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كلمة ال بد منها

أمحد املظفر

الشرقية 
وذئاب الليل

يف خـضـم الـتـنــافــس احملـمــوم بـني
الفضائيات العربيـة.. تطل علينا قناة
الشـرقية كـأول قناة فضـائية عـراقية
تبث برامج وأغانٍي ومسلسالت عراقية
بعـد ان مّل املشـاهد العـراقي من سيل
االعمـال الدرامـية الـعربـية الـيت كان
تلفـزيون العـراق  والشـباب يـسرقهـما
من الـفضــائيـات العــربيـة دون وازع
اخالقي أو امـانة إعالمـية.. اذا فقـناة
الشرقية ومبالكها العراقي جاءت لتسد
فـراغـًا كـبريًا خـاصـة ان العـراقـيني
يعـتمـدون يف احلـصــول علــى اخبـار
العراق من القنوات الفضـائية العربية

وخاصة اخلليجية..
وألجل ان تـنجح الـشــرقيـة يف كـسب
عـدد كبري من اجلمهور يف العراق عليها
ان تـنتقي االعـمال الـدراميـة بعنـاية
خاصـة ان هناك العـديد مـن املواضيع
احلـياتيـة اليت هي مبثـابة مـادة دمسة
لـكتاب املسـلسالت.. ونتمنـى ان تبتعد
عن إعـادة املسلـسالت اليت كانـت تنفذ
وتـنتج بتـوجيهـات صارمـة من وزارة
االعـالم.. فمسلـسل ذئاب اللـيل جبزئه
الثانـي الذي يعرض حـاليًا علـى شاشة
الشرقيـة ال يضيف أي جديـد فالفكرة
قـدميـة واالحـداث مكــررة ومسلـوقـة
والـسـينـاريــو غري مـتمـاسـك ومليء
بــالقفــزات غري املـربرة، واالداء يغـلب
عليه التـهريج حتـى يف املواقف اليت ال
حتتمل التهـريج.. اضافـة اىل ذلك فان
هذا املـسلسل يكـّرس اجلرميـة ويشجع
علــى ارتكــابهـا يف وقـت حنن بـأمـس
احلـاجــة فيه اىل االمــان واالستقـرار
واالبتعاد عن اجواء القتل واالختطاف
والـتفجريات اليت باتـت ظاهرة يـومية

يف الشارع العراقي..
ال ادري مــا هــو الـسـبب الــذي حــدا
بالقائـمني على قناة الشرقية اىل اعادة
هذا املسلسل بالـرغم من وجود وتوفر
مسلسالت عراقية كثرية استحوذت على
اهتـمام اجلمهـور وكان االجـدر ان يعاد

بثها...
أخـريًا نقول: ان مـسلسل )ذئـاب الليل(
حاول ان يقدم كل شيء مطاردة وحب
وأكشـن، فلم يقـدم شيئـًا يف النهـاية..
وحنن بـانتظـار جديـد الشـرقيـة من
االعمـال الدراميـة القريبـة من الواقع
العـراقي الـيت نشـاهدهـا  يومـيًا عـلى

الطبيعة بال رتوش أو متثيل..

حقـقت دبـي خالل العقــد املــاضي
قفزات هـائلة واجنـازات اقتصـادية
جعلت منها منوذجًا فريدًا من نوعه
يف اخلليج والعـامل العـربي، وصـارت
هـذه االمـارة مــدينـة مـستقـبليـة
تسـتقطب الـشركـات والكفـاءات من
خمتلف احنـاء العامل، ومتلك كل شيء
تقريبـًا اال التلفزيون.. كـان ينقصها
قنـاة فضـائيـة حبـجم طمـوحـاتهـا
وتـطلعــاتهـا ومبــستـوى صــورتهـا
والـتطـور الـذي حـققته يف اجملـاالت
واملـرافق املختلـفة... وقبل اكـثر من
اسبــوعني بـدأ مـوعـد االنـطالقـة
الـرمسيــة لتلفـزيـون دبـي يف حلته
اجلــديــدة.. فـفي مــؤمتــر صحـفي
حتدث املـدير التنفيذي ملؤسسة دبي
لالعالم يف مـدينـة دبي لالعالم عن
املالمح العـامـة للتلفـزيـون الـوليـد
حبـضـــور خنـبـــة مـن االعالمـيـني
والتلفـزيون اجلـديد مثـرة اشهر من
الـتحضري كـانت نقطـة انطالقه مع
صـدور مـرســوم حكــومي يف متـوز
املاضي يقضي بانشاء ))مؤسسة دبي
لالعالم(( اهلادفـة اىل حتسني وسائل
االعـالم املكـتــوبــة والــسـمعـيــة -
البـصريـة.. ولتحقيق هـذا الطـموح
خضـع التلفـزيـون الـرمسي القـائم
خلطـة تطـويـر مخـسيـة مبـا فيهـا
االستـوديوهـات اجلديـدة   اليت رمبا
تكـــون االكثــر تـطــورًا يف الـشــرق
االوسط وتضم غرفـة االخبار وفيها
تصور الـربامج احلوارية.. كما مشلت
محلــة التطـويـر الكـوادر الـبشـريـة

