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أحوال المهنة

ذهب محمد البعلبكي… نقابة الصحافة عارية
نادين كنعان

«استقالة نقيب الصحافة محمد البعلبكي
مع  11من أعضاء املجلس» .الخبر ،للوهلة
ّ
�أن ري ��اح ال�ت�غ�ي�ي��ر ّ
هبت
األول � ��ى ،ي��وح��ي ب �
ع�ل��ى امل��ؤس�س��ة ال �ع �ج��وز .ل�ك��ن ال�س�ب��ب هو
«الوضع الصحي» للنقيب ،كما علمنا من
ّ
اللبنانية،
مصدر داخل «نقابة الصحافة»
ب�ي�ن «أس� �ب ��اب أخ� � ��رى» ل ��م ي �ش��أ اإلف �ص��اح
عنها.
تعود استقالة النقيب البعلبكي ال��ذي لم
ّ
نتمكن من التواصل معه ،إلى مساء اإلثنني.
لكن بعض أع�ض��اء املجلس النقابي بذل
قصارى جهده البقاء الخبر ّ
طي الكتمان،
ومنع ّ
تسربه إلى االعالم ،في انتظار ايجاد
ّ
مخرج مناسب .وال�ح��دث ليس ع��ادي��ًا في

ال �ن �ه��اي��ة ،ف��ال�ن�ق�ي��ب ق ��رر أن ي �غ��ادر مكتبه
الشهير ف��ي ال��روش��ة ،بعد أك�ث��ر م��ن ثالثة
ّ
النقابية،
عقود على رأس ه��ذه املؤسسة
أع�ي��د ان�ت�خ��اب��ه خ�لال�ه��ا  ٨م � ّ�رات .واالث�ن�ين
ّ
التاريخية،
واك��ب البعلبكي ف��ي خطوته
ّ
ما ال يقل عن  11عضوًا ّقدموا استقالتهم.
وفي حال قبل مجلس النقابة االستقاالت
خ� �ل��ال اج� �ت� �م ��اع ��ه امل� � �ق � � ّ�رر ف� ��ي  18أي� �ل ��ول
(س�ب�ت�م�ب��ر) ،س�ي�ع�ت�ب��ر ف��ي ح�ك��م امل�ح�ل��ول.
ك��ل ذل��ك ّ
يفسر م �ن��اورات الكواليس مساء
ّ
للتريث،
االث�ن�ين للضغط على البعلبكي
إلى حني «ترتيب األجواء الداخلية النتقاء
بديل ل��ه» .لكن امل�ح��اوالت لم ت��ؤت ثمارها
ّ
حتى اآلن .أما املستقيلون اآلخرون ،فيبدو
ّ
أن ل�ه��م م�لاح�ظ��ات ع ��دة ع�ل��ى ط��ري�ق��ة عمل
امل �ج �ل��س ف��ي ال�س�ن�ت�ين امل��اض �ي �ت�ين ،إذ لم

يكتمل ال�ن�ص��اب ف��ي أي م��ن االج�ت�م� ُ�اع��ات
التي ُدعي إليها أعضاؤه الـ  .١٨وإذا قبلت
اس�ت�ق��ال��ة البعلبكي وزم�ل�ائ��ه ،فسيستمر
املجلس في تصريف األعمال حتى تشرين
ال�ث��ان��ي (ن��وف�م�ب��ر) امل�ق�ب��ل ،ع�ل��ى أن تجري

