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ثقافة وناس

ثقافة وناس
رادار

موسيقى

ّ
ّ
ّ
«الحرة» حلت أزمة الهوية ...بالجنس و «التطرف»

ماذا في «مشاع» زياد الرحباني؟

بشير صفير
منذ بضعة أســابـيــع ،انتشر تسجيل
ب ـع ـن ــوان «م ـ ـشـ ــاع» ،وقـ ــد ت ــم تــوزي ـعــه
مـقــابــل مبلغ زهـيــد فــي أمـسـيــات عــدة
أحياها الفنان زياد الرحباني أخيرًا.
عـ ـل ــى ال ـ ـغـ ــاف «الب تـ ـ ـ ــوب» وخ ـل ـفــه
شـخــص مـجـهــول لـلــداللــة عـلــى العمل
ّ
السري ضد امللكية الفكرية وقرصنة
امل ـشــاعــات اإلب ــداع ـي ــة .كـلـمــة «م ـشــاع»

َ
قسمين
ينقسم التسجيل إلى
يحتويان على موسيقى وأغنيات
من الريبرتوار الغربي وأعمال
خاصة معروفة لكن غير منشورة

الصوتي ،قررنا تقديم هذه املعلومات
ملن يهمه األمر.
ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،ي ـج ــب اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن
الشكل العام لـ«مشاع» يشبه أي سهرة
مع/عند زيــاد .فالذين حظوا بجلسة
خاصة معه ،يعرفون ذلك :بعد السالم،
يبدأ اللقاء بتسجيل استوديو لعمل
لزياد غير منشور أو باسكتش قديم،
متداول أو ال ،ثم بأغنية أو موسيقى
من هذا الريبرتوار أو ذاك ،أو بتسجيل
حــي مــن أمـسـيــة قـ ّـدمـهــا مــع فــرقـتــه في
السنوات األخيرة .املوسيقى ال تتوقف
في منزل زيــاد ،أو تتوقف نهائيًا في
األوق ـ ــات الـعـصـيـبــة ،كـتـلــك ال ـتــي مـ ّـرت
عليه بــن خــريــف  2015وربـيــع ،2018
ّ
حيث بقيت املـعــدات الصوتية مغلفة
بــال ـنــاي ـلــون (إث ـ ــر االن ـت ـق ــال إلـ ــى شقة

أخ ـ ـ ــرى) ك ــل ت ـل ــك املـ ـ ــدة ال ــزم ـن ـي ــة ،فــي
محزن للغاية.
مشهد
ٍ
ً
م ـ ـ ـ ــاذا ف ـ ــي «مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاع»؟ أوال ،ي ـن ـق ـســم
ال ـت ـس ـج ـيــل إلـ ــى ق ـس ـ َـم ــن (،)tracks 2
ي ـح ـتــويــان ع ـلــى مــوس ـي ـقــى وأغ ـن ـيــات
مـ ــن ال ــريـ ـب ــرت ــوار الـ ـغ ــرب ــي بـنـسـخـهــا
األصلية (أي من مكتبة زياد الرحباني
املوسيقية) أو بأداء ّ
حي لزياد وفرقته،
باإلضافة إلــى أعمال خاصة معروفة
ل ـك ــن غ ـي ــر م ـن ـش ــورة واس ـك ـت ـش ــات أو
مونولوغات إذاعـيــة ،بعضها منتشر
وبـعـضـهــا اآلخـ ــر ت ــم ب ـثــه قــدي ـمــا على
اإلذاعة فقط .سنعتمد في هذا التبويب
ذكر اسم العمل ومؤديه ،باإلضافة إلى
إسم زياد الرحباني حيث تحمل املادة
توقيعه.
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ع ـلــى ال ـت ــال ــي Cajun Moon :بـصــوت
رانـ ـ ـ ــدي ك ـ ـ ــراوف ـ ـ ــوردSmooth Talk ،
بـ ـص ــوت إي ـف ـل ــن ت ـش ــام ـب ــاي ــن ك ـي ـنــغ،
«صـمــدوا وغلبوا» (زي ــاد الرحباني)
مـ ــن ت ـ ّس ـج ـيــل ح ـ ـ ّـي ( )2014ب ـصــوت
ري ــم ب ــن ــا وح ـ ــازم ش ــاه ــن ،مـجـمــوعــة
م ــن االس ـك ـت ـشــات اإلذاعـ ـي ــة املـنـشــورة
وغـيــر امل ـنـشــورة مــن بــرنــامــج «العقل
زينة» (زيــاد الرحباني)Wayfaring ،
 Strangerبـ ـص ــوت إيـ ـف ــا ك ــاس ـي ــدي،
دعاية ملاركة زبــدة (زيــاد الرحباني)،
 O Grande Amorم ـ ـ ــن ت ـس ـج ـي ــل
حـ ــي لـ ــزيـ ــاد وف ــرقـ ـت ــه وي ــؤديـ ـه ــا آف ــو
توتنجيان« ،صمدوا وغلبوا» (إعادة
أولى للتسجيل ذاته)Fly Me To The ،
 Moonبصوت آملا كوغان.

