ
جميل ،يدفع ثمن مواقفه البطولية.
وهناك «طرف ثالث» أطلق النار
على الجيش في عبرا (اشتراك
مدى الحياة في «العربي الجديد»
ملن يعرف من هو) .وحتى شيخ
ّ
طريقته «لم يصل إلى جانبه»
في آخر ّأيام ربيع عبرا (خالفات
ّ
ّ
وفقهية حتمًا) .فضل
فلسفية
ّ
مكتئب ومريض ،متألم من الغدر
والخيانة وظلم ذوي القربى:
الشيخ الغيفاري أحمد األسير،
آل االعتدال الحريري ،العروبي
املناهض لوالية الفقيه السنيورة
ليمتد .وحدها فقرة خجولة في
مقالة جميلة عن مساره ،على
هامش الريبورتاج الترويجي،
تحوله من ّ
تشير الى ّ
«بياع القلوب»
لاّ
ّ
إلى س خها (العبارة لنا)« .ولكنه
ليس وحده» يستدرك الكاتب
(اشتراك آخر ملن يعرف من هم
اآلخرون الذين ّ
يتجولون بيننا).
ّ
ذات ّ
مرة جاءنا صحافي فني
مقترحًا نشر فضائح فضل
شاكر .أجبناه أن الفضيحة
ّ
الحقيقية ليست حياة األمس
املاجنة فهو ّ
حر فيها ،بل ورعه
الكاذب اليوم ّ
وردته األصوليةّ
الخطيرة .كالم من زمن ما قبل
الطوفان ،قبل أن يؤتي الربيع
ّ
االعالمية.
العربي مشاريعه
ال يجوز االسراع في تقويم
ّ
جريدة وليدة ،حتى لو كانت هي
مستعجلة في اعالن أجندتها.
لكن ،في انتظار أن يفاجئنا محمد
أركون أو نصر حامد أبو زيد على
غالف «العربي الجديد» ،صار
لـ«يسار الربيع العربي» أيقونته:
فضل شاكر!

