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MEDIA
بولسونارو
ُمعاقَ ب

واشنطن ـ العربي الجديد

ّ
عــلـقــت مـنـ ّـصــة «يــوت ـيــوب» االث ـنــن أنـشـطــة قـنــاة
ال ــرئ ـي ــس ال ـب ــرازي ـل ــي جــاي ـيــر ب ــول ـس ــون ــارو ،ملــدة
أسـ ـب ــوع ،ب ـعــد إزال ـت ـه ــا مـقـطــع ف ـيــديــو ذكـ ـ َـر فيه
مـعـلــومــات غـيــر صـحـيـحــة تــربــط ل ـقــاح فـيــروس
كورونا باإليدز .وأعلن موقع «يوتيوب» في بيان
نقلته «فــرانــس ب ــرس»« :أزل ـنــا مقطع فيديو من

قـنــاة جايير بــولـســونــارو ،النتهاكه السياسات
املتعلقة بالتضليل الـطـبــي الـخــاصــة بـنــا بشأن
ُ ّ
كوفيد ،19-عبر ّادعائه ّأن اللقاحات ال تقلل من
خطر اإلصــابــة بــاملــرض ،وأنـهــا تسبب أمــراضــا
معدية أخرى» .وهذه املرة الثانية التي ينتهك فيها
الرئيس البرازيلي «معايير» للمنصة .وهذه املرة،
لن يتمكن خــال األيــام السبعة املقبلة من نشر
أي مقاطع فيديو جــديــدة أو إج ــراء بــث مباشر.

وال تــزال بقية مقاطع الفيديو الخاصة بــه على
القناة ،حيث يشترك  3.5ماليني شخص ،متاحة
على «يوتيوب» .وفي اليوم نفسه ،حذفت شبكتا
التواصل االجتماعي «فيسبوك» و«إنستغرام»،
املنتميتان إلى املجموعة نفسها ،الفيديو للسبب
ً
نفسه .وفي مقطع الفيديو هذا الذي بث مباشرة
الخميس ،يذكر بولسونارو شائعة مفادها أن
تـقــاريــر رسـمـيــة للحكومة البريطانية «تشير»

21

ّ
إلــى أن األش ـخــاص امللقحني بالكامل ُي ـطـ ّـورون
فيروس اإليدز «أسرع بكثير مما كان متوقعًا».
يذكر أن الرئيس البرازيلي أمضى شهورًا في إثارة
الشكوك بشأن اللقاحات ،خاصة لقاح «سينوفاك»
الذي تنتجه شركة صينية .كذلك حذر البرازيليني
من أنه لن يكون هناك أي سبيل قانوني ملقاضاة
شركة «فايزر» ألي شخص يعاني من آثار جانبية
ناتجة من تلقي اللقاح الذي تنتجه.

مجيء جورج قرداحي ،الذي ال يحب التغيير ،إلى وزارة اإلعالم اللبنانية ،من الشاشة ،يعيد طرح قضيّة جدوى
الوزارة من أصلها ،وسط إعادته للنقاش حول القطاع والتنظيم خمسين عامًا إلى الوراء

جورج قرداحي« ...وزير العام» اللبناني
أحمد محسن

ث ـم ــة س ـ ـ ــؤال م ـمـ ـك ــن ،فـ ـ ــات املـ ــراس ـ ـلـ ــن أن
ي ــوج ـه ــوه إل ـ ــى وزيـ ـ ــر اإلع ـ ـ ــام ال ـل ـب ـنــانــي
ال ـجــديــد ،خ ــال اسـتـقـبــالــه .بـمــا أن ــه يأتي
من التلفزيون إلى الدولة ،وليس العكس،
ً
كـمــا ي ـحــدث ع ـ ــادة ،ك ــان يـمـكــن أن ُي ـســأل:
مــا هــي ال ــدول ــة؟ ال ــدول ــة فــي لـبـنــان طبعًا.
وكـ ــانـ ــت إجـ ــابـ ــة ال ـ ــوزي ـ ــر ،املـ ـ ـع ـ ــروف عـنــه
«دبـلــومــاسـيـتــه» ال ـشــديــدة ،وق ــدرت ــه على
ً
إعالن آرائه من دون إحراج ،لتكون مثيرة
ل ــاه ـت ـم ــام بـ ـح ــق .وكـ ــانـ ــت اإلج ـ ــاب ـ ــة ،فــي
ً
الـسـيــاق نـفـســه ،مـفـيــدة ليفهم الـعــاديــون،
تصورات الوزير الجديد ،عن املكان الذي
جــاء إلـيــه ،ومقارنتها بتصورات ال ــوزراء
اآلخــريــن .لكنهم لسوء الحظ لم يطرحوا
هذا السؤال .وجدوا أنفسهم أمام إجابات
أك ـث ــر غ ــراب ــة ،م ـثــل ال ــدع ــوة إل ــى «تـقـنــن»
الظهور على الشاشات ،من شخص يأتي
مــن ال ـشــاشــة .وج ــدوا نفسهم أم ــام دعــوة
ً
صريحة للرقابة وربما خاب أملهم قليال.
فهم إعالميون في النهاية.
ليس جورج قرداحي مثل ّ
مقدمي البرامج
الـسـيــاسـيــة الـتـقـلـيــديــن ف ــي ل ـب ـنــان .بنى
شعبيته املحلية والعربية أيضًا ،في مكان
آخـ ــر .ي ـعــرفــه ال ـج ـم ـهــور ك ـم ـح ــاور رصــن
ف ــي «م ــن س ـيــربــح امل ـل ـي ــون» ،أو كــوسـيــط
لـبــق لـحــل خـصــومــة قــدي ـمــة ،عـلــى قــاعــدة
اسـتـعــراض عــواطــف شخصية مشحونة
أم ـ ــام ال ـج ـم ـه ــور ،ف ــي ب ــرن ــام ــج «امل ـســامــح
كــريــم» .حتى اآلن ،مــا زالــت هــذه النوعية
مــن الـبــرامــج تحظى بشعبية نسبية في
لبنان ،وفــي العالم العربي عمومًا ،وكان
دور قــرداحــي املــركــزي فيها أســاسـيــا في
بناء صــورتــه .من هــذه الـصــورة ،جــاء إلى
ً
ال ـس ـيــاســة ،م ـح ـمــا ب ـمــواق ـفــه الـسـيــاسـيــة
الـثـقـيـلــة نـفـسـهــا .مــواقــف أك ـبــر مــن وزارة
اإلعـ ــام فــي لـبـنــان ،الـتــي تـعــانــي مــن دور
م ـل ـت ـبــس ب ـح ــد ذاتـ ـ ـه ـ ــا ،وقـ ـ ــد صـ ـ ــار أك ـثــر
التباسًا من الناحية التقنية ،في ظل وجود
مؤسسات صحافية كبيرة ومستقلة عن
الدولة ،وجمهور صار أكبر منها بكثير،
ينشط على وسائل التواصل االجتماعي،
وفق شروط واعتبارات جديدة.
يـحـ ّـب قــرداحــي ال ـحــوار .رجــل ه ــادئ ،كما
ي ـعــرفــه املـ ـش ــاه ــدون الـ ـع ــرب ع ـلــى شــاشــة
التلفزيون .يميل إلــى الـحــوار ،وإلــى بقاء
األم ـ ــور ع ـلــى م ــا ه ــي ع ـل ـيــه .ال يـعـتـقــد أن
التغيير ضــروري في سورية ،وأن الناس
ّ
هـنــاك كــان بإمكانهم الـقـبــول بكل مــا حل
بـهــم .وقــد أعـلــن مــواقــف «سـيــاسـيــة» زايــد
فيها على السياسيني أنفسهم ،إلــى حد
طالب فيه بمنح رئيس النظام لقب «رجل
العام» .وليس جديدًا أيضًا ،أنه في مصر،
ت ـعــاطــف م ــع «شـ ـخ ــص» ح ـس ـنــي م ـب ــارك،
واستعرض ما اعتبره مزايا وطنية فيه.
تعاطف أيضًا نسبيًا ،مــع ضحايا غــزوة
الـجـمــل ف ــي م ـي ــدان راب ـع ــة ،لـكـنــه تـعــاطــف
ً
«نسبي» فعال ،يبقى مشروطًا بمجموعة
اعـ ـتـ ـب ــارات س ـيــاس ـيــة ،ي ـصــل فـي ـهــا امل ـقــام
اإلنساني إلى درجة أقل من السياسة ،إذا
طبقنا املـعــايـيــر اإلنـســانـيــة ذاتـهــا لـقــراءة
م ــواق ــف الـ ــوزيـ ــر «ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة» فــي
ً
سورية مثال .انطالقًا من مواقفه السابقة،
لم يكن مستغربًا أن يكون قرداحي وزيرًا
ف ــي إح ـ ــدى ال ـح ـك ــوم ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة .لـكــن
الـ ـص ــورة ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـق ــرداح ــي لـبـنــانـيــا
ً
تـ ـج ــاوزت ص ــورت ــه اإلع ــام ـي ــة .م ـث ــا كــان
طـبـيـعـيــا أن ي ـكــون وزي ـ ـرًا لـلـخــارجـيــة في
ح ـكــومــة «ن ـظ ــام ل ـب ـنــانــي» ،ول ـي ــس وزيـ ـرًا
ل ــإع ــام .إال أن خـيـبــات األمـ ــل ف ــي لبنان
كثيرة إلى درجة أن أحدًا لن ينتبه لخيبة
طفيفة من هذا الحجم.
ف ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ي ـش ـبــه ق ــرداح ــي ن ـف ـســه في
بــرام ـجــه الـتـلـفــزيــونـيــة ال ـتــي كــانــت سببًا
ل ـش ـهــرتــه .لـيـســت ه ـن ــاك م ـف ــاج ــآت .يعمل

