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ثقافة وناس

ثقافة وناس
يجزم كليب بأن
اإلعالم التقليدي
سينتهي دوره في
السنوات المقبلة

رادار

حتى «الوسيط» ذاهبة إلى االقفال؟
زكية الديراني

أدب الرحلة

ّ
«الرحالة» يرصد حياة الشعوب وثقافاتها

سامي كليب فاتحًا (كتاب) المدن
فراس خليفة
كــان على الـ َّ
ـرحــالــة أن يستريح أخيرًا
م ــن ع ـن ــاء ال ـ َّـسـ ـف ــر .ع ـل ــى األرجـ ـ ـ ــح ،لــن
يطول املقام به كثيرًا قبل أن يخوض
غ ـمــار «رح ـل ــة» ج ــدي ــدة .ه ــذا ُ
دأب َمــن
بـقــي لـفـتــرات زمـنـيــة طــويـلــة ال يمكث
أسبوعني
فــي مـكــان إقــامـتــه أكـثــر مــن
ُ
متتاليني .بيروت ،صيف  .2018يدلف
سامي كليب إلــى متجر للشوكوالته
الفاخرة في َّ
مجمع تجاري حديث في
ّ
بيروت ليبتاع هدية لصديق قديم .ال
بـ َّـد من ّأن الـ ُ
ـرجــل َّ
تعرف على صنوف
ك ـث ـيــرة م ــن ال ـش ــوك ــوالتــه ف ــي رحــاتــه
وأس ـفــاره الكثيرة حــول الـعــالــم .تبدو
ّ
شهية الرجل مفتوحة هذه األيام على
ُ
َ
«مشاريع» عديدة« .ما زلت في مقتبل
اإلعالم».
ّ
ي ـج ـلــس ف ــي امل ـق ـهــى امل ـق ــاب ــل م ــع ثــلــة
م ــن أصـ ــدقـ ــاء وزم ـ ــاء امل ـه ـن ــة .ي ـجــزم
كليب أن اإلع ــام التقليدي سينتهي
دوره في السنوات املقبلة أمــام طفرة
اإلعالم الحديث مبديًا اهتمامًا كبيرًا
ب ـضــرورة رفــع مستوى أخ ــاق مهنة
اإلع ــام« .نــريـ ُـد صحافيني ال أبــواقــا».

ً
ينهض لـيـصــافــح رج ــا مـغـتـ ِـربــا قــال
ّ
يستقر
إنه جال نصف العالم قبل أن
أخيرًا في بلد عربي .يبدو هو اآلخر
ّ
ّ
رحــالــة أي ـضــا .لـكــن كليب يـقــول بثقة
إن ــه «ب ـ ـ َـرم ك ــل ال ـعــالــم ت ـقــري ـبــا» ،وهــو
يـضــع اآلن مــا أس ـمــاه «ك ـتــاب العمر»
فــي مـتـنــاول ال ـقــارئ الـعــربــي« .أشـعـ ُـر
ب ــاكـ ـتـ ـم ــال م ـه ـ ّـم ـت ــي ف ـ ــي نـ ـق ــل ص ــور
حقيقية عن الــدول التي زرتها» وفق
مـ ــا يـ ـق ــول ك ـل ـيــب فـ ــي خ ــات ـم ــة ك ـتــابــه
«ال ــرح ــال ــة ،ه ـكــذا رأيـ ـ ُـت ال ـعــالــم» (دار
ن ــوف ــل ـ ه ــاش ـي ــت أن ـ ـطـ ــوان ـ .)2018
ل ـكــن َم ــن ي ـق ــرأ ال ـي ــوم ك ـتــابــا م ــن 700
صـفـحــة؟ «ك ــان يـمـكــن أن ي ـكــون أكـبــر
«حني
بعد».
يضحك قبل أن يضيفّ :
توق ُ
تـجـ ُ
فت
ـاوزت السبعمئة صفحة،
عـ ــن الـ ـكـ ـت ــاب ــة .أش ـ ـعـ ـ ُـر ك ــأن ـن ــي تــركــت
وصيتي اإلعالمية والثقافية في هذا
الـكـتــاب» .ليس «الـ ّ
ـرحــالــة» كتاب أدب
رحالت باملعنى التقليدي« .هو فكرة
حــديـثــة السـتـكـمــال مــا فعله الـ ّ
ـرحــالــة
يلبس
قبلي» يقول كليب لـ«األخبار».
ّ
الصحافي ثوب «الرحالة» لينقل أدق
التفاصيل وأجملها وأشـ ّـدهــا إيالمًا
ف ــي ال ـن ـفــس ال ـب ـشــريــة ع ـبــر ح ـكــايــات