المجلس يجتمع في
 18أيلول (سبتمبر) لبت
القضية

االنتخابات في كانون األول (ديسمبر).
امل �ج �ل��س ال � ��ذي ي �خ �ض��ع ك �ك��ل امل��ؤس �س��ات
ّ
ّ
الطائفية،
اللبنانية امل�م��اث�ل��ة ل�ل�ت��وازن��ات
يراعى في تسمية رئيسه شروطًا مذهبية
أيضًا .لذا ّ
يرجح أن يكون خليفة البعلبكي
ه��و ص�لاح س�لام ،رئيس تحرير صحيفة
«ال �ل��واء»« .م��ا زال مبكرًا الحديث في هذه
امل �س� ّ�أل��ة» ،ي �ق��ول س�ل�ام ال ��ذي ات�ص�ل�ن��ا ب��ه،
متجنبًا الخوض في التفاصيل ،ومشددًا
ّ
ع �ل��ى أن «االس �ت �ق��ال��ة ل�ي�س��ت ن �ه��ائ �ي��ة .كل
شيء يتضح األسبوع املقبل».
ه��ا ه��ي نقابة الصحافة اللبنانية إذًا في
دائ � ��رة ال �ض��وء م��ن ج��دي��د ،ت��واج��ه أس�ئ�ل��ة
ح��ول طبيعتها وم�ص�ي��ره��ا .تلك األسئلة
التي ك��ان قد طرحها ،قبل أشهر ،مشروع
قانون االعالم الذي ّ
تقدم به النائب غسان

مخيبر ،ويعيد النظر بتركيبة النقابة التي
ّ
تمثل ف��ي الحقيقة أص�ح��اب الصحف .أي
ّ
ّ
تضم عمليًا مجموعة واسعة من أصحاب
االمتيازات التي ال تصدر ،ما ّ
يشوه قواعد
ال�ل�ع�ب��ة وآل �ي��ات ات �خ��اذ ال� �ق ��رارات .وت�ج��در
االش ��ارة إل��ى أن املجلس امل �ه� ّ�دد ال �ي��وم ،لم
ّ
يقدم منذ دهر أي إنجاز لتحسني صناعة
ال� �ص� �ح ��اف ��ة وت � �ط ��وي ��ره ��ا ،ول� � ��م ي�ن�ت�ف��ض
ف ��ي ال �س �ن ��وات امل��اض �ي��ة إال ح �ف��اظ��ًا ع�ل��ى
ّ
األولوية اليوم هي البحث
مكتسباته .فهل
ع��ن خلف للبعلبكي ،أم إع ��ادة النظر في
ّ
القانونية التي تحكم هذه املؤسسة
األطر
ّ
ال�ت��ي يفترض أن تسمى «نقابة أصحاب
ال �ص �ح��ف» ،وأن ت�ف�ص��ل ت�م��ام��ًا ع��ن نقابة
باألحرى «نقابة الصحافيني
املحررين ،أو
ّ
اللبنانيني» كما نتمنى؟…

قبل التصوير

سيرين
المجدلية...
من يرجمها
بالشائعات؟
 Bébéتواجه
أطماع الناس

باسم الحكيم
ق��ام��ت أم ��س ق�ي��ام��ة امل ��واق ��ع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة،
اس �ت �ن �ك��ارًا ل�ف�ي�ل��م «وص � ��ار إن �س��ان��ًا» ال��ذي
يتناول ّ
قصة حياة املسيح من وجهة نظر
ّ
املجدلية ،ونسبت إلى األزهر رفضه
مريم
ال �ن��ص ق �ب��ل ال �ب��دء ب �ت �ص��وي��ره ،ف�ي�م��ا ك��ان
أص�ح��اب العمل آخ��ر م��ن يعلم .وق��د وصل
األم��ر إل��ى ح� ّ�د ات�ه��ام بطلة العمل سيرين
عبد ّال �ن��ور ،ب�ـ«ت�ح� ّ�دي هيئة ال��رق��اب��ة على
ّ
الفنية» في مصر ،واصفني ما
املصنفات
ّ
قامت به بـ«الخطوة الجريئة» .الالفت أن
املمثلة اللبنانية ال تعرف مصدر الخبر،
وك �ي��ف ان �ت �ش��ر ع �ل��ى ص �ف �ح��ات اإلن �ت��رن��ت،
ّ
ّ
شخصية
ستؤدي
علمًا بأن نجمة «روبي»
م ��ري ��م امل� �ج ��دل � ّ�ي ��ة ،ال م ��ري ��م ال� � �ع � ��ذراء ك�م��ا
ّ
روج � ��ت ه ��ذه امل ��واق ��ع ،ن��اس�ب��ة إل ��ى رئ�ي��س
ّ
ه�ي�ئ��ة «ال��رق��اب��ة ع�ل��ى امل�ص�ن�ف��ات ال�ف�ن��ي��ة»
عبد الستار فتحي تصريحًا ال اس��اس له.
ّ
يتضمن رفضًا
وأش��ارت إلى أن التصريح ّ
ل �ع��رض ال�ف�ي�ل��م ف��ي ب�ل��اده ،ألن ��ه «م�خ��ال��ف
ل �ل��رق��اب��ة ول �ق��وان�ي�ن ن �ق��اب��ة ال�س�ي�ن�م��ائ�ي�ين
وغرفة صناعة السينما ،التي تفرض على

