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ميديا

ثقافة وناس

ما وراء الصورة

ّ
ملصق «التيار» في عيد العمال :شعبوية وعنصرية ...وقرصنة
ليس بــالـضــرورة ،أن يكون الشخص الــذي اختار الشعار على
يحرض ّ
الملصق التابع للتيار الوطني الحر ،الذي ّ
ضد العمال
غير اللبنانيين ،يقصد اإلسـ ــاءة ً .وليس بــالـضــرورة أن يكون
فــي حساباته أنــه قــدم م ــادة للسجال تنقسم بين بنيتين
مجتمعيتين :فوقية ،وتحتية .كل ما في األمر ،أن الملصق
والشعار ،جزء من خطاب طويل وقديم .الجديد هو اإلضافة
ِ
السيميائية ،ببصمة من دولة ،للمفارقة أنها بلقانية!
أحمد محسن
املـ ـضـ ـم ــون ل ـي ــس جـ ــدي ـ ـدًا رغ ـ ــم ادع ـ ــاء
ك ـث ـيــريــن أن ـه ــم ت ـف ــاج ــأوا بـ ــه .الـجـمـيــع
تقريبًا يعرف أن التيار الوطني الحر
ينتمي إلى مدرسة «كيانية – لبنانية»
ّ
وبتصوراتها لآلخر،
تجاهرً بآرائها
خــاصــة عـنــدمــا يـكــون اآلخ ــر «غــريـبــا».
االستغراب هو املستغرب .في البداية،
وع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـبـ ـنـ ـي ــة الـ ـف ــوقـ ـي ــة،
أي ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ن ـ ـت ـ ـحـ ــدث عـ ـ ــن األصـ ـ ـ ــول
األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة ألص ـ ـحـ ــاب ال ـ ِـشـ ـع ــار،
ال ــذي تشكل أدب ـيــات اليمني اللبناني
وأف ـك ــاره مرجعية لـهــم ،فــا جــديــد في
تـفـضـيــل الـلـبـنــانــي أو ف ــي إعـ ــان هــذا
الـتـفـضـيــل وب ـن ــاء ال ـخ ـط ــاب ع ـلــى هــذا
التفضيل .الـجــديــد ،والـطــريــف فــي آن،
هو أن امللصق ّ
يقدم نفسه كما لو أنه
ّ
«حل اقتصادي» حقيقي ،يقضي بطرد
العمال من الجنسيات األخرى .بطبيعة
ال ـح ــال ،لــن يـقـتــرح م ـصــدر «االق ـت ــراح»
عـلــى ال ـعـ ّـمــال «وع ـيــا طـبـقـيــا» ول ــو من
ب ــاب «ال ـح ـن ــن» ،ف ـل ـمــاذا االس ـت ـغ ــراب.
وبما أن الحديث عــن العمل والعمال،
وبـمــا أن الطبقة العاملة غالبًا فقدت
محدداتها التاريخية في ظل العوملة،
وبـ ـ ـ ــدون االسـ ـتـ ـف ــاض ــة فـ ــي ت ـنــوي ـعــات
مفرطة في «لبنانويتها» ،ربما يكون
من املفيد العودة إلى قراءة «باباوات»
ال ـي ـمــن ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد ،أو
مرشديه الروحيني ،للعالقة مع سوريا
والـســوريــن تـحــديـدًا .ثمة إرث طويل.
وبني هذا اإلرث «الكياني» والحقيقة،
يرتفع جدار كبير.
يـحـلــل فـ ــواز طــراب ـل ـســي ف ــي ف ـصــل من
ك ـتــابــه «ص ـ ــات ب ــا وص ـ ـ ـ ِـل» ،سلسلة
م ـ ـقـ ــاالت ل ـ ـجـ ــورج نـ ـق ــاش فـ ــي «ت ـط ــور
االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي م ـنــذ االنـ ـت ــداب».
الـ ـتـ ـط ــور املـ ـقـ ـص ــود ط ـب ـعــا هـ ــو ت ـطــور
مقرون بفئات منتفعة محددة .وحسب

نـ ـق ــاش ،اإلنـ ـج ــاز ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي حققه
ل ـب ـن ــان كـ ــان «تـ ــدويـ ــل اقـ ـتـ ـص ــاده إب ــان
ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة» .أم ــا العقبة
الوحيدة أمام ذلك «اإلنجاز» الرهيب،
ف ـكــانــت ال ــوح ــدة الـجـمــركـيــة ال ـســوريــة
– اللبنانية .وحسب نقاش إذا أزيلت
الـعـقـبــة ،ف ــإن لـبـنــان سـيـخـســر ســوريــا
«لـكـنــه سـيــربــح الـعــالــم ب ــأس ــره» .وهــذا
الوهم ،على ما يبدو ،مرجعي ألوهام
ك ـث ـي ــرة .ق ــد يـ ـك ــون ح ـج ــر «ال ـ ــزاوي ـ ــة»
فــي ال ـج ــدار .فــي رح ــاب ه ــذه األوهـ ــام،
على األرج ــح ،تـطــورت الـبــورجــوازيــات
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ،واس ـ ـت ـ ــوت ف ـ ــي ص ــوره ــا
الـحــالـيــة .وح ــول ه ــذه الـفـكــرة بــالــذات،
ت ـ ـ ــدور ال ـن ـق ـط ــة الـ ـث ــانـ ـي ــةّ .
أي م ـصــدر
يـغــذي امللصق ال ــذي نتحدث عـنــه؟ إن
كنا نتحدث عــن بــورجــوازيــة صغيرة،
فيجب التذكير أن هــذه الـبــورجــوازيــة
لــم تعد ق ــادرة على ربــح حروبها ّ
ضد
ً
ال ـص ـنــاعــة الــوط ـن ـيــة أصـ ــا ك ـمــا حــدث
ً
بعد االستقالل مباشرة ،وذلك الختفاء
شيء اسمه صناعة وطنية .وللسيرة،
يجب االنتباه دائمًا إلى أن الحديث عن
الطبقة العاملة يجب أن يقترن دائمًا
بالصناعة ،أو على األقل بدور العامل
فــي عملية اإلن ـت ــاج ،ولـيــس بــالـصــورة
ّ
نتخيلها عــن الـعــامــل وال ـعـ ّـمــال.
ال ـتــي
هنا ،من اإلنصاف ،ولو ملامًا ،اإلشــارة
إلــى أن مصطلح «الـعـمــال الـســوريــن»
م ــا زال مـصـطـلـحــا مــألــوفــا ف ــي لـبـنــان.
ح ـتــى إن ال ـص ـفــة امل ــازم ــة لـلـســوريــن
املوجودين في لبنان ظلت «العمال»،
كما لو أن عالقتهم في لبنان محصورة
ب ـ ــذل ـ ــك .وإن ك ـ ــان ال ـ ــوص ـ ــف إط ــاق ـي ــا
وأسبابه ليست «بريئة» دائمًا ،إال أنه
قد ّ
يفسر جزءًا أساسيًا من «حساسية»
ّ
ملصق «التيار» الجائرة ضــد العمال
السوريني .والتيار ليس تيارًا فحسب
بل هو جزء أساسي من الدولة.
من هنا ،ربما ،يمكن املرور إلى البنية