ّ
ً
ِّ
ستعمر طويال .بلغة عصرية ومكثفة
و«بعيدة عن التقعير» يأخذ القارئ
إلــى عــوالــم مدهشة ومــؤملــة أيضًا في
أربـ ــع ج ـه ــات األرض .س ـتــدمــع عينا
كثيرًا.
الـقــارئ أحيانًا لكنه سيبتسم ّ
فأدرنالني الفرح مرتفع جدًا بني دفتي
ّ
سيضطر بني الحني واآلخــر
الكتاب.
ً
لـ ــ«يـ ـصـ ـف ــن» قـ ـلـ ـي ــا إلع ـ ـ ـ ــادة تــرج ـيــع
ال ـص ـ َـور ال ـتــي تـمــر ف ــي الـ ّـس ـطــور ومــا
بينها .يشير كليب إلى أن «ثمة ّأسرار
ُ
كثيرة مـ ّـررتـهــا بــن الـ ُّـسـطــور وملـحـ ُـت
ّ
إل ـي ـه ــا ت ـل ـم ـي ـحــا ل ـك ــي ال تـ ـ ـ ــؤدي إل ــى
أذيــة أشخاص ّ
ّ
معينني ،هناك أســرار
مرتبطة بعالقة بعض الشخصيات
ب ــإس ــرائ ـي ــل خ ـص ــوص ــا»« .ال ـ ّ
ـرح ــال ــة»
حـصـيـلــة  25عــامــا مــن األس ـف ــار الـتــي
ُ ِّ
تـنـ ّـوعــت بــن مـهـمــات صحافية كــلــف
بـهــا كليب فــي املـ ّ
ـؤس ـســات اإلعــامـيــة
التي عمل فيها وبني رحالت قام بها
بــدافــع شخصي ُحـ ّـبــا بــاالكـتـشــاف .ال
َّ
يـشـمــل الـكـتــاب ك ــل رح ــات وأس ـفــاره
بل أبرزها .يتآلف املؤلف مع األمكنة
والناس .يستفيض في شرح ووصف
ّ
مــواطــن الـجـمــال حـيــث حــطــت رحــالــه.
ال تـكــاد تخلو قـ ّـصــة مــن ذكــر النساء

وع ـيــون ـهــن ون ـظــرات ـهــن وأج ـســادهــن
ً
وأزيائهن« .أتأمل الشقراء قليال عند
حــافــة ال ـن ـهــر (الـ ـس ــن) .ت ـكــاد تـخـتــزل
ّ
ك ــل ال ـصــور الـجـمـيـلــة ال ـتــي حفظتها
مــن ال ــرواي ــات الـفــرنـسـيــة فــي م ــدارس
ّ
الراهبات» ...يتغزل الرحالة بـ«نسائه»
كما بأمكنته الكثيرة وأحيانًا يجمع
بني االثنني معًا« :الس فيغاس كانت
ت ـضـ ّـج بــاألحــاس ـيــس الـجـمـيـلــة .بــدت
لــي كــامــرأة مجنونة مـغــامــرة مبدعة

يستعيد صور أبيه
الذي قتلته قذيفة
إسرائيلية في الحرب
تتطاير فوق أريج ُّالفرح .كانت أيضًا
حنونًا وحاضنة تلف ذراعيها حولي
كأنها تريد أن تريني أجمل ما فيها».
يـنـقــل «اب ــن بـطــوطــة امل ـعــاصــر» (رغ ــم
خ ـي ـبــة أم ـل ــه ع ـلــى أعـ ـت ــاب م ــا أس ـمــاه
ً
«ضـ ــريـ ــح ال ـ ــوه ـ ــم») وصـ ـف ــا م ـف ـ ّـص ــا
ألص ـ ـنـ ــاف امل ـ ــأك ـ ــول وامل ـ ـ ـشـ ـ ــروب هـنــا
وه ـنــاك ،و«ي ـج ــوع» ال ـق ــارئ مـعــه إلــى