ّ
تعرضت عبد النور للهجوم قبل بدء تنفيذ «وصار إنسانًا»
ّ
موزعي الفيلم الحصول على تصريحات
ّ
خاصة لعرضه» .وبحسب هذه املواقع ،فإن
ّ
فتحي ق��ال إن مسلسالت «مريم املقدسة»
و«النبي يوسف» و«عمر» قوبلت بهجوم
ّ
ف��ي مصر ،معتبرًا أن رف��ض ع��رض الفيلم
ّ
بحرية اإلب��داع؛ «لكننا كدولة
ال عالقة له
ت �خ �ض��ع ل �ل �ش��ري �ع��ة اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ن��رف��ض
ّ
ظهور األنبياء على الشاشة ،ألن ذل��ك من
املحرمات».
ّ
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ي ��ؤك ��د ّم �ن �ت��ج ال �ف �ي �ل��م م� ��روان
ـ«األخبار» أن��ه فوجئ بهذا الخبر،
ح��داد ل ّ
م��وض�ح��ًا أن� ��ه «س ��أب ��دأ ات �ص��االت��ي مل�ع��رف��ة
ّ
خلفيات املوضوع ومدى صحته» .ويشرح

ّ
أن الشريط سيطرح آالم املسيح من وجهة
ّ
ّ
ّ
شخصية
املجدلية ،مؤكدًا وجود
نظر مريم
م ��ري ��م ال � �ع� ��ذراء ف ��ي س �ي ��اق ال� �ن ��ص« ،ل �ك��ن
ّ
املجدلية» .ويتابع
دور سيرين هو مريم
ً
ّ
حداد قائال« :نحن اآلن في مرحلة اختيار
ّ
الشخصيات ،على أن ي�ب��دأ ّالتصوير في
األس��اب �ي��ع امل�ق�ب�ل��ة ،وه ��و م��رش��ح للعرض
ّ
ف��ي عيد الفصح امل�ق�ب��ل» .ظ��ل ن��ص الفيلم
حبيس أدراج شركة «مروى غروب» طوال
الفترة املاضية ،ورشحت لبطولته سابقًا
ري�ت��ا ب��رص��ون��ا وإلخ��راج��ه سمير حبشي،
قبل أن ّ
تتغير هذه األسماء ،لتختار سيرين
ّ
ب �ط �ل��ة ،وإي � �ل ��ي ح �ب �ي��ب م �خ ��رج ��ًا .وت �ع��ل��ق

الكاتبة كلوديا مرشليان على امل��وض��وع
ب �ق��ول �ه��ا« :أن� �ج ��زت ال� �ن � ّ�ص م �ن��ذ س �ن��وات،
وأجريت عليه بعض التعديالت الطفيفة
أخيرًا ،لكنني لم اسمع كالمًا عن منعه وما
شابه» .وكانت مرشليان قد راجعت ّ
نصها
م ��ع رئ �ي��س «ال �ل �ج �ن��ة األس �ق �ف �ي��ة ّ ل��وس��ائ��ل
اإلع �ل�ام ف��ي ل�ب�ن��ان» ي��وس��ف م��ون��س ال��ذي
ـ«املجلس الكاثوليكي
ك��ان آن��ذاك رئيسًا ل ّ
ل�ل�إع�ل�ام» ،ت��وخ�ي��ًا ل �ل��دق��ة ،ول�ي�ح�ص��ل على
ّ
الدينية.
مباركة الجهات
كان يمكن للفيلم أن يفلت من الهجوم ،لوال
قيام سيرين ب��دور البطولة ،وه��و ما لفت
ّ
اإللكترونية إليه.
نظر املواقع