ال ـت ــي يـسـمـيـهــا م ـي ـشــال ف ــوك ــو بنية
«تحتية» للمجتمع .وهذه البنية في
بلد مثل لبنان ليست مسطحة .في هذا
اإلطــار ،ورغــم الـفــوارق الهائلة ،يمكن
االستفادة من دراسة لعالم االجتماع
الفرنسي روبـيــر كاستيل ،عــن سوق
الـعـمــل ف ــي بـ ــاده .ف ــي نـهــايــة تحليل
تاريخي جدي ،خلص كاستيل إلى أن
تفتت مجتمع العاملني مقابل األجر
سببه ف ـقــدان الفعالية بسبب نقص
الــوســائــل ال ـكــاف ـيــة ،ولـكـنــه عـلــى ذات
الــدرجــة أيـضــا بسبب أزم ــة الشرعية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــان ــي مـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة .ث ـمــة
عالقة إيجابية واضـحــة بــن خسارة
الفعالية وخسارة الشرعية .ما يمكن
االستفادة منه ،في خالصات كاستيل
هو هــذه العالقة بالضبط .فما ّ
يعبر
ع ـن ــه «الـ ـخـ ـط ــاب» ال ـ ــذي ي ــرت ـف ــع عـلــى
واج ـهــة عـنـصــريــة ،بــالــدرجــة األول ــى،
ه ــو إعـ ـ ــان لـ ـع ــدم وجـ ـ ــود أي م ـق ــدرة
على «التغيير» ،أو على «اإلص ــاح»،

ّ
بالتنصل من املسؤولية تجاه العامل،
وتاليًا يصير الخطاب نفسه محاولة
الستعادة الشرعية املفقودة ،بتمييع
مــوق ـع ـهــا ف ــي األس ـ ـ ــاس« :مـ ــا تشغلو
يمكن وضع
غير لبنانيني» .ورب ـمــا،
ُ
ملصق التيار االحتفالي  -املستعار

الطريف أن الملصق ّ
يقدم
نفسه كـ «حل اقتصادي»
ّ
حقيقي ،يقضي بطرد العمال
من الجنسيات األخرى
م ــن صـحـيـفــة بــوس ـن ـيــة  -ف ــي سـيــاق
واح ــد م ــع «ت ـغ ــري ــدة» رئ ـيــس الـتـيــار،
التي دعا الناس فيها إلى النظر خارج
جيوبهم ،ألنه قد يأتي وقت «ال يبقى
فيه معاش ألحد» .وهذا السياق ،هو
السياق الــذي يتحدث عنه كاستيل،
حيث تغيب «فعالية» الــدولــة ،ويبدأ