دائمًا على «تدوير الــزوايــا» ،مهما بلغت
درجـ ــة ال ـض ـيــق .قـبــل أس ـبــوعــن ،استقبل
وف ـدًا من نقابة االعــام املرئي واملسموع.
وك ـ ـ ـ ــان يـ ـمـ ـك ــن أن تـ ـ ـك ـ ــون ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ــزيـ ـ ــارة
أقـ ـ ــرب إلـ ــى زي ـ ـ ــارة «ش ـخ ـص ـ ّي ــة» ،ي ـت ـبــادل
ف ـي ـهــا الـ ـ ــزائـ ـ ــرون اآلراء .ي ـف ــض ــل ال ــوزي ــر
واإلعالميون التابعون ملؤسسات ُ
السلطة
ال ـت ـس ــوي ــات ،وب ـق ــاء األم ـ ــور ع ـلــى حــالـهــا،
تحت مجموعات مسميات جــاهــزة ،مثل
«االس ـت ـقــرار» و«الـتـنـظـيــم» .يمكن اعتبار

تبحث الوزارة عن
محاولة وصاية على
اإلعالم اللبناني

قرداحي ،في موقعه ،وسيطًا ممتازًا كما
ك ــان ف ــي ال ـت ـل ـفــزيــون .لـكـنــه ه ــذه املـ ــرة في
جانب الدولة لقيادة العالقة مع املجتمع،
ول ـيــس ف ــي جــانــب املـجـتـمــع ال ــذي يــواجــه
الـ ــدولـ ــة .ف ــال ــدول ــة ،ل ـي ـســت م ـج ــرد ج ـهــاز
نـهــائــي ،يعمل وف ــق سلسلة عــاقــات بني
الـشـعــب واإلقـلـيــم تـحــت مسمى الـسـيــادة،
وإن كــان هــذا التعريف يصلح ألن يكون
ً
مــدخــا لفهم الــدولــة .الـعــاقــة بــن الــدولــة
واملجتمع ،تقوم على مجموعة مصالح،

في الوزارة يشبه قرداحي نفسه في برامجه التلفزيونية التي كانت سببًا لشهرته (حسين بيضون)

تصريحات الوصاية

فــي سبتمبر/أيلول املــاضــي ،شـ ّـن وزيــر اإلع ــام اللبناني
ّ
الجديد جــورج قــرداحــي ،لــدى عــودتــه إلــى بـيــروت لتسلم
م ـهــامــه ض ـمــن ح ـكــومــة ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي ،ه ـجــومــا على
املحللني السياسيني الــذيــن حــاكــوا عبر وســائــل اإلعــام
سيناريو تأليف الحكومة الجديدة التي ولــدت على أيدي
سياسيي وأح ــزاب سلطة املحاصصة و«تقاسم جبنة»
مــراكــز ال ـقــرار والـنـفــوذ .وق ـ ّـرر قــرداحــي فــي ّ
«أول دخوله
ّ
إلى عالم وزارة اإلعالم» أن ّ
ويحدد لوسائل اإلعالم
يقرر
الضيوف الذين يجب أن تستضيفهم ،وأن «يضع فيتو»
على آخرين ،وهو ما أدى إلى حملة تنديدات واسعة من
ً
قبل صحافيني أوال وناشطني اعتبروا أن الــوزيــر يلعب
دور الوصي على املنابر والتلفزيونات ،ويسعى ،حتى قبل
تسلم وزارتــه ،إلى استخدام سالح كتم الصوت والتعتيم
على الحقيقة املعروفة عند كل اللبنانيني ،وال سيما حول
طريقة تأليف الحكومة واختيار الوزراء بعد صراع دام 13
شهرًا .وتوجه قرداحي إلى من أسماهم «بعض الجهابذة