أس ــاس ــا ه ــي األرض ال ـت ــي ال مـلـكـيــة
ل ـهــا ،أي ك ـمــا كــانــت ف ــي ال ـب ــدء ،وكـمــا
س ـعــت امل ــارك ـس ـي ــة إلـ ــى إع ــادت ـه ــا إلــى
األصـ ــل ع ـبــر إل ـغ ــاء املـلـكـيــة ال ـخــاصــة.
عـلــى ال ـغــاف الخلفي حـسـنــاء مثيرة
ّ
وجدية ،تعزف ساكسوفون والصورة
ب ــاألس ــود واألب ـ ـيـ ــض .ال ي ــوج ــد على
العلبة أي عبارة أو اسم أو عنوان عمل
أو م ـع ـلــومــات ع ــن إن ـت ــاج وت ــوزي ــع…
إلـ ـ ـ ـ ــخ .ف ـ ـقـ ــط كـ ـلـ ـم ــة «م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاع» .إنـ ـه ــا
م ـخ ـتــارات ( )compilationموسيقية
وغنائية وإذاعية ساخرة من توليف
زي ــاد الــرحـبــانــي ،والـلــوغــو ه ــذا سبق
ُ
واست ُخدم في تسجيل أغنية «خلص»
الذي ن ِشر على يوتيوب أخيرًا.
مـ ــوضـ ــوع املـ ـق ــال ــة لـ ـي ــس نـ ـق ــدي ــا ،بــل
ّ
يتناول فقط الشق املتعلق بمحتوى
ال ـت ـس ـج ـيــات وم ــام ــح ه ــذا اإلصـ ــدار
غـيــر الــرس ـمــي .فـغــالـبـيــة األش ـخ ــاص،
عندما يسمعون مقطوعة موسيقية
أو أغنية ال يعرفونها ،لديهم فضول
االط ـ ــاع ع ـلــى امل ـع ـلــومــات األســاس ـيــة
ال ـت ــي ت ـخـ ّـص ـهــا ،أي ،بـشـكــل أســاســي
ع ـنــوان الـعـمــل وصــاح ـبــه ّ(مــؤل ـفــه و/
أو م ـ ـ ّ
ـؤدي ـ ــه) .ب ــال ـت ــال ــي ،وملـ ـ ــا ل ــم يـكــن
«مشاع» يحتوي على الئحة بمحتواه
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على التالي:
إعالن «أبًا عن ّ
جد» (زياد الرحباني)،
 The Man I Loveم ــن تـسـجـيــل حـ ّـي
ل ــزي ــاد وف ــرق ـت ــه وت ــؤدي ـه ــا األم ـيــرك ـيــة
سـيـنــدا رامـ ـس ــور ،تـسـجـيــل اسـتــوديــو
غـ ـي ــر مـ ـنـ ـش ــور ل ـ ــ«أب ـ ــو ع ـ ـلـ ــي» (زي ـ ــاد
ال ــرحـ ـب ــان ــي) ،اس ـك ـتــش إذاع ـ ــي (زيـ ــاد
ال ـ ــرح ـ ـب ـ ــان ـ ــي)« ،صـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدوا وغ ـ ـل ـ ـبـ ــوا»
(إعـ ــادة ثــانـيــة للتسجيل ذاتـ ــه)This ،
 Masqueradeبصوت جــورج بنسون،
دعــاي ــة ألح ــد م ـخ ــازن الـتـمــويــن (زي ــاد
الرحباني) ،موسيقى  Spiralتؤديها
فرقة .The Crusaders
إذًا ،ه ــذا هــو مـحـتــوى «م ـش ــاع» ،فأين
تكمن أهميته ،لناحية أعمال زياد؟ إذا
استثنينا أغـنـيــة «ص ـمــدوا وغـلـبـ ّـوا»،
ب ـمــا أن الـتـسـجـيــل ال ـ ـ ــوارد ه ـنــا بــثـتــه
«ص ـ ـ ــوت الـ ـشـ ـع ــب» أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،تـنـحـصــر
املفاجأة بإعالن «تلفزيون لبنان» وهو
من أجمل اإلعالنات في تاريخ التلفزة
امل ـح ـل ـي ــة (ت ـن ـف ـي ـذًا وإخ ـ ــراج ـ ــا ون ـصــا
ومــوس ـي ـقــى) .ل ــم ت ـتــوافــر ه ــذه املـ ــادة،
كـعـمــل مــوسـيـقــي /غ ـنــائــي ،بتسجيل
نظيف منذ سمعناها من خالل الشاشة
الــوطـنـيــة فــي الـتـسـعـيـنـيــات .النسخة
ال ـتــي يـنـشــرهــا زي ــاد هـنــا هــي نفسها
امل ـس ـت ـخ ــدم ــة لـ ــإعـ ــان ،ل ـك ــن تـخـتـلــف
ً
عنها قليال ،فهي أقصر (ينقص هنا
ّ
املصورة)
الجزء األوســط في النسخة
ويـغـيــب عـنـهــا الـبـيــانــو كـلـيــا (وكــذلــك
ّ
املقدمة الكالسيكية) .املفاجأة الثانية
هــي تسجيل اسـتــوديــو غـيــر منشور،
ٌ
ملوسيقى «أبــو علي» .تسجيل ُيسمع
م ـن ــه م ـق ــاط ــع خـ ــال ب ــرن ــام ــج «ال ـع ـقــل
ً
زي ـنــة» ،نسمعه فــي «م ـشــاع» كــامــا…
أم ـ ــا الـ ــدقـ ــة فـ ــي االنـ ـتـ ـق ــال مـ ــن مـحـطــة
ألخـ ـ ــرى (بـ ـم ــا أن األع ـ ـمـ ــال مــوصــولــة
بـعـضـهــا بـبـعــض ف ــي ال ـق ـسـ َـمــن ال ــذي
يتألف منهما اإلصدار) فتؤكد الجهد
ال ــذي وض ـعــه زي ــاد ف ــي ه ــذا الـجــانــب،
والـ ــذائ ـ ـقـ ــة ال ـع ــال ـي ــة فـ ــي دم ـ ــج أع ـم ــال
متباعدة إلى هذا الحد… وقريبة كلها
من القلب.