ب � ��دءًا م ��ن ه� ��ذا ال �ش �ه��ر ،ت �ن �ط �ل��ق ت��دري �ج��ًا
البرمجة ال�ج��دي��دة لقناة «ال�ج��دي��د» على
وقع اإلثارة التي سيحملها برنامج «بال
ت �ش �ف �ي��ر» (األخ � �ب� ��ار  )2014/8/22ال ��ذي
ت�ح�ض��ر ل��ه ال �ق �ن��اة ب�س��ري��ة وت �ع � ّ�ول عليه
لجذب املشاهدين .البرنامج ال��ذي انتقل
م��ن اإلذاع � ��ة إل ��ى ال �ش��اش��ة وي �ق��دم��ه ت�م��ام
بليق ،سيستقبل اعتبارًا من أواخر أيلول
(س �ب �ت �م �ب��ر) ال �ح��ال��ي ش �خ �ص �ي��ات م�ث�ي��رة
للجدل من مختلف املجاالت.
ّ
ل �ك��ن ي �ب��دو أن ع�ي�ن ال �ق �ن��اة ع �ل��ى «س �ت��ار
أكاديمي» ال��ذي أخرجته منافستها lbci
م��ن أج�ن��دت�ه��ا .ك�ل�ام أك��دت��ه ل�ن��ا امل�س��ؤول��ة
ف � ��ي ق � �س� ��م اإلن � � �ت � � ��اج ف � ��ي امل � �ح � �ط� ��ة ن� ��دى
حالوي ،متحدثة عن مفاوضات تجريها
«الجديد» مع الرا حداد مديرة «انديمول
الشرق األوس��ط» لعرض املوسم العاشر
من البرنامج الذي سينطلق في  12أيلول
عبر الـ«سي .بي .سي».
تزامنًا مع عرضه ّ
امل �ص��ري��ة ،ع�ل�م��ًا ب��أن��ه م��ا زال م��ن ت�ق��دي��م
هيلدا خليفة.
أيضًا ،أسندت «الجديد» إلى الفنان أمير
ي��زب��ك مهمة اك�ت�ش��اف امل��واه��ب الغنائية
م��ن خ�ل�ال ج��ول��ة ي �ق��وم ب �ه��ا داخ� ��ل ب��اص
بني املناطق اللبنانية على غرار برنامج
«أك� ��ادي � �م � �ي� ��ة ع � �م� ��رو دي� � � � ��اب» (األخ� � �ب � ��ار
 ،)2014/8/2على أن يقابل ه��واة الغناء
في منازلهم أو في الشارع .لم يتم اختيار
ّ
اس ��م ال �ب��رن��ام��ج ب �ع��د ،رغ ��م أن ج ��زءًا آخ��ر
منه ص� ّ�ور في االستديو ،وهو من إنتاج
«ش� �ي ��ري ب ��روداك� �ش ��ن» (ص��اح �ب �ه��ا إي�ل��ي
ّ
ع ��رم ��ون ��ي) .ه �ن��ا ،ل �ف �ت��ت ح �ل��اوي إل ��ى أن
عرموني ــ «النازح» من  lbciــ ّ
قدم فكرتني
ل �ب��رن��ام �ج�ين آخ ��ري ��ن ُي �ف �ت��رض أن ي �ج��دا
طريقهما إل��ى الشاشة اعتبارًا من العام
املقبل.
ك��ذل��ك ،ت�س�ت�ك�م��ل امل �ح �ط��ة ع ��رض م��واس��م
جديدة (قلبًا وقالبًا) من ع��دد من برامج
ال� � �ـ«ت � ��وك ش � ��و» وال� �ك ��وم� �ي ��دي ��ا .وت �ب �ح��ث
«ال� �ج ��دي ��د» ع ��ن اس� �ت ��دي ��وات ل �ه��ا ب��دي �ل��ة
ع ��ن «اس� �ت ��دي ��و ف� �ي ��زي ��ون» ال � ��ذي ص ��ورت
ف�ي��ه م�ج�م��وع��ة م��ن إن�ت��اج��ات�ه��ا م�ث��ل «م��ع
راب �ع��ة» ال ��ذي ي�ع��ود اع�ت�ب��ارًا م��ن  8أي�ل��ول
ّ
خاصة بعنوان «ليلة فيها ضوء
بحلقة
ق�م��ر» ت�س�ت�ع��رض م��راح��ل ال�ب��رن��ام��ج منذ
ان �ط�ل�اق �ت ��ه ،ك �م��ا ت ��م ت �ص��وي��ر  4ح �ل �ق��ات
جديدة في استديوات  ،mtvتضم فقرات
جديدة هي :اختبار نفسي ،وأمنية ،ودقت
الساعة ،ولعبة مع الضيف.

ما زالت املفاوضات جارية على عرض املوسم العاشر من «ستار أكاديمي» تقديم هيلدا خليفة
ف � ��ي ه � � ��ذا ال � �س � �ي � ��اق ،ي� �ف� �ت ��رض ت �ص��وي��ر
الحلقات املتبقية في استديوات جديدة
ُ
ل��م ت�ح� َ�س��م هويتها ب�ع��د .وف��ي ح��ال ع��دم
إي �ج ��اده ��ا ق��ري �ب��ًا ،ي �م �ك��ن ت �ج��دي��د ال�ع�ق��د
على تصوير حلقات أخرى مع «استديو
فيزيون» حتى إيجاد البديل.
أم� � ��ا غ � � ��ادة ع � �ي� ��د ،ف� �ت� �ع ��ود ب �ب��رن��ام �ج �ه��ا
«الفساد» في قالب متجدد سيسعى إلى
«م �ح��اك��اة امل �ش��اك��ل االج�ت�م��اع�ي��ة وه�م��وم
ّ
ال� � �ن � ��اس» ،وف � ��ق ح� �ل� ��اوي .وأض � ��اف � ��ت إن
ً
ال��دي �ك��ور س �ي �ك��ون ج��دي �دًا أي �ض��ًا ،ف �ض�لا
ع ��ن ال �ت �ق ��اري ��ر ال� �ت ��ي س� �ت ��راف ��ق ال� �ح ��االت
واملواضيع املطروحة.
رغم انتقال طوني خليفة إلى  ،mtvيبدو
ّ
ّ
مصرة على استكمال عرض
أن «الجديد»
ب��رن��ام��ج «ل�ل�ن�ش��ر» .شكلت رح�ل��ة البحث
ّ
للمقدم م��ادة دسمة للسجاالت
عن بديل
اإلع�لام �ي��ة .ون�ف��ت ح�ل�اوي ت�ص��وي��ر ديما
ص ��ادق وم��اري��و ع ��ون ح�ل�ق��ات «ب�ي�ل��وت»
(تجريبية) ،كما نفت إج��راء ريما كركي