ً
َ
الصور .خذ مثال ما جاء في
املزيد من
رحلته إلى موطن هنود كندا« :نأكل
ال ــوج ـب ــة ال ـش ـه ـي ــرة ع ـن ــده ــم .اسـمـهــا
بوتني .كال ليس لذلك عالقة بالرئيس
ال ــروس ــي ،فـهــي م ــوج ــودة قـبـلــه ،منذ
مئات السنني .هي عبارة عن بطاطا
َ
ُ
شبع آكلها وتدفئه وتزيده
وجبنة ت ِ
سمنة».
ّ
يـتـنــقــل بــال ـقــارئ ف ــي أمـكـنــة مفتوحة
ً
وم ـغ ـل ـق ــة نـ ــاقـ ــا ّإيـ ـ ـ ــاه إل ـ ــى م ـن ــاخ ــات
ص ـ ـحـ ــروايـ ــة واس ـ ـتـ ــوائ ـ ـيـ ــة كـ ـم ــا إل ــى
ُ
شمسة .يحدث ذلك
مناخات مثلجة وم ِ
فــي صـحــارى أفريقيا وأدغــالـهــا وفي
ال ـبــرازيــل واملـكـسـيــك كـمــا فــي تايالند
وجـ ـ ــزر ال ـق ـم ــر وس ــان ــت ب ـطــرس ـبــورغ
وج ـ ــزي ـ ــرة امل ــارتـ ـيـ ـنـ ـي ــك واس ـط ـن ـب ــول
وغ ـي ــره ــاُ .ي ـس ـ ِـه ــب ف ــي وصـ ــف جـمــال
الطبيعة كما جاء في وصفه لشالالت
«إيغواسو» البرازيلية (إحدى عجائب
ً
ال ــدن ـي ــا ال ـس ـب ــع) 275« :ش ـ ــاال دفـعــة
َ
ناظر ْيك .تنزل من األعالي
واحدة أمام
ودوائ ـ ــر .تــرســم في
ـرات
ـ
ي
ـ
ح
ل ـت ـكـ ّـون ب ـ
ُ
ّ
هبوطها حبات من نور يصل رذاذها
إلــى وجــوهـنــا ّفتنعشها تحت املطر.
ّ
سمفونية من ماء».
يبدو املشهد كأنه

ف ــي ن ـق ـلــه مل ـش ــاه ــدات ــه ،يـ ـق ـ ِّـدم كـلـيــب
م ـع ـلــومــات مـهـمــة ع ــن ع ـ ــادات ال ـبــاد
وط ـبــائــع أه ـل ـهــا وتـ ـح ـ ّـوالت املجتمع
والـ ـسـ ـي ــاس ــة ف ـي ـه ــا ك ـم ــا فـ ــي رحـ ــات
اليمن وال ـســودان ودمـشــق والـجــزائــر
وأمـ ـي ــرك ــا وك ــوب ــا وغـ ـي ــره ــا .تـحـضــر
الـسـيــاســة ب ـق ـ ّـوة ف ــي ال ـك ـتــاب دون أن
ّ
َّ
مجترة .يحاول أن
تتحول إلــى مــادة
ّ
«يهرب» منها قدر اإلمكان ،لكن كثيرًا
م ــن ال ــوق ــائ ــع واملـ ــواقـ ــف ال ـت ــي نقلها
ً
م ــرت ـب ـط ــة أص ـ ــا ب ـ ـظـ ــروف سـيــاس ـيــة
ّ
ال بـ ّـد مــن أن تـتــرك بصماتها فــي كل
ش ــيء .لكن هــل مطلوب مــن الــرحــالــة،
ُّ
أي رحالة ،أن يذهب بعيدًا في الجزم
ب ـق ـض ـيــة إش ـك ــال ـي ــة ت ــاري ـخ ـي ــة ك ـبــرى
ً
كما حصل فــي رحلة األنــدلــس مثال؟
يـقــول فــي الـكـتــاب« :ف ـكـ ُ
ـرت أيـضــا بأن
اع ـت ــزازي بـمــا شـ ّـيــده أجـ ــدادي هـنــا ال
َّ
يناقضه س ــوى فــرحــي ب ــأن أصـحــاب
األرض الـحـقـيـقـيــن ق ــد اس ـت ـع ــادوه.
يجب أن نتصالح مع أنفسنا .ال يمكن
أن ن ـب ـكــي ع ـل ــى أرض ك ـن ــا نـحـتـلـهــا،
ث ـ ــم ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت عـ ـيـ ـن ــه ،ن ـب ـك ــي عـلــى
ُّ
دولنا حينما احتلت» .لنتابع .ينقل
ال ــرح ــال ــة ف ــي ك ـتــابــه صـ ــورة اإلس ــام