واملحللني الذين ظهروا عبر شاشات الوسائل اإلعالمية
خـ ــال ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن ،وح ـل ـل ــوا تـشـكـيــل الـحـكــومــة
ً
واملحاصصة» ،بالقول« ،فليسمحوا لنا وليهدأوا قليال».
و«تمنى» قرداحي على وسائل اإلعالم «عدم استضافتهم
ألن الحكومة حديثة الوالدة».
هــذا التصريح الــذي أثــار الجدل والغضب حــول الوصاية
على اإلعالم اللبناني ،واستنكار صحافيني ومؤسسات
ّ
بحرية الصحافة ،لم يكن األخير ،فقد
ومنظمات معنية
قــال الــوزيــر نفسه خــال لقائه وف ـدًا مــن نقابة محرري
الصحافة ّإن «املـبــدأ األســاســي لــإعــام هــو الحرية التي
نقدسها لكن حرية املرء تقف عند حدود حرية اآلخرين.
وهذا مبدأ عاملي فال يجوز انتهاك حريات وحرمات الناس
واالعتداء عليهم باإلشاعات املغرضة وبالشتائم أحيانا»،
مضيفًا« :ال يــوجــد إع ــام فــي الـعــالــم يسمح بـهــذا األمــر
ً
فهناك قــوانــن تضع ضــوابــط كفرنسا مثال التي هــي أم
الحريات حيث ال يمكن االعتداء على كرامة السياسيني».

وعالقات قوة ،بني األفراد والجماعات .من
هـنــا ،يتجدد النقاش دائـمــا حــول جــدوى
وجـ ــود وزارة إع ـ ــام ،ب ـصــرف ال ـن ـظــر عن
هوية الوزير نفسه .فإلى جانب قرداحي
َّ
إعالميان اثنان في الحكومة
نفسه ،يوجد
الجديدة ،هما وزير الزراعة عباس الحاج
ً
حسن (عمل مراسال لقناة فرانس  24في
باريس) وعميد كلية اإلعالم في الجامعة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـس ــاب ــق ج ـ ــورج كـ ــاس ال ــذي
ص ــار وزي ـ ـرًا لـلـشـبــاب وال ــري ــاض ــة .عندما
نـتـحــدث عــن «وزارة اإلع ـ ــام» ال نتحدث
عــن الــوزيــر بشخصه بــالـضــرورة .تهيمن
النخبة الحاكمة على كل شيء ،وهذا ليس
خــافـيــا عـلــى أح ــد .اإلع ــام بالنسبة لهذه
النخبة ،مثل الحصص في املستشفيات،
وفــي الـجــامـعــات ،وفــي جميع املؤسسات
البرجوازية .ليس جديدًا ،أن يكون اإلعالم
في لبنان على عالقة ُ
بالسلطة ،وأن تقوم
هذه العالقة على شكل من أشكال التكامل
ً
والتنسيق ،ب ــدال مــن ال ــدور الــرقــابــي .وإن
ً
كــانــت ال ــزي ــارة بـحــد ذات ـه ــا ،لـيـســت دلـيــا
إلــى هيمنة ُ
«سـلـطــة» على اإلع ــام ،فإنها
ً
تبقى مدخال مناسبًا لتفسير هذه العالقة
ً
الـ ـت ــي تـ ـح ــاول أن ت ــأخ ــذ شـ ـك ــا لـبـنــانـيــا
تستمد منه «طبيعيتها» ،مــع أن وجــود
وزارة إعـ ــام ،لـيــس أمـ ـرًا طـبـيـعـيــا .عــاقــة
تقوم على «وصاية» ال ــوزارة ،التي تتخذ
طــابـعــا أبــويــا ،عـلــى اإلع ــام واإلعــامـيــن،
أو «م ـحــاولــة» وصــايــة تبحث عــن حصة
أكبر في منظومة عالقة قوة ،بما أن جزءًا
ي ـس ـي ـرًا م ــن اإلعـ ـ ــام ال ـل ـب ـنــانــي يستطيع
تجاوز هيكل الــدولــة وفكرتها وميثاقها
ّ
يمت إليها بصلة ،بسبب هيمنة
وكــل ما
التركيبة الطائفية على الدولة نفسها.
م ــا ه ــو م ــؤك ــد ،أن ال ــوزي ــر ال ـجــديــد ليس
ش ـخ ـصــا ي ـت ـح ـمــس ل ـل ـت ـغ ـي ـيــر .م ــن خ ــال
مواقفه األولى كوزير لإلعالم حصرًا ،أكد
قرداحي على «حرية التعبير» ،وحاول أن
يـتـفــادى الـنـقــاش مــن أســاســه ،عــن جــدوى
وج ــود وزارة ،بــإشــارتــه إل ــى أن أهميتها
تكمن في «تنظيم العمل اإلعــامــي» ،لكي
يـصــار إلــى التمييز بــن الـحــريــة وبــن ما
وصفه بالتجريح باألشخاص .وهو تاليًا،
يعيد النقاش إلــى مــا كــان عليه إلــى قبل
خمسني عامًا تقريبًا ،حني بدأ العالم يسأل
ُ
والسلطة،
بجدية عن العالقة بني اإلعــام
تزامنًا مع انتفاضة  1968في فرنسا .في
ذل ــك ال ــوق ــت ،اك ـت ـشــف ال ـفــرن ـس ـيــون ،أنـهــم
أمــام نوعني من الصحافيني .النوع الذي
يـنـقــل م ــا ي ـح ــدث ف ــي «ال ـح ــي الــات ـي ـنــي»،
وي ـت ـن ـق ـل ــون بـ ــن ال ـ ـحـ ــواجـ ــز وي ـت ــاب ـع ــون
اشتباكات املتظاهرين مع رجال الشرطة،
والنوع الذي يتحدث عن «هدوء تام» في
باريس .وربما يكون هذا هو «التنظيم»،
الذي تمارسه معظم املؤسسات اإلعالمية
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ب ــوص ـف ـه ــا أدوات دع ــائ ـي ــة
تـقــوم على ال ــوالء الطائفي .هــذا التنظيم
أفضل نحو ،بمشاركة وزارت
حــدث على
ّ
اإلع ــام ،الـتــي فضلت بـصــورة متواصلة
بقاء األمور على ما هي عليه .وبمراجعة
اإلعــام الرسمي ،يتضح أن انتفاضة 17
تشرين األول لم تحدث ،وأن املتظاهرين
لــم ُيقتلوا فــي طــرابـلــس أو فــي الضاحية
أو فــي أي م ـكــان آخ ــر ذات ي ــوم ،ويتضح
أيضًا أن اإلعالم «غير الرسمي» ،ال ينتبه
لــوجــود وزارة ،أو لــوجــود اع ــام ،ويعمل
وف ـ ــق م ـعــاي ـيــر أخ ـ ـ ــرى ،ي ـم ـك ـن ـنــا ال ـتــأك ـيــد
بـعـيـنــن مـغـمـضـتــن أن ـه ــا غ ـيــر إعــام ـيــة.
يكفي متابعة تغطية أحداث عني الرمانة
األخيرة (االشتباكات في الطيونة/عدلية
ي ــوم  14أكـتــوبــر/تـشــريــن األول املــاضــي)
 ول ـيــس أح ـ ــداث ع ــن ال ــرم ــان ــة ف ــي 1975 على شــاشــة أكـثــر مــن مــؤسـســة ،لنتأكدأن «الـتـنـظـيــم» ال ــذي تـتـحــدث عـنــه وزارة
اإلعـ ـ ـ ــام ،ل ـي ــس سـ ــوى م ـح ــاول ــة دائ ـ ـمـ ــة...
إلبقاء كل شيء على ما هو عليه!
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منوعات فنون وكوكتيل
موسيقى