وزاف�ي�ن قيومجيان ت�ج��ارب أداء ،مشيرة
ّ
إل��ى أن ثالثة أسماء سجلت حلقات لكن
ل ��م ي �ت��م اخ �ت �ي��ار أي م �ن �ه��ا .وف� ��ي ال��وق��ت
ال � � ��ذي س �ي �ح ��اف ��ظ ف� �ي ��ه ال� �ب ��رن ��ام ��ج ع�ل��ى
اس �م��ه ،س�ت�ط��رأ ع�ل�ي��ه ب�ع��ض ال�ت�غ�ي�ي��رات،
إذ ستكون ملعدي التقارير فسحة أوسع
لإلطالالت التلفزيونية.
م ��ن ج��ان��ب آخ � ��ر ،ي�س�ت�ك�م��ل امل �غ �ن��ي علي

إصرار على استكمال
برنامج «للنشر» ...دون
اختيار المقدم بعد

الديك مسيرته إلى جانب غريس ّ
الريس
في «غنيلي تغنيلك» ،ليستضيف نجومًا
ج� � ��ددًا وآخ� ��ري� ��ن ت �م ��ت اس �ت �ض��اف �ه��م ف��ي
املوسمني امل��اض�ي�ين .هنا ،تشير ح�لاوي
ّ
إل� ��ى أن � ��ه ي �م �ك��ن ت�س�م�ي��ة امل ��وس ��م ال �ث��ال��ث
«م �ه��رج��ان ع�ل��ي ال ��دي ��ك» .أم ��ا ال�ت�ع��دي�لات
فستطال موقع التصوير ال��ذي سيتنقل
إل��ى البترون ف��ي ال�ه��واء الطلق ،حيث تم
تصوير الحلقة األولى.
وم� ��ن ج �م �ل��ة ال �ت �غ �ي �ي��رات ،س �ي �ك��ون ل � �ـ«إم
إل� �ي ��اس» ال �ص��اج ال �خ��اص ب �ه��ا ،ول �ـ«أب��و
ج��وزف» دك��ان��ه ،إضافة إل��ى عربات لبيع
الفول ،والذرة ،وغزل البنات ،مع مسؤولة
ب�ي��ت امل��ون��ة ،وع ��ازف ال��رب��اب��ةّ ،
وزج��ال�ي�ن،
واملختار ،وغيرهم.
لن تغيب البرامج الكوميدية عن الشاشة،
وع� �ل ��ى رأس � �ه ��ا «ش � � � � � � ��ي.أن.أن ،».و«إرب� � ��ت
تنحل» .كما يعود برنامجا «ت��وب ،»10
و«أق� � ��وى ج ��وك ��ر» ،ف�ي�م��ا ت�س�ت�ك�م��ل سمر
خ�ل�ي��ل ت�ص��وي��ر ب��رن��ام��ج «س �ي��د ال�ق�ص��ر»
( )2014/8/7لكنها ل��ن تكتفي ه��ذه امل� ّ�رة
بقرع أبواب السياسيني .وفيما باتت عدم
عودة  Z Ladiesمؤكدة ،لفتت ندى حالوي
ّ
إل��ى أن التغيير سيطال أيضًا البرنامج
السياسي «األس�ب��وع ف��ي س��اع��ة» (تقديم
ً
ج � � ��ورج ص �ل �ي �ب ��ي) ،ف � �ض�ل��ا ع� ��ن ن �ش ��رات
األخبار.
على صعيد املسلسالت ،تواصل املحطة
عرض مسلسلني تركيني في أوقات ثابتة
هما «أحالم بريئة» و«جرح من املاضي».
ّ
أم ��ا ف��ي م��ا ي�ت�ع��ل��ق ب��ال��درام��ا ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة،
ف�ل�ه��ا م�س��اح��ة خ�ج��ول��ة .ستكتفي ال�ق�ن��اة
بمسلسل «قيامة البنادق» (تأليف محمد
النابلسي ،وإخ��راج عمار رض��وان) ال��ذي
عرضته «املنار» في رمضان  ،2013وهو
ع�م��ل درام ��ي ت��اري�خ��ي يحكي م��رح�ل��ة من
م ��راح ��ل ال � �ص� ��راع (م� ��ن ع� ��ام  1912ح�ت��ى
 )1926ب�ين امل�ق��اوم��ة اللبنانية م��ن جهة،
واالحتالل التركي ،ثم االنتدابني الفرنسي
والبريطاني من جهة أخرى.
على صعيد متصل ،تطال ورشة التجديد
م �ب �ن��ى ال �ق �ن��اة أي� �ض ��ًا ،ح �ي��ث ت ��م ت�ج�ه�ي��ز
طبقتني لقسم اإلنتاج الخاص بالبرامج،
واإلع� � �ل� ��ام ال � �ج ��دي ��د ،إل � ��ى ج ��ان ��ب إذاع � ��ة
ّ
«ال �ج��دي��د .أف .أم .».ص�ح�ي��ح أن اإلذا ّع ��ة
ّ
في مرحلة البث التجريبي ،غير أن بثها
ال �ف �ع �ل��ي س �ي �ك��ون أواخ � ��ر ال �ش �ه��ر امل �ق �ب��ل،
ح��ام�ل��ة ب��رام��ج خ��اص��ة .ه �ك��ذا ،م��ن خ�لال
جمع املحطة واإلذاع ��ة واإلع�ل�ام الجديد،
ت �ح��اول ال �ق �ن��اة ت�ق��دي��م م�ض�م��ون إع�لام��ي
مبتكر ،فهل تنجح في ذلك؟.