وامل ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــن بـ ــأك ـ ـثـ ــر مـ ـ ــن «نـ ـسـ ـخ ــة»
(كــاملـتـصــوفــة ف ــي الـسـنـغــال وحـكــايــة
م ــري ــم نـ ـي ــاس وم ـس ـل ـم ــي بــري ـطــان ـيــا
وتايالند وغيرها) كأنه يريد القول
إن اإلس ـ ـ ــام ك ـم ــا ي ــؤث ــر ب ـم ـمــارســات
ال ـن ــاس ،يـتــأثــر باملجتمعات املحلية
أي ـضــا .يحصل ذل ــك أيـضــا مــع أدي ــان
ُ
وط ـ ـ ُـرق وم ـع ـت ـقــدات أخـ ــرى ي ـفــرد لها
مـســاحــة كـبـيــرة (كــاألق ـبــاط فــي مصر
وطائفة املــورومــون في كاليفورنيا).
ّ
في رحالته التي قاربت الستني بلدًا
ّ
ووج ـ ـهـ ــة س ـي ــاح ـي ــة ،ي ـظ ـهــر ال ـت ـف ــوق
ال ــواض ــح ل ـل ـقــارة األفــريـقـيــة وأمـيــركــا
الــاتـيـنـيــة ويـلـيـهـمــا أوروب ـ ــا وال ــدول
العربية فيما تكاد تغيب آسيا كليًا
باستثناء تايالند.
ي ـح ـضــر ل ـب ـن ــان فـ ــي «الـ ـ ّ
ـرحـ ــالـ ــة» فــي
ق ـ ّـصـ ـت ــن األولـ ـ ـ ـ ــى بـ ـع ــد ع ـ ــودت ـ ــه إث ــر
حــرب تـمــوز  2006على مــن الباخرة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة والـ ـث ــانـ ـي ــة فـ ــي ربـ ـط ــه ملــا
أس ـ ـمـ ــاهـ ــا قـ ـص ــة ح ـ ـيـ ــاة ب ـ ــن ق ــري ـت ــه
(نـيـحــا ال ـشــوف) وبــاريــس «الحبيبة
األجمل بني مدن الغرب» .لكن لبنان،
فــي الحقيقة ،كــان حــاضـرًا فــي معظم
رح ـ ــات ـ ــه م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال اسـ ـتـ ـحـ ـض ــاره
م ـشــاهــدات وح ـ ــوادث عــامــة وخــاصــة
حـصـلــت ف ــي وط ـن ــه األم ف ــي مـعــرض
س ـ ــرد ت ـف ــاص ـي ــل ح ـ ــول دولـ ـ ــة أخ ـ ــرى.
ّ
«كـ ّـل ـمــا ف ـ ّـك ـ ُ
ـرت ب ـم ــزارع قـصــب الـســكــر
ف ــي ك ــوب ــا ،ت ــذك ــرت ت ـل ــك ال ـص ـنــاديــق
ال ـكــرتــون ـيــة ال ـك ـب ـيــرة ال ـتــي كــانــت في
مـنــزلـنــا الــري ـفــي ف ــي ل ـب ـن ــان» .يـتـكـ ّـرر
األم ــر فــي اسـتـعــادة ص ــور أبـيــه الــذي
قتلته قــذيـفــة إســرائـيـلـيــة فــي الـحــرب
كما صــورة والدته« .لكني عدت أفكر
َ
بت ْي ِنك العينني اللتني ألجلهما جئت
ّ
إلى هنا .تذكرت كذلك قبلة أمي ويدها
ّ
يتعمد كليب
املصابة بشظية قذيفة».
تغييب بـيــروت الـحــالـيــة عــن رحــاتــه
ال ألنــه اسـتـقـ ّـر فيها منذ سـنــوات بل
ّ
«ألن بيروت ما عادت تشبه تاريخها-
ُ
تاريخنا ،فـصــرت فيها كآخر قرميد
ت ـ ـهـ ــالـ ــك فـ ـ ـ ــوق ب ـ ـيـ ــت عـ ـتـ ـي ــق ي ـغ ــال ــب
الــزمــن بــن ُبــرجــن شــاهـقــن بناهما
خليجيون وهربوا» على ما يقول في
حديثه إلى «األخبار».
يشير إل ــى أن أكـثــر رحـلــة تــركــت أث ـرًا
هي الصومال حيث «كان الجوع
فيه َ
ّ
ُم ـع ـل ــن ــا ع ـل ــى ك ـ ــل الـ ــوجـ ــوه كــوص ـمــة
ـار على جبني اإلنسانية والعالم»،
عـ ٍ
ّ
إض ــاف ــة إلـ ــى رح ـل ــة مـ ـع ــازل ال ـس ــك ــان
األصليني في كندا الذين سلخوا من
أرض ـهــم وتــاريـخـهــم .يـضـيــف« :رحـلــة
كوبا تعني لي كثيرًا أيضًا ملا لها من
ّ
رمزية كبيرة لشعب لم يذله الحصار،
ً
فضال عــن تــأثــري البالغ عند ضريح
املـنــاضــل األمـمــي تشي غـيـفــارا» .يقرُّ
كليب أن ثمة بــادًا كثيرة زاره ــا ولم
يـكـتــب عـنـهــا كـقـطــر ال ـتــي ع ــاش فيها
سنة واحــدة وإي ــران والـصــن والهند
ُواليابان واألسكيمو ومناطق أخرى.
ً
«أح ـ ـ ـ ُّـب مـسـتـقـبــا أن أذه ـ ــب للعيش
لـعــدة أشـهــر فــي املـنــاطــق الـنــائـيــة في
ً
الـصــن مـثــا وأت ـع ـ ّـرف عــن ق ــرب على
اإلي ـغ ــور ف ــي األقــال ـيــم ال ـشــرق ـيــة ،كما
أت ـم ـن ــى الـ ــذهـ ــاب إل ـ ــى م ـع ــاب ــد الـهـنــد
والتحدث إلى ّ
نساكها».
يـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ك ـل ـي ــب ف ـ ــي «ال ـ ــرح ـ ــال ـ ــة» ف ـي ــزا
ُ ّ
مـجــانـيــة ت ـمــكــن ال ـق ــارئ مــن الـتـجــوال
في عدد كبير من دول العالم من دون
إجــراءات حدودية على «طريق الفرح
واالك ـت ـش ــاف ــات ال ــام ـت ـن ــاه ــي»ُ .يـشـبــه
ال ـك ـت ــاب م ــدي ـن ــة ُد َب ـ ــي ال ـت ــي وصـفـهــا
ّ
«الرحالة» بأنها «مدينة ِتل ُد
صاحب
ّ
م ــدن ــا» .ال ي ـه ــم ك ـيــف ومـ ــن أيـ ــن يـبــدأ
القارئ ب ّ
ـ«السفر» على منت «خطوط»
الكتاب الذي وضعه مؤلف بات اليوم
«م ــن ب ــن األك ـث ــر ان ـت ـشــارًا ف ــي الـعــالــم
عال
العربي» .يحتاج األمــر إلى مـ
ـزاج ٍ
ُ
ُّ
توصل إلى
فقط .فكل أبواب «الرحالة»
ِ
املتعة!
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كان الجميع يتوقع أن تكون نهاية جريدة
«ال ــوس ـي ــط» اإلعــان ـيــة شـبـيـهــة بمصير
صـحـيـفــة «ال ـب ـلــد» ال ـتــي أغـلـقــت أبــوابـهــا
قبل أيــام قليلة ألسـبــاب اقتصادية .فما
يجمع الوسيلتني اإلعالميتني ،أكثر ّ
مما
ّ
يفرقهما .الصحيفتان كانتا تنضويان
تـحــت ل ــواء مجموعة  aweالـتــي أسسها
السوريان مجد سليمان وبشار كيوان،
وك ــان ــت ت ـض ـ ّـم ســاب ـقــا مـجـلــة «لـيــالـيـنــا»
(أق ـف ـلــت مكتبها ف ــي ب ـي ــروت) و«ال ـب ـلــد»
و«الوسيط» (إضافة إلى مجالت أخرى).
لـ ـك ــن قـ ـب ــل نـ ـح ــو أربـ ـ ـ ــع س ـ ـن ـ ــوات ،بـ ــدأت
امل ـش ــاك ــل ت ـع ـت ــرض ط ــري ــق «ال ــوسـ ـي ــط»،
بسبب تراجع سوق اإلعالنات في العالم
العربي ،بعدما تبدلت عملية اإلعالنات
من الورقي إلى ّ
منصات مواقع التواصل
االجتماعي واملواقع اإللكترونية .أضف
إلى ذلك األزمات املادية التي عانتها .awe
إال أنــه كــان يحكى عــن فصل «الوسيط»
ع ــن «ال ـب ـلــد» و«ل ـيــال ـي ـنــا» ،ألن ـهــا ال ت ــزال
ت ـح ـ ّـص ــل ب ـع ــض املـ ـ ـ ــردود امل ــال ــي بـسـبــب
اإلع ــان ــات ،وبــال ـتــالــي ج ــاء ه ــذا الفصل
ليقيها خـطــر اإلق ـفــال .كــذلــك كــان يـتـ ّ
ـردد
ف ــي األوسـ ـ ــاط اإلع ــام ـي ــة أن ال ـخــافــات
الـسـيــاسـيــة بــن الـشــريـكــن بـشــار ومجد

األزمـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،دف ـعــت
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ّ
الثنائي إلــى فــض شراكتهما ،وبالتالي
ً
كان مصير «الوسيط» مجهوال ،كما هي
ّ
حــال «الـبـلــد» .كــل هــذه العوامل أدت إلى
دمــار «الــوسـيــط» لتلحق بباقي وسائل
اإلعـ ــام ال ـتــي كــانــت تـضـ ّـمـهــا  .aweبعد
ّ
م ــرور أق ــل مــن شهر على إغ ــاق «البلد»
بـسـبــب األزم ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة ودعـ ــم دفــع
ّ
امل ـس ـت ـح ـقــات امل ــال ـي ــة ل ـل ـمــوظ ـفــن ،تـبــلــغ
ّ
م ــوظ ـف ــو «ال ــوسـ ـي ــط» أمـ ــس بـ ـ ــأن ال ـع ــدد
ال ـجــديــد مــن ال ـجــريــدة األسـبــوعـيــة التي
ت ـصــدر ص ـبــاح كــل اث ـنــن ،لــن ي ـطــرح في
األســواق األسـبــوع املقبل ،من دون شرح
األس ـبــاب الـتــي دفعتهم إلــى اتـخــاذ هذه
الـ ـخـ ـط ــوة .ه ـ ــذا األمـ ـ ــر ل ــم ي ـك ــن ُم ـفــاج ـئــا
بــالـنـسـبــة إل ــى املــوظ ـفــن ال ــذي ــن يـعــانــون