zoom

«أطفال باخ» وصلوا إلى بيروت
لن أو نــادرًا ما تجد أح ـدًا ال يسمع إال
موسيقيًا واحـدًا ،في أي نمط كان .في
املــوس ـي ـقــى الـكــاسـيـكـيــة ،م ــن الـشــائــع
أن ت ـجــد أن ــاس ــا (مـ ـت ـ ّ
ـذوق ــو مــوسـيـقــى
أو ع ــازف ــون م ـ ّن ـفــردون أو مـجـمــوعــات
موسيقية) يفضلون حقبة على سواها
من الحقبات أو مؤلفًا على سواه .هناك
اس ـت ـث ـنــاء واح ـ ــد :بـ ــاخ .م ــن ال ــرائ ــج أن
تصادف من ال يسمعون ســوى أعمال
ه ــذا امل ــؤل ــف ًأو م ــن ال ي ـعــزفــون غـيــره.
واألكثر غرابة في مسألة العالقة بباخ
هو أن اإلعجاب الشديد به قد يصيب
شعوبًا كاملة ،كالبرازيليني .بــاخ هو
حالة خاصة في البرازيل .ال أحد يتمتع
ب ــال ـش ـه ــرة الـ ـت ــي ي ـح ـظــى ب ـه ــا ال ــرج ــل
هناك .هذا اإلعجاب قد يصيب مؤلفني،
م ـثــل كـبـيــرهــم ف ــي الـ ـب ــرازي ــل ،هــايـتــور
ّ
فيل لــوبــوس الــذي اشتهر بمجموعة
مــن املــؤلـفــات التي تجمع أسـلــوب باخ
باملوسيقى البرازيلية ،أو موسيقيني
مثل ع ــازف الـبـيــانــو ،مــوضــوع املقالة،
ج ــواو كــارلــوس مــارتـيـنــز ( .)1940في
إي ــران أيـضــا ،يشكل بــاخ حــالــة خاصة
(بـ ــن ع ــازف ــي ال ـب ـيــان ــو تـ ـح ــديـ ـدًا) .فــي
أملانيا ،وهــذا بلده« ،خـ ّـدامــه» كثيرون،
كما في البلدان األوروبية األخرى (من
هيلموت فالخا إلى كارل ريشتر ومن
سوزانا روجيتسكوفا إلى جون إليوت
غ ـ ــاردن ـ ــر) .ف ــي الـ ـي ــاب ــان ،اس ــأل ــوا عـنــه
مــاســاكــي س ــوزوك ــي .فــي عــالــم ال ـجــاز،
ّ
ً
يحل أوال في التأثير واملقاربة الجازية
لـلــريـبــرتــوار الـكــاسـيـكــي .فــي فــرنـســا،
بنى جاك لوسييه مجده على أداء باخ

ُم َع ّدًا لتريو جــاز .في كندا ،دخل غالن
غــولــد عــاملــه وع ـلــق فـيــه أرب ـع ــن سـنــة.
كــذلــك حـصــل ف ــي روس ـي ــا م ــع تــاتـيــانــا
نـ ـق ــواليـ ـيـ ـف ــا .كـ ــم ت ـخ ـت ـل ــف إي ـ ـ ـ ــران عــن
البرازيل! واليابان عن روسيا! وأملانيا
عن كندا! فكيف يجمعنا باخ؟ هل هي
«موضوعية» موسيقاه؟ ربما ،لكن كل
مؤلفي حقبة الباروك كانوا هكذا .هل
هي روحانيته العالية؟ ممكن .لكن كل
مــن سبقوه وبـعــض مــن لحقوه كانوا
هكذا .هل هو املنسوب العالي من علم
الرياضيات في مؤلفاته؟ احتمال وارد.
لكن ال إيانيس كزيناكيس وال ستيف
رايش وال غيرهما استطاع إحداث هذه
ال ـخــروقــات فــي الـجـغــرافـيــا واالثـنـيــات
عند
واألنماط .األرجح أن الجواب ليس ّ
بــاخ حتى ،بل هو سـ ّـر أكبر منه ومنا.
ٌّ
سر من أسرار الكون والجمال.
فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة ،بــرز «مهرجان
األف ــام الـبــرازيـلـيــة» فــي لـبـنــان (راج ــع
األخـبــار عــدد  .)2018/8/27املوسيقى
ح ـ ـضـ ــرت الـ ـسـ ـن ــة امل ــاضـ ـي ــة مـ ــع فـيـلــم
يستعيد سـيــرة إيليس ريجينا .هذه
ال ـس ـنــة ،تـحـضــر املــوس ـي ـقــى م ــن خــال
ع ـم ـلــن ،األول يـفـتـتــح الـ ـ ـ ــدورة ،اسـمــه
 ،)2017( João, O Maestroويـتـنــاول
ح ـيــاة ج ــواو ك ــارل ــوس مــارتـيـنــز الــذي
كـ ّـرس حصة األســد في مسيرته لباخ.
والثاني هــو «أطـفــال بــاخ» (Filhos de
 ،)2015 / Bachوعنوانه باإلنكليزية
«باخ في البرازيل».
من هو جــواو كارلوس مارتينز؟ إنه
عازف بيانو وقائد أوركسترا شهرته