ملصق التيار
ُ«االحتفالي»
مستعار من
صحيفة
بوسنية

الحديث عن أزمة الشرعية.
إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ثـ ـ ـم ـ ــة صـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــة ع ــام ــة
ب ــاالع ـت ــراف بــاالت ـجــاهــات الحقيقية
لألزمة االقتصادية وال سيما بعدها
ال ـ ـعـ ــاملـ ــي .وال يـ ـت ــوق ــف األمـ ـ ـ ــر ع ـلــى
خـطــاب الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر وحــده.
اقتصاديًا ،هناك ّ
تغير جدي وواضح
ف ــي س ــوق ال ـع ـمــل ،وه ـن ــاك م ــن يــريــد
أن يتصرف دائـمــا كما لــو أن العالم
ّ
يبقى مـكــانــه ،ك ــأن الــوعــود بمحاربة
ال ـف ـس ــاد ،أو بــالـتـخـلــص م ــن الـعـمــال
األج ــان ــب ،سـتـحـيــي االق ـت ـصــاد وهــو
رمـيــم .فــي ثمانينيات الـقــرن املاضي
وح ـتــى تـسـعـيـنـيــاتـهــا ،وج ــد الكثير
من عمال العالم أنفسهم بال عمل أو
أن ـهــم يـعـمـلــون فــي أع ـمــال «مــؤق ـتــة»،
وال ـ ـحـ ــديـ ــث هـ ـن ــا شـ ـم ــل امل ـه ــاج ــري ــن
ب ـعــدمــا اس ـت ـنــزفــوا ت ـمــامــا االن ــدم ــاج
فـ ــي دول ـ ـ ــة الـ ــرعـ ــايـ ــة .ح ـس ــب دراس ـ ــة
مطولة لفرنسوا هورستيل صــادرة
ف ــي آخـ ــر ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،فـ ــإن ه ــؤالء
ل ــم ي ـس ـت ـط ـي ـعــوا أن ي ـن ـق ـلــوا مـهـنـهــم
إلــى أبنائهم ،ووج ــدوا أنفسهم أمــام
عالم جديد في غاية الرعب .واعتبر
ه ــورسـ ـتـ ـي ــل األم ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــأسـ ـ ــاويـ ـ ــا ،أي
استحالة اإلنسان نقل معارف مهنة
معترف بها وقيمتها إلى أبنائه .بعد
ثــاثــن عــامــا عـلــى ه ــذه األف ـكــار التي
مــا زالــت قيد البحث فــي العالم ،ثمة
من ال يريد أن يخبر اللبنانيني بكل
هـ ــذا ،م ــن ب ــن جـمـلــة ت ـغ ـيــرات أخ ــرى
ال ت ـح ـضــر ف ــي ال ـن ـق ــاش ع ــن األزم ـ ــة
االقتصادية.
وليس هذا هو املكان املناسب إلطالق
ن ـ ـقـ ــاش اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،ل ـك ـن ــه امل ـن ــاس ــب
ل ـل ـت ــذك ـي ــر بـ ـه ــزال ــة االسـ ـتـ ـع ــاض ــة عــن
الـ ـنـ ـق ــاش ال ـ ـجـ ــدي ب ــال ـت ـح ــري ــض ض ـ ّـد
الالجئني .املفارقة أن « الحل» املقترح
فـ ـ ــي املـ ـلـ ـص ــق ال يـ ـع ــان ــي مـ ـ ــن رهـ ـ ــاب
الالجئني اعتباطيًا ،بل ألن هذا الرهاب
يلقى األصــداء في نفوس كثيرين ،وال
يجب التنصل مــن هــذه الحقيقة ،رغم
أنه ـ ـ وقبل الحديث عنه أخالقيًا ـ ـ ليس
ً
حــا مجديًا مــن الناحية االقتصادية
الشعار ،رغم رداءة امللصق
حتى .هذا ِ
مــن الناحية السيميائية واستعماله
ً
رمـ ـ ـ ــوزًا غ ــريـ ـب ــة ،قـ ــد ي ـل ـق ــى ق ـ ـبـ ــوال فــي
أوسـ ــاط فـئــة م ــأزوم ــة مــا زال ــت تنتظر
املزيد من الشعارات .هــذا ما يفترضه
ال ــذي كـتــب الـ ِـشـعــار وال ــذي ن ـشــره .أمــا
كيف تعامل اللبنانيون مع ذلك ،فذلك
بحث آخر.

يحدث في القاهرة اآلن

القاهرة ـ فيصل العربي
ب ــدون إب ــاغ الـعــامـلــن بـهــا مسبقًا أو
إصدار بيان رسمي يوضح مالبسات
ال ـق ـض ـي ــة ،أغ ـل ـق ــت م ـج ـم ــوع ــة «إع ـ ــام
املـصــريــن» التابعة لـلــدولــة فــي مصر
«ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس» الـ ـت ــي ك ــان ــت تـ ـع ــد ال ـق ـن ــاة
الدينية الوحيدة ضمن باقة القنوات
امل ـم ـلــوكــة ل ـل ــدول ــة ،وه ــي ال ـت ــي أث ــارت
ً
ج ــدال واس ـع ــا مـنــذ انـطــاقـهــا قـبــل 13
ّ
عامًا .مسيرة قناة «الناس» بحد ذاتها
يمكن أن تتحول إلــى مسلسل درامــي
ي ـك ـشــف ك ــوال ـي ــس م ـت ـغ ـي ــرات اإلعـ ــام
امل ـ ـصـ ــري خـ ـ ــال عـ ـق ــدي ــن مـ ــن ال ــزم ــن.
امل ـح ـطــة بـ ــدأت ك ـق ـنــاة اجـتـمــاعـيــة عــام
 2006ونشطت في مجال «بيع الهواء»
أي فتح الباب أمام كل من يريد الظهور
س ـ ّـواء ك ــان طـبـيـبــا أو رج ــل أع ـم ــال أو
مــرش ـحــا ملـجـلــس ال ـن ــواب م ـقــابــل دفــع
مبلغ مـحــدد ،ورفـعــت شـعــارًا فــي ذلــك
ال ــوق ــت «ال ـ ـنـ ــاس ل ـك ــل الـ ـ ـن ـ ــاس» .بـعــد
عــامــن تـقــريـبــا ،نجحت مجموعة من
رجال األعمال السعوديني واملصريني