الكابتن خليفة ينتظر ...هاتوا له منافسًا
زكية الديراني
ل��م ي�ت�ص��اع��د ال ��دخ ��ان األب �ي��ض م��ن ق�ن��اة
إعالمي ّ
ّ
يقدم برنامج
«الجديد» الختيار
«ل� �ل� �ن� �ش ��ر» ب� �ع ��دم ��ا ت � ��رك ط ��ون ��ي خ�ل�ي�ف��ة
لاّ
م �ه �م��ات��ه ال �ت��ي ت ��و ه ��ا ع �ل��ى م� ��دى سبع
سنوات متواصلة (األخبار ،)2014/7/18
وانتقل حديثًا إلى أحضان .mtv
قبل شهر تقريبًا ،بدأت «الجديد» البحث
ّ
ع � ��ن وج� � ��ه ي � �ت ��ول ��ى «ل� �ل� �ن� �ش ��ر» ،وأج� � ��رت
م�ج�م��وع��ة م��ن «ال�ك��اس�ت�ي�ن��غ» إلع�لام�ي�ين
ّ
من داخل القناة وخارجها .لكن القائمني
على الوسيلة اإلع�لام�ي��ة ل��م ي��ر ًس��وا على
اسم يرونه مناسبًا ليكون خليفة لطوني.
م��ن ب�ين تلك األس�م��اء ورد الكاتب طوني
ش �م �ع��ون ال � ��ذي ت� � � ّ
�ردد اس �م��ه ف ��ي ال �ف �ت��رة
األخ �ي��رة ،فهو ص��اح��ب ن�ظ��رة فنية الفتة
وق� � ��ادر ع �ل��ى ق� �ي ��ادة ب��رن��ام��ج ج� � � ّ
�دي .ف��ي
ّ
ّ
ح��دي��ث إل��ى «األخ� �ب ��ار» ،أك ��د ش�م�ع��ون أن
«ال�ج��دي��د» عرضت عليه تقديم «للنشر»
ً
لكنه رفض ،قائال «لم أقبل العرض ألنني
ال أح � � ّ�ب ت �ق��دي��م ب��رن��ام��ج أح� ��د زم�ل�ائ ��ي،
وأتفاوض حاليًا مع قناة «الجديد» على
تقديم عمل تلفزيوني آخ��ر يتناسب مع
ش�خ�ص�ي�ت��ي ،وي� �ق ��وم ع �ل��ى ن �ق��د األع �م��ال
التلفزيونية والفنية بمختلف أنواعها».
وكانت «الجديد» قد أطلقت حملة دعائية
ت��ولاّ ه��ا ب�ع��ض ال�ع��ام�ل�ين ف�ي�ه��اّ ،
وروج ��ت

