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«ميديا ليكس»...
دليلك إلى إعالم بديل!
زينب حاوي

صورة
وخبر

ّ
فـي ليلـة صاخبـة جذبـت جمهـورًا غلـب عليـه الشـباب ،افتتـح المغنـي
الجمايكـي األصل شـون بول ( 1973ـــ الصورة) ،أمس اإلثنيـن «مهرجانات
بيبلـوس الدوليـة» لهـذا العـام فـي اسـتعراض اجتمـع فيـه الغنـاء
كالعـادة باللوحـات الراقصـة والمؤثـرات الضوئيـة .الفنـان الشـاب الـذي
اتسـعت شـهرته كثيـرًا مـع أغنيـة  Get Busyقبـل حوالـي  12عامـا،
شـارك نجـوم البـوب الغربـي البارزيـن فـي «هيتـات» علـى شـاكلة cheap
 thrillsمـع األسـترالية «سـيا» التـي حضـرت إلـى جبيـل العـام الماضـي ،و
 baby boyمـع بيونسـيه ،و slow windمـع آر .كيلي وآيكون .الموعد
المقبـل مـع المهرجانـات غـدًا فـي «بيـت الديـن» ،حيـث يأخذنـا جـوردي
سـافال فـي رحلـة علـى خطـى ابـن بطوطـة.

أنجيليك كيدجو
تنتظركم في  16تموز
بعدما كان معلنًا عن حفلة الديفا
األفريقية أنجيليك كيدجو (1960
ـ الصورة) في  15تموز (يوليو)
الحالي ضمن فعاليات الدورة 61
من «مهرجانات بعلبك الدولية»،
أعلنت لجنة املهرجان العريق الذي
يجري في «مدينة الشمس» بني
 7تموز و 15آب (أغسطس) املقبل
تقديم املوعد إلى اليوم التالي.
صحيح ّأن هذه األمسية ّ
املميزة
تندرج ضمن املوسيقى األفريقية،
ّ
لكنها بالتأكيد لن تخلو من الجاز
ّ
والبلوز واإليقاعات الالتينية ،ألن
صاحبة ألبوم ( Prettyعام )1981
ّ
ستقدم تحية إلى نينا سيمون،
وسيليا كروز ،وميريام ماكيبا.
حفلة أنجيليك كيدجو :األحد  16تموز
ً
مساء ـ أدراج «معبد
ـ الساعة الثامنة
باخوس» في «قلعة بعلبك» (البقاع).
لالستعالم03/999666 :

ف ــي ال ـحــدي ـقــة الـخـلـفـيــة ال ـت ــي يـقـبــع فـيـهــا إع ــام
غــربــي مختلف ،غير مــوجــه ،وخ ــارج منظومة الـ
 Mainstream mediaالتي تمثل وسائل إعالمية
تعكس عادة آراء وتيارات فكرية ّ
موحدة ،وتغيب
عنها قــراءات من زوايــا أخــرى قد تفيد املشاهد،
ينطلق برنامج «ميديا ليكس» (إعداد مروة حيدر،
حسني السموري (تقديمًا أيضًا) -إخــراج رضا
أشـمــر) الليلة على «امل ـنــار» .يطل البرنامج على
اإلعــام العاملي «املــوازي» الــذي يغيب عن التداول
ويبدو بعيدًا عن مراكز التأثير كوسائل اإلعالم
الهندية والباكستانية ،ويضم اتجاهات سياسية
مختلفة عـ ّـمــا ي ـ ّ
ـروج فــي وســائــل اإلع ــام الغربية
الرئيسة.
صاحبة الفكرة ومديرة تحرير القسم الفرنسي
ف ــي مــوقــع «املـ ـن ــار» اإلل ـك ـتــرونــي لـيـلــى م ــزب ــودي،
تـشــرح فــي حــديــث إلــى «األخ ـب ــار» ،عــن البرنامج
الجديد الــذي سيضيء على ق ــراءات ومعالجات
إع ــام ـي ــة ،ذات ع ــاق ــة م ـب ــاش ــرة ب ـم ـلــف ال ـشــرق
األوس ــط ،بخاصة الـعــراق وســوريــا ولـبـنــان .كما
ّ
س ـي ـضــيء ع ـلــى بــاح ـثــن وك ــت ــاب وصـحــافـيــن
استقصائيني ،بهدف إعادة وضع هذه املواد بني
أيــدي املشاهدين ،لالطالع عليها واإلف ــادة منها،
في موازاة ما تبثه امليديا الرئيسية الغربية.
إلى جانب ذلــك ،سيحضر «الحراك الصهيوني»
ـ ـ كـمــا وصـفـتــه م ــزب ــودي ـ ـ بشكل ثــابــت فــي كل
حلقة أسبوعية ،مع إطاللة على عمل الصهيونية
العاملية .فــي حلقة الليلة ،يضيء البرنامج على
دور الصهيونية فــي بريطانيا ،وتــأثـيــرهــا على
الذهنية السياسية البريطانية .هذه الفقرة الثابتة
سيرافقها في الحلقة ( 30دقيقة) ،ملف إعالمي
نقدي يتناول «الـحــرب اإلعــامـيــة على ســوريــا»،
ّ
ضـمــن  12دقـيـقــة .سيحضر ه ــذا املـلــف ويفند
ه ــذه ال ـح ــرب عـبــر مـجـمــوعــة ت ـقــاريــر ومـقــابــات
ّ
واس ـت ـطــاع آلراء ك ــت ــاب وبــاح ـثــن ،سـيــوجـهــون
أصابع االتهام للواليات املتحدة التي دارت وتدير