يف املشـهــد الفضــائي العــربي
سـتلفـت االنظـار بقــوة حضـورهـا
وعفـويتهـا امـام الكــامريا.. وهنـاك
أيضـًا برنامج خاص بالطبخ عنوانه
)سـر الـطبخـة( ويقــدم ضمن اطـار
فكـــاهـي مــشـــوق.. أمـــا الـربامج
الـثقافـية، فمـازالت قليلـة يف الدورة
الرباجمـية االوىل اليت تواكـب الثقافة
اجلديـدة لتلـفزيـون دبي... فهـناك
بـرنامج )جـواهر( اخلـاص بالـشعر
والـشعـراء ويقــدمه سيف الـسعـدي
وبـرنــامج آخــر بعنــوان )نلـتقي(
تـسـتـضـيف مـن خالله الـنــاقــدة
االعالمية البحرينية باروين حبيب
اعالم الـفكــر واالدب والــسـيــاســة
والشعر والفن والتـشكيل، عن اماكن
تـارخييـة وأثـريـة عـريقـة يف دبي..
وإضـافة اىل نشـرات االخبار العـربية
الثالثة يوميًا خيصص تلفزيون دبي
نشـرة لالخبـار احملليـة، كمـا تقـدم
الدورة الرباجميـة احدثت املسلسالت
العـربيـة والغـربيـة، وقـد ابـرمت
احملطـة عقـودًا مع شـركــات انتـاج
عـــربيــة وعـــامليــة متـنحهــا احلق
احلـصــري بعــرض مــا تنـتجـه من
االفـالم واملسلسالت سنـوات عدة مما
سـيجعلهـا حتتكـر حقـوق بث افالم
)وارنر( و)ديزني( على سبيل املثال،
اضافة اىل تسعني بـاملائة من الربامج
الـيت تنـتجهــا )مـــدينـــة االنتــاج
االعالمـي( يف مــصــــر، أي ان آلــــة
االنتــاج املـصـــري ستـــدور يف شكل
اساسي لـتلفزيـون دبي على حـساب

االسواق االخرى...

خالل بـرنامج )احالم( الذي تقدمه
املمثلـة البحـرينيـة زهرة عـرفات،
يقـصد الـربنامج مـواطنني عـربًا يف
حــــال عــــوز، وحيـــــاول حتقــيق

احالمهم..
وتعتمـدالربجمة على برامج االلعاب،
كربنـامج )قـّدهـا لـتتحـدى( الـذي
تقـدمه مـاريـان خالط، وبـرنـامج
)الليلـة مع معـتز( الـذي يسـتضيف
فيـه معتـز الـدمــرداش خنبــة من
الـشخـصيـات الفـنيـة والـسيـاسيـة
واالجتمـاعية املعـروفة يف اجواء من
الفكـاهة والتسلية واملرح.. وتستنفر
خنـبة من الـوجوه النـسائيـة الشـابة
لـــتقـــــديــم بــــــرامج فــنــيـــــة
منوعة..كربنامج )الفن واهله( الذي
يستضيف فيه الـرباعي ماريان عبد
اجمليـد ونور عـبد وراويـة حبيـصة