شبه محصورة بالبرازيل وبالواليات
امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة .ه ــو مــوسـيـقــي
ب ــارع ،كـ ّـرس مسيرته لتسجيل «كــل»
أع ـم ــال ب ــاخ لـلـبـيــانــو امل ـن ـفــرد (أو مع
األورك ـس ـتــرا) .يـعــود السبب املنطقي
ل ـعــدم ان ـت ـشــار تـسـجـيــاتــه (واس ـم ــه)
عامليًا إلــى كونه لم يكن يتبع لناشر

ع ــامل ــي م ــن ال ـص ــف األول أو ال ـثــانــي،
بـ ـخ ــاف م ــواطـ ـن ــه ن ـي ـل ـس ــون ف ــراي ــره
( )1944وعميدة البيانو الكالسيكي
في البرازيل غيومار نوفايس (1895
—  .)1979أض ـ ــف إل ـ ــى ذل ـ ــك ،ال ـق ــدر
الـ ــذي لـعــب ض ـ ـ ّـده ،إذ ف ـقــد اسـتـعـمــال
ي ــده ال ـي ـم ـنــى ،ث ــم ال ـي ـس ــرى ،لـيـتـحـ ّـول
إل ــى ق ـيــادة األورك ـس ـت ــرا .قـصــة حياة
ال ــرج ــل س ـن ـت ـعـ ّـرف إل ـي ـهــا ف ــي الـفـيـلــم
م ـس ــاء ال ـث ــاث ــاء امل ـق ـبــل .ل ـكــن املــامــح
األســاس ـيــة ف ــي ه ــذه الـقـصــة يــرويـهــا
ج ـ ـ ـ ــواو ف ـ ــي وثـ ــائ ـ ـقـ ـ ّـي سـ ــابـ ــق ب ـه ــذه
ال ـك ـل ـمــات« :شـ ـه ـ َـدت ح ـيــاتــي مـشــاكــل
ع ــدي ــدة .ف ـق ــدت يـ ــدي ال ـي ـم ـنــى ،فقلت
لنفسي أستطيع العزف باليسرى .ثم
فقدت اليسرى فقلت أستطيع قيادة
األورك ـس ـت ــرا .هـنــا تـكـمــن أهـمـيــة بــاخ
في حياتي .لقد أبقاني ّ
حيًا .واليوم،
إن استطعت استعمال إبهامي فقط،
ســأحــاول عــزف بعض مــن موسيقاه.
َ
بــاخ بنوتاتني فقط ،واحــدة باليمنى
وأخ ــرى بــالـيـســرى يستطيع تشييد
كاتدرائية».
مـ ــاذا ع ــن أس ـل ــوب ــه ف ــي أداء بـ ــاخ؟ ّفي
ال ــواق ــع ه ــذا م ــوض ــوع واسـ ــع ومـعــقــد
جـدًا ،لكن ما ّ
يميز جــواو مارتينز هو
مقاربته الخاصة ،الراديكالية أحيانًا،
لسرعة اإليقاع ( )tempoفي أعمال باخ.
هذا رائج عمومًا ،ألن باخ سبق اختراع
امل ـي ـتــرونــوم ،بــالـتــالــي مـســألــة تحديد
سرعة اإليـقــاع تكون تقريبية ،ونجد
الكثير مــن األمـثــال فــي «التسريع» أو
«التبطيء» من غالن غولد إلى تاتيانا

نـقــواليـيـفــا وك ــاودي ــو أراو… واملـثــال
األكـثــر وضــوحــا عند جــواو نجده في
ال ـخ ـتــام ( )Gigueال ـشــديــد ال ـب ــطء من
البارتيتا رقم  6والتنويع األول الفائق
السرعة (كما هي الحال في تنويعات
أخرى ومقابل تنويعات أخرى شديدة
الـ ـب ــطء) ف ــي «ت ـن ــوي ـع ــات غ ــول ــدب ــرغ».
كذلك ،ونظرًا ألن مسألة الديناميكية
غـيــر مـطــروحــة عـنــد ب ــاخ فــي مــا كتبه
للهاربسيكورد (الذي ال يسمح بعزف
ن ــوت ــات ضـعـيـفــة أو ق ــوي ــة) ،ف ــإن أداء
هــذه األعـمــال على بيانو يفتح شهية
بعض العازفني ،ومــن ضمنهم جــواو،
على التالعب في الزخم ،وأحد األمثلة
«الـغــريـبــة» فــي ريـبــرتــواره هــو الـفــارق
ال ـك ـب ـي ــر فـ ــي ال ــدي ـن ــام ـي ـك ـي ــة بـ ــن أداء
الـ«آريا» في مستهل وختام «تنويعات
ـارب املـقـطــوعــة
غ ــول ــدب ــرغ» ،إذ إن ــه ي ـق ـ
ِ َ
َ
ذاتها من زاويــتــن مختلفتني جذريًا!
لكن في جميع األحــوال ،يمتلك الرجل
تقنيات عالية فــي الـعــزف ،ويقلل من
اسـتـخــدام دواس ــة الـبـيــانــو (الـيـمـنــى)،
على غرار غالن غولد ،ما يزيد وضوح
الـجـمــل الـطــويـلــة ف ــي أع ـم ــال ب ــاخ .أمــا
نقطة الضعف األبرز عنده فتكمن في
ََ
خشونة العزف أحيانًا وفي «الفشكلة»
ّ
ال ـت ــي تـصـيــب ب ـعــض ال ـج ـمــل امل ـع ـقــدة
قور َبت بسرعة إيقاع زائدة.
متى ِ
بشير...
 :João, O Maestroالثالثاء املقبل ـ
«ب ــاخ فــي ال ـب ــرازي ــل» 8 :أي ـلــول (سـبـتـمـبــر) ـ
«متروبوليس أمبير صوفيل» (األشرفية) ـ
لالستعالم01/204080 :