عبدالرحمن جاسم
ً
يـمـكــن اع ـت ـبــار م ـن ــار ص ـب ــاغ واحـ ــدة
م ــن ع ــام ــات ق ـن ــاة «املـ ـ ـن ـ ــار» .تجهد
ّ
املقدمة األبرز في القناة منذ سنوات،
ف ــي ت ـق ــدي ــم ب ــرن ــام ـج ـه ــا (ب ــان ــورام ــا
ال ـي ــوم) ب ـحــرفــةٍ  ،وب ـطــري ـقــةٍ مختلفة
رغـ ــم أنـ ــه ش ـبــه ي ــوم ــي (خ ـم ـســة أي ــام
فــي األس ـب ــوع) .اإلعــامـيــة اللبنانية
الـقــادمــة مــن النبطية دخـلــت اإلعــام
م ــن ب ــواب ـت ــه األوسـ ـ ــع ك ـمــراس ـلــة عــام
 .٢٠٠٥يومها لم يكن في «املنار» أي
مــراســات نـســاء .جــرأتـهــا ،مهارتها،
وسرعة بديهتها فتحت الباب أمام
ـات لها لــدخــول املجال
ـات الحـقـ ٍ
زمـيـ ٍ
نفسه .تشير إلــى األم ــر عــرضـيــا« :ال
أحــد يتعامل معي بانتقاص ألنني
امرأة .الكل يحترمني جدًا ،استقبلت
االس ــرى مــرتــن فــي بــرنــامـجــي .وفــي
ذك ـ ـ ـ ــرى ح ـ ـ ــرب ت ـ ـمـ ــوز وآب ،ق ــدم ــت
حـلـقــات مـيــدانـيــة م ــع امل ـقــاومــة على
األرض ،لم يكن هناك اعـتــراض على
كــونــي ام ـ ــرأة .ه ـنــاك ثـقــة اكتسبتها
مــن عملي كمراسلة فــي هــذا املـجــال.
التجربة وااللـتــزام والجدية تكسبك
االحترام والجدية في تعامل الناس
معك» .توضح منار أن دخول املجال
اإلع ـ ــام ـ ــي كـ ـ ــان ح ـل ـم ـه ــا م ـ ــذ ك ــان ــت
صـ ـغـ ـي ــرة« :مـ ـن ــذ ك ـن ــت فـ ــي ال ـثــال ـثــة
عشر مــن عـمــري ،كنت أق ــول لــوالــدي
إنـ ــي أري ـ ــد أن أص ـب ــح م ــراس ـل ــة .كــان
يشجعني دائمًا ،وآمــن بي كثيرًا لذا
اكتسبت القوة .في الوقت عينه ،أمي
ربـتـنــا ج ـ ّـي ـدًا ،وج ـه ــدت ك ــي نـتـعـلــم».
الحـ ـق ــا ،ان ـت ـق ـلــت امل ــراسـ ـل ــة ال ــدؤوب ــة
والـنـشـيـطــة إل ــى االس ـت ــدي ــو الـكـبـيــر.
تغير األمــر عليها ،لكنها بقيت كما
ه ــي مـ ـج ـ ّـدة ،ل ـكــن ح ـنــن «امل ــراس ـل ــة»
بقي في داخلها« :كنت أود أن أبقى
م ــراسـ ـل ــة .ع ـم ـلــت ك ـم ــراس ـل ــة وم ـع ــدة
ومـقــدمــة ألرب ــع س ـنــوات ،ل ــذا لــم يكن
أمـ ـرًا صـعـبــا» .تـعــود صـبــاغ لتحسم
األمر في النهاية« :إذا وقعت حرب أو
ّ
تطور ميداني ،ال أتمنى إال أن أكون
فــي امل ـي ــدان .فــي ح ــرب ت ـمــوز ،عملت
بعض الــوقــت كمراسلة ميدانية في
الضاحية واإلدارة في النهاية تختار
األنسب».
ماذا عن اليوم؟ تعد اإلعالمية ـ ـ التي
تعمل أحـيــانــا مــن  12إل ــى  13ساعة
يــومـيــا ـ ـ ـ لـثــاثــة أع ـم ــال تـلـفــزيــونـيــة،
يعرض منهما اثـنــان على الشاشة،
فيما الـثــالــث قيد اإلعـ ــداد .األول هو
«بــانــورامــا الـيــوم» برنامجها األثير

منار ّ
صباغ :لم
أقدم يومًا
جملة ليست
من إعدادي

املـ ـب ــاش ــر والـ ـي ــوم ــي (ي ـ ـقـ ـ ّـدم خـمـســة
أيــام أسبوعيًا في الثامنة والنصف
تمامًا) .البرنامج عبارة عن تلخيص
ـار آن ـيــة،
ونـ ـق ــاش مل ــا ي ـ ــدور م ــن أخـ ـب ـ ٍ
حــدث ـيــة ،خ ـبــريــة .إن ــه أش ـب ــه ب ـق ــراءة
وم ـتــاب ـعــة ألحـ ـ ــداث الـ ـي ــوم وأخـ ـب ــاره
ضيوف
بجرعةٍ واضـحــةٍ مــركــزة مــع
ٍ
خ ـ ـبـ ــراء« .بـ ــانـ ــورامـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ت ـجــربــة
عمرها أربــع سـنــوات .هــذا البرنامج
هو جرعة يومية ال يمكننا االستغناء
ع ـنــه» تـشـيــر ص ـبــاغ .بــاإلضــافــة إلــى
فريق عملها «الصغير» باملناسبة،
ت ـج ـهــد مـ ـن ــار م ـن ــذ ال ـل ـح ـظــة األول ـ ــى
السـتــامـهــا املـ ـش ــروع ،ف ــي االهـتـمــام
َّ
بكل التفاصيل كما لــو أن كــل حلقةٍ
ه ــي أهـ ــم ح ـل ـقــة« .ال ي ـهــم م ــن يـكــون

الضيف ،أو ما هي املــادة املعروضة.
كل حلقة يتم العناية بها بالطريقة
واالهـ ـتـ ـم ــام ذاتـ ـهـ ـم ــا» .وت ـش ـي ــر إل ــى
إشرافها الشخصي على كل تفاصيل
ال ـع ـم ــل« :أق ـ ـ ــول دائـ ـم ــا إنـ ــي ل ــم أق ــدم