بينما يستعد املخرج إيلي حبيب لتصوير
فيلم «وصار إنسانًا» الشهر املقبل ،ينتظر
ع��رض فيلمه الجديد « ،»Bébéوهو
من كتابة زوجته كلود صليبا في عيد
األضحى .بطلة الفيلم هي ماغي بو غصن
(الصورة) ،التي تؤدي دور «بديعة» وهي
ّ
فتاة في الـ  33من العمر وتعاني تأخرًا
ّ
ذهنيًا ،ترعاها جدتها «تيتا لطيفة» منذ
ّ
وفاة والديها .وتنطلق األحداث األساسية
حني تموت ّ
الجدة وتترك لها مليون دوالر
أميركي تضعها «بديعة» في حقيبة على
ظهرها ،وتخرج بها إلى املجتمع ،فتواجه
أطماع الناس وشقيقها األناني (سلطان
دي��ب) ،وتلتقي املحامي زي��اد (يوسف
الخال) وتعيش معه ّ
قصة حب مختلفة.

برمجة الخريف

غن واربح من أجل اإلنسانية
برنامج يجمع بين الفن والترفيه ّ
زكية الديراني
لم يخرج برنامج األلعاب والغناء The
( winner isالرابح هو) بنسخته العربية،
ال� ��ذي ت�س�ت�ع� ّ�د ق �ن��وات  lbciو«ال �ح �ي��اة»
امل �ص��ري��ة و«دب� � ��ي» ل �ع��رض��ه ق��ري �ب��ًا (20
أيلول الحالي) ،عن إطار برامج اكتشاف
امل��واه��ب حاليًا ال�ت��ي تجتاح الشاشات
ال�ص�غ�ي��رة .ف��رغ��م ت��أك�ي��دات امل��دي��ر ال�ع��ام
ل�ش��رك��ة «س��ون��ي بيكتشرز» زي ��اد ك� ّ�ب��ي،
ط��وال امل��ؤت�م��ر ال��ذي أق�ي��م أم��س ف��ي أحد
ف �ن��ادق ب �ي��روت ،أن ال�ع�م��ل التلفزيوني
ال �ج��دي��د ال ي �ت� ّ�وج ف ��ي خ �ت��ام��ه ّ
أي نجم
ّ
يتضمن ال�ع�ق��د م��ع ال��راب��ح إلص��دار
وال
أل �ب��وم غ �ن��ائ��ي ،إال أن امل ��ؤش ��رات تشير
إل ��ى أن ال �ه��دف م��ن  The winner isهو
اك� �ت� �ش ��اف امل � ��واه � ��ب ،ل �ك��ن ت �ح��ت ش �ع��ار

«ال� �ق� �ض ��اي ��ا اإلن � �س ��ان � �ي ��ة» .ف��ال �ب��رن��ام��ج
امل��ول��ود حديثًا ،يقوم على املنافسة في
الغناء في سبيل الحصول على األموال
م��ن أج��ل ه��دف إن�س��ان��ي ،كتحقيق حلم
متابعة التحصيل العلي .وي�ش��ارك فى
ال �ب��رن��ام��ج ع� ��دد م ��ن ن �ج��وم ال� �ط ��رب .لم
ي�س�ت�ق�ب��ل ال �ب��رن��ام��ج ف��ي ح�ل�ق��ات��ه ال� �ـ 12
ال �ت��ي س� ّ�ج �ل��ت ف ��ي ب� �ي ��روت ق �ب��ل أش �ه��ر،
ّ
�وه غ �ن��ائ �ي��ة ج ��دي ��دة .ف��ال�ن�ج��وم
أي وج � � ّ
ذات �ه��م ت�ن��ق�ل��وا ف��ي ال�ف�ت��رة األخ �ي��رة على
ال �ش��اش��ات ،ع�ل��ى غ ��رار :أص��ال��ة (ص � ّ�ورت
حلقتها خ�لال زيارتها األخ�ي��رة للبنان
ف��ي رم�ض��ان امل��اض��ي) ،ون��ان�س��ي عجرم،
وك� ��اظ� ��م ال � �س ��اه ��ر ،وص� ��اب� ��ر ال ��رب ��اع ��ي،
وآم��ال م��اه��ر ،ومحمد حماقي ،وحسني
ال�ج�س�م��ي ،ون� ��وال ال�ك��وي�ت�ي��ة .جميعهم
ح �ض��روا ب�ك��ام��ل أن��اق�ت�ه��م امل �ع �ه��ودة مع