وسوزان عزة أهل الطرب والفن..
وتلفـت االنظـار يف الـدورة اجلـديـدة
الربامج اخلاصة بـالنساء وعامل املرأة
كربنــامج )اســرارهــا( وهـي جملــة
تلـفزيـونيـة تعنـى  بشـؤون املرأة..
تقدمها دينا عازار وتستضيف يف كل
حلقـــة جممــوعـــة من الــضيــوف
املتخصصني يف امور اجلمال والصحة
واالنــاقــة والـطـبخ وعـلم الـنفـس

واالجتماع..
وبـرنـامج )الـيك( الـذي يـطمح اىل
تقـــديـم فقـــرات وأبـــواب وزوايـــا
خمتلفـة علــى شكل جملـة مـرئيـة
يقـدمها الثنـائي: سوزان قـزي ودينا
أل شرف، واالخرية مـذيعة إمـاراتية

ميكـن االقـرتاب مـن احلـــدود الـيت
رمسـتهــا حمـطــة  LBCيف املــشهــد

الفضائي  العربي؟
امام هـذا التـحدي حيـاول تلفـزيون
دبي املـراهنة على التـوفيق للتوصل
اىل املعادلـة الصعبـة، جرأة وانفـتاح
وصـورة عصـريـة، ومـراهنـة علـى
بــرامج ختــاطب االسـرة، وتــرضي
خمـتلـف االذواق واالعمــار، ويف هــذا
الــسيـاق يـدرج بـرنــامج )املقـال(
احلواري الذي يقـدمه داود الشريان،
وبرنامج )قلم رصاص( الذي يطرح
فيه االعالمي املصري محدي قنديل
القضـايـا واملـواضـيع الشـائكـة علـى
الـصعيـد الـسيــاسي واالجـتمــاعي

واالدبي والفكري...
وينطبق  مبدأ احلرية املسؤولة على
الـربامج االجتمـاعيـة اجلديـدة اليت
تقدمها احملطة، مثل برنامج )حدث
وال حـرج( الذي تقـدمه لينـا صوان
وهـو بـرنـامج اجـتمــاعي حـواري
يفـتح النقــاس يف مسـائـل حسـاسـة
ويــشــرك اجلـمهــور املــوجــود يف
االستوديو مع ضيوف احللقة، اضافة
اىل اتـصــاالت املـشــاهـــدين، وهــذا
الربنامج حبسب  تلفزيون دبي يكسر
القيود من دون ان يتخطى منظومة
الـقيـم واملعـتقـــدات يف اجملتـمعــات

العربية..
وتتقــدم احملطـة حبــذر ايضـًا علـى
ارضيـة )تلفـزيون الـواقع( من دون
املخـاطرة باثـارة الفضائح، مـكتفية
بعـنصر التـشويق احلي واملبـاشر من

القضـايـا الـسـاخنـة مـن سيـاسيـة
واجتماعية وفكـرية؟ وماذا ستكون
حـدود احلـريـة املتـاحـة قيـاسـًا اىل
السقـف الزمـين الذي فـرضته قـناة
اجلزيرة؟ هل سـتكون املراهـنة على
اإلغـراء من خـالل برامج تـرفيهـية
وفنية واستعراضية تقدمها  مذيعات
حـسناوات ويف هذه احلال اىل أي مدى

واجهــزة االنتــاج الفـين وسيــاســة
الربجمة، مع تـطويـر نشـرة االخبار

العربية..
لكن ما هو اجلديد الذي تراهن عليه
احملطـة بصورتها املـستحدثة يف زمن
بـاتـت املنـافـسـة علـى اشـدهــا بني
الفضـائيـات العـربيـة؟ هل يـراهن
تلـفزيـون دبي عـلى اجلـرأة يف طرح

اعداد- سيف امحد

كاظم الساهر وأومسة التكريم 
على الفضائية التونسية

الفضـائيـة التـونسيـة احتفلـت بالفـنان كـاظم
السـاهر الـذي جرى تكـرميه من قبل الـرئيس
التـونـسـي زين العـابـديـن بن علـي ملنــاسبـة
االحتفـال بـاليـوم الـوطـين للثقـافــة لتكـريم
املبـدعني من رجـال الثـقافـة والفكـر والفـنون