برنامج تاريخي قيد اإلعداد يختص
بأحداث وشخصيات معينة
ً
يــومــا جـمـلــة  -ول ــو واح ـ ــدة  -ليست
م ــن إعـ ـ ـ ــدادي ،وه ـ ــذه ال ـج ـم ـلــة تعني
لــي كثيرًا فــي تجربتي فــي «امل ـنــار».
م ـن ــذ ت ـقــدي ـمــي «مـ ــع ال ـ ـحـ ــدث» ،كـنــت
معنية بكل تفاصيل البرنامج الذي

ك ــان ي ـع ــرض ف ــي ال ـع ــاش ــرة صـبــاحــا
ل ـك ـن ـنــي ك ـن ــت آتـ ـ ــي إلـ ـ ــى الـ ـقـ ـن ــاة فــي
ّ
السابعة والنصف ألنــظــم كــل شــيء.
كـ ــونـ ــي م ـ ـعـ ــدة لـ ـي ــس ب ـ ـشـ ــيء ج ــدي ــد
عـلـ ّـي .عملي كمراسلة سابقة أيضًا
جـعـلـنــي م ـس ـت ـعـ ّـدة دوم ـ ــا ألي شــيء
جــديــد» .البرنامج الثاني هو «حقك
تعرف» (كل أربعاء ـ ـ س )21:15 :وهو
مــن إع ــداده ــا أي ـضــا .ت ـقــول ل ـنــا« :فــي
بــرنــامــج «حـقــك ت ـعــرف» ،أتــولــى دور
املنتج ورئـيــس تحرير اإلعـ ــداد .بدأ
ال ـبــرنــامــج ك ـف ـكــرة واج ـت ـم ــاع ــات في
مجلس اإلدارة ومناقشات ،بالتزامن
مع الحديث عن مكافحة الفساد من
قبل «حزب الله» .إنه برنامج يعكس
بـ ـشـ ـك ــل واضـ ـ ـ ـ ــح تـ ـطـ ـلـ ـع ــات خـ ـط ــاب

سماحة السيد حسن نصر الله عن
مكافحة الفساد وهو أمر كان الحزب
يقوم به تاريخيًا منذ بداياته ،لكن
ً
اآلن ب ـ ــات األمـ ـ ــر ي ــأخ ــذ شـ ـك ــا أك ـثــر
وضـ ـ ــوحـ ـ ــا» .هـ ـن ــا ي ـح ـض ــر ال ـ ـسـ ــؤال
طــاملــا أنـنــا نـتـحــدث عــن الـفـســاد ،ألــن
تكسب منار صباغ أعــداء من العيار
الثقيل؟ تجيب بالهدوء نفسه« :أنا
ّ
ال أم ــث ــل م ـنــار ص ـب ــاغ ،ب ــل تـلـفــزيــون
«املـنــار» الــذي يمثل «حــزب الله» وال
ّ
أظن أن أعــداء الحزب سيتزايدون أو
ينقصون .الفرز قائم .طريقة مقاربة
األمور ستكون مختلفة .ال نشخصن
األم ـ ـ ــور وال ن ـش ـ ّـه ــر .هـ ـن ــاك مـعــايـيــر
كثيرة ودقيقة تبدأ مــن ميثاق قناة
«امل ـن ــار» الـشــرفــي اإلعــامــي وبطاقة
ال ـب ــرن ــام ــج ال ـت ــي أخ ـ ــذت ال ـك ـث ـيــر من
ال ــوق ــت .ه ــذا ال ـبــرنــامــج أخ ــذ الكثير
م ــن ال ــوق ــت ل ـت ـحــديــد مـ ـب ــادئ ــه ،لـكــن
التحضير كان قياسيًا» .يقدم «حقك
ت ـع ــرف» وج ـهــا إعــام ـيــا ج ــدي ـدًا هو
املحامي هاني ابراهيم ،هنا يحضر
س ـ ــؤال ع ــن س ـبــب عـ ــدم ت ـقــديــم مـنــار
ص ـبــاغ ال ـبــرنــامــج ،فتجيب بـســرعــة:
«بــالـخـيــارات املهنية الـتــي تعنيني،
شـ ـع ــرت أن ـ ــي أفـ ـي ــد ال ـب ــرن ــام ــج أك ـثــر
خلف الكواليس ألن هناك أشـيــاء ال
يـمـكـنـنــي فـعـلـهــا ع ـنــدمــا أقـ ــدم حيث
تتحكم بك أمور كثيرة .وهناك فكرة
ّ
أخ ــرى تتعلق باملعايير األخــاقـيــة،
عندما تظهر على الـشــاشــة ال تقوم
بمجهود إال عند ظ ـهــورك .يجب أن
ّ
تعود نفسك على أن تقوم بمجهود
يقدمه شخص آخــر .وهــذا يشبهنا،
يشبه قـنــاة «امل ـن ــار» وأخــاقـيــاتـهــا».
وتستطرد« :ال أقـ ّـدم نفسي كقديسة،
بل أحاول أن أرتقي بما يطور ويفيد
«املنار» ويجعلني في مكان يرضي
طموحاتي في الوقت نفسه».
هنا أيضًا تشرف صباغ على العمل
من األلف إلى الياء؛ وباملراس نفسه
الـ ـ ـ ــذي ت ـس ـت ـخ ــدم ــه فـ ــي «بـ ــانـ ــورامـ ــا
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم» .ت ـش ـي ــر ض ــاحـ ـك ــة« :وال ـ ـلـ ــه
يـ ـحـ ـت ــاج وق ـ ـتـ ــا أط ـ ـ ـ ــول وي ـ ــأخ ـ ــذ مــن
أوقـ ــات بــرامــج أخـ ــرى ،ن ـظ ـرًا إل ــى أنــه
جديد وح ـســاس» .وأخ ـي ـرًا ،مــاذا عن
ال ـب ــرن ــام ــج الـ ـث ــال ــث؟ ت ـخ ـ ّفــض م ـنــار
ص ــوت ـه ــا م ـش ـي ــرة إلـ ـ ــى أن ـ ـ ــه «س ـ ـ ـ ّـر».
وحـ ـ ــن ن ـ ـحـ ــاول االسـ ـتـ ـفـ ـس ــار أك ـث ــر،
تــوضــح« :إنــه برنامج تاريخي مهم
ج ـدًا يختص بــأحــداث وشخصيات
وسيقدم جرعة يحتاج لها الجمهور.
لم ِّ
نسمه بعد وسيعرض في حينه».