هيثم أبوزيد

برصيد ضخم من العروض الفنية
ال ـن ــاج ـح ــة ،امل ـت ـس ـمــة بــاالس ـت ـمــرار
عبر ثالثة عقود ،استطاعت فرقة
الـطـنـبــورة الـبــورسـعـيــديــة ،أن تـحـجــز موقعًا
متميزًا ومكانة كبيرة بــن محبي هــذا الفن،
الـ ــذي اش ـت ـهــرت ب ــه م ــدن ق ـن ــاة ال ـســويــس في
مـصــر .فــاألغـنـيــات ،والــرق ـصــات ،واإليـقــاعــات،
وص ـ ـ ـ ــوت اآلل ـ ـ ـ ـ ــة ،وال ـ ـت ـ ـفـ ــاعـ ــل الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري،
ع ــوام ــل تـتـضــافــر لـتـجـعــل م ــن «الـسـمـسـمـيــة»
س ـب ـبــا م ــؤكـ ـدًا لـتـحـصـيــل ال ـب ـه ـجــة وتـحـســن
الـحــالــة املــزاجـيــة .لكن أهــم مــا تتميز بــه فرقة
«الـ ـطـ ـنـ ـب ــورة» ،وال ـق ــائ ـم ــون ع ـل ـي ـهــا ،ه ــو ذلــك
الـحــرص الـكـبـيــر ،والـجـهــد الــواضــح ،لتوريث
هذا الفن املحلي العريق لألجيال الجديدة من
األطفال والشباب ،مع تحقيق إنجاز حقيقي
في هذا الجانب ،يقضي تمامًا على هواجس
االنقطاع ،ومخاوف االندثار.
في عام  ،1989وضع «الريس» زكريا إبراهيم،
اللبنات األول ــى لتأسيس فرقة «الطنبورة»،
بمشاركة عدد من كبار هــواة فن السمسمية،

أسس الريس زكريا إبراهيم ،فرقة «الطنبورة» البورسعيدية .مجموعة من
في عام ّ ،1989
الفنانين الذين أعادوا إحياء أغان شعبية ،ارتبطت بالميناء والبحارة

فرقة الطنبورة

خطة توريث السمسمية

الذي توارثوه عن آبائهم وأجدادهم .تضافرت
جهود عدد من الورثة الشرعيني للفن ،من أمثال
الريس امبابي ،والريس أحمد وليم ،واألسطى
محمد القط ،واألسطى سعد أبو الشحات ،كي
تخرج الفرقة إلى النور ،وتواجه الجمهور الذي
كاد ينسى ،بعد سنوات التجهير التي عاشها
سكان مدن القناة ،ومنهم مؤسس الفرقة ،الذي
ُ
هجر من بورسعيد عام  1969إلى السنبالوين
بمحافظة الدقهلية.
فــي سـنــوات التهجير ،كــانــت السمسمية هي

الــوسـيـلــة الــوح ـيــدة للمحافظة عـلــى الــذاكــرة
وال ـهــويــة ،والتعبير عــن ال ـشــوق لـلـعــودة إلــى
بيوت السويس ومدن اإلسماعيلية وشوارع
بورسعيد .لكن ،بعد الـعــودة ،فــي عــام ،1974
واالن ـش ـغ ــال ب ــإع ــادة اإلعـ ـم ــار ،وه ـب ــوب ري ــاح
«االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح» ال ـع ــات ـي ــة ،خ ـب ــا الـ ـف ــن ،وتـ ـ ــوارى
األسـ ـط ــوات ال ـك ـب ــار ،وال سـيـمــا ب ـعــد تـحــويــل
بورسعيد إلى «منطقة حرة» ،وانشغال معظم
األهالي بلقمة العيش.
أدرك زكـ ــريـ ــا إب ــراهـ ـي ــم أن اسـ ـتـ ـع ــادة تـ ــراث

نقلت الفرقة تعاليم
فن السمسمية
إلى األطفال والشباب

السمسمية ،يحتاج إلى جهد ضخم متواصل
وم ـن ـظــم ،وي ـح ـتــاج أي ـضــا إل ــى «ع ـش ــاق» ممن
يحبون الفن لذاته ،من دون نظر إلى أي فائدة
مادية تأتي من ممارسته.
من لحظة البدء ،كان الريس زكريا يمتلك رؤية
إحيائية تستعيد بها السمسمية مكانتها.
هكذا ،وجــد في آلــة الطنبورة ضالته ،لتكون
أول الطريق في تطوير يقف على أرضية صلبة
من األصالة .وكذلك ،قرر االستفادة من موروث
ما يعرف بفن «الضمة» ،وهي حلقات شعبية،

شفت القمر
غنائيًا ،تملك فرقة
الطنبورة رصيدًا ضخمًا،
يتميز بالثراء والتنوع.
تتناول األغاني مختلف
الجوانب تاريخيًا واجتماعيًا
وعاطفيًا .تتحدث عن
البحر والصيادين ،عن
السفر ،عن الحب واللوعة:
«شفت القمر على صدر
جميل ..ياكل حالوة ثم
يشرب خمير ..كل شيء له
نظر ..يا حمام شيل ..كل
شيء له نظر» .هذا مثال
من المخزون الكبير الذي
يبدأ األطفال في تعلّمه،
ومهمة تحفيظ األغاني
أسندت إلى عضو الفرقة
مرسي الشين.
استطاعت «الطنبورة» نقل هذه الفنون إلى خارج مصر (محمد كمال)