الفلسفة العربية تخسر موسى وهبة
«خسارة فادحة للفكر العقالني
في مواجهة الفكر الظالمي
والظالميني» .بهذه الكلمات
وصف «االتحاد الفلسفي
ّ
العربي» أمس رحيل املفكر
والباحث واألكاديمي اللبناني
موسى وهبة (الصورة) الذي
انطفأ في صباح اليوم نفسه عن
 76عامًا بعد صراع طويل مع
املرض ،تاركًا «مؤلفات أصيلة
راقية تفخر بها املكتبة الفلسفية
العربية» وفق ما جاء في بيان
االتحاد.
ولد وهبة في قرية الشيخ طابا
العكارية (شمال لبنان) في
عام  .1941حصل على دكتوراه
الدولة في اآلداب من «جامعة
السوربون» في باريس عام .1974
عمل أستاذًا للفلسفة الحديثة
ّ
العامة
واملعاصرة والفلسفة
وامليتافيزيقا في «الجامعة
ّ
اللبنانية» منذ حصوله على

الدكتوراه حتى عام .2005
وبني عامي  1996و ،1997أسس
ملحق «نهار الكتب» الصادر
عن مؤسسة «النهار» وترأس
تحريره ،ليشارك الحقًا في
تأسيس «اللقاء الفلسفي»
ّ
ّ
و«مجلة فلسفة» .علمًا أنه
كان عضوًا في لجنة الفلسفة
ّ
ّ
ّ
العربية
االستشارية في «املنظمة
للترجمة» (بني  2001و.)2007
أما على صعيد الترجمة ،فقد
نقل إلى لغة الضاد مؤلفات
لكانط ،ونيتشه ،وهوسرل
وهايدغر ،فيما أنجز الكثير من
املقاالت
الفلسفية.
تقام الصالة اليوم عند الساعة
العاشرة صباحًا في كنيسة «مار
نقوال» في األشرفية (بيروت) ،ثم
ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه في
عكار حيث يوارى الثرى.

ّ
مقدم البرنامج حسين ّ
السموري

هذه الحرب اإلعالمية.
«ميديا ليكس» ،الذي سيواكب امللفات السياسية
واإلعــام ـيــة اآلن ـي ــة ،لـكــن بـنـظــرة نـقــديــة ّ
ومعمقة
أك ـثــر ،لــن يـلـتــزم بـفـقــرات م ـحــددة فــي كــل حلقة،
بــل ستتأرجح املعالجات بــن ملف وأكـثــر .حتى
ً
ّ
إنــه سيخرج من أســوار السياسة ليالمس مثال
ملفًا فنيًا هامًا كالسينما في هوليوود ،وتفنيد
كواليس عملها .كــذلــك ،سيحضر ملف التهديد
األميركي للنظام الـســوري ،على خلفية الهجوم
الكيميائي ،إلى جانب مواد نقدية إعالمية أخرى
كاألزمة الخليجية وتعيني محمد بن سلمان وليًا
للعهد السعودي ،وكشف أسرار موثقة باملصادر
واألدلة.
إذًا ،بـعــد ط ــول انـتـظــار وتـحـضـيــر ،تـطــل الحلقة
األولــى من «ميديا ليكس» ،على شاشة «املنار»،
لتكمل زواي ــا إعالمية وسياسيةُ ،ت ّ
غيب بشكل
مقصود عــن عــن ال ـقــارئ أو املـشــاهــد .بـقــراءاتــه
النقدية اإلعالمية والسياسية ،سيشكل «ميديا
ليكس» باقي قطع «البازل» التي ستساعد املتلقي
حتمًا في تركيب املشهدية املعرفية عن اإلعــام
العاملي بشكل أفضل.
الحلقة األول ــى مــن «ميديا ليكس» :الليلة
 22:30على شاشة «املنار»