إذاعة «النور» :رمضان تجلى وابتسم...

قناة «الناس» ...مرآة لتحوالت اإلعالم المصري
ف ــي االسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـل ـي ـهــا ،وتـحــويـلـهــا
إلى قناة دينية سلفية شعارها مثير
ل ـل ـج ــدل وهـ ــو «ال ـ ـنـ ــاس ق ـن ــاة ت ــأخ ــذك
ل ـل ـج ـنــة» .ت ــدري ـج ــا ،اخ ـت ـفــى الـعـنـصــر
النسائي منها حتى من يعملن خلف
الـ ـك ــامـ ـي ــرا بـ ــأوامـ ــر شـ ـي ــوخ ال ـس ـل ـف ـيــة
الوهابية الذين تحكموا بها وأبرزهم:
محمد حسان ،ومحمد حسني يعقوب،
وأبو اسحق الحويني.
ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،ل ــم ت ـتــدخــل ال ــدول ــة
كــالـعــادة رغ ــم أن الـقــانــون وقـتـهــا كــان
يـمـنــع إطـ ــاق ش ــاش ــات ديـنـيــة بحجة
أن القناة تنطلق عبر القمر الصناعي
الفرنسي «يوتيلسات» الذي يسير في
مدار «نايل ســات» ،أي يشاهد قنواته
امل ـصــريــون وال ـع ــرب ،لـكــن مسؤوليته
ال ـقــانــون ـيــة ت ـقــع ع ـلــى ع ــات ــق ال ـشــركــة
الفرنسية .حققت الشاشة تأثيرًا كبيرًا
ل ــدى قـطــاع كبير مــن محبي الـبــرامــج
الدينية السلفية ،وجــاءت ثورة يناير
 2011لـتـحــول الـقـنــاة إل ــى ل ـســان حــال
ج ـمــاعــة اإلخـ ـ ــوان املـسـلـمــن وتـنـطـلــق
قنوات دينية عدة تكمل معها الصورة.

لقطة مقربة
ّ
ّ
ّ
منار صباغ نجحت في االستديو ...لكنها تحن إلى الميدان

على األثير

إقفال مباغت من دون توضيح المالبسات

كانت برامج القناة دائمًا محل سخرية
من مـ ّ
ـؤيــدي الــدولــة املدنية ،وغالبًا ما
ه ــاج ـم ـه ــا ب ــاس ــم ي ــوس ــف اإلع ــام ــي
الساخر فــي برامجه على مــدار أعــوام
 2011حتى .2013
م ــع عـ ــزل ُ ال ــرئ ـي ــس اإلخـ ــوانـ ــي مـحـمــد
مــرســي ،أغ ـل ـقــت كــل ال ـق ـنــوات الدينية
التي كانت تساند جماعة اإلخوان وفي
مقدمتها «الناس» .لكن األخيرة عادت
بهدوء وبشكل مختلف تمامًا ،لتكون
أول ق ـن ــاة تـمـتـلـكـهــا ال ــدول ــة ا ًملـصــريــة
فــي إطــار خطة لــم تكن معلنة حينها
وت ـق ـضــي ب ــاالس ـت ـح ــواذ ع ـلــى اإلع ــام
ال ـخــاص .وقــامــت شــركــة «دي ميديا»
التي أسستها الرئاسة املصرية بشراء
القناة من مالكها األصليني وتحويلها
إلى قناة أزهرية تحت إشــراف الشيخ
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق،
وبـهــدوء ال يناسب الهدف املرجو من
ال ـق ـن ــاة أي :إقـ ـن ــاع امل ـه ـت ـمــن بــال ـشــأن
الديني أن الــدولــة ليست ضــد الدعوة
اإلسالمية وإنـمــا ضــد مــن يتاجر بها
مثل جماعات اإلسالم السياسي .ورغم

ميديا
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اس ـت ـمــرار ال ـق ـنــاة ق ــراب ــة أرب ــع سـنــوات
ّ
بشكلها الـجــديــد ،إال أن تأثيرها ظل
م ـح ــدودًا م ــن دون م ـبــرر مـقـنــع ،حتى
ّ
إن ب ـعــض امل ـتــاب ـعــن ك ــان ــوا يـكـتـبــون
تعليقات يعبرون عن دهشتهم بأنها
ال ت ــزال مــوجــودة ألن إغــاقـهــا رافقته
ضجة كبيرة فيما العودة كانت شبه
سرية .ظلت القناة سنوات عدة ضمن