العدد الجديد من
الجريدة األسبوعية لن
يصدر االثنين المقبل

من العديد من املشاكل التقنية واملادية
إلصـ ــدار ال ـع ــدد .ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،يصف
مصدر من «الوسيط» لـ«األخبار» خطوة
عـ ــدم ال ـ ـصـ ــدور ب ـع ــد غـ ـ ّـد ،ب ــأن ـه ــا تـسـبــق
قــرار اإلغــاق التام املتوقع قريبًا .ويرى
املصدر أن الصحيفة لن تعاود الصدور
ُقريبًا كما ُيـقــال ،ألن ««دات ــا» اإلعــانــات
أتلفت في أجهزة الحواسيب للموظفني،
بـ ـسـ ـب ــب امل ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـت ـق ـن ـي ــة (األج ـ ـه ـ ــزة
وال ـك ـهــرب ــاء وال ـه ــوات ــف) ال ـتــي تعانيها
ال ـص ـح ـي ـف ــة ب ـس ـب ــب إهـ ـ ـم ـ ــال ال ـق ــائ ـم ــن
ّ
عليها» .ويكشف أن موظفي «الوسيط»
سـ ّيـتـقـ ّـدمــون ب ــدع ــاوى قـضــائـيــة ملتابعة
حقوقهم .كذلك يمكن
ملفهم وتحصيل ّ
ضـ ّـم القضية إلــى مـلــف موظفي «البلد»
ال ــذي ــن ل ــم ي ـت ـق ــاض ــوا ب ـع ــد ت ـعــوي ـضــات
ومستحقاتهم منذ أكثر مــن عــامــن ،وال
تــزال قضيتهم قابعة فــي املحاكم لغاية
ال ـيــومُ .يــذكــر أن «الــوسـيــط» انطلقت في
التسعينيات مــن الـقــرن املــاضــي ،وكانت
ُ
ت ـ َـع ـ ّـد م ــن أوائـ ــل الـصـحــف اإلعــان ـيــة في
ال ـعــالــم ال ـعــربــي ،وتـمـلــك إصـ ـ ــدارات عــدة
ف ــي اإلم ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـحــدة ،وق ـطــر،
وال ـب ـحــريــنُ ،
وعـ ـم ــان ،وم ـص ــر ،واألردن،
وسوريا .لكن في السنوات األخيرة ،بدأت
تلك الفروع تقفل واحدة تلو األخرى ،ما
ّأدى إلى تدهور الشركة ّ
كليًا.