واالعالم.
كمـا ورد يف كلمة الـرئيس التـونسي فـان الفنان
الكـبري ُكــرِّم جلهـــوده املتـميــزة يف الـنهــوض
بــاالغنيـة العـربيـة والـعمل علـى تطـويـرهـا
ونشـرها، وإكبـارًا ملسريته الفـنية وإسهـاماته يف
تكـريـس الفن خلـدمـة القضـايـا االجتمـاعيـة
واالنـسانيـة.. احلفل حضره عـدد كبري من اهل
الثقـافــة والفنـون واالعالم والـوزراء والنـواب
وممثلي االحـزاب السـياسيـة ورؤساء املنـظمات

الـوطنيـة. وقـد عقـد كـاظـم السـاهـر مـؤمتـرًا
صحفيًا وذلك قبل حفله اخلريي لصاحل مجيعية

بسمة للمعوقني..
وأخر أخبار السـاهر تقول: انه سيشارك فنانني
من دول العــامل يف االلبـوم الــرمســي الوملـبيـاد
اثينـا 2004، ويطـرح يـوم العـاشـر من شهـر آب
القـادم، وحيتـوي االلبـوم علــى أغنيـة )نـريـد
السالم( الـيت جتمع بني كـاظم الـساهـر واملغين
االمـريكـي ليين كـرافتـز، حيث يقـدم السـاهر
مقـطعًا عربـيًا كتبه بـنفسه، واعتربت الـشركة
ان هذه االغنية اقـوى عمل يف االلبوم وذلك عن
طـريق استفـتاء قـامت به مـؤخرًا، ويـعود ريع
االلبـوم لـالعمــال اخلرييـة لـصــاحل منـظمـة

اليونيسيف..

هل فشل القائمون على االعالم يف
الــوطن العــربي يف تقـديـم قنـاة
جتـذب الطفل العربـي وتساعد يف

تنشئته بشكل صحي؟..
عــشـــرات القـنــوات الـيت تهـتـم
بـالـسيـاسـة واملنـوعـات والغنـاء
وشتـى اجملـاالت، وثـالث قنـوات
لالطفـال هي )أرتينـز( و)سبيس
تـون( و)الـنيل لالســرة والطفل(
مل تـنجح يف ربط االطفـال بها، او
االهتمام بـافكارهم وطمـوحاتهم
ليجـدوا انفـسهـم يف أي منهـا ومـا
تقــدمه من بـرامج وهل الـطفل
العــربي يف حــاجــة ملــزيــد من
القنـوات اذا كان هـذا هو مـستوى
مـا يقدم لـه؟ وملاذا يفـر االطفال

من قنواتهم القائمة بالفعل؟

ملاذا يعزف االطفال عن مشاهدة قنواتهم...؟
الكارتون باعـتبارها احد االشكال
احملـببــة لالطفــال، لكـن لالسف
كلها مـستمـدة من بيئـة غريـبة
وحنن حنتـاج اىل إنتـاج الكـارتون

املعّبر عن الطفل العربي..
كـمــا يـنقـصـنــا ايـضــًا وجــود
اسرتاتـيجيــة اعالميــة لقنـوات
االطفال وان ننتج للطفل ما يشبع
حـاجاته االجـتماعـية والنفـسية
ويعـرب عنه ويـسـاهـم يف تنـميـة

قدراته..
إذَا ال بــد ان يــدخل الـتخـطيـط
العـلمي يف العمل بقنـوات االطفال
وال يرتك املــوضــوع جملــرد ملء
سـاعات الـبث بأي شـيء ثم نقول

لدينا قنوات أ طفال..

هي شخـصية حمبطة تـشعر بانها
يف درجــــة اقل مـن زمـيـالتهـــا
وتتعــامل مع االطفـال بـدون أي
إدراك منهـا مبتـطلبـات املـرحلـة

العمرية اليت مير بها الطفل..
إضافة اىل ذلك فـان اسباب إخفاق
قنوات االطفال العربية واليت هي
نــادرة جــدًا انهــا يف معـظـمهــا
تتقـمص دور اآلبـاء واالمهـات يف
الـنصح واالرشـاد كمـا تفتقـر اىل
التشويق يعد وتدور بشكل منطي
وإيقـاع بطيء، كـما انهـا ال حتوي
الـتنـّوع الــذي حيتـاجه الـطفل،
فاملفـروض قبل ان ننتج لـلصغار
ان نـــدرس اواًل خــصـــائــصهـم
النفـسيـة واالجتمـاعيـة، فـمثاًل
مجـيع القنوات تعتـمد على افالم