تغرق قناة  mtvفي متاهات تعرق ظهور خليفة على شاشتها
إلع�ل�ام� �ي�ي�ن اع� �ت� �ب ��رت أن� �ه ��م س �ي �ق� ّ�دم��ون
ّ
«ل �ل �ن �ش��ر» .وك ��ل ه ��ذا ل �ل �ق��ول ب � ��أن ال �ق �ن ّ��اة
ح��ائ��رة ،وب ��أن ال�ب��رن��ام��ج ن��اج��ح ويتمنى
ُ
ال�ج�م�ي��ع ت�ق��دي�م��ه .ت�ل��ك ال�ح�م�ل��ة ل��م تسفر
أسهم العمل .من
عن ّنتيجة ،ول��م ترتفع ّ
املؤكد أن «الجديد» لم توقع لغاية اليوم
عقدًا م��ع إع�لام��ي ،وه��ي ال�ي��وم ف��ي موقف
م��زع��ج ،ألن عليها ب � ّ�ت م�ص�ي��ر «للنشر»
خ�لال س��اع��ات قبل انطالقه على ال�ه��واء.

ف��ي ك��وال �ي��س «ال �ج��دي��د» ح��رك��ة إع�لام�ي��ة
مل� �ق � ّ ّ�دم�ي�ن م� ��ن ق� �ن ��اة «امل �س �ت �ق �ب ��ل» وlbci
ي �ن��ف��ذون «ال �ك��اس �ت �ي �ن��غ» ،ل �ك��ن ال نتيجة
إيجابية حتى اآلن .ورغ��م الضياع ال��ذي
تشهده الوسيلة االعالمية ،إال أنها ّ
حددت
تاريخ  15أيلول (سبتمبر) الحالي موعدًا
الن �ط�لاق ال�ع�م��ل م �ب��اش��رة ع�ل��ى ال�ش��اش��ة.
ّ
حددت املحطة التاريخ الذي سيعود فيه
ُ
بـ»للنشر» ،بينما لم ت��رس على التوقيت

بعد .على الضفة األخرى ،تغرق قناة mtv
أي�ض��ًا ف��ي م�ت��اه��ات م��ن ن��وع آخ��ر تعرقل
ظ �ه ��ور خ �ل �ي �ف��ة ع �ل��ى ش��اش �ت �ه��ا .امل�ح�ط��ة
ّ
حددت تاريخ  22من الشهر الحالي الذي
ُيصادف نهار االثنني أيضًا ليشهد على
إط�ل�ال��ة خ�ل�ي�ف��ة ،م��ن دون أن ت��رس��و على
اسم للبرنامج .فكرة العمل موجودة ،لكن
ّ
اس�م��ه م�ج�ه��ول .والنتيجة أن برنامجي
«ال �ج��دي��د» و«أم .ت ��ي .ف� ��ي ».س� ُ�ي�ع��رض��ان
م �ب��اش��رة ع �ل��ى ال� �ه ��واء ،وم ��ن امل �ت��وق��ع أن
ّ
يكونا ف��ي التوقيت نفسه ،م��ا ي��دل على
املنافسة املحتدمة بينهما .فـ«الجديد»
ل��م تغفر لخليفة ق ��راره ب�ت��رك�ه��ا ،ف�ق� ّ�ررت
أن ت�ن�ت�ق��م م�ن��ه ع�ل��ى ط��ري�ق�ت�ه��ا ال�خ��اص��ة.
ّ
تعرف أن «للنشر» من أكثر البرامج
هي
ً
جماهيرية لديها .لذلك اعتمدته سالحًا
ملواجهة مشروع خليفة املنتظر على .mtv
ب�ين القناتني منافسة ّ
خفية وإن ل��م تعد
ك��ذل��ك ،فالتوقيت سيكون نفسه ،وكذلك
ط�ب�ي�ع��ة ال �ب��رن��ام �ج�ين ال �ل��ذي��ن س�ي�ك��ون��ان
اجتماعيني مع نكهة فضائحية ،وتعديل
ط �ف �ي��ف ف ��ي ال� �ف� �ق ��رات ال �ت ��ي س �ي �ت �ط� ّ�رق��ان
ّ
إليها .إذًا ،رغم أن خليفة ترك «الجديد»،
ّ
إال أن تلك الخطوة لن تكون سهلة عليه.
ال�ح��رب ب��دأت ب�ين الشاشتني قبل عرض
العملني .املنافسة في األصل موجودة بني
ّ
الوسيلتني اإلعالميتني ،لكنها تعززت مع
قرار خليفة بهجر «الجديد».