على الشاشة

«نهار جديد» على «المنار»...
ألف حلقة حملت «هموم الناس»
في ربيع عام  ،2015قررت قناة «املنار»
أن ت ـقـ ّـدم بــرنــامـجــا يـحـمــل اس ــم «نـهــار
جديد» ،أرادته أشبه بـ«أجندة» يومية
تخاطب جميع املواطنني على اختالف
انـتـمــاءاتـهــم .الـعـمــل الـتـلـفــزيــونــي (مــن
االثـ ـن ــن إلـ ــى ال ـس ـب ــت )10:00/08:00
اس ـت ـط ــاع أن ي ـح ـجــز م ـكــانــا ل ــه ضمن
امل ـش ــاري ــع الـتـلـفــزيــونـيــة ال ـتــي تـحــاكــي
ان ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاس وه ـ ـمـ ــوم ـ ـهـ ــم
ّ
وتشجعهم على التفاعل
وقضاياهم،
والـتـعـبـيــر ع ــن آرائـ ـه ــم .ت ـتــولــى تـقــديــم
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن اإلعـ ــام ـ ـيـ ــن
أبـ ـ ــرزهـ ـ ــم :م ـح ـم ــد نـ ـس ــر ،وكــري ـس ـت ـيــل
سلوم ،وخديجة قرياني ،وعلي الزين
وزي ـنــب ح ـمــود ،وهــاشــم الـسـيــد حسن
وحسن خليفة .في هذا اإلطار ،يحتفل
ال ـقــائ ـمــون ع ـلــى «ن ـه ــار ج ــدي ــد» ال ـيــوم
بــالـحـلـقــة  1000ال ـتــي سـتـكــون خاصة
جـ ـ ـدًا .إذ سـتـسـتـعـيــد أب ـ ــرز ال ـل ـح ـظــات
الـ ـت ــي م ـ ـ ـ ّـرت ع ـل ــى املـ ـ ـش ـ ــروع ب ـ ـ ــدءًا مــن
ً
انـطــاقـتــه عـلــى ال ـشــاشــة ،وصـ ــوال إلــى
امل ـح ـطــات ال ـتــي كــانــت بـمـثــابــة النقطة
الفاصلة فــي الـبــرنــامــج .يعتبر «نهار
جــديــد» مـســاحــة لـنـقــل ص ــوت املــواطــن
اللبناني ال ــذي يـعــانــي مـشــاكــل كثيرة
ً
بــدءًا من نقص املياه والتلوث وصــوال
إلى الطرقات غير اآلمنة ...كذلك يعنى
ال ـب ــرن ــام ــج ب ـبــث رس ــائ ــل ت ــوع ــوي ــة في
قضايا حياتية واجتماعية ع ــدة .في
ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ي ـشــرح م ـق ـ ّـدم الـبــرنــامــج
مـحـمــد ن ـســر« :ال ـبــرنــامــج ه ــو مساحة
ّ
ّ
تتطرق إلى العديد
متنوعة
صباحية
ّ
ّ
مــن امل ـلــفــات الـتــي ت ـهــم ال ـشــرائــح كــافــة.
فالهموم املعيشية واح ــدة يتشاركها
ّ
ويتضمن الـبــرنــامــج العديد
الجميع،
م ـ ــن الـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــرات أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا« :ال ـ ـط ـ ـقـ ــس»،
و«عـنــاويــن الـصـحــف» ،و«ف ــرص عمل»
التي تحاول توفير فرص عمل للناس
خصوصًا فــي هــذه الـظــروف الصعبة.
ً
ومن حسنات الفقرة أنها تشهد تفاعال
كـ ـبـ ـيـ ـرًا .أمـ ـ ــا «صـ ـحـ ـت ــك صـ ـ ّـحـ ــة» فـهــي
ّ
املشاكل الصحية
مساحة مهمة تتناول ّ
وكيفية عالجها ،وتتوقف عند أحدث
ال ــدراس ــات الـطـبـيــة ح ــول ال ـعــالــم .كما
تـ ـتـ ـط ـ ّـرق «جـ ــولـ ــة حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم» إل ــى
بعض املواقف الغريبة في العالم .وفي