ويبـدو ان االسـرة هي الـسـبب يف
عـزوف االطفــال عن مـشـاهـدة
قنـواتهم.. فالـطفل حيتاج اىل من
يقوده  ويـوجهه ملشاهـدة قنواته
فـإذا مل تهتم االسـرة بذلـك فمن
املـؤكد انه لن يتـابع هذه القنوات
وهــذا اكرب ضـرر للـطفل وسـبب
رئيس ملتابعة الطفل قنوات اخرى

ال متت ملرحلته العمرية..
واملـالحظ ان الكـثري من االطفـال
العــرب ُيقـِبلــون علـــى قنــوات
االطفـــال الغــربـيــة، الن هــذه
القنــوات تعرتف بـاحـتيـاجـات
االطفـال وختــاطبهـم مبـاشـرة..
وتــــدرس كل مـــا يـتـعلـق بهـم
وتقدمه يف شـكل جيد، أما قنوات
االطفال الـعربيـة فاملـذيعة فـيها

ما زال برنامج سوبر ستار2 الذي
يبث علـى قناة املستقبل يستحوذ
علـى اهتمام املـشاهديـن عندنا يف
العـراق... خاصـة وان اثنتني من
العـراقيـات شـاركتـا فـيه لكن مل

حيالفهن النجاح..
وعنـدمـا بـدأ )سـوبــر ستـار1(
استبشر الكثريون خريًا فالربنامج
هـــو االول مـن نـــوعه حـيـنهـــا
استـطاع ان يـوحد أبـناء الـوطن
العــربي وان يفـسح اجملـال امـام
اهلـواة مـن أي قطـر عــربي لـكي
يأخـذوا فرصتهـم.. وعندمـا بدأ
سـوبــر ستــار2 اعتـرب البـعض ان
الدورة الثـانية ستكـون اقوى من
االوىل مـن ناحية  افـساح اجملال يف
املـشـاركـة لعـدد كبـري من اهلـواة
اصحاب االصوات املتميزة، وكانت
بني هــؤالء جممــوعــة ممتــازة
وصلت اىل مـرحلـة النهـائيـات..
واذا كــــان الـربنــــامـج يف دورته
الثـانيـة مل حيصـد بعـد اجلنـون
اجلمـاهريي الـذي طبع املـرحلـة

سوبر ستار 2 .. أصوات مميزة بقوتها وعذوبتها
الثـالثـة نسـبة مـشاهـدة عالـية،
اضـافة اىل االنتقادات الكثرية اليت
مل تصغ االدارة اليها واليت وجهت
اىل مالبـس املـشـرتكني فـأمـا ان
تكـون غري مناسـبة لشخـصياتهم
وإمـا تـظهــر عيـوبــًا من املـمكن
اخفاؤهـا..خرج يف احللقة الثانية
من مرحلة التصفيات الثالثة كل
من رنـني الشعـار وزاهي صفيـة،
ويف وقـت اعـتـرب الـكـثـريون ان
املــشـرتكـني يــسـتحقــان الفــوز
بـاللقب، شككـوا بصدقيـة عملية
الـتــصـــويــت.. علـمـــًا ان ادارة
املــسـتقـبل حــاولـت يف الــدورة
الثــانيـة تـصحـيح اللـغط الـذي
افــرزه اجلــزء االول والــرد علــى
تـشكيك اجلمهور بألـية التصويت
وانعدام الـثقة بـالتقنـية املتـعبة
وفـاعليتـها، فـاستقـدمت شـركة
خاصـة غري حكومـية للمـراقبة،
اال ان اجلمهــور لن يكـون راضيـًا
فاالصـوات مجيعـًا ممتـازة والكل

يستحق الفوز..

هلم النجـاح.. كمـا أفرز الـربنامج
جمـموعـة من اهلـواة من اصـحاب
االصـــوات املـمـيـــزة بقـــوتهـــا
وعـذوبتها، فبعـد ان طغت أغاني
ورقصــات الفيـديــو كليـب اليت
افسـدت أذواقنا الفنيـة- خصوصًا
اذواق جيل الشباب- عدنا نستمتع
بالصوت واالداء والكلمة واللحن..