زكية الديراني
لــن يـكــون  14أيـلــول (سبتمبر) يومًا
ع ــادي ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـع ــام ـل ــن فــي
«ال ـ ـحـ ـ ّـرة» .إذ سـيـشـهــد ه ــذا ال ـتــاريــخ
خاتمة بــرامــج عـ ّـدة تعرضها املحطة
التي انطلقت عام  ،2004مقابل إطالق
سلسلة مشاريع تلفزيونية جديدة،
س ـي ـط ـغ ــى ع ـل ـي ـه ــا طـ ــابـ ــع «اإلث ـ ـ ـ ـ ــارة
والـ ـج ــدل» .ل ــم يـعــد ُيـخـفــى عـلــى أحــد
أن «الـ ـح ـ ّـرة» ات ـخ ــذت قـ ــرارًا بتصفية
ّ
عــدد كبير من موظفيها في مختلف
الـ ــدول الـعــربـيــة ،تـحــديـدًا فــي مكاتب
ب ـي ــروت وفـلـسـطــن وال ـق ــاه ــرة ودب ــي
وحتى واشـنـطــن ،وإيـقــاف برنامجي
ّ
«هـ ـ ـ ــن» ال ـ ـ ــذي تـ ـق ـ ّـدم ــه م ــات ـي ـل ــدا ف ــرج
ّ
ال ـلــه (ان ـضــمــت إل ــى الـقـنــاة قـبــل سبع
س ـنــوات) ،و«ال ـي ــوم» ال ــذي يعتبر من
ّ
أهم األعمال التي تعرضها ألنه أشبه
ب ــ«م ــاغ ــازي ــن» ي ــوم ــي ح ــول مختلف
الـ ـتـ ـط ــورات ف ــي الـ ـ ــدول ال ـع ّــرب ـي ــة .مع
حاليًا
الـعـلــم أن الـبــرنــامـجــن ي ـبــثــان ّ
بحلقات جديدة ،لكنهما سيتوقفان
ّ
فــي منتصف أيـلــول وتـحــل مكانهما
مشاريع أخرى.
وكــانــت الـشــاشــة الـتــي تعتبر ال ــذراع
اإلع ــام ـي ــة لـلـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــة في
الشرق األوســط ،قد أبلغت موظفيها
ق ـبــل أش ـه ــر ب ـق ــرار االس ـت ـغ ـنــاء عنهم
ً
ّ
ومقدم
من بينهم  20عامال (إعالمي
ـ ـ ـ األخـ ـ ـب ـ ــار  )2018/6/4فـ ــي مـكـتــب
ّ
ب ـيــروت ،وب ــأن منتصف شـهــر أيـلــول
سـيـكــون آخ ــر فــرصــة ل ـهــم .م ــع بــدايــة
الـعــام الحالي ،ازدادت التحوالت في
كواليس القناة بسبب قرار الكونغرس
األم ـيــركــي بتقليص مـيــزانـيــة شبكة
«ال ـش ــرق األوس ـ ــط ل ــإرس ــال» (MBN
ّ
تضم إذاعة «سوا» و«الحرة».)...
التي
كــذلــك لـعـبــت ال ـت ـغ ـي ـيــرات ف ــي املــواقــع
اإلدارية دورًا ّ
مهمًا في اتخاذ القرارات
ُ
«العشوائية» أو مــا يسمى بــ«إعــادة
الـهـيـكـلــة» ،فـكــل إدارة يـتــم تعيينها،
كـ ــانـ ــت ت ـ ـ ّ
ـذي ـ ــل حـ ـض ــوره ــا بـسـلـسـلــة
ّ
ق ــرارات وق ــرارات مـضــادة .عند تسلم
األرجنتيني ألبيرتو فرنانديز قيادة
دفـ ــة «ال ـ ـحـ ــرة» ،ات ـخ ــذ ج ـم ـلــة ق ـ ــرارات
معتبرًا أن ««الـحــرة» تفتقر للهوية».
الحـ ـ ـق ـ ــا انـ ـ ـض ـ ــم اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي األردن ـ ـ ـ ــي
ن ـ ــارت بـ ـ ــوران إلـ ــى ال ـق ـن ــاة ف ــي مــوقــع
نــائــب املــديــر ال ـعــام ومــديــر املـحـتــوى،
بـعــدمــا ك ــان يـشـغــل مـنـصــب الــرئـيــس
الـتـنـفـيــذي ف ــي شـبـكــة «س ـك ــاي نـيــوز
ع ــرب ـي ــة» .يــوم ـهــا ،أع ـلــن ب ـ ــوران خطة
لــ«تــرشـيــد اإلن ـف ــاق» .فــي هــذا اإلط ــار،
ي ـش ـيــر مـ ـص ــدر ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إل ـ ــى أن
منتصف أيلول سيكون مصيريًا في