قراءة

سالم أبو ناصر

عبر ثالثة مواسم ،يحاول املسلسل األميركي
«أنـ ـ ــت» ( )Youت ـض ـمــن ال ـجــري ـمــة ف ــي قــالــب
إنـســانــي ،كــرد فعل عاطفي عكسي ،نــابــع عن
بـيـئــة طـفــولـيــة عنيفة تــرســم س ـلــوك اإلن ـســان
األخالقي ،وتقود فيه إرادته وخياراته.
مـنــذ امل ــوس ــم األول ،حـيــث نـتـعــرف عـلــى جــو،
ب ـطــل ال ـح ـك ــاي ــة ،م ــوظ ــف امل ـك ـت ـبــة ،ن ــدخ ــل في
أج ــواء القضية ،املختلة والعبثية ،إذا أمكن
القول .فــالــراوي هو نفسه البطل الرومانسي
املـخـتــل عــاطـفـ ًـيــا ،ح ــاد ال ــذك ــاء ،بليد املـشــاعــر،
الـقــادر على إزه ــاق األرواح فــي سبيل الحب.
ه ــذه ه ــي الـنـسـخــة املـخـتـصــرة ع ــن شخصية
البطل .وعليه ،فإن على املشاهد فرز املعطيات
وال ـت ـف ــاص ـي ــل ال ـن ـف ـس ـي ــة ،ق ـب ــل ال ـ ــول ـ ــوج إل ــى
سرديات القصة وشخوصها ومحاورها.
راق ال ت ـشــوبــه ،في
ال ـقــاتــل لـطـيــف ال ـط ـب ــاعٍ ،
ن ـسـيــج درامـ ـ ــي م ـت ـخ ـيــل ،ش ــائ ـب ــة .ولـ ـك ــن ،مع
صعود الحلقات وتــوســع األح ــداث ،ستختل
هــذه السمات ،وتنزلق نحو هاوية الصدمة.
تتفكك نظرية البطل املتكامل أمــام فوضوية
األثر اللحظي ،من دون أن ننزع عن أداء البطل
حضوره التمثيلي ومالمحه التي تساعد في
تــرك انطباعات متوترة أمــام الكاميرا .درجة
لن تعرف معها مدى تماهيك وتعاطفك معه،
دمــوي ورومانسي .ازدواجـيــة قاسية التقبل
في عالم أدب الجريمة واإلثــارة النفسية .وال
شك أن هذا النوع من الشخصيات يحتاج إلى
ً
دراميا
مهارة عالية في بنائها وتجسيدها
لضبط اإليقاع التفاعلي بينها وبني املشاهد،
وهـ ـ ــو مـ ــا ال ن ـن ـف ـيــه فـ ــي امل ـس ـل ـس ــل .غ ـي ــر أن
منحنيات القصة أخــذت تخرج عن مسارها

نرى القاتل في حكاية
حب جديدة سيرتكب
ألجلها سلسلة من الجرائم
وقع الموسم الثاني من العمل في فخ الرتابة والتكرار (نتفليكس)

إضاءة

ماذا عن تاريخ الفشل؟
عمار فراس
ّ

تمتلئ شاشاتنا بإعالنات عن «صفوف ماستر»؛
دورات رقمية أمــام الشاشة ،يقدمها املجاهيل أو
املـشــاهـيــر ،فــي م ـحــاولــة لــ«تـعـلـيـمـنــا» ،وإكـســابـنــا
مـهــارات ال توجد إال فــي هــذه الصفوف .األهــم ،أن
نتائج هذه الــدورات ،جعلت الكثيرين ،وبسذاجة،
ي ـ ـم ـ ـلـ ــؤون صـ ـفـ ـح ــاتـ ـه ــم بـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات وص ـ ـ ـ ــور عــن
مـشــاركــاتـهــم املـتـنــوعــة ،لـتــرى أحــدهــم بـعــد بضعة
أشهر ،ناقدًا فنيًا ،وخبير تواصل بشري ،ومدير
تسويق ،ونـجــار .هــذا الكم الهائل مــن «الخبرات»
امل ـك ـت ـس ـب ــة ب ـب ـض ــع س ـ ــاع ـ ــات ،يـ ـط ــرح ال ـك ـث ـي ــر مــن
التساؤالت ،ليس فقط حول جدواها ،بل حقيقة ما
«نتعلمه» إن تابعنا أحد ،أو «كل» ،هذه الصفوف.
هذه الصفوف كانت محط اهتمام الصحافي تاد
فريند ،الذي نقرأ في «ذا نيويوركر» عن تجربته
مع منصة  MasterClassالتي افتتحت عام 2015؛
إذ نقرأ بنبرة ال تخلو من السخرية ،كيف يصف
ل ـن ــا فــري ـنــد وع ــد امل ـن ـصــة ملـتــابـعـيـهــا بــال ـعـبــارة
اآلت ـي ــة« :ك ـشــف أس ـ ــرار ك ــل شـ ــيء ،م ــن الـتـصــويــر
إلـ ــى ال ـك ــوم ـي ــدي ــا» ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ال ي ـم ـكــن املـ ــرور
عليه جــزافــا ،ك ــون املـنـصــة تـحــوي فــي أرشيفها
أسماء ال يستهان بها ،قدموا صفوفًا للماليني،
مـثــل جـيـمــس كــام ـيــرون ،وم ــارت ــن سـكــورسـيــزي،
وس ـي ــري ـن ــا ويـ ـلـ ـي ــام ــز ،وغـ ـي ــره ــم مـ ــن امل ـشــاه ـيــر
أص ـحــاب الصنعة الـتــي ال يمكن التشكيك بها.

نـتـعــرف ف ــي امل ـق ــال عـلــى ديـفـيــد روج ـي ــر ،مــؤســس
املــوقــع ،فــي ذات الــوقــت تعليقات الصحافي الــذي
ي ـص ــف الـ ـش ــرك ــة ب ــأن ـه ــا ت ـت ـب ــع أسـ ـل ــوب ــا إلش ـب ــاع
الـفـضــول ،وم ــن الـسـهــل التهكم عليها ،خصوصًا
ّ
االستهالكية ،مثل الرغبة
أنها تخاطب حاجاتنا
بالتفرد ،والسرعة في اكتساب الخبرات ،واألهــم،
اإليمان بأن كل واحد منا قادر بساعات أن يصبح
ّ
«معلمًا» .وهذا بالضبط هدف روجير ،الذي يحلم
بــأن تـكــون منصته مكتبة اإلسـكـنــدريــة الـجــديــدة،
تـ ـح ــوي كـ ــل ش ـ ـ ــيء ،وت ـت ـي ــح ألي شـ ـخ ــص ،مـهـمــا
كانت خبرته ،أن يشاهد عبر خــوارزمـ ّـيــة محددة،
مجموعة من الصفوف التي ،في النهاية ،ستحوله
إلى «ماستر» ،أو معلم في املهنة التي يريد.
نقرأ ،أيضًا ،عن طيف يحوم في الشركة وصفوفها،
وهو طيف موزارت ،الذي يذكر في معظم الصفوف
إليـ ـض ــاح امل ـف ــارق ــة ب ــن ال ـع ـب ـقــريــة وبـ ــن ال ـخ ـبــرة،
وإيمان الشركة والكثير من املعلمني ،بأن الخبرة
كــافـيــة ،لـكــن ال بــد مــن بـعــض املــوهـبــة ،األم ــر الــذي