ومــن بــني اعـــضـــــاء جلــنـــــة
التحـكيم..الفـنانـة فاديـة طنب
الـيت تعـــد من ابــرز الـعنــاصــر
االجيــابيـة الـيت طبـعت الـدورة
الثــانيــة من سـوبــر ستــار عرب
ثقــافتهـا املـوسـيقيـة العــاليـة
وحكـمتهـا ومـدى قـدرتهـا علـى
تنبيه املـشاهـد اىل مواطـن القوة
الـيت متيــز كل مـشـارك.. ولـكن
بــرغم االجيــابيـات الـيت رافقت
سـوبـر ستـار2 فـانـه محل ايضـًا
نقاطـًا سلبية منها: يبدو ان ادارة
قناة املستقبل ليـست راضية بعد
عـن النجاح اجلمـاهريي للربنامج،
علمـًا انه بـدأ يسجل يف مـرحلته

النـهائـية مـن الدورة االوىل، فـانه
اسـتطـاع ان حيـافظ علـى متيـزه
وتـصنـيفه كعالمـة فـارقــة بني
بــرامج اهلــواة الكـثرية يف عــامل
الغنــاء العــربي... فقـد حـافـظ
الربنـامج ضمن منهجـه العام على
تقـديم االغـاني الـطربـية، فـكان
شاهـدًا على ان اجلمهور مّل أغاني
اللـون واحلـركـة وبقـي متمـسكـًا
بأغانـي الكلمة واللحن اليت محلها
الفن القـديم االصيل، هـذا فضاًل
عـن كونه ساعد اهلـواة على الغناء
بـاحرتاف اكـرب حيـنمـا فـرض يف
املرحلـة الثالثـة فرقة مـوسيقية
مكتملة العناصر.. كما ان العالمة
االبرز الـيت تسجل للربنامج كانت
لـرتكيــزه علــى اخـتيــار اهلــواة
لالغـانـي اليت سيقـدمـونهـا، ممـا
يعكس مدى ذكائهم  يف اختيار ما
يظهـر قدراتهـم الصوتيـة، فيأتي
أداؤهـم اكثـر صـدقـًا وميهـد هلم
الطـريق ملـعرفـة انتقـاء اعمـاهلم
اخلـاصة يف املسـتقبل يف حال كتب

أخبار الفضائيات

املـطربـة اللبنـانيـة أمل حـجازي
أكـــدت يف حلقــة مـن بــرنــامج
)للنساء فقط( على قناة  اجلزيرة
دارت حول املرأة يف الفيديو كليب
ان جنـاح اغـنيـتهــا )عيـنك( مع
الـشاب اجلـزائري فـوديل يعود يف

امل حجازي يف قناة اجلزيرة
املقـام االول اىل الـفيـديــو كلـيب
الذي ساهم كثريًا يف تسويقها رغم
ان االلبوم كـان له فرتة يف الـسوق،
ولـذلك فالفيديـو كليب مهم جدًا
لالغـنـيــة خــاصـــة مع وجــود

الفضائيات املختلفة..

املـطربـة أنوشكـا داعبت مقـدمة
بـرنامج املـسابـقات )ستـاركلوب(
علـى فنـاة  )نيـوتـي يف( عنـدمـا
سألتهـا عن مسريتها الفنـية قائلة
ان كلمـة )مسرية( تعين انها تعمل
يف الفن منـذ 60 عامـًا، بينمـا هي
تـعتـرب نفـسهــا يف اول الـطــريق،
فـدخـوهلـا جمـال الغنـاء كـان عن
طـريق اعالن عن مـسابقـة وكان

ذلك هو جواز مرورها.

مسرية أنوشكا

املطـربـة رويـدا صـرحـت لقنـاة
)جنـوم( بـأن امجــالي عـدد  زوار
مـوقعهـا علــى شبكـة االنرتنـيت
وصل اىل 20000 زائـر بعـد صـدور
البومها االول مؤخرًا، رويدا كانت
خـرجـت من املـرحلــة النهـائيـة
لـسبـاق سـوبـر ستـار يف مـرحلته

االوىل امام ديانا كرزون.

رويدا واالنرتنيت