يبدأ عرض البرنامج
في  20الجاري على lbci
و«دبي» و«الحياة»

الحديث املبالغ فيه عن أهمية البرنامج
ومدى املنافسة فيه .أولئك النجوم الذين
تعبت الكاميرا من مالحقتهم ،فقد غزوا
ال �ش��اش��ات ع�ن��دم��ا ج�ل�س��وا ع�ل��ى مقاعد
لجنة التحكيم في برامج ال�ه��واة أمثال

«أراب آي ��دول» ( )mbcو«اك ��س فاكتور»
و  .the voiceم��ن امل �ع��روف أن البرنامج
األخير الذي يعرض على قناة  mbcهو
م��ن إن �ت��اج ش��رك��ة «س��ون��ي ب�ي�ك�ت�ش��رز»،
يبنما ال�ش��رك��ة أح� ّ�ب��ت أن ت��وج��ه ضربة
ل �ل �ق �ن��اة ال� �س� �ع ��ودي ��ة ،وت� �ع ��رض ع�م�ل�ه��ا
ال�ج��دي��د على  lbciو«دب ��ي» و«ال�ح�ي��اة».
إل ��ى ج��ان��ب ال �ض �ي��ف ف��ي ك��ل س �ه��رة من
«ال��راب��ح ه��و» يجلس نحو مئة شخص
ّ
واملتخصصني في الغناء
من املوسيقيني
على مقاعد لجنة التحكيم ،مع غياب تامّ
لإلعالميني .فعند بدء اإلعداد للمشروع
ال �ج��دي��د ،ت �ف��اوض��ت «س��ون��ي» م��ع ب��اق��ة
من الصحافيني للتحكيم في البرنامج،
ول �ك �ن �ه��ا ل� ��م ت� �ت � ّ
�وص ��ل ل�ل�ات� �ف ��اق م�ع�ه��م
بسبب املبالغ املالية التي عرضتها على
اإلعالميني .في السياق نفسه ،اختيرت

ن��ادي��ا ال�ب�س��اط ل�ت�ق��دي��م ال�ب��رن��ام��ج ،بعد
أن استقالت أخ�ي�رًا م��ن عملها ف��ي قناة
 mtvووق �ع��ت ع �ق��د ع �م��ل م��ع «س��ون��ي».
م��ا ي�ع�ي��ب ع�ل��ى ال�ع�م��ل ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي أن��ه
ّ
مسجل ،باستثناء الحلقتني األخيرتني
منه ،دون معرفة ضيف الختام .ب��دوره،
ّ
لم ينف ّ
كبي ولم يؤكد عما إذا سيكون
ِ
ال� �ن� �ج ��م امل � �ص� ��ري ع� �م ��رو دي � � ��اب ض�ي��ف
ال��وداع .وتوقف املدير العام للشركة عن
الحالة السياسية التي ّ
يمر بها العالم
ّ
ال�ع��رب��ي ،م��وض�ح��ًا أن��ه إذا ت ��أزم ال��وض��ع
ُ
ف ��ي ل �ب �ن��ان س��ت �ص� َّ�ور ال �ح �ل �ق �ت��ان خ ��ارج
بيروت .إذًا ،برنامج جديد يبصر النور
ّ
قريبًا ويحتل شاشة  lbciفي ظل موجة
ّ
البرامج الفنية التي ستطل علينا نهاية
ال�ج��اري وأهمها «س�ت��ار أك��ادي�م��ي» (26
أيلول) و«مواهب العرب» ( 14أيلول).