ُ
َترك  150موظفًا بال مدخول
يقيهم الظروف االقتصادية
الصعبة
مـجـمــوعــة «دي م ـيــديــا» ،ال ـتــي تمتلك
أيضًا قنوات «دي .إم .سي» و«الراديو
 .»9090وبـ ـ ـع ـ ــد إعـ ـ ـ ـ ــان اس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ
م ـج ـم ــوع ــة «إعـ ـ ـ ــام املـ ـص ــري ــن» عـلــى
«دي م ـيــديــا» مـطـلــع نـيـســان (أب ــري ــل)
امل ـ ــاض ـ ــي ،بـ ـ ـ ــدأت الـ ـتـ ـس ــريـ ـب ــات ح ــول
مصير «الناس» .إذ تم تجاهلها ضمن
قـ ـ ــرارات إع ـ ــادة الـهـيـكـلــة ال ـتــي شملت

إع ـ ــان رؤسـ ـ ــاء ك ــل ال ـق ـن ــوات الـتــابـعــة
للمجموعة .وأف ــادت التسريبات بأن
ح ـجــم اإلنـ ـف ــاق ال ـس ـن ــوي ع ـلــى الـقـنــاة
ّ
ت ـخ ــط ــى ح ــاج ــز امل ـل ـي ــون ــي دوالر فــي
الـسـنــة ،وه ــو رق ــم منخفض بالنسبة
إلى ميزانيات قنوات أخرى ،ويساوي
مـيــزانـيــة إن ـتــاج مسلسل واحـ ــد .وفــي
ظــل نـقــص املـ ّعـلــومــات ،انـتـشــر تفسير
آخ ــر ي ـقــول ب ــأنــه ي ـجــري حــالـيــا الــدفــع
بـ ــوجـ ــوه جـ ــديـ ــدة وشـ ــابـ ــة فـ ــي م ـجــال
العمل الــدعــوي فــي مقابل االستغناء
عن األسماء الكبيرة ،مثل شيخ األزهر
أح ـمــد ال ـط ـيــب وامل ـف ـتــي ال ـســابــق علي
جمعة .بالتالي ،كــان ال بــد مــن إغــاق
النافذة اإلعالمية املخصصة لهم ،على
أن يتم إطــاق بديل لها الحـقــا .وسط
كل هذه التفسيرات غير املؤكدة ،بقيت
أحزان العاملني في القناة ( 150موظفًا
م ــن إعــام ـيــن وف ـن ـيــن) ال ــذي ــن تـلـقــوا
ص ــدم ــة مـ ــزدوجـ ــة ،تـتـمـثــل ف ــي إغ ــاق
القناة من دون تمهيد مسبق ،وكذلك
قـبــل رم ـضــان ب ــأي ــام ،لـيـفـقــدوا دخلهم
الشهري في ظروف اقتصادية صعبة.

في رحاب شهر الصوم ،تطلق «إذاعة
ّ
ال ـ ّنــور» ( )91.7 ،91.9ســلــة برامجية
م ــن ــوع ــة ت ــرض ــي ش ــرائ ــح اجـتـمــاعـيــة
مختلفة .اإلذاعة التي تحتفي بعيدها
الحادي والثالثني في التاسع من أيار
(مايو) املقبل ،دخلت منذ حوالى عام
حلبة السوشال ميديا ،والبث املباشر
ع ـب ــر ال ـص ـف ـح ــات االفـ ـت ــراضـ ـي ــة ،إل ــى
جــانــب تحديث موقعها اإللكتروني
وأخ ـ ـبـ ــارهـ ــا ال ـع ــاج ـل ــة الـ ـت ــي ت ــواك ــب
الحركة السياسية املحلية والعاملية.
في شهر رمضان الذي يبدأ األسبوع
املـ ـقـ ـب ــل ،تـ ـض ــع «ال ـ ـ ـنـ ـ ــور» ث ـق ـل ـه ــا فــي
بــرمـجــة مـتـنــوعــة تـحـيــط بـكــل م ــا في
هذا الشهر من معان دينية وروحانية
واجتماعية وترفيهية.
ض ـمــن ال ـب ــرام ــج ال ـت ــي ت ـه ـتــم بصحة
ال ـصــائــم ،يـخـصــص بــرنــامــج «صـحــة
وعافية» (إشراف فاطمة مزنر ـ ـ تقديم
رف ــا مــرعــي ـ يـبــث يــومـيــا بـعــد موجز
ال ـ ـ  ،)11:00ف ـقــراتــه ال ـث ــاث لـيـســاعــد
الصائمني على طرق إعداد موائدهم،
إلـ ـ ــى ج ــان ــب فـ ـق ــرة الـ ـحـ ـل ــوي ــات (وال
أطيب) ،و«صحة وغذا» التي تقدمها
اخـتـصــاصـيــة الـتـغــذيــة رش ــا يــاســن،

وفـ ـيـ ـه ــا م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن اإلرش ـ ـ ـ ـ ــادات
ال ـغ ــذائ ـي ــة وت ـص ــوي ــب ع ـلــى األخ ـط ــاء
ال ـ ـشـ ــائ ـ ـعـ ــة .أم ـ ـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج «املـ ـحـ ـط ــة
الــرمـضــانـيــة» (ك ــل اث ـنــن بـعــد موجز
الساعة  )15:00فسيعرض أسبوعيًا،
ض ـم ــن ت ـح ـق ـيــق ي ـط ــل ف ـي ــه ع ـل ــى قـيــم
وأب ـعــاد ال ـصــوم فــي واقـعـنــا الـحــالــي،
ّ
ويضيء على عائالت شكلت نموذجًا
ف ــي ال ـص ـب ــر .وضـ ـم ــن إطـ ـ ــار ال ــدرام ــا
اإلذاعية ،تبث «النور» مسلسل «عيلة
أبو وصفي» الشامي (يعرض يوميًا
بعد اإلفطار) الــذي يــدور حول عائلة
«أبو وصفي» مع التطرق إلى قضايا
اج ـت ـمــاع ـيــة ووط ـن ـي ــة ،ال تـبـتـعــد عن
وا ّق ــع ال ـحــرب الـتــي عاشتها ســوريــا،
لكنها ّ
محملة باألمل.
وض ـم ــن س ـهــرات ـهــا امل ـت ـنــوعــة ،تـطــرح
اإلذاعـ ـ ـ ــة م ـج ـمــوعــة م ــن الـ ـب ــرام ــج مــن
ضمنها «سهرة أحلى الذكر» (إعــداد
وت ـق ــدي ــم :رب ــى ع ـس ــاف ـ ـ ـ ك ــل خميس
 )21:30التي تجمع ضيوفًا من مشارب
مختلفة تتشارك معاني شهر الصوم،
وقيمه .أما «سهرة مسا النور» (إعداد
وتـ ـق ــدي ــم صـ ـف ــاء م ـس ـل ـم ــان ــي ـ ـ ـ ـ ـ يـبــث
الجمعة  )21:00املنقولة على الهواء