حريات

قانون اإلنترنت في مصر

ّ
أي رعب
أكبر من هذا؟

القاهرة ــ عصام زكريا

يعد إسالم
البحيري أحد
دعاة «تجديد»
الخطاب الديني
في العالم
اإلسالمي

الـقـنــاة .لكن الــافــت أن املـصــروفــن لم
يتقاضوا تعويضاتهم ،مع العلم أن
اإلدارة ع ــرض ــت عـلـيـهــم تـعــويـضــات
«غير منصفة» ،خاصة أولـئــك الذين
ّ
انضموا إلى الشاشة منذ انطالقتها
قـ ـب ــل  14ع ـ ــام ـ ــا .ويـ ـضـ ـي ــف املـ ـص ــدر
ّ
ّ
أن امل ــوظ ـف ــن ل ــم يــتـج ـهــوا ب ـعــد لــرفــع
ّ
دعوى قضائية ضد القناة ،فاسحني
املجال أمام االتفاق السلمي .ويكشف
أن اإلدارة ط ـل ـب ــت مـ ــن املـ ـص ــروف ــن
ت ــوق ـي ــع ب ـ ـ ــراءة ّ
ذمـ ـ ــة ق ـب ــل ال ـت ـف ــاوض

تستعد جمانة حداد
والداعية إسالم البحيري
لتقديم برنامجين جديدين
ّ
عـلـ ّـى مـسـتـحــقــاتـهــم .خ ـطــوة مجحفة
بحقهم ،بخاصة أن التعويضات لم
تــراع قانون العمل اللبناني .ويتابع
امل ـص ــدر أن ال ـقــائ ـمــن ع ـلــى «الـ ـح ـ ّـرة»
يغلقون بــرامــج ويـسـتـعـ ّـدون إلطــاق
أخــرى تقدمها أسماء معروفة بينها

ج ـمــانــة حـ ــداد ال ـتــي تـسـتـعـ ّـد لتقديم
ب ــرن ــام ــج «فـ ــي املـ ـمـ ـن ــوع» .س ـي ـت ـطـ ّـرق
األخـيــر إلــى التابوهات واملحظورات
ع ـل ــى ال ـط ــري ـق ــة ال ـت ــي درجـ ـ ــت عـلـيـهــا
الشاعرة والصحافية اللبنانية .في
امل ـقــابــل ،سـيـكــون الــداع ـيــة اإلســامــي
امل ـ ـصـ ــري إس ـ ــام ال ـب ـح ـي ــري بـمـثــابــة
م ـف ــاج ــأة «الـ ـ ـح ـ ـ ّـرة» الـ ـت ــي تـ ـص ـ ّـور لــه
برنامجًا فــي بـيــروت ستطلقه خالل
أي ــام .الـعـمــل سـيـكــون ذا طــابــع ديني
ّ
ودنيوي .علمًا أن البحيري يعد أحد
دع ــاة «تـجــديــد» الخطاب الديني في
ال ـع ــال ــم اإلسـ ــامـ ــي ،س ـب ــق أن تــوقــف
ب ــرن ــام ـج ــه «م ـ ــع إسـ ـ ـ ــام» ع ـل ــى ق ـنــاة
ّ
وتعرض للسجن
«القاهرة والناس»
بتهمة «ازدراء األديان» .هكذا ،تراهن
الـ ـش ــاش ــة عـ ـل ــى األسـ ـ ـم ـ ــاء والـ ــوجـ ــوه
واملــواضـيــع اإلشـكــالـيــة لحجز مكانة
لـهــا فــي الـعــالــم ال ـعــربــي ،رغ ــم فشلها
املـتـكــرر فــي ذل ــك مـنــذ قـيــامـهــا .ويـقــرأ
ّ
املصدر الخطوة بأن البرامج الجديدة
ّ
بمثابة «تضييع للوقت» ولن تقدم أو
ّ
تؤخر في مسألة جذب الجمهور.