هل يمكن فعًال
اختزال خبرة حياة كاملة
في صف واحد؟

األمر في «ماستر
كالس» أقرب
إلى نصائح
توجيهية منه
إلى «صفوف»
حقيقية (مايكل
تولبيرغ)Getty/

ً
تراهن عليه الشركة من دون تقديمه فعال .صحيح
أن ال ـص ـفــوف تـتـبـنــى اإلي ـم ــان ال ـف ــردي بــاملــوهـبــة،
وتروج له؛ لكن ماذا عن العمل الجاد لسنوات؟ ماذا
عن تاريخ الفشل قبل النجاح؟ ال وصفة وال كلمات
لهذا األم ــر ،وع ــادة هــو مــا يثمر ،وليس املشاهدة
على الشاشة .ببساطة :هل يكفي أن نستمع إلى
سكورسيزي لنصبح مخرجني أفضل؟ هل الوحي
والتقنيات واألف ــام الشهيرة التي يتحدث عنها
ّ
كافية لجعلنا معلمني؟ كل هذه األسئلة تحوم في
خلفية الصفوف املكلفة وامليزانية التي قد تصل
إلى خمسني ألف دوالر لتصوير الصف الواحد.
مـهـمــا ح ــاول ـن ــا ت ـف ــادي أو ت ـجــاهــل عـقـلـيــة شــركــة
«سيليكون فــالــي» القائمة على اإلعــانــات ،هناك
شعور بعدم الثقة ينتابنا حني نشاهد الصفوف
ً
أو نقرأ اللقاء .هل يمكن فعال اختزال خبرة حياة
كاملة في صف واحد؟ أو لنقل عشرة؟ املقارنة مع
ّ
ّ
منطقية ،خصوصًا
التعليمية هنا ال تبدو
املؤسسة
أن س ـنــوات الـتـعـلـيــم ،ال تـعـنــي فـقــط الـجـلــوس في
الصف ،والخبرة ال تعني فقط االستماع ومشاهدة
«املـعـلـمــن» .األم ــر فــي «مــاسـتــر ك ــاس» أق ــرب إلــى
نـصــائــح توجيهية مـنــه إل ــى «ص ـف ــوف» حقيقية.
وهذا بالضبط املرعب في الشكل الرأسمالي لهذه
«املـنـتـجــات»؛ فهي تـقــدم وع ـدًا بــاملـهــارة وإتقانها
ب ـم ـجــرد اسـتـهــاكـهــا ف ــي امل ـي ـتــرو أو املـ ـن ــزل ،عبر
الشاشة ،ناهيك عــن أن نتائجها ترفع مــن تقدير
الفرد لذاته ،من دون خبرة حقيقية.

متابعة

«أنت» ...القاتل في جلسات العالج النفسي
الـسـلـيــم م ــع ن ـهــايــة امل ــوس ــم األول .واإلي ـق ــاع
التفاعلي شابه الشطط واملـلــل فــي عديد من
النواحي ،فأصبحت شخصية جو مستهلكة
في املوسم الثاني ،إلى جانب استهالك جميع
عناصر الحكاية ،على رأسها املونولوجات
ال ـتــي يـخــاطــب بـهــا جــو عـقــل امل ـشــاهــد .فرغم
أن ـهــا حـ ـ ــوارات ذك ـيــة (أو م ـتــذاك ـيــة) وتـشـكــل
ً
عــامــا أســاسـ ًـيــا لفهم عقلية الـبـطــل ،ولــربــط
األح ـ ــداث أو الـتـمــويــه فـيـمــا بـيـنـهــا ،إال أنـهــا،
لكثرة االعتماد عليها ،شلت حركية املشاهد
ودينامية ال ـصــورة فــي مــواضــع كـثـيــرة ،رغم
م ـح ــاول ــة ض ــخ ب ـعــض ال ـل ـم ـســات الـتـكـتـيـكـيــة
في السرد القصصي ،وتفريغ النهاية ،ملامًا،
فــي جعبة مــوســم جــديــد .فينتقل الـبـطــل من
قصة إلى قصة أخرى ،أي حكاية حب أخرى،
وضحايا جــدد ،ضمن أسلوب واحــد مصمم
لـتـكـثـيــف امل ـقــاصــد األخــاق ـيــة امل ـطــروحــة في
ثنايا العمل ،والتي تتضح أكثر مع حلقات
املوسم الثالث.
يكشف املــوســم الثالث عــن سعي محموم في
دحــض نظرية عقدة الــذنــب ،ونسفها .البطل
ً
ال ــذي أصـبــح شــريــكــا مــع حبيبته الف ،التي
ً
أن ـجـبــت م ـنــه ط ـف ــا ،جـعــل ش ـكــل ال ـعــاقــة بني
الزوجني يتحول إلى درامــا اجتماعية خلقت