خديجة قرياني خالل إستضافتها الطبيب النفسي نبيل خوري

«ذاك ــرة ال ـيــوم» ،يستعيد فــريــق العمل
املـ ــواقـ ــف الـ ـت ــي ح ـص ـلــت ف ــي ال ـت ــاري ــخ
نـ ـفـ ـس ــه ،وب ــالـ ـطـ ـب ــع ت ـت ـض ـ ّـم ــن ال ـف ـق ــرة
م ـس ــاح ــة أس ــاس ـي ــة لـ ــذاكـ ــرة امل ـق ــاوم ــن
وب ـع ــض األح ـ ـ ــداث ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـهـ ّـمــة
خالل الحروب ّ
ضد العدو اإلسرائيلي.
أم ــا ف ــي «ه ــاش ـت ــاغ» ،فـيـخـتـصــر فــريــق
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع األوس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول ـ ـ ــة ع ـل ــى
صفحات الـســوشــال ميديا والقضايا
ال ـبــارزة الـتــي تشغل مــواقــع التواصل،
إض ــا ّف ــة إل ــى ف ـق ــرات «ال ـخ ــط الـســاخــن»
«وف ــش خلقك» و«دلـيــل املــواطــن» التي
ت ـج ـمــع ب ــن ال ـن ـصــائــح وال ـت ـع ـب ـيــر عن

يلقى البرنامج انتشارًا
واسعًا في مختلف
المناطق اللبنانية

م ـشــاك ـلــه» .ي ـس ـت ـغــرق ال ـبــرنــامــج وقـتــا
ً
طويال للتحضير ويشرف عليه نحو
 20ش ـخ ـصــا م ــن ف ــري ــق اإلع ـ ـ ـ ــداد .لـكــن
مــا ال ــذي يـمـ ّـيــزه عــن غـيــره مــن البرامج
ال ـص ـبــاح ـيــة؟ يـجـيــب ن ـس ــر« :اس ـت ـطــاع
البرنامج أن يالمس أوجــاع املواطنني
وتوعيتهم ح ــول الكثير مــن املـســائــل.
ً
كـ ـ ــل فـ ـ ـق ـ ــرة ف ـ ـيـ ــه تـ ـشـ ـه ــد ت ـ ـفـ ــاعـ ــا بــن
الـقــائـمــن عـلــى ال ـبــرنــامــج واملــواط ـنــن
الذين يفتشون عن فرصة للتعبير عن
مشاكلهم الكثيرة .الالفت أن البرنامج
ي ـل ـقــى انـ ـتـ ـش ــارًا واسـ ـعـ ــا فـ ــي مـخـتـلــف
املـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة ،ألن ق ـنــاة «امل ـنــار»
اسـتـطــاعــت أن تـجـمــع ش ـكــاوى الـنــاس
ض ـم ــن ع ـم ــل ت ـل ـفــزيــونــي واحـ ـ ـ ــد» .إذًا،
يحتفل الـقــائـمــون على «نـهــار جديد»
صباح اليوم بالحلقة  1000منه ،وهي
بمثابة «احتفالية» صغيرة لعمل كان
عالمة فارقة بني املشاريع الصباحية
التي تعرض على الشاشات.
...زكية
«نهار جديد» :من االثنني إلى السبت ()8:00
على قناة «املنار»