تجول صفاء
مسلماني
على مختلف
المناطق
اللبنانية ،لنقل
أجواء الليالي
الرمضانية

م ـب ــاش ــرة ،ف ـس ـت ـجــول م ــع ال ـســاهــريــن
على مختلف املناطق اللبنانية ،لنقل
أجـ ـ ــواء إحـ ـي ــاء ال ـل ـيــالــي الــرمـضــانـيــة
ه ـ ـنـ ــاك ،ب ــرف ـق ــة ش ـخ ـص ـي ــات ث ـقــاف ـيــة
واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وسـ ـي ــاسـ ـي ــة« .سـ ـه ــرة
صفحات بني األمــس والـيــوم» (إعــداد

وت ـق ــدي ــم :ع ــدي امل ــوس ــوي  -ي ـبــث كل
س ـبــت  ،)21:30ه ــو عـ ـن ــوان بــرنــامــج
جديد رمضاني ،يأخذنا إلى املاضي
الجميل ،عبر استضافة شخصيات
خطت نهجًا في التعليم والصحافة
والكتابة والتدوين .وضمن السهرات
الــرمـضــانـيــة ،يـطــرح بــرنــامــج «سـهــرة
مـلـتـقــى األث ـي ــر» (إع ـ ــداد وت ـقــديــم :نال
ّ
الــزيــن -يـبــث كــل أحــد  )21:30إلفساح
امل ـ ـ ـجـ ـ ــال أمـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـج ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـشـ ـ ــاب مــن
خ ــال ت ـعــاون مــع إذاعـ ــات عــربـيــة من
الـيـمــن ،وال ـع ــراق ،وإيـ ــران ،وفلسطني.
سـ ـيـ ـتـ ـح ــدث هـ ـ ـ ـ ــؤالء عـ ـ ــن أوطـ ــان ـ ـهـ ــم
وعـ ـ ــادات ـ ـ ـهـ ـ ــم ودورهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ــي ت ـع ــزي ــز
القواسم املشتركة بني بقية إخوانهم.
أما «دوحة الصائم» (يبث يوميًا بعد
موجز الـ  )12:00فهو بمثابة كشكول
م ــن امل ـع ـل ــوم ــات الـعـلـمـيــة والـثـقــافـيــة
من قصص وأشعار وفقرات مسلية،
تقدم في قالب من الحوار والتمثيل.
وضمن برامج املسابقات ،يطل «فكر
واربـ ـ ـ ـ ــح» (إعـ ـ ـ ـ ــداد وت ـ ـقـ ــديـ ــم :م ـيــرفــت
م ـن ـصــور -يـبــث الـسـبــت واألح ـ ــد بعد
م ــوج ــز الـ ـ ـ  ،)15:00ل ـي ـطــرح مـســابـقــة
رمضانية تتعلق باملعلومات العامة

حــول العلوم واالخـتــراعــات واألخبار
الغريبة والطريفة ،تتكئ على سرعة
البديهة ،وتتطلب تركيزًا عاليًا ،وهذه
املرة تفتح املشاركات لتدخل الهواتف
الذاكية عبر تطبيق الواتساب.
ّ
وال شـ ــك فـ ــي أن الـ ـب ــرام ــج الــدي ـن ـيــة
وال ـ ــوج ـ ــدانـ ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـخـ ـ ّـص شـهــر
رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ،تـ ــأخـ ــذ الـ ـحـ ـص ــة ال ـ ــواف ـ ــرة
م ــن ال ـس ـلــة ال ـبــرام ـج ـيــة ف ــي اإلذاع ـ ــة.
ّ
مجموعة بــرامــج تطل علينا فــي هذا
الشهر من ضمنها« :ومضات القلب»
(إع ــداد وتـقــديــم يــوســف نــور الــديــن)،
ال ــذي ي ـســرد خــواطــر ت ــدور فــي شهر
الـصــوم ،تتصل بــالــوجــدان وبمعاني
ّ
اإلي ـم ــان .وم ــن الـبــرامــج أيـضــا «ورت ــل
القرآن ترتيال» (إعداد وتقديم :حسني
الحايك) ،و«زاد الصائم» الذي يتناول
مـ ــرويـ ــات م ـت ـع ـل ـقــة ب ـب ـعــض األعـ ـم ــال
الرمضانية (إعــداد :فاطمة غملوش).
عـ ـل ــى أن ي ـس ـت ـم ــر «ف ـ ـقـ ــه ال ـش ــري ـع ــة»
ّ
ّ
ويقدمه حسني درويــش -يبث
(يعده
االث ـ ـنـ ــن واألرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ب ـع ــد م ــوج ــز ال ـ ـ
 ،)14:00ليتفاعل مع املستمعني حول
استفساراتهم الفقهية.
(األخبار)