تشبه السمسمية ،لكن أغانيها تتميز كلها
بـقــدر الف ــت مــن ال ـحــزن والـشـجــن املــؤثــر .ومــع
آلة الطنبورة ،ودمج أغاني الضمة ،كان الركن
ً
الثالث للتطوير ،متمثال في إدخــال نصوص
جــديــدة ،وأل ـحــان جــديــدة ،إلــى ج ــوار امل ــوروث
الضخم؛ فأصبحت الفرقة تقدم قديما متجددًا،
وتراثًا متشبعًا بروح العصر.
وح ـ ـتـ ــى بـ ـع ــد م ــرحـ ـل ــة ال ـ ـت ـ ـكـ ــويـ ــن ،واجـ ـه ــت
«الطنبورة» تحديات كبيرة ،منها عدم توفر
أم ــاك ــن م ـنــاس ـبــة ل ـت ـقــديــم ال ـ ـعـ ــروض ،وأي ـضــا
واجـ ـه ــت س ـل ــوك ـي ــات ج ـمــاه ـيــريــة ال يـقـبـلـهــا
مــن يـحـتــرم فـنــه .وم ــن أه ــم ه ــذه الـسـلــوكـيــات،
امل ـق ــاط ـع ــة م ــن ال ـج ـم ـه ــور أثـ ـن ــاء الـ ـغـ ـن ــاء ،وال
س ـي ـم ــا فـ ــي األف ـ ـ ـ ـ ــراح ،مـ ــن أج ـ ــل مـ ــا يـ ـع ــرف ب ـ
«النقوط» .وكان عاديا أن يسطو أحدهم على
«امل ـي ـكــروفــون» ،ليحيي «ال ـعــريــس» ،مــن دون
اكـتــراث بأعضاء الـفــرقــة ،أو إخ ــراج الجمهور
من حالة االندماج مع األغنيات والرقصات.
وم ــن ق ـبــل ،ق ــد كــانــت تـلــك الـسـلــوكـيــات سببًا
لعزوف أسطوات الفن عن األداء أمام الجماهير.
ولعل من أبرز هؤالء ،العازف محسن العشري،
نجل حسن العشري ،الذي يعده املهتمون بهذا
الفن أفضل عازف للسمسمية في تاريخ مصر.
هجر محسن الفن بسبب هذه السلوكيات ،لكن
املصادفة ساقت أباه إلى محفل لفرقة الطنبورة،
فأعجب بها وبجمهورها املندمج تمامًا مع
املـغـنــن ،وأقـنــع ابـنــه بــاالنـضـمــام إلــى الفرقة،
والعودة للعزف على آلته األثيرة.
مع مرور السنوات ،وتقديم العروض ،اتسعت
القاعدة الجماهيرية لفرقة الطنبورة ،وتعددت
أماكن العروض ،وفقًا ملواعيد ثابتة ،أسبوعيًا
في بورسعيد ،على مقهى النجمة في بورفؤاد،
وبعرض مجاني مفتوح ،ومستمر منذ نحو
ثــاثــة ع ـق ــود ،وش ـهــريــا ف ــي ال ـقــاهــرة بمسرح
ال ـض ـمــة ب ـعــابــديــن ،ح ـيــث ال ـل ـقــاء املـنـتـظــم مع
جمهور القاهرة ،وكثرت حفالتهم في األوبرا،
وعــرفـتـهــم املـحــافـظــات املختلفة ،ومسارحها
املهمة ،وبدأت الدعوات تنهال على الفرقة من
خارج مصر ،لينتقل هذا الفن املغرق في املحلية
إلى آفاق جديدة ،ولتشارك الفرقة في عدد كبير
جــدا من املهرجانات الدولية ،محققة نجاحا
كبيرا والفتا ،يدفع إلى مزيد من الدعوات ،التي
ترجمت إلى عروض في مختلف قارات العالم.
رغم هذه النجاحات املتوالية ،واالنتشار الواسع
في مصر وخارجها ،إال أن هاجس االنقطاع ظل
يشغل بال الريس زكريا .فقد شهد الرجل ،خالل
حياته ،اندثار كثير من الفنون والصناعات،
بعد رحـيــل أسـطــواتـهــا الـكـبــار ،وزه ــد األبـنــاء
واألج ـي ــال الـجــديــدة فــي وراث ــة فـنــون آبــائـهــم.
و«الطنبورة» ،في تكوينها األول اعتمدت على
فنانني متمرسني ،يحبون هذا الفن ،ويتقنون
أصوله .كانوا موجودين أصال ،وبعضهم كان
كبيرا في السن بالفعل .ومع رحيل هؤالء الكبار،
واحدا إثر آخر ،أصبحت مخاوف االنقطاع تمثل
قلقا حقيقيا مزعجا ملؤسس الفرقة ،وأعضائها
األساسيني.
لـكــن ي ـبــدو أن الــريــس زكــريــا قــد اع ـتــاد على
مواجهة التحديات .قرر الرجل أن يوجه جزءًا
مهمًا من جهد الفرقة لتعليم فن السمسمية
إلــى األطفال والشباب .وجــه نــداء إلــى أهالي
ب ــورس ـع ـي ــد ال ــذي ــن ت ـع ـل ـقــوا ب ــ«ال ـط ـن ـب ــورة»
وأغــانـيـهــا :هلموا إلينا بأبنائكم وبناتكم،
لينهلوا من نبع األصالة والفن البورسعيدي
ال ــذي حفظ ذاك ــرة املـقــاومــة ،وليتلقوا فنون
«الضمة» التي جمعت اآلباء واألجداد في ليالي
الدفء واألنس والشجن .وبدأ «املستجدون»
بالتوافد ،ومــع قطعهم أشــواطــا معتبرة من
الـتـعـلــم ،ومـشــاركـتـهــم ف ــي بـعــض ال ـع ــروض،
وت ـل ـق ـي ـهــم ت ـش ـج ـي ـعــا ك ـب ـي ــرا وح ـم ــاس ـي ــا مــن
الجمهور ،ازداد اإلقبال ،وتوزعت املهام على
فريق التدريب بقيادة العازف األول في الفرقة
محسن العشري :غناء ،وعزف ،ورقصات.
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 MBCتغادر بيروت إلى الرياض
ً
ً
ً
مناسبا ومختلفا لألحداث ،غير أنها
صراعا
بقيت ت ــدور فــي فـلــك تطهير ًعـقــل الـقــاتــل من
عنفه وجــرائـمــه .فــالــزوجــة أيــضــا قاتلة .وهي
ك ـبــش فـ ــداء ل ـل ـب ـطــل .يـسـتــل مـنـهــا إنـســانـيـتــه
امل ـف ـق ــودة ل ـح ـمــايــة ط ـف ـلــه م ـنــه وم ـن ـه ــا .وهــي
مـبــررات واهـيــة مضبوطة بسيناريو مكثف،
لخلق عملية التماهي مع رحلة البطل وتطور
شخصيته وقناعاته ،وفق تفسير سلوكي ال
يختلف ،من حيث االقتباس ،عن شخصيات
دوستويفسكي ،وال سيما شخصية روديون
راسكولينكوف في روايته الشهيرة «الجريمة
والعقاب» .فعقدة الذنب تــودي ببطل الرواية
إلى االعتراف بجريمته .أما بطل املسلسل فإلى
انتفائها من أساسهاً ،
لحجج يمارسها
تبعا
ٍ
ألن ـس ـن ــة مـ ـش ــاع ــره ،وفـ ـت ــح ب ــواب ــة ل ــان ــدم ــاج
الطبيعي مــع املجتمع وسـلــخ الـجــرائــم ،التي
ارتكبها بدافع العاطفة ،من ذاكرته.
ل ــذل ــك ،نـ ــرى ج ـل ـســات الـ ـع ــاج ال ـن ـف ـســي الـتــي
يـحـضــرهــا م ــع زوجـ ـت ــه .تــرب ـيــة ال ـط ـفــل وفـتــح
مـسـتــوى آخ ــر مــن ال ـعــاقــات االجـتـمــاعـيــة مع
املحيط .وهو أسلوب جيد لتوسيع األحــداث
وسردها بشكل آخر مختلف عما كانت عليه
فــي امل ــواس ــم األول ـ ــى؛ مــا يـسـمــح بـفـتــح نــوافــذ
أخ ـ ــرى ع ـل ــى ال ـس ـي ـن ــاري ــو الـ ـع ــام لـلـمـسـلـســل،
وتمكني خيوط العمل من انتشال الرتابة في
النص وفي الشخصيات الرئيسية.
دوافـ ـ ــع ال ـن ــص درامـ ـ ًـيـ ــا ل ــم ت ـك ـشــف ع ــن نــزعــة
فـطــريــة تتجلى فــي ال ــذات اإلنـســانـيــة ،إال في
مراحل متأخرة من املوسم األخير .والنهاية،
كما كــل مــوســم ،تـكــرر نفسها ،وتـكــرس عــودة
الـبـطــل إل ــى طبيعته .الـقــاتــل فــي حـكــايــة حب
جديدة سيرتكب ألجلها سلسلة من الجرائم،
هي في مجملها غير منطقية ،وال مبررات لها.