موظفو «الحياة» :اإلنذار األخير
ُ
أغـ ـل ــق م ـك ـتــب «دار الـ ـحـ ـي ــاة» (ت ـض ـ ّـم
جــريــدة «الـحـيــاة» ومجلة «ل ـهــا») في
وسط بيروت مع نهاية شهر حزيران
(ي ـ ــونـ ـ ـي ـ ــو) امل ـ ــاض ـ ــي بـ ـح ـ ّـج ــة االزم ـ ـ ــة
االقتصاديةُ ،
وصرف قرابة  70موظفًا
ّ
مــوزعــن بني تقنيني وإعالميني .لكن
ال ـت ـعــاون اس ـت ـمـ ّـر م ــع ن ـحــو  30منهم
يـعـمـلــون م ــن م ـنــازل ـهــم ف ــي م ــا يشبه
ّ
تحول املعاشات
اإلستكتاب ،على أن
نهاية كــل شهر .ذلــك كــان االتـفــاق ،إال
ّ
أن هذه الحيلة إتبعها القائمون على
ّ
ال ـجــريــدة ك ــي يـتـمــكـنــوا م ــن مــواصـلــة
إصدار العددين الخليجيني السعودي
واالماراتي .مع العلم أن عدد موظفي
مـكـتــب «دار ال ـح ـي ــاة» ف ــي دب ــي قليل
وغ ـي ــر ق ـ ــادر ع ـل ــى إص ـ ـ ــدار ال ـع ــددي ــن،
لذلك تـ ّـم اإلعتماد على طاقم بيروت.
لـكــن يـبــدو أن الــوعــود الـتــي أطلقتها
إدارة «الـحـيــاة» كــانــت تشبه الــوعــود
الـســابـقــة ،وك ــان مصيرها التسويف.
ف ـق ـب ــل ع ـ ـ ــام تـ ـق ــريـ ـب ــا ،بـ ـ ـ ــدأت م ـع ــرك ــة
امل ــوظ ـف ــن م ــع إدارة «الـ ـحـ ـي ــاة» الـتــي
أدارت ظهرها للموظفني ،لتصل قبل
شهرين إلــى رفــع املـصــروفــن دعــاوى

تلفزيون
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أمـ ـ ــام «م ـج ـل ــس ال ـع ـم ــل ال ـت ـح ـك ـي ـمــي»
لتحصيل حقوقهم ،وه ــذا مــا حصل.
أم ــا الـصـحــافـيــون الـلـبـنــانـيــون الــذيــن
وافـ ـق ــوا ع ـلــى مــواص ـلــة ت ـعــاون ـهــم مع
«ال ـح ـي ــاة» ،ف ـقــد وج ـ ــدوا أنـفـسـهــم في
املستنقع نفسه الــذي سبق أن وقعوا
ف ـيــه ال ـع ــام امل ــاض ــي .إذ ل ــم يـتـقــاضــوا
م ـع ــاش ــات ـه ــم م ـن ــذ شـ ـه ــري ــن .ف ــي ه ــذا
اإلطــار ،يشير مصدر لـ«األخبار» إلى

ترجيح كفة إلغاء الورقي كليًا
واالكتفاء بااللكتروني
أن العاملني الذين يبلغ عددهم نحو
 ،30بعثوا رسالة الكترونية للقائمني
على «دار الحياة» في الرياض ودبي،
مطالبني فيها بدفع مستحقاتهم .لكن
الــرســالــة لــم تـلــق ص ــدى ل ــدى االدارة.
ّ
ويـتــابــع املـصــدر أن الصحافيني (من
بينهم ح ــازم صــاغـيــة ،وح ــازم األمــن
وع ـبــده وازن )...بـعـثــوا م ـجــددًا بــريـدًا
ال ـك ـتــرون ـيــا يـتـضـ ّـمــن تـلــويـحــا بــوقــف

العمل في بداية شهر أيلول (سبتمبر)
الحالي وع ــدم إص ــدار الصحيفة ،في
حال لم يحصلوا على أتعابهم .ويبدو
أن لغة التهديد تركت أثـرًا لــدى إدارة
ال ـ ـ ــدار ،إذ أج ـ ــاب ال ـقــائ ـم ــون مـبــاشــرة
أن ـه ــم ي ـح ـت ــا ّج ــون إلـ ــى ش ـه ــر تـقــريـبــا
لدفع املستحقات ،مطالبني بمواصلة
العمل .وعليه ،قـ ّـرر املوظفون العدول
ع ــن اإلضـ ـ ــراب ،م ــع الـعـلــم أن الضغط
س ـي ـس ـت ـم ـ ّـر ع ـل ــى اإلدارة ل ـل ـح ـصــول
عـ ـل ــى أتـ ـع ــابـ ـه ــم خ ــوف ــا مـ ــن الـ ـتـ ـه ـ ّـرب
مـنـهــا ،بـخــاصــة أن فــريــق ب ـيــروت هو
الــوح ـيــد ال ـق ــادر ع ـلــى االس ـت ـم ــرار في
إصــدار «الحياة» (ومجلة «لها») .في
املـقــابــل ،تتحدث بعض األوس ــاط عن
أن القائمني على «الـحـيــاة» يدرسون
ّ
جديًا مسألة إغالق العدد الورقي كليًا
في الشهرين املقبلني .الخطوة لم يتمّ
ّ
إق ــراره ــا ب ـعــد ،لـكــن الـكــفــة تـمـيــل لطي
صفحة ال ـعــدد الــورقــي واإلب ـق ــاء على
املــوقــع االلـكـتــرونــي وتـعــزيــزه ،إضافة
ّ
إلــى فتح وكــالــة ت ــوزع األخـبــار فــي ما
يشبه عمل وكالة أنباء إخبارية.
زكية...