بدأ مكتب بيروت التابع
لمحطة  MBCالسعودية
التجهيز لالنتقال إلى
الرياض في موعد أقصاه
بداية  .2022ما مصير
العاملين من بيروت؟
إبراهيم علي

مع بداية عام  ،2022تبدأ بشكل رسمي معظم
املــؤسـســات اإلعــامـيــة الـسـعــوديــة العمل من
الرياض .والواضح أن الخطة الخاصة بنقل
مــراكــز هــذه املؤسسات إلــى الــريــاض تسابق
الزمن لتبدأ نشاطها الفعلي.
ق ـبــل ع ــام ت ـقــري ـبــا ،ات ـخ ــذت ش ــرك ــة «روت ــان ــا»
للصوتيات واملرئيات قــرارًا نهائيًا باالنتقال
إل ـ ــى ال ـ ــري ـ ــاض ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــد سـ ـن ــوات طــوي ـلــة
مــن مـحــاولــة الـشــركــة تثبيت جـهــودهــا داخــل
امل ـم ـل ـكــة ،ح ـتــى ُح ـس ــم األمـ ــر ب ـعــد ت ــول ــي ولــي
ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـمــان زم ــام
األمور في البالد ،وأوكل إلى مستشاره الفني
تركي آل الشيخ املهمة ،وفــي اعتقاد الجميع
أن «ال ـخ ـط ــة» ن ـج ـحــت ،وأص ـب ـحــت ال ـشــركــات
ال ـت ــي ح ـم ـلــت ل ـع ـق ــود «الـ ـه ــوي ــة» ال ـس ـعــوديــة
ف ــي مــوطـنـهــا األص ـل ــي ب ـعــد ه ـجــرة اسـتـمــرت
ث ــاث ــة عـ ـق ــود .وب ـع ــد روتـ ــانـ ــا ،ي ـس ــود مكتب
ب ـ ـيـ ــروت الـ ـت ــاب ــع مل ـح ـطــة وم ـج ـم ــوع ــة MBC
السعودية جدل واسع ،بعد عدد من الرسائل
اإللكترونية وصلت إلى بعض العاملني من

إدارة املوظفني ،تخيرهم فيها بني السفر إلى
الرياض ملتابعة أعمالهم أو االستقالة.
وف ـي ـمــا ال ي ـ ــزال ال ـب ـعــض ي ـف ـكــر ف ــي ال ـعــرض
وعروض العمل
املقدم للذهاب إلى الرياض،
ً
امل ـف ـت ــرض أن ي ـت ـفــق ب ـشــأن ـهــا الح ــق ــا ،لجهة
اإلقــامــة والـحــوافــز املــالـيــة والـسـكــن وغيرها،
ع ـلــم أن ادراة امل ـح ـطــة سـتـبـقــي ع ـلــى مكتب
بيروت بشكل تمثيلي ،لبعض األمور اإلدارية
املرتبطة بني بيروت والرياض ،بعيدًا عن أي
إنتاج تلفزيوني ،كما جرت العادة لسنوات.
ي ـع ـت ـبــر م ـك ـت ــب ب ـ ـيـ ــروت امل ـ ـحـ ــرك األس ــاس ــي
مل ـج ـم ــوع ــة  MBCال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،وهـ ـ ـ ــو ،مل ــدة
ت ــزي ــد ع ــن  25ع ــام ــا ،كـ ــان ال ـح ـج ــر األسـ ــاس
ل ـش ـه ــرة امل ـح ـط ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،الـ ـت ــي تــأس ـســت
بــدايــة التسعينيات وانطلقت مــن العاصمة
البريطانية ،وسرعان ما لجأت إلى بيروت،
التي كانت شاهدة على «وثبة» املحطة بداية
القرن الحالي ،وتبوؤها مركزًا متقدمًا على
املحطات التي نشأت بالتزامن معها.
مــن دون شــك ،فــإن «تحجيم» مكتب بيروت
سيؤثر تلقائيًا على عجلة اإلنتاج الخاصة
بالبرامج ،خصوصًا الترفيهية منها ،والتي
وفرت «العصر الذهبي» للمحطة حتى األمس
القريب .في املقابل ،تقول معلومات متقاطعة
إن قــرار االنتقال إلــى الــريــاض يشكل تحديًا
ل ـل ـخ ـطــة ال ـت ــي وض ـع ـه ــا اإلع ـ ـ ــام ال ـس ـع ــودي
م ـنــذ سـ ـن ــوات ،وتـقـتـضــي عـ ــودة املــؤس ـســات
ال ـس ـعــوديــة إل ــى وطـنـهــا األم ،بـعــد االنـفـتــاح
ال ــذي تـشـهــده املـمـلـكــة ،وي ـق ــوده ول ــي العهد
األم ـيــر محمد بــن سـلـمــان .لـكــن ،فــي املـقــابــل،
يتخوف بعض العاملني فــي املحطة مــن أن
تنعكس اإلقامة داخل اململكة على محتواها
ال ـعــام ،فــي وقــت تنشط املاكينة الـنــافــذة في

قرار بتصوير كل برامج المنوعات والترفيه داخل المملكة ()MBC

املجموعة ،وهي حتى اليوم تحضر في دبي،
وتنشط من أجل تسويات تفضي إلى اإلبقاء
على املستوى العام في املحتوى والبرامج،
وصــورة املؤسسة عمومًا .في الوقت نفسه،
يجد بعض املوظفني املقيمني في بيروت ،أو
في دبــي ،أنــه من الصعب التأقلم مع قــرارات

جديدة ،إذ ال يــزال قــرار «الخيار» للموظفني
بــاالنـتـقــال إل ــى ال ــري ــاض ،مــن دون تفاصيل
حــول إمكانيات العمل ،والــرؤيــة املستقبلية
الــواجــب أن تـصــل بـهــا املـحـطــة ،بـعــد كــل هــذا
النجاح الــذي حققه هــؤالء ،بدعم مباشر من
امل ـح ـطــة وامل ـس ــؤول ــن عـنـهــا خ ــال الـعـقــديــن

األخـيــريــن .وفــق املـعـلــومــات الـخــاصــة ،تعول
ال ـس ـل ـط ــات ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى ع ـم ــل وت ـفــاعــل
ونـ ـج ــاح اإلع ـ ــام ال ـس ـع ــودي «الـ ـع ــائ ــد» إلــى
أحـ ـض ــان ال ـس ـل ـط ــة ،ف ــي ح ــن ي ـن ـت ـظــر م ـئــات
ال ـعــام ـلــن داخـ ــل ه ــذه املــؤس ـســات «ال ــرؤي ــة»
الواضحة للواقع املستجد.