اإلنـتــرنــت ،الــذي كــان أحــد األي ــام طاقة نــور وأمــل بالحرية للبشر ،هل
ّ
يتحول على يد الحكومات وأصحاب املصالح من كل نوع إلى سجن
كبير ،ال يسمح لرواده سوى بتداول املعلومات والحريات التي يريدها
السجان؟ املشكلة ليست إصدار القوانني الخاصة بمكافحة «جرائم»
اإلنترنت ،فالقوانني يجب أن توجد حتى لحماية الحرية ،ولكن املشكلة
أن ال ـقــوانــن تــوجــد أســاســا لـحـمــايــة الـسـلـطــة ،والـ ـث ــروة ،واالس ـت ـبــداد،
ً
واملجرمني أنفسهم أحيانًا .في أميركا مثال ،قوانني اإلنترنت مهووسة
بمكافحة القرصنة ،ألن الذين يحكمون هم أصحاب رأس املال املتضرر
من القرصنة ،وبمكافحة «اإلرهاب اإلسالمي» ألن هذا هو العدو الحالي
منذ  11سبتمبر .وفي الصني ،يعيش االقتصاد على القرصنة ،بالتالي
فقانون اإلنترنت يركز أساسًا على مكافحة حرية التعبير السياسي
ومنع ومراقبة مواقع األخبار «األجنبية» ومواقع التواصل االجتماعي.
أخطر ما في قانون مكافحة اإلنترنت الذي أقر في مصر أخيرًا شيئان
قد يؤدي التوسع في استخدامهما إلى كوارث بشرية :األول هو نص
املادة السابعة التي تعطي الحق للجهات األمنية بمنع أي موقع واعتقال
صاحبه ،أو مستخدم له ،حتى دون استصدار تصريح قضائي ،ثم
تقديم «املحضر» ،أي حيثيات القرار ،للمحكمة بعد ذلك بــ 48ساعة.
ّ
ما يحدث عادة في هذه الحاالت ،أنه تتم الحجب واملداهمة واالعتقال،
ثم يتعني على من قاموا بذلك تبرير ما فعلوه بأدلة .وإذا تبني خطأهم
أو تسرعهم أو عدم توافر أدلة ،قاموا بتلفيقها ،عمدًا أو عن غير عمد،
بحكم العداء والخصومة التي حدثت بينهم وبني من قاموا باعتقالهم
وحجب موقعهم .الفكرة التي يكرسها القانون هنا هي توفير مناخ
عداء بني رجال القانون واملواطنني بالضرورة ،طاملا أن من حق األمن
ً
الحجب واالعتقال أوال ،ثم البحث عن السبب بعد ذلك!
يـمـنــح ال ـقــانــون لـلـمــواطــن حــق الـتـظـلــم للمحكمة مــن قـ ــرارات الحجب
واالعتقال .لكن ما يحدث عادة أن القاضي يجد نفسه حائرًا بني «األدلة»
واملـبــررات التي يعرضها األمــن ،وبني ادعــاء املواطن بالبراءة ،فينحاز
غالبًا لرفاقه من رجال القانون والسلطة ،أو على األقل يترك األمر على
ما هو عليه ،أي استمرار الحجب واالعتقال ،من باب االحتراس ،ألن
ظلم مواطن أهون بكثير من تعرض األمن القومي للخطر!
أمــا املــادة الخطيرة الثانية ،فهي الخامسة عشرة التي تحمل عنوان
ّ
«جريمة الدخول غير املشروع» .وتنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة
ال تقل عــن سـنــة ،وبـغــرامــة ال تقل عــن  50ألـفــا وال تـجــاوز  100ألف
جنيه ،أو إحــدى هاتني العقوبتني ،كل من دخــل عمدًا أو دخــل بخطأ
غير عمدي وبقي بدون وجه حق ،على موقع أو حساب خاص أو نظام
معلوماتي محظور الدخول عليه» .أي إن العقوبة هنا تنفذ ضد من
يدخل «بالخطأ» على موقع «محظور» ،ال يعلم أنه محظور وال يعلم
محتويات هذا املوقع .أمر يتناقض مع طبيعة التصفح عبر االنترنت
الذي يتسم بالعشوائية واالرتجال والبحث عن املجهول غالبًا .ومعنى
ذلك أنه سيكون هناك الكثير من الضحايا األبرياء ،خاصة إذا وضعنا
في اعتبارنا عدم الثقة وعدم االحترام السائدين من قبل رجال القانون
تجاه املواطنني .أضف لذلك نص القانون الذي يعاقب أي فعل «يضر
بــاألمــن الـقــومــي أو املــركــز االقـتـصــادي أو الــوحــدة الوطنية أو سالمة
املجتمع وأمنه» ،وهي كما نرى نصوص «مطاطية» يمكن أن يوصف
بها أي عمل أو سلوك أو قول .وعليه ،نستنتج من هذا أن أي فعل أو
قــول يمكن أن يصدر عــن املــرء ويــرى أي مـســؤول أمني أو مسؤول
في الجهاز القومي لالتصاالت أن هــذا الفعل أو القول يندرج تحت
بنود القانون ،فإن صاحبه قد ّ
يتعرض للعقوبات الــواردة أعــاه .أمر
ّ
يشيع الخوف في نفوس املواطنني بشكل يشل قدراتهم وطاقاتهم،
كما يشيع التربص والتجاوز لدى رجال القانون تجاه املواطنني ...فأي
رعب أكبر من هذا يمكن أن يجيء؟
(محمد نهاد علم الدين ـ لبنان)

